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  :ملخص

) م٢٠١٥ ( ، )هـ ١٤٣٧ ( لسنة السعودي الشركات نظام تبىن أن بعد     

 األجنبية، اتاالستثمار الستقطاب املناخ حتسني بغية الواحد الشخص شركة نظام

 كافة يف عمل فرص وخلق ، االقتصادية واملشاريع ، التجارية األنشطة وتنويع

 هذا انسجام مدى لبيان كمحاولة الدراسة هذه جاءت . وا�االت القطاعات

 هذا قدرة مدى ملعرفة تواجهه اليت الصعوبات وبيان القانونية، القواعد مع النظام

 احللول إىل الوصول و�دف ، ناحية من وباتالصع هذه على التغلب على النظام

  .أخرى ناحية من استمراره تعرتض قد عقبة أية إلزالة املقرتحة

 �ذا أخذ عندما أحسن قد السعودي ّ      املشرع أن إىل الدراسة خلصت وقد    

 العمل تشجيع و�دف ، واالستثمار للمبادرة وحمفزة حاضنة نظامية بيئة لتوفري النظام

  .للشركات والنمو االستدامة حيقق مبا املؤسسي
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Legal difficulties that face single person 

company in Saudi Legislations 

Abstract  

             After the adoption of single person company 

system from Saudi regime companies (١٤٣٧ ,٢٠١٥) to 

improve the climate to attract foreign investment, diversify 

its business activities, economic projects and create job 

opportunities in all sectors and areas. This study came to 

try to demonstrate the compatibility of the system with 

legal rules, to show the difficulties that face this system 

and trying to reach suggested solutions to remove any 

problem may face this system.  

            The study concluded that the Saudi government 

has done well when it took this system to improve the 

climate to attract foreign investment and encouraging 

single person company to achieve growth for companies.   
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   املقدمة

 ملواكبة ملحة ضرورة ووجود واالقتصادي، التجاري القطاعني منو لسرعة نتيجة      

 كل عن للتاجر الشخصية املسؤولية شبح من واهلروب ، املتسارعة ومتطلباته النمو هذا
 املستوى على بعيد زمن منذ مسؤوليته حتديد حنو التفكري باجتاه دفعت اليت اماتهوالتز ديونه

  ) ٣: ١٩٩٠ قايد، ( والتشريعي والقضائي الفقهي

 الواحد، الشخص شركة تأسيس إجازة إىل الدول من كثري يف ّ       املشرعني دفع ما وهذا

 املنفردة لإلرادة حأصب حيث الشركة، لتأسيس الوحيدة الوسيلة هو العقد يعد مل وبالتايل
 لتحقيق الشركاء بني االجيايب التعاون إهدار إىل أدى مما الشركة تكوين على نفسها القدرة

  ).١ :١٩٩٠ قايد، ( جممله يف الشركاء تعدد ركن على القضاء بل ال الشركة، أهداف

 اليت ١ ليشتنشني إمارة تشريع إىل الواحد الشخص شركة إنشاء فكرة وترجع     

 االستناد طريق عن وذلك احملددة املسؤولية ذي الواحد الشخص شركة تأسيس أجازت
 أن معنوي أو طبيعي شخص أي يستطيع مبوجبها واليت املالية الذمة ختصيص نظرية على

 مدنيا املشروع هذا أكان سواء معني مشروع الستغالل وخيصصها أمواله من جزء يقتطع

  .جتاريا أو

 البعض وجد فبينما ومعارض، مؤيد بني ما الفقه يف جدل حمل هو النظام وهذا       
 املستقرة التقليدية األسس على خروجا النظام هذا يف إن) ٢٠: ١٩٩٤ عثمان،( 

 هذا يف يرى الفقه من) ٦ : ١٩٩٦ ناصيف، (اآلخر البعض جند . القانونية للمبادئ

  .احلديثة واالقتصادية التجارية للمفاهيم مسايرة النظام
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 القوانني تتفق مل التشريعات صعيد فعلى اخلالف هذا حمل وحده الفقه وليس        

 توزعت فقد الواحد الشخص شركة فكرة حيال موحد موقف تبين حول واألجنبية العربية

 بفكرة ويأخذ يؤيد أحدمها: رئيسيني اجتاهني يف حصرها ميكن اجتاهات عدة إىل املواقف

   الشركة هذه مثل وجود رفضي واآلخر ، واحد شخص من الشركة وجود

. ذكرناه الذي ليشتنشني إمارة إدارة قانون األول باالجتاه أخذت اليت القوانني ومن    

 قانون كذلك . منه) ٣١ (املادة يف) ١٩٨٠ ( لسنة األملاين الشركات قانون وكذلك

 الشركات قانون وكذلك. منه) ٣٤ ( املادة يف) ١٩٨٥ ( لسنة الفرنسي الشركات

 شركة أقر قد االجنليزي القضاء أن ورغم. منه) ٥ (املادة يف) ١٩٨٧ ( لسنة يكيالبلج

 Aron Salmon and (  املشهورة القضية يف الفعلية الواحد الشخص
Company Limted( عام ٢  ) ( عام يف إال تشريعيا ينظمها مل أنه إال) . ١٨٩٧ 

 اخلشروم، ( ملسؤوليةا حمدود الواحد الشخص شركة تعليمات مبوجب وذلك) . ١٩٩٢

. وتعديالته) ١٩٩٧ (لسنة) ٢٢ (رقم األردين الشركات قانون وكذلك). ٢٥٤: ٢٠٠٥

 رقم بالقانون املعدل) ٢٠٠١ ( لسنة)٢١ (رقم البحريين التجاري الشركات قانون وكذلك

 القطري التجاري الشركات قانون وكذلك. منه) ٢٩٠ (املادة يف) ٢٠١٤ ( لسنة) ٥٠(

 قانون وكذلك). ٢٦٠ (املادة من) ٨ ،١ (بالفقرات وذلك) ٢٠٠٢ (لسنة) ٥ (رقم

) ٢٠١٣(  لسنة) ٩٧ (رقم بالقانون املعدل)٢٠١٢ (لسنة) ٢٥ (رقم الكوييت الشركات

  . منه) ٨٥ (املادة يف

 ، السوري الشركات قانون الواحد الشخص شركة لفكرة الرافضة العربية القوانني ومن  

 ...ينالعما الشركات قانون وكذلك

 نظام يف حمدود بنطاق الواحد الشخص بشركة اعرتف فقد السعودي املشرع أما  

 بتأسيس مسح حيث البنوك جمال خالل من وذلك). ١٣٨٥ (لسنة السابق الشركات

 مراقبة نظام به يقضي مبا إخالل دون للبنك بالكامل مملوكة تكون واحد شخص شركة

 ويكون . احملدودة املسؤولية ذات الشركة أو ةاملغلق املسامهة شركة شكل وتتخذ البنوك،

 بشأ�ا يصدر واليت ، التجارية البنوك متارسها اليت واألعمال النشاطات يف حمدودا نشاطها
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 كما ،)ساما ( السعودي العريب النقد مؤسسة موافقة بعد واالستثمار التجارة وزير من قرار

 : مثال  واحد شخص شركة تأسيس استثنائي بشكل للدولة السابق الشركات نظام أجاز

  . مسامهة شركة إىل تتحول أن قبل وذلك" ارامكو " السعودية العربية الزيت شركة

 ( ،) هـ١٤٣٧ ( لسنة السعودي الشركات لنظام اجلديد النظام ومبوجب انه إال

 منه) ٥٥ (املادة مبوجب فسمح الواحد، الشخص شركة بنظام األخذ مت فقد) م٢٠١٥

 للدولة، بالكامل اململوكة والشركات العامة االعتبارية الصفة ذوي خاصواألش للدولة

٣لایر ماليني مخسة عن رأمساهلا يقل ال اليت والشركات
 شخص من مسامهة شركة تأسيس. 

 حمدودة مسؤولية ذات شركة تسجيل) ١٥٤/١ ( املادة ومبوجب باإلمكان وأصبح. واحد

  .واحد خصلش مملوكة تصبح أن أو واحد، شخص من تتألف

 وأصبح ، الشركة هلذه املباشر وغري املباشر بالتأسيس السعودي املشرع أخذ ً     إذا،

 تكون جتاري نشاط ملباشرة وخيصصه املالية ذمته من جزءا يقتطع أن الشخص بإمكان

 خاص كشرط الشركات تعدد إىل حاجة دون. فقط مسامهته مبقدار حمدودة فيه مسؤوليته

 الشرط هذا ختلف ولو حىت الشركة استمرار باإلمكان وأصبح ، ناحية من الشركة لتأسيس

  .أخرى ناحية من

 قانونيا تنظيميا الواحد الشخص لشركة يفرد مل السعودي الشركات نظام أن ومبا

 إطار يف ابتداء الشركة هذه تسجيل مبوجبه مسح والذي) ٥٥ ( املادة بنص مكتفيا مستقال

 ، حمدودة مسؤولية ذات شركة تأسيس أجاز ذيوال) ١٥٤ (املادة وبنص. مسامهة شركة
 نية اجتاه يعين هذا فإن. واحد شخص إىل حصصها مجيع تؤول عندما استمرارها وأجاز

 من) ١٥٠ - ٥٦ املواد ( املسامهة بشركة اخلاصة القانونية النصوص تطبيق حنو ّ      املشرع

 النصوص ذلكوك ، املسامهة شركة إطار يف الواحد الشخص شركة على ) الشركات نظام

  ) .١٨١ -١٥١ املواد ( احملدودة املسؤولية ذات بالشركة املتعلقة

  منها تعلق ما سواء ، ٤للتاجر مزايا من الواحد الشخص شركة حتققه ما ورغم

 رأمسال حدود يف إال  ُ     يسال ال إذ ، الشركة وخسائر ديون كل عن احملدودة مبسؤوليته

 على بالقضاء منها أو ، اخلاصة أمواله إىل يتجاوزه وال شخصيا منه املقدم الشركة
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 يقوم إذ فردية، إعماال حقيقتها يف ولكن شركة، ظاهرها يف تكون اليت الومهية الشركات

 األول املتصرف هو ويكون ، أعماهلا وتيسري الشركة على باالستحواذ األساسي الشريك

 الشكل الستيفاء طفق صوريني أو ومهيني شركاء عن فعبارة الشركاء باقي أما ، فيها

 لصاحب تتيح أ�ا إذ الشركة إدارة بتفعيل تعلق ما أو الشركة لتأسيس املطلوب القانوين

 بسهولة الشركة قرارات وإصدار مستقل بشكل الشركة إدارة الواحد الشريك أو املشروع
 األخرى الشركات يف القرارات إلصدار املطلوبة باإلجراءات للتقيد احلاجة دون من ومرونة

 بالنتيجة واليت الشركة وجدت أجله من الذي التجاري العمل استمرار خيص ما أو ،

 قانونية صعوبات  الشركات من النوع هذا ملثل أن إال ، االستثمار تشجيع على تساعد

 الواجب والشكلية املوضوعية األركان أو ، للشركة العقدي باملفهوم منها تعلق ما سواء

 حقوق ومحاية رأمساهلا على والرقابة الشركة هذه بإدارة تعلق ما أو النعقادها توافرها

  .دائينيها

 شخص من شركة لتأسيس احلاجة مدى خبصوص تساؤالت عدة تثور عليه وبناء

 نظام يف الواردة القانونية النصوص مالئمة ومدى ؟ السعودي القانوين النظام ظل يف واحد

 عدم ظل يف الشركة هذه نظيملت) . م٢٠١٥) ( هـ١٤٣٧ (لسنة السعودي الشركات

 لوجود حاجة هناك توجد وهل الشركات؟ من النوع هلذا مستقل قانوين تنظيم وجود

 مسؤولية حتديد أن إىل السعودي ّ      املشرع ّ     تنبه وهل الشركة؟ �ذه خاصة قانونية أحكام

 هذا مثل على الرقابة ضعف مع خصوصا ؟ الدائنني مبصاحل يضر قد الوحيد الشريك

 الذمة وبني الشركة لصاحب املالية الذمة بني اخللط خطر ووجود . الشركات نم النوع
 الشريك أموال بني الفصل لصعوبة نظرا وذلك األموال، حيث من نفسها للشركة املالية

  .للشركة خصصها اليت أمواله وبني اخلاصة، الواحد

 هو ما منها . الواحد الشخص شركة نظام يواجهها صعوبات هناك فان عام وبشكل

 يف هو ما ومنها . املالية الذمة وحدة ومبدأ العقدية الفكرة مثل العامة القواعد على خروج

   .أعماهلا على والرقابة دائنيها حقوق ومحاية الشركة إدارة مثل الشركات نظام
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  -: مبحثني خالل من مواجهتها وإمكانية الصعوبات هذه كل بدراسة نقوم وسوف

   الواحد الشخص لشركة القانونية ةالطبيع: األول المبحث

 التشريعات في الواحد الشخص شركة نواجه التي الصعوبات : الثاني المبحث

   السعودية

   الواحد الشخص لشركة القانونية الطبيعة: األول المبحث

 تويل لذا للدول، والتجارية االقتصادية التنمية عملية يف بارزا دورا الشركات تلعب
 أنظمة حددت وقد ، تأسيسها وإجراءات وأنواعها الشركات بتنظيم خاصة عناية الدول

 ، إنشائها عند الشركة تتخذها أن ميكن اليت القانونية األشكال الدول معظم يف الشركات

 شركات إىل �ا اخلاصة للتشريعات وفقا تنقسم التجارية الشركات أن عليه املتعارف ومن

 املايل االعتبار على تقوم وشركات شخاص،األ شركات وهي الشخصي االعتبار على تقوم

 املايل االعتبارين على تقوم اليت املختلطة الشركات إىل إضافة األموال، شركات وهي

 الشركة " النوع هذا على األمثلة ومن السابقني، النوعني بني جتمع فهي معا، والشخصي

 عن خترج وال وحمددة وفةمعر وأشكاهلا الشركات أنواع فإن لذا" . احملدودة املسؤولية ذات

  .حصريا عليها املنصوص األشكال

 ملواكبة ملحة ضرورة ووجود واالقتصادي التجاري القطاعني منو لسرعة نتيجة أن إال

 الشركات من آخر نوع املاضية السنوات خالل دخل املتسارعة ومتطلباته النمو هذا

 الشخص بشركة ُ     يعرف تبا ما وهو ، التجارية للشركات التقليدي التصنيف عن خيتلف

  .الواحد

 يتعلق ما منها قانونية صعوبات يثري الشركات من النوع هذا مبثل االعرتاف أن إال

 إحداث على إرادتني اتفاق والعقد عقد هي الشركة أن فاألصل. للشركة العقدي باملفهوم

 وطشر جانب إىل شكلية وأخرى موضوعية شروطا العقد هذا إلنشاء ويلزم ، قانوين أثر
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 ال – عام كأصل – الشركة عقد أن مبعىن ، العقد انعقاد صحة يف تؤثر اليت الصحة

 يف الواحد الشخص شركة فكرة لرفض األول السبب يعد ما وهو واحد، بشخص ينعقد

 قابليتها وعدم ، املالية الذمة وحدة مبدأ وهو ثان سبب وهناك ، العربية التشريعات بعض

 وما . املسؤولية حمدود الواحد الشخص شركة فكرة مع تناقضي مما التعدد أو ، لالنقسام

 هذا حدود يف إال يسأل ال حبيث للشخص املالية الذمة من جلزء ختصيص من عليه تقوم

  . فقط اجلزء

 ، التشريع يف عليها املستقر املبادئ من املالية الذمة وحدة ومبدأ العقدية الفكرة إذن

 مدى فيه نبني الذي بالقدر املبدأين هذين سةبدرا الدراسة هذه  تقوم سوف وعليه

 تطرحه، فيما النظر وجهة إبداء حماولني معهما، الواحد الشخص شركة نظام تعارض

  :مطلبني خالل من وذلك

   للشركة العقدية الفكرة مع الواحد الشخص شركة تعارض : األول المطلب

  المالية مةالذ وحدة مبدأ مع الواحد الشخص شركة تعارض: الثاني المطلب

  للشركة العقدية الفكرة مع الواحد الشخص شركة تعارض: األول المطلب

 العراق، يف البابليني عهد يف محورايب شريعة إىل الفكرة هلذه التارخيية األصول تعود

 الفقه من جانب  زال ال إذ  ٥الفرنسي القانون إىل ذلك بعد الفكرة هذه أصول لتنتقل

 بتكوين تقتضي اليت  ٦للشركة العقدية بالفكرة لألخذ يالنمي الفرنسي القضاء وأحكام
 سائر إىل الفكرة هذه انتقلت مث ومن . التعاقد طريق عن األقل على شريكني بني الشركة

 حيث صراحة ذلك وتكريس الشركة تعريف بصدد وهي التعدد تستلزم اليت العربية القوانني

 بني عقد الشركة " أن على السعودي التجارية احملكمة نظام من ) ١١ ( املادة نصت

  ٧ ..."، مشروع ربح لتحصيل خمصوص تصرف به يلتزم فأكثر اثنني

 العقد هذا تأسيس يستلزم مما للشركة العقدية الفكرة يؤكد التعريف هذا أن نالحظ

 وحمل ، املتعاقدين رضا وتشمل ، للتعاقد العامة األركان وهي عام بعضها أركان على

 القانونية للطبيعة نظرا الشركة بعقد خاص هو األركان من اآلخر البعضو وسببه، العقد،
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                               شخص الواحد يف الترشيعات السعودية                                    الصعوبات القانونية التي تواجه رشكة ال

 العقود من غريه عن الشركة عقد متيز خاصة أركان توافر جيب وبالتايل ، العقد �ذا اخلاصة

 عند املشاركة نية وتوفر ، عمل أو مال من حصته شريك كل وتقدمي الشركاء تعدد وهي ،

 بني انسجام عدم أو ، توافق عدم يظهر وهذا واخلسارة ربحال اقتسام يقتضي مما ، الشركاء

 الواحد الشخص فكرة وبني ، األقل على إرادتني تالقي إىل حتتاج اليت عموما الشركة فكرة

 ( فقط واحد شخص األعلى حتتوي وال املتقدم باملعىن شركة أمام نكون فكيف. 

  ) .٢٠٠٨ االبراهيم،

 ( لسنة الشركات نظام يف الواحد الشخص كةشر بنظام السعودي ّ      املشرع أخذ لقد

 الشخص شركة نظام أن مبعىن التعدد ضرورة على تأكيده بعد ) م٢٠١٥ ( ،) هـ١٤٣٧

) ٥٥ (املادة نصت حيث ، الشركاء تعدد وهو العام األصل على استثناء يشكل  الواحد
 ذو واألشخاص ةللدول جيوز النظام من الثانية املادة من استثناء " على الشركات نظام من

 يقل ال اليت والشركات ، للدولة بالكامل اململوكة والشركات العامة االعتبارية الصفة

 هلذا ويكون. واحد شخص من مسامهة شركة تأسيس . لایر ماليني مخسة عن رأمساهلا

 كما " . وسلطا�ا التأسيسية اجلمعية فيها مبا املسامهني مجعيات صالحيات الشخص

 أن جيوز الثانية املادة أحكام من استثناء " أنه على النظام ذات من) ١٥٤ ( املادة نصت

 إىل حصصها مجيع تؤول أن أو ، واحد شخص من احملدودة املسؤولية ذات الشركة تؤسس

 مال من خصصه ما على الشخص هذا مسؤولية تقتصر احلالة هذه ويف. واحد شخص

 مديري وجملس املدير وسلطات تصالحيا الشخص هلذا ويكون . الشركة رأمسال ليكون

 مدير تعيني له وجيوز ، الباب هذا يف عليها املنصوص للشركاء العامة واجلمعية الشركة
 عن ومسؤوال والغري التحكيم وهيئات القضاء أمام هلا املمثل هو يكون أكثر أو واحد

  ". الشركة حلصص املالك الشريك أمام إدار�ا

  : تياآل لنا يتبين تقدم ما خالل من

 بالنصوص ودعمه الشركاء تعدد مبدأ السعودي ّ      املشرع أكد لقد - ١

 .الشركات أشكال من شكل كل يف وذلك القانونية،
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                               شخص الواحد يف الترشيعات السعودية                                    الصعوبات القانونية التي تواجه رشكة ال

 ومبوجبه ، الشركاء تعدد وهو العام األصل على استثناء السعودي املشرع أوجد - ٢

 شخص من مكونه شركة يؤسس أن – معنوي أو طبيعي – الواحد للشخص مسح

 .واحد

 حيث الواحد، الشخص شركة يف املباشر وغري املباشر بالتأسيس  ّ      املشرع أخذ - ٣

 ، احملدودة املسؤولية ذات والشركة ، املسامهة الشركة شكل يف مباشرة بتأسيسها مسح

 . احملدودة املسؤولية ذات الشركة يف التعدد ركن ا�يار عند باستمرارها مسح بينما

 وجود تفرتض اللغوي املفهوم �ذا يوه املشاركة تعين اللغوية الناحية من والشركة

 الشركاء تعدد جانب إىل يفرتض الشركة عقد أن عن فضال هذا شخص من أكثر

 فيما التعاون ألجل املشاركة األطراف لدى الواعية اإلرادة وجود أي املشاركة نية ووجود
 لشرطا هذا توافر عدم الطبيعي ومن . الشركة هذه إنشاء من املتوخى اهلدف لبلوغ بينهم

 تستطيع ثانية إرادة توجد ال إذ فقط، واحدة إرادة لوجود نظرا الواحد الشخص شركة يف

 شركة يف التعاقدية الصفة توافر مدى ما هنا ُ     يطرح الذي والسؤال . معها االتفاق

 الفكرة عن ختلي هو الواحد الشخص شركة بنظام األخذ وهل ؟ الواحد الشخص

   هلا؟ التنظيمية الفكرة وتبين ، للشركة العقدية

 شركات بني التمييز ضرورة إىل) ١٦: ٢٠٠٠ حمرز، ( البعض ذهب لقد  

 أن هؤالء يرى حيث. للشركة املالئم القانوين الوصف عند األموال وشركات األشخاص

 أ�ا إال فيها وظاهرة األشخاص لشركات مالئمة أ�ا ورغم . للشركة العقدية الفكرة

 النظام إىل أقرب تكون اليت األموال لشركات بالنسبة ةاملالئم وعدم بالرتاجع آخذة

  .العقد إىل منها القانوين

 اعتبارنا من الرغم على أنه إىل) ٩٠٨: ٢٠٠٦ بريري، ( آخر بعض ذهب كما

 من جانب �ا قال اليت التعاقدية الفكرة فإن التأسيس مرحلة يف املؤسسني اتفاق إللزامية

 خمتلف يف املشرع وضعها اليت اآلمرة القواعد مأما بالضمور بدأت القانوين الفقه

 تراجع عنه نتج الذي األمر عملها وسري الشركة وإدارة تأسيس تنظيم �دف التشريعات

 أو نظامها أو الشركة تكوين يعد مل إذ. النظام فكرة مواجهة يف كبري حد إىل العقد فكرة
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                               شخص الواحد يف الترشيعات السعودية                                    الصعوبات القانونية التي تواجه رشكة ال

 وما املشرع إرادة على يتوقف ألمرا أصبح وإمنا. فيها املسامهني إرادة على مرتوكا إدار�ا

  .آمرة أحكام من الصدد هذا يف يفرضه

 العقدية الفكرة أن إىل )  :١٣ :١٩٨٨ الرحيم، عبد ( آخر بعض ذهب كما

 ميالد وهي ، الشركة تكوين على ترتتب نتيجة أهم الستيعاب كافية غري للشركة

  .هلا التنظيمية الفكرة تأييد من بد ال لذلك ، معنوي شخص

 باألمر ليس األخرى على أحدمها تغليب فإن الفكرتني هاتني أمر من يكن ومهما

 على للشركة النظامية الفكرة ألن وذلك ، بينهما التوفيق الفقه حاول لذلك ، اليسري

 يف قائمة زالت ما اليت الشركة لعقد التعاقدية الفكرة تستبعد ال فأ�ا وجاهتها من الرغم

  . معني نطاق

 إرادي عمل بتوافق يتم حقيقي عقد مبقتضي تنشا الشركة أن لثابتا من انه إذ - ١

 ال القدر وهذا . العقود يف العامة للقواعد وخيضع باإلمجاع الشركاء إرادة فيه تشرتك

  النظامية الفكرة أمام تراجعت مهما التعاقدية الفكرة نصيب من بقاءه من مناص

 هناك أن إذ معنويا صاشخ األحوال مجيع يف ينشئ ال الشركة عقد أن كما - ٢

 ال وحدها احلرة الشركاء إرادة وحتكمه املعنوية بالشخصية يتمتع ال الشركات من نوعان

  ّ      املشرع فرضها قانونية قواعد جمموعة

 حبسب خيتلف األخرى على التعاقدية أو النظامية الفكرتني من أي تغليب أن - ٣

 العقد فكرة حتتفظ جاريةالت األشخاص وشركات املدنية الشركات ففي ، الشركة نوع
 األموال شركات يف أما ، الشركاء بإمجاع الشركة عقد تعديل ميكن حبيث بسلطا�ا

 عليها وتتغلب واضحة بصورة التعاقدية الفكرة تضعف املسامهة شركات خاصة وبصفة

  .األقلية على إرادا�ا وفرض الشركة نظام تعديل لألغلبية جيوز حيث التنظيمية الفكرة

 إرادية مصادر: طائفتان االلتزام مصادر أن جند العامة القواعد إىل وبالرجوع      

 غري ومصادر ، القانوين العمل اسم عليها ويطلق ، االنفرادي والتصرف العقد وتشمل

 ، القانونية الواقعة اسم عليها ويطلق ، والقانون النافع والفعل الضار الفعل وتشمل إرادية

 القانونية الواقعة أما ، قانوين أثر إحداث إىل تتجه إرادة القانوين لالعم أن بينهما والفرق
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                               شخص الواحد يف الترشيعات السعودية                                    الصعوبات القانونية التي تواجه رشكة ال

 هذا إحداث إىل اإلرادة اجتهت سواء أثرا وقوعه على القانون يرتب مادي عمل فهي

  ) .١٩: ١٩٨٧ سلطان، ( ال أم األثر

 املشرع أن جند السعودي التجارية احملكمة نظام من) ١١ (املادة نص إىل وبالرجوع

 هو وجودها مصدر أن اعتبار على اإلرادية املصادر ضمن من الشركة إنشاء جعل قد

  .العقد
 صادر فعل عن تنشأ بأ�ا الشركات من غريها عن تتميز الواحد الشخص شركة أما

 نتيجة ينشأ انه أو جديد نشاط ممارسة �دف املنفردة باإلرادة أي واحد شخص من

 تتكون الواحد الشخص شركة فان هلذا . واحد شخص يد يف الشركة حصص اجتماع

  .املباشر غري والتأسيس املباشر التأسيس مها بطريقتني

 الواحد الشخص لشركة المباشر التأسيس: األولى الطريقة

 الذي اإلرادي العمل ذلك هو الواحد الشخص شركة لتأسيس املباشر الطريق أن

 وقد ، واحد شخص نم ابتداء تنشأ أ�ا أي ، واحد شخص من مرة ألول الشركة ينشئ

 " أن على منه األوىل املادة نصت فقد) ١٩٨٠ ( عام األملاين القانون الطريقة �ذه أخذ

 أشخاص عدة أو واحد شخص من ُ     تؤسس أن ميكن احملدودة املسؤولية ذات الشركة
  ".القانون هذا لنصوص طبقا مشروع غرض أي لتحقيق

 ٢/١ املادة يف) ١٩٨٥ ( نسيالفر الشركات قانون عليه نص ما هذا نص ما وهذا

 عدة أو واحد شخص من تنشأ احملدودة املسؤولية ذات الشركة " على نص حيث

 إىل بالرجوع املال رأس من حصصهم بنسبة أال الشركة خسائر يتحملون ال أشخاص

 للشخص مسحت اليت السعودي الشركات نظام من) ١٥٤ (و) ٥٥ (املواد نصوص

  . فقط نهم مكونة شركة يؤسس أن الواحد

 العقد وليس ، الوحيد الشخص قبل من املنفردة باإلرادة تقوم الشركة بأن جند وهنا

 مصادر من مصدر املنفردة اإلرادة بأن تؤكد واليت عليها املتعارف العامة للقواعد طبقا

 والسماح. القبول على توقف دون للمتصرف املنفردة باإلرادة التصرف يتم حيث االلتزام
 ً        استثناء اإلرادات لتعدد احلاجة دون املنفردة بإرادته شركة يؤسس أن دالواح للشخص

 بأنه عليها املتعارف العامة للقواعد وفقا ألنه الشركات تكوين يف العامة القاعدة من

 وجود بضرورة منها تعلق ما إال بالعقود اخلاصة األحكام االنفرادي التصرف على تسري
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                               شخص الواحد يف الترشيعات السعودية                                    الصعوبات القانونية التي تواجه رشكة ال

 اليت املنفردة اإلرادة هذه يف تتحقق أن جيب وبالتايل. العقد لنشوء متطابقتني إرادتني

 عموما الشركات بتأسيس املتعلقة الشروط نفس واحد شخص من مكونة شركة تؤسس

 املوضوعية والشروط) والسبب احملل، األهلية، الرضاء، ( العامة املوضوعية الشروط وهي

 كو�ا الشركة هذه وطبيعة قيتف مبا تطبيقها مراعاة مع اللهم ، الشكلية والشروط اخلاصة

  . فقط واحد شخص من مكونه من
  

  .الواحد الشخص لشركة المباشر غير التأسيس: الثانية الطريقة

 السماح طريق عن حيدث قد الواحد الشخص شركة لتأسيس املباشر غري الطريق أن

 �ا أخذ وقد. واحد شريك يد يف حصصها أو أسهمها اجتمعت إذا الشركة باستمرار

   (املادة تنص إذ واألملاين، الفرنسي املشرع من كل

 الشركة حصص كل اجتماع حالة يف أنه على الفرنسي الشركات قانون من) ٣٦/١ 

 من) ١٨٤٤/٥ ( املادة نصوص تطبق ال واحد شريك يد يف احملدودة املسؤولية ذات

 سؤوليةامل ذات الشركة استمرار يعين وهذا ، القضائي باحلل واخلاصة املدين القانون

  .واحد شريك على اقتصارها رغم احملدودة
 قانون من) ١٩/٤ ( املادة نص على اعتمادا احلالة هذه األملاين القانون تبىن كما

 ذات الشركة تأسيس من سنوات ثالث خالل يف " ... أنه على تنص واليت الشركات

 الوحيد على يشرتط واحد شريك يد يف احلصص كل جتمعت إذا احملدودة املسؤولية

 تقدمي على قادر واحد شريك لبقاء الشركة تنتقض مل وبالتايل ، الشركة رأمسال كل تقدمي

 لشركة املباشر غري بالتكوين األملاين املشرع من اعرتاف هذا ويف ، الشركة رأمسال كل

  .الواحد الشخص

 سلتأسي املباشر غري الطريق تبىن قد انه جند السعودي الشركات نظام إىل وبالرجوع

 واليت) ١٤٩ (املادة نص مبوجب املسامهة الشركة إطار يف وذلك الواحد الشخص شركة

 فيه تتوافر ال واحد مساهم إىل املسامهة شركة أسهم مجيع آلت إذا " أنه على نصت
 ديو�ا عن مسؤولة وحدها الشركة تبقى ، النظام من) ٥٥ (املادة يف الواردة الشروط

 الواردة األحكام – الشركة أوضاع توفيق املساهم هذا لىع جيب ذلك ومع ، والتزاما�ا
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                               شخص الواحد يف الترشيعات السعودية                                    الصعوبات القانونية التي تواجه رشكة ال

 ال مدة خالل واحد شخص من حمدودة مسؤولية ذات شركة إىل وحتويلها الباب هذا يف

  " . النظام بقوة الشركة انقضت وإال سنة تتجاوز

 الشخص شركة لتأسيس املباشر غري الطريق السعودي الشركات نظام تبىن كما

 منه ) ١٥٤/١ (املادة نص مبوجب وذلك احملدودة املسؤولية ذات ركةالش إطار يف الواحد

 املسؤولية ذات الشركة ُ     تؤسس أن حيق النظام من الثانية املادة من استثناء " نصت واليت
 احلالة هذه ويف واحد شخص إىل حصصها مجيع تؤول أن أو واحد شخص من احملدودة

  ..." .الشركة رأمسال ليكون مال من خصصه ما على الشخص هذا مسؤولية تقتصر

 بداية منذ يكن مل الواحد الشخص شركة نشوء أن يتبني سبق ما على وبناء وعليه

 شركاء عدة بني عقد مبوجب عملها وبدأت تأسست قد الشركة أن يعين مما ، تأسيسها

 نتيجة واحد شريك إىل فيها الشركاء عدد نقص ذلك بعد أساسي نظام هلا ووضع ،

 زال ما األساسي الشركة نظام أن يعين وهذا يده يف احلصص أو هماألس الجتماع

 هو األصلي الشركة وجود سبب يبقى ولكن الشركاء عدد تعديل إىل وحيتاج مستمرا

  .العقد

  .المالية الذمة وحدة مبدأ مع الواحد الشخص شركة تعارض: الثاني المطلب
 الفكرة بعد الثاين السبب م،لالنقسا قابليتها وعدم املالية الذمة وحدة مبدأ يعترب

  .الواحد الشخص شركة لفكرة العربية القوانني بعض لرفض العقدية

ّ       وتعرف  مالية التزامات من عليه وما حقوق من للشخص ما جمموع بأ�ا املالية الذمة ُ

 أن رئيسية كقاعدة املعلوم من) . ٢٢٣: ٢٠٠٠ ، السنهوري ( كمجموع إليها منظورا

 إعفاء جيوز ال حبيث بديونه للوفاء ضامنة عقارية أو كانت منقولة امجيعه املدين أموال

 وعدم املالية الذمة وحدة مببدأ تسميته على اصطلح ما وهذا. الضمان هذا من بعضها

  ٨السعودي التنفيذ نظام من) ٢٠ ( املادة صراحة عنه عربت وقد للتجزئة، قابليتها

 عدم املدين أموال على احلجر على ويرتتب ، لديونه ضامنة املدين أموال مجيع " بقوهلا

  ". احملجوزة أمواله يف تصرف من به يقوم ما نفاذ
 من جزء ختصيص على الشخص قدرة عدم تعين املطلقة أو احملدودة غري واملسؤولية

 فقط اجلزء هذا يف النشاط هذا عن مسؤوليته وحتديد معني نشاط يف الستثماره أمواله

 توصية شركة يف موصي كشريك آخرين مع اشرتك إذا إال ، موالهأ بقية إىل متتد أن دون
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 ٢٠٠٨:١١٧االبراهيم،، ( مسامهة شركة أو حمدودة مسؤولية ذات شركة يف كشريك أو

:  . (  

 أمام الوحيد املخرج هو احملدودة املسؤولية ذات الشركات تكوين أصبح هنا ومن

 هذا على املسؤولية حتديد أن كما. مسؤوليته حتديد من لالستفادة املستثمر أو التاجر

 مبدأ مع ذلك لتعارض شركة تكوين مبفرده شخص رغب إذا مناسبا غري ظل النحو
 الومهية الشركات ظهور إىل بدوره أدى مما ) ٣: ١٩٩٠ ، رضوان ( املالية الذمة وحدة

 قانونال يتطلبه الذي الشكل الستيفاء ُ     تذكر أمساء جمرد فيها الشركاء أصبح إذ الصورية أو

 يكون إذ الشركة يف دور أي الشركاء هلؤالء يكون وال ) ١٧٦: ١٩٩٤ قاسم، ( فقط

 النهاية يف ونكون الشركة كامل على يستحوذ الذي هو األساسي الشريك أو املستثمر

 اختذت فردية مشاريع األمر واقع يف بينما شركات ظاهرها يف جتارية ومشاريع أعمال أمام

  . شركات شكل

 اجل من األوىل بالدرجة فكانت الومهية أو الصورية الشركات تكوين من ةالغاي أما

 او ) .٧٠: ١٩٩٤ ، قاسم ( الضرائب دفع من التهرب اجل من أو املسؤولية حتديد

 سواء ، األفراد التجار من أكثر الشركات منها تستفيد اليت املزايا من االستفادة اجل من
 الدولة داخل والصناعة التجارة غرفة تعامل صعيد على أو الدويل الصعيد على

 إن" القول إىل) ٢٣: ١٩٩٠ رضوان، ( البعض دفع ما وهذا) ٢٤: ١٩٩٦ ناصيف،(

 يف األموال رؤوس أصحاب أمام عثرة حجر يعترب املالية الذمة جتزئة عدم أو وحدة مبدأ

 هذه يف مسؤوليتهم حتديد مع أمواهلم من أجزاء فيها يستثمرون جتارية مشروعات تكوين

 استثمار عدم يفضلون جيعلهم مما . املالية ذمتهم كل إىل امتدادها دون فقط األموال

 على أيضا والتطاول هلا املخصصة األموال وضياع التجارة، خماطر من خوفا األموال هذه

  ".صاحبها ديون لكل ضامنة واحدة املالية الذمة ن أ ، ملبدأ نتيجة اخلاصة أمواهلم

 أو آلية عن نبحث أم ؟ التطورات مواكبة عن عاجزين نقف هل املبدأ هذا وأمام

  ؟ شرعية بصورة املبدأ هذا بتجاوز يسمح خمرج
 يف اخلالف هذا حصر وميكن ، واسعا خالفا أثارت قد املالية الذمة طبيعة أن احلقيقة

 " عليها ويطلق ، القانونية والشخصية املالية الذمة بني تربط تقليدية أحدمها نظريتني

 احلقوق من جمموعة باعتبارها املالية الذمة فرتتبط األخرى أما " الشخصية ظريةن
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 " التخصيص نظرية " عليها ويطلق أجله من خصصت الذي الغرض وبني ، وااللتزامات

 بالشخص ربطها دون ما، لعمل خمصصة أموال جمموعة املالية الذمة تعترب ومبوجبها

: ١٩٩٩ ، الفتالوي ( الواحد للشخص املالية الذمم تعدد إمكانية إىل يؤدي مما القانوين

١٩ . (  

 اعتنقت اليت الدول يف املناسبة بيئته جيد الواحد الشخص شركة نظام أن جند وعليه
 املالية الذمة وحدة مبدأ فان الشخصية للنظرية وفقا أما ، املالية الذمة ختصيص نظرية

  .الواحد الشخص شركة بنظام األخذ دون حائال يبقى

 قانوين لنظام الشخص أموال بعض خضوع يقتضي العملي الواقع أن جند ذلك ومع

 يف مسؤوليته بتحديد له يسمح ال فلماذا. أمواله باقي له ختضع الذي ذلك عن خيتلف

 وان حمدودة مسؤوليته بأن دائنيه أعلمنا إذا خصوصا فقط؟ املال من اجلزء هذا حدود

 ). ٢٠٠٨ اخلشروم، ( ناحية من هذا  هلم ضمانا يشكل ال أمواله باقي

 أصال عليه ترد) الشخصية املسؤولية ( املالية الذمة وحدة مبدأ إىل باإلضافة هذا

 باستعراض ذلك على التدليل وميكن املبدأ هذا أضعفت االستثناءات من جمموعة

 البسيطة التوصية شركة يف املوصي الشريك أن جند إذ السعودي الشركات نظام نصوص
 الشريك أن كما) شركات ٣٨/٢ م (الشركة رأمسال يف مسامهته حدود يف إال يسال ال

 ) شركات ٥٢ /م (الشركة رأمسال يف مسامهته حدود يف إال يسال ال املسامهة الشركة يف

 يعين مما) ١٥١ (احملدودة املسؤولية ذات الشركة يف للمساهم بالنسبة احلال كذلك

 إمكانية وكذلك . للشركة جتارية مالية ذمة ووجود للشخص املالية الذمم بتعدد االعرتاف

 احملكمة نظام من) ١٨٠ ( املادة ذلك على نصت حيث السفينة مالك مسؤولية حتديد

 من تضعف املالية الذمة وحدة مبدأ على االستثناءات هذه ومثل ، السعودي التجارية

 شركة إضافة ميكن أنه إذ الواحد الشخص شركة إلنشاء كمربر احملدودة املسؤولية مبدأ

 ما االستثناء هذا إضافة يف أن حيث املبدأ هذا على آخر كاستثناء ( الواحد الشخص

 على اجيابيا ذلك ينعكس مما االستثمار على ويشجعهم املستثمرين مصاحل حيقق
  ).الوطين االقتصاد

*******  
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  الثاين املبحث
  الواحد اخلص شركة تواجه اليت القانونية الصعوبات

 غريها عن تتميز الواحد الشخص شركة نظام أن األول املبحث خالل من لنا تبني

 هلدف املنفردة باإلرادة أي ، واحد شخص من صادر فعل عن تنشأ بأ�ا الشركات من

 اجتماع نتيجة تنشأ أ�ا أو للشركة املباشر بالتكوين ُ     يعرف ما وهو جديد نشاط ممارسة
  .للشركة املباشر غري بالتكوين رفُ   يع ما وهو واحد شخص يد يف الشركة حصص

 هذا بتعارض تتمثل عقبات واجهه قد الواحد الشخص شركة نظام أن أيضا رأينا وقد

 أننا إال. املالية الذمة وحدة ومبدأ التعاقدية، الفكرة مثل الراسخة املبادئ بعض مع النظام

 اليت ٩ املميزات نم االستفادة سبيل يف جتاوزها ميكن العقبات هذه أن الوقت بنفس رأينا

 مبقدار حمدودة تكون واليت ، الوحيد للشريك احملدودة املسؤولية ومنها النظام هذا حيققها

 على املستثمر يشجع مما اخلاصة أمواله إىل ذلك جتاوز وال شخصيا منه املقدم رأمساهلا

 اليةامل ذمته كامل تعرض خماطر وجتنبه ، الشركة هذه إطار يف أمواله من جزء استثمار

 ومهية صورية شركات تأسيس من احلد إىل وتؤدي. الشركة دائين مع تعامله يف للمسؤولية

 شريك فوجود ، للمشروع مرونة وأكثر سهلة إدارة وحتقيق مستعارة، بأمساء تنشأ اليت أو
 اإلدارة جملس / املديرين هليئة املمنوحة والسلطات الصالحيات مجيع مينحه وحيد

 يعطيه كما الوحيد، الشريك لكونه العادية وغري العادية لعامةا اجلمعية وصالحيات

 هذا يواجهها اليت الصعوبات إطار ويف اخل ...وسلس مرن بشكل الشركة إلدارة الفرصة

 نظام يف النظام �ذا أخذ عندما السعودي ّ      املشرع أن جند ، الشركات نظام يف النظام

 املتعلقة القانونية النصوص ادبإير اكتفى قد) م٢٠١٥) ( ١٤٣٧ ( لسنة الشركات

 آل إذا قائمة الشركة تبقى أن أو ، مبفرده شركة يؤسس بأن الواحد للشخص بالسماح

  إجراءات خالله من يبني) ٢٢٥ : ٢٠٠٥ اخلشروم، ( واحد شخص إىل رأمساهلا

 يدفعنا مما ، التنظيمية الوسائل من وغريها اإلدارة وكيفية املال رأس وحجم ، التأسيس

 شركة تتخذه الذي الشكل على الشركات من شركة لكل العامة األحكام تطبيق إىل
 شركة بشكل واحد شخص شركة تأسيس بصدد كنا إذا أننا مبعىن. الواحد الشخص

 - ٥٦ (املواد وهي الشركة هذه على املسامهة لشركة املنظمة النصوص نطبق فإننا مسامهة

 الشركة هذه طبيعة مع تتعارض يتال النصوص عدا فيما ، الشركات نظام من) ١٥٠
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 لرأمساهلا األدىن احلد أن اعتبار ميكن وبالتايل . فقط واحد شخص من مكونة كو�ا

 هيئة وجود أو فيها، الشركاء تعدد اشرتاط يتصور ال ولكن.  لایر ماليني مخسة

  .اخل...مديرين

 حصصها يعمج تؤول عندما احملدودة املسؤولية ذات الشركة على الكالم هذا وينطبق

 من املكونة احملدودة املسؤولية ذات والشركة املسامهة الشركة أن ونرى. واحد شخص إىل
 شكل أي تتخذ اليت الواحد الشخص شركة عن كليا اختالفا ختتلف شريك من أكثر

 �يئة املتعلقة القواعد مراجعة ذلك على للتدليل ويكفي السابقة الشركات أشكال من

 بني التقاء  نقاط ال أن يؤكد تأملها أن حيث العامة اهليئة أو ، إلدارةا جملس أو املديرين

  . فقط واحد شخص من مكونة شركة وبني فيها املوجودة األحكام

 الواحد الشخص شركة بنظام خاص مستقل قانوين تنظيم وجود عدم أن نرى وعليه

 ملطالبا خالل من الصعوبات هذه نستعرض وسوف الصعوبات، من العديد يثري سوف

  :اآلتية

   بالتأسيس المتعلقة الصعوبات: األول المطلب

  باإلدارة المتعلقة الصعوبات: الثاني المطلب
   المالية احتياجاتها بتأمين المتعلقة الصعوبات: الثالث المطلب

  بالتأسيس المتعلقة الصعوبات: األول المطلب

 يسمح وفيه باشرامل التأسيس طريق األول: بطريقتني تتأسس الواحد الشخص شركة

 على جتاري نشاط ملباشرة وخيصصه املالية ذمته من جزءا يقتطع بأن الواحد للشخص

 ال وفيه املباشر غري التأسيس طريق عن والثاين. ابتداء فقط منه مكونة شركة شكل

 أصبحت ولو حىت قائمة الشركة هذه تبقى وإمنا الشركاء تعدد ركن با�يار الشركة تنقضي

  . واحد شريك يد يف أسهمها وأ حصصها كامل

 وكذلك املباشر بالطريق الواحد الشخص شركة بوجود السعودي املشرع مسح وقد

 ذات شركة تسجيل املشرع أجاز احملدودة املسؤولية ذات الشركة ففي املباشر غري بالطريق
 املباشر الطريق وهو) شركات ١٥٤/١ م ( ابتداء واحد شخص من حمدودة مسؤولية

 مملوكة أصبحت إذا الشركة هذه تستمر أن املادة وبذات مسح أنه كما ، للتأسيس

 . للتأسيس املباشر غري الطريق وهو فقط واحد لشخص
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 االعتباري للشخص السعودي املشرع مسح فقد العامة املسامهة الشركة إطار يف أما

 جبمبو وذلك املباشر بالطريق مسامهة شركة بتأسيس اخلاص االعتباري والشخص العام

 النظام من الثانية املادة من استثناء " على نصت واليت الشركات، نظام من) ٥٥ (املادة

 للدولة بالكامل اململوكة والشركات العامة االعتبارية الصفة ذوي واألشخاص للدولة جيوز

 من مسامهة شركة تأسيس يالر ماليني مخسة عن رأمساهلا يقل ال اليت والشركات
 اجلمعية فيها مبا املسامهني مجعيات صالحيات الشخص اهلذ ويكون واحد، شخص

 لشركة املباشر غري بالتأسيس مسح السعودي املشرع أن كما " وسلطا�ا التأسيسية

 شركة أسهم مجيع آلت إذا " نصت واليت منه) ١٤٩ (املادة مبوجب وذلك املسامهة،

 تبقى . النظام من) ٥٥ (دةاملا يف الواردة الشروط فيه تتوفر ال واحد مساهم إىل املسامهة

 توفيق املساهم هذا على جيب ذلك ومع. والتزاما�ا ديو�ا عن مسؤولة وحدها الشركة

 مسؤولية ذات شركة إىل حتويلها أو الباب هذا يف الواردة األحكام مع الشركة أوضاع

 " النظام بقوة الشركة انقضت وإال سنة تتجاوز ال مدة خالل واحد شخص من حمدودة

 االعتباري والشخص العام االعتباري للشخص السعودي املشرع مسح ملاذا نتساءل اوهن

 ( و) ٥٥ (املواد نصوص من يفهم وهل الشركات؟ من النوع هذا بتأسيس اخلاص
 بتأسيس اخلاص االعتباري والشخص العام االعتباري للشخص مسموح بأنه) ١٤٩

 ذات الشركة إطار يف صراحة ذلك منع أنه من الرغم على عامة؟ مسامهة شركة من أكثر

 األحوال مجيع يف " على نصت واليت ) ١٥٤/٢ (املادة مبوجب وذلك احملدودة املسؤولية

 حمدودة مسؤولية ذات شركة من أكثر يتملك أو يؤسس أن الطبيعي للشخص جيوز ال

 واحد شخص من اململوكة احملدودة املسؤولية ذات للشركة جيوز وال واحد شخص من

 حمدودة مسؤولية ذات أخرى شركة متتلك أو تؤسس أن) اعتبارية أو طبيعية ةصف ذي(

   ". واحد شخص من

 املشرع أدخلها عندما الواحد الشخص شركة أن املعلوم فمن األمر يكن ومهما

 صغار تشجيع إىل يهدف كان إمنا احملدودة املسؤولية ذات الشركة بشكل السعودي
 من احملدودة املسؤولية ميزة من واالستفادة ، ناحية نم بشركة االنفراد على املستثمرين

 اليت العامة املسامهة الشركة خبصوص مكان هلا جتد ال املربرات هذه أن إال . أخرى ناحية

 صريح تعارض ذلك يف الن واحد مساهم يتملكها أن إمكانية عن بعيدة تبقى أن جيب
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. النظام من ) ٦ ،٥ ،٤ ( اداملو نصوص إىل وبالرجوع انه حيث  ١٠املنافسة نظام مع

 وازدهار املستهلك محاية �دف االقتصادي الرتكز منع �دف االحتكار حتارب أ�ا جند

 الشركة رأمسال برتكز مسحنا إذا اهلدف هذا حنقق فكيف. اململكة يف االقتصادي النشاط

   واحد؟ شخص بيد املسامهة

 املوضوعية األركان توافر لزمتست أ�ا فمعروف الشركة تأسيس إجراءات إىل وبالرجوع
 شركة أي لتكوين توافرها جيب اليت الشكلية األركان إىل باإلضافة ، واخلاصة العامة

 اخلايل الرضا توافر جيب وعليه. الواحد الشخص لشركة اخلاصة الطبيعة مراعاة مع أخرى

 الواحد الشخص شركة يف أما ، والقبول اإلجياب بتالقي يتمثل والذي اإلرادة عيوب من

 تتأسس لذلك ، اإلرادات تعدد لعدم وذلك بقبول إجياب تالقي عن للحديث جمال فال

 جدية اإلرادة هذه تكون أن جيب وبالتايل فيها الوحيد للشريك املنفردة باإلرادة الشركة

 النوع هذا مثل يف خمتفيا يعترب الشركات لتأسيس املطلوب املشاركة نية ركن الن وصادقة

 ال لكي وصدقه الوحيد الشريك إرادة جدية من التأكد مطلوب بالتايلو الشركات من

   ).٤٢: ١٩٦٦ ناصيف، ( للشركة املالية والذمة اخلاصة املالية ذمته بني خلط حيصل

 غري مشروعا الشركة حمل يكون وأن الوحيد الشريك لدى األهلية توافر جيب كذلك
 الغرض وهو مشروع سبب لشركةل يكون أن بد ال كما واآلداب العام للنظام خمالف

 هذا فإن الشركاء تعدد بركن يتعلق وفيما ، حتقيقه الوحيد الشريك قصد الذي واهلدف

 ، واحد شريك وجود على أساسا قائمة أل�ا الواحد الشخص شركة يف مفتقد الركن

 املسؤولية ذات الشركة يف معنويا أو طبيعيا شخصا يكون أن الوحيد الشريك هلذا وميكن

 حسب املسامهة الشركة يف معنويا شخصا يكون وأن ) ١٥٤/١ ( املادة حسب دودةاحمل

  ). ٥٥ (املادة

 حصص الشركة تأسيس عند الشركاء يقدم أن فاألصل احلصص، تقدمي وخبصوص

 الشركة رأمسال يف املسامهة أجل من منقولة غري أو منقولة عينية أو نقدية أكانت سواء

 شريك إال يوجد ال حيث الواحد الشخص شركة ويف. سائرواخل األرباح اقتسام ألغراض
 تقدير ويتم ، الشركة لتأسيس عينية وحصص نقدية حصص تقدمي بإمكانه فإن واحد

 أية عن مسؤوال الشريك يعترب أن على ، الشركة رأمسال يف الحتسا�ا العينية احلصص
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 يف العينية احلصة زادت إذا الواحد الشخص شركة يف العينية احلصص تقدير يف مبالغة

  .١١معه يتعاملون الذين للغري محاية اخلاصة أمواله

 الركن أن إذ الواحد الشخص شركة يف الشركاء تعدد نية ركن وجود يتصور وال

 اال الشركات من النوع هذا يف متوفر غري وهذا الشركة يف شريك من أكثر وجود يفرتض

 هي هنا - )١٥٤: ١٩٩٢قادر،ال عبد (البعض يرى كما – الركن �ذا املقصود أن
 غري التفسري هذا مثل ولكن ، اعتباري كشخص الشركة على تعود اليت العامة املصلحة

 الواحد الشخص شركة حالة يف الشركة على تعود اليت املنفعة أن إذ حمدد وغري ، واضح

   ).٢٠٠٨ اخلشروم، ( الوحيد الشريك مصلحة ذا�ا هي

 أشكاهلا بكل املباشر التأسيس بطريق الواحد الشخص شركة تأسيس قواعد عن أما

 أو املوضوع حيث من سواء الشركاء متعددة الشركات تأسيس لقواعد مماثال فيكون

 بعض مراعاة ضرورة مع) ١١٢: ١٩٩٠ قايد، ( والنشر التسجيل إجراءات أو الشكل

 منشئ كعمل العقد غياب وبالتايل فيها، وحيد شريك وجود عن الناشئة االختالفات

  .الشركاء تعدد لعدم نتيجة للشركة

 وضع قد السعودي املشرع بأن نالحظ الواحد الشخص شركة رأمسال خبصوص أما
 لایر ماليني مخسة وهو املسامهة الشركة إطار يف الواحد الشخص شركة لرأمسال أدىن حد

 لرأمسال أدىن حد وضع عندما السعودي املشرع أحسن وقد ،) شركات ٥٥ م (سعودي

    شريك من أكثر من املكونة املسامهة الشركة لرأمسال (األدىن احلد يفوق شركةال هذه

 الشركة هلذه الوحيد الضمان هو الواحد الشخص شركة رأمسال ألن ) شركات/٥٤ /م(

 . وحيد شريك من مكونة كو�ا البعض بعضهم على الشركاء باقي رقابة غياب ظل يف

 على صراحة النص خالل من الشركة هذه اللرأمس الفعلي الوجود ضمان من بد ال لكن

 املشرع يشرتط مل حني يف. تسجيلها عند فورا الشركة هذه رأمسال كامل دفع وجوب

 شخص من تأسست سواء احملدودة املسؤولية ذات الشركة لرأمسال أدىن حد السعودي

   .شخص من أكثر من أو واحد
 لرأمسال أدىن حد عوض وجوب إىل ) ٤٠٧: ١٩٩٧ الرمياوي، ( البعض ذهب وقد

 املكونة الشركة رأمسال يفوق واحد شخص من املكونة الشركة يف ويكون ، الشركة هذه

 الشخص لشركة املوضوعية باألركان املتعلقة الصعوبات وخبالف شريك من أكثر من
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 وهي الشكلية األركان خيص فيما صعوبات توجد ال فإنه ذكرها، السابق الواحد

 شركة تأسيس إجراءات وختضع ، ١٢الشركة هذه لتأسيس تباعهاإ جيب اليت اإلجراءات

 املسؤولية ذات والشركة املسامهة، الشركة على تطبق اليت لألحكام الواحد الشخص

  . الشركة هذه طبيعة مراعاة مع نفسها احملدودة

   باإلدارة المتعلقة الصعوبات: الثاني المطلب
 الواحد الشخص  شركة تسجيل عمليات يف خاصة شروط توجد ال أنه إىل خلصنا

 والشركة احملدودة املسؤولية ذات الشركة تسجيل طرق هي فيها املتبعة الطرق  جيعل مما

 مث ومن عليه والتوقيع الشركة عقد بإنشاء يقوم أن الشريك على جيب إذ . املسامهة

  . املتبعة والقوانني األنظمة حسب بيانا�ا ونشر اخلاص السجل يف تسجيلها

 ليقوم طبيعي شخص إىل حتتاج معنوي كشخص الشركة فإن الشركات أنواع كل ويف

 هيئة أو مدير قبل من تدار حيث)  ١٣٣ :١٩٩٧ ,Gower ( الغري أمام بتمثيلها

 فإن األحوال مجيع ويف ، تتخذه الذي الشكل حبسب وذلك إدارة جملس أو ، مديرين

 إىل باإلضافة اإلدارة جملس انتخاب حق من هلا ملا / اهلرم رأس تعترب للشركة العامة اهليئة

 ذات أكانت سوا شركة كل على فإن ، املقصرين وحماسبة واملراقبة باإلشراف حقها ذلك
 حسابات ومراجعة تدقيق يتوىل حسابات مدقق تعيني عامة  مسامهة أو حمدودة مسؤولية

  ).شركات ١ /١٣٣ م (الشركة

 اإلدارة مربر ساق قد  ١٣الفقه من كثري فإن الواحد الشخص بشركة يتعلق فيما أما

 مدير قبل من الشركة هذه إدارة أن قيل حيث . النظام �ذا لألخذ واألفضل األسرع

 اليت الشكلية املسائل عن ويبعدها فعالية له جيعل ما القرارات اختاذ سرعة من فيه ، منفرد

 إلدارةا أن كما ) ٣٧٧: ١٩٩٧ الرمياوي، ( الشركات هذه اجتماعات عليها تقوم

 حىت أو الوحيد الشريك باشرها سواء مرونة من هلا ملا املشاريع إجناح شأ�ا من املنفردة

 أن املرونة  هذه شأن من ألن ). ٧: ١٩٩٦ ، ناصيف ( إلدار�ا غريه شخص اختار لو

 اجيابيا ينعكس مما مستواه رفع إىل يؤدي مما جممله يف التجاري النشاط على تنعكس
   .طنيةالو املصلحة على

 العامة اهليئة وهو اهلرم رأس عن للحديث جمال ال أنه نرى اآللية هذه ضوء ويف

 مجعيات صالحيات مجيع ميتلك الواحد الشخص شركة يف الوحيد الشريك ألن للشركة



 
  

 

 

 
 

 

 
 
 

٢٤٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

                               شخص الواحد يف الترشيعات السعودية                                    الصعوبات القانونية التي تواجه رشكة ال

 تلك تتحقق وبذلك) شركات ،٥٥ م ( وسلطا�ا التأسيسية اجلمعية فيها مبا املسامهني

 ما وهذا. حمدود غري مرن إطار يف مشروعه يدير أن الشريك ويستطيع ، الفردية املبادرة

 عن وينتج غريه مديرا خيتار أن الشريك هذا يستطيع كما سريعة قراراته تكون بأن يسمح

 الشريك شخص يف واندماجها املديرين هيئة أو اإلدارة وجملس العامة اهليئة اختفاء ذلك

  . الوحيد
 اجلمعية فيها مبا املسامهني مجعيات صالحيات مجيع ميارس الوحيد الشريك ألن ونظرا

 خارج من املدير يكون وقد بنفسه اإلدارة يباشر أن أما فإنه ، وسلطا�ا التأسيسية

   . الوحيد الشريك يعينه الشركة

 حق املعزول وللمدير ، املدير عزل الوحيد للشريك أن جند العامة القواعد وبتطبيق

 يف أو ، مقبول غري لسبب عزله نتيجة به يلحق قد الذي الضرر عن بالتعويض املطالبة

 يعتزل أن الواحد الشريك قبل من املعني الشركة ملدير ميكن كما ، مناسب غري وقت

 على يرتتب عما الشركة قبل مسؤوال كان وإال مناسب وقت يف ذلك يكون أن بشرط

 ملديرا يلتزم كما ) شركات ١٦٥/١ م ( و) شركات ٦٨/٣ م( أضرار من االعتزال

  املعني
    ّ ُ

 أو ، الشركة منافسة شأنه من عمل أي يف االشرتاك بعدم الوحيد الشريك قبل من 
 أمام تطالبه أن للشركة كان وأال تزاوله الذي النشاط فروع أحد يف الشركة ينافس أن

 الشريك موافقة على حاصال يكن مل ما املناسب بالتعويض املختصة القضائية اجلهة

 جمال فال الشريك نفس هو الشركة مدير كان إذا أما ) اتشرك ٧٢ م ( الوحيد

  .العلة النتفاء املنع هذا عن للحديث

 الشركة باسم للتصرف الالزمة السلطات بكافة الشركة إدارة يف يتمتع املدير أن ورغم

 الشريك واجتاه الشركة مدير هو الوحيد الشريك كان إذا الغري جتاه مسؤوال يبقى انه إال

 حال يف وذلك ) ١٩٩: ١٩٩٦ ناصيف، ( الشريك غري هو املدير كان اإذ والغري

 تأسيس ولعقد مبوجبه الصادرة واألنظمة الشركات نظام ألحكام خمالفة أي ارتكابه

  ) . شركات ١٥٥ م ( و) شركات ٧٨ م (ونظامها الشركة
 من أكثر أو مدققا بتعيني يلزم الوحيد الشريك فإن احلسابات مراجع خبصوص أما

 تعينه مدة جمموع يتجاوز أال على اململكة يف بالعمل هلم املرخص احلسابات مراجعي بني

 مراجع عمل بني اجلمع جيوز ال بأنه علما ) شركات ١ /١٣٣ م (متصلة سنوات مخس
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 فين عمل بأي القيام أو اإلدارة جملس عضوية أو الشركة تأسيس يف واالشرتاك احلسابات

 لديه عامال أو الشركة مؤسسي ألحد شريكا يكون أن وزجي وال ، استشاري أو إداري أو

  ). شركات ٢ /١٣٣ م ( الرابعة الدرجة إىل قريبا أو

 والشركة جهة من احملدودة املسؤولية ذات الشركة بني التمييز جيب أنه نرى اخلتام ويف

 يةاملسؤول ذات الشركة إدارة أن حيث اإلدارة مبوضوع يتعلق فيما أخرى جهة من املسامهة
 اختاذ وسهولة واملرونة السرعة يف تتمثل فائدة له الوحيد الشريك قبل من احملدودة

 الوحيد الشريك قبل من نظرة أن كما ، الالزمة األغلبية عن البحث عن بعيدا القرارات

 هذا يتمكن حبيث ، للشركة احلقيقي املايل الوضع يتبني أن شأنه من الشركة لدفاتر

  . لشركته أفضل إدارة حتقيق من الشريك

 الشركات من النوع هذا مثل تأسيس مزايا من وحبق أيضا تعترب املربرات هذه ومثل

 إىل وحتتاج معقدة بأعمال تقوم ما غالبا واليت املسامهة الشركات يف تصلح ال قد ولكنها

 ، الشركة أمور إلدارة أكثر أو مدير تعيني إىل الشريك سيضطر مما متخصصة إدارات

 جراء �ا ضررا الشركة مدير أحلق إذا الوحيد بالشريك الضرر إحلاق إىل لكذ يؤدي وقد

 . النية حسن الغري مواجهة يف للشركة ملزمة ستكون املدير تصرفات أن كما ، تصرفاته
 شركة إدارة يتوىل فيمن واجبة شروط لفرض املشرع لتدخل ضرورة هناك أن نرى لذلك

 من مينع فانه الوحيد الشريك على الشروط هذه تنطبق مل إذا حبيث الواحد الشخص

 األحكام حتديد ضرورة على التأكيد مع أكثر أو مديرا بتعيني ويلزم اإلدارة أعمال تويل

 وجلمهور . ناحية من للشركة محاية وذلك اإلدارة يف إتباعها املدير على ينبغي اليت

 .  أخرى ناحية من املتعاملني

  المالية احتياجاتها بتأمين ةالمتعلق الصعوبات: الثالث المطلب

 فيها الشريك مسؤولية بأن رأينا الواحد الشخص شركة ألحكام استعراضنا خالل من

 يعين مما . رأمساهلا يف حصته مبقدار تكون وخسائرها الشركة على املرتتبة االلتزامات عن

 ذمةال عن للشركة املالية الذمة بني الفصل أساس على تقوم الواحد الشخص شركة بأن
 للدائنني والوحيد العام الضمان هي فقط الشركة أموال تكون وبالتايل ، لصاحبها املالية

 وجود باجتاه دفعت اليت األهم امليزة تشكل اليت للشريك احملدودة للمسؤولية نتيجة وذلك

  . فقط واحد شخص من مكونة شركة
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                               شخص الواحد يف الترشيعات السعودية                                    الصعوبات القانونية التي تواجه رشكة ال

 بني اخللط خطر الواحد، الشخص شركة عن تنتج قد اليت املشكالت من انه إال

 وذلك ، األموال حيث من نفسها للشركة املالية الذمة وبني الشركة لصاحب املالية الذمة

 خصصها اليت أمواله وبني ، اخلاصة الواحد الشريك أموال بني الفصل لصعوبة نظرا

  . املشروع أو للشركة

 عن وذلك ، احملدودة املسؤولية ميزة على للمحافظة الوحيد الشريك دور يأيت وهنا
 ، ميتلكها اليت للشركة املالية والذمة ، اخلاصة املالية ذمته بني الفصل على التأكيد طريق

 وبكافة شخصية مسؤوليته جعل شأنه من الشركة بأموال اخلاصة أمواله اختالط ألن

   ).١٦١: ١٩٩٧ ، الرمياوي ( الدائنني أمام أمواله

 احلالة يف أكثر بشكل يظهر ركةالش بأموال الشريك أموال اختالط خطر أن واحلقيقة

 حيث ). ١٨٢: ١٩٩٤ قاسم، ( الشركة مدير هو فيها الوحيد الشريك يكون اليت

 حلساب تكون اليت وتلك ، حلسابه �ا يقوم اليت التصرفات بني هنا التمييز يصعب

 فيها يلجأ اليت احلاالت يف وذلك ، الدائنني حساب على يستفيد قد أنه بل ال ، الشركة

: ١٩٩٤ عثمان، ( الشخصية ملصلحته الشركة مع صورية عقودا يربم كأن التحايل إىل

٦٧ .(   
 أكثر وجود حالة يف الواحد الشخص لشركة املالية الذمة بني االختالط خطر ويزداد

 بني فاصلة حدود وضع صعوبة إىل اخلطر هذا ويعود ، الوحيد للشريك مالية ذمة من

 الشخص شركة يف لالستثمار خصصها اليت أموالهو ، اخلاصة الوحيد الشريك أموال

 أمواله اختالط خطر عن وبعيدا حذرا يظل أن الوحيد الشريك على لذلك الواحد،

  .شركته بأموال الشخصية

 الشريك إبالغ واجب عليه يقع الذي احلسابات مدقق خالل من ذلك وميكن

   ) .٢٠٠٨ ، راهيماألب ( الذمم اختالط إىل يؤدي أن شانه من تصرف كل عن الوحيد

 هذا أمهية تأيت الشركة بأموال الشريك أموال اختالط احتمال من تقدم ما ضوء ويف

 نفسه الوقت يف احملافظة مع ، املالية احتياجا�ا تأمني على الشركة قدرة مدى يف البحث
 شركة مع املتعامل ثقة أن حيث دائنيها وخاصة ، معها املتعاملني الغري حقوق محاية على

 يف الثقة درجة بنفس تكون لن حمدودة مسؤوليتهم كانت لو حىت ، الشركاء تعددةم

 الشركاء تعدد حال يف ألنه وذلك. فقط واحد شخص من مكونة شركة مع تعامله حال
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                               شخص الواحد يف الترشيعات السعودية                                    الصعوبات القانونية التي تواجه رشكة ال

 الشركاء أموال اختالط خطر أن كما ، البعض بعضهم على منهم متبادلة رقابة هناك

   ).٢٠٠٨ االبراهيم، ( احلدوث صعب الشركة مال يف

 الشركة مع يتعاملون ممن الغري حلماية الكافية الضمانات توافر من بد ال إذن

 هذه أعمال على الدائنني قبل من رقابة وجود عدم ظل يف وذلك هلا الدائنني وخصوصا

 كل منح جواز مدى عن ). ٢٠٢: ١٩٩٦ ناصيف، ( البعض تساءل حيث الشركة
 الوحيد الشريك لدى جتاوزات وجود عدم من للتحقق الشركة حسابات مراقبة حق دائن

  . ائتما�م يف تؤثر

 أن حيث التجارية السرية مبدأ مع صارخا تعارضا احلق هذا الدائنني منح يف أن ونرى

 احتمال ظل يف وتعامال�ا الشركة أسرار كشف شأنه من احلسابات هذه على اطالعهم

 مماثال نشاطا يباشرون الذين نافسةامل األخرى الشركات أو التجار من الدائنني يكون أن

 من مكونة شركة هي معها يتعاملون اليت الشركة أن الدائنون يعلم أن يكفي لذلك ،

 مجيع على وذلك ، رأمساهلا حجم إىل باإلضافة ، املسؤولية حمدود فقط واحد شخص

   ). ٩٠: ١٩٩٤ عثمان، ( ومراسال�ا ومطبوعا�ا أوراقها

 ، تتخذها اليت األشكال من شكل بأي الواحد الشخص شركة فإن األحوال كل ويف
 تلجأ أن فإما : احتمالني عن األمر خيرج ال وهنا ، التمويل أو ، املالية السيولة يلزمها قد

 طريق عن األفراد من تقرتض أن أو ، املايل التمويل شركات أو البنوك من االقرتاض إىل

  . قرض سندات

 شركة على مقتصرة مسالة هي القرض سندات فإن السعودي الشركات نظام وحبسب

 عليها حيظر اليت احملدودة املسؤولية ذات الشركة دون) شركات د،/ ١٣٨ ( املسامهة

 أن وال قرض على للحصول أو زيادته أو رأمساهلا لتكوين العام االكتتاب إىل اللجوء

 أم كاءالشر متعددة أكانت سواء يسري احلظر وهذا ، للتداول قابلة صكوكا تصدر

 العام النظام من األحكام وهذه ) . شركات ٢/ ١٥٣ م ( واحد شخص من مكونة

 بسيط ضمان من هلا ملا املايل السوق يف املضاربة عن الشركة هذه إبعاد إىل �دف أل�ا
   ). ٣٥: ١٩٨٨ رضوان،( 

 سوى واحد شخص من املكونة احملدودة املسؤولية ذات الشركة أمام يبقى مل إذن

 قوي بائتمان تتمتع ال احملدودة املسؤولية ذات الشركة وألن ، البنوك من قرتاضاال طريق
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                               شخص الواحد يف الترشيعات السعودية                                    الصعوبات القانونية التي تواجه رشكة ال

 رأمساهلا حجم وقلة ناحية، من للشركاء  احملدودة املسؤولية بسبب التجارية األوساط يف

 طلب إىل غالبا البنوك يدفع مما ، أخرى ناحية من لدائنيها كافيا ضمانا حيقق ال الذي

 ملصلحة قرض على احلصول أراد ما إذا الوحيد الشريك قبل من شخصية كفاالت

 ( الوحيد الشريك مسؤولية حتديد من املرجوة الفائدة إهدار إىل يؤدي مما وهذا ، الشركة

   ).٦١: ١٩٨٨ رضوان،
 ليس الشخصية الكفاالت هذه مثل طلب ألن الرأي هذا مع نتفق ال أننا واحلقيقة

 ، املسامهة الشركاء من يطلب قد وإمنا ، دودةاحمل املسؤولية ذات الشركة على مقصورا

 أوىل باب ضمن ، الشركاء متعددة حمدودة مسؤولية ذات شركة من تطلب قد أ�ا كما

   ). ٤٤ :١٩٩٧ القضاة، ( واحد شخص من مكونة شركة من تطلب أن

 أن ميكن ال ، االئتمان ملنح البنوك تتطلبها اليت الشخصية الكفاالت هذه أن مث

 مسامهة أم حمدودة مسؤولية ذات أكانت سواء الواحد الشخص شركة أمام ئقاعا تكون

 ، ذاك أو العميل �ذا الثقة مدى على يعتمد البنك يتطلبه إجراء باختصار ذلك ألن. 

 . كفاالت أية طلب دون الواحد الشخص لشركة قرضا البنك مينح أن ميكن وبالتايل

   .البنوك من لالقرتاض تلجأ أن دون وتنتهي الشركة تبدأ قد الوقت وبنفس
 ذمة يف تدخل اليت األموال وقيمة مكونات حتديد جيب أنه نرى فإننا سبق ما لكل

 الذمة هذه لرأمسال أدىن حد ووضع ) الواحد الشخص لشركة املالية الذمة ( التخصيص

 هذه إدارة الشركة لصاحب وميكن. وقيمتها األموال هذه حقيقة على رقابة وفرض املالية

 على الغري هذا وحقوق سلطات حتديد شريطة بإدار�ا للغري يسمح قد كما املالية الذمة

 محاية �دف التجاري السجل لدى والشهر النشر إجراءات الشأن هذا يف يراعي أن

  .  التجاري مشروعه خبصوص الشركة دائين
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                               شخص الواحد يف الترشيعات السعودية                                    الصعوبات القانونية التي تواجه رشكة ال

  اخلامتة
  

 يف الواحد الشخص شركة نظام تواجه اليت الصعوبات باستعراض قمنا أن بعد
 واجه قد النظام هذا أن لنا تنب. مبحثني خالل من وذلك السعودية، التشريعات
 القانونية املبادئ بسب وذلك العربية، القوانني إىل إدخاله حماولة عند صعوبات
 اليت املبادئ تلك . للشركة العقدية النظرية أو. املالية الذمة وحدة كمبدأ الراسخة
 التجارة احتياجات تليب جديدة قانونية أنظمة قبالاست يف صعوبة هناك جعلت
  .التجاري الوسط يف املتعاملني مصاحل وحتقق
 تبناها كفكرة الواحد الشخص شركة لتبين ضرورة هناك أن إىل توصلنا أننا إال
 العامة املسامهة والشركة احملدودة، املسؤولية ذات شركة إطار يف السعودي املشرع
 هذا شأن فمن. فيها املتعاملني مصاحل وحتقيق ، التجارية البيئة احتياجات ليليب

 عن بعيدا باإلنتاج النهوض إىل يوجهه ألنه األوىل بالدرجة االستثمار تشجيع النظام
 الصغرية الصناعات لتشجيع مناسبة وسيلة نراه لذلك الشخصية املسؤولية

 العامة املسامهة ةالشرك خبصوص مكانا هلا جتد ال املربرات هذه أن إال واملتوسطة،
  واحد مساهم يتملكها أن إمكانية عن بعيدة تبقى أن جيب اليت

 املتعلقة املسائل كافة تعاجل قانونية نصوص إجياد من بد ال األحوال كل ويف
   الواحد الشخص بشركة

  
   :اآلتية التوصيات نطرح فأننا تقدم ما ضوء وعلى

 وذلك الشركات، نظام من) الثانية ( املادة يف الوارد الشركة تعريف تعديل: أوال
 واملهتمني للقراء ليتضح أكثر أو" شخص " بـ" شخصان " كلمة باستبدال
  .شريك إىل احلاجة دون جتارية شركة تأسيسهم إمكانية

 تعرف واليت التجارية احملكمة نظام من)عشر احلادية ( املادة نص تعديل : ثانيا
 أو بعقد تنشأ قد الشركة أن بإضافة وذلك فأكثر اثنني بني عقد بأ�ا الشركة
  .واحد شخص من شركة تأسيس اجلديد النص يستوعب لكي منفردة  إرادة
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 الشركة شكل اختذت إذا الواحد الشخص شركة لرأمسال األدىن احلد حتديد: ثالثا
 وجيب . لدائنيها العام الضمان هو الشركة فرأمسال . احملدودة املسؤولية ذات

 ففي ، نقدا منه النصف يدفع أن شريطة لایر مليون اثنني عن يقل ال أن
  .استمرارها وضمان بالشركة ثقتهم وتعزيز الدائنني حلقوق حفظ ذلك

 قيدها وإجراءات وبيانا�ا الواحد الشخص شركة أحكام حيدد نظام إجياد : رابعا
 للدائنني االطالع حيقق مبا وحلها ملكيتها وانتقال إدار�ا وطرق وإشهارها

 النوع هذا تأسيس على الوزير موافقة اشرتاط إىل باإلضافة ، معها عاملنيواملت
  الشركات من
 التجارة بوزارة الواحد الشخص بشركة خاص قسم إنشاء ضرورة: خامسا

 من أعماهلا ومتابعة ومراقبة تأسيسها طلبات يف للبت وذلك واالستثمار
  أخرى جهة

 شركة أعمال على املالية ةالرقاب بتنظيم خاصة قانونية نصوص وضع: سادسا
 اخلاص القسم قبل من حسابات مدقق تعيني خالل من الواحد الشخص

  إنشاؤه حال يف الواحد الشخص بشركة
 مع لتعارضها وذلك املدنية اخلدمة نظام من) ١٣ ( املادة نص تعديل: سابعا

   الواحد الشخص بشركة اخلاصة الشركات نظام نصوص
 شركة وجود منع إىل ليصار الشركات نظام من)٥٥ (املادة نص تعديل: ثامنا

 ( لسنة املنافسة نظام مع لتعارضها واحد شخص من مكونة عامة مسامهة
  . االقتصادي الرتكز منع إىل يهدف والذي ) هـ١٤٣٥
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                               شخص الواحد يف الترشيعات السعودية                                    الصعوبات القانونية التي تواجه رشكة ال

 :اهلوامش

                                                           

 

  –          لیشنتشین       إمارة       تشریع    ھو        الشركة     ھذه     نظم       تشریع     أول    أن     إلى        اإلشارة      تجدر    - ١

      وذل�ك  –       وثیق�ة        بعالق�ات         بسوی�سرا         وارتبطت      ١٧١٩     عام       أنشئت        مستقلة       إمارة     وھي

   ،        الواح�د       ال�شخص      شركة       تأسیس      ١٩٢٦      لعام          والشركات        األفراد       قانون     سمح       عندما

          وبالتالي      ١٩٢٦       قانون      ألغى    قد      ١٩٨٠     عام        الصادر          والشركات        األفراد       قانون    أن    اال

    "       الق��ادر     عب��د         ناریم��ان  .  د      انظ��ر    .       الواح��د       ال��شخص      ش��ركة      نظ��ام     ب��بن      تأخ��ذ     تع��د    ل��م

        الطبع�ة    "       الواح�د       الشخص       وشركة          المحدودة           المسؤولیة     ذات        للشركة        العامة        األحكام

   .      بعدھا     وما    ٣٦   ص  .     ١٩٩٢         القاھرة          العربیة،        النھضة     دار   ،         الثانیة

٢     A.C.بوج�ود   ي       االنجلی�ز        الق�ضاء       اعت�رف        الق�ضیة     ھ�ذه     وف�ي  )     ١٨٩٧   ( -     ٢٢       

      تق�ضي      ن�صوص      وج�ود     ع�دم    م�ن        ب�الرغم         الفعلی�ة         الناحیة    من        الواحد       الشخص      شركة

      أرون        األحذی�ة       وصانع        الجلود      تاجر     لجأ     بان        القضیة     ھذه       وقائع        وتتلخص   ،         بوجودھا

      بشرط     شكال        اإلبقاء       لمجرد           رأسمالھا،    في     فقط      واحد      بسھم      شركة       تأسیس     إلى        سالمون

       ولبیع         للنصفیة        فتعرضت        الشركة       أعمال   ت    تعثر   ،        الشركة       مؤسسي      لعدد       األدنى      الحد

     ول��م       ص��وریة         اعتبرھ��ا      ال��ذي        ال��شركة       وم��صفي        س��المون     ب��ین      ن��زاع      وث��ار          أموالھ��ا،

       خ�سائر    ع�ن           الم�سؤولیة      تحمل      علیھ          وبالتالي   ،          مسؤولیتھ        لتحدید    إال        سالمون        یؤسسھا

       ب���صفتھ          الل���وردات      مجل���س    ان    إال           االس���تئناف،       محكم���ة       قررت���ھ    م���ا      وھ���ذا   ،        ال���شركة

        لق��انون        مخالف��ة     غی��ر        ال��شركة     ھ��ذه    أن        واعتب��ر        الق��رار     ھ��ذا     نق��ض   ،   ا     العلی��         المحكم��ة

    ھو        سالمون        التاجر              تأسیسھا،وكون       وشروط         إجراءات        استوفت    قد      دامت    ما         الشركات

         فاألعم�ال   ،      شركة      ھناك     لیس     أنھ      یعني   ال         الشركة،     ھذه    من      األسد      نصیب      یملك      الذي

      انظ�ر   ،        ال�شركة     عل�ى        الوكی�ل        بمثاب�ة     ك�ان       وإنم�ا     ل�ھ،      ول�یس        للشركة    ھي     بھا     قام      التي

        أكثر        تفاصیل



 
  

 

 

 
 

 

 
 
 

٢٥١ 

                                                                                                                                               

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

                               شخص الواحد يف الترشيعات السعودية                                    الصعوبات القانونية التي تواجه رشكة ال

Farrar H. John, Farrars Company .Law, ٤ th edition, 

Butterworth, London, ١٩٨٢    ,P ٩٢   

   ٣ -    ھـ      ١٤٣٧ / ١ /  ٢٨       تاریخ    )  ٣ / م    (    رقم        الكریم        الملكي          بالمرسوم        الصادر

   م    ١٩٦٦      ل��سنة  )   ١٢   (   رق��م        األردن��ي         التج��ارة       ق��انون    م��ن         التاس��عة        الم��ادة      بین��ت       ٤  

     عل���ى   م    ١٩٦٦  /  ٣ /  ٣٠        بت���اریخ  )     ١٩١٠  (      الع���دد         الرس���میة         الجری���دة    ف���ي    ور      والمن���ش

      تك��ون       ال��ذین        األش��خاص     وھ��م       أف��راد      تج��ار  :      ن��وعین     عل��ى        التج��ار    أن  .    ٤٧٢        ال��صفحة

         موض��وعھا      یك��ون      الت��ي     تل��ك     وھ��ي       ش��ركات       وتج��ار         تجاری��ة،        بأعم��ال        القی��ام        مھن��تھم

   .      تجاریا

   ،      كام��ل       ناص��یف   س    الی��ا  .  د    :      العق��د        لنظری��ة          الت��اریخي         التأص��یل     ھ��ذا     إل��ى      أش��ار  - ٥

  .  د  –    ٦٣   ص   ،     نشر      وسنة      ناشر      بدون   ،      األول       الجزء           التجاریة،         الشركات        موسوعة

         الراب�ع،       الج�زء           التجاری�ة،         ال�شركات          التج�اري،         الق�انون     شرح   ،         العكیلي        العزیز     عبد

       س��امي،      محم��د      ف��وزي  .  د  -   ،  ١٩ ص   ،    ١٩٩٨      عم��ان   ،          والتوزی��ع       للن��شر         الثقاف��ة     دار

   ،    ٢٠٠٦       عم�ان،   ،          والتوزی�ع       للن�شر         الثقاف�ة     دار   ،       االولى        الطبعة           التجاریة،         الشركات

     ٢٤٦   ص

      ١٨٣٢        الم�ادة      علیھ     نصت    ما     على     ذلك    في         الفرنسي       الفقھ    من        الجانب     ھذا       استند  -   ٦

    أو       شخصان        بموجبھ      یتفق     عقد        الشركة    "     فیھا     جاء       والتي         الفرنسي        المدني         القانون    من

     ج�اء    م�ا      وعل�ى  "    ذل�ك     عل�ى        الن�اتج       الربح        أقتسام      بقصد       مشترك     شيء       تقدیم     على      أكثر

        ال��شركة     عق��د    "     فیھ��ا     ج��اء       والت��ي         الفرن��سي         التج��ارة       ق��انون    م��ن    ١٨        الم��ادة    ن��ص    ف��ي

    "       األط��راف          واتفاق��ات          بالتج��ارة        الخاص��ة           والق��وانین        الم��دني         الق��انون       ألحك��ام      یخ��ضع

         الثقاف�ة     دار   ،       األول�ى        الطبع�ة           التجاری�ة،         ال�شركات       س�امي،      محمد      فوزي  .  د      إلیھ      أشار

       بعدھا     وما     ٢٤٦   ص   ،    ٢٠٠٦      عمان           والتوزیع،       للنشر

          بالمرس��وم     ص�در     وق��د   ،         التج�اري        النظ�ام     اس��م        النظ�ام     ھ�ذا     عل��ى       ال�بعض      یطل�ق    . - ٧  

   ١ / م    (    رق��م        الملك��ي          بالمرس��وم         والمع��دل    ھ��ـ      ١٣٥٠ / ١ /  ١٥       ت��اریخ  )   ٢٢   (   رق��م        الملك��ي

      .  ھـ      ١٤٣٥  /  ١ /  ٢٢       تاریخ )
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        ١٤٣٣   ٨ /  ١٣       تاریخ    )   ٥٣ / م    (    رقم        الملكي          بالمرسوم      ١٤٣٣     سنة        الصادر    - ٨    

        العام�ة        األحك�ام         الق�ادر،     عبد         ناریمان  .  د    في        الواحد       الشخص      شركة       مزایا    ظر  ان    - ٩ 

  .  د   و       بعدھا     وما    ١٤   ص   ،        الواحد       الشخص       وشركة          المحدودة           المسؤولیة     ذات        للشركة

   ص        الب�شیر     دار       عمان،   ،       األولى        الطبعة         الواحد،       الشخص      شركة   ،          الریماوي       فیروز

        الطبعة            المسؤولیة،       محدود   د     الواح       الشخص      شركة   ،      قاید      بھجت  .   ود       بعدھا     وما     ٣٦٩

   .      بعدھا     وما ١ ص   ،         العربیة        النھضة     دار   ،         القاھرة   ،       األولى

         والمع��دل    ھ��ـ      ١٤٢٥  /  ٥ / ٤       ت��اریخ  )   ٢٥ / م    (    رق��م        الملك��ي          بالمرس��وم        ال��صادر      -  ١٠

   -  ھـ      ١٤٣٥  /  ٤ /  ١١       تاریخ  )   ٢٤ / م   (   رقم        الملكي          بالمرسوم

         السعودي         الشركات      نظام    من   ١  /    ١٣٨        المادة    -  ١١

       وزارة     إلى         التأسیس     طلب        بتقدیم        الواحد       الشخص      شركة       تسجیل     ءات    إجرا       وتبدأ  -  ١٢

         النم��وذج     عل��ى      وذل��ك        ال��شركة        لتأس��یس     عق��د    ب��ھ      یرف��ق    أن     عل��ى           واالس��تثمار         التج��ارة

    .    ١٥٩ و     ١٥٨   و   ١٥٧   و     ١٥٦  (       الم��واد       موقع��ا      یك��ون    أن     عل��ى        الغای��ة      لھ��ذه         المعتم��د

      ب�نفس      واح�د   م     لم�ساھ         ملكیتھا      تؤول      التي        العامة          المساھمة        الشركة     تمر    وال    )      شركات

     أص�ال       قائم�ة        ال�شركة    ألن          المح�دودة          المسؤولة     ذات        الشركة     بھا     تمر      التي          اإلجراءات

     واحد       مساھم     إلى       األسھم       ملكیة     آلت      ولكن

       مح���دود        الواح���د       ال���شخص      ش���ركة    .     قای���د      بھج���ت  .  د        المث���ال      س���بیل     عل���ى     فھ���م  -    ١٣  

     ذات   ة     للشرك        العامة        األحكام   ،        القادر     عبد         ناریمان  .   ود   ،   ١٠٧   ص  .     ١٩٩٠           المسؤولیة

       فی�����روز  .  و   ،  ١٩   ص   ،    ١٩٩٢        الواح�����د       ال�����شخص       وش�����ركة          المح�����دودة           الم�����سؤولیة

   .    ٣٧٦   ص   ،    ١٩٩٧        الواحد       الشخص      شركة           الریماوي،
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  :       واملراجع        املصادر       قائمة

      ش��ركة       تواج��ھ      الت��ي           القانونی��ة          ال��صعوبات     ).     ٢٠٠٨    . (      م��روان           األب��راھیم، - ١

   ،  ٢٤        المجل��د   ،       الیرم��وك       أبح��اث          األردنی��ة،           الت��شریعات    ف��ي        الواح��د       ال��شخص

   .     أذار   ، ١     العدد

          التجاریة        للشركة          المعنویة         الشخصیة     ).     ١٩٨٥    . (      مختار       محمود        بریري، - ٢

      الفكر     دار    :        القاھرة  . 

       ق�انون    ف�ي        الواح�د       ال�شخص      ش�ركة    ).      ٢٠٠٥    . (     حسین   هللا     عبد          الخشروم، - ٣

       دراس�ة   ،   م    ٢٠٠٢      لسنة         المعدلة           والقوانین   م    ١٩٩٧      لسنة        األردني         الشركات

    آل       جامع��ة  .          والدراس��ات        للبح��وث         المن��ارة      مجل��ة    ف��ي       من��شور     بح��ث         مقارن��ة،

   .     أیلول         الثالث،       العدد      عشر،        الحادي        المجلد  .      البیت

       الفك�ر     دار    :        الق�اھرة   ،          التجاری�ة            الشراكات   ).     ١٩٨٨     .(    زید     ابو        رضوان، - ٤

       العربي

           الم��سؤولیة     ذات         الفردی��ة           الم��شروعات   ).     ١٩٩٠    . (     نع��یم      ف��ایز        رض��وان، - ٥

  .     الجالء       مكتبة  :         المنصورة   ،          المحدودة

  :     عمان   ، ١ ط   ،      الواحد       الشخص      شركة   ).     ١٩٩٧    . (     سامي       فیروز    ي،       الریماو - ٦

  .      البشیر     دار

  :       األردن��ي        الم��دني         الق��انون    ف��ي         االلت��زام       م��صادر   ).     ١٩٨٧   . (    أن��ور        س��لطان، - ٧

     عمان
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         الم�دني،         الق�انون     ش�رح    ف�ي        الوس�یط   ).     ٢٠٠٠    . (       الرزاق     عبد           السنھوري، - ٨

  .      الحلبي         منشورات  :      بیروت  ،        الملكیة    حق   ،      الثامن       الجزء

     بح���ث          وتطورھ��ا،        ال���شركة      فك��رة   ).     ١٩٨٦    . (    عل���ي     روت ث��         ال���رحیم،     عب��د - ٩

  :       الث�اني       الع�دد        األزھ�ر،       جامع�ة  ،         والق�انون         ال�شریعة      كلی�ة      مجل�ة    في       منشور

  .     یونیو

  ،       ال�شركة       لعق�ود           القانونی�ة      األس�س   ).     ١٩٨٨   . (   عل�ي      ث�روت         الرحیم،     عبد -  ١٠

  .      الثالث       العدد        األزھر،       جامعة   ،        والقانون         الشریعة      كلیة      مجلة

     ذات        لل�����شركة        العام�����ة        األحك�����ام   ).   ٩٢  ١٩    . (        ناریم�����ان         الق�����ادر،     عب�����د -  ١١

     دار  :        الق���اھرة   ، ٢ ط         الواح���د،       ال���شخص       وش���ركة   ،          المح���دودة           الم���سؤولیة

        العربیة        النھضة

  :        الق�اھرة   ،      الواح�د       ال�شخص      شركة    ضد   ).     ١٩٩٤    . (       الحكیم     عبد        عثمان، -  ١٢

        العربیة        النھضة     دار

       دراس��ة    .        المالی��ة       الذم��ة       نظری��ة   ).     ١٩٩٩    . (     ح��اتم       من��صور          الف��تالوي، -  ١٣

       للن���شر         الثقاف���ة     دار  :     عم���ان   ،       واإلس���المي        الوض���عي     ھ���ین    الفق     ب���ین        مقارن���ة

         والتوزیع

       مح���دود        الف���ردي         التج���اري         الم���شروع   ).     ١٩٩٤    . (    س���ید     عل���ي       قاس���م، -  ١٤

  .       للتوزیع       النصر     دار    :        القاھرة   ٢   ط   ،           المسؤولیة

       مح����دود        الواح����د       ال����شخص      ش����ركة   ، )    ١٩٩٠    . (     بھج����ت      محم����د       قای����د، -  ١٥

        العربیة        النھضة     دار  :        القاھرة   ، ١ ط   ،           المسؤولیة
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          المح��دودة           الم��سؤولیة     ذات        ال��شركة   ).     ١٩٩٧    . (     ع��واد     فل��ح م         الق��ضاة، -  ١٦

  .   دبي   ،        مقارنة       دراسة   ،      الواحد       الشخص       وشركة

     دار  :        الق���اھرة   ،          التجاری���ة         ال���شركات   ).     ٢٠٠٠    . (     محم���د      احم���د       مح���رز، -  ١٧

        العربیة        النھضة

       الج���زء    .         التجاری���ة         ال���شركات        موس���وعة   ).     ١٩٩٦   . (     الی���اس        ناص���یف، -  ١٨

  .     بیروت  :       الواحد       الشخص      شركة  .       الخامس

١٩  - Farrar.H.John. ( ١٩٩٨    ). Farras Company law, ٤ th 

edition Butterworth s , London                                

٢٠  - Gower, L. C. B. ( ١٩٩٧    ) . Principles of Modern 

Company Law, ٦ th edition , Sweet and Maxwell, 

London,. 
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