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Abstract:
In this research we address the problem of balance between the powers of
the owner of the capital of a single person limited liability company in
managing the company and running its affairs and his limited liability
according to the amount of his money he allocated to the company, and
between the rights and guarantees of creditors towards this owner, in several
laws for commercial companies such as Omani, Kuwaiti, Bahraini and
Emirati law. , the Saudi system and the French trade law through an analytical
and comparative approach.
The comparative study between the laws of the countries of the Gulf
Cooperation Council and the French trade law was useful in explaining the
weaknesses contained in the Omani Companies Law in some of the issues
that must be evaluated to further enhance the rights and guarantees of
creditors. In order to achieve the goals of the legislature from the text on this
type of companies, and for this we concluded this study with several findings
and recommendations.
Ker Words :One person company - Limited liability - Creditors' guarantees
- Capital guarantee - Restriction of the owner's freedom of incorporation The absolute liability of the owner of the capital in some cases - Omani
Companies Law - Saudi Companies Law - Bahraini Companies Law - UAE
Companies Law - Kuwaiti Companies Law - French Trade Law.
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ضامنات الدائنني يف رشكة الشخص الواحد حمدودة املسؤولية

*

"دراسة وصفية حتليلية مقارنة"
د .سامل بن سالم بن محيد الفليتي
أستاذ القانون التجاري املساعد  ،نائب العميد للشؤون األكاديمية وخدمة املجتمع
كلية الزهراء – للبنات مسقط – سلطنة عامن
salemelfulite2040@gmail.com

ملخص البحث

نعالج يف هذا البحث مشكلة التوازن بني سلطات مالك رأسامل رشكة الشخص الواحد
ذات املسؤولية املحدودة يف إدارة الرشكة وتسيري أمورها ومسؤوليته املحدودة عىل قدر ما
خصصه من ماله للرشكة ،وبني حقوق وضامنات الدائنني ناحية هذا املالك ،وذلك يف عدة
قوانني للرشكات التجارية كالقانون العامين والكويتي والبحريني واإلمارايت ،والنظام السعودي
وقانون التجارة الفرنيس من خالل منهج وصفي حتلييل مقارن.
وقد أفادت الدراسة املقارنة بني قوانني دول جملس التعاون لدول اخلليج وقانون التجارة
الفرنيس يف بيان أوجه الضعف التي تضمنها قانون الرشكات العامين يف بعض املسائل التي جيب
تقويمها لتعزيز حقوق وضامنات الدائنني أكثر؛ كي تتحقق أهداف املرشع من النص عىل هذا
النوع من الرشكات ،وهلذا ختمنا هذه الدراسة بعدة نتائج وتوصيات.
الكلامت املفتاحية
رشكة الشخص الواحد – مسؤولية حمدودة – ضامنات الدائنني – ضامنة رأس املال – تقييد
حرية املالك يف التأسيس – املسؤولية املطلقة ملالك رأس املال يف بعض احلاالت – قانون
الرشكات العامين -نظام الرشكات السعودي – قانون الرشكات البحريني – قانون الرشكات
اإلمارايت – قانون الرشكات الكويتي – قانون التجارة الفرنيس.

 استُلم بتاريخ  2020/10/31و أجيز للنرش بتاريخ .2020/12/24
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املقدمـــة
 -1موضوع البحث ومشكلته:
عىل خالف باقي الرشكات األخرى ،تتأسس رشكة الشخص الواحد من قبل شخص
طبيعي أو اعتباري وحيد ،يقوم بتجنيب جزء من أمواله وخيصصه كرأس مال للرشكة بعيدا
عن باقي أمواله .وتقوم الرشكة عىل فكرة استئثار املؤسس بكل ما حتققه الرشكة من أرباح من
خالل النشاط الذي حدده هو ومن خالل إدراته بنفسه لرأسامهلا ما مل يعني مديرا أجنبيا .ومتى
تم تأسيسها بشكل قانوين صحيح وتم قيدها يف سجل الرشكات ،تكتسب الرشكة الشخصية
االعتبارية التي جتعلها مستقلة ماليا عن شخص مالكها.
وتقدم الرشكة هبذا الشكل القانوين مزايا كثرية ملؤسسها منها املرونة ورسعة اختاذ
القرارات ،واالستفادة مما حتققه من مكاسب وأرباح دون مشاركة أحد ،غري أن أهم ميزة
تقدمها الرشكة متتع الرشكة بالشخصية االعتبارية واستقالهلا عن شخص مالكها ( .)1بيان
ذلك ،أنه بمقتىض الذمة املالية املستقلة هلا ،فإن أموال الرشكة فقط تعترب الضامنة للوفاء
بديوهنا ،ومن ثم ليس لدائني الرشكة التنفيذ عىل احلصص املقدمة من مالك رأس املال
كتخصيص من أمواله يف رأسامهلا ،كام أنه ليس هلم التنفيذ عىل حصته يف الربح الذي حتققه
الرشكة أثناء حياهتا ،وكذلك ليس هلم احلق يف احلجز عىل نصيب املالك من موجودات الرشكة

( )1هناك نتائج أخرى ترتتب عىل اكتساب الرشكة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص مالكها منها امتناع املقاصة بني
ما للرشيك من حقوق جتاه الرشكة وما للرشكة من حقوق جتاهه ،وكذلك ال جتوز املقاصة إذا كان مدين الرشيك هو
دائن للرشكة .انظر يف املزيد من ذلك ،د .حممد فريد العريني ،الرشكات التجارية ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية،
 ،2013ص  .54ومن هذه النتائج كذلك عدم تأثر الرشكة بإفالس املؤسس هلا ،واقتصار تفليستها عىل األموال
املخصصة لذمتها املالية فقط .انظر يف ذلك ،د .أمحد مصطفى الدبويس السيد ،محاية دائني رشكة الشخص الواحد يف
حالة إفالسها وفقا للقانونني اإلمارايت واملرصي ،دراسة حتليلية مقارنة ،بحث منشور يف جملة الشارقة للعلوم القانونية،
املجلد ( )16العدد ( ،)1يونية  ،2019ص .574
[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
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يف مرحلة التصفية ( . )2وبمقتىض املسؤولية املحدودة ملالك رأس املال ال جيوز لدائني الرشكة
التنفيذ عىل أموال الرشيك اخلاصة اقتضاء لديون الرشكة( .)3وباملجمل يمكن القول بأن
املسؤولية املحدودة ملالك ومؤسس رشكة الشخص الواحد متنحه حدا أدنى من األمان القانوين
بام يمكنه من ممارسة نشاطه بعيدا عن اخلوف من اإلفالس أو اخلسارة ،أو أن تطاله مالحقة
الدائنني يف باقي أمواله (.)4
غري أن املزايا التي توفرها رشكة الشخص الواحد ملؤسسها تتضمن يف ثناياها عيوبا
للمتعاملني معها أمهها ضعف االئتامن الذي توفره للدائنني مبناه رأس املال الضعيف
واملسؤولية املحدودة للمؤسس( .)5ويساهم ضعف الرقابة عىل أعامل هذه الرشكات يف
انخفاض ضامن حقوق الدائنني؛ فإذا كانت الرقابة عىل أعامل الرشكات هي جمموعة إجراءات
ووسائل قانونية هتدف إىل ضامن التزام الرشكة بأحكام القانون وأحكام عقد تأسيسها ،ومحاية
أصوهلا وتعزيز ضامنات دائنيها ( ،)6فإن وجود جهة واحدة تؤسس وتدير ومتلك الرشكة ممثلة
يف مالك رأس املال ال شك يضعف الرقابة عليها فالقرارات يصدرها وينفذها مالك رأس
املال ،وال يوجد رقابة عىل الرشكة سوى أحكام القانون فهي  -وفق تعبري بعض الفقه -الرقيب
الوحيد عىل أعامل الرشكة؛ إذ ليس من املتصور أن يراقب مالك رأس املال نفسه أثناء إدارته

( )2انظر يف املزيد من هذه اخلصائص واملزايا ،أ .عبد الكريم عثامن آدم أبكر ،أحكام رشكة الشخص الواحد يف القانون
السوداين ،دراسة مقارنة ،بحث منشور يف جملة الدراسات العليا ،جامعة النيلني ،العدد (  )1-55يونو  ،2019املجلد
( ،)14ص .91 – 89
( )3د .عزيزي العكييل ،الوسيط يف رشح الرشكات التجارية ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،القاهرة ،2010 ،ص .65
( )4راجع يف ذلك ،د .يوسف بن أمحد القاسم الزهراين ،رشكة الشخص الواحد يف نظام الرشكات السعودي اجلديد
 2015م ،بحث منشور يف جملة جامعة شقراء ،العدد العارش ،اكتوبر  ،2018ص .15 – 13
( )5انظر يف ذلك ،د .حسام توكل موسى ،الشخصية املعنوية لرشكة الشخص الواحد يف القانون املرصي ،رسالة
دكتوراه ،جامعة املنصورة ،2019 ،ص .34
( )6انظر يف ذلك ،د .عبد الوهاب أمحد عياش ،دور الرقابة الداخلية يف رفع كفاءة األداء املايل ،مكتب البحوث والنرش،
جملة النارص ،العدد الرابع ،2014 ،ص .161
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للرشكة ( .)7وباإلضافة إىل رقابة القانون ،متارس بعض اجلهات املختصة نوعا من الرقابة عىل
الرشكة عند التأسيس وعند مزاولة نشاطها أو تصفيتها.
وإذا كانت القوانني حمل الدراسة واملحددة يف نطاق البحث قد سمحت بتأسيس رشكة من
شخص واحد كاستثناء عىل نظام الرشكات متعددة الرشكاء لدفع عجلة التنمية من خالل
تشجيع املرشوعات املتوسطة والصغرية التي يضطلع هبا مواطنو هذه الدول ،فإن النظام
القانوين هلذه الرشكات كام هو وارد يف هذه القوانني يثري التساؤل عن حقيقة ضامنات حقوق
الدائنني الذين يقفون عىل اجلانب اآلخر من الرشكة ،وما إذا كانت األحكام الواردة يف هذه
القوانني تؤمن هلم فرصا كبرية للحصول عىل حقوقهم أم جيب تعزيز هذه الضامنات بشكل
أكثر فاعلية عام هي عليه .وهلذا ،تتمثل املشكلة الرئيسية هلذا البحث يف حماولة إجياد التوازن بني
سلطات مالك الرشكة التي يتمتع هبا يف ظل األحكام التي تنص عليها القوانني حمل الدراسة
وانفراده بالرشكة ،وبني ضامنات الدائنني جتاه هذه الرشكة وفرص هؤالء يف احلصول عىل
حقوقهم.
-2املنهج املتبع يف البحث:
سوف نعتمد يف دراستنا ملوضوع البحث املنهج التحلييل املقارن ،وكذلك املنهج الوصفي.
بيان ذلك أن املنهج التحلييل خيدمنا يف وصف مشكلة البحث بشكل دقيق ،وحتليل النصوص
احلاكمة هلا يف القوانني حمل الدراسة  ،واألحكام القضائية املتاحة الصادرة بشأهنا .أما املنهج
املقارن ،فيظهر يف مقارنة كل جزئية من جزئيات البحث يف القوانني الستة التي يعاجلها البحث
واملبينة يف نط اق البحث للتوصل إىل وجود تطابق أو اختالف بينها ،وتقييم موقف املرشع
العامين مقارنة هبذه القوانني .واملنهج الوصفي يفيد يف هذا البحث كذلك باعتبار أنه يساهم يف
استعراض موقف كل قانون بخصوص كل مسألة حمل املقارنة بني القوانني حمل البحث.

( )7د .ناريامن عبد القادر ،األحكام العامة للرشكة ذات املسؤولية املحدودة ورشكة الشخص الواحد ،دراسة مقارنة،
الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1992 ،ص .264
[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
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-3نطاق البحث:
سوف نعالج يف هذا البحث الضامنات التي يتمتع هبا دائنو رشكة الشخص الواحد يف عدة
قوانني متثل نطاق هذا البحث وهي:
 -1قانون الرشكات التجارية العامين الصادر باملرسوم السلطاين رقم ( )19لسنة ،2019
ونشري إليه بعبارة " قانون الرشكات العامين".
 -2نظام الرشكات السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )3/بتاريخ 1437/1/28
هـ ،والذي بدأ يف التطبيق بقرار جملس الوزراء رقم ( )30بتاريخ  1437/1/27هـ .ونشري
إليه بعبارة " نظام الرشكات السعودي".
 -3قانون الرشكات البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  2001واملعدل
بالقانون رقم ( )28لسنة  ،)8( 2020ونشري إليه بعبارة " قانون الرشكات البحريني"
 -4قانون الرشكات الكويتي الصادر بالقانون رقم ( )1لسنة  ،2016ونشري إليه بعبارة "
قانون الرشكات الكويتي".
 -5قانون الرشكات التجارية اإلمارايت الصادر بالقانون االحتادي رقم ( )2لسنة
 ،)9(2015ونشري إليه بعبارة " قانون الرشكات اإلمارايت" .
 -6قانون التجارة الفرنيس يف نسخته عام  2020املتاحة عىل موقع الترشيعات الفرنسية
Legifrance

( ،)10خاصة الكتاب الثاين منه واملعنون " الرشكات التجارية واملجموعات

االقتصادية"

،Des

sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique

( )8اجلدير بالذكر أن هذا القانون قد تم تعديله أكثر من مرة منها بالقانون رقم ( )50لسنة  ،2014وبالقانون رقم ()1
لسنة  ،2018ونصوص التعديل األخري عام  2020متاحة عىل املوقع التايل:
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDv8Iwc6q815lzy6r5belGu4%3D

( )9تم تعديل هذا القانون عام  2018باملرسوم بقانون رقم ( )7لسنة  2018الصادر يف  31يوليو .2018

( )10سوف تتم اإلشارة إىل هذا القانون يف الرسالة باسم " قانون التجارة الفرنيس" ،أما موفع قانون التجارة فهو:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379.
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ونشري إليه بعبارة " قانون التجارة الفرنيس" (.)11
 -4خطة البحث:
لبيان مدى فاعلية الضامنات التي توفرها القوانني حمل الدراسة لدائني رشكة الشخص
الواحد سوف نستعرض هذه الضامنات بدءا من رأس املال وحتى املسؤولية املطلقة ملالك رأس
املال يف بعض حالتها ،وذلك من خالل تقسيم هذا البحث إىل ثالثة مباحث عىل النحو التايل:
املبحث األول :ضامنة رأس املال
املبحث الثاين :القيود التي ترد عىل التأسيس كضامنة للدائنني
املبحث الثالث :املسؤولية املطللقة ملالك رأس املال يف بعض احلاالت

املبحث األول
ضامنة رأس املال
رأسامل الرشكة من األركان اخلاصة لتأسيس أي رشكة ( ،)12ويمثل بالنسبة للرشكة القاطرة
التي جترها ناحية حتقيق األهداف التي يسعى الرشكاء إىل حتقيقها ،وبدون رأس املال ستبقى
الرشكة قائمة قانونا ولكنها ساكنة ال تؤثر وال تتأثر يف احلياة االقتصادية .ويتكون رأس املال
من جمموع احلصص النقدية والعينية التي يقدمها الرشكاء يف الرشكة عند تأسيسها أو يف املدة
املحددة قانونا يف بعض الرشكات كرشكات املسامهة .ويعترب تقديم احلصص واحلال كذلك
( )11وقد خصص القانون الفرنيس نصوص قليلة لرشكة الشخص الواحد ،ومن ثم تنطبق عليها معظم أحكام الرشكة
ذات املسؤولية املحدودة التي تتضمنها املادة ( )223ببنودها التي تبدأ من ( 1إىل  ،)43باإلضافة إىل أن هذا القانون قد
أجاز يف قانون الصحة العامة للصيادلة بتأسيس رشكة مكونة من شخص واحد هبدف استغالل صيدلية وبرشط أال
تكون مالكة سوى لصيدلية واحدة .انظر يف املزيد عن رشكة الشخص الواحد يف جمال الصيدلة يف القانون الفرنيس،
MAURY (F.) , Sociétés de Pharmacie , Répertoire de droit des sociétés , 2016 , p21

( )12انظر يف تقسيم أركان عقد الرشكة إىل أركان عامة وخاصة وأن رأس املال من األركان اخلاصة ،د .سميحة
القليويب ،الرشكات التجارية ،الطبعة السادسة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2014 ،بند  10وما يليه ،ص  30وما
يليها؛ د .حممود سمري الرشقاوي ،الرشكات التجارية يف القانون املرصي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2016 ،بند 31
وما يليه ،ص  54وما يليها.
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هو أسايس يف تأسيس الرشكة ويميزها عن غريها من الكيانات والتجمعات التي ال يقدم فيها
الرشكاء أمواال لتأسيسها كاالتفاقيات التي تتم بني التجار لتنظيم مسألة من مسائل التجارة
بينهم كاتفاقات منع املنافسة غري املرشوعة). (13
ولبيان أمهية رأس املال كضامنة لدائني رشكة الشخص الواحد واألحكام املرتبطة به ،سوف
نقسم هذا املبحث إىل مطلبني نبني يف األول رأسامل رشكة الشخص الواحد ،ونوضح يف الثاين
أنواع التخصيص يف رأسامل الرشكة.

املطلب األول
رأسامل رشكة الشخص الواحد
ختتلف القوانني حمل املقارنة يف حتديدها لقيمة رأسامل رشكة الشخص الواحد؛ كام أن
األغلبية من هذه القوانني مل تنظم كل املسائل املتعلقة هبذه الرشكة ومنها رأس املال ،ومن ثم
تنطبق عليه أحكام الرشكة ذات املسؤولية املحدودة مع أهنا وضعت أساسا لرشكة هبا رشكاء
متعددون مما جعلها غري مالئمة للتطبيق عىل رشكة الشخص الواحد( )14وسوف نبني ذلك من
خالل عرض قيمة رأسامل الرشكة (أوال) ،ومبدأ ثبات رأس املال (ثانيا) ،وموجودات رشكة
الشخص الواحد (ثالثا).
أوالً :قيمة رأسامل رشكة الشخص الواحد:
تنقسم القوانني حمل املقارنة فيام يتعلق بتحديد قيمة رأسامل رشكة الشخص الواحد إىل
نوعني :األول ترك األمر مفتوحا لتشجيع تأسيس املرشوعات الصغرية واملتوسطة بأقل مبلغ
ممكن ومل يضع حدا أدنى لرأسامل هذه الرشكة ،والثاين حدد قيمة معينة لرأسامل الرشكة ،وذلك
عىل النحو التايل:
( )13د .رشيف حممد غنام ،د .صاح راشد احلمراين ،رشح قانون الرشكات التجارية االحتادي رقم  2لسنة ،2015
منشورات أكاديمية رشطة ديب ،الطبعة الثانية ،2017 ،بند  ،62ص .72
( )14أ  .ثامر خليف العبد اهلل ،رشكة الشخص الواحد يف قوانني الرشكات العربية ،دراسة مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة،
االسكندرية ،2017 ،ص .5
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النوع األول :عدم حتديد حد أدنى لرأسامل رشكة الشخص الواحد:
تعامل بعض القوانني( )15رأسامل رشكة الشخص الواحد نفس معاملة رأسامل الرشكة
ذات املسؤولية املحدودة كوهنا إحدى صور هذه الرشكة ،ومن ثم مل ختصص نصوصا معينة
تبني رأسامل رشكة الشخص الواحد ،ولكنها تتضمن إحالة إىل أحكام الرشكة ذات املسؤولية
املحدودة فيام مل يرد به نص خاص هبا ،وبام ال يتعارض مع طبيعة رشكة الشخص الواحد .مادام
رأسامل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ليس له حد أدنى ،فإنه يف هذه القوانني ال يوجد حد
أدنى لرأسامل رشكة الشخص الواحد.
وهذا هو مسلك قانون الرشكات العامين حيث مل يرش إىل رأسامل رشكة الشخص الواحد
يف النصوص املنظمة هلا وهي النصوص من ( )291إىل ( )297من قريب أو بعيد ،ولكنه عمال
باإلحالة الواردة يف املادة ( )297إىل أحكام ونصوص الرشكة حمدودية املسؤولية عىل رشكة
الشخص الواحد فيام مل يرد به نص وفيام ال يتعارض مع طبيعة رشكة الشخص الواحد ،فتطبق
عىل رأسامل رشكة الشخص الواحد نص املادة ( )238التي تنص عىل أن " تؤسس الرشكة
حمدودة املسؤولية برأس مال حيدد يف وثائق تأسيسها ،ويقسم إىل حصص ذات قيمة اسمية
موحدة".
ويف حال تطبيق هذا النص عىل رشكة الشخص الواحد ،فإنه ال يوجد حد أدنى لرأسامل
رشكة الشخص الواحد ،ومن ثم يمكن تأسيسها بأي مبلغ حيدده مالك رأس املال ويدونه يف
عقد تأسيس الرشكة.

( )15هناك قوانني أخرى بخالف املذكورة يف املتن مل تضع حدا أدنى لرأسامل رشكة الشخص الواحد ،ومن هذه القوانني
قانون الرشكات الفرنيس الذي كان حيدد رأسامل هذه الرشكة بمبلغ ( )7500يورو قبل صدور القانون رقم
 2003/721اخلاص باملبادرات االقتصادية ،غري أنه بصدور هذا القانون تم إلغاء هذا القانون .وهلذا ،تنص املادة
( )2/223م ن القانون عىل أن يكون للرشكة ذات املسؤولية املحدودة رأسامل حيددها نظامها األسايس .وقد عالج
املرشع الفرنيس أحكام رشكة الشخص الواحد يف إطار الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ويرسي عليها نظامها .انظر يف
ذلك،
SHYYAB (F.), La société unipersonnelle, thèse, Université de Grenoble, 2013, at
"https://tel .archives-ouvertes.fr/tel-00833679/document, p.12.
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وينتمي إىل هذا النوع من القوانني ،قانون الرشكات اإلمارايت الذي مل خيصص أي نص
للحديث عن رأسامل رشكة الشخص الواحد ،ولكنه أحال إىل تطبيق أحكام الرشكة ذات
املسؤولية املحدودة عليها يف املادة ( .)2/71وهلذا ،ينطبق عىل رأسامل رشكة الشخص الواحد
ذات املسؤولية املحدودة نص املادة ( )1/76التي تعالج رأسامل الرشكة ذات املسؤولية
املحدودة .وتنص هذه املادة عىل أنه "- 1يكون للرشكة رأسامل ٍ
كاف لتحقيق الغرض من
تأسيسها ويتكون من حصص متساوية القيمة ،وجيوز ملجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح من
الوزير بالتنسيق مع السلطات املختصة أن يصدر قرارا حيدد فيه حدا أدنى لرأس مال الرشكة.
 -2تكون احلصص نقدية وعينية أو إحدامها ويتم الوفاء هبا كاملة عند التأسيس".
ويتميز موقف املرشع اإلمارايت يف هذا الصدد بأمرين:
األول :عىل الرغم من أنه ال يوجد حد أدنى لرأسامل رشكة الشخص الواحد ،غري أن
املرشع اإلمارايت قد وضع ضابطا واحدا يف حتديد رأسامل هذه الرشكة أال وهو أن يكون كافيا
لتحقيق أغراضها .وهذا الضابط الذي وضعه املرشع من الصعب قياسه ،ويرتك حتديده لقايض
املوضوع وفق كل حالة عىل حدة.
الثاين :يمكن وضع حد أدنى لرأسامل رشكة الشخص الواحد بقرار يصدر من جملس
الوز راء بناء عىل اقرتاح من وزير االقتصاد وبالتنسيق مع السلطة املختصة بأمور الرشكات يف
كل إمارة وهي دائرة التنمية االقتصادية.
وينتمي إىل هذه القوانني كذلك ،النظام السعودي حيث ينص يف املادة ( )160عىل حكم مشابه
للحكم الوارد يف القانون اإلمارايت .واجلدير بالذكر أن النظام السعودي قد حدد رأسامل رشكة
املسامهة العامة ذات الشخص الواحد يف املادة ( )54منه بمبلغ ( )500ألف ريال .وهلذا يرى
جانب من الفقه أنه قياسا عىل رأسامل رشكة املسامهة العامة ذات الشخص الواحد ،جيب أن يكون
رأسامل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ذات الشخص الواحد ( )500ألف ريال سعودي (.)16
( )16انظر يف ذلك ،د .أمحد عبد الرمحن املجايل ،األحكام القانونية لرشكة الشخص الواحد وفقا لنظام الرشكات
السعودي ،مرجع سابق ،ص .265
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وال نتفق مع هذه النتيجة التي توصل إليها أنصار هذا الرأي؛ ألن نص املادة ( )54من نظام
الرشكات السعودي تنطبق عىل رشكة الشخص الواحد التي تكون يف شكل رشكة املسامهة
العامة التي تؤسسها الدولة أو أحد األشخاص االعتبارية العامة فقط وهلا أغراض وأنشطة
معينة ،بينام رشكة الشخص الواحد التي تتخذ شكل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ،فهي
تؤسس من أشخاص خاصة ،ومتارس أنشطة خمتلفة كلية عن تلك التي متارسها الرشكة األوىل،
وهلذا ال يصح القياس عىل احلكم الوارد بشأن رأسامهلا .هذا باإلضافة إىل أنه مادام قد حدد
املنظم السعودي رأسامل الرشكة األوىل (رشكة املسامهة العامة) ،ومل حيدد رأسامل الرشكة الثانية
(الرشكة ذات املسؤولية املحدودة) ،فقد قصد مرونة تأسيس هذه األخرية ومل يقيد الرشكاء
بتوفري رأسامل معني.
ومن القوانني التي تندرج ضمن هذا النوع من القوانني كذلك ،قانون الرشكات البحريني
وذلك بعد تعديله عام  .2020بيان ذلك أن هذا القانون كان يتضمن قبل التعديل نص املادة
( )293التي كانت تنص عىل أنه " جيب أال يقل رأسامل الرشكة عام حتدده الالئحة التنفيذية
هلذا القانون" .وقد حددت املادة ( )189من الالئحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم
 6لسنة  2002قيمة رأس املال بخمسني ألف دينار حيث جيري نص هذه املادة عىل النحو
التايل " :يكون رأسامل رشكة الشخص الواحد هو مبلغ مخسون ألف دينار ومدفوعا بالكامل".
غري أنه بعد التعديالت التي أجريت عىل نص املادة ( )293من القانون عام  .2014ونص
املادة ( )189من الالئحة التنفيذية عام  ،)17( 2015تم حذف الباب الثامن كله من القانون
الذي يتضمن املواد من ( )189إىل ( )197الذي كان ينظم أحكام رشكة الشخص الواحد،
األمر الذي يعني تطبيق أحكام الرشكة ذات املسؤولية املحدودة بام فيها تلك املتعلقة بقيمة
رأس املال املنصوص عليها يف املادة ( )264من القانون .وتنص هذه املادة عىل أنه " جيب أن
( )17شهدت املادة ( )293تعديال عام  2014بمقتىض القانون رقم ( )50لسنة  2014وتم هبذا التعديل حذف قيمة
رأس املال ،ونصت عىل أنه جيب أن يكون كافيا لتحقيق أغراضها ومدفوعا بالكامل ،وهلذا تم تعديل نص املادة ()189
من الالئحة التنفيذية عام  2015بالقرار الوزاري قم ( )55لسنة  2015ونصت عىل أنه حيدد رأس املال من قبل املؤسس
وجيب أن يكون كافيا لتحقيق أغراضها ومدفوعا بالكامل.
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يكون رأسامل الرشكة كافيا لتحقيق أغراضها ،وال جيوز أن يقل عام حتدده الالئحة التنفيذية هلذا
القانــون ،ويف مجيـع األحوال جيب أال يقل احلد األدنى لرأس املال عن عرشين ألف دينار
بحريني" .ويرتتب عىل ذلك أن قيمة رأسامل رشكة الشخص الواحد يف القانون البحريني جيب
أال تقل عن عرشين ألف دينار بحريني.
واألمر كذلك يف قانون التجارة الفرنيس خاصة بعد إلغاء القانون رقم 2003/721
املتعلق باملبادرات االقتصادية  Initiatives économiqueاحلد األدنى لرأس مال الرشكة ذات
املسؤولية املحدودة الذي كان يبلغ قدره ( )7500يورو ،وظل الوضع هكذا إىل حني دخول
أحكام قانون الرشكات يف قانون التجارة الفرنيس عام  ،2000وضمن األمر املادة ()2/223
منه التي تنص عىل أن يكون للرشكة رأس مال حيدده نظامها األسايس .ويرسي هذا احلكم عىل
رشكة الشخص الواحد عىل اعتبار أن املرشع الفرنيس يعاجلها ضمن أحكام الرشكة ذات
املسؤولية املحدودة (.)18
النوع الثاين :حتديد حد أدنى لرأسامل رشكة الشخص الواحد:
عىل خالف النوع السابق من القوانني ،فضلت بعض القوانني ( )19معاملة رأسامل رشكة
الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودة معاملة خاصة به متيزه عن رأسامل الرشكة ذات
املسؤولية املحدودة .ومن القوانني التي تندرج ضمن هذا النوع ،قانون الرشكات الكويتي
الذي ينص يف املادة ( )87عىل أنه "جيب أن يكون رأس مال الرشكة كافيا لتحقيق أغراضها،
( )18راجع املزيد عن موقف املرشع الفرنيس من معاجلة أحكام الرشكة ذات املسؤولية املحدودة يف،
SHYYAB (F.), SHYYAB (F.), La societé unipersonnelle, Op. cit. p.12.

( )19هناك قوانني أخرى بخالف املذكورة يف املتن حتدد رأسامل رشكة الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودة منها
القانون األملاين الذي حددها بمبلغ ( )25ألف يورو ،وكان يسمح بدفع نصفها فقط عند التأسيس مع تقديم ضامنة
بنكية ،ومنذ عام  2008وبسبب التعديالت التي أجريت عىل قانون الرشكات األملاين ،تم ختفيض رأس املال إىل ()10
آ الف يورو ،مع جواز سداد نصف هذا املبلغ عند التأسيس وإلغاء الضامنة البنكية عند تأسيس رشكات الشخص
الواحد .انظر املزيد من التطورات التي وردت عىل قانون الرشكات األملاين فيام يتعلق برشكة الشخص الواحد يف،
KROLOP (K.) and BITTLINGER (M.), La societé unipersonnelle et l' idée d' une patrimoine
d' affectation en Allemange, june 2018, in
"http://books. openedition.org/putc/1181?lang=en". p.2.
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ويكون مدفوعا بالكامل ،وتبني الالئحة التنفيذية احلد األدنى لرأس مال الرشكة .)20("...
وتطبيقا هلذا النص ،فقد حددت الالئحة التنفيذية هلذا القانون والصادرة بالقرار الوزاري رقم
 287لسنة  2016واملعدلة بالقرار الوزاري رقم  598لسنة  2017احلد األدنى لرأسامل رشكة
الشخص الواحد ( ) 1000ألف دينار كويتي .بيد أن رأسامل هذه الرشكة قد تعدل بالقرار
الوزاري رقم  258لسنة  2018املعدل للقرار الوزاري رقم  287لسنة  2016بشأن إصدار
الالئحة التنفيذية لقانون الرشكات ،وأصبح حده األدنى بمقتىض املادة ( )13بعد تعديلها
( )100مئة دينار كويتي فقط(.)21
وقد أوضحت املذكرة اإليضاحية للقرار الوزاري األخري الذي خفض من قدر رأس املال
هدف هذا التخفيض بأن املرشع الكويتي قصد تسهيل بيئة األعامل من خالل تأسيس
الرشكات ،وذكرت املذكرة اإليضاحية أنه " عىل أن يتم التحقق من استيفاء هذه القيمة عند
تقديم البيانات املالية للرشكة للسنة األوىل للرشكة وفقا لقانون الرشكات رقم  1لسنة 2016
املعدل بالقانون رقم  15لسنة .)22( 2017
تعقيب :يتضح لنا من خالل عرض موقف القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة من حتديد
قيمة رأسامل رشكة الشخص الواحد ما ييل:
 -1معظم القوانني حمل الدراسة مل تضع حدا أدنى لرأسامل هذه الرشكة من البداية ،والقانون
البحريني حدد قيمة رأس املال يف البداية ثم ألغى املرشع البحريني هذا التحديد بعد ذلك

( )20د .أمحد رشيد املطريي ،د .يوسف مطلق العنزي ،املالمح الرئيسية لرشكة الشخص الواحد يف قانون الرشكات
الكويتي اجلديد  ،2015/25بحث منشور عام  ،2013ص  ،45متاح عىل املوقع التايل:
http://law.tanta.edu.eg/files/Sci_Mag/62/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7
%D9%85%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9
%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9
%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD
%D8%AF.pdf

( (21نصوص الالئحة التنفيذية للقانون متاحة عىل املوقع التايل:

http://www.kbc.gov.kw/Files/Decisionsandlaws/169be79d-bbc2-4ee7-8b529f5a746a8b31.pdf, 21/12/2018.

( (22هذه التعديالت متاحة عىل املوقع التايل:

http://62.215.216.196/por/repoH/Naheel/TrackerQ2-2018/MOC258-2018.pdf. 22/12/2018.
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بالتعديل الذي أجراه عام  2020عىل قانون الرشكات ،وال يوجد سوى القانون الكويتي الذي
مازال حمتفظا بحد أدنى لرأسامل هذه الرشكة إال أنه قليل جدا .والواقع أن عدم وضع حد أدنى
لرأسامل الرشكة أو حتديده بمبلغ قليل  -كام يقول بعض الفقه( -)23أمر يضعف كثريا ضامنة
الدائنني وقدرهتم عىل حتصيل ديوهنم ،خاصة إذا وضعنا هذه املسألة إىل جانب املسؤولية
املحدودة ملالك رأس املال ،كام أنه وسيلة املرشع للتغلب عىل خماطر تعامالت الرشكة مع
الغري( .)24وإذا كان اهلدف من تأسيس هذه الرشكة هو أهنا متثل الشكل األفضل لتأسيس
املرشوعات الصغرية واملتوسطة التي تنهض باالقتصاد ،فإن ضعف رأس املال لن جيعل الدائنني
راضني عند التعامل مع هذه الرشكة ،األمر الذي قد جيعلهم حيجمون عن التعامل معها(.)25
 -2عىل الرغم من أن قانون الرشكات الكويتي يضع حد أدنى لرأسامل هذه الرشكة،
ويفضل عىل باقي القوانني حمل الدراسة من هذه الزاوية ،إال أن التعديل اجلديد لالئحة
التنفيذية قد هبط كثريا هبذا احلد وجعله قليل القيمة وأضعف كثريا ضامنات الدائنني عام كان
عليه الوضع قبل التعديل ،وقد يكون ذلك من الناحية العملية عائقا أمام نجاحها وانتشارها
يف احلياة االقتصادية (.)26
 -3نرى أنه من األفضل وضع حد أدنى لرأسامل الرشكة بقدر مناسب لعدة أسباب:
األول ،لكي يكون رأس املال من ناحية ضامنة فعالة حلقوق الدائنني ،ويوفر من ناحية
أخرى الثقة واألمان للدائنني خاصة وأن النصوص املنظمة هلذه الرشكة وكذلك املنظمة
للرشكة ذات املسؤولية املحدودة تتطلب أن يكون رأسامل الرشكة كافيا لتحقيق أغراضها التي
( )23انظر يف هذا الرأي ،د .ناريامن مجيل ،النظام القانوين للرشكة املحدودة ذات الشخص الواحد يف القانون العراقي،
جملة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ،العراق ،2010 ،املجلد رقم  ،2العدد  ،4ص .223
( )24راجع يف هذا املعنى ،د .حسام توكل موسى ،الشخصية املعنوية لرشكة الشخص الواحد ،مرجع سابق ،ص .35
( )25انظر يف ذلك،
CATALDO (B. – F.), LIMITED LIABILITY WITH ONE-MAN COMPANIES AND SUBSIDIARY
CORPORATIONS, in https://core.ac.uk/download/pdf/206260547.pdf, p. 476.

( )26يف نفس املعنى،

BEIHUI (M.) “A Comparative Study of Legal Framework for Single Member Company in European
Union and China”, (2012), Vol. 5, Journal of Politics and Law, p: 4.
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تنشأ من أجلها ،وال شك أن عدم حتديد حد أدنى وترك األمر إلرادة مالك رأس املال يعصف
هبذا التطلب.
الثاين ،لضامن جدية مؤسس الرشكة يف ممارسة األنشطة التي تأسست الرشكة من أجلها
وأن الرشكة ليست صورية قصد منها املالك جتنيب جزء من رأسامله بعيدا عن تنفيذ الدائنني،
واالستفادة من املزايا التي تقررها الدول هلذا النوع من الرشكات كاالقرتاض بفوائد أقل.
الثالث ،ضامن اهتامم مؤسس الرشكة بمصلحة الرشكة وتغليبها عىل مصلحته ،وعدم املجازفة
أو الترسع يف بعض القرارات مراعاة لعدم خسارة رأسامل الرشكة إذا كان كبريا نوعا ما.
ثان ًيا :مبدأ ثبات رأس املال يف رشكة الشخص الواحد:
عىل غرار باقي الرشكات األخرى ،يدخل يف تكوين رأسامل رشكة الشخص الواحد
التخصيص النقدي والعيني املقدم من مالك رأس املال ،ويعترب هذا التخصيص هو احلد األدنى
لضامن دائني الرشكة ،ومن مصلحتهم واحلال كذلك بقاء رأسامل الرشكة دون مساس من
جانب املالك ،ومن ثم ال جيوز له اسرتداده أو توزيعه كأرباح ومهية ،وإال كان من حق الدائنني
إجباره عىل إعادة رأس املال كام كان ،وهذا ما يطلق عليه " مبدأ ثبات رأس املال" ( .)27ويعترب
هذا املبدأ من أهم الضامنات التي يتمتع هبا الدائنون يف أي رشكة وخاصة الرشكات التي تكون
مسؤولية الرشيك فيها حمدودة كام هو احلال يف رشكة الشخص الواحد.
ومن نتائج هذا املبدأ كذلك عدم جواز ختفيض رأسامل الرشكة إال بعد اختاذ اإلجراءات التي
تطلبها املرشع لذلك والتي تراعي حقوق الدائنني عند التخفيض .وفيام يتعلق بإجراءات ختفيض
رأسامل رشكة الشخص الواحد ،فنجد أنه يف القوانني حمل الدراسة ال توجد إجراءات أو قواعد
خاصة بتخفيض رأسامل هذه الرشكة ،ومن ثم تنطبق أحكام ختفيض رأسامل الرشكة ذات
املسؤولية املحدودة بحكم اإلحالة إىل أحكامها فيام ال يتعارض مع طبيعة رشكة الشخص الواحد.
وبالرجوع إىل إجراءات ختفيض رأسامل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ،نجد أن املادة
( )27انظر يف ذلك ،د .إلياس ناصيف ،موسوعة الرشكات التجارية ،اجلزء اخلامس ،رشكة الشخص الواحد ،الطبعة
الثانية ،منشورات احللبي احلقوقية ،2006 ،ص .30
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( )261من قانون الرشكات العامين تنص عىل أنه جيوز ختفيض رأس مال الرشكة إذا كان يزيد
عىل احلاجة أو تكبدت الرشكة أية خسائر .وبينت املادة ( )257أن قرار ختفيض رأس املال يصدر
من مجعية الرشكاء باإلمجاع .ويتضح من ذلك أن القانون العامين جييز ملالك رأسامل رشكة
الشخص الواحد أن خيفض رأسامل الرشكة إذا توافر سبب من األسباب السابقة ،وبقرار
خالص منه باعتباره املالك الوحيد لرأس املال ،وهو الذي يامرس مجيع السلطات املقررة
للجمعية العامة للرشكاء (.)28
وحيسب للقانون العامين أنه وضع بعض الضامنات يف حالة اختاذ قرار بتخفيض رأس املال
وتتمثل يف نرش قرار التخفيض وفقا ألحكام القانون ،ودعوة مجيع الدائنني لتقديم اعرتاضهم
خالل مدة ( )30يوم من تاريخ النرش .وال يعترب قرار التخفيض نافذا إال بعد واحد مما ييل:
 -1انقضاء مدة االعرتاض السابقة دون تقديم اعرتاض من أي دائن.
 -2تقديم خمالصة من الدائنني املعرتضني يف حالة تقديم اعرتاض .ويفهم من عبارة " تقديم
خمالصة" وجود تسوية مع الدائنني أو احلصول عىل موافقة املعرتض منهم.
 -3سداد الدين.
 -4تقديم ضامنات مالئمة للدائنني.
واألمر مشابه يف نظام الرشكات السعودي حيث تنص املادة ( )1/177عىل أنه جيوز للجمعية
العامة للرشكاء أن تقرر ختفيض رأس املال ولنفس األسباب الواردة يف القانون العامين .ويوجب
النظام يف البند الثاين من املادة نرش قرار التخفيض يف صحيفة يومية توزع يف املنطقة التي فيها مركز
الرشكة الرئييس ،ودعوة مجيع دائني الرشكة خالل ( )60يوما من تاريخ النرش إلبداء اعرتاضهم عىل
التخفيض .ويمنح النظام مالك رأس املال حلني يف حالة اعرتاض أحد الدائنني مها:
 -1سداد الدين إذا كان حاال.
 -2تقديم ضامن كاف لدينه إذا كان الدين أجال.
( )28د .ناريامن عبد القادر ،مرجع سابق ص 12؛ د .فريوز سامي عمر الرماوي ،رشكة الشخص الواحد ،دراسة
مقارنة ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل  ،1997ص .249
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والوضع خيتلف يف قانون الرشكات الكويتي؛ إذ إنه مل يتضمن أي نص يتعلق بإجراءات
ختفيض رأسامل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة والتي تنطبق بدورها عىل رشكة الشخص
الواحد ،وكل ما هنالك أنه تضمن نص املادة ( )117التي حتدد اختصاصات اجلمعية العمومية
غري العادية للرشكة والتي من بينها زيادة رأسامل الرشكة أو ختفيضه ،دون التطرق إىل اإلجراءات
التي تضمن للدائنني حقوقهم وعدم تأثر هذه الديون أو الضامنات املقررة هلم بإجراء التخفيض.
وإذا كان من املمكن صدور القرار من اجلمعية العمومية غري العادية بأغلبية رشكاء يملكون
ثالثة أرباع رأس املال ضامنة يف حد ذاته يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ،فهي ال تعد ضامنة
يف رشكة الشخص الواحد؛ ألن مالك رأس املال يملك املال كله ،والقرار الصادر منه شخصيا
سيكون بمثابة صدور القرار باإلمجاع يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة.
أما يف قانون الرشكات اإلمارايت ،فنجد أنه ينتهج هنجا خمتلفا يف هذا اإلطار ،حيث إنه من
ناحية نص يف املادة ( )101منه عىل أنه ال جيوز ختفيض رأس املال إال بموافقة الرشكاء الذين
يملكون ثالثة أرباع احلصص املمثلة يف اجتامع اجلمعية العمومية للرشكة .ويف ذلك يتشابه
موقف القانون اإلمارايت بموقف القانون الكويتي ،وإن كانت أغلبية الثلثني يف القانون اإلمارايت
تقدر بحسب احلصص املمثلة يف االجتامع الذي يناقش فيه التخفيض وليس بحسب املالكني
إلمجايل رأس املال .وعىل أية حال ،فإنه عند تطبيق النص عىل رشكة الشخص الواحد ،لن يظهر
هذا اخلالف؛ ألن مالك رأس املال يملك كل أموال الرشكة.
ومن ناحية ثانية ،فقد جتنب القانون اإلمارايت النقد املوجه للقانون الكويتي ،فيام يتعلق
باإلجراءات املتبعة يف التخفيض حيث أحالت املادة ( )104منه إىل تطبيق األحكام املتعلقة
برشكة املسامهة فيام مل يرد به نص يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة .وعىل الرغم من أن هذه
اإلحالة حمل خالف يف الفقه عند تطبيقها عىل رشكة الشخص الواحد ،إال أنه بمراجعة أحكام
ختفيض رأسامل رشكة املسامهة الواردة يف املادة ( )202من هذا القانون ،نجد أن هذه اإلجراءات
تتمثل يف اآليت :موافقة السلطة املختصة بأمور الرشكات يف كل إمارة عىل التخفيض(دائرة
التنمية االقتصادية) ألهنا حتل حمل هيئة األوراق املالية والسلع بالنسبة للرشكات ذات املسؤولية
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املحدودة( ،)29وصدور قرار خاص من إدارة الرشكة وهو يصدر بأغلبية ثالثة ارباع األسهم
املمثلة يف اجتامع اجلمعية العمومية للرشكة ،وسامع تقرير مراقب حسابات الرشكة املعني وفقا
للامدة ( )102من القانون ،ويتم ختفيض رأس املال يف حالتني فقط حددمها النص ومها :حالة
زيادة رأس املال عن حاجة الرشكة ،أو إذا أصيبت الرشكة بخسارة ال حيتمل تعويضها بواسطة
األرباح املستقبلية .ويتم التخفيض بعدة طرق أوضحتها املادة ( .)203وفيام يتعلق باإلجراءات
التنفيذية للتخفيض وحق الدائنني يف االعرتاض عليه ،فقد ألزمت املادة ( )204مدير الرشكة
بنرش إعالن يف صحيفتني حمليتني يوميتني تصدر أحدمها باللغة العربية قبل ( )30يوما من
التاريخ املقرر فيه ختفيض رأس املال ،عىل أن يتضمن اإلعالن مقدار رأس املال قبل وبعد
التخفيض .وأن يتضمن اإلعالن بيان بأن يتقدم الدائنون للرشكة باملستندات املثبتة لديوهنم
خالل  30يوما من نرش اإلعالن.
وما يتميز به القانون اإلمارايت يف هذا الصدد هو ما ينص عليه الفقرة (ب) من البند ( )1من
هذه املادة من قيام أغلبية أعضاء جملس اإلدارة عىل األقل بتوقيع تعهد يف اليوم املحدد لنفاذ
التخفيض يفيد بأن الرشكة قادرة عىل سداد الديون يف هذا التاريخ ،وأن مجيع الدائنني قد وافقوا
عىل التخفيض .وبتطبيق هذا النص عىل رشكة الشخص الواحد ،فهذا يعني توقيع مالك رأس
املال عىل هذا التعهد.
ويف حال اعرتاض أي من الدائنني عىل التخفيض بعد توقيع التعهد من أغلبية أعضاء جملس
اإلدارة بقدرة الرشكة عىل سداد الديون ،وثبت عجز الرشكة بالفعل عىل سداد الديون ،فيكون
األعضاء املوقعون عىل التعهد ملزمني بالتضامن فيام بينهم عىل سداد الديون .وبتطبيق هذا
النص عىل رشكة الشخص الواحد ،فإنه إذا ثبت عجز الرشكة عن السداد بعد ختفيض رأس
املال ،التزم مالك رأس املال بالدين بصفة شخصية.
ويف قانون الرشكات البحريني ،نجد أنه بعد إلغاء الباب الثامن من القانون بالتعديل الذي
تم عام  2020وتطبيق أحكام الرشكة ذات املسؤولية املحدودة عليها ،فإنه عمال بنص املادة
( )29وردت اإلشارة إىل هذا اإلحالل يف املادة ( )102من قانون الرشكات االحتادي.
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( )285بعد تعديلها باملرسوم بقانون رقم ( )28لسنة  2020ال جيوز تعديل عقد الرشكة ،وال
زيادة رأسامهلا أو ختفيضه إال بقرار من اجلمعية العامة للرشكاء ،ويصدر بأغلبية الرشكاء احلائزين
لثالثة أرباع رأسامهلا ،مامل ينص عقد الرشكة عىل نسبة أعىل ومع ذلك ال جيوز زيادة التزامات
الرشكاء املالية إال بموافقتهم اإلمجاعية.
و ُيالحظ عىل القانون البحريني أمران:
األول ،أنه مل ينظم إجراءات التخفيض من نرش إعالن التخفيض وإعالن الدائنني ،كام أنه مل
يتضمن أية ضامنة حلقوق الدائنني.
الثاين ،أنه مل يتضمن أية إشارة إىل تطبيق اإلجراءات واألحكام املتعلقة بتخفيض رأسامل
رشكة املسامهة عىل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة.
وعىل صعيد قانون التجارة الفرنيس ،نجد أن الفقرة األوىل من املادة ( )34/223التي تنطبق
عىل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة تنص عىل أنه جيوز ختفيض رأسامل الرشكة بقرار يصدر من
اجلمعية العمومية للرشكة باألغلبية املتطلبة لتعديل النظام األسايس للرشكة ،ويف مجيع األحوال
ال يؤدي خفض رأس املال إىل اإلخالل باملساواة بني الرشكاء" .ويف حال تطبيق أحكام خفض
رأس املال عىل رشكة الشخص الواحد يف القانون الفرنيس يالحظ أن قرار اخلفض يتخذ من
مالك رأس املال بإرادته ،غري أنه يف حال وجود مدقق حلسابات الرشكة ،يتم إبالغه بمرشوع
ختفيض رأس املال ضمن املهلة التي حيددها مرسوم صادر من جملس الدولة .ويبلغ مالك رأس
املال املدقق بقرار التخفيض ورشوطه واألسباب التي دفعته إىل التخفيض حسبام تنص الفقرة
الثانية من املادة ( .)34/223وقد أجاز القانون الفرنيس يف الفقرة الثانية من البند ( )34من
املادة للدائنني الذين نشأت ديوهنم قبل تاريخ صدور قرار التخفيض أن يعرتضوا عىل قرار
التخفيض يف غضون املدة التي سوف حيددها مرسوم جملس الدولة املشار إليه يف الفقرة السابقة
من املادة .ويف هذه احلالة ،ال جيوز امليض يف قرار التخفيض إال يف إحدى احلاالت اآلتية (:)30
( )30تنص هذه املادة عىل أنه:
Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes,
les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de
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-1صدور قرار من املحكمة برفض املعارضة يف قرار التخفيض.
-2سداد الديون التي عارض أصحاهبا.
-3توفري ضامنات كافية ألصحاب الديون الذين اعرتضوا.
ويف مجيع األحوال ،ال جيوز أن تبدأ عملية التخفيض خالل فرتة االعرتاض.
تعقيب :نالحظ عىل تنظيم القوانني حمل الدراسة ملسألة ختفيض رأسامل رشكة الشخص
الواحد والضامنات املقررة للدائنني عند القيام هبذا اإلجراء أن اختاذ إجراء التخفيض أمر هني
ألنه مرهون بإرادة مالك رأس املال وحده ،غري أن اإلحالة إىل أحكام الرشكة ذات املسؤولية
املحدودة جاء يف صالح الدائنني حيث تقرر هذه األحكام ضامنات عديدة حلقوقهم يف حالة
التخفيض أمهها موافقتهم أو حصوهلم عىل ضامن جديد .ويقدم القانون اإلمارايت يف هذا الصدد
أقوى الضامنات بسبب اإلحالة من ذات املسؤولية املحدودة إىل األحكام املطبقة يف رشكة
املسامهة وهي أحكام مشددة عىل الرشكة حيث تلزم مالك رأس املال بتوقيع عىل تعهد يف اليوم
الذي سوف ينفذ فيه التخفيض بأن الرشكة قادرة عىل سداد ديوهنا .فإذا كان الدائن قد اعرتض
بالفعل ،وأصبحت الرشكة عاجزة عن السداد بعد ذلك ،فاملك رأس املال يصبح مسؤوال بصفة
شخصية عن الدين .وقد أحسن املرشع الفرنيس عندما أجاز إلغاء اعرتاض الغري عىل قرار
التخفيض بقرار من املحكمة وهو أمر خيلق توازنا بني حق مؤسس الرشكة يف ختفيض رأسامهلا
وبني حق الدائنني يف تفادي اإلرضار هبم نتيجة ختفيض رأس املال.
ونويص املرشع العامين بتبني هذا النهج يف تنظيمه ملسألة ختفيض رأسامل رشكة الشخص
الواحد ،ويمنح الدائن إما املوافقة عىل التخفيض رصاحة ،أو االعرتاض مع إلزام مالك رأس
املال بتوقيع التعهد وحتول مسؤوليته إىل شخصية يف حالة تعثر الرشكة عن سداد دينها ،والنص
عىل جواز اللجوء إىل املحكمة إللغاء االعرتاض عىل التخفيض بام تتمتع به من سلطة تقديرية
délibération peuvent former opposition à la réduction dans le délai fixé par décret en Conseil
d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des
créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées
suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai
d'opposition.
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إذا ثبت هلا عدم وجود رضر من التخفيض.
ثال ًثا :موجودات رشكة الشخص الواحد:
باإلضافة إىل رأسامل رشكة الشخص الواحد باعتباره احلد األدنى لضامن حقوق الدائنني،
تضيف موجودات الرشكة ضامنة أخرى أال وهي املوجودات .وموجودات أية رشكة هي ما
يقوله البعض "العنارص املالية التي متتلكها الرشكة يف حلظة معينة"( .)31وتتكون موجودات
الرشكة بصفة أصلية من احلصص املشكلة لرأس املال ،واالحتياطي القانوين واالتفاقي للرشكة،
وأية أصول منقولة أو غري منقولة تتملكها الرشكة أثناء حياهتا ،واحلسابات املرصفية هلا،
وحقوقها لدى الغري( .)32وإذا كان رأسامل الرشكة يتمتع بالثبات وعدم الترصف فيه ،فإن
املوجودات تتغري من آن إىل آخر بحسب ما متتلكه الرشكة يف حلظة تقييم هذه املوجودات(.)33
فإذا زادت قيمة املوجودات للرشكة عىل رأس املال ،فتكون الرشكة يف حالة يسار مايل ،أما إذا
قلت املوجودات عن رأس املال ،كانت الرشكة يف حالة إعسار أو ذمة مالية مدينة(.)34
وإذا كانت االحتياطيات املالية للرشكة سواء القانونية او االتفاقية تشكل أهم موجوداهتا ،فإن
القوانني حمل الدراسة مل ختصص الحتياطي رشكة الشخص الواحد نصا خاصا ،ومن ثم تنطبق
عليها يف هذا الشأن ما ينطبق عىل احتياطي الرشكة ذات املسؤولية املحدودة .ويف هذا الصدد ،نجد
أن املادة ( )274من قانون الرشكات العامين عند تطبيقها عىل رشكة الشخص الواحد تنص عىل
اقتطاع نسبة ( )%10من األرباح الصافية للرشكة عن كل سنة مالية كاحتياطي قانوين للرشكة ،ويتم
االقتطاع حلني وصول املبالغ املقتطعة ملا يعادل ثلث رأسامل الرشكة ،ويمكن بعدها ملالك رأس املال
أن يوقف هذا االقتطاع .وقد أجاز النص ملالك رأس املال أن يقتطع مبالغ أخرى كاحتياطي اتفاقي
( )31انظر يف هذا التعريف ،د .رشيف حممد غنام ،د .صالح راشد احلمراين ،رشح قانون الرشكات التجارية االحتادي،
مرجع سابق ،بند  ،79ص .101
( )32أ .ملياء حلمي أبو جابر ،إفالس رشكة الشخص الواحد ،رسالة ماجستري ،جامعة الرشق األوسط ،األردن،
 ،2014ص .51
( )33انظر يف ذلك ،د .إلياس نصيف ،مرجع سابق ،ص .30
( )34راجع يف ذلك ،د .يوسف بن أمحد القاسم الزهراين ،رشكة الشخص الواحد يف نظام الرشكات السعودي اجلديد،
مرجع سابق ،ص .15
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للرشكة برشط أال يزيد عىل ( )%20من األرباح السنوية الصافية للرشكة.
ويف قانون الرشكات الكويتي ،نجد أن املادة ( )118تنظم مسألة احتياطي رأس املال يف
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة وهي تنص عىل أن تقتطع سنويا من أرباح الرشكة الصافية
لتكوين احتياطيات طبقا لألحكام املقررة يف رشكة املسامهة .وعمال بنص املادة ( )222من
القانون التي تنظم احتياطي رشكة املسامهة حال تطبيقها عىل رشكة الشخص الواحد ،نجد أن
نسبة االحتياطي القانوين للرشكة هي ( )%10يتم اقتطاعها من األرباح الصافية للرشكة،
ويمكن وقف اقتطاعها إذا زادت قيمة املبالغ املقتطعة عىل نصف رأسامل الرشكة .وجيوز ملالك
رأس املال استخدام هذه النسبة لتغطية خسائر الرشكة أو حلصول املالك عىل ربح ال يزيد عىل
نسبة ( )%5من إمجايل رأسامل الرشكة.
ويف قانون الرشكات اإلمارايت ،وعمال بنص املادة ( )103حال تطبيقه عىل رشكة الشخص
الواحد ،فإن مالك رأس املال عليه أن يقتطع ما نسبته ( )%10من األرباح الصافية للرشكة لتكوين
احتياطي قانوين هلا ،وله أن يوقف هذا االقتطاع إذا وصلت املبالغ املقتطعة نصف رأس املال.
ويف نظام الرشكات السعودي ،نجد نصا مشاهبا وهو نص املادة ( )176الذي بتطبيقه عىل
رشكة الشخص الواحد ،يلزم مالك رأس املال باقتطاع نسبة ( )%10من األرباح الصافية
للرشكة لتكوين احتياطي نظامي للرشكة ،وجيوز له أن يوقف هذا االقتطاع إذا وصلت املبالغ
املقتطعة نسبة تعادل ( )%30من رأسامل الرشكة.
أما يف قانون الرشكات البحريني ،فقد أحالت املادة ( )288منه اخلاصة بالرشكة ذات
املسؤولية املحدودة إىل املادة ( )224املتعلقة برشكة املسامهة يف شأن االحتياطي القانوين
للرشكة .ووفقا هلذه املادة األخرية حال تطبيقها عىل رشكة الشخص الواحد ،جيوز ملالك رأس
املال اقتطاع نسبة ( )%10من األرباح الصافية للرشكة لتكوين االحتياطي القانوين للرشكة ،ما
مل حيدد عقد الرشكة نسبة أكرب .وجيوز له إيقاف االحتياطي إذا بلغت قيمة املبالغ املقتطعة ()%50
من رأسامل الرشكة ما مل ينص عقد الرشكة عىل نسبة أكرب من ذلك .وإذا قل االحتياطي
اإلجباري عن النسبة املذكورة ،جتب إعادة االستقطاع مرة أخرى حتى تصل النسبة ( )%50من
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رأس املال .وجيوز ملالك رأس املال استخدام االحتياطي كأرباح له بام ال يزيد عىل نسبة ()%5
من رأس مال الرشكة يف السنوات التي ال حتقق فيها الرشكة أرباحا.
وعىل صعيد قانون التجارة الفرنيس ،فنجد أنه ال يتضمن أي نص يلزم مؤسس رشكة
الشخص الواحد أو الرشكاء يف الرشكة ذات املسامهة املحدودة بتكوين احتياطي معني بخالف
القوانني السابقة.
تعقيب :نالحظ عىل تنظيم القوانني حمل الدراسة ملسألة موجودات الرشكة ومن بينها
احتياطي رأس املال كأحد أهم مكونات موجودات الرشكة ودور االحتياطي يف تعزيز ضامنات
الدائنني يف هذه الرشكة ما ييل:
 -1تعترب موجودات الرشكة ضامنة مهمة من ضامنات الدائنني يف رشكة الشخص الواحد،
وهي تشمل باإلضافة إىل احتياطي رأس املال اسم الرشكة والعالمة التجارية التي متلكها عىل
بضائعها واخلدمات التي تقدمها للغري .وتشمل املوجودات كذلك مقر الرشكة خاصة إذا تم
تقديمه من مالك رأس املال كحصة عينية يف الرشكة إذ يشكل جزءا من رأس املال حيث جيوز
للرشكة يف هذه احلالة الترصف يف احلصة ،وجيوز للدائنني التنفيذ عليها اقتضاء لديوهنم جتاه
الرشكة .أما إذا قدمت احلصة عىل سبيل االنتفاع ،فإهنا تظل يف ملك مؤسس الرشكة ،وال تنتقل
ملكيتها للرشكة ،وال جيوز هلا الترصف فيها ،ولدائنيها التنفيذ عليها اقتضاء لديون الرشكة(.)35
ومن موجودات رشكة الشخص الواحد التي تزيد من ضامنات الدائنني الرخصة التجارية
للرشكة رغم اختالف الفقه حول طبيعة هذه الرخصة وكوهنا جزءا من رأسامل الرشكة أو جزءا
من موجوداهتا(.)36

( )35ترسي يف هذه احلالة أحكام عقد اإلجيار بني الرشكة ومؤسسها وتكون الرشكة منتفعة بالعني طيلة وجودها .انظر
يف ذلك ،د .عبد اهلل محيد الغويري ،بحث بعنوان :تأسيس رشكة الشخص الواحد يف القانون اإلمارايت رقم ( )2لسنة
 ،2015منشور يف جملة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية ،املجلد  ،13العدد  ،2ديسمرب  ،2016ص .324
( )36انظر يف عرض هذا اخلالف ،أ .سامية بخيت النهدي ،إشكاليات التنظيم القانوين للضامنات العامة لدائني رشكة
الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودة يف قانون الرشكات التجارية االحتادي رقم ( )2لسنة  ،2015رسالة ماجستري،
جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،أبريل  ،2018ص ،62و.63
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 -2أن نسبة االحتياطي القانوين وهي ( )%10من صايف األرباح هي حمل اتفاق بني هذه
القوانني ،وهي نسبة جيدة يف رأينا خاصة وأنه يتم اقتطاعها من صايف أرباح الرشكة وليس إمجايل
الدخل.
 -3ختتلف القوانني يف النسبة التي يتوقف عندها اقتطاع االحتياطي من قانون آلخر ،فهناك
نسبة الثلث من رأسامل املال وهي تقرب من ( ،)%33وهناك نسبة ( ،)%30ونسبة (.)%50
ونرى أنه جيب أن تكون هذه النسبة ( )%50وليس أقل مما يقوي حقوق الدائنني يف التنفيذ عىل
أموال االحتياطي.
 -4حددت معظم القوانني – وحسنا فعلت -األسباب التي يتم هلا توزيع املبالغ املقتطعة
وهي خسارة الرشكة ،وتوزيع األرباح يف حدود ( )%5من قيمة رأس املال ،ونرى رضورة حتديد
نسبة اخلسائر التي يلزم بسببها االقتطاع من مبالغ االحتياطي ،وتقليل نسبة ( )%5من قيمة رأس
املال التي وضعت أصال لرشكة هلا مسامهون كثر ،ومن ثم جيب تفريد نص ينظم االحتياطي
القانوين لرشكة الشخص الواحد وحيدد نسبة عالية من اخلسائر إذا أراد مالك رأس املال
استخدام أموال االحتياطي ،وحتديد نسبة ( )%2كحد أقىص من إمجايل رأس مال يف حال حتصيله
عىل أرباح من أموال االحتياطي يف السنوات التي ال حتقق فيها أرباحا.
ويف هذا الصدد ،نرى أن مسألة إحالة املرشع ألحكام الرشكة ذات املسؤولية املحدودة عند
تنظيمه ألحكام رشكة الشخص الواحد ثم إحالته ألحكام رشكة املسامهة عن تنظيمه للرشكة
ذات املسؤولية املحدودة (توايل اإلحاالت) غري مقبولة؛ ألهنا تؤدي يف النهاية إىل تطبيق أحكام
رشكة املسامهة عىل رشكة الشخص الواحد ،وهذه األحكام يف غالبها تتعارض مع طبيعة رشكة
الشخص الواحد .وهلذا نرى أنه وإن صحت اإلحالة يف التطبيق من الناحية العملية ،فإنه من
األنسب تنظيم أحكام رشكة الشخص الواحد مع مراعاة طبيعتها ،وأن تكون اإلحالة قارصة
فقط بنص رصيح إىل أحكام الرشكة ذات املسؤولية املحدودة فيام ال يتعارض مع طبيعتها.
 -5القانون اإلمارايت مل حيدد الطرق التي يتم فيها رصف املبالغ ومل يقرصها عىل حالتي
اخلسارة وتوزيع األرباح األمر الذي يرتك ملالك رأس املال حرية كبرية يف رصف هذه املبالغ.
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 -6رضورة النص عىل عبارة " ما مل يتضمن عقد الرشكة نسبة أكرب" فيام يتعلق حتديد نسبة
االقتطاع لالحتياطي ،وعند حتديد النسبة التي يتوقف عندها االقتطاع وذلك عىل غرار ما نص
عليه القانون البحريني؛ ألن هذه العبارة تضفي مرونة أكرب يف تطبيق النص ،وتفتح املجال
إلضافة ضامن أكرب للدائنني.

املطلب الثاين

أنواع التخصيص يف رأسامل الرشكة
سوف نبني يف هذا املطلب مسألتني ،نحدد يف األوىل نوعي التخصيص اللذين يمكن
ملؤسس رشكة الشخص الواحد تقديمهام يف رأسامل الرشكة ،ونبني يف الثانية جدية تقييم
التخصيص العيني املقدم يف رأسامل الرشكة.
أوالً :نوعا التخصيص املقدم من مؤسس الرشكة:
تتنوع احلصص التي يقدمها الرشكاء للمسامهة يف الرشكة؛ فمنها احلصص النقدية التي متثل
مبالغ دفعها الرشيك نقدا للرشكة بإيداع أو حتويل املال يف حساب الرشكة ،ومنها احلصص
العينية التي متثل أمواال منقولة وغري منقولة قدمها الرشكاء للرشكة عىل سبيل امللكية أو االنتفاع
وفق االتفاق املربم بينهام ،ومنها كذلك احلصة بالعمل التي تتمثل يف خدمة أو عمل يقدمه
الرشيك للرشكة ،ويف مقابله يتحصل عىل نسبة من أرباحها .وقد أوضحت طبيعة هذه
احلصص يف قانون الرشكات العامين املادة ( )1/3منه .وتتحدد طبيعة احلصة املقدمة يف رشكة
ما بام يتطلبه املرشع يف هذا الشأن ،وهذا ما تنص عليه املادة ( )1/21من قانون الرشكات
العامين التي تنص يف عجزها عىل أنه " وذلك مع مراعاة األحكام اخلاصة التي تنظم كل شكل
من أشكال الرشكات الواردة يف نصوص هذا القانون"(.)37

( )37ويقصد هبذه العبارة أن املرشع قد يمنع املسامهة بصورة معينة يف رشكة ما كام هو احلال يف رشكة التضامن التي ال
جيوز أن تكون حصص الرشكاء فيها ممثلة بأوراق قابلة للتداول (م  ،)65ورشكة املسامهة التي جيب أن تكون مسامهة
كل مؤسس فيها إما حصة نقدية أو عينية فقط (م  ،)2/92والرشكة حمدودية املسؤولية التي ال جيوز فيها أن تكون
احلصص خدمات أو عمال (م .)239
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وفيام يتعلق بطبيعة التخصيص املقدم من مالك رأس املال يف رشكة الشخص الواحد ،فنجد أن
هناك تقاربا كبريا يف هذه املسألة يف القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة ،سواء يف القوانني التي مل
تتضمن أية إشارة إىل طبيعة هذا التخصيص وحتيل مبارشة إىل أحكام الرشكة ذات املسؤولية
املحدودة كقانون الرشكات العامين وقانون الرشكات اإلمارايت ونظام الرشكات السعودي ،أو يف
القوانني التي أشارت إىل طبيعة التخصيص يف رشكة الشخص الواحد قبل إحالتها إىل أحكام
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة كقانون الرشكات الكويتي وقانون الرشكات البحريني.
 -1يف القوانني التي تضمنت إشارة إىل طبيعة احلصة املقدمة يف رشكة الشخص الواحد ،نجد أهنا
تنص فقط عىل جواز أن تكون احلصة يف هذه الرشكة عينية ،وحيدد كل قانون طريقة تقييم هذه
احلصة ،دون التطرق إىل احلصة النقدية واحلصة بالعمل .وهذا األمر نقابله يف املادة ( )87من قانون
الرشكات الكويتي التي تنص عىل أنه " ...وجيوز أن يشمل رأس املال حصصا عينية تقيم وفقا
لألحكام املنصوص عليها يف املادة ( )11من هذا القانون" .ونفس احلال يف قانون الرشكات
البحريني الذي نص يف املادة ( )293عىل أنه " ...وجيوز أن يشمل رأس املال حصصا عينية."..
واألمر عىل خالف ذلك يف القوانني التي مل تتضمن أية إشارة إىل طبيعة احلصة يف هذه
الرشكة ،فإن طبيعتها تتحدد يف ضوء طبيعة احلصة يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة .ويرتتب
عىل ذلك أن ختصيص مالك رأس املال يف رشكة الشخص الواحد قد يأخذ الصورة النقدية أو
العينية فقط ،وال يأخذ صورة العمل قياسا عىل طبيعة احلصة يف الرشكة ذات املسؤولية
املحدودة .تفسري هذه املسألة أنه وفقا للامدة ( )239من قانون الرشكات العامين ،تكون احلصص
يف رأـسامل الرشكة حمدودة املسؤولية نقدية أو عينية ،وال جيوز أن تتألف من خدمات أو عمل،
وال يستثنى من ذلك سوى رشكة الشخص الواحد التي تؤسس لغرض إصدار الصكوك
والسندات نيابة عن رشكة املسامهة حيث يمكن أن تكون احلصص فيها يف شكل خدمة أو عمل.
ونفس األمر يف املادة ( )1/76من قانون الرشكات اإلمارايت باإلضافة للامدة ( )2/17منه التي
تنص عىل أن احلصة بالعمل ال تكون إال للرشيك املتضامن فقط(. )38
( )38انظر يف ذلك ،د .أمحد السيد لبيب ،د .عامد الدين أمحد عبد احلي ،الرشكات التجارية يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة طبقا للقانون االحتادي رقم  2لسنة  ،2015مكتبة اجلامعة ،2015 ،ص .100
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أما نظام الرشكات السعودي فلم يرش إىل طبيعة احلصة يف هذه الرشكة ذات املسؤولية
املحدودة مبارشة ،وإنام تفهم هذه الطبيعة بشكل ضمني من نص البند األول من املادة ()157
الذي ينص عىل أنه ال تؤسس الرشكة ذات املسؤولية املحدودة إال إذا وزعت مجيع احلصص
النقدية واحلصص العينية عىل مجيع الرشكاء ويتم الوفاء هبا بالكامل ."..ويفهم من النص
رضورة أن يكون يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة حصص نقدية وعينية بخالف باقي
الرشكات عمال بنص املادة ( )5من هذا النظام.
وعىل صعيد قانون التجارة الفرنيس نجد أن األمر خمتلف عىل اعتبار أنه خيصص الفقرة الثالثة
من املادة ( )9/223للحديث عن تقييم احلصص العينية يف رشكة الشخص الواحد ،ولكنه يشري
إىل رشوط التقييم الواردة يف الفقرة الثانية التي خيصصها ملعاجلة تقييم احلصص العينية يف الرشكة
ذات املسؤولية املحدودة .بيان ذلك أنه يف الفقرة الثالثة ،ينص هذا القانون عىل أنه" بالنسبة
للرشكات املؤسسة من شخص واحد ،يتم تعيني مدقق احلسابات من هذا الشخص فقط.".....
ويفهم من النص أن التخصيص الذي جيريه مالك رأس املال قد يتخذ الصورة العينية.
وترجع صعوبة وجود احلصة بالعمل يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ومن ثم يف رشكة
الشخص الواحد إىل أن احلصص النقدية واحلصص العينية فقط هي التي تشكل رأسامل
الرشكة ،وال تدخل احلصة بالعمل فيه .هذا باإلضافة إىل صعوبة تقييم احلصة بالعمل عند
تقديمها وقت تأسيس الرشكة ،كام أن هذا النوع من احلصص ال جيوز احلجز عليه من قبل
الدائنني يف حني أن رأس املال ضامنة حلقوقهم (.)39
ثان ًيا :جدية تقييم التخصيص العيني:
تأخذ احلصص العينية التي يقدمها الرشكاء يف الرشكات املختلفة صورا عديدة؛ فمنها
املنقوالت ومنها العقارات ،واملنقوالت قد تكون مادية كالسيارات واآلالت واملهامت ،وقد
تكون معنوية كعالمة جتارية أو اسم جتاري .ويأخذ تقديم هذه احلصص للرشكة صورا عديدة
( )39انظر يف ذلك ،د .رشيف حممد غنام ،ود .راشد صالح احلمراين ،رشح قانون الرشكات التجارية ،مرجع سابق،
بند  ،79ص .101
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أيضا منها التمليك ،ومنها االنتفاع العيني أو الشخيص( .)40وتنظم القوانني العالقة بني مقدم
احلصة العينية والرشكة وحقوق الطرفني والتزاماهتم(.)41
وعىل الرغم من أمهية احلصص العينية يف تأسيس أي رشكة ،فإن املشكلة الرئيسية املتعلقة هبذا
النوع من احلصص هو تقويمها بمبلغ نقدي يثبت يف عقد الرشكة .وتأيت أمهية هذا التقويم بالنسبة
للرشيك يف أنه حيدد قدر مسامهة مقدم احلصة يف رأس املال ،ويتحدد يف ضوء ذلك حصته يف أرباح
الرشكة ،ومقابل هذه احلصة عند تصفية الرشكة .هذا باإلضافة إىل أن تقويم احلصة العينية بشكل
صحيح حيقق فائدة كبرية للدائنني إذ إنه يعرب عن حقيقة رأس املال الذي يشكل الضامنة األوىل هلم.
ونظرا هلذه األمهية التي حيتلها تقويم احلصة العينية يف الرشكة ،اهتمت القوانني حمل املقارنة هبذا
التقويم لضامن صحة هذا التقييم وعدم خداع الدائنني يف قيمة رأس املال.
وتنتهج القوانني حمل املقارنة يف هذه الدراسة منهجني( )42يف تقويم احلصص العينية املقدمة
يف أية رشكة:
األول ،هو إسناد التقييم من البداية إىل جهة أجنبية عن الرشكاء خمتصة يف عملية التقييم
(كخبري أو مقوم معتمد) وعدم تدخل الرشكاء يف عملية التقويم وإن كان هلم دور يف اعتامد
التقييم بعد ذلك ومن أمثلة ذلك قانون الرشكات الكويتي(.)43
( )40راجع يف تفصيل ذلك ،املرجع السابق ،بند  66وما يليه ،ص  74وما يليها.
( )41املادتان ( )24و ( )25من قانون الرشكات العامين ،واملادتان ( )18و ( )19من قانون الرشكات اإلمارايت،
واملادتان ( )17و ( )19من قانون الرشكات الكويتي ،واملواد ( )5و ( )6و ( )7من نظام الرشكات السعودي ،واملواد
من ( )9إىل ( )14من قانون الرشكات البحريني.
( )42جتدر اإلشارة إىل أن هنالك بعض القوانني ال حتدد قواعد عامة لتقدير احلصة العينية يف كل الرشكات ،وإنام
ختصص لكل رشكة قواعد يف تقدير احلصة العينية املقدمة فيها .ومن هذه القوانني ،قانون الرشكات البحريني ،ونظام
الرشكات السعودي ،وقانون الرشكات اإلمارايت باستثناء البند الثاين من املادة ( )19منه.
( )43عمال بنص املادة ( ) 11من قانون الرشكات الكويتي ،يتم تقييم احلصة العينية من قبل أحد مكاتب التدقيق املعتمدة من هيئة
أسواق املال ،وحتدد الالئحة التنفيذية أسس وضوابط هذا التقييم .وال يكون التقييم هنائيا إال بعد إقراره من الرشكاء أو اجلمعية
التأسيسية أو اجلمعي ة العامة للرشكة حسب األحوال .وال يكون ملقدمي احلصص العينية حق التصويت يف شأن إقرار التقويم ولو
كانوا من أصحاب األسهم أو احلصص النقدية .ويف حالة اكتشاف أن التقييم ينقص بأكثر من العرش عن القيمة التي قدمت من
أجلها ،وجب عىل الرشكة ختفيض رأس املال بام يعادل هذا النقص ،وجيوز ملقدم احلصة العينية أن يؤدي الفرق نقدا كام جيوز له أن
يعدل عن االكتتاب باحلصة العينية.
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الثاين ،هو إسناد التقويم إىل الرشكاء أوال ثم إىل جهة أجنبية خمتصة بعد ذلك ،ومقارنة
التقييمني ،حتميل الرشكاء الفرق بينهام بعد ذلك(.)44
أما فيام يتعلق بتقويم التخصيص العيني املقدم يف رأسامل رشكة الشخص الواحد ،فإنه يتم
بطرق خمتلفة يف القوانني حمل املقارنة ،ولذا نفضل تفصيل هذه الطرق عىل النحو التايل:
بالنسبة لقانون الرشكات العامين ،فإنه قد أحال إىل أحكام الرشكة ذات املسؤولية املحدودة فيام
مل يرد به نص يف رشكة الشخص الواحد ،ومن ثم خيضع تقدير التخصيص العيني املقدم من مالك
رأس املال لنفس األحكام التي خيضع هلا تقدير احلصة العينية يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة
املنصوص عليها يف املادة ( .)242وعمال بنص هذه املادة ،فإن التخصيص العيني املقدم يف رشكة
الشخص الواحد يتم تقييمه بطريقتني يف آن واحد مع املقارنة بني التقديرين .بيان ذلك ،أنه يتم
التقييم بمعرفة مالك رأس املال عن طريق مكتب تثمني أو مراقب حسابات مرخص له بالعمل يف
السلطنة (م .)1/242ويقدم هذا التقييم عند تأسيس الرشكة .ويف املقابل ،تقوم وزارة التجارة
والصناعة بتقييم التخصيص بذاهتا أو عن طريق إحالتها إىل خبري أو أكثر (م .)2/242
فإذا ثبت أن احلصة قد تم تقييمها بطريقة غري صحيحة كام لو مل يتم تقييمها من مثمن أو من
مراقب حساب معتمد يف السلطنة ،فيكون مقدم احلصة واملثمن ومراقب احلسابات مسؤولني
جتاه الوزارة والغري عن صحة تقدير قيمة احلصة .ويف حالة إذا كانت احلصة قد قيمت بأكثر من
قيمتها احلقيقية ،فيجب عىل مقدم احلصة سداد الفرق نقدا للرشكة(.)45
فيام يتعلق بقانون الرشكات البحريني ،فإن التخصيص العيني يف رشكة الشخص الواحد،
خيضع هو اآلخر ألحكام تقدير احلصة العينية يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة املنصوص
( )44عمال بنص املادة ( )21من قانون الرشكات العامين ،جيب أن حتدد بالنقود قيمة مجيع املسامهات يف رأسامل الرشكة،
وكذلك يف وثائق تأسيس الرشكة .وإذا طعن أحد الرشكاء أو املسامهني أو ورثتهم أو أحد دائني الرشكة يف قيمة احلصة العينية
بأهنا قد قدرت بأكثر من قيمتها ،فعىل الرشيك أن يدفع الفرق بني قيمة احلصة كام هي يف عقد التأسيس وبني قيمتها احلقيقية (م
 .)1/22ويكون مجيع الرشكاء أو املسامهني يف الرشكة مسؤولني بالتضامن جتاه دائني الرشكة عن أداء هذا الفرق للرشكة،
وحيق للدائنني الرجوع عىل الرشيك أو املسامهة الذي قدرت مسامهته أو مشاركته بأكثر من قيمتها (م .)2/22
( )45وبطبيعة احلال مل يتعرض املرشع العامين لفرض تقييم احلصة بأقل من قيمتها؛ ألن هذا الفرض ال يرض بأحد سوى
مقدم احلصة الذي له الصفة يف طلب إعادة التقييم من الرشكاء.
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عليها يف املادة ( )46()267التي جتيز للرشيك الذي يقدم احلصة العينية أن يقوم بتقييم احلصة
العينية وأن يبني قيمتها يف عقد تأسيس الرشكة ،ونوعها وقيمتها والثمن الذي ارتضاه باقي
الرشكاء ،واسم الرشيك ومقدار حصته يف رأسامل الرشكة مقابل ما قدمه (  .)1/267وقد أقام
النص مسؤولية مقدم احلصة جتاه الغري عن قيمتها املقدرة هلا يف عقد الرشكة .فإذا ثبت وجود
زيادة يف التقدير وجب أن يؤدي الفرق نقدا للرشكة ،ويسأل باقي الرشكاء بالتضامن عن أداء
الفرق ما مل يثبتوا عدم علمهم بذلك.
أما بالنسبة لنظام الرشكات السعودي فنجد أنه ينص يف املادة ( )2/157املطبقة عىل الرشكة
ذات املسؤولية املحدودة عىل أن " يتبع يف تقويم احلصص العينية األحكام املنصوص عليها بتقدير
هذه احلصص يف رشكة املسامهة .ومع ذلك يكون الرشكاء الذين قدموا هذه احلصص مسؤولني
بالتضامن يف مجيع أمواهلم يف مواجهة الغري عن عدالة تقدير احلصص العينية التي قدموها ."...
ومؤدى اإلحالة الواردة يف هذا النص ،تطبيق املادة ( )61من النظام املتعلقة بتقييم احلصص العينية
يف رشكة املسامهة .وبمقتىض هذا النص األخري حال تطبيقه عىل رشكة الشخص الواحد ،فإن
طلب تأسيس الرشكة جيب أن يرفق به تقرير معد من خبري أو مقوم معتمد أو أكثر حيدد يف هذا
التقرير القيمة العادلة هلذا التخصيص .ويوضع هذا التقرير بمركز الرشكة لكي يكون متاحا
االطالع عليه من كل ذي شأن .ووفقا للبند الثالث من النص ،يعرض التقرير عىل اجلمعية
التأسيسية للرشكة للمداولة فيه ،وجيوز للجمعية ختفيض املقابل ،ويف هذه احلالة جتب موافقة مقدم
أو مقدمي احلصص عىل هذا التخفيض .ويف حال رفض مقدم احلصة هذا التخفيض ،يعترب عقد
تأسيس الرشكة كأن مل يكن بالنسبة جلميع الرشكاء .ويبدو من النص أن حالة ختفيض التقييم هي
التي تثري مشكلة ،أما إذا قررت اجلمعية التأسيسية املوافقة عىل التقييم من جانب اخلبري أو املقوم أو
زيادة هذا التقييم ،فال مشكلة يف األمر ،وسوف تستكمل إجراءات تأسيس الرشكة.

( )46اجلدير بالذكر أنه قبل إلغاء الباب الثامن من القانون بالتعديل الذي تم عام  2020باملرسوم رقم ( ،)28كان قانون
الرشكات البحريني يتضمن نص املادة ( )293التي كانت تنص عىل أن يتم التقييم من أحد اخلرباء املختصني دون منح
حق التقييم ملالك رأس املال ،أو حق االعرتاض عىل هذا التقييم أو املوافقة من عدمه ،وظل األمر كذلك حتى بعد التعديل
الذي تم بالقانون رقم ( )50لسنة .2014
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ويف حال تطبيق هذا النص عىل رشكة الشخص الواحد ،فإنه سوف يؤدي إىل نتائج غري
منطقية وغري مقبولة؛ ألنه جيوز ملالك رأس املال زيادة التقييم ،ويف هذه احلالة سيتم استكامل
تأسيس الرشكة بالقيمة اجلديدة التي قدرها مالك رأس املال.
وعىل صعيد قانون الرشكات الكويتي ،فإنه وفقا للامدة ( ،)87فإن هذا التقييم يتم وفقا للامدة
( )11من القانون التي حتكم تقييم احلصص العينية يف كل الرشكات( .)47ووفقا هلذه املادة
األخرية ،يتم تقييم التخصيص العيني من قبل أحد مكاتب التدقيق املعتمدة من هيئة أسواق املال،
وحتدد الالئحة التنفيذية أسس وضوابط هذا التقييم( .)48وال يكون التقييم هنائيا إال بعد إقراره من
مالك رأس املال .ويف حال إقرار املالك للتقييم ،يكون هنائيا .أما إذا وجد أن هذا التقييم يقل عن
تقييمه هو للتخصيص العيني بنسبة أكرب من  %10من القيمة ،فيكون من حقه :إما أن خيفض رأس
املال بام يعادل هذا النقص ،أو أن يؤدي الفرق بني التقييمني نقدا ،أو يعدل عن التخصيص العيني.
ومؤدى ذلك أنه يف القانون الكويتي ،سيحدث تقويامن :األول من مالك رأس املال ،والثاين
من أحد مكاتب التدقيق املعتمدة من هيئة أسواق املال ،ثم تتم املطابقة بني التقييمني عىل النحو
املبني سلفا.
ومن جانب قانون الرشكات اإلمارايت ،فإنه وفقا للامدة ( ،)78يتم تقويم التخصيص العيني
عىل نفقة مالك رأس املال من خالل واحد أو أكثر من املستشارين املاليني املعتمدين من قبل هيئة
األوراق املالية والسلع ختتارهم السلطة املختصة بأمور الرشكات يف كل إمارة .وجيوز للسلطة
املختصة مناقشة التقرير أو االعرتاض عليه ،وهلا أن تعني مقوما آخر عىل نفقة مالك رأس املال
إذا اقتىض األمر ذلك.

( )47راجع يف ذلك ،د .أمحد رشيد املطريي ،د .يوسف مطلق العنزي ،املالمح الرئيسية لرشكة الشخص الواحد يف قانون
الرشكات الكويتي ،مرجع سابق ،ص .47
( )48تنص املادة ( )15من الالئحة التنفيذية لقانون الرشكات الكويتي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( )287لسنة
 2016املعدلة بالقرار الوزاري رقم ( )598لسنة  2017عىل أنه جيب تقويم احلصص العينية بمعرفة أحد مكاتب
التدقيق ،وذلك بناء عىل طلب مؤسيس الرشكة أو القائمني عىل إدارهتا .وال جيوز إسناد تقويم احلصص عن طريق مراقب
حسابات الرشكة أو مراقب حسابات آخر يكون رشيكا بالرشكة.
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وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املادة تتضمن البند الرابع منها والذي ال يقبل التطبيق عىل رشكة
الشخص الواحد حيث جييز للرشكاء االتفاق عىل قيمة معني للحصة العينية املقدمة من أحدهم،
وتقوم السلطة املختصة باعتامد هذا التقويم .ويف مجيع األحوال يكون مقدم احلصة العينية
مسؤوال عن الفرق يف القيمة إذا تم تقدير احلصة بأكثر من قيمتها.
أما قانون التجارة الفرنيس ،فإنه وفقا لنص املادة ( )1- 9/223بعد تعديلها عام
 ،)49(2016جيب تقييم احلصص العينية يف عقد تأسيس الرشكة ،ويتم التقييم عن طريق مدقق
حسابات يتم تعيينه بقرار من أغلبية الرشكاء أو بقرار من املحكمة بناء عىل طلب أحد الرشكاء.
ونصت املادة يف الفقرة الثانية عىل أنه جيوز للرشكاء أن يتفقوا باإلمجاع عىل أن اللجوء إىل مدقق
احلسابات لتقييم احلصة العينية غري رضوري وذلك عندما ال تتجاوز كل حصة عينية مقدمة يف
الرشكة القدر املحدد باملرسوم الصادر هبذا الشأن ،وأن يكون جمموع احلصص العينية املقدمة
والتي ال ختضع لتقييم مدقق احلسابات ال تتجاوز نصف رأس املال .ويف الفقرة الثالثة ،تنص
هذه املادة عىل أنه بالنسبة للرشكات املؤسسة من شخص واحد ،يتم تعيني مدقق احلسابات
لغرض تقييم احلصة العينية من هذا الشخص فقط ،ومع ذلك فإن اللجوء إىل مدقق احلسابات
غري ملزم إذا توافرت الرشوط املنصوص عليها يف الفقرة السابقة أو عندما يكون الشخص
الوحيد شخصا طبيعيا يامرس أنشطة مهنية باسمه اخلاص قبل تأسيس الرشكة بام فيها األنشطة
املنصوص عليها يف املواد من  6-526إىل .)50("21-526
ويف الفقرة الرابعة من النص ،أشار املرشع الفرنيس إىل أنه يف احلالة التي ال يعني فيها مراقب
احلسابات أو عندما تكون القيمة املحددة للحصة العينية ختتلف عن تلك املقرتحة من مراقب
( )49تم تعديل هذه املادة بالقانون رقم  1691لسنة  ،2016الصادر يف  9ديسمرب  .2016ونصوصه متاحة عىل املوقع
التايل:

/ https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033562057/2016-12-11

( )50تنص الفقرة الثالثة من النص عىل أن،
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est
désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas
obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies ou si l'associé unique,
personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution
de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des
éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
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احلسابات حال تعيينه ،فإن الرشكاء ملزمون بالتضامن خالل مخس سنوات جتاه الغري بالقيمة
احلقيقة للحصة عند تأسيس الرشكة.
تعقيب :نالحظ عىل مسألة تقدير التخصيص العيني يف القوانني حمل الدراسة ما ييل:
 -1يتضح من هذا العرض لطرق تقويم التخصيص العيني يف رشكة الشخص الواحد يف
القوانني حمل املقارنة أهنا تتضمن طرقا عديدة وخمتلفة ولكنها تتفق يف مسألة أهنا مل توضع أصال
لرشكة الشخص الواحد ،ولكنها وضعت للرشكة ذات املسؤولية املحدودة متعددة الرشكاء،
وهلذا فإن تطبيق هذه الطرق جيب أن يراعي يف مجيع احلاالت طبيعة رشكة الشخص الواحد.
وإذا كان القانون الفرنيس قد خصص فقرة من النص لتقدير احلصة العينية املقدمة من الرشيك
الوحيد ،فإنه عاد وأحال إىل الفقرات التي تنطبق عىل تقييم هذه احلصة املقدمة يف الرشكة ذات
املسؤولية املحدودة.
 -2نرى أن ضامنة الدائنني تتأكد عندما تتدخل جهة خارجية يف عملية تقييم التخصيص
العيني املقدم من مالك رأس املال كأحد املكاتب املعتمدة للتقييم دون أن يكون ملقدم
التخصيص أي دور يف عملية التقييم .وبطبيعة احلال تزداد ضامنة الدائنني أكثر إذا كان للجهة
املختصة بتسجيل الرشكة دور رقايب عىل عملية التقييم كام تبنى املرشع العامين عندما منح وزارة
التجارة والصناعة سلطة تقييم التخصيص بذاهتا أو عن طريق إحالتها إىل خبري أو أكثر.

املبحث الثاين
القيود التي ترد عىل التأسيس
ختتلف القوانني حمل الدراسة يف القيود التي تضعها عىل سلطة مالك رأس املال يف تأسيس
رشكات الشخص الواحد؛ فالبعض من هذه القوانني ترك األمر فلم يفرض أية قيود عىل سلطة
املالك ،والبعض اآلخر وضع بعض القيود .ونرى أن مسألة وضع أو عدم وضع قيود عىل
سلطة املالك يرتبط بحقوق وضامنات الدائنني عىل اعتبار أن التوسع يف جتزئة ذمة الشخص
الواحد وتقسيم ضامنه العام بني عدة رشكات يسأل يف كل منها عن املبلغ الذي خصصه فقط
لكل رشكة ،فيه إرضار للدائنني خاصة يف احلاالت التي يثبت فيها مسؤوليته املطلقة عن ديون
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الرشكة نتيجة خطأ ارتكبه أو خلط بني ذمته املالية وذمة الرشكة أو استخدام الشخصية
االعتبارية للرشكة يف حتقيق مصالح خاصة له .يف هذه احلاالت ،يفيد الدائنني أن تكون باقي
أموال هذا الشخص مازالت يف ذمته املالية ومل يتم ختصيصها لدائني رشكة أخرى.
وتتأثر حقوق الدائنني وضامناهتم أكثر إذا سمحنا لرشكة الشخص الواحد بتأسيس رشكة
شخص واحد أخرى؛ ألنه يف هذه احلالة سوف يقوم املالك بتخصيص جزء من رأسامله
للرشكة األوىل ودائنيها ،ثم يقوم بتخصيص جزء أصغر منه للرشكة الثانية ودائنيها ،األمر الذي
بال شك يرض دائني الرشكة األوىل .ونتفق مع ما ذهب إليه بعض الفقه من أن تعدد الذمم
ملالك رأس املال قد يستخدم الختالق دائنني عىل غري احلقيقة من أجل التحايل إما عىل
نصوص القانون أو عىل الدائنني بوضع بعض األموال بعيدا عنهم(.)51
وبتحليل النصوص الواردة يف القوانني حمل الدراسة ،نجد أهنا من ناحية القيود التي
تفرضها عىل مالك رأس املال تنقسم إىل نوعني ،وسوف نبني موقف كل نوع يف مطلب مستقل.

املطلب األول
إطالق حرية مالك رأس املال يف التأسيس
تستند القوانني التي تنتمي إىل هذا االجتاه إىل عدة أسس لتأييد ما تتبناه من سياسة وضع
عدد معني لعدد الرشكات التي يمكن ملالك رأس املال تأسيسها ،ومن هذه األسس(:)52
األول ،أن العربة يف تأسيس أي رشكة هو بتوافر األركان والرشوط القانونية التي يتطلبها
كل مرشع .فإذا توافرت هذه الرشوط وتلك األركان ،خاصة ما يتعلق منها برأس املال وعدد
الرشكاء واألنشطة التي يمكن ممارستها ،يستطيع املؤسس تأسيس ما يشاء من الرشكات،
وليست هناك حاجة للمرشع أن حيدد ملكيته بعدد معني من الرشكات.

( )51انظر يف ذلك ،د .إلياس ناصيف ،موسوعة الرشكات التجارية ،مرجع سابق ،ص .48
( )52انظر بصفة عامة ،د .هيوا إبراهيم احليدري ،رشكة الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودة  -دراسة مقارنة-
ط  ،1منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،2010 ،ص .307
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الثاين ،أن تقييد حرية متلك وتأسيس الرشكات فيه حرمان للمستثمر من ممارسة أنشطة
اقتصادية مرشوعة ،وهذا يؤدي إىل تقييد إنشاء مشاريع اقتصادية متعددة لتشغيل رؤوس
األموال ،وهو خيالف هنج العديد من الدول التي تشجع إنشاء املرشوعات الصغرية واملتوسطة
من جانب مواطنيها.
ومن القوانني حمل الدراسة التي تتبنى هذه السياسة الترشيعية( ،)53قانون الرشكات
البحريني حيث ينص يف املادة ( )261بعد تعديلها باملرسوم بقانون رقم ( )28لسنة 2020
عىل أن " الرشكة ذات املسؤولية املحدودة هي رشكة تتكون من عدد من األشخاص وال يكون
كل رشيك مسئوال إال بقدر حصته يف رأس املال .وجيوز أن متتلك من قبل شخص واحد
طبيعي أو اعتباري"( .)54ويتضح من هذا النص أن املرشع البحريني مل يضع أية قيود عىل متلك
أو تأسيس رشكة الشخص الواحد ،فامدامت الرشكة يمتلك رأسامهلا شخص واحد طبيعي أو
اعتباري ،فإهنا تتصف بأهنا رشكة شخص واحد دون التقيد بعدد معني .هذا باإلضافة إىل أنه
ال توجد أية قيود عىل تأسيس هذه الرشكات وردت يف األحكام املنظمة للرشكة ذات املسؤولية
املحدودة يف حال تطبيق نصوصها عمال باإلحالة الواردة يف املادة ( )297من القانون.
ونفس األمر يف قانون الرشكات اإلمارايت حيث مل يضع حدا أدنى لعدد رشكات الشخص
الواحد التي من املمكن أن يؤسسها الشخص الطبيعي أو االعتباري( ،)55وإنام نص يف املادة
( )2/72عىل أنه " جيوز لشخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس ومتلك رشكة ذات

( )53هناك قوانني أخرى تتبنى هذا االجتاه مثل قانون الرشكات األردين ،وقانون الرشكات األملاين .انظر يف ذلك ،د.
ناريامن عبد القادر ،مرجع سابق ،ص  ،165والقانون األمريكي واألسباين .انظر يف ذلك ،د .هيوا احليدري ،مرجع
سابق ،ص .305
( )54اجلدير بالذكر أن قانون الرشكات البحريني قبل التعديل الذي تم عام  2020كان يتضمن نص املادة ( )289التي
كانت تعرف رشكة الشخص الواحد بأهنا " يقصد برشكة الشخص الواحد يف تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط
اقتصادي يمتلك رأسامله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري".
( )55انظر يف ذلك ،أ .سامية بخيت النهدي ،إشكاليات التنظيم القانوين للضامنات العامة لدائني رشكة الشخص
الواحد ذات املسؤولية املحدودة ،مرجع سابق ،ص.77
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مسؤولية حمدودة.(56)“ .
ومن القوانني التي تتبنى هذا االجتاه كذلك ،قانون الرشكات الكويتي حيث ينص يف املادة
( )85عىل أنه " يقصد برشكة الشخص الواحد يف تطبيق أحكام هذا القانون كل مرشوع
يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري ،وال يسأل مالك الرشكة عن
التزاماهتا إال بمقدار رأس املال املخصص للرشكة" ،دون أن حيدد النص عددا معينا من
الرشكات يلتزم هبا مالك رأس املال.
واألمر كذلك يف قانون التجارة الفرنيس الذي ينص يف املادة ( )1/223عىل أن" تؤسس
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة من شخص واحد أو أكثر ال يسألون عن ديون الرشكة إال يف
حدود حصصهم" ،ثم بني يف البند ( )2من املادة سلطة الشخص الواحد يف رشكة الشخص
الواحد دون أن يبني ما إذا كان من املمكن تأسيس أكثر من رشكة من عدمه(.)57

املطلب الثاين

تقييد حرية مالك رأس املال يف التأسيس
ينتمي إىل هذا االجتاه القوانني التي تتبنى مبدأ تقييد حرية مالك رأس املال يف تأسيس أكثر
من رشكة شخص واحد ،ومن ثم تسمح له فقط بتأسيس رشكة واحدة فقط ،وال جتيز كذلك
للرشكة ذات املسؤولية املحدودة املكونة من شخص واحد أن متتلك سوى رشكة واحدة فقط
من الرشكة ذات املسؤولية املحدودة من شخص واحد .ويف هذا النوع من الرشكات تزداد
( )56تثري عبارة النص التساؤل عن صفة املواطن التي وردت فيه وما إذا كانت صفة تالزم الشخص الطبيعي أم تالزم
الشخص االعتباري كذلك .انظر يف رشح هذا النص ،د .رشيف حممد غنام ،د .صالح راشد احلمراين ،رشح قانون
الرشكات التجارية رقم  2لسنة  ،2015مرجع سابق ،بند  ،169ص .202
( )57ينص هذا البند عىل أنه "عندما يؤسس الرشكة شخص واحد فقط ،يشار إىل هذا الشخص عىل أنه "املساهم
الوحيد"  .يامرس املساهم الوحيد الصالحيات املخولة للجمعية العمومية للرشكاء بموجب أحكام هذا الفصل .حيدد
املرسوم نامذج األنظمة التأسيسية لرشكة ذات مسؤولية حمدودة يتوىل فيها املساهم الوحيد ،الشخص الطبيعي ،اإلدارة
نموذجا آخر خيتلف عنها
والرشوط التي ترد يف نامذج األنظمة التي تضمن علم الغري .تنطبق هذه النامذج مل يتبن املؤسس
َ
عند تأسيس الرشكة".
176

36

[السنة السادسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss90/3

"?????? ??????? ????? ?????" ????????? ?????? ?????? ????? ???? ?? ???????? ?????? Al-Fulaiti:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [د .سالم بن سالم بن حميد الفليتي]

ضامنة الدائنني جتاه املدين حيث يمتنع عليه تقليص أو ختصيص ذمته املالية يف صورة رشكة هلا
ذمة مالية مستقلة سوى مرة واحدة فقط ،وتظل باقي أمواله يف الضامن العام له.
ومن القوانني التي تتبنى هذا االجتاه( ،)58قانون الرشكات العامين ،حيث ينص يف الفقرة
الثانية من املادة ( )291عىل أنه "وال جيوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من رشكة ذات
مسؤولية حمدودة من شخص واحد ،وال جيوز للرشكة ذات املسؤولية املحدودة املؤسسة من
شخص واحد "ذي صفة طبيعية أو اعتبارية" أن تؤسس رشكة أخرى ذات مسؤولية حمدودة
من شخص واحد"( .)59ويفهم من هذا النص ما ييل:
-1أنه مع رصاحة النص ،فإن القيد اخلاص بعدم تأسيس أكثر من رشكة ذات مسؤولية
حمدودة من شخص واحد يرد عىل سلطة الشخص الطبيعي فقط تأسيس هذا النوع من
الرشكات .والقيد الوارد يف هذا النص يتعلق بتأسيس رشكة شخص واحد مرة ثانية ،ومن ثم
يمكن للشخص الطبيعي أن يكون مؤسسا لرشكة شخص واحد ،ويف نفس الوقت رشيكا يف
رشكة أخرى ولو كانت ذات مسؤولية حمدودة ،أو مالكا ملؤسسة فردية .وهذا التفسري يستند
إىل قاعدة أن القيد استثناء ال يتوسع فيه وال يقاس عليه.
 -2جيوز للشخص االعتباري العام أو اخلاص أن يؤسس أكثر من رشكة ذات مسؤولية
حمدودة من شخص واحد؛ ألن القيد السابق ال يشمله .ويعترب ذلك يف رأينا تفرقة بال مربر بني
دائني الشخص الطبيعي ودائني الشخص االعتباري يف حال تأسيس أي منهم لرشكة شخص
واحد؛ ألن دائني الشخص الواحد يتمتعون بضامنة أكثر من دائني الشخص االعتباري.
( )58هناك قوانني أخرى تتبنى هذا االجتاه مثل قانون الرشكات املرصي ،والقانون الفرنيس ،والقانون البلجيكي .انظر
يف ذلك ،د .أمحد بن عبد الرمحن املجايل ،بحث بعنوان " :األحكام القانونية لرشكة الشخص الواحد وفقا لنظام الرشكات
السعودي اجلديد" ،جملة جامعة امللك سعود ،جملد  ،29كلية احلقوق والعلوم السياسية ( ،)2يوليو  ،2017ص .276
وانظر كذلك يف القانون الفرنيس،
Paillusseau, J. ''L'E.U.R.L ou des intérêts pratiques et des conséquences théoriques de la
société unipersonnelle?'', J.C.P.. éd. E, 14684, (1986).

( )59يتضح من النص أن املرشع العامين مل يتطلب يف الشخص الطبيعي أو االعتباري املؤسس لرشكة الشخص الواحد
أن يكون مواطنا بعكس قوانني أخرى كقانون الرشكات اإلمارايت.
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 -3إذا أسس الشخص الطبيعي أو الشخص االعتباري رشكة شخص واحد ،فال جيوز
هلذه الرشكة أن تؤسس بدورها رشكة شخص واحد أخرى ،والقيد هنا عام يتعلق برشكة
الشخص الواحد األوىل سواء كانت مؤسسة من شخص طبيعي أو اعتباري .وحسنا فعل
املرشع بالنص عىل هذا احلظر؛ لغلق باب التحايل عىل تأسيس رشكات الشخص الواحد
خاصة من جانب األشخاص الطبعيني.
ونفس األمر متاما يف نظام الرشكات السعودي ينص يف املادة ( )2/154عىل أنه " يف مجيع
األحوال ،ال جيوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أو يتملك أكثر من رشكة ذات مسؤولية
حمدودة من شخص واحد ،وال جيوز للرشكة ذات املسؤولية املحدودة اململوكة من شخص
واحد (ذي صفة طبيعية أو اعتبارية) أن تؤسس أو تتملك رشكة أخرى ذات مسؤولية حمدودة
من شخص واحد"(.)60
تعقيب :نالحظ عىل موقف القوانني حمل الدراسة يف مسألة القيود التي ترد عىل سلطة مالك
رأس املال يف تأسيس رشكات الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودة يف أمرين:
األول ،حسنا فعل املرشع العامين واملنظم السعودي بتحديد عدد رشكات الشخص الواحد
ذات املسؤولية املحدودة التي يمكن للشخص الطبيعي تأسيسها وعدم ترك عملية التأسيس
مفتوحة ملا يف ذلك من تأثري سيئ عىل الضامن العام للدائنني ،كام أنه يتامشى مع طبيعة تأسيس
رشكة الشخص الواحد التي تعترب استثناء من تأسيس الرشكات متعددة الرشكاء.
غري أننا ال نتفق مع املرشع العامين واملنظم السعودي فيام تبناه من إطالق حرية التأسيس
بالنسبة للشخص االعتباري ،فالتفرقة بني طبيعة املؤسس ال تستند إىل سند قانوين .بيان ذلك
أن الذمة املالية للشخص الطبيعي واالعتباري عىل السواء تعترب الضامن العام لدائنيه وهي
تتض من كل ما له من أصول وما عليه من التزامات ،وهذا الضامن مكرس حلقوق الدائنني.

( )60راجع يف ذلك ،عدنان العمر ،بحث بعنوان" :مدى انسجام رشكة الشخص الواحد مع األحكام العامة واخلاصة
للرشكات دراسة حتليلية مقارنة وفقا لنظام الرشكات السعودي اجلديد لسنة 1437هـ " ،منشور يف جملة املنارة ،جامعة
آل البيت ،املجلد  ،24العدد  ،2األردن ،2018 ،ص .310
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ومادام أن الشخص االعتباري تم تأسيسه بشكل قانوين صحيح فهو يتامثل مع الشخص
الطبيعي يف هذه املسألة.
الثاين ،أن املرشع العامين واملنظم السعودي مل يتبنيا جزاء خاصا يمكن توقيعه عىل من خيالف
هذا النص الذي يقيد حرية املؤسس يف تأسيس أكثر من رشكة واحدة .وجتدر اإلشارة يف هذا
املقام أنه ال يوجد نص خاص برشكة الشخص الواحد يف قانون الرشكات العامين يمكن
تطبيقه ،كام أنه ال يوجد نص عام يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة يقرر جزاء البطالن أو أي
جزاء آخر يف حالة خمالفة إجراءات التأسيس .وال يوجد يف هذا الصدد سوى نص املادة ()236
التي تتضمن النص عىل جزاء املسؤولية الشخصية ملالك رأس املال حال عدم كتابة عبارة "
رشكة حمدودة املسؤولية "ش .م .م") ،واملادة ( )243التي تنص عىل اعتبار وثائق تسجيل
الرشكة الغية إذا مل تسجل لدى املسجل يف املدة املحددة قانونا ،واملادة ( )247التي تتضمن
جزاء عدم االعتداد بملكية أية حصة ألي رشيك إذا مل تقيد يف سجل الرشكاء.
أما يف النظام السعودي ،فاألمر خمتلف حيث إنه عىل الرغم من أن هذا القانون قد جاء خلوا
من نص خاص ينطبق يف الفرض الذي نعاجله ،فإن هذا النظام يتضمن نص املادة ( )159الذي
يقرر بطالن الرشكة ذات املسؤولية املحدودة التي تؤسس باملخالفة ألحكام النظام باطلة ،ومن
ثم تصبح رشكة الشخص الواحد التي تؤسس باملخالفة لقيد التأسيس باطلة .هذا باإلضافة
إىل اعتبار مؤسس الرشكة الباطلة مسؤوال عن أية أرضار أصابت الغري نتيجة تأسيس الرشكة
بشكل باطل .وال حيوز للمؤسس أن حيتج هبذا البطالن عىل الغري(.)61

( )61اجلدير بالذكر أن القانون الفرنيس يرتب البطالن لرشكة الشخص الواحد التي تم تأسيسها باملخالفة ،أما املرشع
البلجيكي فهو يرتب املسؤولية الشخصية ملالك رأس املال عن ديون الرشكة التي تم تأسيسها باملخالفة انظر ،يارس هشام
عبد اللطيف ،النظام القانوين لرشكة الشخص الوا حد ،دراسة حتليلية ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق جامعة األزهر،
غزة ،2019 ،ص .61
[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
39

179

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 90 [2022], Art. 3

[ضمانات الدائنين يف شركة الشخص الواحد محدودة املسؤولية]ــــــــــــــــــــــــــــــ

املبحث الثالث
املسؤولية املطلقة ملالك رأس املال يف بعض احلاالت
أهم ما تتميز به رشكة الشخص الواحد حمدودة املسؤولية هو املسؤولية املحدودة ملالك
رأس املال جتاه الغري عن ديون الرشكة والتزاماهتا حيث تكون مسؤوليته بقدر رأس املال الذي
خصصه لنشاط الرشكة وسجله باعتباره رأس مال الرشكة ،وهبذا حيمي باقي أمواله من مطالبة
الدائنني حال إحاطة ديون الرشكة برأسامهلا وموجوداهتا( ،)62وهبذا تأخذ املسؤولية املحدودة
ملالك رشكة الشخص الواحد نفس املفهوم الذي تتخذه يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة
بالنسبة للرشيك فيها( .)63وتتشابه مسؤولية مالك رأس املال عىل هذا النحو مع مسؤولية
الرشيك يف رشكة التوصية البسيطة ،ورشكات املسامهة ،والرشكة ذات املسؤولية املحدودة،
ورشكات التوصية باألسهم يف القوانني التي تنص عليها( .)64وتعترب املسؤولية املحدودة كام
يرى بعض الفقه أحد مظاهر الفصل بني ذمة مالك رأس املال وبني ذمة الرشكة(.)65
ويرتتب عىل هذه املسؤولية املحدودة ملالك رأس املال نتيجة قانونية مهمة تتمثل يف أنه يف
احلالة التي تزيد فيها الديون عىل أصول الرشكة ،وال يكون هناك أي ضامن آخر للدائنني ،فال
جيوز هلم التنفيذ عىل أموال املالك اخلاصة التي مل خيصصها لالستثامر يف الرشكة ،ويتحمل
الدائنون خماطرة التعامل مع الرشكة ،األمر الذي جيعل الغري حيجم عن التعامل معها بالشكل
( )62د .إخالص محزة ،رشكة الشخص الواحد حمدودة املسؤولية ،دراسة مقارنة بني الترشيع الفرنيس واملرصي
والعراقي ،بحث منشور بمجلة الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية اإلنسانية ،جامعة بابل ،العدد  ،2017 ،35ص .1000
( )63انظر ،د .فايز نعيم رضوان ،الرشكات التجارية وفقا للقانون االحتادي رقم  8لسنة  1984وتعديالته بدولة
اإلمارات العربية املتحدة ،أكاديمية رشطة ديب ،بند  ،306ص .409
( )64د .عبداهلل اخلرشوم ،بحث بعنوان " :رشكة الشخص الواحد يف قانون الرشكات األردين لسنة 1997والقوانني
املعدلة لسنة  ،2002د راسة مقارنة" ،منشور يف جملة املنارة ،جامعة آل البيت ،املجلد  ،11العدد ،3األردن،2005 ،
ص.17
( )65راجع،
SINGH (v.), One Person Company- A Concept for New Age Business Ownership, 28
November 2013, p. 1, in “https://www.mondaq.com/india/corporate-and-company-law/
”278154 /one-person-company-a-concept-for-new-age-business-ownership
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القانوين الذي تكرسه النصوص الترشيعية(.)66
وقد كرست القوانني حمل الدراسة مبدأ املسؤولية املحدودة ملالك رأس املال يف رشكة
الشخص الواحد بال استثناء .بيان ذلك أن قانون الرشكات العامين قد نص عليها يف املادة
( )293بقوله " ال يسأل مالك الرشكة عن التزاماهتا إال بمقدار رأس املال املخصص هلا" .ومن
هذه القوانني كذلك ،نظام الرشكات السعودي حيث ينص يف املادة ( )151عىل أنه " وتكون
الرشكة وحدها مسؤولة عن الديون وااللتزامات املرتتبة عليها ،وال يكون املالك أو الرشيك
فيها مسؤوال عن تلك الديون وااللتزامات" .ويالحظ عىل النص السعودي أنه زاد عن النص
العامين عبارة أن الرشكة هي املسؤولة عن ديوهنا وحدها ،ثم أكد عدم مسؤولية مالك رأس
املال عن هذه الديون بعد ذلك(.)67
غري أنه نظرا لآلثار الضارة بمبدأ املسؤولية املحدودة ملالك رأس املال عىل دائني الرشكة
باعتبارها أكرب هتديد حلقوقهم ،فإن الفقه يتفق يف مسألة أن مالك رأس املال لن يستفيد منها
إال إذا كان ترصفه وسلوكه مع الرشكة والغري يتسم بحسن النية والبعد عن الغش واإلرضار
بالغري وااللتزام بأحكام القانون) ،(68فإن خالف ترصفه ما سبق جيب حرمانه من ميزة
املسؤولية املحدودة ومد مسؤوليته عن ديون الرشكة إىل كل أمواله ،ويعود الضامن العام
للدائنني عىل كل أموال املدين وليس فقط عىل أصول الرشكة القائمة(.)69

( )66د .هيوا إبراهيم احليدري ،رشكة الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودة دراسة مقارنة ،منشورات احللبي
احلقوقية ،2010 ،ص . 181
( )67نفي األمر يف املادة ( )85من قانون الرشكات الكويتي ،واملادة ( )2/71من قانون الرشكات اإلمارايت ،واملادة
( )28من قانون الرشكات البحريني ،واملادة ( )151من نظام الرشكات السعودي ،واملادة ( )1/223من قانون التجارة
الفرنيس.
( )68يف نفس املعنى ،د .أمحد مصطفى الدبويس السيد ،محاية دائني رشكة الشخص الواحد يف حالة إفالسها وفقا
للقانونني اإلمارايت واملرصي ،مرجع سابق ،ص .574
( )69انظر يف ذلك ،أ .يارس هشام ياسني عبد اللطيف ،النظام القانوين لرشكة الشخص الواحد :دراسة حتليلية مقارنة،
رسالة ماجستري ،جامعة األزهر – غزة  -فلسطني ،2019 ،د .ص .42
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وبناء عىل ذلك سوف نقسم هذا املبحث إىل مطلبني ،نبني يف األول النص عىل املسؤولية
املطلقة يف القوانني حمل الدراسة ،ونحدد يف الثاين احلاالت التي تتحول فيها مسؤولية مؤسس
الرشكة إىل مطلقة.

املطلب األول
النص عىل املسؤولية املطلقة ملالك رأس املال
تتفق القوانني حمل الدراسة -عدا القانون الفرنيس  -عىل أنه استثناء من مبدأ املسؤولية املحدودة
ملالك رأسامل رشكة الشخص الواحد ،تتأسس مسؤوليته املطلقة عن دين الرشكة يف بعض
احلاالت قدر فيها املرشعون أن مالك رأس املال قد خالف األحكام املنظمة هلذه الرشكة مما سبب
رضرا بدائنيه بإضعاف الضامنات املقررة هلم جتاه الرشكة .وقد قدر هؤالء املرشعون أن أفضل
تعويض عن هذه الترصفات هي تقوية ضامناهتم بتقرير املسؤولية الشخصية له عن ديون الرشكة.
ومن القوانني التي نصت عىل هذه املسؤولية ،قانون الرشكات العامين الذي ينص يف املادة
( )296عىل أنه " إذا قام مالك الرشكة بسوء نية بتصفيتها أو أوقف نشاطها قبل انتهاء مدهتا
أو قبل حتقق الغرض من إنشائها ،أو مل يفصل بني أعامل الرشكة وأعامله اخلاصة األخرى ،كان
مسؤوال عن التزاماهتا يف أمواله اخلاصة" .واألمر هو ذاته يف املادة ( )155من نظام الرشكات
السعودي التي تنص عىل أنه " يكون الشخص املالك للرشكة ذات املسؤولية املحدودة مسؤوال
يف أمواله اخلاصة عن التزامات الرشكة يف مواجهة الغري الذي تعامل معه باسم الرشكة ،وذلك
يف األحوال اآلتية:
أ-إذا قام بسوء نية  -بتصفية رشكته ،أو أوقف نشاطها قبل انتهاء مدهتا أو قبل حتقيق
الغرض الذي أنشئت من أجله
ب-إذا مل يفصل بني أعامل الرشكة وأعامله اخلاصة األخرى
ج-إذا زاول أعامال حلساب الرشكة قبل اكتساهبا الشخصية االعتبارية".
واألمر كذلك يف قانون الرشكات البحريني حيث تنص املادة ( )18مكرر بعد تعديلها
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باملرسوم بقانون رقم ( )28لسنة  2020عىل أنه(:)70
أ -يكون املؤسس أو الرشيك أو مالك رأس املال أو مدير الرشكة أو عضو جملس اإلدارة
يف رشكة املسامهة أو رشكة املسامهة املقفلة أو الرشكة ذات املسئولية املحدودة  -بحسب
األحوال  -مسئوال يف مجيع أمواله اخلاصة عن أية أرضار تصيب الرشكة أو الرشكاء أو
املسامهني أو الغري ،يف أي من احلاالت اآلتية(:)71
 -1إذا قدم بيانات أو معلومات غري صحيحة عن رأسامل الرشكة يف عقد تأسيسها أو
نظامها األسايس أو يف تعامالهتا مع الغري أو أي من وثائقها يكون من شأهنا التأثري يف الثقة
املالية بالرشكة.
-2إذا استغل الرشكة ألغراض الغش أو ألغراض غري مرشوعة.
-3إذا تعامل مع أموال الرشكة عىل أهنا من أمواله اخلاصة.
-4إذا مل يفصل بني مصلحته الشخصية ومصلحة الرشكة.
 -5إذا تسبب يف ترتيب التزامات عىل الرشكة ،رغم علمه اليقيني أو املفرتض بأن الرشكة
غري قادرة عىل أداء تلك االلتزامات وقت استحقاقها ،أو كان ترتيب تلك االلتزامات بسبب
إمهاله أو خطئه اجلسيم.
-6إذا تسبب يف عجز الرشكة عن أداء الرضائب والرسوم املستحقة للحكومات أو اهليئات
أو املؤسسات العامة ،وكان يعلم بذلك علام يقينيا أو مفرتضا ،أو كان ترتيب تلك االلتزامات
بسبب إمهاله أو خطئة اجلسيم.
-7إذا خالف أحكام القانون أو عقد تأسيس الرشكة أو نظامها األسايس.
( )70جتدر اإلشارة إىل أن هذه املادة قد متت إضافتها إىل القانون البحريني بالقانون رقم ( )50لسنة  2014املعدل
لقانون الرشكات رقم ) )21لسنة .2001
( )71جتدر اإلشارة إىل أن النص يف الفرتة منذ إقراره بالقانون رقم ( )50لسنة  2014حتى إلغائه باملرسوم رقم ()28
لسنة  2020كان يتضمن اإلشارة إىل مؤسس رشكة الشخص الواحد ولكنها ألغيت بسبب إلغاء التنظيم اخلاص هبذه
الرشكة وتطبيق أحكام املسؤولية املحدودة عليها.
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ونفس احلال يف قانون الرشكات الكويتي الذي ينص يف املادة ( )90التي تنص عىل أنه " إذا
قام صاحب رأس مال الرشكة بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدهتا أو قبل حتقيق
الغرض من إنشائها كان مسؤوال عن التزاماهتا يف أمواله اخلاصة .ويكون مسؤوال يف أمواله
اخلاصة إذا ثبت أنه مل يفصل بني ذمته املالية والذمة املالية للرشكة بام يرض الغري احلسن النية".
ويف نفس االجتاه ،قانون الرشكات اإلمارايت ،حيث ينص يف املادة ( )2/299منه عىل أنه "
إذا قام مالك رشكة الشخص الواحد بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدهتا أو
قبل حتقيق الغرض الوارد بعقد تأسيسها كان مسؤوال عن التزاماهتا يف أمواله اخلاصة".
تعقيب :نالحظ عىل النصوص السابقة ما ييل:
 -1أن املسؤولية املطلقة ملالك رأس املال استثناء من األصل العام وهو املسؤولية املحدودة
له ،وصفة االستثناء واضحة يف حتديد حاالت معينة لقيام املسؤولية املطلقة بينام ال يوجد حتديد
يف املسؤولية املحدودة.
 -2أن احلاالت التي جتيز حتول مسؤولية مالك رأس املال من حمدودة إىل مطلقة حمل اتفاق
بني القوانني حمل الدراسة ،ومل خيرج عن هذا االتفاق سوى قانون الرشكات اإلمارايت .تفصيل
ذلك أن القانون العامين والبحريني والكويتي والنظام السعودي يتفقون يف وجود ثالث
حاالت تظهر فيها املسؤولية املحدودة ملالك رأس املال وهي :التصفية بسوء نية ،ووقف نشاط
الرشكة قبل انتهاء مدهتا أو قبل حتقيق الغرض من إنشائها ،وعدم الفصل بني ذمته املالية عن
ذمة الرشكة .أما قانون الرشكات اإلمارايت ،فقد حرص هذه احلاالت يف احلالتني األُوىل والثانية
فقط دون احلالة الثالثة املتعلقة بعدم الفصل بني الذمة املالية ملالك رأس املال وذمة الرشكة.
 -3احلاالت التي تتحول فيها مسؤولية رشكة الشخص الواحد من حمدودة إىل مطلقة
التتوقف عىل ما تم النص عليه رصاحة يف رشكة الشخص الواحد ،وإنام يمكن أن نضيف إليها
احلاالت التي تتحول فيها مسؤولية الرشيك يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة من حمدودة
إىل مطلقة بحكم اإلحالة الواردة يف قانون الرشكات إىل أحكام الرشكة ذات املسؤولية
املحدودة فيام ال يرد به نص خاص يف رشكة الشخص الواحد .وهلذا جاءت هذه احلاالت
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موسعة بشكل كبري يف قانون الرشكات البحريني حيث أدرج نص املادة ( )18مكرر حاالت
مسؤولية مالك رأسامل رشكة الشخص الواحد ضمن حاالت املسؤولية املطلقة للرشيك يف
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة.
 -4توسع قانون الرشكات البحريني يف احلاالت التي تتحول فيها مسؤولية مالك رأس
امل ال من حمدودة إىل مطلقة حيث أضاف حالة تقديم البيانات الكاذبة أو غري الصحيحة يف
تعامالته مع الغري أو يف وثائق الرشكة يكون من شأهنا التأثري عىل الثقة املالية للرشكة ،وأضاف
حالة استغالل الرشكة ألغراض الغش أو ألغراض غري مرشوعة ،وحالة إذا تسبب يف ترتيب
التزامات عىل الرشكة ،رغم علمه اليقيني أو املفرتض بأن الرشكة غري قادرة عىل أداء تلك
االلتزامات ،وحالة إذا تسبب يف عجز الرشكة عن أداء الرضائب والرسوم املستحقة
للحكومات أو اهليئات أو املؤسسات العامة.
ونقدر من جانبنا هذا التوسع من املرشع البحريني يف حتول مسؤولية مالك رأس املال،
وذلك لتفادي أي حتايل أو إرضار بالدائنني قد يقع منه ،كام أن هذا التوسع يقيم التوازن بني
حق مالك رأس املال يف تأسيس رشكة بمفرده وإبعاد باقي أمواله عن الدائنني ،وبني حقوق
هؤالء عىل املال املخصص دون غش أو حتايل.

املطلب الثاين
حاالت املسؤولية املطلقة ملالك رأس املال
عىل الرغم من تعدد احلاالت التي تنقلب فيها مسؤولية مالك رأسامل رشكة الشخص
الواحد من مسؤولية حمدودة إىل مطلقة يف القوانني حمل الدراسة ،إال أنه حلسن عرض هذه
احلاالت يمكن مجعها يف احلاالت اآلتية:
أوالً :املسؤولية عن عدم اإلفصاح:
توجب القوانني حمل الدراسة عند تأسيس الرشكة عىل مالك رأس املال اإلفصاح عن
اسمه ،وعن نوع الرشكة بأهنا رشكة شخص واحد ،وأن يبني نوع املسؤولية فيها بأهنا ذات
مسؤولية حمدودة ،ملا هلذا اإلفصاح من أمهية يف بيان طبيعة الرشكة واملسؤولية فيها للغري
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املتعاملني معها( ،)72خاصة وأن اسم الرشكة جيب أن يدون يف مجيع العقود واملخالصات
واملراسالت ونامذج الطلبات التي تصدر عن الرشكة.
وقد نصت القوانني عىل جزاء خمالفة هذا االلتزام ويتمثل يف اعتبار املالك مسؤوال عن
األرضار التي سببها للغري نتيجة هذه املخالفة .وجتدر اإلشارة إىل أن جمرد عدم كتابة هذه
العبارة أو جزء منها يف اسم الرشكة ال يستوجب تقرير املسؤولية املطلقة ملالك رأس املال ،وإنام
تتقرر مسؤوليته عندما يصيب الغري رضر سببه عدم انتباه الغري عند التعامل مع املالك لنوع
الرشكة أو للمسؤولية املحدودة له عن ديوهنا.
ومن تطبيقات هذه احلالة من حاالت املسؤولية املطلقة ملالك رأس املال يف القانون العامين
ما ورد يف نص املادة ( )3/236التي تنص عىل أنه "وإذا ترتب عىل خمالفة أحكام الفقرة السابقة
وقوع الغري حسن النية يف خطأ ما بشأن حدود مسؤولية الرشكاء ،كان الشخص الذي ارتكب
تلك املخالفة مسؤوال يف أمواله اخلاصة جتاه الغري عن األرضار التي سببتها تلك املخالفة".
وحسنا فعل املرشع العامين عندما اشرتط لقيام املسؤولية املطلقة ملالك رأس املال – حال تطبيق
النص عىل رشكة الشخص الوحد -أن يكون الغري حسن النية ،ووقوع رضر له من جراء خمالفة
األحكام املتعلقة بكتابة اسم مالك رأس املال ،ونوع املسؤولية يف الرشكة.
ومن تطبيقات ذلك أيضا ما ورد يف املادة ( )2/263من قانون الرشكات البحريني وهي
من املواد التي مل جير عليها أية تعديالت من أنه "وجيب أن ُيذكر كل ذلك يف مجيع عقود الرشكة
وفواتريها وإعالناهتا وأوراقهــا ومطبوعاهتا ،فإذا مل ُيذكر كان مديرو الرشكة مسئولني
بالتضامن يف أمواهلم اخلاصة جتاه الغري".
ونفس األمر يف قانون الرشكات اإلمارايت ،حيث نجد أن املادة ( )72تنص عىل أنه "  ...ويف
حال رشكة الشخص الواحد (ذ.م.م) جيب أن يقرتن اسم الرشكة باسم مالكها وان تتبعه عبارة
رشكة الشخص الواحد ذات مسؤولية حمدودة" .ومن التطبيقات القضائية هلذه احلالة يف القضاء
( )72أ .رنا أمحد احلنجل ،الصعوبات القانونية التي تواجه الرشكة املسامهة املؤلفة من شخص واحد يف القانون األردين،
رسالة ماجستري ،جامعة عامن العربية ،كلية الدراسات القانونية العليا ،2007 ،ص .121
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اإلمارايت حال تطبيقها عىل الرشيك يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة احلكم الصادر من حمكمة
نقض أبو ظبي عام  2013حيث ورد فيه ما ييل "  ...إال أنه استثناء من هذا األصل ال يعتد بمبدأ
حتديد مسؤولية الرشيك – وفقا لنص املادة  219من ذات القانون  -متى كان هذا الرشيك مديرا
هلا وأمهل ذكر البيان اخلاص بأن الرشكة ذات مسؤولية حمدودة وبيان رأس ماهلا فيكون مسؤوال
يف أمواله اخلاصة عن مجيع االلتزامات الناشئة عن الترصف الذي تعقده الرشكة كام لو كان رشيكا
متضامنا ،ملا كان ذلك وكان الثابت أن املطعون ضده أقام دعواه بصحيفة اختصم فيها الطاعن
بصفته املدير والرشيك املفوض ملصنع  ....للبيوت اجلاهزة واملتخذ شكل رشكة ذات مسؤولية
حمدودة للحكم عليه هبذه الصفة بالتضامن مع الرشكة املذكورة بأن يؤديا له التعويض املطالب به
عن اإلخالل بااللتزام التعاقدي بسبب فسخ االتفاقية موضوع الدعوى وملحقها دون أن ينسب
إليه إمهال ذكر بيان شكل الرشكة أو مقدار رأس ماهلا ،فإن احلكم املطعون فيه إذ صدر يف ديباجته
بإلزام الطاعن بصفته الشخصية وليس بصفته مديرا ورشيكا يف رشكة  ....ذات املسؤولية املحدودة
والتي مل تطعن عىل احلكم املطعون فيه ،فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بام يوجب نقضه"(.)73
وعىل صعيد نظام الرشكات السعودي ،نجد أن املادة ( )151تنص يف الفقرة الثانية منها
عىل أنه " يكون مديرو الرشكة مسؤولني شخصيا وبالتضامن عن التزامات الرشكة عند عدم
وضع عبارة " ذات مسؤولية حمدودة أو عدم بيان مقدار رأس املال إىل جانب اسم
الرشكة"(.)74
ونالحظ عىل النصوص السابقة املذكورة يف القانون البحريني والقانون اإلمارايت والنظام
السعودي أهنا تنص عىل أنه يف حالة املخالفة هلذا اإلفصاح ،يلتزم املدير أو املديرين بسداد ديون
الرشكة يف أمواهلم اخلاصة ،ويف حالة تعددهم يكونون مسؤولني عىل وجه التضامن كذلك عن
هذه الديون.
( )73حمكمة نقض أبو ظبي ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  284لسنة  2013قضائية ،جلسة ،2013/6/19
مكتب فني  ،7رقم اجلزء  ،3رقم الصفحة . 1329
( )74انظر يف رشح هذا النص ،د .يوسف بن أمحد القاسم الزهراين ،رشكة الشخص الواحد يف نظام الرشكات السعودي
اجلديد ،مرجع سابق ،ص .16
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وعىل الرغم من أن هذه النصوص تذكر رصاحة أن هذه املسؤولية تقع عىل مدير أو مديري
الرشكة ،إال أن املقصود هنا هو كل من يسند إليه مهمة تأسيس الرشكة سواء كان املدير أو
غريه( . )75ونرى أنه يف حالة تطبيق هذا النص عىل رشكة الشخص الواحد ،فإن املسؤولية ال
تقع فقط عىل مدير الرشكة املعني من قبل مالك الرشكة ،وإنام جيب أن يلتزم هذا األخري عىل
وجه التضامن مع املدير إذا قرص يف إظهار البيانات املطلوبة يف اسم الرشكة عىل اعتبار أن
الرشكة تنتمي إليه أوال وأخريا ،ويقع عليه عبء متابعة إجراءات تأسيس الرشكة ،وال يقبل
منه الدفع بانتفاء مسؤوليته ملجرد انتفاء صفة املدير عنه.
ومل خيرج عن هذا النهج سوى قانون الرشكات الكويتي؛ فعىل الرغم من أنه يتضمن نص
املادة ( )92املطبقة عىل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة والتي تنص عىل أن الرشكة جيب أن
تتخذ اسام خاصا يستمد من غرضها أو من اسم رشيك أو أكثر عىل أن يتبع اسم الرشكة عبارة
(ذات مسؤولية حمدودة) ،أو مصطلح (ذ.م.م) ،فإنه مل ينص عىل جزاء يوقع يف حالة املخالفة هلذه
االلتزامات .هذا باإلضافة إىل أنه مل يتضمن النص الرصيح عىل هذا االلتزام أو جزاء خمالفته.
ثان ًيا :خمالفة إجراءات التأسيس:
السبب الرئييس الستفادة مالك رأس املال من املسؤولية املحدودة املقررة له بنصوص
القوانني حمل الدراسة هو نشوء شخص جديد مستقل عنه أال وهو الرشكة كشخص اعتباري
مستقل عن مؤسسه يتمتع بذمة مالية مستقلة متكنه من حتمل التزاماته املتعلقة بنشاطه بعيدا عن
املؤسس مالك رأس املال .وتكتسب الرشكة هذه الشخصية نتيجة اتباع إجراءات تأسيس
صحيحة نصت عليها القوانني حمل الدراسة أو اللوائح التنفيذية الصادرة تنفيذا هلا .ويعترب
اكتساب الرشكة الشخصية االعتبارية كام يقول بعض الفقه الساتر الذي يمنع من نفاذ الدائنني
إىل مالك رأس املال والرجوع عليه باملسؤولية الشخصية(.)76
( )75انظر يف ذلك ،أ .سامية بخيت النهدي ،إشكاليات التنظيم القانوين للضامنات العامة لدائني رشكة الشخص
الواحد ذات املسؤولية املحدودة ،مرجع سابق ،ص.77
( )76يف هذا املعنى ،د .رشيف حممد غنام ،د .صالح راشد احلمراين ،رشح قانون الرشكات التجارية ،مرجع سابق ،بند
 ،390ص .456
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ويرتتب عىل خمالفة إجراءات التأسيس املتطلبة قانونا عدم اكتساب الرشكة هذه الشخصية
االعتبارية وزوال الساتر الذي كان يمنع الدائنني من الرجوع الشخيص عىل مالك رأس املال
بحيث يلزم يف أمواله عن ديون هذا الكيان الذي مل يكتمل تأسيسه واستقالله قانونا عنه(.)77
وقد نصت بعض القوانني حمل الدراسة عىل هذه احلالة وهي بصدد معاجلة مسؤولية
الرشيك يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة .ومن هذه القوانني ،قانون الرشكات العامين حيث
ينص يف املادة ( )269عىل أن" املديرون مسؤولون بصفة منفردة أو بالتضامن – حسب
األحوال  -إزاء الرشكة والغري عن خمالفتهم ألحكام هذا القانون وأحكام وثائق التأسيس وعن
أخطائهم يف اإلدارة."....
ومن هذه القوانني كذلك ،قانون الرشكات البحريني الذي ينص يف املادة ( )18مكرر بعد
تعديلها باملرسوم بقانون رقم ( )28لسنة  2020عىل أنه " أ -يكون املؤسس أو الرشيك أو مالك
رأس املال أو مدير الرشكة أو عضو جملس اإلدارة يف رشكة املسامهة أو رشكة املسامهة املقفلة أو
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة أو رشكة الشخص الواحد  -بحسب األحوال -مسؤوال يف مجيع
أمواله اخلاصة عن أي أرضار تصيب الرشكة أو الرشكاء أو املسامهني أو الغري يف أي من احلاالت
اآلتية-7 :إذا خالف أحكام القانون أو عقد تأسيس الرشكة أو نظامها األسايس" .وباإلضافة إىل
هذا النص ،تنص املادة ( )268من القانون بعد تعديلها عام  2020باملرسوم سالف الذكر عىل أن
الرشكة ال تكتسب الرشكة الشخصية املعنوية إال بعد قيدها ،وال جيوز هلا قبل ذلك مبارشة أعامهلا،
وكل ترصف يتم حلساب الرشكة قبل القيد يف السجل ال ُيلزم إال َم ْن أجراه ويكون مسئوال عنه يف
مجيع أمواله ،وإذا تعدد َم ْن أجروا الترصف كانوا مسئولني بالتضامن.

وكذلك احلال يف املادة ( )1/84من قانون الرشكات االحتادي التي تنص عىل أنه " يسأل
كل مدير يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة جتاه الرشكة والرشكاء والغري عن أية أعامل غش
يقوم هبا كام يلتزم بتعويض الرشكة عن أية خسائر أو مصاريف تتكبدها بسبب يرجع إىل سوء
استخدام الصالحية أو خمالفة أحكام أي قانون نافذ أو عقد تأسيس الرشكة أو عقد تعيينه أو
( )77يف هذا املعنى ،أ .ملياء حلمي أبو جابر ،إفالس رشكة الشخص الواحد ،مرجع سابق ،ص .65
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خطأ جسيم من جانب املدير."....
ومن تطبيقات هذه الفكرة يف القضاء اإلمارايت احلكم الصادر من حمكمة أبو ظبي عام
 2008الذي انتهت فيه بأنه "  ...وكان من املقرر أنه إذا حكم بفسخ العقد لعدم شهره وكانت
الرشكة مل تبدأ يف تنفيذ عقدها بمزاولة أي عمل من أعامهلا فإنه تطبق رشوط العقد إذ إن فسخ
العقد وانحالل الرابطة العقدية ال يمنع من رجوع املتعاقد مع املتعاقد معه عىل أساس املسؤولية
الشخصية عن كافة ما قام به من ترصفات خمالفة للعقد املربم بينهام وال يعتد بذلك يف أن
الرشيك يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ال يسأل إال يف حدود حصته يف رأس مال الرشكة
إذ إن الرشكة مل تقم قانونا أو يف الواقع وإنام يسأل بصفته الشخصية عن ترصفاته بحيث يمتد
أثرها إىل أمواله اخلاصة"(.)78
واألمر كذلك يف املادة ( )105من قانون الرشكات الكويتي التي تنص يف الفقرة الثانية عىل
أن " ويكون املديرون مسؤولني بالتضامن جتاه الرشكة والرشكاء والغري عن خمالفتهم ألحكام
القانون أو عقد الرشكة أو اخلطأ يف اإلدارة وفقا للقواعد املنصوص عليها يف باب رشكة
املسامهة هبذا القانون".
أما نظام الرشكات السعودي ،فقد جاء خمتلفا عن القوانني السابقة عندما ربط مسؤولية
املخالفني لقواعد تأسيس الرشكة باحلالة التي يتقرر فيها بطالن الرشكة من القضاء بناء عىل
طلب كل ذي مصلحة .وقد نص عىل ذلك رصاحة يف املادة ( )159منه بقوله " تعد باطلة -
بالنسبة إىل كل ذي مصلحة  -الرشكة ذات املسؤولية املحدودة التي تؤسس باملخالفة ألحكام
املواد (املادة الثالثة واخلمسني بعد املائة) و(الرابعة واخلمسني بعد املائة) و(السادسة واخلمسني
بعد املائة) و(السابعة واخلمسني بعد املائة) من النظام ،ولكن ال جيوز للرشكاء أن حيتجوا عىل
الغري هبذا البطالن .وإذا تقرر البطالن تطبيقا لذلك ،كان الرشكاء الذين تسببوا فيه مسؤولني
بالتضامن يف مواجهة باقي الرشكاء والغري عن تعويض الرضر املرتتب عليه".
( )78حمكمة نقض أبو ظبي ،الطعن التجاري رقم  70لسنة  ،2007س  2ق.أ ،جلسة  ،2008/3/31مذكور يف كتاب
الرشكات يف ضوء أحكام حمكمة النقض من سنة  2008إىل  ،2010إصدار دائرة القضاء بإمارة ابو ظبي ،سنة النرش
 ،2011الصفحات من  13إىل  ،21وبصفة خاصة ص  ،15و.16
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وعىل صعيد قانون التجارة الفرنيس ،نجد أن الفقرة األوىل من املادة ( )22/223تنص عىل
مسؤولية املديرين الفردية والتضامنية عن ديون الرشكة عن األرضار التي تنتج من أية خمالفة
لنصوص القانون أو اللوائح التي تنظم عمل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ،وكذلك
األرضار التي تنتج من خمالفة أحكام النظام األسايس واألخطاء يف اإلدارة(.)79
ثال ًثا :اخللط بني الذمة املالية ملالك رأس املال والذمة املالية للرشكة:
تتطلب محاية مالك رأس املال من مطالبة دائني الرشكة أن يكون للرشكة أصول وأموال
خاصة هبا مستقلة عن أموال مالك رأسامل الرشكة ،وبمعنى آخر جيب أن يكون التخصيص
الذي أجراه املالك جلزء من أمواله ختصيصا حقيقيا وليس صوريا( .)80وقد اعترب بعض الفقه-
وبحق -أن إرادة مالك رأس املال ورضاءه بتأسيس رشكة الشخص الواحد يظهر بشكل
حقيقي من خالل احرتامه ملبدأ ختصيص الذمة املالية له ،وهذا يرتجم أثناء حياة الرشكة يف
صورة عدم اخللط بني أموال الرشكة وأمواله بحيث ال يترصف يف أموال الرشكة وكأهنا ملك
له .فإذا خالف ذلك ،انعدم رضاؤه وبطلت الرشكة( .)81ونؤيد ما ذهب إليه بعض الفقه من
أن مبدأ املسؤولية املحدودة ملؤسس رشكة الشخص الواحد عن ديون الرشكة جيب أن يتعطل
يف حال ارتكابه أخطاء أدت للخلط بني الذمة املالية له والذمة املالية للرشكة( .)82ويف حالة
( )79يقول النص يف ذلك،
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la
société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes
commises dans leur gestion.

( )80يف هذا املعنى ،د .فريوز سامي عمرو الرياموي ،رشكة الشخص الواحد ،دراسة قانونية مقارنة ،مرجع سابق ،ص
 .280وانظر يف احلاالت التي تتحول فيها مسؤولية املؤسس من حمدودة إىل مطلقة يف الفقه الفرنيس مقالة بعنوان،
" Droits, obligations et responsabilités de l'associé unique, in
https://www. entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/creation-entreprise/eurl/droits=obligations respon sablites-associe-uniqueeurl?nav_total=3&nav_pos=2&nav_ origin_rpk
5639 659& nav_article_rpk_3=5648302&nav _article_rpk_ 2=5648283&nav_ article
_rpk_1=5637113#parcours-nav-anchor", 9/12/2018.

( )81أ .ثامر خليفة العبد هلل ،رشكة الشخص الواحد يف قوانني الرشكات العربية ،مرجع سابق ،ص  47وما بعدها.

( )82انظر ،د .عبد اهلل اخلرشوم ،بحث بعنوان " :رشكة الشخص الواحد يف قانون الرشكات األردين مرجع سابق ،ص
.17
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امتداد مسؤوليته عن ديون الرشكة ،متتد إليه إجراءات التصفية القضائية واإلفالس التي قد
تفتتح ضد الرشكة ذاهتا ،عىل اعتبار أن ديون الرشكة أصبحت ديونه اخلاصة(.)83
وقد نصت القوانني حمل الدراسة عىل هذه احلالة من احلاالت التي تنقلب فيها مسؤولية
مالك رأس املال من حمدودة إىل مطلقة .ومن هذه القوانني ،قانون الرشكات العامين الذي ينص
يف املادة ( )296عىل أن مالك رأس املال يسأل يف أمواله اخلاصة إذا " مل يفصل بني أعامل الرشكة
وأعامله اخلاصة األخرى" وكذلك قانون الرشكات الكويتي حيث ينص يف املادة ( )2/90عىل
أنه " ويكون مسؤوال يف أمواله اخلاصة إذا ثبت أنه مل يفصل بني ذمته املالية والذمة املالية للرشكة
بام يرض الغري احلسن النية".
واحلال كذلك يف قانون الرشكات البحريني ،حيث تنص املادة ( )18مكرر بعد تعديلها
باملرسوم بقانون رقم ( )28لسنة  2020عىل أن مالك رأس املال يعترب مسؤوال يف مجيع أمواله
اخلاصة عن أية أرضار تصيب الرشكة أو الغري إذا تعامل مع أموال الرشكة عىل أهنا أمواله الشخصية
(فقرة  4من املادة) ،كام يسأل كذلك يف حالة إذا مل يفصل بني مصلحته الشخصية ومصلحة الرشكة
(فقرة  5من املادة) .واألمر منصوص عليه أيضا يف نظام الرشكات السعودي حيث ينص يف الفقرة
(ب) من املادة ( )155عىل أن " يكون الشخص املالك للرشكة ذات املسؤولية املحدودة مسؤوال
يف أمواله اخلاصة عن التزامات الرشكة يف مواجهة الغري الذي تعامل معه باسم الرشكة ،وذلك يف
األحوال اآلتية( :ب) إذا مل يفصل بني أعامل الرشكة وأعامله اخلاصة األخرى".
والوضع خمتلف يف قانون الرشكات اإلمارايت ،حيث إنه مل يرد به نص خاص يقيض
بمسؤولية مالك رأسامل رشكة الشخص الواحد املطلقة يف حالة اخللط بني الذمم املالية للرشكة
ومالك رأس املال ،غري أن القضاء اإلمارايت قد قىض بمسؤولية الرشيك يف الرشكة ذات
املسؤولية املحدودة عن ديون الرشكة يف حالة استغالله اسم الرشكة أو ائتامهنا حلسابه اخلاص،
وختتلط أمواله بأموال الرشكة؛ إذ تعترب هذه الترصفات بمثابة الغش الذي يقيم مسؤولية من

( )83انظر يف ذلك ،د .فريوز بن شنوف ،االجتاهات احلديثة يف نظرية الذمة املالية ،دراسة مقارنة ،دار الفكر اجلامعي،
 ،2011ص .194
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ارتكبه الشخصية .ومن األحكام املؤكدة لذلك ،احلكم الصادر من حمكمة متييز ديب والذي ورد
فيه ما ييل " :من املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن األصل وفقا ملا تقيض به املادة  218من قانون
الرشكات أن الرشيك يف الرشكة ذات املسئولية املحدودة ال يسأل عن ديوهنا إال بقدر حصته
يف رأس ماهلا إال أنه استثناء من هذا األصل ال يعتد بمبدأ حتديد مسئولية الرشيك يف الرشكة
ذات املسئولية املحدودة بقدر حصته يف رأس ماهلا متى كان الرشيك قد استغل مبدأ استقاللية
ذمة الرشكة املحدودة املسئولية عن ذمة الرشكاء فيها كوسيلة أو ستار ملا يقوم به من أفعال
وترصفات خمالفة لعقد الرشكة مما من شأنه اإلرضار برشكائه أو بالدائنني طاملا كانت تنطوي
عىل الغش أو االحتيال أو اخلطأ اجلسيم ففي هذه اإلحالة ال يعتد بمبدأ مسئولية الرشيك يف
حدود حصته يف رأس املال وإنام يكون مسئوال بصفته الشخصية عن تلك الترصفات بحيث
يمتد أثرها إىل أمواله اخلاصة"(.)84
وعىل صعيد القانون الفرنيس ،نجد أن النصوص املنظمة للرشكات الواردة يف قانون
التجارة الفرنيس جاءت خالية من النص عىل إلزام مؤسس رشكة الشخص الواحد بديون
الرشكة بصفة شخصية يف حالة اخللط بني الذمة املالية له والذمة املالية للرشكة .بيد أن األحكام
املنظمة إلعالن إجراءات اإلفالس تتضمن املادة ( )4/653التي تنص عىل نفس املعنى
ولكنها تنطبق فقط عىل مديري أي رشكة سواء كان مديرا قانونيا أو فعليا .ومن ضمن احلاالت
التي تشهر إفالس هذا املدير شخصيا بمناسبة إفالس الرشكة أن يترصف يف أموال الشخص
االعتباري الذي يديره وكأهنا أمواله اخلاصة(.)85
تعقيب :نالحظ عىل تنظيم القوانني حمل الدراسة هلذه احلالة من حاالت حتول مسؤولية
مالك رأسامل رشكة الشخص الواحد من حمدودة إىل مطلقة ما ييل:
( )84حمكمة متييز ديب ،األحكام املدنية ،الطعن رقم  75لسنة  2008قضائية ،جلسة  ،2009/1/19مكتب فني 20
 رقم اجلزء  - 1رقم الصفحة  ،65متاح عىل املوقع التايل :الرشكة ذات املسئولية املحدودة:http://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=343910&H&HM=1#517429,
5/5/2016,
10/12/2018.
( )85يقول النص يف ذلكle tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de ،
droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :1;Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres

[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
53

193

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 90 [2022], Art. 3

[ضمانات الدائنين يف شركة الشخص الواحد محدودة املسؤولية]ــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1أن تنظيم قانون الرشكات الكويتي هلا يعترب أفضل التنظيامت لسببني:
األول ،أنه استخدم مصطلحا عاما للتعبري عن هذه املسؤولية وهو عدم الفصل بني الذمم
املالية بني مالك رأس املال والرشكة ،ومل يستخدم تعبري الفصل بني األعامل أو تعبري الفصل
بني املصلحة الشخصية ومصلحة الرشكة .ونفضل استخدام مصطلح " الفصل بني الذمة
املالية" عن املصطلحات األخرى ألهنا تشمل كل الترصفات التي قد تؤدي إىل اخللط بني
الذمم.
الثاين ،أن قانون الرشكات الكويتي يتطلب رشطني العتبار اخللط بني الذمم املالية سببا
لقلب مسؤولية مالك رأس املال أال ومها :وقوع رضر للغري ،وحسن نية هذا الغري .فإذا مل
يصب الغري رضر أو علم هذا الغري بخلط مالك رأس املال بني ذمته ومصلحته الشخصية
ومصلحة الرشكة ،فال يعترب ذلك مربرا لتحول مسؤوليته من حمدودة إىل مطلقة .واجلدير
بالذكر أن قانون الرشكات العامين قد أشار إىل سوء النية يف مطلع املادة ( )296ومن ثم فهي
رشط حلالة تصفية الرشكة أو وقف نشاطها ،ورشط كذلك حلالة عدم الفصل بني أعامل الرشكة
واألعامل األخرى ملالك رأس املال.
 -2لضامن عدم اختالط أموال املالك بأموال الرشكة وخلق خلط بني الذمم املالية هلام،
تفرض بعض القوانني حمل الدراسة عىل مالك رأس املال تعيني مراقب حسابات يبارش أعامل
الرقابة املالية للرشكة واكتشاف هذا اخللط ويقوم بتبليغ اجلهات املختصة عن أية خمالفة تتم.
 -3يمكن االستدالل عىل اخللط بني الذمة املالية للرشكة والذمة املالية بواقعة دخول
األموال املتحصلة من الترصف أو العمل يف حسابه الشخيص أم يف حساب الرشكة .وهذا ما
قضت به حمكمة متييز ديب يف حكمها الصادر يف .)86(2018
راب ًعا :تصفية الرشكة أو وقف نشاطها قبل حتقيق هدفها:
اعتربت القوانني حمل الدراسة أنه إذا قام صاحب رأس املال بسوء نية بتصفية الرشكة أو

( )86حمكمة متييز ديب ،الطعن رقم  1368لسنة  2017قضائية ،جلسة  ،2018/2/28متاح عىل املوقع سابق الذكر.
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وقف نشاطها قبل انتهاء املدة املحددة يف عقد تأسيسها أو قبل حتقق اهلدف الذي قامت من
أجله وتم تدوينه يف هذا العقد .هلذا ،يرى البعض أن ميزة حتديد املسؤولية التي يتمتع هبا
مؤسس رشكة الشخص الواحد مرشوطة بحسن نيته وعدم قيامه بأية ترصفات ترض بالغري
كأعامل التصفية للتهرب من التزاماته قبل انتهاء مدة عقد الرشكة(.)87
ومن القوانني التي نصت عىل هذه احلالة( ،)88قانون الرشكات العامين يف املادة ( )296بنصه
عىل أنه " إذا قام مالك الرشكة بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدهتا أو قبل
حتقق الغرض من إنشائها ...كان مسؤوال عن التزاماهتا يف أمواله اخلاصة".
واألمر كذلك ،يف نظام الرشكات السعودي الذي ينص يف املادة ( )1/155منه عىل أن "
يكون الشخص املالك للرشكة ذات املسؤولية املحدودة مسؤوال يف أمواله اخلاصة عن
التزامات الرشكة يف مواجهة الغري الذي تعامل معه باسم الرشكة ،وذلك يف األحوال اآلتية:
-1إذا قام – بسوء نية – بتصفية رشكته ،أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدهتا أو قبل حتقق الغرض
الذي قامت من أجله".
وكذلك احلال يف قانون الرشكات الكويتي الذي ينص يف الفقرة األوىل من املادة ( )90عىل أنه
" إذا قام صاحب رأس مال الرشكة بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدهتا أو قبل
حتقيق الغرض من إنشائها كان مسؤوال عن التزاماهتا يف أمواله اخلاصة" .وينتمي قانون الرشكات
اإلمارايت إىل القوانني التي نصت عىل هذه احلالة كذلك حيث ينص يف البند الثاين من املادة ()299
عىل أنه "إذا قام مالك رشكة الشخص الواحد بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدهتا
أو قبل حتقيق الغرض الوارد بعقد تأسيسها كان مسؤوال عن التزاماهتا يف أمواله اخلاصة".
وال خيتلف عن القوانني السابقة سوى قانون الرشكات البحريني حيث إنه عىل الرغم من
التوسع يف احلاالت التي تتحول فيها مسؤولية مالك رأس املال إىل مسؤولية مطلقة يف املادة

( ) 87أ .يارس هشام عبد اللطيف ،النظام القانوين لرشكة الشخص الواحد ،مرجع سابق ،ص .75
( )88العديد من القوانني نصت عىل املسؤولية املطلقة ملؤسس رشكة الشخص الواحد يف حاالت استثنائية كالقانون
الفرنيس واألمريكي واألملاين .انظر يف ذلك ،د .هيوا إبراهيم احليدري ،مرجع سابق ،ص .398
[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
55

195

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 90 [2022], Art. 3

[ضمانات الدائنين يف شركة الشخص الواحد محدودة املسؤولية]ــــــــــــــــــــــــــــــ

( )18مكرر بعد تعديلها باملرسوم بقانون رقم ( )28لسنة  ،2020فليس من بينها حالة
التصفية أو وقف النشاط بسوء نية( .)89وجتدر اإلشارة إىل أن املادة ( )296القديمة قبل إلغائها
بالقانون رقم ( )28لسنة  2020املادة  4منه) ،كانت تنص يف فقرهتا األوىل عىل مسؤولية
صاحب رأسامل الرشكة إذا قام بتصفيتها أو وقف نشاطها بسوء نية.
تعقيب :نالحظ عىل تنظيم القوانني حمل الدراسة لتحول مسؤولية مالك رأس املال بسبب
تصفية الرشكة أو وقف نشاطها ما ييل:
 -1أن تتم التصفية أو وقف النشاط بسوء نية ،ونفهم هذه العبارة عىل أن يكون املالك قد
قصد من التصفية ووقف النشاط اإلرضار بالغري كالتهرب من سداد الديون ،أو التهرب من
سداد حقوق الدولة كالرضائب والرسوم.
 -2أن تكون التصفية أو وقف النشاط قبل انقضاء مدة الرشكة أو قبل حتقيق اهلدف من
إنشائها .غري أن توقيت التصفية أو وقف النشاط مستقل عن حسن أو سوء نية املالك ،ومن ثم
يمكن أن يكون س ّيئ النية حتى لو متت التصفية أو وقف النشاط بعد انتهاء مدة الرشكة أو
حتقيق الغرض من الرشكة إذا قصد هبا اإلرضار بالغري.
 -3نتفق مع بعض الفقه يف حتديده لطبيعة القرار الصادر من املالك إذا قام بتصفية الرشكة
أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدهتا أو قبل حتقيق الغرض منها بأنه قرار باطل ،وال يعتد به،
ويكون مسؤوال يف ماله اخلاص عن ديون الرشكة كجزاء عىل هذا البطالن(.)90
 -4نتفق مع جانب من الفقه( )91يف رضورة تعيني مراقب حسابات للرشكة بنص خاص
( )89تتضمن هذه املادة العديد من احلاالت التي تتحول فيها مسؤولية مالك رأس املال من حمدودة إىل مطلقة منها
باإلضافة إىل ما ذكرناه يف املتن :إذا قدم بيانات ومعلومات غري صحيحة عن رأسامل الرشكة يف عقد تأسيسها أو نظامها
األسايس أو يف تعامالهتا مع الغري أو أي من وثائقها يكون من شأنه التأثري يف الثقة املالية بالرشكة ،إذا تسبب يف ترتيب
التزامات عىل الرشكة رغم علمه اليقيني أو املفرتض بأن الثقة غري موجودة
( )90انظر يف ذلك ،د .أمحد رشدي املطريي ،د .يوسف مطلق العنزي ،املالمح الرئيسية لرشكة الشخص الواحد ،مرجع
سابق ،ص .49
( )91د .إلياس نصيف ،مرجع سابق ،ص .188 ،187
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يف مجيع احلاالت أيا كان رأسامل الرشكة؛ أي حتى يف احلاالت غري املنصوص عليها قانونا ألن
وجود مراقب حسابات للرشكة يساهم يف حسن سري العمل يف الرشكة وانتظامه ،كام أنه يؤدي
إىل محاية الرشيك املؤسس من خماطر اخللط بني ذمته الشخصية وذمة الرشكة( ،)92ال سيام عند
قيامه بإدارة الرشكة بنفسه ،إذ يتوىل مراقب احلسابات تنبيه مالك الرشكة إىل أي صعوبات
تواجه الرشكة وطرق معاجلتها ،وإبالغه عن أي ترصف من شأنه أن يؤدي إىل اختالط ذمة
املالك املالية بذمة الرشكة( ،)93بام يتيح للاملك املدير التفرغ التام ألداء املهام املوكولة إليه ،وبام
يبعث يف دائني الرشكة روح االطمئنان واألمان القانوين.

( ) 92ويؤدي استخدام مالك الرشكة أمواهلا ألغراضه اخلاصة إىل فقدانه ميزة حتديد املسئولية كام سلف بيانه ،وللمزيد
راجع:
IVAN (S.), Corporate Attribution and the Fallacy of 'One-Man' Company - Finale of an
Unfortunate Saga?”, Journal of Business Law, forthcoming, 25 Feb 2020, p:3, in “SSRN:
https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=3521835”.

( )93د .مروان اإلبراهيم ،بحث بعنوان :الصعوبات القانونية التي تواجه رشكة الشخص الواحد يف الترشيعات
األردنية ،منشور يف جملة أبحاث الريموك ،جامعة الريموك ،املجلد  ،24العدد  ،1األردن ،آذار  ،2008ص .126
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اخلامتــــة
يف هناية بحثنا ملوضوع " ضامنات الدائنني يف رشكة الشخص الواحد حمدودة املسؤولية" يف
أحكام قانون الرشكات العامين والكويتي والبحريني واإلمارايت ،ونظام الرشكات السعودي،
وأحكام الرشكات التجارية التي يتضمنها قانون التجارة الفرنيس يف نسخته لعام ،2020
توصلنا إىل عدة نتائج وتوصيات تتمثل يف اآليت:
أوالً :النتائج:
 -1أهم املشاكل املرتبطة برشكة الشخص الواحد حمدودة املسؤولية هي قلة الضامنات التي
توفرها للدائنني بسبب طبيعة هذه الرشكة وما تتضمنه من سلطة كبرية ملالك رأس املال لدرجة
يمكن معها القول باحتاد شخصية الرشيك والرشكة عىل الرغم من االستقالل القانوين الذي
تنص عليه القوانني ،فمن الصعوبة أن يثق دائن يف رشكة يمتلك رأسامهلا شخص واحد يكون
مسؤوال عن ديوهنا يف حدود ما خصصه هلا ،ويتحكم يف قرارات إدارهتا مع ضعف الرقابة عىل
أعامله.
 -2ال تلزم معظم القوانني حمل الدراسة مؤسس رشكة الشخص الواحد بحد أدنى من
رأس املال عند التأسيس أو عند اختاذ قراره بتخفيض رأس املال ،وعىل الرغم من أن هذا
الوضع له قرين يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ،إال أن وجوده يف رشكة الشخص الواحد
أمر منتقد أكثر بسبب وجود شخص واحد يف الرشكة ،ويؤدي بطبيعة احلال إىل ضياع ثقة
الدائنني يف هذه الرشكة.
 -3عىل الرغم من أن عدم وجود إجراءات خاصة بتخفيض رأسامل رشكة الشخص
الواحد ومن ثم تستمد من الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ،فإهنا إجراءات كافية لضامن
حقوق الدائنني وخاصة االختيارات التي منحها املرشع ملالك رأس املال  -حال تطبيقها -
عىل رشكة الشخص الواحد -يف تفادي اعرتاض الدائنني عىل التخفيض .ويف هذا اإلطار نذكر
أن بعض القوانني مل تنظم هذه اإلجراءات يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة اكتفاء باإلحالة
إىل ما تم النص عليه يف رشكة املسامهة ،وهو أمر أثار التساؤل عن مدى انطباق أحكام رشكة
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املسامهة عىل رشكة الشخص الواحد خاصة وأن أحكام رشكة املسامهة تم وضعها لرشكة هلا
طبيعتها اخلاصة وهي ختالف كلية طبيعة رشكة الشخص الواحد.
 -4طريقة تقييم التخصيص العيني املقدم من املؤسس يف رأسامل رشكة الشخص الواحد يف
القوانني حمل الدراسة كافية لتحقيق اجلدية يف هذا التقييم وجتنب الغش من جانب مؤسس الرشكة.
 -5ال يوجد مانع قانوين من أن يتنازل مؤسس رشكة الشخص الواحد عنها بمقابل أو بدون
مقابل كلية عنها للغري ،وتنتقل ملكية الرشكة إىل املترصف إليه بعد كتابة هذا التنازل وتوثيقه،
وتسجيله يف سجل الرشكات حتى يكون نافذا جتاه الغري ،مع حذف اسم املالك القديم من اسم
الرشكة يف حالة إدراج اسمه .بيد أنه ال جيوز ملالك رأس املال التنازل عن جزء من احلصص ،وإال
فقدت الرشكة طبيعتها كرشكة شخص واحد .وال يوجد مانع قانوين كذلك من رهن كل أو بعض
احلصص بقرار من مؤسس الرشكة ،وترتيب أي ضامن للدائنني ،ويف حال التنفيذ عىل كل
احلصص لعدم السداد ،تبقى الرشكة لشخص واحد ،أما يف حالة التنفيذ عىل جزء من احلصص
لعدم السداد ،فتتحول الرشكة إىل ذات مسؤولية حمدودة مكونة من أكثر من رشيك.
 -6من الضامنات التي قررها املرشع العامين وعدد من املرشعني حمل الدراسة عدم التوسع
يف ختصيص أموال الشخص عن طريق خلق شخصيات اعتبارية مستقلة متعددة يوزع املؤسس
أمواله اخلاصة بينهم ملا هلذا الترصف من رضر عىل الدائنني .وهلذا ،منع املرشع الشخص الطبيعي
أن يؤسس أكثر من رشكة شخص واحد حمدودة املسؤولية ،ومنع رشكة الشخص الواحد أن
تؤسس رشكة شخص واحد أخرى بدورها.
 -7تتفق القوانني حمل الدراسة يف أنه هناك بعض احلاالت التي جيب أن تتحول فيها مسؤولية
مالك رأس املال من حمدودة إىل مطلقة ،ويتفق القانون العامين مع جممل هذه القوانني يف تلك
احلاالت التي تنم عن عدم احرتام مالك رأس املال للشخصية االعتبارية للرشكة وما يرتتب عليها
من وجود ذمة مالية مستقلة هلا .ومن هذه احلاالت ،عدم اإلفصاح عن اسم وطبيعة الرشكة يف
األوراق الصادرة من الرشكة ،وخمالفة إجراءات تأسيس الرشكة بحيث تكون الرشكة باطلة وال
تكتسب الشخصية االعتبارية التي تستقل هبا عن شخص مؤسسها ،وقيام مالك رأس املال
باخللط بني أمواله وأموال الرشكة بحيث يترصف يف أمواهلا وكأهنا أمواله اخلاصة وحيقق هبا
[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
59

199

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 90 [2022], Art. 3

[ضمانات الدائنين يف شركة الشخص الواحد محدودة املسؤولية]ــــــــــــــــــــــــــــــ

مصاحله ال مصلحة الرشكة ،وتصفية الرشكة أو وقف نشاطها قبل هناية مدهتا أو قبل حتقيق هدفها.
ثان ًيا :التوصيات:
قبل الرشوع يف بيان هذه التوصيات ،نود أن نشري إىل أن توصياتنا موجهة للمرشع العامين
فقط دون املرشعني اآلخرين الذين تناولت الدراسة القوانني الصادرة عنهم ،وهلذا سوف
تتضمن هذه التوصيات ما نراه الزما لتحسني ما ورد يف قانون الرشكات العامين فقط يف
موضوع ضامنات الدائنني .وبناء عىل ذلك ،تتمثل توصياتنا يف اآليت:
 -1وضع حد أدنى لرأس مال الرشكة عند التأسيس ،ويفضل أن يكون احلد األدنى عاليا
مقارنة بالرشكات األخرى التي يؤسسها أكثر من رشيك .والنص عىل أنه جيب أال يقل رأس
املال عند ختفيضه أثناء حياة الرشكة عن مقدار ديون الرشكة يف مجيع األحوال.
 -2النص عىل أمرين يف موضوع ختفيض رأسامل رشكة الشخص الواحد :األول هو حتول
مسؤول ية مالك رأس املال من حمدودة إىل مطلقة إذا اعرتض الدائن ومتكن املدين من تفادي
اعرتاضه بإحدى الوسائل املنصوص عليها ثم أصبحت الرشكة عاجزة عن السداد بعد ذلك.
الثاين ،هو حق مالك رأس املال يف إلغاء اعرتاض الدائن عىل قرار التخفيض بقرار من املحكمة.
ويف هذه احلالة ال يكون مسؤوال عن ديون الرشكة بشكل مطلق إذا أصبحت الرشكة مدينة بعد
ذلك؛ فقرار املحكمة لن يصدر إال بعد التأكد من قدرة الرشكة عىل سداد ديوهنا.
 -3النص عىل زيادة نسبة االحتياطي القانوين هلذه الرشكات لتصل إىل ( )%20والنص عىل
اقتطاع نسبة ال تزيد عىل ( )%2كحد أقىص من إمجايل رأس املال من االحتياطي يف السنوات
التي ال حتقق فيها الرشكة أرباحا.
 -4قرص أنشطة الرشكة عىل بعض املجاالت االقتصادية التي ترغب الدولة يف زيادة النمو
فيها والتي تتامشى مع رأسامهلا ،وحظر ممارسة األنشطة األخرى عليها بنص رصيح.
 -5تفعيل الرقابة عىل هذه الرشكات من جانب اجلهات اخلارجية وإلزامها بنص خاص
بتعيني مراقب حسابات من جانب اجلهات املختصة دون تدخل مالك رأس املال يف تعيينه أو
إعادة تعيينه.
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 -6النص عىل منع الشخص االعتباري من تأسيس أكثر من رشكة شخص واحد ذات
مسؤولية حمدودة عىل غرار منع الشخص الطبيعي من ذلك؛ لتوافر نفس احلكمة التي من أجلها
حظر املرشع عىل الشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من رشكة أال وهي عدم التوسع يف
ختصيص الذمة املالية باعتبارها استثناء عىل وحدة الذمة املالية للشخص .وكذلك النص عىل
جزاء خمالفة هذا احلظر سواء وقعت املخالفة من شخص طبيعي أو اعتباري.
 -7إضافة حالة جديدة لتحول مسؤولية مالك رأس املال من مسؤولية حمدودة إىل مطلقة
وهي حال تقديم بيانات كاذبة أو غري صحيحة عند التعامل مع الغري أو تقديمها يف وثائق
الرشكة إذا كان من شأهنا اإلرضار باملتعاقد مع الرشكة.
-8النص عىل بطالن القرار الصادر من مالك رأس املال إذا قام بتصفية الرشكة أو أوقف
نشاطها بسوء نية هبدف اإلرضار بالدائنني ،واعتبار قرار التصفية أو وقف النشاط باطال،
وإقامة مسؤولية املالك الشخصية عن ديون الرشكة وكذلك مسؤليته عن األرضار التي تصيب
الغري من قراره بالتصفية أو وقف النشاط.
 -9من املمكن أن يكون مالك رأس املال دائنا للرشكة يف حالة منحه قرضا هلا ،ومن ثم قد
يزيد من نسبة فوائد القرض عىل الرشكة إرضارا بدائنيه ،وقد يتعاقد مع الرشكة تعاقدا صوريا
هبدف خلق دين عليها وترتيب أولوية لضامن هذا الدين ،وقد يعلن عجزها عن سداد الدين
وطلب إشهار إفالسها إرضارا بالدائنني .وهلذا ،نويص بالنص عىل منع أية تعامالت أو
صفقات بني مالك رأس املال والرشكة جتنبا ألي غش أو رضر بالدائنني.
 -10إضافة بند جديد للامدة ( )278من قانون الرشكات العامين يتم ختصيصه لتعيني
مراقب احلسابات يف رشكة الشخص الواحد بحيث يلزم مالك رأس املال بتعيني مراقب
حسابات للرشكة أيا كان رأسامهلا؛ لضامن انتظام عمل الرشكة وتفادي أية أخطاء أو أعامل غش
متعمدة يمكن أن تقع من املالك أثناء حياة الرشكة.
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قائمة املراجع
أوالُ :املؤلفات العامة:
 )1د .أمحد السيد لبيب ،د .عامد الدين أمحد عبد احلي ،الرشكات التجارية يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة طبقا للقانون االحتادي رقم  2لسنة  ،2015مكتبة
اجلامعة.2015 ،
 )2د .إلياس ناصيف ،موسوعة الرشكات التجارية ،اجلزء اخلامس ،رشكة الشخص
الواحد ،الطبعة الثانية ،منشورات احللبي احلقوقية.2006 ،
 )3د .حسني املاحي ،الرشكات التجارية وقواعد سوق األوراق املالية ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.2017 ،
 )4د .سميحة القليويب ،الرشكات التجارية ،الطبعة السادسة ،دار النهضة العربية،
القاهرة.2014 ،
 )5د .رشيف حممد غنام ،د .صاح راشد احلمراين ،رشح قانون الرشكات التجارية
االحتادي رقم  2لسنة  ،2015منشورات أكاديمية رشطة ديب ،الطبعة الثانية،
.2017
 )6د .عبد اخلالق حسن أمحد ،الوجيز يف رشح قانون املعامالت املدنية لدولة
اإلمارات العربية املتحدة ،اجلزء األول" مصادر االلتزام" ،مطبوعات أكاديمية
رشطة ديب ،الطبعة الثالثة.2008 ،
 )7د .عزيز العكييل ،الوسيط يف رشح الرشكات التجارية ،دار الثقافة للنرش
والتوزيع ،عامن.2010 ،
 )8د .حممود سمري الرشقاوي ،الرشكات التجارية يف القانون املرصي ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.2016 ،
ثان ًيا :املؤلفات املتخصصة:

 )1د .أمحد عبد الرحيم حممد عودة ،األصول اإلجرائية للرشكات التجارية ،دار وائل
للنرش ،الطبعة األوىل.2005 ،
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 )2أ  .ثامر خليف العبد اهلل ،رشكة الشخص الواحد يف قوانني الرشكات العربية،
دراسة مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2016 ،
 )3د .صربي مصطفى السبك ،النظام القانوين لتحول الرشكات :دراسة مقارنة،
مكتبة الوفاء القانونية2012 ،
 )4د .عبد الوهاب أمحد عياش ،دور الرقابة الداخلية يف رفع كفاءة األداء املايل،
مكتب البحوث والنرش ،جملة النارص ،العدد الرابع.2014 ،
 )5د .فريوز بن شنوف ،االجتاهات احلديثة يف نظرية الذمة املالية ،دراسة مقارنة ،دار
الفكر اجلامعي.2011 ،
 )6د .فريوز سامي عمرو الرياموي ،رشكة الشخص الواحد ،دراسة مقارنة ،مؤسسة
الرسالة للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل .1997
 )7د .كريمة كريم ،رشكة الشخص الواحد حمدودة املسؤولية ،اإلطار القانوين
للمرشوعات املتوسطة والصغرية ،دار اجلامعة اجلديدة.2014 ،
 )8د .حممد توفيق سعودي ،تغيري الشكل القانوين للرشكات ذات املسؤولية
املحدودة ،دار األمني للطباعة ،الطبعة الثانية.2000 ،
 )9د .مراد منري فهيم ،حتول الرشكات " تغيري شكل الرشكة" ،منشأة املعارف
باإلسكندرية ،الطبعة الثانية.1986 ،
 )10د .ناريامن عبد القادر ،األحكام العامة للرشكة ذات املسؤولية املحدودة ورشكة
الشخص الواحد ،دراسة مقارنة ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
.1992
 )11د .هشام مصطفى ،النظام القانوين لرشكة الشخص الواحد يف ضوء الفقه العريب
واملقارن ،دار املطبوعات اجلامعية.2017 ،
 )12د .هيوا إبراهيم احليدري ،رشكة الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودة -
دراسة مقارنة -ط  ،1منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت.2010 ،
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ثال ًثا :األبحاث العلمية:
 )1د .إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيدي ،الكفيل ،اآلثار املرتتبة عىل عقد
الكفالة املالية يف الرشيعة اإلسالمية والقانون اإلمارايت ،الطبعة األوىل،
منشورات دائرة الشئون اإلسالمية بحكومة ديب .2014 ،متاح عىل املوقع التايل:
http://edl.libraries.ae/system/files/eb880.pdf.

 )2د .أمحد بن عبد الرمحن املجايل ،بحث بعنوان " :األحكام القانونية لرشكة
الشخص الواحد وفقا لنظام الرشكات السعودي اجلديد" ،جملة جامعة امللك
سعود ،جملد  ،29احلقوق والعلوم السياسية ( ،)2يوليو .2017
 )3د .أمحد رشيد املطريي ،د .يوسف مطلق العنزي ،املالمح الرئيسية لرشكة
الشخص الواحد يف قانون الرشكات الكويتي اجلديد  ،2015/25بحث
منشور عام  .2013متاح عىل املوقع التايل:
http://law.tanta.edu.eg/files/Sci_Mag/62/%D8%A7%D9%84%D
9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%20%D8%A7%
D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8
%A9%20%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20%D8%A
7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF.pdf

 )4د .أمحد مصطفى الدبويس السيد ،محاية دائني رشكة الشخص الواحد يف حالة
إفالسها وفقا للقانونني اإلمارايت واملرصي ،دراسة حتليلية مقارنة ،بحث منشور
يف جملة الشارقة للعلوم القانونية ،املجلد ( )16العدد ( ،)1يونية .2019
 )5د .إخالص محزة ،رشكة الشخص الواحد حمدودة املسؤولية ،دراسة مقارنة بني
الترشيع الفرنيس واملرصي والعراقي ،بحث منشور بمجلة الرتبية األساسية
للعلوم الرتبوية اإلنسانية ،جامعة بابل ،العدد ..2017 ،35
 )6أ .عبد الكريم عثامن آدم أبكر ،أحكام رشكة الشخص الواحد يف القانون
السوداين ،دراسة مقارنة ،بحث منشور يف جملة الدراسات العليا ،جامعة النيلني،
العدد ( )1-55يونيو  ،2019املجلد (.2019 ،)14
 )7د .عبد اهلل محيد الغويري ،بحث بعنوان :تأسيس رشكة الشخص الواحد يف
القانون اإلمارايت رقم ( )2لسنة  ،2015منشور يف جملة جامعة الشارقة للعلوم
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الرشعية والقانونية ،املجلد  ،13العدد  ،2ديسمرب .2016
 )8د .عبد اهلل اخلرشوم ،بحث بعنوان " :رشكة الشخص الواحد يف قانون
الرشكات األردين لسنة 1997والقوانني املعدلة لسنة  ،2002د راسة مقارنة"،
منشور يف جملة املنارة ،جامعة آل البيت ،املجلد  ،11العدد  ،3األردن.2005 ،
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