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 اإلشكاالت القانونیة المتعلقة بشركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي

  )دراسة مقارنة(

  سعود بن عبد المحسن المقحم

الریاض ،  یة بالغاط ، جامعة المجمعة ،كلیة العلوم والدراسات اإلنسانقسم القانون ، 

  .المملكة العربیة السعودیة 

 s-moqhim@hotmail.com: البرید اإللكتروني
 

  :ملخص البحث

یناقش البحث اإلشكاالت القانونیة المتعلقة بشركة الشخص الواحد في نظام 

تقوم الشركات السعودي، وتعد شركة الشخص الواحد استثناًء على مفھوم الشركة التي 

على فكرة التعاون واالشتراك في مشروع تجاري بین شریكین أو أكثر بتقدیم حصة من 

مال أو عمل، ویجوز أن یقوم الشریك الوحید بإرادتھ المنفردة بتأسیس شركة محدودة 

الشركة إلى شخص واحد، وقد یكون ) أسھم(المسؤولیة أو أن تؤول جمیع حصص 

ي إذا اتخذت شركة الشخص الواحد شكل الشریك الوحید شخص طبیعي أو اعتبار

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة إال أنھ إذا اتخذت شكل شركة المساھمة المغلقة یجب أن 

  .یكون الشریك الوحید شخصاً اعتباریاً 

غیر أن ذلك التنظیم یواجھ الكثیر من اإلشكاالت، ویستدعي المراجعة خاصة 

مسائل المتعلقة بھ، وخاصة تنظیم شركة المساھمة وأن المنظم لم یقم بتنظیم الكثیر من ال

ذات الشخص الواحد، وفي الخاتمة وردت مجموعة من النتائج والتوصیات التي توصل 

  .إلیھا البحث

الشخص الواحد ، الفكرة العقدیة ، الذمة المالیة ، ،   شركة : الكلمات المفتاحیة

  .إدارة الشركة
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Legal Complexities Related to One Person Company 

 in Saudi Companies Law  

(A Comparative Study) 
Saud bin Abdul Mohsen Al-Muqhem. 
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alghat, Majmaah University, Riyadh, Saudi Arabia. 
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Abstract: 

The current research discusses the legal issues related 
to the one-person company in the Saudi corporate system. 
The one-person company is an exception to the concept of 
the company based on the idea of cooperation and 
participation in a commercial project between two or more 
partners by providing a share of money or work. The sole 
proprietor is the exclusive owner who establishes a limited-
liability company or all of the company  shares can be 
accredited to one person.If the one-person company takes 
the form of a limited-liability company, the sole partner may 
be a natural or a legal person, whereas if it takes the form of a 
closed joint-stock company s/he must be a legal person. 
Nevertheless, that organization faces many problems and 
requires revision, especially the one-person joint-stock 
company, because the organizer has not tackled many issues 
related to it. Toward the end, the research recommendations 
were provided. 

 
Keywords: Company, One Person , Contractual Custom, 
Financial Disclosure, Company Management. 
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 :مقدمة
الحمُد � رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى 

  .آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد
تحرص كل دولة على مراجعة قوانینھا التجاریة بشكل عام، وعلى قانون 

صاً منھا على مواكبة قوانینھا لذلك التطور االقتصادي الشركات بشكل خاص حر
الحاصل، ومن أجل إعطاء المرونة ألسواقھا التجاریة لكي تتالءم مع متطلبات الحیاة 
االقتصادیة الحدیثة، ونتیجة لسرعة نمو القطاعین التجاري واالقتصادي في المملكة 

ومتطلباتھ المتسارعة، صدر  العربیة السعودیة، ووجود ضرورة ملحة لمواكبة ھذا النمو
  .نظام تأسیس شركة الشخص الواحد

وبالتالي لم یعد العقد ھو الوسیلة الوحیدة لتأسیس الشركة، حیث أصبح لإلرادة 
المنفردة القدرة نفسھا على تكوین الشركة مما أدى إلى إبعاد التعاون اإلیجابي بین 

 .الشركاء الشركاء لتحقیق أھداف الشركة، والقضاء على ركن تعدد
وترجع فكرة إنشاء شركة الشخص الواحد التي أجازت تأسیس شركة الشخص 
الواحد ذي المسؤولیة المحددة وذلك عن طریق االستناد على نظریة تخصیص الذمة 
المالیة والتي بموجبھا یستطیع أي شخص طبیعي أو معنوي أن یقتطع جزء من أموالھ 

  .ن ھذا المشروع مدنیاً أو تجاریاً ویخصصھا الستغالل مشروع معین سواًء أكا
وھذا النظام ھو محل جدل في الفقھ ما بین مؤید ومعارض، فبینما وجد البعض 
أن في ھذا النظام خروجاً على األسس التقلیدیة المستقرة للمبادئ القانونیة، نجد البعض 

حدیثة ولیس اآلخر من الفقھ یرى في ھذا النظام مسایرة للمفاھیم التجاریة واالقتصادیة ال
الفقھ وحده محل ھذا الخالف فعلى صعید التشریعات لم تتفق القوانین العربیة واألجنبیة 

، فقد توزعت المواقف إلى )١(حول تبني موقف موحد حیال فكرة شركة الشخص الواحد
  :عدة اتجاھات یمكن حصرھا في اتجاھین رئیسیین

  

                                      
كانت بدایة انتشار فكرة شركة الش�خص الواح�د ف�ي تش�ریعات ال�دول الغربی�ة مث�ل ألمانی�ا، وفرنس�ا، ) ١(

إلى إمكانی�ة تأس�یس الش�ركة م�ن قب�ل ش�خص  –بشكل واضح في قوانینھا  –وإنجلترا، التي أشارت 

واحد أو أكثر، ثم لحقت بھا كثیر من ال�دول مث�ل الھن�د، وس�نغافورة، ودول الخل�یج العرب�ي، وكان�ت 

المملك��ة العربی��ة الس��عودیة آخ��ر دول��ة م��ن دول الخل��یج اعترف��ت بش��ركة الش��خص الواح��د ف��ي نظ��ام 

األحك���ام العام���ة : محم���د ب���راك الف���وزان: للمزی���د راج���ع د. م٢٠١٠الش���ركات التج���اري الص���ادر 

، دراس��ة مقارن��ة، طبق��اً لنظ��ام الش��ركات الس��عودي، مكتب��ة الق��انون واالقتص��اد، الری��اض، للش��ركات

ش�ركة الش�خص الواح�د ف�ي : یوس�ف ب�ن أحم�د القاس�م الزھران�ي. ٣٥٠م، ص٢٠١٨الطبعة الثانیة، 

أكت��وبر /  ١٤٤٠نظ��ام الش��ركات الس��عودي الجدی��د، مجل��ة جامع��ة ش��قراء، الع��دد العاش��ر، مح��رم 

 . ١٧م، ص٢٠١٨
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یرفض : د، والثانيیؤید ویأخذ بفكرة وجود الشركة من شخص واح: األول
  .وجود مثل ھذه الشركة

أما المنظم السعودي بموجب النظام الجدید لنظام الشركات السعودي لسنة 
فقد تم األخذ بنظام شركة الشخص الواحد، فسمح بموجب المادة ) ١()م٢٠١٥/ه١٤٣٧(
منھ للدولة واألشخاص ذوي الصفة االعتباریة العامة والشركات المملوكة بالكامل ) ٥٥(

للدولة، والشركات التي ال یقل رأسمالھا عن خمسة مالیین ریـال، تأسیس شركة مساھمة 
  . من شخص واحد

تسجیل شركة ذات مسؤولیة ) ت١٥٤/١(وأصبح باإلمكان وبموجب المادة 
محدودة تتألف من شخص واحد، أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد، وأصبح بإمكان 

ة ویخصصھ لمباشرة نشاط تجاري تكون الشخص أن یقتطع جزءاً من ذمتھ المالی
مسؤولیتھ فیھ محدودة بمقدار مساھمتھ فقط، دون الحاجة إلى تعدد الشركاء كشرط خاص 
لتأسیس الشركة من ناحیة، وأصبح باإلمكان استمرار الشركة حتى ولو تخلف ھذا الشرط 

 .من ناحیة أخرى
أس مالھ كما تحدد مسؤولیة التاجر في شركة الشخص الواحد في حدود ر

بمسؤولیتھ المحدودة عن دیون وخسائر الشركة، إذ ال یسأل الشریك الواحد إال عن 
حسابات الشركة وال یتجاوزه إلى أموالھ الخاصة، كما تساعد شركة الشخص الواحد على 
القضاء على الشركات الوھمیة التي تكون في ظاھرھا شركة، ولكن في حقیقتھا أعماالً 

ك األساسي باالستحواذ على الشركة وتیسیر أعمالھا، ویكون ھو فردیة، إذ یقوم الشری
المتصرف األول فیھا، أما باقي الشركاء فعبارة عن شركاء وھمیین أو صوریین فقط 
الستیفاء الشكل القانوني المطلوب لتأسیس الشركة أو ما تعلق بتفعیل إدارة الشركة إذ 

ركة بشكل مستقل وإصدار قرارات تتیح لصاحب المشروع أو الشریك الواحد إدارة الش
الشركة بسھولة ومرونة من دون الحاجة للتقید باإلجراءات المطلوبة إلصدار القرارات 
في الشركات األخرى، أو ما یخص استمرار العمل التجاري الذي من أجلھ وجدت 

  .الشركة والتي بالنتیجة تساعد على تشجیع االستثمار
كب الحاجة الملحة في عالم التجارة ولما كانت شركة الشخص الواحد توا

وتطوراتھا إال أنھا ومع ذلك ال تخلى من العیوب التي قد تنتج عنھا، وعلى سبیل المثال 
  إمكان تقلیص دور المؤسسات الفردیة، وخطر الخلط بین الذمة المالیة لصاحب الشركة 

  
  

                                      
وت��اریخ ) ٣/م(م، الص��ادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م ٢٠١٥نظ��ام الش��ركات الس��عودي الجدی��د : نظ��را) ١(

، وق��د أدخ��ل النظ��ام الجدی��د ٢٧/١/١٤٣٧بت��اریخ ) ٣٠(، بق��رار مجل��س ال��وزراء رق��م ٢٨/١/١٤٣٧
  :نظام شركة الشخص الواحد للمزید راجع موقع وزارة التجارة السعودي على شبكة األنترنت

 https://mci.gov.sa/ar/pages/default.aspx 
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وبة الفصل بین وبین الذمة المالیة للشركة نفسھا من حیث األموال، وذلك نظًرا لصع

أموال الشریك الواحد الخاصة وبین أموالھ التي خصصھا للشركة أو للمشروع، إضافة 
إلى أن إمكان حصول شركة الشخص الواحد على قروض تمویل من البنوك أو 
الصنادیق االستثماریة قد تكون أكثر صعوبة من الشركات األخرى، كما أنھ في شركة 

من یعینھ ھو المخول الوحید بإدارة الشركة، وعلى الشخص الواحد یكون المالك أو 
الرغم من أن ھذا سیوفر سھولة في سرعة اتخاذ القرارات، إال أنھ أیًضا قد یؤدي إلى 

 .التعسف في استعمال الحق أو استعمال أموال الشركة والمغامرة بھا
وبشكل عام فان ھناك إشكاالت قانونیة تواجھ نظام شركة الشخص الواحد بعد 

ور خمس سنوات من التطبیق، سوف أتكلم عنھا منھا ما ھو خروج على القواعد مر
  .العامة مثل الفكرة العقدیة ومبدأ وحدة الذمة المالیة

ومنھا ما ھو في نظام الشركات مثل إدارة الشركة وحمایة حقوق دائنیھا والرقابة      
  .على أعمالھا

  :ھدف الدراسة
مدى موافقة نظام شركة الشخص الواحد مع القواعد تھدف ھذه الدراسة إلى بیان      

القانونیة، وبیان اإلشكاالت التي تواجھھا ھذه الشركة، ومدى قدرة ھذا النظام على التغلب 
على ھذه اإلشكالیات؟، وما ھي الحلول المقترحة إلزالة اإلشكاالت القانونیة التي 

  تواجھھا؟
 : منھج البحث

ي التحلیلي المقارن، وذلك بوصف وتحلیل النصوص اتبع الباحث المنھج الوصف     
القانونّیة المتعلقة بشركة الشخص الواحد في النظام السعودي ومناقشة األحكام ذات 
العالقة في القوانین المقارنة، مع تقییٍم قانونيٍ لبعض النصوص القانونیة، ومعالجة أوجھ 

  .النقص
  :خطة البحث

 :وإمكانیة مواجھتھا من خالل مبحثین سوف نقوم بدراسة كل ھذه اإلشكالیات
  .الطبیعة القانونیة لشركة الشخص الواحد: المبحث األول

  .تعریف شركة الشخص الواحد، وخصائصھا: المطلب األول
  .الفكرة العقدیة لشركة الشخص الواحد: المطلب الثاني

  .تكوین شركة الشخص الواحد وفق نظام الشركات السعودي: المطلب الثالث 
  .اإلشكاالت المتعلقة بشركة الشخص الواحد في النظام السعودي: حث الثانيالمب

  .مبدأ وحدة الذمة المالیة: المطلب األول
  .اإلشكالیات المتعلقة بتأمین احتیاجاتھا المالیة: المطلب الثاني
  .إشكالیات شركة الشخص الواحد المتعلقة باإلدارة: المطلب الثالث

  .خاتمة ونتائج البحث
  . ر والمراجعالمصاد

  



  )دراسة مقارنة(اإلشكاالت القانونیة المتعلقة بشركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي

  

- ١٨٢  - 

 

  

  املبحث األول

  الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد

تقوم الشركات بدوراً بارزاً في عملیة التنمیة االقتصادیة والتجاریة للدول، فھي 
تولي الدول عنایة خاصة بتنظیم الشركات وأنواعھا وإجراءات تأسیسھا، وقد حددت 

نیة التي یمكن أن تتخذھا الشركة عند أنظمة الشركات في معظم الدول األشكال القانو
إنشائھا، وجرى الفقھ على تقسیم الشركات التجاریة إلى شركات تقوم على االعتبار 
الشخصي وھي شركات األشخاص، وشركات تقوم على االعتبار المالي وھي شركات 
األموال، إضافة إلى الشركات المختلطة التي تقوم على االعتبارین المالي والشخصي 

  .)١()الشركة ذات المسؤولیة المحدودة(اً، فھي تجمع بین النوعین السابقین، مثلمع
إال أنھ نتیجة لسرعة نمو القطاعین التجاري واالقتصادي ووجود ضرورة ملحة 
لمواكبة ھذا النمو ومتطلباتھ المتسارعة دخل خالل السنوات الماضیة نوع آخر یختلف 

 .، وھو ما یعرف بشركة الشخص الواحدعن التصنیف التقلیدي للشركات التجاریة
إال أن االعتراف بمثل ھذا النوع من الشركات یثیر إشكالیات قانونیة منھا ما 
یتعلق بالمفھوم العقدي للشركة، فاألصل أن الشركة ھي عقد والعقد اتفاق إرادتین على 

جانب  إحداث أثر قانوني، ویلزم إلنشاء ھذا العقد شروطاً موضوعیة وأخرى شكلیة إلى
 –كأصل عام  –شروط الصحة التي تؤثر في صحة انعقاد العقد، بمعنى أن عقد الشركة 

ال ینعقد بشخص واحد، وھو ما یعد السبب األول لرفض فكرة شركة الشخص الواحد في 
بعض التشریعات العربیة، وھناك سبب ثاٍن وھو مبدأ وحدة الذمة المالیة، وعدم قابلیتھا 

مما یتناقض مع فكرة شركة الشخص الواحد محدود المسؤولیة، وما لالنقسام، أو التعدد 
تقوم علیھ من تخصیص لجزء من الذمة المالیة للشخص بحیث ال یسأل إال في حدود ھذا 

   .الجزء فقط
وبناًء على ما سبق سوف أقوم في ھذا المبحث بدراسة ھذین المبدأین بالقدر الذي 

لواحد معھما من خالل ثالث مطالب نبین فیھ مدى تعارض نظام شركة الشخص ا
  :كالتالي

  .تعریف شركة الشخص الواحد، وخصائصھا: المطلب األول
  .الفكرة العقدیة لشركة الشخص الواحد: المطلب الثاني

  .تكوین شركة الشخص الواحد وفق نظام الشركات السعودي: المطلب الثالث 

                                      
، ١٤١٧القانون التجاري السعودي، مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض، : محمد حسن الجبر. د) ١(

 .١٦٩ص
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  اطب اول

د وواص اا ر فر  

یعرف نظام الشركات السعودي شركة الشخص الواحد، وترك ذلك للفقھ لم 
والقضاء، لكن المنظم السعودي عرف الشركة بنص المادة الثانیة في نظام الشركات 

الشركة عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یساھم كل منھم في : (السعودي بأنھا
منھما معاً القتسام ما ینشأ من  مشروع یستھدف الربح بتقدیم حصة من مال أو عمل أو

، وعلیھ فإن القاعدة العامة لعقد شركة اجتماع شخصین )ھذا المشروع من ربح أو خسارة
أو أكثر لتأسیس الشركة باعتبارھا عقد یتطلب أكثر من شخص إلبرامھ، أما شركة 
الشخص الواحد لم تظھر من باب الترف التشریعي، إنما استجابة للتطورات وما سارت 
علیھ تشریعات بعض الدول، باإلضافة للتطور المستمر للشركات حیث إن نظام 
الشركات السعودي أوجد استثناًء وخروجاً على القاعدة العامة الواردة بنص المادة الثانیة 

  .من نظام الشركات السعودي بإیجاد شركة من شخص واحد
ص الواحد، ونظام الشركات السعودي لم یقم بوضع أحكام خاصة بشركة الشخ

وإنما أخضعھا إلى ذات األحكام التي تطبق على الشركات األخرى المماثلة لھا بالشكل 
القانوني، حیث سمح نظام الشركات السعودي بتأسیس شركة من شخص واحد في إطار 
كل من الشركة المساھمة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وعلیھ یستنتج أن األحكام 

مساھمة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة من نظام الشركات المتعلقة بالشركة ال
  .)١(السعودي تطبق ذاتھا على شركة الشخص الواحد

وعرف قانون الشركات البحریني شركة الشخص الواحد حیث نصت المادة 
كل نشاط (على أنھ یقصد بشركة الشخص الواحد في تطبیق أحكام ھذا القانون ) ٢٨٩(

  .)٢( )بالكامل شخص واحد طبیعي أو اعتبارياقتصادي یمتلك رأسمالھ 
الشركة المؤلفة من شریك : (ویرى بعض الفقھاء أن شركة الشخص الواحد ھي

واحد طبیعیاً كان أو اعتباریاً، وتكون لھذه الشركة ذمة مالیة مستقلة عن الذمة المالیة 
من شریك للشریك، وقد تؤسس ھذه الشركة ابتداًء من شریك واحد وقد تؤول إلى شركة 

شركة :(وذكر البعض أن شركة الشخص الواحد ھي )٣()واحد جراء بقاء شریك واحد فیھا
مكونة من شریك واحد بحیث ال یتحمل من خسائر الشركة إال في حدود المبلغ الذي 

  .)٤( )رصده كرأس مال الشركة

                                      
 .من نظام الشركات السعودي ١٥٤، المادة ٥٥: المادة) ١(

 .م٢٠٠١لسنة ) ٢١(بحریني الصادر بقانون رقم قانون الشركات التجاریة ال) ٢(

م، والق�وانین ١٩٩٧شركة الش�خص الواح�د ف�ي ق�انون الش�ركات األردن�ي لس�نة : عبد هللا الخشوم. د) ٣(

 .٦، ص٣، العدد ١١م، دراسة مقارنة، مجلة المنارة، جامعة آل البیت، المجلد ٢٠٠٢المعدلة لسنة 

 .٩٢احد، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، صشركة الشخص الو: سمیحة القلیوبي. د) ٤(
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ویالحظ مما سبق أن التعاریف السابقة، ركزت على اتجاھین لشركة الشخص 

، حیث جاءت )١(االتجاه األول الفردیة، واالتجاه الثاني المسؤولیة المحدودة: وھيالواحد 
شركة الشخص الواحد، خروج عن األصل في الشركة حیث تتكون من شخص واحد، 
وباقي الشركات اشترط المشروع لقیامھا وجود شریكین على األقل، وأن مسؤولیة مالك 

محدودة، وتتحد مسؤولیة المالك بالقدر  الشركة عن دیون وخسائر والتزامات الشركة
الذي خصصھ لمزاولة األعمال التجاریة التي تقوم بھا، األمر الذي لن یكون لدائن 
الشركة الحق بالتنفیذ على أموال صاحب الشركة جمیعھا، وإنما یستطیعون التنفیذ فقط 

الھ الخاصة على الجزء المخصص من ذمتھ المالیة كرأس مال للشركة وال تتعدى إلى أمو
وھذا یوصل إلى استقالل الذمة المالیة للشركة عن ذمة مالك حصص الشركة، مما أدى 

  .لوجود نظریة تخصیص الذمة المالیة
ویرى الباحث أن شركة الشخص الواحد لھا طبیعة خاصة ومتمیزة عن غیرھا 
 من الشركات تتجسد بوضوح فیما تتمتع بھ ھذه الشركة من خصائص تمیزھا عن غیرھا
من الشركات، فقد جاءت كاستجابة من المنظم لضرورات اقتصادیة، كما أن لھا دور 
كبیر في حمایة كیان الشركات والمتعاملین معھا عند انخفاض عدد الشركاء إلى شریك 
واحد، كما لھا دور كبیر في القضاء على الشركات الوھمیة، وكذلك في تحصین الشریك 

تتضمن تشجیع األفراد على استثمار أموالھم في ظل  فیھا ضد مخاطر اإلفالس كما أنھا
  .  مشروعات منظمة دون حاجتھم للدخول في شراكات مع شركاء آخرین

  خصائص ومزايا شركة الشخص الواحد

یوجد لشركة الشخص الواحد خصائص ومزایا كثیرة كغیرھا من الشركات 
  : التجاریة لعل أھمھا

  :عات المحلیةتشجیع االستثمار وتأسیس المشرو: أوالً 
حیث أن التوجھ الحكومي لدى كثیر من الدول ھو تسھیل إجراءات تأسیس 
المشروعات الفردیة ضمن إطار أو كیان قانوني، یجعل ألصحاب المشاریع إمكانیة أن 
یستثمر جزءاً من أموالھ دون أن یمتد إلى أموالھ الخاصة في حاالت فشل المشروع أو 

  .السوق الداخلیة الخسارة، وتنظیم وتطویر أعمال
  :سرعة إنشاء وتأسیس شركة الشخص الواحد: ثانیاً 
تتمیز الشركة بسھولة إجراءات التأسیس وإنشاء الشركة، فھي تقوم أساساً  حیث

على شخص واحد من بدایة مرحلة التأسیس، دون التأثیر والتدخل من قبل شركاء 
ھذا النوع من الشركات،  آخرین، فاإلدارة المنفردة للشریك المؤسس من أھم ما یمیز

  .وھذا بالتأكید عامل مھم في التسھیل وسرعة إنشاء وتأسیس الشركة

                                      
تك�وین ش�ركة الش�خص الواح�د ف�ي ظ�ل الق�انون األردن�ي، رس�الة ماجس�تیر، : نسرین أحمد أب�داح. د) ١(

 .١٢، ١١جامعة الیرموك، األردن، ص
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  :السرعة في اتخاذ القرارات داخل الشركة: ثالثاً 

حیث تدار من قبل الشریك المؤسس نفسھ، أو من قبل مدیر یتم تعیینھ من قبل 
والمستعجلة تعتبر میزة الشریك المالك، وفي الحالتین فسرعة اتخاذ القرارات المھمة 

مھمة، ودون انتظار انعقاد مجلس اإلدارة أو الشركاء أو الجمعیات العامة كما ھو الحال 
  .في الشركات األخرى

فالسرعة ھنا عامل مھم وحاسم في عالم المال واألعمال، وعدم تفویت الفرص،  
للتي لھا أو تعرض الشركة للخسارة؛ لذا تعتبر شركة الشخص الواحد من الشركات ا

طبیعة عملیة مرنة مقارنة بإدارة الشركات األخرى مثل المساھمة أو ذات المسؤولیة 
المحدودة، فعلى سبیل المثال تنازل الشریك الوحید عن حصتھ في الشركة آلخر بحریة 
كاملة وباإلرادة المنفردة، بینما العكس عند بعض الشركات حیث نجد التنازل عن حصة 

الحصول على موافقة المدیر أو ھیئة المدیرین أو الشركاء الشریك یترتب علیھ 
، ویكون للشریك الوحید الحق الكامل في اتخاذ القرارات التي یرى أنھا )١(اآلخرین

ضروریة لتسییر أعمال الشركة ومنھا زیادة أو إنقاص رأس مال الشركة، ویمكن القول 
عیداً عن التعقیدات القانونیة الموجودة بأن شركة الشخص الواحد تعتبر كیاناً قانونیاً مرناً ب

  .في أنواع الشركات األخرى
  :المسؤولیة المحدودة لمالك رأس مال الشركة: رابعاً 

إن مسؤولیة مالك الشركة عن دیون الشركة محدودة بمقدار المبلغ المعلن عنھ 
بالطرق القانونیة، حیث تقوم فكرة شركة الشخص الواحد على أساس المسؤولیة 

  .)٢(ودة لمالك رأس مالھاالمحد
فمن ممیزات شركة الشخص الواحد طبیعة المسؤولیة للشریك الوحید التي تعد 
من أھم الخصائص في ھذه الشركة، وھي میزة ذات عامل نفسي كبیر للشریك الوحید، 
تعطیھ حداً أدنى لألمان، فیمكن للشریك ممارسة نشاطھ بعیداً عن الخوف من اإلفالس أو 

ن تطالھ مالحقة الدائنین في باقي أموالھ، مما یجعل ھذه المیزة دافعاً للشباب الخسارة، وأ
  . في البدء في تأسیس شركاتھم والمساھمة في توسیع اقتصاد الدولة

                                      
م، حیث ٢٠١٥انظر المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الصادر عام ) ١(

یك��ون الش��خص المال��ك للش��ركة ذات المس��ؤولیة المح��دودة مس��ؤوال ف��ي أموال��ھ : (عل��ى أننص��ت 

الخاصة عن التزامات الشركة في مواجھة الغیر الذي تعامل معھ باسم الش�ركة، وذل�ك ف�ي األح�وال 

بتصفیة شركتھ، أو وقف نشاطھا قبل انتھ�اء م�دتھا، أو قب�ل تحقی�ق الغ�رض -بسوء نیة-إذا قام: اآلتیة

موس�وعة : إلی�اس ناص�یف: ، وللمزی�د ح�ول ھ�ذا الموض�وع راج�ع د....)-نش�ئت م�ن أجل�ھ بالذي أ

 .٤٢م، ص١٩٩٦الشركات التجاریة، شركة الشخص الواحد، الجزء الخامس، بیروت، 

المشروع التجاري الجماعي بین وح�دة اإلط�ار الق�انوني (الشركات التجاریة : محمد فرید العریني. د) ٢(

 .٤٣٣الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، ص ، دار)وتعدد األشكال
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شركة الشخص الواحد مثل غیرھا من الشركات التجاریة لھا شخصیة : خامساً 

قدار حصتھ في رأس اعتباریة وذمة مالیة منفصلة عن المالك وتكون مسؤولیتھ بم
  .المال

أخذ المنظم السعودي بفكرة الشخصیة االعتباریة للشركة، فالشخص االعتباري 
مقید بالغرض الذي أنشئ من أجلھ أو لتحقیق غرض معین بذاتھ وھو ھدف تأسیس 
الشركة، سواء ورد ذلك بعقد التأسیس أو نص علیھ القانون، والغرض من الشركة ھو 

ذات ذمة مالیة مستقلة عن الشركاء، ومخصصة لمشروع  إیجاد شخصیة اعتباریة
  .)١(اقتصادي معین بغض النظر عن عدد الشركاء فیھا

م یكون مالك ٢٠١٥إال أن ھناك حاالت أشار إلیھا نظام الشركات السعودي 
الشركة مسؤوالً فیھا عن االلتزامات المترتبة على الشركة، وتمتد إلى أموالھ الخاصة، 

وت أن المالك خلط بین ذمتھ المالیة والذمة المالیة للشركة ولم یفصل وذلك في حالة ثب
بسوء نیة  –بینھما، مما أضر باألشخاص حسني النیة، وكذلك عند قیامھ بتصفیتھا عمداً 

  .أو قام بإیقاف نشاط الشركة قبل انتھاء مدتھا، أو قبل تحقیق غرض إنشائھا -
استمرارھا في حالة وفاة الشریك تتمیز ھذه الشركة بخاصیة بقائھا و: سادساً 

شركة الشخص الواحد تستمر وتتمتع بصفة _ كقاعدة عامة_الوحید، والشركة ھنا 
  .االستمراریة والبقاء، وال تتأثر بوفاة الشریك فیھا أو إفالسھ، وتنتقل إلى ورثتھ

یعطي نظام الشركات السعودي حق انتقال الشركة للورثة فیحق الشریك في 
واحد أن یذكر في عقد التأسیس كبیان إضافي من ھو الشخص الذي شركة الشخص ال

سیتولى اإلدارة بعد وفاتھ فوراً، ومع انضمام الورثة إلى الشركة فإنھا تتحول إلى شركة 
ذات مسؤولیة محدودة متعددة الشركاء ویستمر عمل الشركة دون التأثر بالوفاة أو عجز 

ص الواحد بال شك تشجع المستثمرین لتأسیس ، وھذه میزة من مزایا شركة الشخ)٢(المالك
ھذا النوع من الشركات التي یغلب علیھا الطابع المؤسسي أكثر من الشخصي، وتكون 

  .أكثر قابلیة من الغیر في التعامل معھا ككیان قانوني ولیس بصفة شخصیة
كما أنھ من السھولة انتقال الشكل الفردي إلى الشكل الجماعي في شركة الشخص 

  .د، عكس المشروعات أو المؤسسات الفردیة التي تنتھي بوفاة صاحب المؤسسةالواح
   
  

                                      
النظ�ام الق�انوني لش�ركة الش�خص الواح�د ف�ي الق�انون البحرین�ي، وف�ق نظ�ام : باسم عواد العم�وش. د) ١(

م، مجلة الجامع�ة اإلس�المیة للدراس�ات الش�رعیة والقانونی�ة، ٢٠١٥/ ھـ ١٤٣٧الشركات السعودي، 

  :منشور على موقع االنترنت. ٢٩٦ص 

https://journal.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJSLS/article/view/3598 

  ).م٢٠١٥/ ھـ١٤٣٧(من نظام الشركات السعودي) ١٥٤(المادة : انظر) ٢(
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لذلك فشركة الشخص الواحد تعتبر حالً قانونیا في غایة األھمیة یضمن السماح 
بالحفاظ على الكیانات التجاریة القائمة، وعدم التسرع في حل الشركات، بل إیجاد فرص 

طول مدة، فعلى سبیل المثال كثیر من قوانین قد تساعدھا على بقائھا واستمرارھا أل
الشركات سمحت في حال نقص عدد المساھمین إلى مساھم واحد فإنھ یمكن تحویلھا إلى 
شركة شخص واحد، وھذا الشرط یحافظ على المشروع من الزوال وعلى استمرار حیاة 

رجوع إلى الشركة مما ینعكس إیجابیاً بعدم التسبب بھدم كیان اقتصادي ناجح، أو ال
  .مسلسل الشریك الوھمي، وھذه الحالة موجودة وقد أشار إلیھا نظام الشركات السعودي

وتعد من المزایا في شركة الشخص الواحد أن الشریك فیھا یتمتع بجمیع مزایا 
األرباح دون أن یقاسمھ شریك آخر؛ وذلك ما یكون دافعاً للمالك بأن یتبع أفضل الوسائل 

ى شركتھ وعلى أرباحھ، ویفكر ملیاً بما یحقق لھ الربح ویجنبھ المالیة للمحافظة عل
  .خسارة أموال الشركة، ویرفض فكرة دخول شركاء معھ في الربح واإلدارة

ب اطا  

 ارة اد ر اص اواد

الشركة تصرف عقدي قانوني إرادي وتعتبر محالً للحق، ولیست شخصاً مخاطباً 
الشركة عبارة عن عقد واتفاق، فال یمكن قیام العقد أو االتفاق إال  بأحكامھ، وبما أن

بوجود شخصین على األقل فالشركة من الناحیة اللغویة تعني المشاركة وھي بھذا 
المفھوم اللغوي تفترض وجود أكثر من شخص، فضالً عن أن عقد الشركة یفترض إلى 

رادة الواعیة لدى األطراف جانب تعدد الشركاء وجود نیة المشاركة، أي وجود اإل
المشاركة ألجل التعاون فیما بینھم لبلوغ الھدف المنشود من إنشاء ھذه الشركة، ومن 
الطبیعي عدم توافر ھذا الشرط في شركة الشخص الواحد نظراً لوجود إرادة واحدة 

  .)١(فقط

                                      
فك�رة العق�د، وتق�وم النظری�ة التنظیمی�ة  یرى جانب من الفقھ�اء أن الش�ركة نظام�اً قانونی�اً ال یتف�ق م�ع) ١(

على أن الشركة عبارة عن نظام یتمثل بتشریع مجموعة من القواعد القانونیة التي تسعى إلى تحقی�ق 

. د: للمزی�د راج�ع. ھدف مشترك بحیث تقتصر إدارة الشركاء باإلفصاح عن إرادتھم باالنضمام إلی�ھ

النظ��ام الق��انوني لش��ركة : واد العم��وشباس��م ع��. ، د١٦٥مرج��ع س��ابق، ص: محم��د حس��ین الجب��ر

م، مجل�ة ٢٠١٥/ ھ�ـ١٤٣٧الشخص الواحد ف�ي الق�انون البحرین�ي، وف�ق نظ�ام الش�ركات الس�عودي، 

: ن��ایف الش��ریف، زی��اد القرش��ي: ، د٢٩٦الجامع��ة اإلس��المیة للدراس��ات الش��رعیة والقانونی��ة، ص 

، ٤ید، دار حافظ للنشر والتوزی�ع، طاألعمال التجاریة، الشركات التجاریة وفقاً لنظام الشركات الجد

 .١٠٧م، ص ٢٠١١جدة، 
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- ١٨٨  - 

 

  
 مصادر إرادیة وتشمل: وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن لاللتزام مصدران

العقد والتصرف االنفرادي، ویطلق علیھا اسم العمل القانوني، ومصادر غیر إرادیة 
وتشمل الفعل الضار والفعل النافع والقانون، ویطلق علیھا اسم الواقعة القانونیة، والفرق 
بینھما أن العمل القانوني إرادة تتجھ إلى إحداث أثر قانوني، أما الواقعة القانونیة فھي 

ب القانون على وقوعھ أثراً سواًء اتجھت اإلرادة إلى إحداث ھذا األثر أم عمل مادي یرت
  .)١(ال

ونص المنظم السعودي على الحد األدنى لعدد الشركاء ألي شركة شریكین، 
وھذا مستفاد من نص المادة الثانیة من نظام الشركات السعودي التي تعرف الشركة على 

ن أو أكثر بأن یساھم كل منھم في مشروع الشركة عقد یلتزم بمقتضاه شخصا: ((أنھا
یستھدف الربح بتقدیم حصة من مال أو عمل أو منھما معا القتسام ما ینشأ من ھذا 

 .)٢)())المشروع من ربح أو خسارة
ونالحظ أن ھذا التعریف یؤكد الفكرة العقدیة للشركة مما یستلزم تأسیس ھذا 

للتعاقد، وتشمل رضا المتعاقدین،  العقد على أركان بعضھا عام وھي األركان العامة
ومحل العقد، وسببھ، والبعض اآلخر من األركان ھو خاص بعقد الشركة نظراً للطبیعة 
القانونیة الخاصة بذلك العقد، وبالتالي یجب توافر أركان خاصة تمیز عقد الشركة عن 

وفر غیره من العقود، وھي تعدد الشركاء وتقدیم كل شریك حصتھ من مال أو عمل، وت
نیة المشاركة عند الشركاء، مما یقتضي اقتسام الربح والخسارة حیث یظھر عدم انسجام 
بین فكرة الشركة عموماً التي تحتاج إلى تالقي إرادتین على األقل، وبین فكرة الشخص 

 .الواحد
ولقد جاءت شركة الشخص الواحد استثناًء من األصل حیث یجوز أن تؤسس من 

بعد تأكیده ) م٢٠١٥/ھـ١٤٣٧(منظم لنظام الشركاّت السعودي شریك واحد، لذا أخذ ال
على ضرورة التعدد بمعنى أن نظام شركة الشخص الواحد یشكل استثناء على األصل 

استثناًء من : (من نظام الشركات على )٥٥(العام وھو تعدد الشركاء، حیث نصت المادة 
فة االعتباریة العامة والشركات المادة الثانیة من النظام یجوز للدولة واألشخاص ذو الص

المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي ال یقل رأسمالھا عن خمسة مالیین ریـال، 
تأسیس شركة مساھمة من شخص واحد، ویكون لھذا الشخص صالحیات جمعیات 

  .)٣()المساھمین بما فیھا الجمعیة التأسیسیة

                                      
الوسیط في ش�رح الق�انون الم�دني، الج�زء الث�امن، ح�ق الملكی�ة، بی�روت، :عبد الرازق السنھوري. د) ١(

األحك�ام العام�ة للش�ركات، دراس�ة : محم�د ب�راك الف�وزان: ، د٢٢٣ص.م ٢٠٠٠منشورات الحلب�ي، 

 .١٩دي، المرجع السابق، صمقارنة، طبقاً لنظام الشركات السعو

 ).م٢٠١٥/ ھـ١٤٣٧(انظر المادة الثانیة من نظام الشركات السعودي) ٢(

 ).م٢٠١٥/ ھـ١٤٣٧(من نظام الشركات السعودي ) ٥٥(المادة : انظر) ٣(
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ستثناًء من أحكام المادة الثانیة ا:((من ذات النظام على أنھ) ١٥٤(ونصت المادة 

یجوز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد، أو أن تؤول جمیع 
حصصھا إلى شخص واحد، وفي ھذه الحالة تقتصر مسؤولیة ھذا الشخص على ما 
خصصھ من مال لیكون رأسمال الشركة، ویكون لھذا الشخص صالحیات وسلطات 

شركة والجمعیة العامة للشركاء المنصوص علیھا في ھذا الباب، المدیر ومجلس مدیري ال
ویجوز لھ تعیین مدیر واحد أو أكثر یكون ھو الممثل لھا أمام القضاء وھیئات التحكیم 

  .)١())والغیر ومسؤوالً عن إدارتھا أمام الشریك المالك لحصص الشركة
   :من خالل ما سبق یتضح لنا اآلتي

دأ تعدد الشركاء ودعمھ بالنصوص القانونیة، وذلك أكد المشرع السعودي مب_ ١
  .في كل شكل من أشكال الشركات

أوجد المشرع السعودي استثناًء على األصل العام وھو تعدد الشركاء، _ ٢
أن یؤسس شركة مكونھ من  –طبیعي أو معنوي  –وبموجبھ سمح للشخص الواحد 

  .شخص واحد

  اطب اث

د وواص اا ر نووديت ارم اظ ق  

اعترف المنظم السعودي في نظام الشركات السعودي القدیم بوجود شركة 
الشخص الواحد ولكن في حدود ضیقة، وكان مجال الشركة محصوراً في المجاالت 
البنكیة، فكان قرار مجلس الشورى السعودي بالتوصیة بالسماح بإنشاء شركة الشخص 

عمل في المملكة، وتكون ملكیة الشركة بالكامل للبنك، ویجب الواحد من قبل البنوك التي ت
أن تعمل في مجال البنك نفسھ، واشترط القرار أن یكون شكل الشركة ذات مسؤولیة 

  . )٢(محدودة أو مساھمة مقفلة

                                      
 ).م٢٠١٥/ ھـ١٤٣٧(من نظام الشركات السعودي ) ١٥٤(المادة : انظر) ١(

، ن�ص ١٣٨٥/ ٢٢/٣وتاریخ ) ٥/م (مرسوم الملكي رقم نظام الشركات السعودي الصادر بال: انظر) ٢(

طلب استثناء البنوك من المادة األولى من نظام الشركات لیكون لھ�ا الح�ق ف�ي إنش�اء ش�ركات : على

استثناء من األحكام : ( ینص بالموافقة على اآلتي ١٤٣٠/ ١/٥بتاریخ  ١٥/١٧بمفردھا، القرار رقم 

م�ن نظ�ام الش�ركات الص�ادر بالمرس�وم الملك�ي ) ١٥٧(و )٤٨(، و)١(المنصوص علیھا ف�ي الم�واد 

، ودون إخ��الل بم��ا یقض��ي ب��ھ نظ��ام مراقب��ة البن��وك الص��ادر ١٣٨٥/ ٢٢/٣وت��اریخ ) ٥/م (رق��م 

، یس�مح ألي بن�ك م�رخص ل�ھ بالعم�ل ف�ي المملك�ة ٢٢/٢/١٣٨٦وت�اریخ ) ٥(بالمرسوم الملكي رقم 

أن تتخذ ھذه الش�ركة ش�كل ش�ركة ذات  بتأسیس شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل للبنك، على

مسؤولیة محدودة أو شركة مساھمة مقفلة، وأن یكون نشاطھا ف�ي ح�دود النش�اطات الم�رخص للبن�ك 

مزاولتھا، وذلك بقرار یصدره وزی�ر التج�ارة والص�ناعة، وبن�اًء عل�ى موافق�ة مؤسس�ة النق�د العرب�ي 

 ).السعودي
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وھذا القرار كان استثناًء من أحكام نظام الشركة ونظام مراقبة البنوك شریط أن 

  .دون األشخاص الطبیعیین -اعتباریاً فقط  –نویاً یكون مالك الشركة شخصاً مع
وتكون شركة الشخص الواحد بطریق مباشر أو غیر مباشر، فالطریق المباشر 
ھو إنشاء الشركة باإلرادة المنفردة للشریك بحیث تنطبق علیھ الشروط الموضوعیة 

كام والشكلیة لتأسیس الشركات ذات الشخص الواحد، مع األخذ بعین االعتبار األح
الخاصة التي ترد على تكوین شركة الشخص الواحد، أما الطریق غیر المباشر فیكون 
نتیجة الستمرار الشركة إذا اجتمعت أسھمھا في ید شریك واحد وسوف أتكلم عن ذلك 

  : من خالل الفروع الثالثة
  

  :التأسیس المباشر لشركة الشخص الواحد: الفرع األول
ة الشخص الواحد ھو ذلك العمل اإلرادي الذي إن الطریق المباشر لتأسیس شرك 

ینشئ الشركة ألول مرة من شخص واحد، بحیث تنشأ ابتداًء من شخص واحد، وقد أخذ 
حیث نص  ٢/١م، في المادة ١٩٨٥بھذه الطریقة قانون الشركات الفرنسي 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تنشأ من شخص واحد أو عدة أشخاص ال :((على
  .)١( ))ائر الشركة إال بنسبة حصصھم من رأس المالیتحملون خس

على السماح ) ١٥٤(و ) ٥٥(وقد نص نظام الشركات السعودي في المادة 
  .بتأسیس الشركة من شخص واحد

ویالحظ أن الشركة تقوم باإلرادة المنفردة من قبل الشخص الوحید، ولیس العقد 
أن اإلرادة المنفردة مصدر من مصادر طبقاً للقواعد العامة المتعارف علیھا والتي تؤكد ب

  .االلتزام حیث یتم التصرف باإلرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول
إن السماح للشخص الواحد أن یؤسس شركة بإرادتھ المنفردة دون الحاجة لتعدد 
اإلرادات استثناًء من القاعدة العامة في تكوین الشركات ألنھ وفقاً للقواعد العامة 

متعارف علیھا بأنھ تسري على التصرف االنفرادي األحكام الخاصة بالعقود إال ما تعلق ال
منھا بضرورة إرادتین متطابقتین لنشوء العقد، وبالتالي یجب أن تتحقق في ھذه اإلرادة 
المنفردة التي تؤسس شركة مكونة من شخص واحد نفس الشروط المتعلقة بتأسیس 

) الرضاء، األھلیة، المحل، والسبب: (موضوعیة العامةالشركات عموماً وھي الشروط ال
والشروط الموضوعیة الخاصة والشروط الشكلیة، مع مراعاة تطبیقھا بما یتفق وطبیعة 
ھذه الشركة كونھا مكونة من شخص واحد فقط، أما عن قواعد تأسیس شركة الشخص 

تأسیس الشركات  الواحد بطریق التأسیس المباشر بكل أشكالھا فیكون مماثالً لقواعد
  متعددة الشركاء سواًء من حیث الموضوع أو الشكل أو إجراءات التسجیل والنشر مع 

                                      
)1 ( G.Ripert et R. Roblot,Traite de droit commercial, T. 1 par M. Germain 

n 994; PH. Merle, Droit commercial, Societes commercial n 237. 
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ضرورة مراعاة بعض االختالفات الناشئة عن وجود شریك وحید فیھا، وبالتالي غیاب 

  .العقد كعمل منشئ للشركة نتیجة لعدم تعدد الشركاء
  :خص الواحدالتأسیس غیر المباشر لشركة الش: الفرع الثاني

إن الطریق غیر المباشر لتأسیس شركة الشخص الواحد قد یحدث عن طریق 
السماح باستمرار الشركة إذا اجتمعت أسھمھا أو حصصھا في ید شریك واحد، وقد أخذ 

: من قانون الشركات الفرنسي على أنھ) ٣٦/١(المشرع الفرنسي بھذا، إذ تنص المادة 
ت المسؤولیة المحدودة في ید شریك واحد ال في حالة اجتماع كل حصص الشركة ذا

من القانون المدني والخاصة بالحل القضائي، وھذا ) ١٨٤٤/٥(تطبق نصوص المادة 
  .)١(یعني استمرار الشركة ذات المسؤولیة المحدودة رغم اقتصارھا على شریك واحد

وبالنظر إلى نظام الشركات السعودي نجد أنھ قد تبنى الطریق غیر المباشر 
أسیس شركة الشخص الواحد وذلك في إطار الشركة المساھمة بموجب نص المادة لت
إذا آلت جمیع أسھم شركة المساھمة إلى مساھم واحد ال :((والتي نصت على أنھ) ١٤٩(

من النظام، تبقى الشركة وحدھا مسؤولة عن ) ٥٥(تتوافر فیھ الشروط الواردة في المادة 
على ھذا المساھم توفیق أوضاع الشركة وتحویلھا إلى دیونھا والتزاماتھا، ومع ذلك یجب 

شركة ذات مسؤولیة محدودة من شخص واحد خالل مدة ال تتجاوز سنة وإال انقضت 
 )).الشركة بقوة النظام

كما أخذ نظام الشركات السعودي بالطریق غیر المباشر لتأسیس شركة الشخص 
) ١٥٤/١(بموجب نص المادة  الواحد في إطار الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وذلك

استثناًء من المادة الثانیة من النظام یحق :((منھ الشركة ذات المسؤولیة والتي نصت على
أن تؤسس الشركة المحدودة من شخص واحد أو أن تؤول جمیع حصصھا إلى شخص 
واحد وفي ھذه الحالة تقتصر مسؤولیة ھذا الشخص على ما خصصھ من مال لیكون 

  ..))..رأسمال الشركة
ویمكن القول بناًء على ما سبق أن نشوء شركة الشخص الواحد لم یكن منذ بدایة 
تأسیسھا، مما یعني أن الشركة قد تأسست وبدأت عملھا بموجب عقد بین عدة شركاء، 
ووضع لھا نظام أساسي بعد ذلك نقص عدد الشركاء فیھا إلى شریك واحد نتیجة الجتماع 

یعني أن نظام الشركة األساسي ما زال مستمراً ویحتاج  األسھم أو الحصص في یده وھذا
  .إلى تعدیل عدد الشركاء ولكن یبقى سبب وجود الشركة األصلي ھو العقد

ویتف����ق الباح����ث م����ا أخ����ذ ب����ھ الم����نظم الس����عودي م����ن أن����ھ یج����وز تح����ول ش����ركة      
الش����خص الواح����د ف����ي حال����ة وف����اة أح����د الش����ریكین أو انس����حابھ، حی����ث أعط����ى نظ����ام 

س����عودي م����دة س����نة كامل����ة لتحوی����ل ش����ركات التض����امن إل����ى ش����ركة ذات الش����ركات ال
  السعودي شركة التوصیة البسیطة جاء لیعالج  توصیة بسیطة، واختیار المنظم

                                      
)1 ( Jean-Jacques DAIGRE,Entrepriseunipersonnelle a 

 responsabilitelimitee, Juris- classeurs 1993 fascicule 82 p.7 n 35. 
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- ١٩٢  - 

 

  
حال��ة وف��اة أح��د الش��ركاء، وك��ان لدی��ة ورث��ة م��نھم قص��ر، أو ممنوع��ون وف��ق األنظم��ة 

ل���ى ش���ركاء المعم���ول بھ���ا ف���ي المملك���ة م���ن مزاول���ة التج���ارة، فی���تم تحوی���ل الورث���ة إ
  .موصین

لكن السؤال الذي یطرح نفسھ في حالة أن شركة التضامن أصبح عدد شركائھا  
اثنین وانسحب أحدھما، أو توفى ولیس لھ ورثة، أو لھ وال یرغبون في االنضمام 
للشركة، فإن نص المادة من نظام الشركات السعودي أن تنقضي بحكم القانون، ولكن ما 

  تضامن ھذه إلى شركة الشخص الواحد؟المانع من تحویل شركة ال
ویقترح الباحث على المنظم السعودي أن یتبنى الطریق غیر المباشر لتأسیس 
شركة الشخص الواحد في إطار شركة التضامن، إذ لم یبقى إال شریك واحد، فھنا على 

ك الشریك الوحید إدخال شریك جدید أو أكثر إلى الشركة خالل مدة معینة، وإذا لم یقم بذل
  . خالل المدة المقررة تحول الشركة إلى شركة الشخص الواحد

م اختصر مواد شركة الشخص ٢٠١٥ویرى الباحث أن نظام الشركات السعودي 
الواحد في بعض المواد، ولم یفرد للشركة قسماً خاصاً كغیرھا من الشركات، مما أدى 

الشخص الواحد سواء إلى وجود بعض اإلشكاالت القانونیة في فھم وتطبیق أحكام شركة 
  .مساھمة مقفلة أو ذات مسؤولیة محددة

ولقد قام المشرع البحریني بإعطاء شركة الشخص الواحد قسماً مستقالً أوضح 
  .)١(فیھ أھم األحكام القانونیة المتعلقة بالشركة منذ التأسیس إلى االنقضاء

  :رأس مال شركة الشخص الواحد: الفرع الثالث
لما ورد في المادة الخامسة من نظام الشركات السعودي رأس مال الشركة وفقاً 

، من حصص نقدیة وحصص عینیة عند إنشاء )٢(ھو مجموع ما یقدمھ الشركاء للشركة
الشركة وعند تطبیق ھذه القاعدة على شركات الشخص الواحد، فإنھ یجوز أن تكون 

  .الحصص نقدیة أو عینیة
   

                                      
تنقض��ي : (عل��ى) ١٩٢(م، ت��نص الم��ادة ٢٠٠١لس��نة ) ٢١(ق��انون الش��ركات البحرین��ي رق��م : انظ��ر) ١(

شركة الشخص الواحد باألسباب العامة النقضاء الش�ركات المنص�وص علیھ�ا ف�ي ق�انون الش�ركات، 

وتتمث��ل ف��ي انتھ��اء م��دة الش��ركة أو ع��دم مباش��رة أعمالھ��ا وف��ق م��ا ھ��و منص��وص علی��ھ ف��ي النظ��ام 

الغ�رض ال�ذي م�ن أجل�ھ أنش�ئت الش�ركة،  األساسي للشركة وإفالسھا أو ھالك أموالھا، أیض�ا انتھ�اء

وفي حال نقص�ان رأس م�ال الش�ركة فھ�ي أم�ام حال�ة تخف�یض رأس الم�ال أو زیادت�ھ حس�ب م�ا ھ�و 

ك��ذلك تنقض��ي ش��ركة الش��خص الواح��د ف��ي حال��ة وف��اة المال��ك . منص��وص علی��ھ ف��ي نظ��ام الش��ركات

مت�وفي، ك�ذلك زوال الشخص�یة الوحید ولم یتم انتقال الملكیة للورثة، أو لم یوجد وریث یح�ل ب�دیال لل

 ).المعنویة للمالك مثل البنوك

 ).م٢٠١٥/ ھـ١٤٣٧(من نظام الشركات السعودي ) ٦(المادة : انظر) ٢(
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ء من رأس مال ھذه الشركة وذلك ولكن ال یجوز أن تقدم الحصة بالعمل كجز
، وتبرز ھنا ضرورة النص على عدم جواز أن تكون الحصة )١(نظراً لطبیعتھا الخاصة

بالعمل ھي رأس مال شركة الشخص الواحد، ویقع على عاتق مالك الشركة الوحید أن 
یقدم الحصة التي تتوافق مع حجم الشركة وحجم المشروعات التي تنوي القیام بھا مما 

نھا من القیام بنشاطاتھا على الوجھ األكمل، ویمثل رأس المال بھذا الشكل الضمان یمك
العام للدائنین، وعلیھ یمتنع على الشریك الوحید اقتطاع جزء من رأس مال الشركة في 

  . )٢(صورة أرباح لتعارض ذلك مع مبدأ ثبات رأس مال الشركة
في تعدیل رأس مال الشركة  وال یمنع ھذا المبدأ الشریك الوحید في ممارسة حقھ

زیادة أو نقصان مع كفالة حقوق الدائنین في حالة تخفیضھ، ویعد رأس مال الشركة 
بمثابة الدین للشریك على الشركة بحیث یسترجعھ بعد انقضاء الشركة أو یسترجع ما 
یتبقى منھ في حال وجود حقوق للدائنین، وإذا اتخذت شركة الشخص الواحد شكل 

ھمة فیجب أن یقسم رأس مالھا إلى أسھم متساویة القیمة، ووفقاً للمادة رقم الشركة المسا
من نظام الشركات السعودي یجب أن یكون رأس مال الشركة المساھمة عند ) ٥٤(

تأسیسھا كافیاً لتحقیق غرضاً كما یجب أال یقل عن مبلغ خمسمائة ألف ریـال یدفع منھا 
واستثناًء على ھذا األصل فیما یتعلق بحجم رأس ، )٣(على األقل ربع المبلغ عند التأسیس

المال، فان الشركة المساھمة المملوكة لشخص واحد یجب أال یقل رأس مالھا عن مبلغ 
  .خمسة مالیین ریـال

ویرى الباحث أن ھناك مبالغة كبیرة في فرض ھذا الحد العالي بما یتسبب في 
  .ي تعود بالنفع على أفراد المجتمعإعاقة استثمار القطاع الخاص في الخدمات العامة الت

وفي حال اتخاذ شركة الشخص الواحد شكل شركة مسؤولیة محدودة فال یوجد حد      
أدنى لرأس المال وإنما یجب أن یكون كافیاً لتمكینھا من ممارسة نشاطھا الذي أنشئت من 
أجلھ ویجب أیضاً أن یقسم رأس المال إلى حصص متساویة القیمة وغیر قابلة 

من قانون الشركات البحریني تقضي ) ٢٩٣(، وفي المقابل نجد أن مادة رقم )٤(لتجزئةل
بأنھ یجب أال یقل رأس مال شركة الشخص الواحد عن مبلغ قدرة عشرین ألف دینار 

  .)٥(بحریني

                                      
إف��الس ش��ركة الش��خص الواح��د، رس��الة ماجس��تیر، جامع��ة الش��رط : لمی��اء حلم��ي أب��و ج��ابر: انظ��ر) ١(

  منشور على شبكة االنترنت. ٨٤م، ص٢٠١٤األوسط، 

https://k-tb.com/book/ab7ath02684-: 

  .١٨٤المرجع السابق، ص : محمد حسین جبر. د) ٢(

 ).م٢٠١٥/ ھـ١٤٣٧(من نظام الشركات السعودي ) ٥٤(المادة : انظر) ٣(

 ).م٢٠١٥/ ھـ١٤٣٧(من نظام الشركات السعودي ) ١٦٠(المادة : انظر) ٤(

 .من نظام الشركات البحریني) ٢٩٣(المادة : انظر) ٥(
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- ١٩٤  - 

 

  

  املبحث الثاني

  اإلشكاليات القانونية التي تواجه شركة الشخص الواحد
  

ا من الشركات بأنھا تنشأ عن فعل صادر تتمیز شركة الشخص الواحد عن غیرھ
من شخص واحد، أي باإلرادة المنفردة لھدف التكوین المباشر للشركة أو أنھا تنشأ نتیجة 
اجتماع ممارسة نشاط جدید وھو ما یعرف بالتكوین غیر المباشر للشركة، ویالحظ أن 

مع بعض نظام شركة الشخص الواحد قد واجھت إشكاالت تتمثل بتعارض ھذا النظام 
  . المبادئ الراسخة مثل الفكرة التعاقدیة، ومبدأ وحدة الذمة المالیة

ونرى أن ھذه العقبات یمكن تجاوزھا في سبیل االستفادة من الممیزات التي 
یحققھا ھذا النظام ومنھا المسؤولیة المحدودة للشریك الوحید، والتي تكون محدودة بمقدار 

جاوز ذلك إلى أموالھ الخاصة مما یشجع المستثمر رأسمالھا المقدم منھ شخصیاً وال یت
على استثمار جزء من أموالھ في إطار ھذه الشركة، وتجنبھ مخاطر تعرض كامل ذمتھ 
المالیة للمسؤولیة في تعاملھ مع دائني الشركة، كما أن ھذا النظام یؤدي إلى الحد من 

یق إدارة سھلة وأكثر تأسیس شركات صوریة وھمیة أو التي تنشأ بأسماء مستعارة، وتحق
مرونة للمشروع، فوجود شریك وحید یمنحھ جمیع الصالحیات والسلطات الممنوحة 
لھیئة مدیرّي مجلس اإلدارة وصالحیات الجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة لكونھ 

 .الشریك الوحید
  

وفي ظل عدم وجود تنظیم قانوني مستقل خاص بنظام شركة الشخص الواحد 
  :بعض اإلشكالیات القانونیة من خالل الثالث مطالب التالیةسوف نناقش 

  

  .مبدأ وحدة الذمة المالیة: المطلب األول
  .اإلشكالیات المتعلقة بتأمین احتیاجاتھا المالیة: المطلب الثاني
  .إشكالیات شركة الشخص الواحد المتعلقة باإلدارة: المطلب الثالث
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  اطب اول

ا ذدة ادأ و  

مجموع ما للشخص من حقوق وما علیھ من التزامات : یقصد بالذمة المالیة ھي
، ولفظ الذمة اصطالحاً مأخوذ من فقھ الشریعة )١(مالیة وتعرف منظوراً إلیھا كمجموع

وصف شرعي یفترض الشارع وجوده : اإلسالمیة، وعرفھا بعض فقھاء الشریعة بأنھا
الحظ أن الذمة المالیة تشمل جمیع الحقوق في اإلنسان ویكون بھ أھالً لاللتزام، وی

وااللتزامات المالیة وغیر المالیة، في حین لفظ الذمة المالیة في القانون یقتصر فقط على 
  .)٢(الحقوق وااللتزامات المالیة

والقاعدة الرئیسیة في المسؤولیة المدنیة، أن أموال المدین جمیعھا منقولة كانت 
المستقبلیة التي ستدخل الذمة المالیة للمدین، ضامنة للوفاء أو عقاریة، الحاضرة أو 

بدیونھ، بحیث ال یجوز إعفاء بعضھا من ھذا الضمان، وھذا ما اصطلح على تسمیتھ 
  .)٣(بمبدأ وحدة الذمة المالیة وعدم قابلیتھا للتجزئة

واإلشكالیة المطروحة على البحث بالنسبة أن شركة الشخص الواحد تعد خروجاً 
من ) ٢٠(بدأ وحدة الذمة المالیة الموجودة في النظام السعودي حسب نص المادة على م

جمیع أموال المدین : ھـ، حیث نصت على١٤٣٣نظام التنفیذ السعودي الصادر عام 
ضامنة لدیونھ، ویترتب على الحجز على أموال المدین عدم نفاذ ما یقوم بھ من تصرف 

  .)٤(في أموالھ المحجوزة
ال یجوز تجزئة الذمة المالیة، أو تخصیص بعض عناصرھا  وبناًء على ذلك

اإلیجابیة للوفاء بدیون معینة، وإنما تعد العناصر اإلیجابیة في الذمة المالیة وحدة واحدة 
  .ضامنة لجمیع الدیون بدون تخصیص أو تعیین

  
  

                                      
الوس��یط ف��ي ش��رح الق��انون الم��دني، المجل��د الث��امن، المرج��ع الس��ابق، : عب��د ال��رزاق الس��نھوري. د) ١(

 .٢٢٤ص

الفق�ھ اإلس��المي ف�ي ثوب�ھ الجدی��د، الم�دخل الفقھ��ي الع�ام، الج��زء األول، : مص�طفى أحم�د الزرق��اء. د )٢(

 .٣٦٦ص

أموال المدین جمیعھا ضامنة للوفاء بدیون�ھ -١: (من القانون المدني المصري على ٢٣٤تنص المادة ) ٣(

أیم�ن س�عد . د). للق�انونوجمیع الدائنین متساوون في ھذا الضمان إال من كان لھ حق التقدم طبق�اً -٢

أحكام االلتزام، دراسة مقارنة، دار حافظ للنشر والتوزیع، فھرس�ة مكتب�ة المل�ك فھ�د الوطنی�ة، : سلیم

 .١٥٥، ص١٤٢٨الریاض، 

 .١٤٣٣من نظام التنفیذ السعودي الصادر عام ) ٢٠(نص المادة : انظر) ٤(
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- ١٩٦  - 

 

  
ویالحظ أن المنظم السعودي خرج عن مبدأ وحدة الذمة المالیة وأخذ بالمسؤولیة 

دودة لمالك شركة الشخص الواحد سواًء كان الشخص طبیعیاً أو اعتباریاً، وفق نص المح
  .من نظام الشركات السعودي) ١٤٥(والمادة ) ٥٥(المادة 

ة لھا كیان قانوني مستقبل، وذھب بعض الفقھاء إلى القول باستحالة تكوین شرك
 خالل الشركة شخص واحد یخصص جزء من ذمتھ المالیة للقیام بعمل تجاري من بقیام

ألنھ یتعارض مع مبدأ وحدة الذمة المالیة، بحیث تصبح لھذا الشخص ذمتان أحدھما 
  .)١(مخصصة للشركة واألخرى خاصة بھ

كما یالحظ أن كثیر من التشریعات لم تأخذ بذلك واعترفت بشركة الشخص 
اع الواحد، واستندت في تأسیس ھذه الشركة على ذمة مالیة خاصة؛ أي على أساس اقتط

  .)٢(جزء من ذمة الشخص لتحقیق غرض معین
وبما أن ھذه التشریعات سمحت بتأسیس شركة الشخص الواحد على أنھ أساس 
نظریة تخصیص الذمة المالیة، إذ أن الفقھاء وعن طریق ابتداعھم لھذه النظریة تمكنوا 

یح من إیجاد تخریج لملكیة الشخص الواحد لكامل حصص رأس مال الشركة، ذلك أنھا تت
للشخص أن تكون لھ ذمة مالیة تجاریة تخصص لغرض معین ھو تأسیس شركة 

  .)٣(الشخص الواحد، وممارسة األعمال التجاریة من خاللھا
وذھب بعض الفقھ إلى أبعد من ذلك، إلى استمرار الشركة ولو أصبحت بغیر 

غرض شریك، تأسساً على أن الذمة المالیة تستند إلى غرض ولیس إلى شخص، ومادام ال
موجوداً فلیس ھنالك ضرورة لوجود شخص تستند إلیھ، ویرى جانب من الفقھ أنھ مع 
تطور الشركات سوف تصبح المسؤولیة المحدودة ھي القاعدة، واالستثناء علیھا ھو 

  .)٤(المسؤولیة غیر المحدودة
  
  

                                      
لس�نة  ٢٢ن الش�ركات األردن�ي رق�م مدى انسجام ش�ركة الش�خص الواح�د ف�ي ق�انو: مؤید عبیدات. د) ١(

منش�ور .٢٤٧، ص٢، الع�دد رق�م ١٠م وتعدیالتھ، المجل�ة األردنی�ة للعل�وم التطبیقی�ة، المجل�د ١٩٩٧

 http://www.arkanlaw.com/images/library_book/KVmf3:على شبكة اإلنترنت

یج�وز للش�خص أن (من القانون المدني األلماني حیث نصت ص�راحة عل�ى أن�ھ ) ٤١٩(المادة تنص ) ٢(

یخصص جزء من مالھ لشؤون تجاری�ة یم�ارس م�ن خاللھ�ا أعمال�ھ التجاری�ة، بحی�ث تك�ون ل�ھ ذم�ة 

محم�د ب�راك : ، د٢٤٨المرج�ع الس�ابق، ص: مؤید عبی�دات. راجع د) تجاریة إلى جانب ذمتھ المالیة

، وم�ا ٣٥٠ام العامة للشركات، دراسة مقارن�ة، طبق�اً لنظ�ام الش�ركات الس�عودي، صاألحك: الفوزان

 .بعدھا

 .١٤٣٣من نظام التنفیذ السعودي الصادر عام ) ٢٠(نص المادة : انظر) ٣(

 .٩٥شركة الشخص الواحد، مرجع سابق، ص: سمیحة القلیوبي. د) ٤(
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 إال أن المشروع السعودي أخذ بمبدأ وحدة الذمة المالیة للمدین، لكن استثناًء على
ذلك أخذ بشركة الشخص الواحد، واعترف لھذه الشركة بشخصیة قانونیة مستقلة وذمة 

  .مالیة مستقلة عن شخصیة وذمة مالك الشركة عند قید الشركة في السجل التجاري
ولم یأخذ المشرع السعودي بنظریة تخصیص الذمة المالیة، حیث أن المشرع 

بیعیاً أو اعتباریاً، وعلیھ سمح نظام ربط الذمة المالیة إلى شخص معین سواًء أكان ط
الشركات السعودي بتأسیس شركة الشخص الواحد، ومنھا الشخصیة االعتباریة المستقلة 
عن شخصیة مالك الشركة، مما یترتب علیة االعتراف للشركة بالذمة المالیة المستقلة 

د ذمتھا وتع(من نظام الشركات على ) ١٥١(أیضاً عن ذمة مالك الشركة، نصت المادة 
مستقلة عن الذمة المالیة لك لشریك فیھا، وتكون الشركة وحدھا مسؤولة عن الدیون 
وااللتزامات المترتبة علیھا، وال یكون لمالكھا والشریك فیھا مسؤوالً عن تلك الدیون 

  ).وااللتزامات
  

ویترتب على استقالل ذمة شركة الشخص الواحد عن ذمة الشریك الوحید عدة 
  :نتائج

أن ذمة شركة الشخص الواحد تعتبر الضمان العام لدائني الشركة، أي أن :  أوالً 
أموال الشركة تعد ضامنة للوفاء بدیونھا وعلى ھذا فلیس لدائني الشریك الوحید 
الشخصیین استیفاء دیونھم من حصة الشریك الوحید في رأس مال الشركة، أثناء قیامھا 

نفیذ على أرباحھ في الشركة، وذلك من خالل بنشاطھا وطوال مدتھا، بل لھم فقط حق الت
  .    دعوى حجز ما للمدین لدى الغیر

انتقال ملكیة الحصة المقدمة من قبل الشریك المنفرد فیھا إلى الشركة، وال  : ثانیاً 
  .یكون للشریك فیھا إال الحصول على نصیبھ من األرباح الناتجة أثناء حیاة الشركة

اً لرأس المال أو موجودات الشركة طوال فترة حیاة ال یعد الشریك مالك : ثالثاً 
  .الشركة؛ وذلك ألن المالك الوحید لھا ھي الشركة

ال یجوز توقیع المقاصة بین الدیون التي في ذمة دائني الشركة، وبین من :  رابعاً 
لھم دیون شخصیة في ذمة الشریك الوحید، ألن من شروط المقاصة اتحاد صفتي الدائن 

مة مالیة واحدة، ففي ھذه الحالة نحن أمام ذمتین مالیتین مستقلتین تماماً، والمدین في ذ
  .   أحدھما الذمة المالیة للشركة واألخرى الذمة المالیة للشریك الشریك الوحید

تكتسب الشركة صفة التاجر باعتبارھا شخصاً اعتباریاً، فیتم إشھار  :خامساً 
إفالس الشركة ال یؤدي إلفالس الشریك، كما إفالسھا متى توقفت عن دفع دیونھا، إال أن 

إن إفالس الشریك الوحید ال یستتبع إفالس الشركة، وذلك ألن الشریك الوحید في الشركة 
الشخص الواحد ال یكتسب صفة التاجر، ویرجع ذلك لمسؤولیة لمحدودة عن دیون 

  .الشركة بما خصصھ من أموال في رأس مالھا
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ب اطا  

ت ااا ن ا   

تقوم شركة الشخص الواحد على أساس الفصل بین الذمة المالیة للشركة عن 
الذمة المالیة لصاحبھا، وبالتالي تكون أموال الشركة فقط ھي الضمان العام والوحید 
للدائنین وذلك نتیجة للمسؤولیة المحدودة للشریك التي تشكل المیزة األھم التي دفعت 

   .باتجاه وجود شركة مكونة من شخص واحد فقط
إال أنھ من اإلشكاالت التي قد تنتج عن شركة الشخص الواحد، خطر الخلط بین 
الذمة المالیة لصاحب الشركة وبین الذمة المالیة للشركة نفسھا من حیث األموال، وذلك 

تي خصصھا نظراً لصعوبة الفصل بین أموال الشریك الواحد الخاصة، وبین أموالھ ال
  .للشركة أو المشروع

ویجب على الشریك الوحید المحافظة على میزة المسؤولیة المحدودة، وذلك عن 
طریق التأكید على الفصل بین ذمتھ المالیة الخاصة، والذمة المالیة للشركة التي یمتلكھا، 
ألن اختالط أموالھ الخاصة بأموال الشركة من شأنھ جعل مسؤولیتھ شخصیة وبكافة 

 .والھ أمام الدائنینأم
ویالحظ أن خطر اختالط أموال الشریك بأموال الشركة یظھر بشكل أكثر في 
الحالة التي یكون الشریك الوحید فیھا ھو مدیر الشركة حیث یصعب التمییز ھنا بین 
التصرفات التي یقوم بھا لحسابھ، وتلك التي تكون لحساب الشركة، بل إنھ قد یستفید على 

، وذلك في الحاالت التي یلجأ فیھا إلى التحایل كأن یبرم عقوداً صوریة حساب الدائنین
مع الشركة لمصلحتھ الشخصیة،  ویزداد خطر االختالط بین الذمة المالیة لشركة 
الشخص الواحد في حالة وجود أكثر من ذمة مالیة للشریك الوحید، ویعود ھذا الخطر 

الوحید الخاصة، وأموالھ التي إلى صعوبة وضع حدود فاصلة بین أموال الشریك 
خصصھا لالستثمار في شركة الشخص الواحد، لذلك على الشریك الوحید أن یظل حذراً 

   .وبعیداً عن خطر اختالط أموالھ الشخصیة بأموال شركتھ
ویمكن ذلك من خالل مدقق الحسابات الذي یقع علیھ واجب إبالغ الشریك الوحید 

  .اختالط الذممعن كل تصرف من شأنھ أن یؤدي إلى 
وفي ضوء ما تقدم من احتمال اختالط أموال الشریك بأموال الشركة تأتي أھمیة 
ھذا البحث في مدى قدرة الشركة على تأمین احتیاجاتھا المالیة، مع المحافظة في الوقت 
نفسھ على حمایة حقوق الغیر المتعاملین معھا، وخاصة دائنیھا حیث أن ثقة المتعامل مع 

الشركاء، حتى لو كانت مسؤولیتھم محدودة لن تكون بنفس درجة الثقة في  شركة متعددة
  .حال تعاملھ مع شركة مكونة من شخص واحد فقط

حیث أنھ في حال تعدد الشركاء ھناك رقابة متبادلة منھم على بعضھم البعض، 
  .كما أن خطر اختالط أموال الشركاء في مال الشركة صعب الحدوث
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الضمانات الكافیة لحمایة الغیر ممن یتعاملون مع الشركة إذن ال بد من توافر 

وخصوصاً الدائنین لھا، خاصة في ظل عدم وجود رقابة من قبل الدائنین على أعمال ھذه 
الشركة حیث یأتي التساؤل عن مدى جواز منح كل دائن حق مراقبة حسابات الشركة 

 .ائتمانھاللتحقق من عدم وجود تجاوزات لدى الشریك الوحید تؤثر في 
إن في منح الدائنین ھذا الحق تعارضاً صارخاً مع مبدأ السریة التجاریة حیث أن 
اطالعھم على ھذه الحسابات من شأنھ كشف أسرار الشركة وتعامالتھا في ظل احتمال 
أن یكون الدائنین من التجار أو الشركات األخرى المنافسة الذین یباشرون نشاطاً مماثالً، 

   علم الدائنون أن الشركة التي یتعاملون معھا ھي شركة مكونة من شخصلذلك یكفي أن ی
واحد فقط محدود المسؤولیة، باإلضافة إلى حجم رأسمالھا، وذلك على جمیع أوراقھا 

  .)١(ومطبوعاتھا ومراسالتھا
إن شركة الشخص الواحد بأي شكل من األشكال التي تتخذھا، قد یلزمھا 

  :وھنا ال یخرج األمر عن احتمالین السیولة المالیة، أو التمویل،
  .أن تلجأ إلى االقتراض من البنوك أو شركات التمویل المالي :األول
  .أن تقترض من األفراد عن طریق سندات قرض :الثاني

على تحدید نظام ) ١٣٨(ونص المنظم السعودي في نظام الشركات في المادة 
دون الشركة ذات المسؤولیة سندات القرض ھي مسألة مقتصرة على شركة المساھمة، 

المحدودة التي یحظر علیھا اللجوء إلى االكتتاب العام لتكوین رأسمالھا أو زیادتھ أو 
للحصول على قرض وال أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول، وھذا الحظر یسري سواًء 

  .)٢(أكانت متعددة الشركاء أم مكونة من شخص واحد
إلى إبعاد ھذه الشركة عن المضاربة في  وھذه األحكام من النظام العام تھدف 

  .)٣(السوق المالي لما لھا من ضمان بسیط
حیث الیوجد أمام الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المكونة من شخص واحد 
للحصول على المال سوى االقتراض من البنوك، وألن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

بب المسؤولیة المحدودة للشركاء من ناحیة، ال تتمتع بائتمان في األوساط التجاریة بس
وقلة حجم رأسمالھا الذي ال یحقق ضماناً كافیاً لدائنیھا من ناحیة أخرى، مما یدفع البنوك 
غالباً إلى طلب كفاالت شخصیة من قبل الشریك الوحید إذا ما أراد الحصول على قرض 

من تحدید مسؤولیة الشریك لمصلحة الشركة، وھذا مما یؤدي إلى إھدار الفائدة المرجوة 
  .)٤(الوحید

                                      
 .٩٠م، ص١٩٩٤نھضة العربیة، القاھرة، ضد شركة الشخص الواحد، دار ال: عبد الحكیم عثمان. د) ١(

 .٢٠٢م، ص١٩٩٦موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الخامس، بیروت، : إلیاس ناصیف. د) ٢(

المش��روعات الفردی��ة ذات المس��ؤولیة المح��دودة، مكتب��ة الج��الء المنص��ورة، : ف��ایز نع��یم رض��وان. د) ٣(

 ٣٥م، ص١٩٩٠

 .٩٥مرجع سابق، صشركة الشخص الواحد، : سمیحة القلیوبي. د) ٤(
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وال یتفق الباحث مع ھذا الرأي ألن طلب مثل ھذه الكفاالت الشخصیة لیس 
مقصوراً على الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وإنما قد یطلب من الشركاء المساھمة، 
كما أنھا قد تطلب من شركة ذات مسؤولیة محدودة متعددة الشركاء كضمان ومن باب 

  . ى أن تطلب من شركة مكونة من شخص واحدأول
وھذه الكفاالت الشخصیة التي تطلبھا البنوك لمنح االئتمان، ال یمكن أن تكون 

  .عائقاً أمام شركة الشخص الواحد
ویرى الباحث أنھ یجب تحدید مكونات وقیمة األموال التي تدخل في ذمة 

أدنى لرأسمال ھذه الذمة ووضع حد ) الذمة المالیة لشركة الشخص الواحد(التخصیص 
  . المالیة وفرض رقابة على حقیقة ھذه األموال وقیمتھا

ویمكن لصاحب الشركة إدارة ھذه الذمة المالیة كما قد یسمح للغیر بإدارتھا 
شریطة تحدید سلطات وحقوق ھذا الغیر على أن یراعي في ھذا الشأن إجراءات النشر 

  .لشركة بخصوص مشروعھ التجاريوالشھر لدى السجل التجاري حمایة دائني ا

  اطب اث

  إت ر اص اواد ا دارة

الطرق المتبعة في عملیات تسجیل شركة الشخص الواحد ھي طرق تسجیل 
الشركة ذات المسؤولیة المحدودة والشركة المساھمة، إذ یجب على الشریك أن یقوم 

ن ثم تسجیلھا في السجل الخاص ونشر بیاناتھ حسب بإنشاء عقد الشركة والتوقیع علیھ وم
  .)١(األنظمة والقوانین المتبعة

وفي كل أنواع الشركات فإن الشركة كشخص معنوي تحتاج إلى شخص طبیعي 
لیقوم بتمثیلھا أمام الغیر حیث تدار من قبل مدیر أو ھیئة مدیرین، أو مجلس إدارة وذلك 

وال فإن الھیئة العامة للشركة تعتبر رأس بحسب الشكل الذي تتخذه، وفي جمیع األح
الھرم لما لھا من حق انتخاب مجلس اإلدارة باإلضافة إلى ذلك حقھا باإلشراف والمراقبة 
ومحاسبة المقصرین، حیث یجب على كل شركة سواًء أكانت ذات مسؤولیة محدودة أو 

م (مساھمة عامة تعیین مدقق حسابات یتولى تدقیق ومراجعة حسابات الشركة 
، إال أن كثیراً من أحكام إدارة شركة المسؤولیة المحدودة والشركة )شركات١٣٣/١

  .)٢(المساھمة، ال یمكن تطبیقھا على شركة الشخص الواحد

                                      
 .١٧٧المرجع السابق، ص : محمد حسین الجبر. د) ١(

الوجیز في الشركات التجاریة وأحكام اإلفالس، وفقاً لنظام الش�ركات الجدی�د : عدنان صالح العمر. د) ٢(

 .١٦٨م، ص ٢٠١٧ھـ ، واألنظمة التجاریة في المملكة العربیة السعودیة، الریاض، ١٤٣٧لسنة 
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إن إدارة ھذه الشركة من قبل مدیر منفرد، فیھا سرعة اتخاذ القرارات مما یجعل 

اجتماعات ھذه الشركات، كما أن  لھ فعالیة ویبعدھا عن المسائل الشكلیة التي تقوم علیھا
اإلدارة المنفردة من شأنھا إنجاح المشاریع لما لھا من مرونة تنعكس على النشاط 
التجاري في مجملھ مما یؤدي إلى رفع مستواه مما ینعكس إیجابیاً على المصلحة 

 .الوطنیة
وفي ضوء ما تقدم فإن الشریك الوحید في شركة الشخص الواحد یمتلك جمیع 

وبذلك تتحقق ) ،شركات٥٥م(یات المساھمین بما فیھا الجمعیة التأسیسیة وسلطاتھاصالح
  . تلك المبادرة الفردیة، ویستطیع الشریك أن یدیر مشروعھ في إطار مرن غیر محدود

وھذا ما یسمح بأن تكون قراراتھ سریعة، كما یستطیع ھذا الشریك أن یختار 
لعامة ومجلس اإلدارة أو ھیئة المدیرین واندماجھا مدیراً لھا وینتج عن ذلك اختفاء الھیئة ا

  .في شخص الشریك الوحید
وبتطبیق القواعد العامة نجد أن للشریك الوحید عزل المدیر، وللمدیر المعزول 
حق المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي قد یلحق بھ نتیجة عزلھ لسبب غیر مقبول، أو 

المعین من قبل الشریك الواحد أن یعتزل  في وقت غیر مناسب، كما یمكن لمدیر الشركة
بشرط أن یكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوالً قبل الشركة عما یترتب على 
االعتزال من أضرار كما یلتزم المدیر المعین من قبل الشریك الوحید بعدم االشتراك في 

ط الذي أي عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو أن ینافس الشركة في أحد فروع النشا
تزاولھ وإال كان للشركة أن تطالبھ أمام الجھة القضائیة المختصة بالتعویض المناسب ما 

، أما إذا كان مدیر الشركة ھو )شركات ٧٢م(لم یكن حاصالً على موافقة الشریك الوحید 
  .)١( نفس الشریك فال مجال للحدیث عن ھذا المنع النتفاء العلة

الشركة بكافة السلطات الالزمة للتصرف باسم ورغم أن المدیر یتمتع في إدارة 
الشركة إال أنھ یبقى مسؤوالً تجاه الغیر إذا كان الشریك الوحید ھو مدیر الشركة واتجاه 
الشریك والغیر إذا كان المدیر ھو غیر الشریك وذلك في حال ارتكابھ أي مخالفة ألحكام 

  .)٢(ركة ونظامھانظام الشركات واألنظمة الصادرة بموجبھ ولعقد تأسیس الش
وبخصوص مراجع الحسابات فإن الشریك الوحید یلزم بتعیین مدققاً أو أكثر من 
بین مراجعي الحسابات المرخص لھم بالعمل في المملكة على أال یتجاوز مجموع مدة 
تعیینھ خمس سنوات متصلة، علماً بأنھ ال یجوز الجمع بین عمل مراقب الحسابات 

ة أو عضویة مجلس اإلدارة أو القیام بأي عمل فني أو واالشتراك في تأسیس الشرك
إداري أو استشاري، وال یجوز أن یكون شریكاً ألحد مؤسسي الشركة أو عامالً لدیھ أو 

 .)٣(قریباً إلى الدرجة الرابعة

                                      
 .١٧٧المرجع السابق، ص : الجبر محمد حسین. د) ١(

 .من نظام الشركات السعودي) ١٥٥(، والمادة )٧٨(المادة : انظر) ٢(

 .من نظام الشركات السعودي) ١٣٣/٢(، والمادة )١٣٣/١(المادة : انظر) ٣(
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ویرى الباحث أن اعتراف المنظم السعودي بشركة الشخص الواحد خطوة 

ورة القانونیة تقتضي القیام ببعض التعدیالت إیجابیة ذات مردود اقتصادي إال أن الضر
على نصوص نظام الشركات لتعزیز الشفافیة، والحفاظ على مصالح التجار 
والمستثمرین، وتعزیز مكانة شركة الشخص الواحد في المجال التجاري، وتحقیق أھداف 

قافة فمن األھداف االستراتیجیة لوزارة التجارة واالستثمار رفع ث ٢٠٣٠رؤیة المملكة 
   :ریادة األعمال وتنمیة مھارات الشباب، وذلك یقتضي القیام باآلتي

الفصل بین الشریك الوحید ومھام اإلدارة، فیتم تعیین مدیر للشركة على قدر _ 
من الكفاءة واألمانة والخبرة، وأن یكون دور الشریك الوحید محصور في الرقابة، فال 

خاذ القرارات المتعلقة بزیادة رأس المال أو یكون مسؤوالً عن إدارة شؤون الشركة، وات
خفضھ، أو زیادة أمد الشركة أو حلھا، أو تحویلھا لشركة أخرى فذلك قد یؤدي إلى 
تعارض المصالح، وتقدیم الشریك الوحید مصلحتھ الشخصیة على مصلحة الشركة مما 

  .یلحق الضرر بالدائنین والمساھمین
ركة لقیامھ بخطأ جسیم نتیجة إھمالھ فقد یساھم الشریك الوحید بإفالس الش 

  .اإلداري أو افتقاره للخبرة اإلداریة، أو استخدامھ أموال الشركة لسداد دیونھ الشخصیة
لذا یقترح الباحث ضرورة تدخل المنظم السعودي لفرض شروط واجبة فیمن  

ید یتولى إدارة شركة الشخص الواحد، بحیث إذا لم تنطبق ھذه الشروط على الشریك الوح
فإنھ یمنع من تولي أعمال اإلدارة، ویلزم بتعیین مدیراً أو أكثر مع التأكید على ضرورة 
تحدید األحكام التي ینبغي على المدیر إتباعھا في اإلدارة وذلك حمایة للشركة من ناحیة، 

  .ولجمھور المتعاملین من ناحیة أخرى
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  : الخاتمة

لتغییرات االجتماعیة، والحاجة ساھمت التطورات االقتصادیة المتسارعة، وا
الملحة لزیادة المشاریع الفردیة إلى اعتراف المنظم السعودي بشركة الشخص الواحد لما 
لھا من أھمیة قصوى في تشجیع االستثمار، وتنشیط التجارة، وخلق فرص عمل جدیدة 

غیرة للشباب السعودي، والمساھمة في عملیة التنمیة االقتصادیة من خالل المشاریع الص
 .والمتوسطة، فحجم المشروعات الفردیة یعد كیاناً حیویاً لالقتصاد الوطني

واعترف المنظم السعودي بشركة الشخص الواحد من خالل نظام الشركات 
ھـ كنوع قانوني جدید للشركة تتخذ شكل شركة المساھمة ٢٨/٠١/١٤٣٧الصادر بتاریخ 

ریـال أو شكل الشركة ذات المسؤولیة المغلقة شریطة أال یقل رأسمالھا عن خمسة مالیین 
المحدودة وال یوجد حد أدنى لرأسمالھا، كما یجوز للدولة واألشخاص ذو الصفة 
االعتباریة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة تأسیس شركة مساھمة من شخص 

  .واحد
وتعد شركة الشخص الواحد استثناًء على مفھوم الشركة التي تقوم على فكرة 
التعاون واالشتراك في مشروع تجاري بین شریكین أو أكثر بتقدیم حصة من مال أو 
عمل، ویجوز أن یقوم الشریك الوحید بإرادتھ المنفردة بتأسیس شركة محدودة المسؤولیة 

الشركة إلى شخص واحد، وقد یكون الشریك الوحید ) أسھم(أو أن تؤول جمیع حصص 
كة الشخص الواحد شكل الشركة ذات شخص طبیعي أو اعتباري إذا اتخذت شر

المسؤولیة المحدودة إال أنھ إذا اتخذت شكل شركة المساھمة المغلقة یجب أن یكون 
 .الشریك الوحید شخصاً اعتباریاً 

وقد یرى البعض أن االعتراف بشركة الشخص الواحد قانونیاً لیس مھماً نظراً 
یة، فصحیح أن كالھما مشاریع لجواز العمل بالمؤسسات الفردیة التي تعد مشاریع فرد

فردیة مملوكة بالكامل لشخص واحد، وتھدفان لتحقیق الربح من خالل مشاریع اقتصادیة 
إال أنھ توجد العدید من الفوارق الجوھریة بین شركة الشخص الواحد والمؤسسة الفردیة 

  :نوجزھا في اآلتي
قدمھ من  مسؤولیة الشریك الوحید في شركة الشخص الواحد محدودة بما_ 

أموال في الشركة ولیس مسؤوالً في أموالھ الشخصیة أي أن ذمتھ المالیة مستقلة عن 
الذمة المالیة للشركة بینما في المؤسسة الفردیة الذمة المالیة واحدة للفرد والمؤسسة 

  .تطبیقاً لمبدأ وحدة الذمة المالیة
واحد  یجوز للشخص الطبیعي والمعنوي على حد سواء تأسیس شركة شخص_ 

 .بینما تأسیس المؤسسة الفردیة محصور على الشخص الطبیعي فقط دون المعنوي
تكتسب شركة الشخص الواحد الشخصیة المعنویة بمجرد إتمام عملیة _ 

تأسیسھا، وقیدھا في السجل التجاري، فیكون لھا ذمة مالیة، وأھلیة، واسم، وموطن، 
  .ة المعنویةوجنسیة بینما ال تكتسب المؤسسة الفردیة الشخصی
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من خالل البحث في اإلشكالیات التي تواجھ نظام شركة الشخص الواحد في التشریعات  

  :السعودیة، وعلى ضوء ما تقدم فإننا نطرح التوصیات اآلتیة
نقترح أن یشترط في الشریك الوحید أن تكون لھ خبرة سابقة، وأن تخضع _ 

متخصصة في وزارة التجارة الشركة للرقابة والمتابعة من خالل إدارة مستقلة 
واالستثمار تعنى بمراجعة حسابات الشركة، ونتائجھا السنویة، واالطالع على تقاریرھا 

 .المالیة بشكل دوري تحقیقاً للنزاھة، وحفاظاً على االئتمان، واستمرار عمل الشركة
نقترح تعدیل تعریف الشركة الوارد في المادة الثانیة من نظام الشركات  _ 

عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یساھم كل : "والذي عرف الشركة بأنھا الحالي
منھما في مشروع یستھدف الربح بتقدیم حصة من مال أو عمل أو منھما القتسام ما ینشأ 

  ".من ھذا المشروع من ربح أو خسارة
ونرى أن یوضح التعریف إمكانیة تأسیس الشركة من شخص واحد، وذلك _ 

أو أكثر لیتضح للقراء والمھتمین إمكانیة " شخص" بــ " شخصان"ة باستبدال كلم
تأسیسھم لشركة تجاریة دون الحاجة لشریك، فال یكون ذلك التناقض في نصوص النظام 

  .حول مفھوم الشركة
نقترح على المنظم ذكر األسباب الخاصة النقضاء شركة الشخص الواحد _ 

األسباب العامة النقضاء الشركات،  لوجود أسباب خاصة متعلقة بھا لیست من ضمن
ومنھا خسارة شركة الشخص الواحد لنسبة كبیرة من رأسمالھا، وعدم إمكانیة ممارسة 

  .نشاطھا لمدة سنة، ووفاة الشریك الوحید
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