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  :ملخص

الق��ت ش��ركة ال��شخص الواح��د قبوًل��ا ف��ي ع��الم األعمال،حی��ث أقّرتھ��ا معظ��م الت��شریعات       
ومع انت��شارھا وإقرارھ��ا إال أن��ھ تعتریھ��ا بع��ض   القانونی��ة ف��ي الع��الم لم��ا لھ��ا م��ن مزای��ا،    

الم�����شكالت م�����ن التع�����ارض م�����ع األص�����ول المق�����ررة ف�����ي الق�����انون واللغ�����ة والفق�����ھ      
كة تع��ّرف ف��ي الق��انون بأنھ��ا عق��د، مم��ا ی��ستلزم ت��وفر رك��ن التع��دد الغی��ر  اإلسالمي،فال��شر

موجود في شركة الشخص الواحد،وفي الفقھ اإلسالمي فالفقھاء متفقون عل�ى رك�ن التع�دد         
 والمخالط�ة ب�ین شخ�صین       االش�تراك مأخوذ من   " الشركة" الشركة،وفي اللغة فلفظ     النعقاد

 ف�ي للبح�ث والنظ�ر   لزم الدراس�ة التأص�یلیة   مما یست"الشخص الواحد "فأكثر متعارض مع   
 إل�ى أن    اس�تخدام الم�نھج الوص�في التحلیل�ي المقارن،وخل�صت الدراس�ة           و حقیقة التع�ارض  

أصل فكرة تخصیص جزء من الذمة للقی�ام بم�شروع یع�ود إل�ى ع�صر الروم�ان ،وأقّرھ�ا            
الق��انوني وم��ن ث��م ت��أثر الفك��ر  "العب��د الم��أذون ل��ھ بالتج��ارة "الفقھ��اء الم��سلمون ف��ي م��سألة  

 اللفظ من الحقیق�ة     النتقال صحیح، إطالقالحدیث،وأما من حیث اللغة فإطالق لفظ الشركة        
اللغوی��ة إل��ى العرفی��ة،وتعریف ال��شركة بأنھ��ا عق��د یترت��ب علی��ھ رف��ضھا واعتبارھ��ا باطل��ة 

  .ومنعدمة ولذا توصي الدراسة بإضافة نص یسمح للشخص بإنشاء الشركة

الفقھ ، التعارض العقدي، التعارض اللغوي،  الواحد شركة الشخص:مفتاحیةالكلمات ال
  .اإلسالمي
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Abstract : 

The one-person company has been accepted in the world of 
business. The most legal acts have approved in the world for 
the advantages they have. Despite its spread and approval, 
some problems have preoccupied some of which is the 
inconsistency with the fundamentals is provided in the law, 
language and Islamic law. The company is defined in the law 
that it is a contract necessitating provide of diversity pillar not 
existed in the one-person company. In the Islamic law, the 
jurists have agreed upon the diversity for holding the 
company. Linguistically, the “company” word is stemmed from 
participation and association between two persons and more. 
It is inconsistent with “One- person” requiring the rooting 
study for research and review the truth of inconsistency and 
using the comparative analytical descriptive methodology. 
The study has concluded that the origin if the idea of 
specification of a part to perform a project gone back the 
Roman Era. The Muslim jurists have approved in the case of 
“the authorized slave to trade”. Consequently, the modern 
legal thought has influenced. From the side of language, 
naming the name of “Company” is a sound name for the 
transition of the word from the linguistic to the customary fact. 
The definition of company that it is a contract resulted in its 
refusal, considering it as void, and not existed, therefore, the 
study recommends adding a provision allow for the person to 
establish the company.  

Keywords: One- person Company, Linguistic Inconsistency, 
doctrinal inconsistency, Islamic law.   
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:املقدمة  

زرع اهللا في اإلنسان فطرة العیش في األرض، فسخَّر لھ مواردھا ومكامنھا، والقدرة 
﴿َوَسخََّر َلُكم مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض : على االستخراج واالستعمال، قال تعالى

، ووزَّع الموارد واألرزاق بین عباده في )١(َجِمیًعا مِّْنُھ ۚ ِإنَّ ِفي َذِٰلَك َلآَیاٍت لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّروَن﴾
األرض، فاحتاج األفراد إلى تبادل السِّلع، فكان من شأن ذلك ظھور الشركات التجاریة 
بأنواعھا؛ تلبیًة للحاجة؛ فنجحت فكرة الشركة؛ ونتج عن ذلك ازدھار االقتصادیات وكثرة 

ال على المشاریع بتقلیل الشراكات من ھذا النوع؛ وذلك لإلقدام من المستثمرین واإلقب
المخاطر على االستثمار وقصر المسؤولیة؛ فأصبحت خیاًرا مستھَدًفا للمستثمرین؛ مما 
جعل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وسیلًة إلنشاء شركات وھمیة تعود ملكیتھا إلى 
 شخص واحد؛ ھادفًة إلى التمتع بمزایا الشركة واالنفراد باألرباح مع تقلیل المخاطر،
وتشجیًعا للمستثمرین األفراد على الدخول في المشاریع ظھر في أوائل القرن العشرین 

تنظیم یسمح للشخص الواحد بإنشاء مشروع على طریقة " لیشتنشتاین"في إمارة 
؛ فیتمتع المشروع بشكلھ الفردي وبشخصیة اعتباریة مما یجعل المسؤولیة )٢(الشركة

ه إلى صاحب الكیان ، وكعادة التنظیمات والقوانین تتعدا محدودة برأس المال المقدم ال
التي تمثل حلوًلا للمشكالت، فإن انتشار ھذه األفكار سرعان ما یتعدَّى حدود الدول، 
فسرعان ما أقرّتھ التشریعات حول العالم والعالم العربي على وجھ الخصوص فكان 

تعدیل نظام الشركات م؛ حیث صدر األمر القاضي ب١٩٩٦السبق للمنظِّم الجزائري عام 
بما یتوافق مع إمكانیة تأسیس شركة من شخص واحد، وُیعزى ذلك لتأثر المنظِّم 
الجزائري بالنظام القانوني الفرنسي واألنظمة األوروبیة المجاورة، ثم تتابعت الدول 
العربیة من المنظم األردني فالسعودي فاإلماراتي فالمصري، فأضحت شركة الشخص 

ن أنواع الشركات في قانون الشركات تتخذ إما شًكل الشركة ذات الواحد نوًعا م
المسؤولیة المحدودة أو المساھمة ، إال أن دخول شركة الشخص الواحد في اآلونة 
األخیرة في قوانین الشركات آثار عددا من التساؤالت حول شرعیتھا ومدى موائمتھا 

انسجامھا مع قانون الشركات ، ألحكام الفقھ اإلسالمي ومن حیث طبیعتھا القانونیة و 
ومن حیث صحة تسمیتھا بھذا اللفظ ومدى موافقتھ لصحیح اللغة العربیة ، ورغم كثرة 
الدراسات التي تناولت شركة الشخص الواحد من الناحیة القانونیة إال أنھا ارتكزت على 

 األولیة األمور القانونیة الصرفة كطرق تأسیسھا وإدارتھا وتصفیتھا ولم تتناول األمور
  .تصدي وبحث الموضوع بحًثا علمًیاالتي نحن بصددھا رغم أھمیتھا ، مما دفع الباحث لل

  

                                                           

 . من سورة الجاثیة١٣ اآلیة رقم )١ (
ناریم����ان عب����دالقادر، األحك����ام العام����ة لل�����شركة ذات الم����سؤولیة المح����دودة وش����ركة ال�����شخص         )٢ (

 .٧-٦:ص، )م١٩٩٢دار النھضة العربیة، :القاھرة (الواحد،
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   اث 

وبین األصول المقررة في اللغة " شركة الشخص الواحد " تكمن في التعارض بین 
والشرع والقانون ، فمن حیث اللغة فلفظ الشركة یدل على المشاركة واإلختالط بین اثنین 

الذي یدل على اإلنفراد ، والشركة " الشخص الواحد " أكثر ، مما یتعارض مع عبارة ف
عند الفقھاء المسلمین تقوم في أحد أركانھا على التعدد وھذا متعارض مع فكرة شركة 
الشخص الواحد ، وعند القانونین فإنھم یعدون الشركة عقًدا مما یستلزم وجود عاقدین 

 شركة الشخص الواحد ، ولذا كان الداعي لبحث الموضوع اثنین وھذا ما ال یتوفر في
ودراستھ دراسة تأصیلیة بالبحث والنظر في أصول ھذه األمور والخلوص إلى نتجیة 

  .وتقریر في نھایة البحث 

  ؤت اث 

  :یھدف البحث إلى اإلجابة على التساؤالت اآلتیة 

  ما أصل نشأة شركة الشخص الواحد ؟ -١

  ة القانونیة لشركة لشخص الواحد ؟ما الطبیع -٢

  في اللغة العربیة ؟" الشخص الواحد"مع " شركة "ما مدى تناسب عبارة  -٣

  ما موقف الفقھ اإلسالمي من شركة الشخص الواحد ؟ -٤

  ما مدى توافق شركة الشخص الواحد مع الطبیعة العقدیة للشركة ؟ -٥

  أداف وأ اث 

ى التساؤالت المطروحة ، وإلى تأصیل شركة الشخص یھدف البحث إلى اإلجابة عل
الواحد وبحثھا من حیث نشؤھا في األصل وتطورھا وصوًلا إلى عالقتھا بالفقھ اإلسالمي 
وحكمھا الشرعي مع بیان موقف الفكر القانوني الحدیث في طبیعتھا ، والبحث عن حقیقة 

العربیة ، ومن خالل في اللغة " والشخص الواحد " الشركة "التعارض اللغوي بین 
األسئلة تكمن أھمیة البحث ، فعدم موافقة شركة الشخص الواحد للشرع أو األصول 
القانونیة یقتضي رفضھا ، وبالتالي عدم جواز إقرارھا في األنظمة القانونیة ، وعدم 
الموائمة اللغویة یقتضي تغیر اسمھا في التنظیم ، فتساؤوالت البحث ونتائجھ تصب في 

ا في األنظمة القانونیة س شركة الشخص الواحد ومدى مالئمة إقرارھصلب وأسا
  .العربیة
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  دود اث 

یتناول البحث النقاط الرئیسیة لشركة الشخص الواحد عموًما والتي تشترك بھا كل 
التنظیمات القانونیة التي أقرت بشركة الشخص الواحد في تشریعاتھا ، وسنتناول الدراسة 

نین الدولیة كالقانون الفرنسي والعربیة كالقانون اإلماراتي واألردني المقارنة في القوا
والمصري مع التركیز واإلفاضة البحثیة على القانون السعودي بإضافة مباحث مستقلة 
لمروره بالعدید من األطوار التي أسھمت في إقرار شركة الشخص الواحد مما یستعي 

  .إفرادھا بمباحث مستقلة

   اث 

 معالجة البحث ودراستھ دراسة تأصیلیة تقتضي اتباع المنھج التحلیلي المقارن ،حیث إن
نعتمد على المنھج التحلیلي في المشكلة الذي یقوم على تحلیل النصوص واألراء الفقھیة 
ومناقشتھا وتقیمھا ،والمنھج المقارن للوصول إلى حل مناسب لما یثیره موضوع الدراسة 

جوع إلى النصوص القانونیة ذات الصلة بموضوع الدراسة والتي من إشكالیة،وذلك بالر
  .وردت في القوانین األخرى والمقارنة بیھنھما 

  ط اث 

  :ُنظم البحث في خمسة مباحث على النحو اآلتي  

  .نشأة شركة الشخص الواحد: المبحث األول 

  .شركة الشخص الواحد في اللغة :المبحث الثاني  

  .شركة الشخص الواحد في القانون : المبحث الثالث 

  .النظریات القانونیة المحدِّدة للطبیعة القانونیة لشركة الشخص الواحد:المبحث الرابع 

  .شركة الشخص الواحد في الفقھ اإلسالمي :المبحث الخامس 
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  املبحث األول 

   نشأة شركة الشخص الواحد

  اول اطب

دا ة ر صد اواا  

كثیر من الباحثین أصل فكرة تخصیص جزء من الذمة  للقیام بمشروٍع ما وتحدید أرجع 
المسؤولیة إلى عصر الرومان، فقد كان الرومان یحتقرون التجارة وال یمارسونھا، 
تاركین ممارستھا لألجانب، إال أن توسُّع التجارة ومكاسبھا الضخمة واألرباح العالیة 

ارة، فما كان منھم إال أن لجأوا إلى حیلة تقتضي اقتضت الدخول وممارسة أعمال التج
دخولھم للتجارة مع الحفاظ على مكانة األسرة في المجتمع الروماني، مع كسب األرباح، 

، فكان التنظیم القانوني لدیھم یعترف بالنیابة "الحوزة"وذلك عن طریق ما یسمَّى 
بتكلیف وتفویض من ربِّ التعاقدیة في التصرفات التي یجریھا ابن األسرة أو العبد، 

" الحوزة"أو " حوزة الولد"أسرتھ، فكان ربُّ األسرة یقتطع قدًرا من المال یسمَّى 
ویخصِّصھا للتجارة، ویعھد بھا لالبن أو الرقیق الستخدامھا في غایة معیَّنة، وللولد أو 

یة ُتَردُّ إلیھ العبد حقُّ إدارتھا واستثمارھا، ولكنھا ُتعتبر ملًكا لربِّ األسرة، وفي النھا
وال ُیسأل ربُّ . -باعتباره صاحب الشخصیة القانونیة ومالًكا لالبن والرقیق-األرباُح 

وفي ظل تطور فكرة . )١(إال في حدود قیمتھا" الحوزة"األسرة عن الدیون المتعلقة بھذه 
التخصیص وتأثر الفكر القانوني بھا؛ كان للقضاء دور في إقرار تخصیص الذمة المالیة 

لشخصیة المملوكة لفرد واحد، ولھذه األحكام واالجتھادات القضائیة دور مؤثر في تاریخ ل
  :، وأبرزھا"شركة الشخص الواحد"إقرار 

   اراراطورم  -أ

 القیصریة في عام اإلمبراطوریة من األحكام التي لعبت دوًرا مھمًّا؛ حكم محكمة 
د شریك واحد ال یؤدي إلى حلِّ االتحاد، وكان م، من أن اجتماع الحصص في ی١٨٨٤

ذلك یتعلق باالتحاد النقابي للمناجم محدودة المسؤولیة، وعلَّلت المحكمة باستقالل 
الشخص المعنوي عن األشخاص المكوِّنین لھ الذین ُیشترط فیھم التعدُّد ابتداًء، وأن ھذا ما 

  .)٢(ھتفرضھ مقتضیات العمل التجاري باستمراره وعدم توقُّف

                                                           

ات الم����سؤولیة المح����دودة وش����ركة ال�����شخص     ناریم����ان عب����دالقادر، األحك����ام العام����ة لل�����شركة ذ    )١ (
  ١١٩:الواحد،ص

رسالة ماجستیر ، كلی�ة الحق�وق ، الجامع�ة    (، -دراسة مقارنة- دعد اساحقات ، شركة الشخص الوحد    )٢ (
  ١١٥:ص)م١٩٩٢األردنیة، 
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   ون  رط-ب

 أساًسا مؤثًرا في االعتراف بشركة -"قضیة سالمون"المسمَّاة بـ- لعبت القضیة الشھیرة 
كان یدیر مشروًعا تجاریًّا في " سالمون"الشخص الواحد، وتتلخص وقائع القضیة في أن 

المشروع إلى مجال تجارة الجلود واألحذیة، وأراد التوسع وتحدید مسؤولیتھ بتحویل 
 یشترط وجود سبعة -آنذاك-شركة ذات مسؤولیة محدودة، وكان القانون اإلنجلیزي 

شركاء لتأسیس الشركة، فقام بإشراك زوجتھ وأبنائھ الخمسة وأعطى لكل واحد منھم 
من أسھم الشركة، ثم قام ببیع مشروعھ الفردي على % ٩٩سھًما واحًدا مقابل احتفاظھ ب

ة سندات دین لسالمون بصفتھ دائًنا، ثم تعثرت الشركة حیث الشركة، وأصدرت الشرك
زادت الدیون عن موجوداتھا، وكان نصیب سالمون األكبر من الدیون من بقیة الدائنین، 
واعتبر المصفِّي أن مشروع الشركة ھو لسالمون؛ وبالتالي تحمَّل سداد الدیون كافًَّة، 

شركة "أن تأسیس " علیا في بریطانیاالمحكمة ال"باعتباره " مجلس اللوردات"وقرَّر 
كان موافًقا للقانون، وأن الشركة اكتسبت شخصیتھا المعنویة، وأن اعتبارھا " سالمون

تختلف في األصل " شركة سالمون"ال یخالف القانون؛ لكون " شركة شخص واحد فعلیَّة"
تم على الشركات التي ی" شركة الشخص الواحد"عن شخصھ؛ فأصبح یطلق في انجلترا 

تأسیسھا ابتداًء وتكون قد استوفت الحدَّ األدنى المطلوب من الشركاء وفَق القانون، ویكون 
ویعلِّق الدكتور فیصل شقیرات . أحد األشخاص مسیطًرا على أمور الشركة سیطرة تامة

إن القضاء اإلنجلیزي فتح باًبا واسًعا أمام التشریعات المختلفة؛ : "على قضیة سالمون قائًلا
شركة " بفكرة شركة الشخص الواحد، والتخلص من الشركات الوھمیة، التي تمثل لألخذ

شركة "، ثم تسارعت التنظیمات القانونیة لالعتراف بـ)١("نموذًجا لھا" سالمون المحدودة
  ". الشخص الواحد

 دواص اا ر ظراف اا  

عام " شركة الشخص الواحد "أول تنظیم نظَّم وأقرَّ صورة" لشتنشتاین"تعدُّ إمارة 
شركة الشخص "، وكان الھدف ذا طابع ضریبي؛ حیث ُینشئ الشخص )٢(م١٩٢٥
في اإلمارة كمستثمر، وال یظھر فیھا اسمھ الشخصي، وافتراض أن األموال " الواحد

واإلیرادات الناتجة عن ھذه الشركة تنتمي إلى الجنسیة اللیشتنشانیة ولیست ملًكا لھذا 
م؛ حیث یعدُّھا ١٩٨٠في ألمانیا عام " شركة الشخص الواحد" نشأت ، ثم)٣(الشخص

                                                           

وزارة الثقاف�ة بالمملك�ة   :عم�ان  ( فیصل الشقیرات ، شركة ال�شخص الواح�د ذي الم�سؤولیة المح�دودة        )١ (
 . ٢٩: ، ص١:ط) ردنیة الھاشمیةاأل
مطبع���ة : بی���روت ( ھی���وا اب���راھیم الحی���دري ، ش���ركة ال���شخص الواح���د ذات الم���سؤولیة المح���دودة، )٢ (

 ،ث�����امر خلی�����ق العب�����داهللا ش�����ركة ال�����شخص الواح�����د ف�����ي الق�����وانین     ٩٨،ص١،ط) م ٢٠١٠الحلب�����ي،
 ، إالی��اس ن��صیف  ٢٢: ، ص١:ط) م ٢٠١٦دار الجامع��ة الجدی��دة، اإلس��كندریة   :االس��كندریة (العربی��ة،

 ، ٥:ج)م١٩٩٦من��شورات الحلب��ي الحقوقی��ة،  :بی��روت( ،موس��وعة ال��شركات التجاری��ة، إللی��اس ن��صیف  
 ١٣٦:ص

  .١٤٤: ، ص٥: الیاس نصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، ج)٣ (
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القانونیون المنبت األصیل والراسخ لشركة الشخص الواحد، السیما مع إقرار القضاء 
األلماني لشركة الشخص الواحد التي تؤسَّس بالطریق غیر المباشر كاجتماع الحصص 

" شركة الشخص الواحد"ي بإقرار في ید شخص واحد، ومناداة الفقھ القانوني األلمان
شركة "بأنواعھا المباشر وغیر المباشر، ثم سرعان ما تأثر المنظِّم الفرنسي فأقرَّ 

شركة الشخص "، ثم عمَّت )١(م١٩٨٥في تنظیم الشركات الصادر عام " الشخص الواحد
م ١٩٨٩ لسنة ٦٦٧؛ فأقرَّھا االتحاد األوروبي، فقد صدر التوجیھ األوروبي رقم "الواحد

الذي قرَّر ضرورة أن ُتصدر كافة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي القوانین التي 
م، وعلى صعید التنظیمات العربیة ١٩٩٢في مدة أقصاھا " شركة الشخص الواحد"تجیز 

م؛ حیث صدر ١٩٩٦فقد تأثرت بالقوانین المقارنة، فكان السبق للمنظِّم الجزائري عام 
ظام الشركات بما یتوافق مع إمكانیة تأسیس شركة من شخص األمر القاضي بتعدیل ن

واحد، وُیعزى ذلك لتأثر المنظِّم الجزائري بالنظام القانوني الفرنسي واألنظمة األوروبیة 
م اعترف المنظِّم األردني بشركة الشخص الواحد، ثم ١٩٩٧المجاورة، وفي العام التالي 

  .م٢٠٠١المنظِّم البحریني عام 

ب اطا  

  اد  ا ار اودة ر اص او

 بمعزل عن التأثر ومواكبة التطور القانوني في جانب التنظیمات  لم تكن المملكة
المختصَّة بالشركات وشركة الشخص الواحد؛ فقد اعترف المنظِّم بالتأسیس غیر المباشر 

، فقد نصَّت المادة "واحد الفعلیةشركة الشخص ال"لشركة الشخص الواحد، أو ما تسمَّى بـ
إذا انقضت الشركة : "ھـ على اآلتي١٣٨٥ من نظام الشركات القدیم الصادر عام ١٤٧

 عن مسئوالالمساھمة بسبب انتقال جمیع أسھمھا إلى مساھم واحد؛ كان ھذا المساھم 
دیون الشركة في حدود موجوداتھا، وإذا انقضت سنة كاملة على ھبوط عدد المساھمین 

؛ جاز لكل ذي مصلحٍة أن یطلب ٤٨إلى ما دون الحدِّ األدنى المنصوص علیھ في المادة 
تسري على الشركة ذات المسؤولیة : " نصَّت على أن١٩٧، وكذلك المادة "حلَّ الشركة

  ".١٤٧المحدودة التي تنتقل جمیع الحصص فیھا إلى شریك واحد أحكام المادة 

االقتصادي المملوك لشخص واحد، المتحكم ونظًرا ألھمیة وضرورة وجود الكیان 
بالقرار، وأھمیة وجود الشخصیة المعنویة المستقلة؛ لجأت الدولة في الكیانات االقتصادیة 

، فتأسیس الكیان "شركة الشخص واحد"التابعة والمملوكة لھا إلى تأسیسھا وفق شكل 
ان بالشخصیة والمشروع االقتصادي المملوك للدولة على شكل شركة فیھ إضفاء للكی

المعنویة واالستقالل بالذمة المالیة؛ وھذا ینعكس بدوره في عدم تأثیر األوضاع المالیة 
للدولة من عجز أو إفالس على مالیة الشركة ومركزھا االئتماني، وتظھر األھمیة كذلك 
في جانب الدولة من المسؤولیة المحدودة والحمایة االقتصادیة للدولة، فإفالس شركة 

                                                           

 .٤٨: ناریمان عبدالقادر ، شركة الشخص الواحد ،  ص)١ (
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ھا سوف یقتصر أثره على الشركة ولن یتعدَّاھا إلى الشركات واألموال المملوكة تابعة ل
 بالدولة، فھنا تظھر والمرتبطةللدولة، فلن تتأثر القطاعات والكیانات األخرى المملوكة 

  .أھمیة شركة الشخص الواحد

ونظًرا لما لشركة الشخص الواحد من أھمیة؛ أنشأت الدولة العدید من شركات الشخص 
  :لواحد، المملوكة لھا بالكامل، فعلى سبیل المثالا

) ٦٦/م(، بالمرسوم الملكي رقم "سابك"الشركة السعودیة للصناعات األساسیة  -
  .ھـ١٣٩٦-٩-١٣وتاریخ 

وتاریخ  ) ٨/م(بالمرسوم الملكي رقم " أرامكو"شركة الزیت العربیة السعودیة  -
  .ھـ١٤٠٩-٤-٤

-٣-١وتاریخ  ) ١٥ /م(الملكي رقم بالمرسوم " تداول"شركة السوق السعودیة  -
  .ھـ١٤٢٨

-٢-٩وتاریخ ) ٩ /م(بالمرسوم الملكي رقم " شركة االستثمارات الرائدة"و -
  .ھـ١٤٢٨

 ونظًرا لما ُذكر من األھمیة التي شملت الدولة وتتعدَّى إلى غیرھا كقطاع البنوك 
تقلة والمسوؤلیة واالتصاالت؛ احتیج إلى الملكیة الكاملة للمشروع، والذمة المالیة المس

المحدودة؛ بحیث إذا أفلست الشركة التابعة؛ یقتصر األثر علیھا، وال یتعدَّاھا إلى قطاع 
البنوك واالتصاالت الحسَّاسة بطبیعتھا، ونظًرا لذلك اعترف المنظِّم وأقرَّ بالتأسیس 
المباشر لشركة الشخص الواحد، وذلك لشركات االتصاالت والبنوك؛ فقد صدر المرسوم 

ھـ المقتضي السماح ألي شركة اتصاالت ١٤٣٠-١-١-٩وتاریخ ) ٣/م(لملكي رقم ا
مرخَّص لھا في المملكة بتأسیس شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل للشركة على أن 

، والمرسوم الملكي رقم "مساھمة مغلقة"أو " شركة ذات مسؤولیة محدودة"تكون الشركة 
اح ألي بنك مرخَّص لھ في المملكة بتأسیس ھـ المقضي السم١٤٣٠-٩-١٧وتاریخ ) ٦/م(

شركة ذات "شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل للبنك على أن تكون الشركة 
شركة الشخص "، ولم یلبث المنظِّم أن أقرَّ بتأسیس "مساھمة مغلقة"أو " مسؤولیة محدودة

ومزیَّة في ھـ؛ لما لھا من أھمیَّة ١٤٣٧في نظام الشركات الجدید الصادر عام " الواحد
 شركة وذلك وفق ٢٧٩٥تنشیط الحیاة االقتصادیة ، وبلغ عدد شركات الشخص الواحد 

  .ھـ ١٤٣٩-ھـ١٤٣٨التقریر السنوي لوزارة التجارة واإلستثمار لعام 
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  اطب اث

  أب وء ر اص اواد

والواقع ؛ نشوٌء اقتضتھ ظروف الحیاة التجاریة، "شركة الشخص الواحد"إن نشوء 
العملي للشركات؛ فأضحى كثیر من الشركات في الواقع مملوكة لشخص واحد، رغم 
وجود أكثر من شریك، والذي كان وجودھم لتحقیق شرط العدد لتأسیس الشركة؛ ومن ثم 
التمتع بالمسؤولیة المحدودة التي ال تتعدَّى ما ُخصِّص للشركة من رأس المال، ففي 

م تبیَّن أن عدد الشركات الوھمیة ١٩٨٤ي في فرنسا عام إحصاء قام بھ المعھد الوطن
من % ٥٣وصل إلى ثلثي عدد الشركات، وقد أجرى أحد الباحثین بحًثا علمیًّا أكد فیھ أن 

 مشاریع فردیة تتخذ شكل الشركة، وأن ھذه األرقام ال تشكِّل -في حقیقتھا-الشركات ھي 
ني العائد إلى عدم االعتراف بمبدأ مفاجأًة، وإنما ھي تعبیر حقیقي عن النقص القانو

  . )١(المسؤولیة المحدودة للمستثمر الفردي
  : والستقالل ذمة الشركة عن ذمة الشركة عدة ممیزات، منھا

في حالة إفالس الشركة؛ ال یمكن لدائني الشركة أن ینفذوا على أموال الشریك  -أ
  .الیة للشریكالخاصة؛ وذلك الستقالل الذمة المالیة للشركة عن الذمة الم

في حالة إفالس الشریك؛ فإن ذلك ال یؤدي إلى إفالس الشركة وانحاللھا، بل تبقى -ب
  .)٢(قائمة، ویمكن لدائني الشریك أن ینفذوا على حصة الشریك في الشركة

اإلدارة األفضل للمشروع، فیمارس الشریك الوحید " شركة الشخص الواحد"وتحقق 
 إطار مرن غیر محدود، ودیمومة الشركة بحیث ال جمیع السلطات وإدارة المشروع في

، وال تنحلُّ في حالة انتقال الحصص إلى شخص واحد، فال )٣ (تنحلُّ بوفاة الشریك الوحید
یتوقف المشروع بل تستمر الشركة بملكیة الشخص الواحد، وكذلك المواكبة للواقع 

ا اقتضاه الواقع العملي؛ ولذا یكون االعتراف بشركة الشخص الواحد أمًرا ضروریًّ
العملي والضرورة االقتصادیة؛ ألن حجم المشروعات الفردیة في أي دولة یمثل في 
العادة كیاًنا حیویًّا في االقتصاد، ویبرھن للحاجة العملیة؛ لجوء المنظِّم السعودي لالستثناء 

" سابك"و" أرامكو"؛ وذلك بإنشاء شركة "شركة الشخص الواحد"في تنظیم أحكام 
ا من شركات الشخص الواحد بمرسوم ملكي؛ استثناًء من نظام الشركات المقتضي وغیرھ

شركة "للتعدُّد، وكذلك المرسوم المقتضي السماح لشركات االتصاالت والبنوك بإنشاء 
، قبل أن یعترف بھا وینظِّم أحكامھا في نظام الشركات الجدید الصادر "الشخص الواحد

" شركة الشخص الواحد"على المنظِّم تنظیم أحكام ھـ، فالواقع العملي فرض ١٤٣٧عام 
  .واالعتراف بھا

  

                                                           

 .٢٧-٢٥: ، ص٥:، ج إلیاس نصیف ،موسوعة الشركات التجاریة )١ (
 أحمد المجالي ، األحكام القانونیة لشركة الشخص الواحد، مجلة جامعة الملك سعود للحق�وق والعل�وم          )٢ (

 .٢٧٤: ، جامعة الملك سعود، ص١ ، عدد٢٩ م ، المجلد ٢٠١٧السیاسة ،
ثقاف�ة للن�شر   دار ال:عمان ( مفلح القضاة ، الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة الشخص الواحد،         )٣ (

 .٣٩: ، ص١:ط) والتوزیع
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  املبحث الثاني  

  شركة الشخص الواحد يف اللغة 

 .)١(رف ار  ا ارع اول

، )الشین والراء والكاف(شرَك یشرُك شرًكا، وھي مكوَّنة من المادة : الشركة مصدر ِمن
خلة، تدور حول االختالط والمخالطة، فتطلق ویراد وتطلق على عدة معاٍن متقاربة متدا

 وشاركت تشاركنا،: اشتركنا بمعنى: ، یقال)٣(وخلط الِمْلكین، )٢(مخالطة الشریكین: بھا
الشركة ھي أن : "فالًنا في الشيء، إذا صرت شریكھ، وعبَّر ابن فارس عن الشركة فقال

ركت فالًنا في الشيء، إذا صرت شا: یكون الشيء بین اثنین ال ینفرد بھ أحُدھما، ویقال
الشركة ھي أن یوجد شيء الثنین فصاعًدا، عیًنا : "، قال الراغب األصفھاني)٤("شریكھ

كان ذلك الشيء، أو معًنى، كمشاركة اإلنسان والفرس في الحیوانیَّة، ومشاركة فرس 
، )٦ (﴾ِفي َأْمِريَوَأْشِرْكُھ ﴿: -حكایة عن موسى-، قال تعالى )٥ ("وفرس في الكمتة، والدُّھمة

جعل لھ شریًكا في ملكھ، : أشرك باهللا: ، ویقال)٧(أجعلھ شریكي في النبوَّة والرسالة: أي
الذین صاروا مشركین :معناه. )٨(﴾َوالَِّذیَن ُھم ِبِھ ُمْشِرُكون﴿: قال أبو العباس في قولھ تعالى

 ،وجاء في )٩(شركینبطاعتھم للشیطان، فعبدوا اهللا وعبدوا معھ الشیطان؛ فصاروا بذلك م
َمن أعتَق شرًكا لھ في مملوٍك؛ وجَب علیھ أن : (-صلى اهللا علیھ وسلم-الحدیث عن النبيِّ 

                                                           

  :إما " الشركة" ُتضبط لفظة )١ (
  .الشَِّرَكة: بفتح الشین وكسر الراء -١ 
  .الشِّْركة  :كسر الشین وإسكان الراء -٢ 

 ، أبي الحسن علي ٤٤٨، ص١٠ ، ج٢ط)ھـ ١٤١٢دار صادر ، : بیروت (ابن منظور ، لسان العرب ،
 ، ٦: ،ج١:ط) دار الكت�ب العلمی�ة   : بی�روت  (یط األعظ�م الب�ن س�یده ،         بن سیده المرس�ي ،المحك�م والمح�       

 ).شرك(  ،مادة٦٨٣:ص
 ) .شرك( ، مادة٤٤٨: ، ص١٠: ابن منظور ، لسان العرب البن منظور،ج)٢ (
)  ھ�ـ  ١٤١٨دار القلم ، :دمشق ( الحسن بن محمد الراغب األصفھاني ، المفردات في غریب القرآن،    )٣ (
 ) .شرك( ، مادة ٢٥١: ،ص١:ط
 ، ٢٦٥: ، ص٣: ،ج١:ط) دار الجی�ل  : بی�روت  ( أبي الحسین بن فارس بن زكریا ، مق�اییس اللغ�ة ،          )٤ (

 ).شرك(مادة 
 ).شرك( ، مادة ٢٥١: األصفھاني ، المفردات، ص)٥ (
 . من سورة طھ٣١ اآلیة )٦ (
) ھ�ـ  ١٤١٩كل�م الطی�ب ،   دار ال: بی�روت   ( عبداهللا بن أحمد النسفي ، مدارك التنزیل وحقائق التأوی�ل،          )٧ (
مطبعة البابي الحلبي : القاھرة ( ، أحمد مصطفى المراغي ، تفسیر المراغي ،         ٣٦٣:  ، ص  ٢: ، ج  ١:ط

  .  .١٠٧: ، ص١٦: ، ج١:ط) ھـ ١٣٦٥وأوالده ، 
 . من سورة النحل ١٠٠ من اآلیة رقم )٨ (
 ، ٢٧:ج) دار الھدایة للنشر :الریاض ( أحمد بن محمد الحسیني ، تاج العروس من جواھر القاموس،    )٩ (

 ) .شرك(  ، مادة ٢٢٤:ص
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نصیب، وال یكون النصیب إال مع الخلطة ومشاركة الغیر، فالشركة : ، أي)١ ()یعتَق كلھ
یر، االختالط اختالًطا محسوًسا كان أو معنویًّا، والمشاركة واالشتراك مع الغ: تعني

؛ لكون العقد سبًبا للشركة التي حقیقتھا -مجاًزا-على العقد " الشركة"وكذلك یطلق اسم 
ھو باعتبار اللغة؛ إال أن استعمال " الشركة" على -مجاًزا-، وإطالق ذلك )٢(الخلط

، وُنسب ھذا اإلطالق لجمھور )٣ (قد أصبح حقیقة عرفیَّة" العقد"بمعنى نفس " الشركة"
-" شركة العقد: "، فحینما یقال"العقد"یطلق على " الشركة"أضحى اسم ؛ حیث )٤(العلماء

الخلطة واالشتراك في : "؛ فاإلضافة بیانیَّة، فالشركة تطلق ویراد بھا معنیان-باإلضافة
  ".لعقد"ویراد بھا " الِمْلك 

رع اا  ا  صف ار.  

الشخص، وھو :  شيء، من ذلكالشین والخاء والصاد أصل واحد یدل على ارتفاع في
، قال النبيُّ )٦(كل جسم لھ ارتفاع وظھور: ، والشَّْخُص)٥(سواُد اإلنسان إذا سما لك من ُبعد

، والمراد بھ إثبات الذات، فاسُتعیر )٧()ال شخَص َأْغَیُر ِمَن اِهللا: (-صلى اهللا علیھ وسلم-
فالن ذو " إنساًنا بعینھ، و، یعني أنھ یخصُّ"ھذا أمٌر شخصيٌّ: " ویقال،لھا لفظ الشخص

، فیطلق على )٨(ذو صفات متمیزة عن غیره وإدارة وكیان مستقل: أي" شخصیة قویة
اإلنسان وغیره، واستخدم اللفظ في االصطالح القانوني على كل كیان مستقل یصلح 

  .-كما سیأتي-الكتساب الحقوق وتحمُّل االلتزامات 

                                                           

 ، رق��م ٨٨٦: ، ص٢: أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ، كت��اب ال��شركة،باب ال��شركة ف��ي الرقی��ق ، ج   )١ (
  ٢١٢: ، ص٤:، ومسلم في صحیحھ، كتاب األیمان ،باب من أعتق شركا لھ في عب�د ، ج   ٢٤٩١الحدیث  

 .١٥٠١:رقم الحدیث 
 ٦: ، ج٢:ط)ھـ ١٤١٢دار الفكر، : بیروت (ین ، رد المحتار على الدر المختار،  محمد أمین بن عباد)٢ (

 ٣:ج) دار الكتاب اإلس�المي : القاھرة ( ،فخر الدین الزیلعي ، تبین الحقائق شرح كنز الدقائق     ٤٦٦:،ص
دار إحیاء : بیروت (  ،عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان ، مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر٣٢:، ص

  .  ٥٤٢: ، ص٥:ج) راث العربيالت
  .٤: ، ص٣:ج) دار الكتب العلمیة : بیروت (  علي حیدر ، درر الحكام شرح مجلة األحكام ، )٣ (
 ٥٢٢: ، ص٥: ،ج٣:ط) ھ�ـ  ١٤٠٩دار الفك�ر ،  : بیروت ( وھبة الزحیلي ، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ،        )٤ (
. 
، محمد ب�ن أب�ي بك�ر ال�رازي ، مخت�ار      )شخص(ة ، ماد٢٥٤: ، ص٣: ابن فارس ، مقاییس اللغة ، ج )٥ (

 )شخص( ،مادة ١٠٣٤: ، ص٣: ، ج٥:ط) ھـ ١٤٢٠المكتبة العصریة ،: بیروت (الصحاح ، 
  .٤٥: ، ص٧: ابن منظور ، لسان العرب ،ج)٦ (
 ، ٨:،ج"ال ش�خص أغی�ر م�ن اهللا   : " ، أخرجھ البخاري في صحیحھ،كتاب التوحی�د ، ب�اب ق�ول النب�ي             )٧ (

ال شخص أغیر م�ن  : "، ومسلم في صحیحھ،كتاب اللعان باب قول النبي       ٦٨٤٦ الحدیث    ، رقم  ١٧٣:ص
 .١٤٩٩ ،رقم الحدیث ٢١١: ، ص٤:، ج"اهللا

 . ، باب الشین٤٧٥:ص) دار الدعوة : القاھرة ( مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط، )٨ (
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  .رف اواد  ا ارع اث

. رأیتھ وحَده: الوحدة، تقول: الواو والحاء والدال أصل واحد یدل على االنفراد، ومن ذلك
، )١(ُوْحداٌن وُأْحَداٌن: وھو واحُد قبیلتِھ، إذا لم یكن فیھم مثلھ، والواحد أوَّل العدد، والجمع

ُفَراَدى واحًدا : يتفرَّد بھ، ودخَل القوُم َمْوَحَد َمْوَحَد، وُأَحاَد ُأَحاَد، أ: وتوحََّد برأیھ
في -فالواحُد ، )٣(اإلیماُن باهللا وحَده: ، والتَّوحیدجعلھ واحًدا :وَوحََّدُه توحیًدا، )٢(واحًدا
  . یدلُّ على االنفراد وعدم االشتراك-اللغة

 رارع اا  ن با " رد "و " اواص اا " ا .  

 والمخالطة بین اثنین فصاعدا ، والشخص االشتراكیراد بالشركة في اللغة ما یكون من 
الواحد بالشخص المنفرد ، فھذا تعارض بّین من حیث األصل اللغوي ، وعلیھ اختلف 

   :الباحثون حول إطالق وتسمیة المشروع الفردي بالشركة على عدة آراء، أبرزھا

 مع معنى  أن تسمیة المشروع الفردي بشركة الشخص الواحد ال تتالءم:الرأي األول
، وأن ذلك یعدُّ انقضاًضا )٤ (الشركة في البناء اللغوي الذي یقتضي وجود أكثر من شخص

على مصطلحات ذات دالالت لغویة ثابتة، ومفاھیم علمیة مستقرة، وأن السبیل لمعالجة 
، مع "مؤسسة الشخص الواحد"بـ" شركة الشخص الواحد"التعارض اللغوي بتسمیة 

  .)٥("المسؤولیة المحدودة"

، فشركة الشخص "نظام الشركات"؛ لتلبُّسھا بأحد أشكال "شركة"بأن تسمیتھا بـ: ُنوقش
المساھمة، أو المسؤولیة المحدودة، وأن المقصود بلفظ : الواحد تتلبَّس بأحد شكلین

ھو الشخص المعنوي المستقل عن األشخاص المالكین لھا، سواء أكان شخًصا " الشركة"
  .رواحًدا أو شخصین أو أكث

                                                           

 ).وحد(، مادة :٣٣٤:مختار الصحاح للرازي ، ص: الرازي )١ (
 ).وحد(  ، مادة ٤٤٩: ، ص٣: منظور ، لسان العرب ، ج ابن)٢ (
 ، ٥ط) ھ��ـ ١٤٠٩مؤس��سة الرس��الة ،  : الری��اض ( مج��د ال��دین الفیروزآب��ادي ، الق��اموس المح��یط ،    )٣ (

  .٣٢٤:ص
 .١١٠: فیصل الشقیرات ، شركة الشخص الواحد ذي المسؤولیة ،ص)٤ (
ركة الشخص الواحد في ضوء ضبط الفقھاء ش: "بعنوان" االقتصادیة" مقال صحفي، نشر في جریدة      )٥ (

  :ھـ  للدكتور یوسف القاسم١٤٣١-٠٥-٠٩بتاریخ !" للمصطلحات وتساھل شراح القانون
html.٣٨٢٧٩٠_article/٢٠١٠/٠٤/٢٢/com.aleqt.www://http  

 .ھـ١٤٣٩-١٢-٠٣تاریخ االطالع 
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: قد تعني" شركة الشخص الواحد"أن التسمیة ال تستقیم؛ وذلك ألن تسمیة : الرأي الثاني
باعتبارھا تبًعا -تبعیة الشركة للشریك المؤسِّس وطغیان شخصیتھ على شخصیة الشركة 

  .)١(، وقد ُیفھم الغیر أن مسؤولیة ھذا الشریك مسؤولیة تضامنیة غیر محدودة-لھ

جب أن یضمَّن اسم الشركة ما یفید أنھا شركة ذات مسؤولیة بأن المنظِّم أو: ُنوقش
  .)٢ (محدودة مملوكة لشخص واحد

أن إطالق تسمیة شركة الشخص الواحد على المشروع الفردي، إطالٌق : الرأي الثالث
صحیح، مستقیم، وفق المقتضى العرفي لدى القانونین، فالشركة في االصطالح القانوني 

  : لھا معنیان

  .د ار اول

الشخص المعنوي الذي یتولَّد عن عقد الشركة والمستقل عن أشخاص الشركة : الثاني 
وإن ُوجد تناقض لفظي بین كلمتي  الشركة وشخص -والمتمتع باألھلیة القانونیة، إنھ 

إنما ُیقصد بالشركة الشخص " شركة الشخص الواحد"  إال أنھ عند اإلطالق للفظ -واحد
قد الذي یدل في معناه على المشاركة، ثم إن المنظِّم قد اعتبر المعنوي، ولیس الع

المشروع الفردي شركًة؛ ألسباب عملیة مختلفة، وأنھ یمكن التغاضي عن ھذا النقد؛ 
تحقیًقا للھدف الذي تحققھ ھذه الشركة؛ إذ ھناك كثیٌر من التطبیقات العملیة، تختلف فیھا 

في -"  عمیل"عنى االصطالحي لھا، فمثًلا كلمة  الكلمة ذات المعنى اللغوي الواحد عن الم
الشخص الزبون، : -في االصطالح االقتصادي-ھو من یعمل لآلَخر، ولكنھا تعني : -اللغة

الشخص الذي یعمل لحساب : -االصطالح السیاسي واألمني والعسكري-بینما تعني في 
من شخص واحد، ولكنھا اشتراك أكثر :  معناھا-لغًة-العدوِّ، ویوصف  بالخائن، فالشركُة 

 تنصرف إلى المشروع المملوك لشخص واحد في صورة -في الُعرف أو بالمجاز-
  .)٣("شركة

 رديروع اا  ن تظف او  

شركة الشخص " بتسمیة -التي أقرَّت بشركة الشخص الواحد-أخذت جلُّ التنظیمات 
مشروع " قد أخذ بتسمیة -ا والسلفادورفي فرنسا والنمسا وبنم-، غیر أن المنظِّم "الواحد

مع انضمام المشروع المملوك للشخص -" الشخص الواحد ذي المسؤولیة المحدودة
  .-الواحد لقانون الشركات وسلطانھ

                                                           

 ،  ٢ ، العدد ٢بحث محكم مجلة العلوم القانونیة،المجلد طالب موسى ، شركة الشخص الواحد، ،   .د. أ )١ (
 .٢٣:جامعة بغداد ، ص

 .  المادة الثالثة والخمسون والمادة الثانیة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات السعودي)٢ (
 .١٧٧-١٧٦: ة المحدودة ، ص ھیوا الحیدري ، شركة الشخص الواحد ذات المسؤولی)٣ (
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شركة الشخص "؛ وذلك أن مضمون تنظیم "المشروع الفردي"وقد انتقدت تسمیة 
رقابتھا؛ لتكون تسمیة یدور حول فكرة الشركة وتنظیماتھا وامتیازاتھا و" الواحد

بشكل " شركة"غیر منسجمة مع ھذا المضمون؛ فكان علیھ أن یستخدم تسمیة " مشروع"
، كما أن المشروع أوسع من الشركة؛ فكلُّ شركٍة ُتعتبر مشروًعا، ولیس كلُّ )١(صریح

مشروٍع شركًة، ویتمتع المشروع بالشخصیة المعنویة؛ حیث إن المنظِّم ھو الجھة الوحیدة 
ح ھذه الشخصیة المعنویة، فمتى ما نصَّ القانون على تكوین مثل ھذه المشروعات لمن

واقتناعھ بھا؛ فإنھ یمنحھا الشخصیة المعنویة؛ وبالتالي یكون لھا ذمة مالیة مستقلة عن 
، ثم إن المنظِّم الفرنسي یقرُّ أن المشروع الفردي خاضع تحت تنظیم الشركة )٢(صاحبھ

المحدودة، والقانون الفرنسي ینصُّ على منع وحظر ذكر عبارة المساھمة أو المسؤولیة 
أو الحروف األولى منھ، ویبرِّر ھذا " مشروع الشخص الواحد المحدود المسؤولیة"

لیس نوًعا خاصًّا من " مشروع الشخص الواحد ذي المسؤولیة المحدودة"الحظر بأن 
؛ وبالتالي فإن )٣(ا واحًداال تضم إال شریًك" شركة محدودة المسؤولیة"الشركات، بل ھو 

  .عند اإلطالق" الشركة ذات المسؤولیة"المشروع الفردي المحدود المسؤولیة یأخذ أحكام 

بدًلا من المشروع " الشركة"بأنھ ال ضرورة الستخدام كلمة : على ھذا االنتقاد وقد ُأجیَب
صُّ شخًصا ما دام كالھما یذھب إلى ذات المعنى، وھو أن ھناك مشروًعا تجاریًّا یخ

  .)٤ (واحًدا فقط یھدف إلى تحقیق غایة تجاریة معینة

، وأوجب أن یتضمَّن اسم "شركة الشخص الواحد"وقد أخذ المنظِّم السعودي بتسمیة 
 ما یفید أنھا مساھمة وأنھا -إذا كانت شركة مساھمة مملوكة لشخص واحد-الشركة 

: من نظام الشركات السعوديمملوكة لشخص واحد؛  فنصَّت المادة الثالثة والخمسون 
وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد؛ وجَب أن یتضمَّن االسم ما یفید أنھا شركة "

، وكذلك إذا كانت شركة ذات مسؤولیة محدودة مملوكة )٥("مساھمة مملوكة لشخص واحد
لشخص واحد؛ فإنھ یجب أن یتضمن االسم ما یفید أنھا ذات مسؤولیة محدودة، وأنھا 

:  لشخص واحد؛ فنصَّت المادة الثانیة والخمسون من نظام الشركات السعوديمملوكة
وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد؛ وجب أن یتضمن االسم ما یفید أنھا شركة "

  .)٦("ذات مسؤولیة محدودة مملوكة لشخص واحد

                                                           

كلی�ة الدراس�ات   رس�الة ماج�ستیر ،   ( محمد ب�ن علی�ان ال�شوابكھ ، األس�اس الق�انوني ل�شركة ال�شخص              )١ (
 .٦:ص)  ، جامعة عّمان العربیةالقانونیة العلیا

دار النھ��ضة العربی��ة ، : الق��اھرة ( ف��ایز رض��وان ، الم��شروعات الفردی��ة ذات الم��سؤولیة المح��دودة   )٢ (
 .١٣٣:ص)  م٢٠٠١

  .  ٧٩: ، ص٥: إلیاس نصیف ،موسوعة الشركات التجاریة ، ج)٣ (
 .٥٠:  فیصل الشقیرات ، شركة الشخص الواحد ، ص)٤ (
 . المادة الثالثة والخمسون من نظام الشركات السعودي)٥ (
 . المادة الثانیة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات السعودي)٦ (
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 أن إطالق الشركة على المشروع الفردي للشخص الواحد إطالٌق صحیٌح؛ ورى اث

: -في االصطالح القانوني-عند اإلطالق بعد تأسیسھا، ُیقصد بھ " الشركة"وذلك أن لفظ 
التي نشأت وانبثقت من نشوء الشركة، فالشخصیة المعنویة مستقلة " الشخصیة المعنویة"

عن أشخاص الملَّاك، شخصیة بإرادة مستقلة عن إرادة الشركاء، وذمة مستقلة متحمِّلة 
إذا -" شركة الشخص الواحد "؛ وبالتالي فإن إطالق )١(للحقوقلاللتزامات ومكتِسبة 

، وھذا األمر )٢("الشخصیة المعنویة المملوكة لشخص واحد: " إنما یقصد ویعني-ُأطلق
، وھو ما یعبِّر عنھ )٣ (یعدُّ مقبوًلا؛ حیث انتقل اللفظ من حقیقتھ اللغویة إلى الحقیقة الُعرفیَّة

، "، التي تغیَّرت دالالُتھا بعرِف االستعمال الخاص"ة الخاصَّةالحقیقة الُعرفیَّ"العلماء بــ
، )٤(فالحقیقة العرفیة الخاصة ھي ما تعارَف علیھ أھُل كلِّ فئٍة أو طائفٍة أو بلٍد من األلفاظ

أو اللفظ الذي ُوضع في اللغة لمعًنى واستعملھ أھُل الُعرف الخاص في غیره، وشاع 
ما شاع عند " إنھا -عن الحقیقة الُعرفیة الخاصة-ن عابدین ، قال اب)٥(عندھم استعمالھ فیھ

، وعلَّل "أھلھ حتى صار حقیقة ُعرفیة اصطالحیة؛ بحیث ال ُیفھم منھ في تخاطبھم غیره
فإن : ؛ وعلیھ)٦("فالُعرف لھ اعتباٌر في الكالم؛ ألنھ السابق إلى األفھام: "العتبارھا قائًلا

إطالٌق مواِفٌق " ي المملوك للشخص الواحدالمشروع الفرد"على " الشركة"إطالق 
الشخصیة المعنویة :  ھي-في االصطالح القانوني-للمقتَضى العرفيِّ، فالشركة 

قد  "-بشركة الشخص الواحد"أو ما ُیعرف -" المشروع الفردي"ثم إن االعتباریة، 
یم ، وأخذ شكًلا من أشكال الشركات؛ فھو خاضع لتنظ"نظام الشركات"انضوى تحت لواء 

إطالٌق اقتضتھ الضرورة؛ " الشركة"ورقابتھ؛ وبالتالي فإن إطالق " نظام الشركات"
لكوِن المشروع الفردي لبس لباس الشركة، وخضع لتنظیم ورقابة نظام الشركات؛ 

، والتعبیر بمصطلح آخر قد یضر وُیوھم -ومنھ االسم-وبالتالي یأخذ أحكام الشركات 
 الشخص الواحد قد أخذت شكًلا من أشكال الشركات؛ الغیر المتعامل مع الشركة، فشركة

، والبد من ذلك؛ حمایًة للغیر، وإعالًما -ومنھ التسمیة-وبالتالي تأخذ جمیع األحكام 
  .وإشھاًرا بالوضع والنظام القانوني الذي یخضع لھ الكیان التجاري

                                                           

 ھ��ـ ١٤٠٩ال��دار الوطبی��ة الجدی��دة ، : الری��اض ( الق��انون التج��اري ال��سعودي  محم��د ح��سن الجب��ر ، )١ (
، ١٧٧-١٧٦:  ،إلیاس نصیف، شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة ، ص         ١٦٤: ، ص  ٣:ط)

 ، ن��ایف ٧٠:ص)  م ٢٠٠٧دار النھ��ضة العربی��ة، : الق��اھرة (ص��فوت بھنس��ساوي ،ال��شركات التجاری��ة، 
 .١٠٩:ص) دار حافظ للنشر والتوزیع:جدة (قانون التجاري الشریف وزیاد القرشي ،ال

 .١٢-١١:ص)م ١٩٨٨منشأة المعارف ، : القاھرة ( عبدالحمید الشورابي ،الشركات التجاریة ، )٢ (
  ". التي انتقلت من مسمَّاھا إلى غیره بُعرف االستعمال" ُتعرف الحقیقة العرفیة بأنھا )٣ (

 ، ٣:ط)ھ�ـ  ١٤١٨مؤس�سة الرس�الة ،  : الری�اض  (ل�م أص�ول الفق�ھ،   فخر الدین ال�رازي ، المح�صول ف�ي ع    
   ٤١٤:ص

دار :بی�روت  (محمد رمضان ،: محمد بن أحمد الفتوحي ، مختصر التحریر في أصول الفقھ ، تحقیق      )٤ (
الق�اھرة ، دار لؤل�ؤة   ( ، سیف النصر الطرق�اوي ،الحقیق�ة والمج�از،   ١٥٠: ، ص١:ط) ھـ١٤٢٠األرقم ،  

  .٢٨:ص)للنشر والتوزیع 
  . ٥٢: ، ص٢:ج) المكتبة األزھریة للتراث : القاھرة ( محمد أبور النور زھیر ، صول الفقھ ،)٥ (
ھـ ١٤١٢دار الفكر ، : بیرت ( محمد بن أمین بن عمر بن عابدین ، رد المحتار على الدار المختار ،        )٦ (
  ٤٥٩: ، ص٢:ط) 
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  املبحث الثالث 

  شركة الشخص الواحد يف القانون 

  اولاطب 

    اون رف ار

 بأن یساھم -أو أكثر-عقٌد َیلتزم بمقتضاه شخصان " عرَّف المنظُِّم السعوديُّ الشَِّرَكَة بأنھا 
؛ -أو منھما مًعا-كلٌّ منھم في مشروع یستھدف الربح بتقدیم حصَّة من مال أو عمل 

 المدنیة ، وعلیھ تواترت القوانین)١("القتسام ما ینشأ من ھذا المشروع عن ربح أو خسارة
، وقانون المعامالت )٣(، واألردني)٢(في تعریفھا للشركة، كالقانون المدني المصري

، فالتعریف اعتبر الشركة عقًدا؛ )٥(، والقانون المدني الفرنسي القدیم)٤(المدنیة اإلماراتي
، ووجود األركان الموضوعیة )٦(فال بد من توافر الشروط العامة في العقود: وعلیھ

، فالتعریف اشتمل على األركان الموضوعیة العامة، ونصَّ على )٧(د الشركةالخاصة بعق
  .األركان الموضوعیة الخاصة للشركة

شخصان - تعدُّد الشركاء، فالمنظِّم نصَّ على أقل عدد تنعقد بھ الشركة :فالركن األول
  .-فأكثر

  .تقدیم الحصص من الشركاء، من مال أو عمل، أو منھما مًعا: الركن الثاني

  .اقتسام األرباح والخسائر: الركن الثالث

  .نیة المشاركة: الركن الرابع

                                                           

 . المادة الثانیة من نظام الشركات السعودي )١ (
 .لمادة الخمسمائة وخمسة من القانون المدني المصري ا)٢ (
 . المادة ستمائة وأربع وستون من القانون المدني األردني)٣ (
 . المادة ستمائة وأربع وستون من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي)٤ (
لت الم�ادة ف�ي الق�انون     المادة ثالثمائة وثالث وثمانون بعد األلف من القانون المدني الفرنسي، وقد ُعدِّ  )٥ (

تن�شأ ال�شركة م�ن شخ�صین أو أكث�ر، یتفق�ون بعق�د فیم�ا بی�نھم بتخ�صیص           : "الم�دني الفرن�سي الجدی�د إل�ى    
لمشروع مشترك أموال أو عمل بغرض تقسیم األرباح أو تحقیق وفر اقتصادي ینتج عنھ، ولھذا التع�دیل           

 .أثر وغایة نوردھما في موضعیھما من البحث
) م١٩٨٤دار النھضة العربیة ، : القاھرة (سنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني،   عبدالرزاق ال  )٦ (
  .٢١٩، ٨:ج
 ٢:ط) ھ��ـ ١٤٣٩مكتب��ة اإلقت��صاد والق��انون ،  : الری��اض ( محم��د ب��راك الف��وزان ، ألحك��ام العام��ة ،   )٧ (

  .٤٠:،ص
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ب اطا  

ر ص"فد"و " اواا " ونا  

كل من یتمتع بالشخصیة القانونیة، والشخصیة القانونیة ھي : ُیقصد بالشخص في النظام
 قد تتوافر للشخص ، وھذه الصالحیة)١(الصالحیة الكتساب الحقوق وتحمُّل االلتزامات

، والشخص الطبیعي ھو اإلنسان، فاألصل أن )٢(الطبیعي، وقد تتوافر للشخص المعنوي
: فُیقصد بھ، وأما الشخص المعنوي )٣(تبدأ الشخصیة لإلنسان بالوالدة وتنقضي بالوفاة

مجموعة من األشخاص یضمُّھم تكویٌن یرمي إلى ھدف معیَّن، أو مجموعة من األموال "
قیق غرض معیَّن ُیضفي علیھا القانون الشخصیة، فتكون شخًصا مستقلا ُترصد لتح

  .)٤ ("ومتمیًزا عن األشخاص الذین یساھمون في نشاطھا أو یفیدون منھا

الواو (في النظام فال یفترق عن المعنى اللغوي الدال على االنفراد؛ فـ" الواحد"وأما 
  .أصٌل واحٌد یدلُّ على االنفراد): والحاء والدال

  اطب اث

  ون ا" اص اواد"و" را"اب اط ن 

عقٌد : "عرَّفت المنّظم السعودي واإلماراتي والمصري واألردني كما مر الشركة بأنھا
 بأن یساھم كلٌّ منھم في مشروع یستھدف الربح بتقدیم -أو أكثر-یلتزم بمقتضاه شخصان 
؛ القتسام ما ینشأ من ھذا المشروع من ربح أو -ا مًعاأو منھم-حصة من مال أو عمل 

، ویقتضي اعتبار الشركة عقًدا أن تتوافر فیھ أركانھ، كركن التعدُّد، فالعقد )٥("خسارة
یقتضي وجود طرفین یتحقق بھما اإلیجاب والقبول، وأن تتوافر نیة المشاركة واقتسام 

ُیتصوَّر وجود شخص واحد، فال یمكن ؛ فال -باعتبار أن الشركة عقٌد-األرباح والخسائر 
شركة " رفُض -على اعتبار الشركة عقًدا-ویترتَّب "، )٦("أن ینعقد عقٌد من طرٍف واحٍد

واعتبارھا باطلة ومنعدمة في مرحلة التأسیس؛ النتفاء ركن تعدُّد " الشخص الواحد

                                                           

، ٢٣٢: ص)  م ١٩٩٧ مطبع��ة األداب ،: بی��روت (الب��اقي البك�ري ،الم��دخل لدراس��ة الق�انون ،     عب�د )١ (
  .٥٩:ص) دار التوفیقیة للطباعة :القاھرة (الشین الغایاتي ،محاضرات في نظریة 

: الری�اض  ( عارف بن صالح العلي ، الشركات في النظام السعودي دراس�ة مقارن�ة بالفق�ھ اإلس�المي        )٢ (
  ٧٩: ، الفوزان ، األحكام العامة للشركات ، ص٧٧:ص) تحت الطبع 

 .١٤٤:ص) منشأة المعارف :القاھرة (،-نظریة الحق-اھیم سعد ،المدخل إلى القانون نبیل ابر)٣ (
م ١٩٥٩دار الكت����اب الج����امعي ،  :الق����اھرة (الب����دراوي ، الم����دخل للعل����وم القانونی����ة ،    عب����دالمنعم )٤ (
 .        ٦٨٩:ص)
 .  المادة الثانیة من نظام الشركات)٥ (
دار الفك�ر العرب�ي   : الق�اھرة  ( الق�انون الم�صري المق�ارن ،    أبو زید رضوان ،ال�شركات التجاری�ة ف�ي         )٦ (
  . ٥٥:ص)
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 الشركاء أضفت وترسیًخا لمبدأ تعدُّد، )١("الشركاء الذي ُتملیھ الفكرة العقدیة للشركة
" عقد"القوانین البطالن على الشركات الصُّوریة؛ وبالتالي فإن اعتبار أن الشركة 

، وتبًعا إلقرار المنظِّم الفرنسي "شركة الشخص الواحد"یتعارض مع االعتراف مع 
لشركة الشخص الواحد؛ فقد اقتضت الضرورة تعدیل تعریف وطبیعة الشركة الوارد في 

من القانون المدني الفرنسي؛ بما یتماشى مع التطورات، وذلك ) ١٨٣٢(المادة رقم 
، فعدَل عن تعریف الشركة في القانون المدني الحدیث )٣) (٢(باعتبار الشركة نظاًما

تنشأ الشركة من شخصین أو أكثر : "م إلى تعریف الشركة؛ فنصَّ على أن١٩٨٥الصادر 
؛ بغرض تقسیم -أمواٍل أو عمٍل-یتفقون بعقٍد فیما بینھم بتخصیٍص لمشروٍع مشترٍك 

یجوز : "وفي الفقرة الثانیة من المادة". األرباح أو تحقیق وفر اقتصادي؛ ینتج عنھ
إنشاؤھا في الحاالت الواردة في القانون بعمل إرادي من شخص واحد، یتعھد الشركاء 

ة دلیل على التغیُّر الجوھري لطبیع" تنشأ"فاختیار اللفظ "بالمساھمة في الخسارة، 
الشركة؛ فقد تطوَّر مفھوم الشركة؛ فلم تعد الشركة عقًدا، بل أصبحت نظاًما یتم إنشاؤھا 
بعقد؛ وعلى ذلك تنشأ الشركة باإلرادة المنفردة، وبالعقد بین الشركاء ، وأضحى دور 
العقد ھو إنشاء الشركة لتستمر؛ فتنشأ بعقد، ولیست ھي العقد بذاتھ، ولم یعد العقد ھو 

 للشركة، ولم تعد ھناك ضرورة اللتقاء إرادة الشركاء لقیام الشركة، وما العمل المنشئ
یترتب على نشأة الشخص المعنوي المستقل عن أشخاص الشركاء، بل أصبحت الشركة 

  )٤ ("شخًصا معنویًّا تنشأ من دون تدخُّل المشرِّع في تنظیم الشركات بنصوص آمرة

لشراح  ، فتعددت آراء شراح القانون فحقیقة وطبیعة الشركة أمر مختلف علیھ بین ا
  :حول طبیعة عقد الشركة حول ثالث اتجاھات  

أن الشركة ال تعد عقدا بل تعد نظاما قانونیا یتعارض مع فكرة العقد   : االتجاه األول
المجموعة من القواعد القانونیة التي تھدف إلى غرض مشترك ویتقصر : ویقصد بالنظام 

 عن الرغبة في االنضمام إلیھا ، ومما یؤید ذلك كثرة تدخل دور األفراد على اإلفصاح
المنظم بنصوص آمرة في تنظیم الشركات إلى درجة أن تقتصر إرادة األفراد على مجرد 
اإلنضمام ، فأصبح تأسیس الشركة عمل شرطي یختلف عن العقد التقلیدي وفكرة النظام 

لشركة ومدیرھا مجرد وكالء عن ھي الفكرة التي تبرر عدم اعتبار أعضاء مجلس إدارة ا
ویرى الدكتور محمد الجبر  ، )٥(الشركاء وإنما ھم أعضاء الشركة وممثلوھا القانونین    

                                                           

دار :عم��ان ( ،فی��روز الریم��اوي ، ش��ركة ال��شخص الواح��د،   ١٩٢: الحی��دري ،ش��ركة ال��شخص ،ص  )١ (
  ٣٢٣: ، ص١:ط)  م١٩٩٧البشیر،

ف�راد  المجموعة من القواعد القانونیة التي تھدف إلى غرض مشترك ویقت�صر دور األ   :  یقصد بالنظام  )٢ (
  .على اإلفصاح عن الرغبة في االنضمام إلیھا

  . ١٦٥:الجبر ، القانون التجاري السعودي ،ص
  .٥٠: الشقیرات ، شركة الشخص الواحد لفیصل ،ص)٣ (
 ،س��محیة قلی��وبي ،ال��شركات التجاری��ة،   ٢١٨: ناریم��ان عبردالق��ادر ، ش��ركة ال��شخص الواح��د ، ص  )٤ (
  .٥٤١: ، ص١:ط)م ٢٠١٨دار النھضة العربیة ،: القاھرة (
  .١٦٥: الجبر ،القانون التجاري ، ص)٥(
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أن المفھوم العقدي للشركة وإن كان مقبوال في القرن التاسع عشر فإنھ لم یعد مقبوال في 
  .القرن العشرین 

ظام القانوني رغم وجاھتھا الظاھرة ال أن الشركة تعد عقد ،و أن فكرة الن:االتجاه الثاني 
تستبعد تماما فكرة العقد ، ذلك أنھ من الثابت أن الشركة تنشأ بمقتضى عقد حقیقي 
بموافقة جمیع الشركاء ویخضع للقواعد العامة في العقود ، كما ان ھذا العقد ال یترتب 

ن ھناك شركات علیھ دائما نشوء شخص معنوي تنطبق علیھ فكرة النظام القانوني ، إذ أ
  .)١(تجاریة ال تتمتع بالشخصیة المعنویة كشركة المحاصة

بعدم التسلیم ، أن الشركة عقد ، وإنما نظام یتم الدخول فیھ بین الشركاء بالعقد : نوقش
  :وذلك لوجود الفرق بین قواعد نظام الشركات وبین قواعد العقود بصفة عامة 

إنشاء شخص معنوي مستقل بإرادتھ ،فیكتسب یتمیز عقد الشركة عن غیره من العقود ب -أ
  االلتزاماتالحقوق ویتحمل 

یتمیز بعقد الشركة بجواز تعدیلھ بموافقة األغلبیة ، بینما تقتضي القواعد العامة في  -ب
  .العقود موافقة جمیع أطراف العقد على تعدیلھ 

ا التعارض في تقوم العقود عادة على التوفیق بین مصالح متعارضة، بینما ینتفي ھذ - ج
  )٢(.الشركة التي یسعى الشركاء فیھا إلى تحقیق ھدف مشترك وھو الحصول على الربح

العقد والنظام وھاتین الفكرتین تتعایشان : أن الشركة تتكون من فكرتین : الرأي الثالث 
معا داخل الشركة غیر أن تأثیرھما یختلف بحسب نوع الشركة ، فالشركة تنشأ بإرادة 

ماعیة ولكن تنظیمھا وتحدید آثارھا یأخذ في كثیر من األحیان طابعا فردیة أو ج
)٣(نظامیا

.  

 القاضي باعتبار الشركة نظاما قانونیا ، وذلك األولوجاھة االتجاه  :ویرى الباحث
لالختالف الظاھر بین قواعد الشركة وبین قواعد العقود بصفة عامة ، من والدة 

 بنصوص آمرة في تنظیم الشركات وجواز تعدیل الشخصیة المعنویة وكثرة تدخل المنظم
عقد الشركة باألغلبیة على عكس ما یقتضیھ العقد من اشتراط االجماع لتعدیل عقد 
الشركة ، وبناء على ھذا االتجاه یكون إنشاء الشركة ووالدة الشخص المعنوي یكون بین 

ضروة تعدیل تعریف ، وعلیھ فیرى الباحث )٤(الشركاء بعقد بینھم أو باإلرادة المنفردة

                                                           

) ھ�ـ  ١٤٣٨مكتبة اإلقتصاد والق�انون ،    :الریاض  ( مساعد الجبیري ، شرح النظام التجاري السعودي،       )١(
  .١٤٥: ، ص٢:ط
  .١٦٥: االجبر ، لقانون التجاري السعودي ، ص)٢(
  .٢٠٠: الحیدري ،شركة الشخص الواحد ،ص)٣(
المدخل إلى نظریة االلتزام العامة في الفقھ اإلسالمي، : بن أحمد الزرقا ، مصادر اإللتزام    مصطفى    )٤(
  .٩٨ ، ص١:ط) ھـ ١٤٢٠دار القلم ، :دمشق (
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الشركة بما یتواكب مع حقیقة الشركة ونظام الشركات ، وبما یتوائم مع االعتراف بشركة 
 بشكل حرفي )١(الشخص الواحد ، ومما یعضد ذلك أن المنظم قد اقتبس تعریف الشركة

 قبل أن یعترف المنظم الفرنسي بشركة الشخص الواحد ویّعدل )٢(من النظام الفرنسي
تنشأ "كة بما یتوائم مع التطورات ، فعرف المادة المعرفة للشركة إلى تعریف الشر

الشركة من شخصین أو أكثر یتفقون بعقد فیما بینھم بتخصیص لمشروع مشترك أموال 
وفي الفقرة الثانیة من "أو عمل بغرض تقسیم األرباح أو تحقیق وفر اقتصادي ینتج عنھ 

 في القانون بعمل ارادي من شخص واحد یجوز انشاؤھا في الحالت الواردة" المادة 
دلیل على التغیر الجوھري " تنشأ "فاختیار للفظ " یتعھد الشركاء بالمساھمة في الخسارة 

لطبیعة الشركة فقد تطور مفھوم الشركة فلم تعد الشركة عقد بل وأصبحت نظاما یتم 
   )٣("انشاؤھا بعقد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر ب�أن ی�ساھم   " ُعرفت الشركة في المادة الثانیة من نظام الشركات       )١(
 حصة من مال أو عمل أو منھما معا القتسام ما ینشأ م�ن ھ�ذا   كل منھم في مشروع یستھدف الربح بتقدیم   

 "المشروع من ربح أو خسارة
  .١٦٣: الجبر ، القانون التجاري ، ص)٢(
  .٥٤١: ، سمیحة قلیوبي ،الشركات التجاریة ، ص٢١٨: ناریمان ، شركة الشخص الواحد ، ص)٣(
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  املبحث الرابع 

دة للطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحدالنظريات القانونية 
ِّ
  احملد

على قیام شخص بتخصیص جزء من ذمتھ المالیة؛ " شركة الشخص الواحد"تقوم فكرة 
الستثماره في مشروع، وتحدید مسؤولیتھ بمقدار ھذا المبلغ، دون أن ُیسأل في باقي ذمتھ 

م القانونیة في العصر ، وھذه الفكرة أحد نواتج التطور القانوني في النظ)١(المالیة
، واختلف القانونیون في النظریات والطبیعة القانونیة للذمة، التي یتحدَّد على )٢(الحدیث

أو اإلطار الذي یكون للمشروع الفردي ذي " شركة الشخص الواحد"إثرھا شكل وطبیعة 
  : المسؤولیة المحدودة، على نظریتین

  .النظریة الشخصیة: النظریة األولى

  .نظریة التخصیص: لثانیةالنظریة ا

 النظریتین، وموقف المنظِّم السعودي حول الطبیعة -في المطالب التالیة-وسوف نتناول 
  .القانونیة لشركة الشخص الواحد والتنظیمات المقارنة

  اطب اول

ا ظرا  

ذمة على فكرة اتحاد الذمة المالیة بالشخصیة القانونیة، فال" النظریة الشخصیة"تقوم 
المالیة تتكوَّن من مجموع ما للشخص من حقوق وما علیھ من التزامات مالیة، فالذمة 

تندمج فكرة الذمة : لیست سوى الصالحیة الكتساب الحقوق وتحمُّل االلتزامات؛ وعلیھ

                                                           

  .٩: الحیدري ، شركة الشخص الواحد ،ص)١ (
الماضي ینصبُّ ضمان الدَّین على ذات ال�شخص الم�دین بمعن�ى أن�ھ إذا ل�م ی�ِف ال�شخص           في الزمان    )٢ (

بَدین علیھ كان لدائنھ أن ی�سترقَّھ، وك�ان ف�ي بع�ض الت�شریعات القدیم�ة كالق�انون الروم�اني أن یقتل�ھ وأن            
 الذي وص�ل  یتقاسم أشالءه مع الدائنین، ومع تطور الفكر القانوني إلى الخالص منھ بالتدریج بقدر القسط  

إلیھ من التھذیب والنضوج، وذلك عن التخفیف من حدتھ أوًل�ا ث�م إلغائ�ھ كلی�ة، بع�د ذل�ك تمح�ض التط�ور                 
على أن المدین یبقى ملتزًما في ذات شخصھ بالوفاء بدیونھ، وإن أثر ذل�ك عل�ى وض�عھ ف�ي ال�سجن عن�د          

ُألغ�ي فیھ�ا بالن�سبة للمئ�ل المدنی�ة      مماطلتھ، وھذا نظام اإلكراه البدني، وظل معموًلا بھ ف�ي فرن�سا إل�ى أن     
في الق�رن التاس�ع ع�شر ول�م یع�د ج�ائًزا إال ف�ي الم�سائل الجنائی�ة؛ وعل�ى ذل�ك ف�إن أم�وال الم�دین جمیًع�ا                          
ضامنة للوفاء بدیونھ وأن جمیع الدائنین متساوون في ھذا الضمان؛ وذلك أن مسؤولیة المدین عن الوفاء            

  .ال معینبإلزاماتھ مسؤولیة شخصیة غیر محددة بم
دار األطرش للكتاب : تونس (علي كحلون ، طرق التنفیذ واستخالص الدیون العامة والخاصة ،      : ینظر  

  .١٦١: ، نبیل سعد ، المدخل إلى القانون ، ص٤٢:ص)  م ٢٠١٠المختص ، 
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، فالنظریة الشخصیة تقوم على )١(المالیة في فكرة الشخصیة، وتدور معھا وجوًدا وعدًما
صر الذمة المالیة في مجموع من المال، واندماج الذمة المالیة في اندماج عنا: فكرتین

، وتلقَّت ھذه " رو"و " أوبري"، وُتنسب ھذه النظریة إلى الفرنسیین )٢(شخصیة صاحبھا
  .)٣ (النظریة قبوًلا في الوسط القانوني، وأصبحت األساس في جلِّ األنظمة القانونیة

 مشروع الفردي عدة آثار قانونیة، تتمثل یترتَّب  على األخذ بھذه النظریة في ال
  :فیما یلي

أن یكون للمشروع الفردي اسم ُیعرف بھ، وجنسیة یحملھا، وموطن، وممثل لھ یحمل -١
حقَّ تمثیل الشركة والتقاضي عنھا، وذمة مالیة مستقلة عن شخصیة األفراد المكوِّنین لھا؛ 

ل الذمة عدُم جواز نفوذ دائني تكون ذمتھ مستقلة عن ذمتھم؛ ویترتب على استقال: وعلیھ
الشخص المعنوي على أموال الفرد، وال یجوز لدائني أحد األفراد أن ینفذوا على األموال 

  .)٤(الخاصة بالشخص المعنوي

أن للشخصیة ذمة مالیة واحدة، ال تتجزَّأ وال تتعدَّد؛ وذلك أن الذمة المالیة ھي الضمان -٢
  .)٥(العام لجمیع الدائنین

كانیة فصل الذمة عن شخصیة صاحبھا؛ حیث إن عناصر الذمة تتالزم مع عدم إم-٣
  .)٧ (، وال تثبت الذمة إال لشخص، وال وجود لھا بدونھ)٦(الشخصیة

                                                           

، المج��الي ،األحك��ام القانونی��ة ل��شركة ال��شخص     . ٢١٤: الحی��دري ، ش��ركة ال��شخص الواح��د ، ص   )١ (
 .٢٦٥صالواحد ،

  .  ٢٢٥: ، ص٨: السنھوري ،  الوسیط في شرح القانون المدني ، ج)٢ (
  .١٩٢: الشقیرات ، شركة الشخص ،ص)٣ (
-١٦٠: ، الشقیرات ، شركة ال�شخص ص ٥٧: الشین الغایاتي ، محاضرات في نظریات الحق ، ص     )٤ (

١٧٨.  
 .٢١٦: الحیدري ، شركة الشخص ص)٥ (
 .١٩٨:احد ، ص الشقیرات ، شركة الشخص الو)٦ (
  .٢٦٦: المجالي ، األحكام القانونیة لشركة الشخص الواحد ص)٧ (
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 احتج القائلون بالنظریة الشخصیة : 

بأن الذمة المالیة ال تقوم مستقلة بذاتھا، بل تستند إلى شخص، یجمع بین عناصرھا 
ارتباط الفكرتین أن الشخصیة القانونیة لیست سوى الصالحیة ، والدلیل على )١(جمیعا

لثبوت الحقوق والواجبات، وما دامت الذمة عبارة عن مجموع من الحقوق 
والواجبات المالیة؛ فھي ال تكون إال من حیث تتحقق الصالحیة لثبوت الحقوق 

  .)٢(والواجبات

 علیھ وجود شخصیتین  بأن منح المشروع الفردي الشخصیة المعنویة؛ یترتب:ُنوقش
قانونیتین، شخصیة المالك، والشخصیة المعنویة للمشروع الفردي، فكیف ُتجمع 

  !شخصیتان لشخص واحد؟

بأن منح الذمة المالیة شخصیة قانونیة على أساس أن المنظِّم ھو السلطة التي : ُأجیب
  .)٣ (تختصُّ بإنشاء واالعتراف بالشخصیة القانونیة

لمالیة بھذا التصور لھ أھمیة عملیة كبرى؛ وھي أن للدائنین حق والقول بوجود الذمة ا
الضمان العام على ذمة َمدینھم المالیة؛ وھذا یؤدي إلى أن حق الدائنین ال یقع على مال 
معیَّن، بل على الوحدة المعنویة المكوَّنة من مجموعة أموال المدین الحالیة 

دائن، وھي أن حق الضمان العام یجعل والمستقبلیة، وكذلك الفائدة التي تعود إلى ال
، وأخذت جلُّ التنظیمات التجاریة )٤(جمیع الدائنین العادیین في مرتبة واحدة بدون تفرقة

بھذه النظریة في تأسیس المشروع الفردي بمنح المشروع الشخصیة المعنویة؛ لوجود 
ن تستند إلى ، وأن الذمة البد لھا أ)٥(نتائج الشخصیة المعنویة في المشروع الفردي

شخص؛ فلجأت جلُّ األنظمة التجاریة المتبنیة للمشروع الفردي إلى اختیار شكل 
  :الشركة ونظام الشركات في إدخال المشروع الفردي حیز الوجود؛ وذلك لعدة أمور

                                                           

دار الفك��ر الج��امعي : اإلس��كندریة ( فی��روز ش��نوف ، االتجاھ��ات الحدیث��ة ف��ي نظری��ة الذم��ة المالی��ة ،   )١ (
دار النھضة للطباعة : القاھرة ( ، -نظریة الحق   - ، محمد حسین منصور ، المدخل إلى القانون          ٢٠:ص)
 .٤٣١:ص) م١٩٩٥النشر ، و
) م ١٩٨٥القاھرة مكتبة سید عبداهللا وھابة ، ( اسماعیل غانم ، محاضرات في النظریة العامة للحق ،     )٢ (

 .١١٥:ص
 .١٠٦: فایز رضوان ، المشروعات الفردیة ،ص)٣ (
 .٥٦: الغایاتي ، محاضرات في نظریات الحق  ، ص)٤ (
 .٥٤٣:  الیاس نصیف ، الشركات التجاریة ، ص)٥ (
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منح المشروع الفردي الشخصیة المعنویة عبر إدخالھ في نظام الشركات، فالمنظِّم  -١
؛ وذلك عبر ما "الشخصیة المعنویة"اضعة لنظام الشركات أضفى على الشركات الخ

ضمان االستقالل بین " الشخصیة المعنویة"، وأھم فائدة من )١("االعتراف العام"یسمَّى بـ
المشروع وصاحبھ، ھذا االستقالل ال یمكن أن یكون مضموًنا إال بإنشاء شركة فردیة 

  .)٢ (تتمتع بشخصیة معنویة

 لآللیات والترتیبات اإلجرائیة للشركات، كاإلشھار والكتابة  خضوع المشروع الفردي-٢
  .وغیرھا من قواعد الشركات؛ وفي ذلك حمایٌة للغیر

حمایة وحفظ حقوق الغیر المتعامل مع المشروع الفردي؛ وذلك أن نظام الشركات  -٣
  .)٣(یضفي الرقابة على المشروع الفردي في اإلفصاح عن الحسابات والقوائم المالیة

اب اط  

  ظر اص

 على اقتطاع جزء من ذمة -"نظریة التخصیص"بناًء على -تقوم فكرة المشروع الفردي 
، وُتنسب ھذه النظریة إلى القانوني األلماني )٤(الشخص وتخصیصھا لغرض معیَّن

والتنظیمات األلمانیة والسویسریة، فقد كانت الجمعیات الخیریة تؤسَّس بدون أن " برینز"
عترف لھا بشخصیة معنویة، بل ُتنشأ بمجرَّد تخصیص مال لھدف محدَّد دون شخصیَّة ُی

للمشروع، فالذي یوحِّد بین عناصر الذمة لیس الشخصیة المستند إلیھ، بل الغرض أو 
  .الھدف الذي ترمي إلیھ

                                                           

یتم عن طریق تنظیم قانوني عام یضع المشرِّع شروًطا عامة إذا ما توافرت في أي :  االعتراف العام  )١ (
جماع��ة م��ن األش��خاص أو مجموع��ة م��ن األم��وال اكت��سبت ھ��ذه الجماع��ة أو تل��ك المجموع��ة الشخ��صیة      

ى ح�دة، ف�االعتراف   القانونیة بقوة القانون، دون حاجة إلى ترخیص أو إذن من المشرِّع في ك�ل حال�ة عل�          
العام ھو اعتراف غی�ر مباش�ر ین�شأ ع�ن طری�ق وض�ع تنظ�یم ق�انوني س�ابق لنم�اذج معین�ة م�ن جماع�ات                 
األشخاص أو مجموعات األموال، فالمنظِّم یبیِّن ویضع الشروط الواجب توافرھا لجماعة من األش�خاص             

  .أو األموال الكتساب الشخصیة المعنویة بقوة القانون
 .٤٤١-٤٤٠:ر ، نظریة الحق ، صمحمد منصو: ینظر

 .١١٦: فایز رضوان ، المشروعات الفردیة ،ص)٢ (
 من المعاییر الشرعیة، برن�امج المع�اییر ال�شرعیة م�ن تنظ�یم      ١٢تركي الیحیى، شرح المعیار رقم      . د )٣ (

  :، الجزء األول ، منشور عبر موقع الیویتوب ،الرابط ١٢مكتب فقھاء للتدریب واالستشارات، المعیار 
s٨٠٤=t&٥٤_vuekqdbz=v?watch/com.youtube.www://https 
 .٢١: الریماوي ،شركة الشخص الواحد ، ص)٤ (
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  یترتب على األخذ بھذه النظریة في المشروع الفردي عدة آثار قانونیة، تتمثل
  :فیما یلي

االعتراف بالمشروع الفردي دون الحاجة للجوء إلى الشخصیة القانونیة ودون الحاجة -١
دون أن تكون مستندة إلى " الذمة المالیة"، فتوجد )١(إلنشاء شخصیات قانونیة جدیدة

  .شخص

إمكان تعدُّد الذمة المالیة للشخص الواحد، فإذا قسَّم شخٌص أموالھ إلى مجموعات؛ فكل -٢
خصَّصة لتحقیق ھدف واحد، وكان لكل مجموعة منھا ذمة مالیة مستقلة؛ واحدة منھا م

  .)٢ (وبالتالي یكون للشخص أكثر من ذمة مالیة

  .)٣(إمكان انتقال الذمة المالیة أو التصرف فیھا أو التنازل عنھا-٣

بھذه النظریة في تطبیق فكرة المشروع الفردي ذي المسؤولیة المحدودة، أو ما -وأخذ 
  . المنظُِّم في كل من النمسا والسلفاردور-كة الشخص الواحدُیعرف بشر

 احتج القائلون بنظریة التخصیص : 

بأن الشخصیة القانونیة ال توجد وال تثبت إال لإلنسان، وأن الوجود الواقعي للشخصیة في 
الجمعیات الخیریة والمؤسسات افتراٌض خاطئ؛ ألنھ إسناد إلى شخص ال وجود لھ في 

 افتراض شخصیة قانونیة لھذه المجموعات ھو من أجل االعتراف لھا بذمة الواقع، ثم إن
؛ وذلك "نظریة التخصیص"مالیة مستقلة؛ فإنھ یمكن فعل نفس األمر وذلك عن طریق 

بتخصیص جزء من الذمة ألجل تحقیق الھدف المالي من المشروع دون اللجوء إلنشاء 
  .)٤(شخصیة قانونیة لھ

 أمورانُتقدت ھذه النظریة بعدة : 

أنھ ال تالزم بین الشخصیة والصفة اإلنسانیة؛ بدلیل أنھ لیس لألرقَّاء شخصیة : أوًلا
، ولم تكن الشخصیة القانونیة في روما معتَرًفا بھا لكل )٥(رغم أنھم من بني اإلنسان

إنسان، بل كان البد لوجودھا من توافر عناصر خاصة؛ إذ یجب على الشخص أن 
الذي " الموت المدني"، وكذلك األمر بالنسبة لنظام )٦(ربِّ أسرةیكون حرًّا، مواطًنا، و

ظل موجوًدا في بعض التنظیمات، والذي كان من شأنھ إھدار شخصیة المحكوم علیھ 
                                                           

 .١٠٣: فایز رضوان ، المشروعات الفردیة ، ص)١ (
 .٢٦٧:  ص المجالي ، األحكام القانونیة لشركة الشخص الواحد ،)٢ (
 .٢١٠: الشقیرات ،شركة الشخص الواحد ،ص)٣ (
 . ٢٦٧: المجالي ، األحكام القانونیة لشركة الشخص الواحد ، ص)٤ (
 .١٧٧:  نبیل سعد ، المدخل إلى القانون ،ص)٥ (
 . ١١٥:ص) دار الفكر الجامعي :اإلسكندریة ( عبدالحمید فودة ، فكرة الحق ،)٦ (
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 شخصیتھ القانونیة، وال -بذلك-في بعض الجرائم وتجریده من الحقوق؛ فتختفي 
خصیة القانونیة تثبت ، فالش)١( الكتساب الحقوق وتحمُّل االلتزامات-بذلك-یصلح 

باعتراف القانون وتنظیمھ، وھي الصالحیة لثبوت الحقوق والواجبات، وھذا یثبت 
وھو ما -، أو لمجموعة من األموال أو األشخاص -وھو اإلنسان-للشخص الطبیعي 

  .   )٢ (-ُیعرف بالشخص الحكمّي أو المعنوّي

إال بذمة ذمة، وال ذمة بال  أن الذمة المالیة مرتبطة بالشخصیة؛ فال شخصیة :ثانًیا
 فالذمة المالیة ال تقوم ،)٣(فال ُیتصوَّر وجود ذمة من غیر أن تستند إلى شخص شخص؛

  .)٤(مستقلة بذاتھا، بل تستند إلى شخص یجمع بین عناصرھا جمیًعا

أن الواقع یفرض على المشروع التجاري تعیین مدیر یدیر المشروع، وتحدید اسم : ثالًثا
روع، وتعیین موطن ُیلتقى فیھ وممثل ُیباشر الدَّعاوى القضائیة وغیرھا، ُیعرف بھ المش

وھذه كلھا سمات وخصائص وآثار الشخصیة القانونیة، فیكون التطبیق العملي موافق 
؛ ولذلك فإن المنظِّم الفرنسي، وإن أخذ بنظریة التخصیص )٥(ومقتضي للنظریة الشخصیة

 السفینة الحق في تركھا ألصحاب الدیون في بعض التطبیقات كنصِّھ على أن لمالك
، غیر أنھ في جانب المشروع )٦ (لیستوفوا دیونھم من ثمنھا دون سائر أموال صاحبھا

                                                           

  .٢٨٩:حق، ص أحمد منصور ، نظریة ال)١ (
 لإلعتراف بالشخصیة القانونیة البد من إقرار القانون واعترافھ حتى یولد قانوًن�ا ویكت�سب الشخ�صیة          )٢ (

القانونی��ة، ویل��زم ت��دخل الم��نظِّم لخل��ع ال��صفة االعتباری��ة عل��ى التنظ��یم الق��انوني، واالعت��راف بال��شخص     
  .خاصالمعنوي إما أن یكون  بطریق االعتراف العام أو االعتراف ال

یتم عن طریق تنظیم ق�انوني ع�ام ی�ضع الم�شرع ش�روًطا عام�ة إذا م�ا ت�وافرت ف�ي أي                    : االعتراف العام 
جماع��ة م��ن األش��خاص أو مجموع��ة م��ن األم��وال اكت��سبت ھ��ذه الجماع��ة أو تل��ك المجموع��ة الشخ��صیة      

االعتراف القانونیة بقوة القانون، دون حاجة إلى ترخیص أو إذن من المشرع في كل حالة عل�ى ح�دة ، ف�        
العام ھو اعتراف غی�ر مباش�ر ین�شأ ع�ن طری�ق وض�ع تنظ�یم ق�انوني س�ابق لنم�اذج معیَّن�ة م�ن جماع�ات                 
األشخاص أو مجموعات األموال، فالمنظِّم یبیِّن ویضع الشروط الواجب توافرھا لجماعة من األش�خاص             

  .أو األموال الكتساب الشخصیة المعنویة بقوة القانون
 في نظام اإلذن أو الترخیض، ویق�صد ب�ھ ص�دور ت�رخیص أو إذن خ�اص م�ن                 یتمثل: االعتراف الخاص 

  . المنظِّم أو السلطة التي یخولھا ذلك بقیام الشخصیة االعتباریة، فھذا اعتراف مباشر وفردي
والقاعدة العامة أن االعتراف العام ھو األصل حیث ینشأ الشخص المعنوي منذ تكوینھ مستوفیا ال�شروط                

  .اجة إلى صدور ترخیص خاص بذلك مثل الشركاتالقانونیة، دون ح
 ،محم��د المع��داوي ، الم��دخل للعل��وم القانونی��ة،    ٤٤١-٤٤٠:أحم��د من��صور ، نظری��ة الح��ق ،ص  : ینظ��ر

 .٤٦:ص) الجامعة اإلسالمیة : المدینة المنورة(
 .٢١٠:  الزرقا ، المدخل إلى نظریة اإللتزام العامة للزرقا ،ص)٣ (
 ،أحم�د من�صور، نظری�ة الح�ق      ٢٠:ات الحدیثة في نظریة الذمة المالی�ة ،ص       افیروز شنوف ، التجاھ    )٤ (

 .٤٣١:ص
  .١١: فایز رضوان ، المشروعات الفردیة ص)٥ (
  .  ٢١: ، ص٨: نصیف ،موسوعة الشركات ، ج)٦ (
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الفردي أخذ بالنظریة الشخصیة؛ وذلك لوجود نتائج الشخصیة المعنویة في المشروع 
  )١ (الفردي

طثاب ا  

ر وا طظاا  دواص اودي ام ا  

أخذ المنظِّم السعودي بالمشروع الفردي ذي المسؤولیة المحدودة، وأقرَّه في شكل شركة 
ھـ؛ وذلك في أحد ١٤٣٧إلدخال المشروع الفردي في نظام الشركات الجدید الصادر عام 

الشركة المساھمة، والشركة ذات المسؤولیة : شكلین من أشكال الشركة في النظام
 المنظِّم شكل الشركة في إدخال المشروع الفردي  لمنح المشروع واختیار. المحدودة

الشخصیة المعنویة الذي ینتج عنھا استقالل الذمة؛ حمایًة للدائن والمدین، فللدائن من حق 
النفوذ على رأس المال وعدم مشاركة دائني المدین الشخصیین، وللدائن من المسؤولیة 

، وأكا عن الطبیعة )٢(یبات اإلجرائیة للشركاتالمحدودة، وخضوع المشروع الفردي للترت
القانونیة لشركة الشخص الواحد فقد اختلف شرَّاح النظام التجاري السعودي حول 
النظریة القانونیة التي أخذ بھا المنظِّم السعودي للمشروع الفردي أو شركة الشخص 

  : الواحد، على اتجاھین

، وھي األخذ بكال النظریتین )٣(لنظریة المختلطةأن المنظِّم السعودي أخذ با: االتجاه األول
  .-النظریة الشخصیة، ونظریة التخصیص-

 -الشخصیة أو نظریة التخصیص-باستحالة تطبیق أيٍّ من النظریتین : ُیعلَّل ھذا االتجاه
بشكل مستقل؛ وذلك لعدم استطاعة تفسیر ما تنصُّ علیھ بعض النصوص القانونیة التي 

ضھا عن البعض اآلخر، كما في شركة الشخص الواحد ذي تفصل أموال الشخص بع
المسؤولیة المحدودة أو المساھمة، وكذلك ال یمكن األخذ بنظریة التخصیص وحَدھا؛ لعدم 
اعترافھا بالشخصیة المعنویة؛ فال یمكن للمشروع الفردي إال أن یأخذ بالنظریة المختلطة 

  .للتمتع بالمسؤولیة المحدودة والشخصیة المعنویة

  :ُنوقش بعدة أمور

بعدم التسلیم باستحالة تطبیق أيٍّ من النظرتین؛ وذلك أن النظریتین لھما وجود في : األول
الواقع، وقد أخذ المنظِّمان في النمسا والسلفادور بنظریة التخصیص في تطبیق المشروع 

یة الفردي ذي المسؤولیة المحدودة، بینما أخذ المنظِّمان الفرنسي واأللماني بالنظر
  . الشخصیة

                                                           

 .٥٤٣ / ٨ المرجع السابق )١ (
 .عاییر الشرعیة  من المعاییر الشرعیة من برنامج الم١٢ تركي الیحیى، شرح المعیار رقم )٢ (
 .٢٦٨: المجالي ، األحكام القانونیة لشركة الشخص الواحد ،ص)٣ (
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استحالة الجمع بین النظرتین؛ ألن أساس االختالف بین النظریتین ھو الشخصیة : الثاني
المعنویة، فنظریة التخصیص ُتثبت الذمة المالیة المستقلة والمسؤولیة المحدودة دون 

  .استنادھا إلى شخصیة، على عكس النظریة الشخصیة التي ُتثبت الذمة للشخص المعنوي

  .أن المنظِّم السعودي أخذ بالنظریة الشخصیة: ثانياالتجاه ال

 بأن الواقع یقرر ویشھد بذلك، فالمنظِّم السعودي أدخل المشروع :وُیعلَّل ھذا االتجاه
الشركة : الفردي ذا المسؤولیة المحدودة في نظام الشركات عبر شكلین من أشكال الشركة

رَّ للشركات التي تخضع للنظام المساھمة، والشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وقد أق
: بالشخصیة المعنویة؛ فقد نصَّت المادة الرابعة عشرة من نظام الشركات على اآلتي

باستثناء شركة المحاصَّة، تكتسب الشركة الشخصیة االعتباریة بعد قیدھا في السجل "
  .، ومن لوزام الشخصیة المعنویة استقالل الذمة المالیة للشركة..."التجاري

بأنھ یستلزم لنشوء الشركة وجود عقد الكتساب الشخصیة المعنویة، والعقد بین : شُنوق
فإن الشركة ال تتمتع بالشخصیة القانونیة المستقلة عن أشخاص : شخصین فأكثر؛ وعلیھ

، وقد نصَّت المادة الثانیة من نظام الشركات )١ (الشركة فیما إذا كان عددھم أقل من اثنین
یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یساھم كلٌّ منھم في الشركة عقد : "على أن
، فالشركة التي تكتسب الشخصیة المعنویة البد أن تتكوَّن من شخصین، وأن ..."مشروع

  .تخرج من رحم العقد، ال أن تتكوَّن من شخص واحد وباإلرادة المنفردة

عریف الشرط  استثناھا من ت-حین أقرَّ شركة الشخص الواحد-بأن المنظِّم : ُأجیب
، -وإن كانت بإرادة منفردة-" شركًة"المقتضي نشوئھا عن طریق العقد، فالمنظِّم اعتبرھا 

ثم إن الشخصیة المعنویة ُتكتسب بحكم القانون؛ وذلك عن طریق ما یسمَّى باالعتراف 
، وبما أن المنظِّم قد منح للشركات الخاضعة لنظام الشركات الشخصیة المعنویة )٢(العام

باستثناء شركة المحاصَّة، تكتسب الشركة الشخصیة : "مادة الرابعة عشرةفي ال
الشخصیة "؛ فتكون لشركة الشخص الواحد ..."االعتباریة بعد قیدھا في السجل التجاري

  ".المعنویة

                                                           

، الریماوي ، ش�ركة ال�شخص   ١٤٧: فیروز شنوف ، االتجاھات الحدیثة في نظریة الذمة المالیة ،ص       )١ (
 .١٨١:، الشقیرات ،شركة الشخص الواحد ،ص٣٥٠:الواحد لفیروز ، ص

 تنظیم قانوني عام یضع المشرع شروًطا عامة إذا ما توافرت في أي یتم عن طریق:  االعتراف العام  )٢ (
جماع��ة م��ن األش��خاص أو مجموع��ة م��ن األم��وال اكت��سبت ھ��ذه الجماع��ة أو تل��ك المجموع��ة الشخ��صیة      
القانونیة بقوة القانون، دون حاجة إلى ترخیص أو إذن من المشرع في ك�ل حال�ة عل�ى ح�دة، ف�االعتراف             

ر ین�شأ ع�ن طری�ق وض�ع تنظ�یم ق�انوني س�ابق لنم�اذج معیَّن�ة م�ن جماع�ات            العام ھو اعتراف غی�ر مباش�     
األشخاص أو مجموعات األموال، فالمنظِّم یبیِّن ویضع الشروط الواجب توافرھا لجماعة من األش�خاص             

  .أو األموال الكتساب الشخصیة المعنویة بقوة القانون
  . ٤٤١-٤٤٠:أحمد منصور ، نظریة الحق ،ص: ینظر
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 وجاھة االتجاه الثاني؛ وذلك أن المنظِّم أضفى على جمیع الشركات :ویرى الباحث
  ".الشخصیة االعتباریة"ات المنضویة تحت لواء نظام الشرك
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  املبحث اخلامس 

  الشخص الواحد يف الفقه اإلسالمي شركة 

  اطب اول

ا راا ا  دص وا و  

تقوم الشركة في الفقھ اإلسالمي على عدة أركان ، تستقیم بھا ویلتزم وجودھا لقیام 
: )٣(، والحنابلة)٢(، والشافعیة)١(الكیةالشركة، فأركان الشركة عند الجمھور من الم

فالفقھاء متفقون على ركن . الصیغة: )٤(وعند الحنفیة. الصیغة، والعاقدان، والمعقود علیھ
التعدُّد، إما نصًّا كما في تعبیر الجمھور؛ وذلك بالنص على العاقدیِن، وإما ضمًنا كما عند 

 ال تتحقق إال من عاقدین اثنین، فیتفق علماء -لاإلیجاب والقبو: أي-الحنفیة، فالصیغة 
المذاھب قاطبًة على اعتبار التعدُّد لنشوء وقیام الشركة، فال تصح من جانب واحد؛ ألن 

 ال یتمَّان إال من طرفین تتوافق إرادتھما على -وھما التعبیر عن الرضا-اإلیجاب والقبول 
، فشركات الفقھ )٥(م تحقُّق معنى الشركة؛ لعد"شركًة"عقد الشركة، فالفقھاء ال یعدُّونھا 

  تقوم كلھا على ركن -مضاربة، وعنان، ووجود، وأبدان، ومفاوضة: من -اإلسالمي 
فإن الفقھ اإلسالمي لم یعرف شركًة مؤلَّفة من : التعدُّد، فتقوم بشریكین فأكثر؛ وعلیھ

  .شخص واحد

  

  

                                                           

 ، ٤٥٧: ، ص٣:ج)دار المع�ارف :الق�اھرة (لعباس أحمد الخلوتي ، بلغة السالك ألق�رب الم�سالك،    أبو ا  )١ (
  .٣٩: ، ص٦:ج) دار الفكر للطباعة : بیروت (محمد بن عبداهللا الخرشي ، شرح مختصر خلیل،

أحم���د ب���ن محم���د ب���ن حج���ر الھیتم���ي ،تحف���ة المحت���اج ف���ي ش���رح المنھ���اج وحواش���ي ال���شرواني            )٢ (
 ،  زكری�ا ب�ن      ٢٨٤: ، ص  ٥:ج)ھـ١٣٥٧المكتبة التجاریة لصاحبھا مصطفى محمد،    : رة  القاھ(والعبادي،

دار :دم���������شق (محم���������د ب���������ن أحم���������د األن���������صاري،فتح الوھ���������اب ب���������شرح م���������نھج الط���������الب،  
  . ٢٥٥:،ص١:ج)ھـ١٤١٤الفكر،

دار الكت�ب  : بی�روت  ( منصور بن یونس بن الح البھوتي الحنبلي ، كشاف القناع على متن اإلقن�اع ،       )٣ (
  .١٤٦:،ص٣ج) میة العل

 ، غیاث الدین أبو محمد بن غانم البغ�دادي ، مجم�ع        ٣٠٥:،ص٤: ابن عابدین ،حاشیة ابن عابدین ،ج      )٤ (
 .٢٩٤:،ص١:ط)دار السالم:القاھرة(الضمانات في مذھب اإلمام األعظم أبي حنیفة النعمان،

اف وال��شئون والمقدس��ات  وزارة األوق��:عّم��ان(عب��دالعزیز الخی��اط ، ال��شركات ف��ي الفق��ھ اإلس��المي،    )٥ (
دار الفك��ر :الق��اھرة (عل��ي الخفی��ف ، ال��شركات ف��ي الفق��ھ اإلس��المي ،    ، ١٣٢:ص)ھ��ـ١٣٩٠اإلس��المیة،

 .٣٩ص)مطبعة البردي -العربي 
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ب اطا  

  ر م ر اص اواد

، ال تعدُّ شركًة في الفقھ اإلسالمي؛ لعدم توافر "شركة الشخص الواحد"ضى أن مر فیما م
ركن العدد، وأن حقیقة شركة الشخص الواحد؛ قیام شخصیة اعتباریة متمیزة بالذمة 
. المالیة المستقلة، المملوكة لشخص واحد، وتعدُّ من إفرازات النھضة الصناعیة الحدیثة

ھ اإلسالمي منھا؛ یقتضي النظر والتخریج على وبیان حكمھا الشرعي وموقف الفق
في " شركة الشخص الواحد"المسائل التي تناولھا فقھاء المسلمین، والتي تشترك مع 

، ومن أبرز "شركة الشخص الواحد"األوصاف المؤثرة، وقد حاول الباحثون تخریج حكم 
  :التخریجات ما یلي

  لتجارة العبد المأذون لھ با[على مسألة : التخریج األول[.   

 النظر في السیاق التاریخي، فالنظر -في النوازل واألقضیة المعاصرة- یقتضي النظر 
في التاریخ یكشف أصول المعامالت وحقائقھا وطالما اعتنى القانونیون والفقھاء بمنشإ 
المعاملة؛ لكي یسھل تصوُّرھا والحكم علیھا، فالمسؤولیة المحدودة تعود أصولھا إلى 

، فكانت الشخصیة القانونیة ال تثبت إال لربِّ األسرة؛ فكان التنظیم عصر الرومان
القانوني لدیھم یعترف بالنیابة التعاقدیة في التصرفات التي یجریھا العبد بتكلیف وتفویض 

" الحوزة"أو " حوزة الولد"من ربِّ أسرتھ؛ فكان ربُّ األسرة یقتطع قدًرا من المال یسمَّى 
ھد للرقیق الستخدامھا في غایة معیَّنة، وللرقیق حقُّ إدارتھا ویخصِّصھا للتجارة، ویع

باعتباره -واستثمارھا، ولكنھا ُتعتبر ملًكا لربِّ األسرة، وفي النھایة ُتَردُّ إلیھ األرباح 
وال ُیسأل ربُّ األسرة عن الدیون المتعلقة بھذه . -صاحَب الشخصیة القانونیة والرقیق

، ویرى بعض المؤرخین األوروبیین أن أصل الشركة )١(إال في حدود قیمتھا" الحوزة"
ذات المسؤولیة المحدودة الموجودة في العصر الحدیث؛ إنما یعود أصلھا إلى الرقیق 
وأحكامھ، فكان التاجر یعھد بأموالھ إلى الرقیق لیتاجر بھا؛ لتكون مسؤولیتھ محدودًة 

ت فكرة إبدال الشخصیة بقیمة الرقیق وما یملك، فلما جاء عصر تحریر الرقیق، جاء
، وقد نظَّم الفقھ اإلسالمي أحكام الرقیق والعبد المأذون لھ )٢(الطبیعیة بالشخصیة القانونیة

بالتجارة تنظیًما بدیًعا،  فالعبد المأذون لھ بالتجارة؛ ھو َمن أذَن لھ َسیُِّدُه باالتجار؛ فلھ أن 
فوجُھ الشبھ . من أموال لسیِِّدِهمع بقاء ملكیتھ وما یملك -یبیع ویشتري ویدین ویستدین 

بشركة الشخص الواحد أن كلیھما لھ ذمة مالیة وأھلیة وجوب صالحة، وأن كلیھما أموال 
مملوكة ألصحابھا، فكما أن العبد المأذون ملٌك لسیِّده، فكذلك شركة الشخص الواحد 

لتجاري، مملوكة لصاحبھا، وكالھما لھ قیمتھ السوقیة ترتفع بالسمعة ونتائج العمل ا

                                                           

 .١١٩: ناریمان ،شركة الشخص الواحد، ناریمان ،ص)١ (
 ھ��ـ ، ١٤١٩یة ، محم��د ب��ن عل��ي المق��ري ،الشخ��صیة االعتباری��ة ، مجل��ة دراس��ات اقت��صادیة واس��الم)٢ (

  . ١٦: ، جامعة الملك عبدالعزیز ، ص٥ ، عدد ٥المجلد 
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ولعل أھم األوصاف المؤثرة بین شركة الشخص . )١(وكالھما ِملكھما ناقٌص غیر تامٍّ
 شخصیات تتصرَّف -كلیھما-أن العبد والشركة : الواحد، والعبد المأذون لھ بالتجارة؛ ھي

یة بأموال، یعود ملُكھا للملَّاك، فمالُك العبِد سیُِّدُه، ومالُك الشركة الشریك الوحید، والمسؤول
المحدودة عن الدیون، فالسَّیِّد ومالك شركة الشخص الواحد ال ُیسأالن في أموالھما 

  .)٢(الخاصة عن دیون العبد أو الشركة

مع بقاء ملكیَّة السَّیِّد وانتفاعھ ِمن -فالعبد المأذون لھ في التجارة، یتاجر باسمھ وشخصیتھ 
فع، أما المسؤولیة عن الدیون أو ما كسِب العبد وارتفاع قیمتھ السوقیة وغیر ذلك من المنا

  :؛ فقد اختلف فیھا الفقھاء، على قولین"المسؤولیة المحدودة"ُیعرف في العصر الحدیث بـ

 أن السَّیِّد إذا أذن للعبد في التجارة؛ فإن الدیون التي تلحق العبد تكون في :القول األول
، -تھ لھذا العبد وما یتبعھ من مالمع ملكی-ذمة العبد أو رقبتھ، وال تكون في ذمة السَّیِّد 

، وروایة عن اإلمام )٥ (، والشافعیة)٤(، والمالكیة)٣(وھو قول جمھور الفقھاء من الحنفیة
  .)٦ (أحمد

ثم إذا بیَع : "للكاساني، فصل في بیان حكم تعلُّق الدَّین بالمأذون" بدائع الشرائع"جاء في 
إْن فضَل الدَّین؛ ال یطاَلُب المولى بھ؛ ألنھ العبد، فإْن فضَل شيء من ثمنھ؛ فھو للمولى، و

وإذا أذن لعبده في التجارة فاكتسب ماًلا، ": "المبسوط"وجاء في . )٧ ("ال َدْیَن على المولى
                                                           

رس�الة ماج�ستیر ، كلی�ة الدراس�ات اإلس�المیة ،      ( منصور الغام�دي ،الشخ�صیة االعتباری�ة التجاری�ة ،        )١ (
 . ١٠١:ص) ھـ ١٤٢٨جامعة الملك سعود ، 

رس�الة ماج�ستیر ، المعھ�د    (، سعود بن ناصر الشثري ، خصائص الشركة ذات الم�سؤولیة المح�دودة        )٢ (
 .١٠٦:ص) العالي للقضاء ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 

 ، ٥٢: ، ص٢٥: ج)  ھ�ـ  ١٤٠٩دار المعرف�ة ،    : بی�روت   ( أبو بك�ر محم�د السرخ�سي ، المب�سوط ،             )٣ (
 ١:ط)  ھ�ـ  ١٤٢٠دار الكت�ب العلمی�ة ،  : بی�روت  ( أبو محمد محمد بن أحمد بن موس�ى الغای�اتي العین�ي ،            

دار : بی��روت ( ، م�سعود ب��ن أحم��د الكاس��اني ، ب��دائع ال��صنائع ف��ي ترتی��ب ال��شرائع ، ١٤٧: ، ص١١:،ج
  .  ١٩٤: ، ص٧: ، ج٢:ط) ھـ ١٤٠٦الكتب العلمیة ، 

دار : بی��روت (محم��د حج��ي ومحم��د أب��و خب��زة ،  :  ش��ھاب ال��دین أحم��د ب��ن إدری��س الم��الكي ، تحی��ق  )٤ (
 ،أحمد بن غنیم بن سالم النف�راوي ،الفواك�ھ ال�دواني    ٦١: ، ص  ٨: ، ج  ١:ط) م  ١٩٩٤الغرب اإلسالمي ،  

،  مال�ك ب�ن   ٢  ٢٤١: ، ص٢:ج) ھ�ـ  ١٤١٥دار الفك�ر ،  : القاھرة (على رسالة ابن أبي زید القیرواني،   
 ٩١: ، ص٤: ، ج١:ط) ھ�ـ  ١٤١٣دار الكت�ب العلمی�ة ،   : القاھرة (أنس بن عامر األصبحي ، المدونة ،      

  . 
دار الفك�ر  : القاھرة (یحیى بن شرف النووي ، منھاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقھ ،       محي الدین    )٥ (
الق�اھرة  (  ، سلیمان بن عمر األزھري ، حاشیة الجمل على شرح الم�نھج،    ١٠٩: ، ص  ١:ھـ ،ط ١٤٢٥،
 ،الحسن بن علي بن محمد الماوري ،  الحاوي الكبی�ر ف�ي م�ذھب اإلم�ام            ٢٢٤: ، ص  ٣:ج) دار الفكر   : 
  ،یحیى بن أبي الخیر ب�ن  ٣٧١: ، ص٥: ، ج١:ط) ھـ ١٤٠٦دار الكتب العلمیة ،     : بیروت  (لشافعي ،   ا

 ، ٧: ، ج١:ط)ھ��ـ ١٤٢١دار المنھ��اج ، : ج��دة (س��الم العمران��ي ، البی��ان ف��ي م��ذھب اإلم��ام ال��شافعي ،     
  .٢٤٠:ص

دار ھج�ر للطباع�ة والن�شر ،    : القاھرة ( عبداهللا التركي ، :  عالء الدین أبو حسن المرداوي ، تحقیق    )٦ (
  .  ٣٤٧: ، ص٥: ، ج١:ط) ھـ ١٤١٥

  .  ١٩٤: ، ص٧: الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج)٧ (



 - ١٣١٢ -

، حتى لحقھ دیٌن؛ فلیس لصاحب الدَّین على ...؛ كان قبضھ وال َدین...فأخذه المولى منھ
ین خالٌص ِمْلُك المولى؛ فھو محقٌّ في ما قبض المولى سبیل؛ ألن كسبھ الفارغ عن الدَّ

أخذه، ویخرج المقبوض بقبضھ من أن یكون كسب العبد، ویلتحق بسائر أموال المولى، 
فإذا لحقھ الدَّین بعد ذلك؛ یقضي مما بقي في ید العبد من الكسب ومما یكسبھ بعد لحوق 

ین ما دام في یده فھو كسبھ، الدَّین؛ ألن محلَّ قضاء الدَّین كسبھ، وما اكتسبھ قبل لحوق الدَّ
  .)١ ("مثل ما اكتسب بعد لحوق الدَّین؛ فُیصرف جمیع ذلك إلى َدینھ

أرأیَت إن كان مع : قلُت]: "في َدین العبد المأذون لھ وتفلیسھ[فصل  " المدوَّنة"وجاء في 
، أیكون الدَّین العبد مال للسَّیِّد، قد دفعھ إلیھ یتَّجر بھ وأذن لھ في التجارة، فلحق العبد َدْیٌن

الذي لحق العبد في مال العبد ومال السَّیِّد، الذي دفعھ إلى العبد یتَّجر بھ في قول مالك؟ 
یكون الدَّین الذي لحق العبد في مال السَّیِّد الذي دفعھ إلى العبد یتَّجر . نعم: قال مالٌك: قال

ن في ذمة العبد، وال یكون بھ وفي مال العبد، وال یكون في رقبة العبد، ویكون بقیة الدَّی
  .)٢("في ذمة السَّیِّد من ذلك الدَّین شيء

وال یتعلَّق َدین التجارة برقبتھ وال ذمة سیِّده، بل یؤدَّى من ": "منھاج الطالبین"وجاء في 
  .)٣ ("مال التجارة، 

 وردة أ ورل ا  

د، والعبد المأذون لھ في التجارة ھو أن َحْجر الشرع على الرقیق؛ إنما ھو لحقِّ السَّیِّ: أوًلا
َمن زال عنھ الَحْجر بإذن السَّیِّد لھ في أن یتَّجر في مال نفسھ، أو مال السَّیِّد، على أن 
الربح لھ ال لسیِّده، ولو كان على أن یتَّجر في مال السَّیِّد، والربح للسَّیِّد؛ لكان وكیًلا، ال 

. )٥(ثبت علیھ؛ ألن الدَّین إنما ثبت علیھ، ال على السَّیِّد، فالدَّین إذا لحق العبد، فی)٤(كوكیل
َفكُّ الَحْجر وإسقاُط : "في توصیف حقیقة العبد المأذون بالتجارة أن األذن" البنایة"جاء في 

 بقي أھًلا للتصرُّف -بعد الرِّقِّ- یتصرف لنفسھ بأھلیَّتھ؛ ألنھ -بعد ذلك-والعبد ... الحقِّ
لممیِّز، والَحْجُر علیھ عن التصرُّف لحقِّ المولى؛ ألنھ ما ُعھد بلسانھ الناطق وعقلھ ا

تصرُّفھ إال موجًبا لتعلُّق الدَّین برقبتھ أو كسبھ، وذلك مال المولى، فال بد من إذنھ؛ كیال 
  .)٦ ("یبطل حقھ ِمن غیر رضاه؛ ولھذا ال یرجع بما لحقھ من العدَّة

                                                           

  .  ٥٢: ، ص٢٥: السرخسي ، المبسوط ، ج)١ (
  .  ٩١: ، ص٤: مالك ، المدونة ، ج)٢ (
  . ١٠٩: النووي ، منھاج الطالبین ، ص)٣ (
 ، عل�ي ب�ن محم�د الح�داد ، الج�وھرة النی�رة عل�ى        ١٧٥:ص ، ١٧: الخرش�ي ش�رح مخت�صر خلی�ل،ج    )٤ (

  . ٣٦٦:ص) المطبعة الخیریة :القاھرة (مختصر القدوري ،
  ١٩٤: ، ص٧: الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج)٥ (
 .  ١٣١: ، ص١١: العیني ، البنایة شرح الھدایة ، ج)٦ (
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 یجب على َمن التزمھ من مالھ، ال من مال أن استحقاق قضاء دین التجارة؛ إنما: ثانًیا
  .)١ (غیره، والعبد ھو الملتزم بقضاء الدَّین، ولیس السَّیِّد

أن العبد ھو المالك للمال والمباشر للتجارة؛ فتحلقھ الدیون دوَن سیِّده، وأما ِمْلُكُھ : ثالًثا
ٌل في ِملك السَّیِّد، وھو ، فماُل التجارة داخ-باإلجماع–فِمْلٌك ناقٌص؛ ألن للسَّیِّد انتزاعھ 

  .)٢ (المقابل والمباشر والمتحمِّل للدیون الناشة عن تجارتھ

 أن دیون العبد المأذون لھ بالتجارة تثبت في ذمة سیِّده، وھو قول الحنابلة: القول الثاني

)٣(.  

 إذا أذن لھ في التجارة؛ فقد أغرى الناس بمعاملتھ، وأذن  بأن السید: یعلِّل الحنابلة
  .)٤ (داینوه: ا؛ فصار ضامًنا، كما لو قال لھمفیھ

بعدم التسلیم، فاإلذن بالتجارة للعبد، فك للحجر عن العبد وإسقاط لحقِّ السَّیِّد في : ُنوقش
 -بعد الرِّقِّ- یتصرَّف لنفسھ بأھلیتھ؛ ألنھ -بعد األذن وفك الَحْجر-، والعبد ...الَحْجر علیھ

، )٥(وعقلھ الممیِّز وانحجاره عن التصرُّف لحقِّ المولىبقي أھًلا للتصرُّف بلسانھ الناطق 
فھو كالحرِّ في التصرفات، بل إن الفقھاء نصُّوا على أنھ لو كان على العبد َدْیٌن؛ فال 
یصح أن َیدفع لسیِّده جزًءا من المال، وال أن یأخذ السَّیِّد ِمن كسِب عبده؛ لتعلُّق حقوق 

 ، فلو كان للسَّیِّد علیھ دیٌن؛ ضرَب بَدینِھ مع الغرماء)٦(الغرماء؛ فیصبح السَّیِّد كاألجنبي

)٧( .  

-ھو القول األول؛ لقوَّة ما علَّلوا بھ، ومما یعضِّد القول األول ما روى ابُن عمر : الراجح
َمن باَع عبًدا ولھ ماٌل؛ فماُلُھ للذي : (-صلى اهللا علیھ وسلم- عن النبيِّ -رضي اهللا عنھ

وحقیقة اإلضافة تقتضي الِملك إذا كانت اإلضافة إلى . )٨()َطُھ المبتاُعباَعُھ، إال أن یشتر

                                                           

  .  ٤٨: ، ص٢٥: السرخسي ، المبسوط ، ج)١ (
  .٢١٧: ، ص١:ط) ھـ ١٤١٨دار الكتب العلمیة ، : بیروت (بن جزي ،  محمد بن أحمد )٢ (
 ، برھان الدین ابرھیم بن مفلح ، المبدع    ٤٩٥: ، ص  ٣: البھوتي ، كشاف القناع على متن اإلقناع ،ج        )٣ (

 ،موفق الدین عبداهللا بن أحمد بن قدامھ ،       ٢٣١: ، ص  ٤:ج) المكتب اإلسالمي   : عمان  (في شرح المقنع،  
  .١٨٦: ، ص٤:ج) مكتبة القاھرة : لقاھرة ا(المغني ،

دار : الری�اض  ( محمد بن عبداهللا الزركشي المصري الحنبلي ، شرح الزركشي عل�ى م�تن الخرق�ي،        )٤ (
  .١٨٦: ، ص٤:، ابن قدامة ، المغني ، ج٦٦٥: ،ص٣: ، ج١:ط) ھـ ١٤١٣العبیكان ، 

  .  ١٣١: ، ص١١: العیني ، البنایة شرح الھدایة ، ج)٥ (
  .٩٥: ، ص٢٥:المبسوط ، ج السرخي ، )٦ (
  .٩٢: ، ص٤: مالك ، المدونة ، ج)٧ (
 أخرجھ البخاري في صحیحھ،كتاب الشرب والمساقاة ، باب الرجل یكون لھ ممر أو شرب في حائط  )٨ (

، وأخرج��ھ ف��ي م��سلم ف��ي ص��حیحھ،كتاب ١١٥ ، ٢٣٧٩ ، رق��م الح��دیث ١١٥: ، ص٣:أو ف��ي نخ��ل ، ج
 .١٥٤٣ ، رقم الحدیث ١١٧٣: ، ص٣:نخًلا علیھا ثمر،جالبیوع ، باب من باع 
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: ، وذكر الزركشي أن المراد بالعبد)١(من ھو ِمن أھل الِملك، وألنھ آدميٌّ حيٌّ؛ فملَك الماَل
  .)٢(العبد المأذون لھ بالتجارة

 -اریخيبعد النظر في السیاق الت-" شركة الشخص الواحد"أن : وعلى ھذا فیرى الباحث
تعدُّ امتداًدا ألحكام العبد المأذون لھ في التجارة منذ عصر الرومان، مروًرا بالتنظیم 

 فشركة الشخص الواحد تشترك في -بالنظر الفقھي-وكذلك . الفقھي لدى علماء المسلمین
، غیر أن الفرق بین شركة الشخص الواحد )٣(األوصاف مع العبد المأذون لھ في التجارة

ذون لھ بالتجارة؛ أن شركة الشخص الواحد تمثل شخصیة قانونیة، أو ما یطلق والعبد المأ
ثبتت " شخصیة طبیعیة"، والعبد المأذون لھ بالتجارة "الشخصیة الحكمیة"علیھا بـ

وعند النظر إلى الفقھ . )٤(إلنسان، غیر أنھ ال یوجد تالزٌم بین الشخصیة واإلنسان
لبیت المال والوقف " الشخصیة"نسان، كإثباتھ اإلسالمي؛ نجده ُیثبت الشخصیة لغیر اإل

ولیس فیما جاء بھ الكتاب، : "، وفي ذلك یقول الدكتور علي الخفیف)٥(والدولة والمسجد
وال فیما ُأثر من السُّنَّة؛ ما یمنع أن ُتفرض الذمة لغیر اإلنسان، وُتفسَّر تفسیًرا یتسع ألن 

، فبناًء على ما تقدَّم؛ فالصحیح والذي )٦("ُتثبت للشركات والمؤسسات واألموال العامة
على أحكام العبد المأذون لھ " شركة الشخص الواحد"تخریُج حكم : تطمأنُّ لھ النفس

  . بالتجارة

  الوقف على النفس[على مسألة : التخریج الثاني[.   

 أن ُیوِقف اإلنساُن وقًفا على نفسھ، فتكون لھ مصارُف وریُع الوقف، مع :صورة المسألة
  .ع الوقف بالشخصیة االعتباریة المستقلة عن شخصیة الواقفتمت

  :وأما وجھ التخریج

؛ تتمتعان بالشخصیة االعتباریة "شركة الشخص الواحد"و" الوقف"أن كلًّا من -أ
والمسؤولیة المحدودة عن الدیون؛ فال ُیسأل المالك وال الواقف عمَّا یلحق الشركة والوقف 

  . من الدیون
                                                           

  . ٢٥٤: ، ص٧:العمراني ،  البیان في مذھب اإلمام الشافعي، ج )١ (
 .٦٦٥:الزركشي ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي،  ص)٢ (
تشترك شركة الشخص الواحد مع العبد المأذون لھ بالتج�ارة ف�ي ع�دة أوص�اف؛ وذل�ك أن كلیھم�ا ل�ھ                   )٣ (

 مالی��ة وأھلی��ة وج��وب ص��الحة وأن كلیھم��ا أم��وال مملوك��ة ألص��حابھا، فكم��ا أن العب��د الم��أذون مل��ك    ذم��ة
لسیده، فكذلك شركة الشخص الواحد مملوكة لصاحبھا، وكلیھما ل�ھ قیم�ة ال�سوقیة ترتف�ع بال�سمعة ونت�ائج             

ود للم�الك  العمل التجاري وكلیھما ملكھم ناقص غیر تام ، وكلیھما شخصیات تت�صرف ب�أموال ملكھ�ا یع�     
فمالك العبد سیده، ومالك الشركة الشریك الوحید، والمسؤولیة المحدودة عن الدیون فالسید ومال�ك ش�ركة          

 .الشخص الواحد ال ُیسألون في أموالھم الخاصة عن دیون العبد أو الشركة
 .١٧٧:نبیل سعد ، المدخل إلى القانون ، ص )٤ (
، الزرق�ا ،  ١٨٧: ص) م ١٩٧٨دریة ، مطبع�ة ال�شروق ،   اإلس�كن ( عبدالعزیز عامر ،نظریة الح�ق ،     )٥ (

 .٢٧٣:المدخل إلى نظریة االلتزام ص
 .٣٤:  الخفیف ، الشركات في الفقھ اإلسالمي،ص)٦ (
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  .؛ یعود ریُعھما إلى المالك أو الواقف"شركة الشخص الواحد"و" الوقف"أن كلًّا من  -ب

، فالشخصیة "شركة الشخص الواحد" ثبوت الوالیة األصلیة للواقف أو المؤسِّس في -ج
االعتباریة یتطلب إلنشائھا ممثل ونائب عنھا، وھذه الوالیة األصلیة تثبت للواقف في 

  .الوقف والمؤسِّس في شركة الشخص الواحد

لھ الحق في تعیین " شركة الشخص الواحد"حقُّ تعیین المدیر أو الناظر، فالمؤسِّس في -د
مجلس اإلدارة، أو المدیر؛ إلدارة الكیان االعتباري، وكذلك في الوقف فإن للواقف حقَّ 

  .الوالیة األصلیة وتعیین الناظر على الوقف

ا نفسیھما إلدارة الشخص أن یعیِّن" شركة الشخص الواحد"أن للواقف والمالك في -ه
االعتباري، فللواقف أن یعیِّن نفسھ ناظًرا، وللمالك أن یعیِّن نفسھ مدیًرا، وأن یأخذا أجًرا 
من الوقف أو الشركة، ویعدُّ ذلك في حكم األجرة التي تشغل ذمة الشخص االعتباري، 

  . ولھما حقُّ مطالبة الشخص االعتباري بھا

 في االعتباریةیة االعتباریة ، ومن أبرز الشخصیات فالفقھ اإلسالمي اعترف بالشخص
الفقھ اإلسالمي ، شخصیة الوقف ، فالوقف لھ ذمة مستقلة وأحكام تختص كالناظر یدیر 
الوقف لینتظم صالحھ ونفعھ ،وأشار بعض الباحثین أن نظام الوقف في اإلسالم منذ أول 

اعتبار شخصیة حكمیة نشأتھ في عھد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یقوم على أساس 
 ، فالشخصیة االعتباریة تتمیز باألھلیة والذمة المالیة )١(للوقف بالمعنى القانوني الحدیث

 بإثبات االعتباریة ، وتناول الفقھاء أحكام الوقف ، وأثبوا للوقف الشخصیة )٢(المستقلة
قر القول خصائصھا وسماتھا ، وأما الوقف على النفس فعلیھ عملت األمة اإلسالمیة واست

علیھا العمل في زمننا وقبلھ "عملت األمة واستقرت قال المرداوي الفقھي على الجواز ، 
ما روي عن النبي ، ویستدل على جوازه من األثر )٣("عند حكامنا من أزمنة متطاولة

یا رسول اهللا ، عندي دینار ، فقال : صلى اهللا علیھ وسلم أنھ أمر بالصدقة، فقال رجل
  )٤(بھ على نفسك تصدق : النبي 

                                                           

  .٢٧١: الزرقا ـ المدخل إلى نظریة اإللتزام العامة في الفقھ اإلسالمي ،  ص)١(
 
  ١١٧:.األلفي ، لحق في الفقھ اإلسالمي ،ص )٢(

شوء وظھ��ور الشخ��صیة اإلعتباری��ة اخت�صاصھا بذم��ة مالی��ة م��ستقلة ، وأھلی��ة ، واألس��م ،  یترت�ب عل��ى ن�� 
 .والموطن ، والجنسیة 

  . ١٦: ، ص٧: المرداوي ، إلنصاف ، ج)٣(
 ، ٢٣٢٧ ،رق�م الح�دیث   ٥١: ، ص٣: أخرجھ النسائي في سننھ ، كت�اب الزك�اة ، ب�اب تف�سیر ذل�ك ،ج         )٤(

 ، ١٦٩١ ، رقم الحدیث ١٣٢: ، ص٢:كاة ، باب صلة الرحم ، ج،وأخرجھ أبو داود في سننھ ،كتاب الز
محمد بن ناصر الدین األلباني ، إرواء الغلی�ل ف�ي تخ�ریج أحادی�ث        : ، والحدیث صحیح  ، ینظر        ٢/١٣٢

  . ٤٠٨: ، ص٣: ، ج٢:ط)ھـ ١٤٠٥المكتب اإلسالمي،: بیروت (منار السبیل، 
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 أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم استحب للرجل الذي سألھ أن :وجھ الداللة من الحدیث 
إذا : یتصدق على نفسھ ، والوقف أحد أنواع الصدقة ،  لقول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

صدقة جاریة ، أو علم ینتفع بھ ، أو ولد صالح : مات ابن آدم انقطع عملھ إال من ثالثة 
 ، ولما روي عن ابن )١(والصدقة الجاریة محمولة عند العلماء على الوقف " وا لھ یدع

، وذلك حینما أوقف أرض )٢( عمر أول صدقة  كانت في اإلسالم صدقة: قال  أنھعمر 
خیبر ، فثبت أن الوقف یعد أحد أنواع الصدقة ، والنبي صلى اهللا وسلم اجاز أن یتصدق 

  .واز وقف اإلنسان على نفسھ اإلنسان على نفسھ ، فدل على ج

  

                                                           

بی�روت دار الكت�ب العلمی�ة ،    ( معرفة ألفاظ المنھاج ،  ، محمد بن أحمد الشربیني ، مغني المحتاج إلى    )١(
  ٥٢٣: ، ص٣:ج)ھـ١٤١٥

دار المعرف��ة : بی��روت ( أحم�د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر الع��سقالني ، ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري ، )٢(
  .   ٣٠١: ، ص٥: ، ج٢:ط)  ھـ ١٣٨٩،
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  اخلامتة: 

  :خلص الباحث بعد الدراسة إلى العدید من النتائج والتوصیات 

  النتائج: 

  :في النظام السعودي بعدة مراحل" شركة الشخص الواحد" مر تاریخ االعتراف بـ-١

إذا في نظام الشركات القدیم؛ وذلك فیما " شركة الشخص الواحد الفعلیة" االعتراف بـ-أ
انتقلت جمیع الحصص أو األسھم إلى شخص واحد؛ فإنھ ُمطاَلٌب بتصحیح وضع الشركة 

  .یمتلكھا شخص واحد" شركة" قد اعترف بوجود -خالل ھذه السنة-خالل سنة، فالمنظِّم 

، وذلك للدولة في الشركات المملوكة لھا "شركة الشخص الواحد"السماح بتأسیس -ب
، وبموجب مرسوم "نظام الشركات"البنوك، استثناًء من بالكامل، ولشركات االتصاالت و

  .ملكي

ھـ؛ ١٤٣٧الصادر عام " نظام الشركات الجدید" مرحلة االعتراف المباشر؛ وذلك في -ج
  .وفق أحكام نظام الشركات" شركة الشخص الواحد"حیث أقرَّ بإنشاء 

" الشركة "إطالق سلیم؛ ألن لفظ" المشروع الفردي"على " الشركة"أن إطالق اسم -٢
انضوى تحت " المشروع الفردي"انتقل من الحقیقة اللُّغویَّة إلى الحقیقة الُعرفیَّة، وألن 

  .وأخذ شكًلا من أشكالھ" نظام الشركات"لواء 

تقوم النظریات المحددة للطبیعة القانونیة لشركة الشخص الواحد على نظرتین --٣
  .النظریة الشخصیة ونظریة التخصیص :

م السعودي بنظریة التخصیص ، وذلك أن المنظم السعودي أدخل المشروع أخذ المنظ--٤
السماھمة ، وذات : الفردي ذا المسؤولیة الفردیة عبر شكلین من أشكال الشركة 

  .المسؤولیة المحدودة ، وقد أقر للشركات التي تخضع للنظام بالشخصیة اإلعتباریة 

حد ، فقیام الشركة في الفقھ لم یعرف الفقھ اإلسالمي شركة ُتملك من شخص وا-٥
  .اإلسالمي ركّنھ التعدد 

  :في الفقھ اإلسالمي، على مسألتین" شركة الشخص الواحد" ُخرَِّج حكُم -٦

" شركة الشخص الواحد"مسألة العبد المأذون لھ بالتجارة، وقد ذكر بعض الباحثین أن -أ
النتھاء " ركة الشخص الواحدش"تعدُّ امتداًدا للعبد المأذون لھ في التجارة، وُیعزى ظھور 

  زمن الرِّقِّ، 
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أن ُیوِقَف اإلنساُن وقًفا : ، وصورة المسألة"الوقف على النفس"التَّخریج على مسألة -ب
على نفسھ؛ فتكون لھ مصارُف وریُع الوقف، مع تمتُّع الوقف بالشَّخصیَّة االعتباریَّة 

  .المستقلَّة عن شخصیَّة الواقف 

ن الشركة عقدا رفض شركة الشخص الواحد واعتبارھا باطلة یترتب على اعتبار أ -٦
ومنعدمة في مرحلة التأسیس النتفاء ركن تعدد الشركاء الذي تملیھ الفكرة العقدیة للشركة 

. 

  :التوصیات 

یجوز إنشاء الشركة في :  "بإضافة" نظام الشركات"في " الشركة"تعدیل تعریف  -١
في التعریف، وبیان ماھیَّة " ي من شخص واحدالحاالت الواردة في النظام بعمل إراد

  :الشركة؛ وذلك لعدَّة اعتبارات

؛ النتفاء "شركة الشخص الواحد"؛ یترتَّب علیھ بطالُن "عقًدا" "الشركة"أن اعتبار  -أ
  .ركن العدد الذي ُتملیھ الفكرة العقدیة

-ك بكثرة تدخُّل المنظِّم ، ویتجلَّى ذل"نظاًما قانونیًّا"، بل "عقًدا"ال تعدُّ " الشركة"أن  -ب
إلى درجة أن تقتصر إرادة األفراد على مجرَّد " تنظیم الشركات" في -بنصوص آمرة

 .االنضمام

من المنظِّم الفرنسي بشكل حرفي، " الشركة"أن المنظِّم السعودي اقتبس تعریف  -ج
بما " كةالشر"عدَّل في تعریف " شركة الشخص الواحد"والمنظِّم الفرنسي حینما اعترف بـ

  .یتناسب مع االعتراف بشركة الشخص الواحد؛ فوجب االحتذاء حذوه

العنایة البحثیة بأحكام شركة الشخص الواحد ومدى توافقھا ومالئمتھا مع نظام  -٢
  .وقانون الشركات

نشر األحكام القضائیة الصادرة من المحاكم التجاریة والمتعلقة بشركة الشخص  -٣
  . ومعالجة إشكالتھا من المراكز البحثیة والباحثینالواحد وذلك لتتم دراستھا
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  المصادر والمراجع

دار : بیروت (ابن منظور ، لسان العرب ،
  ٢ط)ھـ ١٤١٢صادر ، 

أبو العباس أحمد الخلوتي ، بلغة 

السالك ألقرب 

 ) .دار المعارف:القاھرة(المسالك،

أبو بكر محمد السرخسي ، المبسوط ، 

 ) . ھـ ١٤٠٩دار المعرفة ، : بیروت (

أبو زید رضوان ،الشركات التجاریة في 
دار : القاھرة (القانون المصري المقارن ،

 ). الفكر العربي 

أبو محمد محمد بن أحمد بن موسى 

دار الكتب : بیروت ( الغایاتي العیني ،

  .١:ط)  ھـ ١٤٢٠العلمیة ،

أبي الحسن علي بن سیده المرسي ،المحكم 
: بیروت (ه ، والمحیط األعظم البن سید

  ١:ط) دار الكتب العلمیة 

أبو محمد محمد بن أحمد بن موسى 

دار الكتب : بیروت ( الغایاتي العیني ،

  .١:ط)  ھـ ١٤٢٠العلمیة ،

أبي الحسین بن فارس بن زكریا ، مقاییس 

  .١:ط) دار الجیل : بیروت (اللغة ،

أحمد بن علي بن حجر العسقالني ، فتح 

: بیروت (بخاري ،الباري شرح صحیح ال

 .   ٢:ط)  ھـ ١٣٨٩دار المعرفة ،

أحمد بن غنیم بن سالم النفراوي ،الفواكھ 
الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، 

 ) .ھـ ١٤١٥دار الفكر ، : القاھرة (

أحمد بن محمد الحسیني ، تاج العروس من 
دار الھدایة :الریاض (جواھر القاموس،

 ) للنشر 

ب�ن حج�ر الھیتم�ي ،تحف�ة     أحم�د ب�ن محم�د    

المحت���اج ف���ي ش���رح المنھ���اج وحواش���ي     

المكتب���ة : الق���اھرة (ال���شرواني والعب���ادي،

التجاری������������ة ل������������صاحبھا م������������صطفى  

 )ھـ١٣٥٧محمد،

أحمد محمود المساعدة ، تصفیة 
 ) .دار الیازوي العلمیة :عمان (الشركات،

أحمد مصطفى المراغي ، تفسیر المراغي 
لبي وأوالده ، مطبعة البابي الح: القاھرة (، 

  .١:ط) ھـ ١٣٦٥
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اسماعیل غانم ، محاضرات في النظریة 
القاھرة مكتبة سید عبداهللا (العامة للحق ،

 ) .م ١٩٨٥وھابة ، 

أیوب بن موسى القریمي الكفوي 

 ) .مؤسسة الرسالة: بیروت (،

بدر الدین الزركشي ، البحر المحیط في 
دار الكتبي ، :القاھرة (أصول الفقھ ، 

 .١:ط) ھـ ١٤١٤

برھان الدین ابرھیم بن مفلح ، المبدع في 
 ) .المكتب اإلسالمي : عمان (شرح المقنع،

: القاھرة (بھنسساوي ،الشركات التجاریة، 
 ) . م ٢٠٠٧دار النھضة العربیة، 

ثامر خلیف العبداهللا شركة الشخص الواحد 
دار :االسكندریة (في القوانین العربیة،

) م ٢٠١٦كندریة الجامعة الجدیدة، اإلس
  .١:ط

الحسن بن علي بن محمد الماوري ،  

الحاوي الكبیر في مذھب اإلمام 

دار الكتب العلمیة : بیروت (الشافعي ، 

  .١:ط) ھـ ١٤٠٦، 

الحسن بن محمد الراغب األصفھاني ، 
دار :دمشق (المفردات في غریب القرآن،

  .١:ط)  ھـ ١٤١٨القلم ، 

زكریا بن محمد بن أحمد 

صاري،فتح الوھاب بشرح منھج األن

 )ھـ١٤١٤دار الفكر،:دمشق (الطالب،

سعید البستاني وعلي شعالن ، الوافي في 
: بیروت (أساسیات قانون التجارة ،

 ) .منشورات دار الحلبي 

سلیمان بن عمر األزھري ، حاشیة 

: القاھرة ( الجمل على شرح المنھج، 

 ) .دار الفكر 

 سیف النصر الطرقاوي ،الحقیقة
القاھرة ، دار لؤلؤة للنشر (والمجاز،
 ).والتوزیع

شھاب الدین أحمد بن إدریس المالكي ، 

محمد حجي ومحمد أبو خبزة : تحقیق 

دار الغرب اإلسالمي : بیروت (، 

 .١:ط) م ١٩٩٤،

عارف بن صالح العلي ، الشركات في 
النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقھ 

 )تحت الطبع : الریاض (اإلسالمي 

عبدالباقي البكري ،المدخل لدراسة 

مطبعة األداب ، : بیروت (القانون ، 

 ) . م ١٩٩٧

عبدالحمید الشورابي ،الشركات التجاریة 

 ).م ١٩٨٨منشأة المعارف ، : القاھرة (، 
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اإلسكندریة (عبدالحمید فودة ، فكرة الحق ،
 ) .دار الفكر الجامعي :

عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان ، مجمع 
: بیروت ( ألنھر في شرح ملتقى األبحرا

 ) دار إحیاء التراث العربي

عبدالرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح 
دار النھضة : القاھرة (القانون المدني،

 ) .م١٩٨٤العربیة ، 

عبدالعزیز الخیاط ، الشركات في الفقھ 

وزارة األوقاف والشئون :عّمان(اإلسالمي،

 ).ھـ١٣٩٠والمقدسات اإلسالمیة،

عبدالعزیز عامر ،نظریة الحق ، 
  ) م ١٩٧٨اإلسكندریة ، مطبعة الشروق ، (
 

عبداهللا بن أحمد النسفي ، مدارك التنزیل 
دار الكلم الطیب : بیروت (وحقائق التأویل،

  .١:ط) ھـ ١٤١٩، 

عبدالمنعم البدراوي ، المدخل للعلوم 
دار الكتاب الجامعي ، :القاھرة (القانونیة ،

 ). م ١٩٥٩
 

: ء الدین أبو حسن المرداوي ، تحقیق عال

دار ھجر : القاھرة ( عبداهللا التركي ، 

  .  ١:ط) ھـ ١٤١٥للطباعة والنشر ، 

علي الخفیف ، الشركات في الفقھ اإلسالمي 
مطبعة -دار الفكر العربي :القاھرة (، 

 ) .البردي 

علي بن محمد الحداد ، الجوھرة النیرة 

ة القاھر(على مختصر القدوري ،

 ) .المطبعة الخیریة :

علي بن محمد بن علي 

دار الكتب :بیروت(الجرجاني،

 .١:ط)ھـ١٤٠٣العلمیة،

علي حیدر ، درر الحكام شرح مجلة 
 ) .دار الكتب العلمیة : بیروت ( األحكام ، 

علي كحلون ، طرق التنفیذ واستخالص 

دار : تونس (الدیون العامة والخاصة ، 

 )  م ٢٠١٠األطرش للكتاب المختص ، 

: القاھرة (علي یونس ،الشركات التجاریة ،
 )  .دار الفكر العربي

غیاث الدین أبو محمد بن غانم البغدادي ، 

مجمع الضمانات في مذھب اإلمام 

دار :القاھرة(األعظم أبي حنیفة النعمان،

  .١:ط)السالم

فایز رضوان ، المشروعات الفردیة ذات 
ر النھضة دا: القاھرة (المسؤولیة المحدودة 

 ). م٢٠٠١العربیة ، 

فخر الدین الرازي ، المحصول في علم 
مؤسسة الرسالة : الریاض (أصول الفقھ،

  .٣:ط)ھـ ١٤١٨،

فخر الدین الزیلعي ، تبین الحقائق شرح 
دار الكتاب : القاھرة (كنز الدقائق 

 ) .اإلسالمي
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فیروز الریماوي ، شركة الشخص 
 ١:ط)  م١٩٩٧دار البشیر،:عمان (الواحد،

 . 

فیروز شنوف ، االتجاھات الحدیثة في 

دار : اإلسكندریة (نظریة الذمة المالیة ،

 )الفكر الجامعي 

فیصل الشقیرات ، شركة الشخص الواحد ١
وزارة :عمان (ذي المسؤولیة المحدودة 

  .١ط) الثقافة بالمملكة األردنیة الھاشمیة

دار : القاھرة (قلیوبي ،الشركات التجاریة، 
   .١:ط)م ٢٠١٨ھضة العربیة ،الن
 

الشین الغایاتي ،محاضرات في نظریة 
 .دار التوفیقیة للطباعة :القاھرة (

مالك بن أنس بن عامر األصبحي ، المدونة 

ھـ ١٤١٣دار الكتب العلمیة ، : القاھرة (، 

  .  ١:ط) 

مجد الدین الفیروزآبادي ، القاموس المحیط 
) ھـ ١٤٠٩مؤسسة الرسالة ، : الریاض (، 
 .٥ط

مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط، 
 ) .دار الدعوة : القاھرة (

محمد أبور النور زھیر ، صول الفقھ 
 ) .المكتبة األزھریة للتراث : القاھرة (،

محمد المعداوي ، المدخل للعلوم القانونیة، 

 ) الجامعة اإلسالمیة : المدینة المنورة(

ار على محمد أمین بن عبادین ، رد المحت
دار الفكر، : بیروت (الدر المختار، 

 .٢:ط)ھـ ١٤١٢

محمد براك الفوزان ، ألحكام العامة 
مكتبة اإلقتصاد والقانون ، : الریاض (،

  .٢:ط) ھـ ١٤٣٩
محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار 

المكتبة العصریة : بیروت (الصحاح ، 
  .٥:ط) ھـ ١٤٢٠،

اج محمد بن أحمد الشربیني ، مغني المحت
بیروت دار (إلى معرفة ألفاظ المنھاج ، 

 ). ھـ١٤١٥الكتب العلمیة ، 
محمد بن أحمد الفتوحي ، مختصر التحریر 

محمد رمضان :في أصول الفقھ ، تحقیق 
  .١:ط) ھـ١٤٢٠دار األرقم ، :بیروت (،

دار : بیروت (محمد بن أحمد بن جزي ، 

   .١:ط) ھـ ١٤١٨الكتب العلمیة ، 

 
لفي ، الحق في الفقھ محمد بن جبر األ

وقفیة التحبیر ، : الریاض (اإلسالمي 
  .١:ط)ھـ ١٤٣٩

محمد بن عبداهللا الخرشي ، شرح مختصر 

 ) دار الفكر للطباعة : بیروت (خلیل،
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محمد بن عبداهللا الزركشي المصري 
الحنبلي ، شرح الزركشي على متن 

دار العبیكان ، : الریاض (الخرقي، 
  .١:ط) ھـ ١٤١٣

د بن علي المقري ،الشخصیة محم
االعتباریة ، مجلة دراسات اقتصادیة 

 ٥ ، عدد ٥ ھـ ، المجلد ١٤١٩واسالمیة ،
  .١٦:، جامعة الملك عبدالعزیز ، ص

محمد بن ناصر الدین األلباني ، إرواء 
الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، 

ھـ ١٤٠٥المكتب اإلسالمي،: بیروت (
  . ٢:ط)

 ، القانون التجاري محمد حسن الجبر
الدار الوطبیة : الریاض ( السعودي 
  .٣:ط) ھـ ١٤٠٩الجدیدة ، 

محمد حسین منصور ، المدخل إلى 

دار : القاھرة ( ،-نظریة الحق -القانون 

 ) م١٩٩٥النھضة للطباعة والنشر ، 

محي الدین یحیى بن شرف النووي ، 

منھاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقھ ، 

  .١:ھـ ،ط١٤٢٥دار الفكر ، : القاھرة(

مساعد الجبیري ، شرح النظام التجاري 
مكتبة اإلقتصاد :الریاض (السعودي،

  .٢:ط) ھـ ١٤٣٨والقانون ، 

مسعود بن أحمد الكاساني ، بدائع الصنائع 

دار الكتب : بیروت (في ترتیب الشرائع ،

 ، ٧: ، ج٢:ط) ھـ ١٤٠٦العلمیة ، 

  .  ١٩٤:ص

زرقا ، مصادر اإللتزام مصطفى بن أحمد ال
المدخل إلى نظریة االلتزام العامة في : 

دار القلم ، :دمشق (الفقھ اإلسالمي، 
  .١:ط) ھـ ١٤٢٠

مفلح القضاة ، الشركة ذات المسؤولیة 
عمان (المحدودة وشركة الشخص الواحد، 

  .١ط) دار الثقافة للنشر والتوزیع:

منصور بن یونس بن الح البھوتي الحنبلي 
بیروت (اف القناع على متن اإلقناع ، ، كش

 )دار الكتب العلمیة: 

موفق الدین عبداهللا بن أحمد بن قدامھ ، 
  ) .مكتبة القاھرة : القاھرة (المغني ،

 
ناریمان عبدالقادر، األحكام العامة للشركة 
ذات المسؤولیة المحدودة وشركة الشخص 

دار النھضة العربیة، :القاھرة (الواحد،
 )م١٩٩٢

ف الشریف وزیاد القرشي ،القانون نای
) دار حافظ للنشر والتوزیع:جدة (التجاري 

.  
 

-نبیل ابراھیم سعد ،المدخل إلى القانون
 ) منشأة المعارف :القاھرة (،-نظریة الحق

وھبة الزحیلي ، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، 
  .٣:ط) ھـ ١٤٠٩دار الفكر ، : بیروت (

الیاس نصیف ،موسوعة الشركات 
( جاریة، إللیاس نصیفالت

منشورات الحلبي الحقوقیة، :بیروت
 ).م١٩٩٦

یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني ، 

: جدة (البیان في مذھب اإلمام الشافعي ،

  .١:ط)ھـ ١٤٢١دار المنھاج ، 
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 الرسائل الجامعیة 

-دعد اساحقات ، شركة الشخص الوحد 
رسالة ماجستیر ، كلیة (، -دراسة مقارنة

 )م١٩٩٢ق ، الجامعة األردنیة، الحقو

سعود بن ناصر الشثري ، خصائص 
رسالة (الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ،

ماجستیر ، المعھد العالي للقضاء ، جامعة 
 ) اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 

محمد بن علیان الشوابكھ ، األساس 
رسالة ماجستیر (القانوني لشركة الشخص 

 ، جامعة نونیة العلیاكلیة الدراسات القا، 
 ) .عّمان العربیة

منصور الغامدي ،الشخصیة االعتباریة 
رسالة ماجستیر ، كلیة (التجاریة ،

الدراسات اإلسالمیة ، جامعة الملك سعود ، 
 ) ھـ ١٤٢٨
 األبحاث العلمیة

طالب موسى ، شركة الشخص الواحد، .د.أ
بحث محكم مجلة العلوم القانونیة،المجلد ، 
  . ،  جامعة بغداد٢  ، العدد٢
 

أحمد المجالي ، األحكام القانونیة لشركة 
الشخص الواحد، مجلة جامعة الملك سعود 

 م ، ٢٠١٧للحقوق والعلوم السیاسة ، 
 . ، جامعة الملك سعود ١ ، عدد٢٩المجلد 

محمد بن علي المقري ،الشخصیة 
االعتباریة ، مجلة دراسات اقتصادیة 

 ٥ ، عدد ٥  ھـ ، المجلد١٤١٩ ،وإسالمیة
 العزیز ، جامعة الملك عبد

 

  المقاالت والمحاضرات العلمیة
 من المعاییر الشرعیة، برنامج المعاییر الشرعیة ١٢تركي الیحیى، شرح المعیار رقم .د

، الجزء األول ، منشور عبر ١٢من تنظیم مكتب فقھاء للتدریب واالستشارات، المعیار 
  :موقع الیویتوب ،الرابط 

s٨٠٤=t&٥٤_vuekqdbz=v?watch/com.youtube.www://https 
شركة الشخص الواحد في ضوء ضبط : "بعنوان" االقتصادیة"مقال  نشر في جریدة 

ھـ  للدكتور یوسف ١٤٣١-٠٥-٠٩بتاریخ !" الفقھاء للمصطلحات وتساھل شراح القانون
  :القاسم
html.٣٨٢٧٩٠_article/٢٠١٠/٠٤/٢٢/com.aleqt.www://http  

  ھـ١٤٣٩-١٢-٠٣تاریخ االطالع 
 القوانین

  .قانون الشركات السعودي

قانون المعامالت المدنیة 
  .اإلماراتي

القانون 
المدني 
  األردني

  
  
 

  القانون المدني الفرنسي
 

القانون المدني 
  .المصري

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vuekqdbz_54&t=804s
http://www.aleqt.com/2010/04/22/article_382790.html



