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 مالّيةال ذّمةووحدة ال العقدّية النظرّيةشركة الشخص الواحد في ظل غياب ل المعنوّية الشخصّية

 
عيال سممان سالمه ذياب فالح  

 

 الممخص 
الشركة  نة مف شخص كاحد فقط كىذا عمى خالؼ األصؿ المعمـك كالمتداكؿ مف أف  شركة الشخص الكاحد ىي شركة مكك  
الشركة ال تقـك  يساىـ كؿ منيـ في مشركع مالي يستيدؼ الربح، كعميو فإف   أك أكثر بأف  ىي: عقد بمقتضاه يمتـز شخصاف 

إال بتعدد الشركاء أم تكافر شخصيف أك إرادتيف عمى األقؿ إلبراـ عقد الشركة كتأسيسيا. بيد أنو مف خالؿ الكاقع العممي 
محدكدة في  مسؤكليتياكاحد بحيث تككف  شخصمف تـ الخركج عمى ىذا المبدأ كسمحت بعض التشريعات بتأسيس شركة 

 .كالجزائرم   ،القطرم  األردني  ،،الفرنسي  ، كمف ىذه التشريعات التشريع األلماني  ياكمكجكدات يانطاؽ رأس مال
التي أخذت بيا معظـ التشريعات مف ناحية، ككذلؾ مع  العقدي ةالتعريؼ بشركة الشخص الكاحد ال ينسجـ مع الفكرة  إف  

 المسؤكلي ةمف ناحية أخرل، كتأتي ىذه الدراسة لمكقكؼ عمى تعريؼ شركة الشخص الكاحد ذات  مالي ةال ذم ةحدة الفكرة ك 
 . مالي ةال ذم ةككحدة ال العقدي ة النظري ةة الراسخة كالمتمثمة بالقانكني  مة ذلؾ لممبادئ المحدكدة كمدل مالء

 
 

Abstract 
    A Single-person company is a company that is made up of only one person, and this is 

contrary to what is originally known that the roles of the company are: a contract under which 

two or more persons are bound to contribute to each a financial project that aims to make 

profit. Therefore, a company cannot exist without multiple partners (i.e. the availability of 

two people or two wills at least to have a contract and for its foundation. However, through 

the practical reality, this principle has been altered and the legislation allowed establishing a 

company of one person so that the responsibility be limited within its capital and assets to a 

single person. This legislation can be found in Germany, France, Jordan, Qatar and Algeria. 

The definition of one-person company is not consistent with Streptococcus idea that took out 

most of the legislation on the one hand, as well as with the idea of the unity of financial 

disclosure on the other hand. This study is to determine the definition of a single-person 

company with limited liability and appropriate extent of establishing legal doctrine and of the 

theory of Streptococcus unit financial disclosure.                                                                                 
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 مقدمة
 

، ان أك معنكي   ان طبيعي   ذا الشريؾ شخصان سكاء أكاف ى ،شركة الشخص الكاحد ىي الشركة المككنة مف شريؾ كحيد إف        
ابتداء مف  ،مباشرة تؤس س، كشركة الشخص الكاحد قد ليذا الشريؾ مالي ةال ذم ةمة عف المستق مالي ة ذم ةكيككف ليذه الشركة 

و شخص الكاحد أن  كمقتضى فكرة شركة ال .(1)كقد تؤكؿ إلى شركة مف شريؾ كاحد جراء بقاء شريؾ كاحد فييا ،شريؾ كاحد
، كيعمف تخصيصو الستثمار مالي ةال ذم تومف  تطاع جزء معيفيككف شركة مف خالؿ اق يجكز لشخص كحيد بمفرده أف  

 ذم تويسأؿ في باقي  الذم اقتطعو دكف أف   ،مشركع في إطار شركة بحيث تككف مسؤكليتو محدكدة بمقدار ىذا المبمغ
 ذم ةمع فكرة  -المسؤكلي ةكىك تحديد -لشخص الكاحد تتفؽ مف حيث اليدؼ ركة افكرة ش عمى ذلؾ فإف   كبناءن  مالي ة،ال

 إال   ،ةاألصمي   مالي ةال ذم توصة لغرض معيف إلى جانب مخص   مالي ة ذم ةالتي بمقتضاىا يككف لمشخص الكاحد  ،التخصيص
ة شخصي   التخصيص ليست ليا أم   ةذم   بحيث إف   ،التخصيص كشركة الشخص الكاحد ذم ةبيف  ان جكىري   ىنالؾ اختالفان  أف  

 القانكني  بمجرد إشيارىا كاكتماؿ بنائيا  ،المعنكي ة الشخصي ةع بالتي تتمت   ،عمى العكس مف شركة الشخص الكاحد ،ةاعتباري  
التخصيص  ذم ةكالتي ال تككف مكجكدة في فكرة  ،م إلى كجكد بعض المزايا التي تتمتع بيا شركة الشخص الكاحدكىذا يؤد  

إذا ما أردنا الحصكؿ عمى  ،التخصيص في إطار شركة ذم ةا يدفعنا إلى كضع كىذا مم   ،ؿ االندماج كتغيير شكؿ الشركةمث
 .(2)مثؿ ىذه الميزات

مف قبؿ  بعمؿ إرادم   تؤس سالتي  ،المحدكدة المسؤكلي ةات الشركة ذات يا إحدل نكعي  ؼ شركة الشخص الكاحد بأن  كتعر       
أك عند االقتضاء عممو  ،مف أمكالو ص ىذا الشريؾ جزءان كيخص   ،ى الشريؾ الكحيديسم   معنكم   أك شخص كاحد طبيعي  

ة مو لو مف حصص نقدي   في حدكد قيمة ما قد  ؿ مف خسائر إال  كال يتحم   ،ا ينتج عنيا مف أرباحبغية االستفادة مم   ،كخبرتو
 .(3)ةأك عيني  
 ،المحدكدة المسؤكلي ة ، ذاالمحدكدة اسـ المشركع الفردم   المسؤكلي ة يطمؽ عمى شركة الشخص الكاحد ذات (4)كالبعض     
ال يتحمؿ في خسائر الشركة إال في  ، نة مف شريؾ كاحدالمحدكدة المكك   المسؤكلي ةو الشركة ذات فو عمى أساس أن  كيعر  

و جزء مف المحدكدة بأن   سؤكلي ةالمذم  كما يمكف تعريؼ المشركع الفردم   ،حدكد المبمغ الذم رصده كرأس ماؿ لتمؾ الشركة
،كاستثمارىا في بعض أكجو النشاط  ،قاـ التاجر بتخصيصيا بمحض إرادتو المنفردة مالي ة،ال ذم ةال مسؤكليتو  دان محد   التجارم 

فات ييتضح مف التعر  العامة، مالي ةال ذم توإلى  المسؤكلي ةىذه  تمتد   دكف أف   ،عف ىذا النشاط في حدكد ذلؾ الجزء المقتطع
الذم يمتمكيا  ،ة الشريؾ الكحيدؿ في تحديد مسؤكلي  مف ىذه الشركة يتمث   اليدؼ األساسي   ف  السابقة لشركة الشخص الكاحد أ

،إلدارة كاستثمار مشركعو  ذم توفي حدكد الجزء الذم اقتطعو مف   ذم توإلى باقي  المسؤكلي ةتمتد ىذه  دكف أف   التجارم 
 ،المحدكدة المتعددة الشركاء المسؤكلي ةد اعترفت بشركة الشخص الكاحد في إطار الشركة ذات ، كمعظـ التشريعات قمالي ةال

أك باألصح ما ىي إال  ،المحدكدة المسؤكلي ةشركة الشخص الكاحد ما ىي إال كليدة الشركة ذات  كىذا دفعنا إلى القكؿ بأف  
رقـ  األردني  مف قانكف الشركات  /ب(53) بدليؿ المادة ،المتعددة الشركاء ،المحدكدة المسؤكلي ةصكرة خاصة لمشركة ذات 

  عمى مايمي: كالتي تنص   1997( لسنة 22)
أك أف تصبح مممككة لشخص  ،ة محدكدة تتألؼ مف شخص كاحديجكز لممراقب المكافقة عمى تسجيؿ شركة ذات مسؤكلي  "

 كاحد". 
مف أنكاع الشركات  جديدان  شركة الشخص الكاحد نكعان  لـ يجعؿ مف األردني   المشر ع مف خالؿ ىذه المادة يتضح أف      

عندما  الجزائرم   المشر ع ونفسو عمم ء، كالشيالمحدكدة المسؤكلي ةلمشركة ذات  ان أك نمكذج ،بؿ جعميا حالة خاصة ،ةالتجاري  
-5مف قانكف  (564)كىذا كاضح مف نص المادة  ،المحدكدة المسؤكلي ةعالج شركة الشخص الكاحد في إطار الشركة ذات 
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المحدكدة مف شخص أك عدة أشخاص ال يتحممكف الخسائر  المسؤكلي ةالشركة ذات  تؤس سالتي تقكؿ " ،(5)2005لسنة  2
ذا كانت الشركة ذات  لمفقرة السابقة ال تضـ إال  المحدكدة المؤسسة طبقان  المسؤكلي ةإال في حدكد ما قدمكا مف حصص، كا 

 المحدكدة(". المسؤكلي ةىذه الشركة )مؤسسة ذات الشخص الكحيد ذات ى )كشريؾ كحيد( تسم   كاحدان  شخصان 
مف أنكاع الشركات  جديدان  ف جعال مف شركة الشخص الكاحد نكعان المذي كالقطرم   البحريني   المشر عيفكىذا عمى خالؼ       
ة التي التجاري  الشركات  2001سنة ل (21)رقـ  ة البحريني  التجاري  ة، فقد عددت المادة الثانية مف قانكف الشركات التجاري  

كبيذا  ،كقد أكردت مف ضمف ىذه األشكاؿ شركة الشخص الكاحد ،في مممكة البحريف المحدكدة أشكاليا تؤس س يمكف أف  
، مفردا ليا الباب الثامف ،أال كىك شركة الشخص الكاحد ،ةالتجاري  لمشركات  جديدان  قد أضاؼ نكعان  البحريني   المشر عيككف 
شركة الشخص الكاحد  مف قانكف الشركات البحريني   289فت المادة الج فيو معظـ أحكاـ ىذه الشركة، فقد عر  الذم ع

يمتمؾ رأس مالو بالكامؿ شخص  بقكليا "يقصد بشركة الشخص الكاحد في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف كؿ نشاط اقتصادم  
سو "ال يسأؿ مالؾ رأس ماؿ الشركة عف التزاماتيا إال بمقدار مف القانكف نف 292كأضافت المادة  "اعتبارم   أك كاحد طبيعي  

في لسنة  (5)رقـ  التجارم  في قانكف الشركات  القطرم   المشر عص لمشركة" كىذا النيج سار عميو رأس الماؿ المخص  
ص الكاحد بحيث أضافت المادة الرابعة مف ىذا القانكف شركة الشخ ،ـ2006لسنة  (16)ؿ بالقانكف رقـ المعد   ،ـ2002

قد  القطرم   المشر عكبيذا يككف  ،ة في دكلة قطرالتجاري  التي يمكف أف تتخذىا الشركات  ،كشركة جديدة تضاؼ إلى األشكاؿ
 تحت عنكاف الباب السابع مكرران  مستقالن  القطرم بابان  المشر عكجد ، كقد أالبحريني   المشر عسمؾ المسمؾ نفسو الذم سار عميو 

 ـ فيو األحكاـ العامة ليذه الشركة.كنظ   "شركة الشخص الكاحد"
، المحدكدة المسؤكلي ة كليدة الشركة ذات المحدكدة ما ىي إال   المسؤكلي ةشركة الشخص الكاحد ذات  نرل أف  إننا كعميو ف     

بالكثير  عدا ما يتعارض مع طبيعة الشريؾ الكحيد، كىذا ما حدا ،كتتالصؽ معيا مف حيث األحكاـ يا تتشابوكدليؿ ذلؾ أن  
ف كاف ىن ،المحدكدة المسؤكلي ةمف التشريعات إلى األخذ بيا في إطار الشركة ذات  الؾ مف التشريعات التي عدتيا حتى كا 

ف أفردت ليا بابان ن  ة فإالتجاري  جديد مف أنكاع الشركات  نكع يا أحالت في الكثير مف إال أن   ،لتنظيـ أحكاميا خاصان  يا كا 
 المحدكدة. لمسؤكلي ةاالحاالت إلى الشركة ذات 

كانت قد عالجتيا ضمف  ،ز الكجكدة التي أكجدت فكرة شركة الشخص الكاحد كأخرجتيا إلى حي  التشريعات الغربي   إف       
الشركة ذات "1980في المادة األكلى مف قانكف  األلماني   المشر ع فقد نص   ،المحدكدة المسؤكلي ةأحكاـ الشركة ذات 

لنصكص ىذا  طبقان  ،غرض مشركع مف شخص كاحد أك عدة أشخاص لتحقيؽ أم   تؤس س كف أف  المحدكدة يم المسؤكلي ة
المحدكدة تنشأ  المسؤكلي ةالشركة ذات : "عمى أف   1985( مف قانكف 2/1في المادة ) الفرنسي   المشر عا نص كم ،القانكف "

كذلؾ الحاؿ  ،في رأس الماؿ" بنسبة حصصيـ شركة إالمكف مف خسائر الال يتحم   ،مف شخص كاحد أك عدة أشخاص
 1992لسنة  Staturory instrumen ( مف المرسـك التشريعي2/1)  في المادة بالنسبة لمقانكف اإلنجميزم الذم نص  

 تؤس سة ممكف أف الشركة المساىمة الخصكصي   عمى المخالفة فإف   ة تنص  قانكني  تشريع أك قاعدة  "بالرغـ مف أم   :عمى أنو
شركة الشخص الكاحد ذات  كعميو فإف   ،ف سكل عضك كاحد"ال تتضم   ،ةتصبح فردي   يمكف أف   كما ،مف شخص كاحد

أك حتى نكع جديد  ،المحدكدة المسؤكلي ةسكاء أكانت شركة كليدة أك حالة خاصة مف الشركة ذات  ،المحدكدة المسؤكلي ة
ف خالؿ تعريفيا تصطدـ بمجمكعة مف العقبات ىذه الشركة م فإف   ،ة األخرلالتجاري  شأنو شأف الشركات  ،ظير إلى الكجكد

السبب األكؿ  كىك ما يعد   ،ال ينعقد بشخص كاحد -كأصؿ عاـ-عقد الشركة  ف  لمشركة أم أ العقدي ة النظري ةؿ في تتمث  
كعدـ  ،مالي ةال ذم ةؿ في مبدأ كحدة الكىنالؾ عقبة أخرل تتمث   ة التشريعاتكاحد في غالبي  لرفض فكرة شركة الشخص ال

 مالي ةال ذم ةكما تقـك عميو مف تخصيص لجزء مف ال ،المسؤكلي ةا يتناقض مع فكرة شركة الشخص الكاحد محدكد تجزئتيا مم  
 يسأؿ إال في حدكد ىذا الجزء فقط. لمشخص بحيث ال
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بحيث نتناكؿ في المبحث األكؿ  ،مبحثيف مستقميفىذه العقبات في مف  كؿ   في دراستنا سكؼ نتناكؿعميو ك 
 .مالي ةال ذم ةال ، كفي المبحث الثاني كحدةالعقدي ة ي ةالنظر 

 .العقدي ة النظري ةالمبحث األكؿ: 
 .مالي ةال ذم ةكحدة ال: المبحث الثاني

 
 األول المبحث
 العقدّية النظرّية

 
ة بشقييا مسفة الفردي  الذم ازدىرت إبانو الف ،لمشركة الغمبة كالييمنة طكاؿ القرف التاسع عشر التعاقدي ةلقد كاف لمفكرة       

 Laissez –ةالذم يجب ترجمتو في "مبدأ الحرية االقتصادي   المتمثؿ في"مبدأ سمطاف اإلرادة" كاالقتصادم   القانكني  
passcz passer، lasses fair بعد  1867"كأدل ذلؾ إلى إقرار مبدأ حرية تأسيس الشركات المساىمة في فرنسا عاـ

 .(6)مثؿ ىذا التأسيس قيد الحصكؿ عمى ترخيص حككمي يعمؽ التجارم  أف كاف القانكف 
نتيجة انتشار األفكار االشتراكية كزيادة تدخؿ الحككمات في  ؛مع بداية القرف العشريف لكف ىذه الفكرة تراجعت تدريجيان     

لقانكف كالقكاعد ، كأدل إلى ظيكر الفركؽ الكثيرة بيف قكاعد ىذا اككؿ ىذا انعكس عمى قانكف الشركات ،تكجيو االقتصاد
 كمف أبرز ىذه الفركؽ ما يمي: ،التي تحكـ العقد بصفة عامة

ييا، كالتي تكفؿ حماية مصالح التي ال يجكز لمشركاء تخط   ،إحاطة الشركات بسياج متيف مف األحكاـ اآلمرة اإللزامية ػ1
ى سبيؿ المثاؿ ما يتعمؽ بتأسيس كمف ىذه األحكاـ عم ،الذيف يتعاممكف مع الشخص المعنكم ،خريف كمصالح الغيرالمد  

جدان في  ان تضيؽ شيئان فشيئان إلى أف أصبح نظاميا ضيق التعاقدي ةفبدأت دائرة الحرية  ،الشركة كسير أعماليا كمراقبتيا
 .(7)الشركات المساىمة

حصكلو مكافقة أغمبية تعديؿ عقد الشركة يكفي ل نجد أف   ،بينما يستمـز تعديؿ العقد كإنشائو مكافقة المتعاقديف جميعان  ػ2
لزاـ األقمية دكف أخذ رأييا ىكذا نجد أف   ،الشركاء لتعديؿ  ان ينافي فكرة العقد فاإلجماع ليس ضركري ،تطبيؽ قانكف األغمبية كا 

 .(8)الشخص المعنكم )الشركة( يسيطر عمى اإلرادات التي ساىمت في إنشائو لذلؾ يقاؿ: إف   ،عقد الشركة
ة أك عمى إنشاء بعض المكجبات التي تنتيي و ال يقتصر عمى حقكؽ عيني  ائر العقكد بأن  يتميز عقد الشركة عف س ػ3

 القانكني  ينفذ إلى داخؿ اإلطار  ،جديد ىك الشركة كشخص معنكم   قانكني  بؿ يتجاكز ذلؾ إلى إنشاء كائف  ،بتنفيذىا
كيسيطر كيييمف عمى  ،المكجباتفيكتسب منيـ الحقكؽ كيمتـز تجاىيـ ب ،كيتعامؿ مع الغير بمختمؼ صكر التعامؿ

 المعنكي ة الشخصي ة" ف  مر الذم دفع الفقياء إلى القكؿ: إاأل ،ئ لوؼ المنشالتي اشتركت في إبراـ التصر   ،ةاإلرادات الفردي  
كلعؿ في اعتبار مدير الشركة عضكان في جسـ  المنشئ ليا كطغت عميو تمامان، لمشركة قد تمردت عمى العمؿ اإلرادم  

ا مم   ،ة الشركاء عمى أقميتيـكفي فرض إرادة أغمبي   ،كليس ككيالن عف الشركاء رغـ ككنو مختاران بكاسطتيـ ،ذاتو الشركة 
لما  ،الشركة خاضعان لسيطرة إرادات الشركاء المنفردة الذم ىك ،المعنكم الشخص فمك ظؿ   ،ؿ عمى ذلؾ القكؿ كيدعمويدل  

كلكف الكاقع كمقتضيات حياة الشركة يقضياف بتغميب مصمحة  ،العامة قدي ةالتعاكاف في األمر جديد أك خركج عف األحكاـ 
عمى ذلؾ مف جكاز تعديؿ أحكاـ العقد  كليس أدؿ   ،التي أدت إلى تأسيسو ،الشخص المعنكم عمى إرادات الشركاء المنفردة

 .(9)في الكجية التي تتفؽ  كغاياتوعف إرادة الشخص المعنكم كتكجييو  لمشركة بالغالبية التي تتمتع بحؽ التعبير التأسيسي  
بحيث ال يقـك التصرؼ اإلرادم المنشئ  ،المصالح تتحد فيو كتتكازل يتميز عقد الشركة عف غيره مف العقكد في أف   -4

كما ىك الشأف في العقكد األخرل كقاعدة  ،كالمسمى بعقد الشركة عمى التضارب كالتعارض بيف مصالح عاقديو ،لمشركة
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كىك تحقيؽ  ،فترض عمى عكس ذلؾ اتحاد ىذه المصالح كسيرىا نحك تحقيؽ غرض مشترؾ كىدؼ كاحدعامة، كلكنو ي
 .(10)الربح كقسمتو بيف الشركاء

، كىي نظرية القانكني  لمشركة اتجو بعض الفقو إلى المناداة بتطبيؽ فكرة النظاـ  التعاقدي ةعمى أثر تراجع الفكرة     
 ،كتتعارض ىذه الفكرة مع فكرة التعاقد الرتكازىا بصكرة خاصة عمى عنصر االستمرار ،مستكحاة مف نظريات القانكف العاـ

عف  ،المعنكي ةكالمتمثؿ بعنصر التنظيـ بقصد تحقيؽ الغرض المشترؾ لمشخصية  ،المعنكي ة الشخصي ةالمنبثؽ عف مفيـك 
المصالح مستقرة في الشركة لذلؾ كتعد ىذه  .طريؽ إخضاع الحقكؽ كالمصالح الخاصة إلى مصالح المجمكعة المشتركة

إذا  ،يجكز بمقتضاه تحديد حقكؽ الشركاء المعينة في صؾ التأسيس قانكني  ف الشركة نظاـ أإلى  النظري ةذىب أنصار ىذه 
فكف السمطة بؿ يؤل   ،المديريف ليسكا بمثابة الككالء عف الشركة كما عدكا أف   ،مؾ استمرارية الشركة كنجاحياتاقتضت 
 .(11)ييا ضماف تحقيؽ الغرض المشترؾالمككؿ إل

ال يمنع  المشر عكأف تدخؿ  ،حيث يعاب عمى ىذه الفكرة افتقارىا إلى التجديد ،مف االنتقاد القانكني  لـ تسمـ فكرة النظاـ     
ة كمف الممكف أف نفترض أف إقداـ الشريؾ عمى الدخكؿ في الشرك ،مف أف االتفاؽ عمى الشركة يرتكز عمى رضاء الشركاء

 ،ة مفركضة يضطر إليياقانكني  إرادتو أك  التي تخضع ليا سكاء كانت اتفاقية يرتضييا بحر   ،يتضمف رضاه بكافة القكاعد
نما ىي عامة بالنسبة لسائر العقكد التي تبمغ درجة معينة  ،ال تقتصر عمى عقد الشركة المشر عؿ كالكاقع أف ظاىرة تدخ   كا 

ف كانت عمى جانب مف الصحة قانكني  الكما أف فكرة النظاـ  ،مف األىمية فنطاؽ تطبيقيا ال يشمؿ جميع أنكاع  ،كا 
،تنطبؽ عميو فكرة النظاـ  ،الشركات، فالمالحظ أف عقد الشركة ال ينشئ في جميع الحاالت شخصان معنكيان  كالدليؿ  القانكني 

 الشخصي ةالشركات المدنية ال تكتسب  ظؿ مستقران حتى أكاخر القرف التاسع عشر عمى أف   عمى ذلؾ أف التشريع الفرنسي  
شركات  عمى أف   ،و ما زاؿ مستقران لتاريخ اليـكن  أكما  ،الشخصي ةحيث اعترؼ ليا القضاء في ذلؾ الكقت بيذه  ،المعنكي ة

دكف أف تنظميا  ،بؿ تظؿ خاضعة في تككينيا كتسير أعماليا إلى إرادة الفرقاء ،المعنكي ة الشخصي ةالمحاصة ال تكتسب 
 .(12)كاـ تشريعية آمرةأح

ىاتيف  إلى القكؿ بأف   (13)ذىب رأم مف الفقو القانكني  إزاء ىذه االنتقادات المكجية إلى كؿ مف فكرتي العقد كالنظاـ     
ففي شركات األشخاص يحتفظ  ،تأثيرىما يختمؼ بحسب نكع ىذه األخيرة داخؿ الشركة غير أف   الفكرتيف تتعايشاف معان 

تعديؿ العقد التأسيسي ليذا  النكع مف الشركات ال يككف إال  كالدليؿ عمى ذلؾ يتمثؿ في أف   ،بسمطانو المفيـك التعاقدم  
، لى إمكانية القضاء بإبطاؿ الشركةأف تؤدم إ شأنياالعيكب التي تشكب إرادة أحد الشركاء مف  بإجماع الشركاء كفي أف  

حيث تتبكأ مكاف  ،ف أف ينعدـ ليفسح الطريؽ أماـ فكرة النظاـأما في شركات األمكاؿ فإف المفيـك التعاقدم يتكارل دك 
النصكص  حيث إف   ،عمى كجو الخصكص في شركات المساىمة الصدارة كتنفرد بالسيادة كالسيطرة كيبدك ذلؾ كاضحان 

ة حتى أصبح ىذا ة الشركاء فرض إرادتيا عمى األقميكحيث يمكف ألغمبي   ،ة اآلمرة المقيدة إلرادة المتعاقديف عديدةالقانكني  
 ال كفقان لمشيئة المتعاقديف. ،كفقان لنظاـ مكضكع ،النكع مف الشركات ينشأ كيحيا

كبيف  العقدي ةيتضمف بيف نصكصو قدران مف األحكاـ  ،كاف نكعيا ان عقد الشركة أي   أف   (14)يرل جانب آخر مف الفقو    
ة لعقد الشركة في تحديد مدل القانكني  لعممية لبياف الطبيعة كتكمف األىمية ا ،مف األحكاـ التنظيمية نصكصو األخرل قدران 

فالقكؿ بأف جميع أحكاـ عقد الشركة نصكص  ،حؽ رقابة محكمة النقض عمى قاضي المكضكع في تفسيره ليذا العقد
ك لمخالفة نص في العقد أ ،يؤدم إلى عدـ جكاز الطعف بطريؽ النقض في األحكاـ التي يصدرىا قاضي المكضكع ،عقدية

ة فيؤدم إلمكانية الطعف بالنقض في حكـ قاضي المكضكع إذا أخطأ في أما األخذ بفكرة الطبيعة الالئحي   ،أخطأ في تفسيره
 ،بؿ ىي مزيج مف االثنيف معان  ،ا خالصان قانكني  كيرل البعض أف الشركة ال تعد عقدان فحسب كال نظامان  ،تفسير عقد الشركة

 .(15)نظاميان  كف تنظيميا كتحديد آثارىا في كثير مف الحاالت يتخذ طابعان تنشأ بإرادة فردية أك جماعية، كل
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مف األحكاـ  يتضمف بيف طيات نصكصو مزيجان  ،كاف نكعيا أما نحف فمع الرأم الفقيي القائؿ بأف عقد الشركة أيان      
ثـ يأتي دكر األحكاـ  ،يف ليابإرادة األشخاص المككن بحيث تنشأ الشركة كشخص معنكم   ،ةكاألحكاـ التنظيمي   العقدي ة
كاألحكاـ  العقدي ةكيتبايف دكر كؿ مف األحكاـ  ،كذلؾ في الكثير مف الحاالت ،ة لمشركةالقانكني  د اآلثار التي تحد   ،ةالتنظيمي  
أف  في حيف يتالشى دكرىا دكف ،ليا الغمبة في شركات األشخاص العقدي ةفنرل أف األحكاـ  ،طبقان لنكع الشركة ،ةالتنظيمي  

كعمى العكس مف ذلؾ تمامان بالنسبة لألحكاـ التنظيمية التي يبرز دكرىا بكضكح في شركات  ،ينعدـ في شركات األمكاؿ
 األمكاؿ أكثر منو في شركات األشخاص. 

ة كاحدة حر   إرادةتنشأ الشركة ب أفأم  ،المنفردة باإلرادة الشركةيمنع مف تأسيس  فال يكجد ما سبؽ كبناء عمى ما
مثميا  ،مف مصادر االلتزاـ المنفردة ىي مصدر اإلرادةف كأ خصكصان  ،مف أجؿ القياـ بنشاط معيف ،ؿ شخص كاحدمف قب

في اتجاه  يككف صاحبيا صادقان  فأيجب  اإلرادة ىذهد بمثؿ تعكحتى ي ،(16)التصرفات أعماؿعمؿ مف  كىي ،مثؿ العقد
كعميو احتراـ  ،شركة الشخص الكاحدلفكرة  كفقان  ،كشريؾ لمعمؿ كالتصرؼالنية  ىذهصرؼ ف تنكأ ،الشركة إلنشاء توني

 مالي ةال ذم ةمستقمة عف ال مالي ة ذم ة كسيككف لمشركة خصكصان ، الشركة بصكرة مستقمة عف مصالحو ىذهاليدؼ كالغاية مف 
، الخاصة بالشركة مالي ةال ذم ةة كالالعام مالي ةال ذم تويتطمب مف الشريؾ الكحيد عدـ الخمط بيف  كىذا بدكره ،لمشريؾ الكحيد
و الخاص اسمكليس ب، الشركة اسـيتصرؼ ب بأنوف معو المتعاقدي يفاآلخر  إعالـمف الشريؾ الكحيد  األمرككذلؾ يتطمب 

 قتطعوأك بقدر ما ا، ف مسؤكليتو محدكدة بقدر حصتو كىك الشريؾ الكحيد فييا كأ ،المخصصة لمشركة األمكاؿنو يستعمؿ كأ
 .(17)لشركةجؿ امف أ أمكاؿمف 
بتككيف شركة مف شخص حيث سمح  -(18)كىك تعدد الشركاء- األصؿكجد استثناء عمى ىذا أ األردني   المشر ع إف      

 ، (19)معنكيان  أك كاحد سكاء أكاف طبيعيان 
كما يالزميا مف  ،عقدة التي خرجت عمى فكرة السارت عميو التشريعات العربي   األردني   المشر عما سار عميو  إف  

 األصؿد الشركاء ىك فتمؾ التشريعات جعمت تعد   ،فعمو كؿ مف التشريع البحريني كالقطرم كالجزائرم كىذا ما، د لمشركاءتعد  
 .ذلؾ الشريؾ الكحيد كاالستثناء عمى

الكاحد عمى شركة الشخص  إطالقوكىك مبدأ يصعب  ،تعدد الشركاء مبدأ عاـ تقـك عميو الشركة ف  أ -ما سبؽم–نجد       
لمشركة كتبني  العقدي ةبفكرة شركة الشخص الكاحد ال يعني التخمي عف الفكرة  األخذ كلكف  ، في ذلؾ جكد تناقض ظاىرم  لك 

 .(20)ظيمية لياالفكرة التن
مستقمة عف أشخاص الشركاء  أك معنكم   م  اعتبار  الشركة شخص الفكرة الحديثة في الشركات تقـك عمى أساس أف   إف       

( مف 50ة اعترؼ ليا القانكف بذلؾ فقد عددت المادة )عبارة عف أشخاص معنكي   ، كالشركات ككؿ  (21)المككنيف ليا
ة كالمدنية كمتى ما قامت ىذه التجاري  كذكرت مف بينيا الشركات  ،(22)األشخاص الحكمية األردني  القانكف المدني 

ف   ،كالتي يترتب عمييا بعض اآلثار ،كي ةالمعن الشخصي ةنيا تكتسب إة المطمكبة فالقانكني  الشركات باإلجراءات  أساس  كا 
منيا ما يتعمؽ بتحديد مسؤكلية الشريؾ حتى تككف الشركة  ،يقـك عمى عدة معاير المعنكي ةة اكتساب الشركة لمشخصي  

ر ، كىناؾ معاييعف مصالح ىؤالء الشركاء قمة أيضان كيككف ليا مصالح مست ،الشركاء ذم ةعف  مالي ةالا ذم تيمستقمة ب
ذا ما نظرنا إلى ىذيف المعياريف السابقيف  ،ةاالعتباري   الشخصي ةاالستمرار كالبقاء لفترة طكيمة حتى يمكف منح ىذه الشركة  كا 

ة تتعمؽ قانكني  المحدكدة، كال مجاؿ لمحديث عف كجكد عقبة  المسؤكلي ةذات  ،يما متكافراف في شركة الشخص الكاحدنجد أن  
، كلكف العقبة التي يمكف أف أماـ نشأة شركة الشخص الكاحد جزان نيما يقفاف حاع القكؿ: إذيف المعياريف حتى نستطيبي

أنو أساس  (23)الذم يعتقد البعض ،أثناء اعترافو بشركة الشخص الكاحد ىي ذلؾ الركف كالمعيار المشر عيصطدـ فييا 
الذم ، يؤكد ىذا المعيار ىك القانكف الفرنسي   ماك  ،الشركاءكىذا المعيار ىك تعدد  ،ة لمشركةالقانكني   الشخصي ةب االعتراؼ
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 ،في حكـ ىاـ ليا 1954ة عاـ تيا محكمة النقض الفرنسي  تبن   التي، المعنكي ة الشخصي ة" ى منذ فترة طكيمة نظرية "حقيقيةن  تب
إمكانية التعبير  يتكافر ليا ،جماعة فيي تتعمؽ كمبدأ بكؿ   ،مف التشريع المدنية ليست خمقان  الشخصي ةإف حيث جاء فيو "

كلما كانت الشركة  ،، كيتـ حمايتيا قانكنان ف يعترؼ بياأل كمف ثـ تككف أىالن  لمدفاع عف مصالح مشركعة، الجماعي  
فيترتب عمى ذلؾ  ،أك ىدؼ مشترؾ لدل جماعة مف األشخاص تقتضي كجكد ىدؼ جماعي   ،معنكيان  بكصفيا شخصان 

شركة الشخص  ة كحيث إف  القانكني   الشخصي ةإلسناد  كالزمان  ان ضركري   اعتبار المقتضي الخاص بتعدد الشركاء عنصران 
 .(24)"ةالقانكني   الشخصي ةف ثـ االدعاء بد فييا الشركاء ال تعد جماعة فال يمكنيا مأم التي ال يتعد   ،الكاحد
ىنالؾ بعض  إال أف  . ة لشركة الشخص الكاحدالقانكني   الشخصي ةفحسب معيار تعدد الشركاء ال يمكف االعتراؼ ب      

كمف بيف ىذه التشريعات  ،ةاالعتباري   الشخصي ةيمنح  التشريعات قد خرجت عمى ىذا المعيار في تحديد مف يستحؽ أف  
لمشركة  المعنكي ةبعد أف كاف ينظر لمشخصية  ،لشركة الشخص الكاحد المعنكي ة الشخصي ةالذم اعترؼ ب ،األردني  التشريع 

حيث أصبح بإمكاف الشخص الكاحد أف ينشىء شركة بمفرده دكف الحاجة إلى  ،لقياميا الشركاء بتعدد عمى أنيا مرتبطة
 ة في كؿ مف قانكف الشركات كالقانكف المدني.شركاء آخريف، كذلؾ بعد تعديؿ المفاىيـ التقميدي  

( مف القانكف 50المادة ) نص  كىذا كاضح مف  ،صفة مستمدة مف القانكف المعنكي ة الشخصي ة عد   األردني   المشر ع إف       
حسب ىاتيف المادتيف  المشر عحيث منح  ،(26)األردني  ( مف قانكف الشركات 6ككذلؾ المادة ) (25)األردني   المدني  

لـ يمنح شركة  المشر ع ، كما أف  طبيعة مسؤكلية الشركاء ة دكف االلتفات إلىالتجاري  االعتبارية لمشركات  الشخصي ة
                                                                                                                  .(27)فكرةالعقد عمىد الشركاء فييا كقيامياة رغـ تكفر ركف تعد  االعتباري   الشخصي ةة المحاص  

لشركة  المعنكي ة الشخصي ةبقى عمى أ المشر ع نجد أف   األردني  /د( مف قانكف الشركات 28كبالرجكع إلى نص المادة )
الثالثة  بقكة القانكف بعد مضي   ىا منفسخة حكمان كعد   ،التضامف إذا نقص عدد الشركاء فييا عف اثنيف لمدة ثالثة أشير

 شيكر كليس منذ انسحاب الشريؾ كبقاء شريؾ كاحد. 
ة أثناء تصفيتيا بالقدر الالـز لمقياـ بأعماؿ التجاري   لمشركة المعنكي ة الشخصي ةأبقى عمى  أيضان  األردني   المشر ع إف         
فيما يتعمؽ بشركة التضامف عمى ما يمي "تحتفظ شركة  األردني  /ب( مف قانكف الشركات 35ت المادة )فقد نص   ،التصفية

ف لمتصفية تتـ تصفيتيا، كذلؾ بالقدر كالمدل الالزمي ة إلى أف  التضامف المكجكدة تحت التصفية بشخصيتيا االعتباري  
سكاء كاف مف الشركاء أك غيرىـ" كنصت  ،كتنتيي سمطة المدير المفكض بإدارة أعماؿ الشركة في ىذه الحالة ،كإلجراءاتيا

ر /أ( مف القانكف المذككر فيما يتعمؽ بالشركة المساىمة العامة عمى ما يمي: "تتكقؼ الشركة التي تقر  254المادة ) أيضان 
، كمف تاريخ صدكر قرار عامة في حالة التصفية االختياريةمف تاريخ صدكر قرار الييئة ال تصفيتيا عف ممارسة أعماليا

ى لحيف فسخيا بعد االنتياء مف ة لمشركة كيمثميا المصف  االعتباري   الشخصي ةكتستمر  ،المحكمة في حالة التصفية اإلجبارية
 تصفيتيا". 

كجماعة مف األمكاؿ أك األفراد ىك رغبتو في أف  المعنكي ة شخصي ةالعندما يعطي  المشر ع نرل أف   كالخالصة فإننا      
يتعامؿ مع ىذه المجمكعة كفرد كاحد دكف النظر إلى مجمكعة األفراد المككنيف لو، كتكمف الحكمة في ذلؾ مف تحقيؽ 

ة في شركة الشخص ا المكجكدكىذه الحكمة أك الغاية نفسي ،اليدؼ أك الغاية التي اجتمع األفراد أك األمكاؿ مف أجميا
كعقبة مكجكدة في طريؽ تأسيس شركة الشخص الكاحد فما دامت  يمكف الحديث عف معيار تعدد الشركاء ، كبذلؾ الالكاحد

ف   ذم ةعف  ذم ةىذه الشركة تتمتع باستقالؿ في ال الذم يقـك بو ىذا الشريؾ  العمؿ التأسيسي   الشريؾ الكحيد المككف ليا، كا 
ىك مف يمنح ىذه  المشر ع أف   خصكصان  ،المعنكي ة الشخصي ةتتمتع ب فمف حؽ ىذه الشركة أف   ،يكفي عف تعدد الشركاء

 مستمدة مف القانكف. المعنكي ة الشخصي ةأم إف  ،لمف أراد الشخصي ة
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 الثاني المبحث
 مالّيةال ذّمةال وحدة

 
 مالي ةال ذم ةكاحد بعد فكرة العقد كتعرؼ الالعقبة الثانية التي تقؼ في كجو شركة الشخص ال مالي ةال ذم ةفكرة ال تعد

 يتضح مف ىذا التعريؼ ،" (28)كمجمكع إلييا منظكران  ،مالي ةت مجمكع ما لمشخص مف حقكؽ كما عميو مف التزاما" :أنياب
 ي  سمب كاآلخر ،مالي ةيتمثؿ في مجمكع ما لمشخص مف حقكؽ  يجابي  إ أحدىماتتككف مف شخصيف اثنيف  مالي ةال ذم ةال أف  

مف التزاماتو  أكثربحيث كانت حقكقو  يجابي  زاد الشؽ اإل فإذا ،(29)مالي ةعمى الشخص مف التزامات يتمثؿ في مجمكع ما 
توانت ك األكثربحيث كانت التزاماتو ىي  زاد الشؽ السمبي   إذا أما، دائنة ذم توكانت  كىذاف الشقاف مندمجاف مع ، مدينة ذم 

، دخكؿ الحقكؽ كااللتزامات أكر عمييا خركج كال يؤث  ، مالي ةال ذم ةال الف معان حيث يشك  تكاممة بم ككحدةبعضيما البعض 
 مالي ةال ذم ةكمف خالؿ ال ،أيضان مف التزامات  كما عميو مالي ةما لمشخص مف حقكؽ  يحتضف كعاءن  مالي ةال ذم ةبيذا تككف الك 

التي  مالي ةالكعند الحديث عف الحقكؽ ، معسرا أك كاف مكسران  اإذفيما  مالي ةالكمقدرتو ، لمشخص يمكف تحديد المركز المالي  
 األخرلالحقكؽ  اأم  ككذلؾ الحقكؽ الذىنية ، الشخصي ةالحقكؽ العينية كالحقكؽ  نقصد بذلؾ فإننا ،مالي ةال ذم ةتشكؿ ال

النتائج في  ىذهبحيث تدخؿ  ،مالي ةترتب عمييا نتائج  إذا إال مالي ةال ذم ةفال تدخؿ في ال ،كالحقكؽ السياسية كالحقكؽ العامة
 .(30)عمى سالمة جسمو االعتداء نتيجةمثؿ التعكيض الذم يحصؿ عميو الشخص  مالي ةال ذم ةحساب ال

 مالي ةال ذم ةكظير بسبب ذلؾ نظريتاف لتفسير فكرة ال ،مالي ةال ذم ةلقد ثار جدؿ فقيي حكؿ تحديد طبيعة ال
تربط بيف ف األخرل أما" الشخصي ة النظري ة" اسـكيطمؽ عمييا  ،ةالقانكني   الشخصي ةك  مالي ةال ذم ةتقميدية تربط بيف ال إحداىما

 .(31)"التخصيصية النظري ةكيطمؽ عمييا " ،جموصت مف أكالغرض الذم خص   مالي ةال ذم ةال
 .الشخصّية النظرّية:  أولا 
 إفة القانكني   الشخصي ة، فةالقانكني   الشخصي ةكفكرة  ةالشخصي   ذم ةعمى الربط بيف ال أساسان تعتمد  الشخصي ة النظري ة    

 كااللتزاماتمجمكع ىذه الحقكؽ  إالما ىي  مالي ةال ذم ةال ف  فإ ،االلتزاماتؿ مكانت تمثؿ الصالحية الكتساب الحقكؽ كتح
 عدة نتائج النظري ةىذه  أصحابكيرتب  ،(32)ةالقانكني  لجانب المالي لمشخصية ؿ اتمث   مالي ةال ذم ةال ف  أكىذا يعني  ،مالي ةال
 : ة منياالقانكني   الشخصي ةك  مالي ةال ذم ةما بيف ال متفريؽل
 :مالي ة ذم ةلكؿ شخص  -1

ظيرا مف مظاىر م مالي ةال ذم ةكما دامت ال، منذ كالدتو حيا كحتى كفاتو إنسافة تثبت لكؿ القانكني   الشخصي ة ما داـ أف     
 ذم ةال إفأم ، ةالقانكني   الشخصي ةبزكاؿ  إالبحيث ال تزكؿ  لإلنساف مالي ةال ذم ةعني ثبكت الفيذا ي، ةالقانكني   الشخصي ة

مكت صاحبيا لسداد  بعد تمتد اعتباريان  مالي ةال ذم ةال أفذلؾ  إلى أضؼ ،ةالقانكني   الشخصي ةمع  كعدمان  تدكر كجكدان  مالي ةال
الكارث امتداد لشخصية شخصية  فأالكرثة عمى اعتبار  إلىبحيث تنتقؿ ىذه الحقكؽ كااللتزامات  ،الديكف كااللتزامات

 الشخصي ةكانت ىذه أسكاء  ،مالي ةال ذم ةال إليياة تستند قانكني  بد مف كجكد شخصية و الأن كىذا يعني ضمنان  ،(33)المكرث
 .اعتباريان  أك طبيعيان  ة شخصان القانكني  

 : كاحدة مالي ة ذم ةليس لمشخص سكل  -2
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مف شخصية  أكثريككف لمشخص الكاحد  أفنتصكر  أفكال يمكف ، ة كحدة كاحدة ال تتجزأالقانكني   الشخصي ةما دامت      
كىذه النتيجة التي تقؼ  ،ة التي تمارسيااالقتصادي   األنشطةميما كانت  مالي ةال ذم ةتجزئة ال إمكانيةفيذا يعني عدـ ، ةقانكني  
 .(34)محدكدةال المسؤكلي ةذات  لفردم  طريؽ االعتراؼ بالمشركع ا في عائقان 

 :قانكني   كؿ أك مجمكعة مالي ةال ذم ةال -3
 بما يطرأ عمى ىذه الحقكؽ تتأثرالبحيث  ،االلتزاماتتصب فيو كؿ مف الحقكؽ ك الكعاء الذم  إالما ىي  مالي ةال ذم ةال    

حؽ كلـ يكف عميو أم  أمتبقى قائمة حتى كلك لـ يكف ليذا الشخص  مالي ةال ذم ةال أفكىذا يعني  ،مف تغير كااللتزامات
 .(35)التزاـ

 : مالي ةال ذم توالتنازؿ عف  أكال يمكف لمشخص التصرؼ  -4
 الشخصي ةبيا حاليا حاؿ ة فال يمكف التنازؿ عنيا كال التصرؼ القانكني  ة قة لمشخصي  مالص مالي ةال ذم ةما دامت ال     
 ذم ةالتصرؼ بعناصر ال، كىذا ال يحكؿ دكف التصرؼ بيا أكة القانكني   الشخصي ةفمف غير المتصكر التنازؿ عف ، ةالقانكني  

 .(36)مالي ةال
الربط بيف  أفحيث رأل بعض الفقياء  ،لمكثير مف االنتقادات مالي ةال ذم ةفي ال الشخصي ة النظري ةلقد تعرضت      

 ذم ةالتساؤؿ عف مدل جدكل اصطالح ال إلىيـ عكىذا ما دف ،المغاالةفيو شيء مف  لي ةماال ذم ةة كالالقانكني   الشخصي ة
 مالي ةال ذم ةبيف الكا ضركرة التفرقة كلذلؾ رأ ،ةالقانكني   الشخصي ةغير  آخرطالما لـ يكف ليذا االصطالح أم مدلكؿ  ،مالي ةال
 ف  أذلؾ  إلى أضؼ ،(37)كالتحمؿ بااللتزامات لحقكؽالكتساب ا مجرد صالحية الشخص تعدالتي  ،ةالقانكني   الشخصي ةك 

يقـك التاجر  أفكىذا يحكؿ دكف ، ةالقانكني  العالقات  إليياالتطكرات التي تصؿ  أماـ يقؼ حائالن  مالي ةال ذم ةعدـ تجزئة ال
امؿ بكالتي قد تمحؽ  ،خسارةمف مخاطر ال مأمفنشاط تجارم معيف حتى يككف في لممارسة  أمكالوتخصيص جزء مف ب

 .العامة ذم توليتو عف جزء معيف مف مسؤك  ديحد   لـ لك فيما مالي ةال ذم تو
 ثر مالي  كالتي يككف ليا أ ،الشخصي ةكالحقكؽ  مالي ةالاستبعادىا لبعض الحقكؽ غير  أيضان  النظري ة ىذهكيعاب عمى      

 ،المعنكي ة الشخصي ة بكجكد مالي ةال ذم ةبط كجكد الفي ر  يعاب عمييا كأخيران  ،حؽ النفقة كالميراث إلىيؤدم كة الذم كحؽ البن
كلكف يككف  ،المعنكي ة الشخصي ةال تكتسب  إذ ،كىنالؾ بعض المؤسسات التي تنشأ بمكجب نظاـ ،لمكاقع كىذا شيء مناؼ  

 .(38)مستقمة مالي ة ذم ةليا 
كؿ  أدل ،ةالقانكني  مجاراة التطكرات عمى يا كعدـ قدرت، الشخصي ة النظري ةعيكب  أظيرتاالنتقادات التي  ىذهكنتيجة      
 اإلرثفي عداد  أصبحتحتى  ،النظري ة ىذهبعض االستثناءات عمى  إيراد إلىة ي  اتجاه التشريعات الكضع إلىذلؾ 

 .مالي ةال ذم ةتنادم بفكرة تخصيص الالتي  ،ة الحديثةمنظري  ل كاالنتصار التاريخي
 .(39): نظرية التخصيص ثانياا 
 ىذهكجدت  إذابحيث  ،لتحقيؽ ىدؼ معيف أكعمى فكرة تخصيص جزء مف الماؿ لمقياـ بغرض معيف  النظري ة ىذه تقـك    

 ذم ةال إلييالتي تستند ة االقانكني   الشخصي ةبكجكد دكف االعتداد  ،يجابي كالسمبيبشقييا اإل مالي ةال ذم ةكجدت ال األمكاؿ
مجمكع " ياأن  ب مالي ةال ذم ةيمكف تعريؼ ال األساسكعمى ىذا  ،القانكني  كجكد الشخص ال ترتبط ب مالي ةال ذم ةال فأأم  ،مالي ةال

كنالحظ  (40)"شخص معيف إلىتستند  أفو دكف خصصت ل ،الحقكؽ كالكاجبات التي ترتبط فيما بينيا لتحقيؽ غرض كاحد
 :ـ لفكرة التخصيص النتائج التاليةك كيترتب عمى ذلؾ المفي، االعتبارية الشخصي ةعف فكرة فكرة التخصيص تغني  ف  أىنا 
 :إليودكف شخص تنسب  مالي ةال ذم ةكجكد ال -1

 ،كفقانكني   أشخاصيككف ليا  أفكااللتزامات بشكؿ مستقؿ بدكف  األمكاؿيككف ىنالؾ مجمكعة مف  أف إمكانيةبمعنى       
 .(41)جموصت مف أخص  امات ىك تحقيؽ غرض معيف كااللتز  األمكاؿ ىذهاليدؼ مف  ف  إحيث  إلييـتنسب 
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 :ذم ةتعدد ال إمكاف -2
كتعددىا عمى  مالي ةال ذم ةفيمكف تجزئة ال ،النظري ةة حسب ىذه القانكني   الشخصي ةال ترتبط ب مالي ةال ذم ةما دامت ال      

 يقتطع جزءان بحيث  ،مالي ةال ذم توتجزئة  كبذلؾ يستطيع التاجر ،(42)كحدة كاحدة تعدالتي  ،ةالقانكني   الشخصي ةالعكس مف 
العامة  ذم ةالمقتطع مف ال في حدكد ىذا الجزء توبحيث تتكقؼ مسؤكلي ،كتخصيصو لنشاط تجارم معيف ذم ةمف ىذه ال

فكرة شركة  أماــ العقبة المكجكدة كيحط   ،المحدكدة المسؤكلي ة المشركع الفردم ذم إنشاء إمكانيةيسيؿ  كىذا بدكره ،لمتاجر
 .لمشريؾ الكحيد مالي ةال ذم ةزئة المف خالؿ تج المسؤكلي ةرتب عمييا تحديد التي يت ،الشخص الكاحد

 :كالتنازؿ عنيا مالي ةال ذم ةفي ال التصرؼ إمكانية -3
كما  ،(43)كف التصرؼ بيا كالتنازؿ عنياة فيمالقانكني   الشخصي ةمستقمة كؿ االستقالؿ عف  مالي ةال ذم ةفما دامت ال      

ممو مف حقكؽ بما يش ،التجارم  يتنازؿ عف محمو  أففيمكف بذلؾ لمتاجر  ،آخر إلىمف شخص  مالي ةال ذم ةاليمكف انتقاؿ 
 .ةالقانكني   الشخصي ةال ترتبط بك  ،مستقمة مالي ةال ذم ةال ككف ،كالتزامات لشخص آخر

حيث  ،االنتقاداتـ تسمـ مف ل أنيا الإ ،الحديث الفقومف قبكؿ كاستحساف جانب كبير مف  النظري ةكرغـ ما القتو ىذه      
تخصيص جزء مف  فأ، كما ة التي تحكمياالقانكني   األنظمةد كتشابؾ تعد   إلىم يؤد   مالي ةالتعدد الذمـ  ف  أيرل البعض 

بحيث يستحيؿ  ،معيف فيو شبية التحايؿ كالتيرب مف الكفاء بااللتزامات المترتبة عمى المديفلنشاط تجارم  مالي ةال ذم ةال
 ، كأخيران ذم ةو مف الجزء المقتطع مف ىذه الكيقتصر حقو في المطالبة بدين ،العامة لممديف ذم ةلمطالبة بحقكقو مف الالدائف ا

 .(44)إليويطة كجكد شخص معيف تنسب التخصيص شر  ذم ةبفكرة  األخذ بإمكانيةيرل البعض 
ىذه  إف  ف ،كدحضيات يمكف التغمب عمييا انتقادا أنياكالتي نرل  ،نظرية التخصيصرغـ االنتقادات التي كجيت ل     

مة عمى صدر العقبة الجاث كأزالت ،المحدكدة المسؤكلي ةبفكرة شركة الشخص الكاحد ذات  األخذ أماـت الطريؽ ميد النظري ة
 أفكبالتالي يستطيع الشخص  ،لمشخص الكاحد مالي ةالتعدد الذمـ  ةبإمكاني  القكؿ  أماـت المجاؿ كفسح ،القانكني  التطكر 

ككف مسؤكلية ىذا الشخص في حدكد ما كبالتالي ت ،لممارسة نشاط معيف إياه مخصصان  مالي ةال ذم تومف  يقتطع جزءان 
ذا ،العامة مالي ةال ذم تومف  أمكاؿمف اقتطعو   النظري ةىذه التشريعات قد أخذت ب ف  أة نجد القانكني  التشريعات  إلىرجعنا  كا 

المديف جميعيا  أمكاؿ" :عمى ما يمي تنص   األردني  مف القانكف المدني  365فالمادة  ،ةمالي  ال ذم ةفي تعريؼ ال الشخصي ة
يميؿ كبشدة  المشر ع ف  أالمادة نالحظ  مف خالؿ نص ،"الدائنيف متساككف في ىذا الضماف كجميع ،ضامنة لمكفاء بديكنو

 ذم ةكؿ شخص ل إفة بحيث القانكني   الشخصي ةب مالي ةال ذم ة، كارتباط الكعدـ قابميتيا لمتجزئة ،مالي ةال ذم ةفكرة كحدة ال إلى
سكاء في القانكف  ،ةالقانكني  ؾ العديد مف االستثناءات فإف ىنا الشخصي ة النظري ة، كرغـ األخذ بكاحدة ال تقبؿ التجزئة مالي ة

نحك  ميكالن  اتىذه االستثناء ؿكتمث   ،بشكؿ مطمؽ النظري ةمف المغاالة في التمسؾ بيذه  تحد   التجارم  القانكف  أكالمدني 
 غراضألخاصة  ذم ة األىميةناقص ر لقر  المصرم  المشر ع ف  ي نجد أ، ففي مجاؿ القانكف المدناألخذ بنظرية التخصيص

بجكار كذلؾ  ،خاصة بما يكسبو مف عممو مالي ة ذم ةمف عمره ب ةؼ لمقاصر الذم بمغ السادسة عشر ككذلؾ اعتر  ،(45)تونفق
 . (46)العامة مالي ةال ذم تو
كالتي أخذت بنظرية التخصيص  ،كص القكانيف المتعمقة بالشركاتنجد الكثير مف نص التجارم  في مجاؿ القانكف     

الشريؾ  ف  أفنجد  ،ة مف السرعة كالثقة كاالئتمافالتجاري  بو البيئة كذلؾ لمكاكبة التطكرات كما تمتاز  ،عمى األصؿ كاستثناء
كالمساىـ في شركة  ،(48)المحدكدة المسؤكلي ةالشريؾ في الشركة ذات ك  ،(47)بسيطةالمكصي في شركة التكصية ال

جزء مف أمكالو  أكببعض يساىـ في ىذه الشركات  ،(50)بالشركة المساىمة العامة كالمساىـ ،(49)األسيـالتكصية ب
الخاصة  األمكاؿلرجكع عمى ، كىذا يعني عدـ قدرة دائني الشركة عمى اكليتو محدكدة في حدكد ما ساىـ بوكتككف مسؤ 
التي أجازت  األردني  /ب( مف قانكف الشركات 53ذلؾ نص المادة ) إلىأضؼ  ،المساىـ بأمكالو الخاصة أكبالشريؾ 
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 أمكاؿتككف مسؤكليتو محدكدة بحدكد ما اقتطعو مف  ،نة مف شخص كاحدمكك   ،ة محدكدةتأسيس شركة ذات مسؤكلي  
تأسيس  أماـؿ عقبة حقيقية ال يشك   مالي ةال ذم ةمبدأ كحدة ال أف  نجد ف خالؿ ما سبؽ فم، (51)ي مشركع معيففالستثمارىا 

في اعتراؼ  األكلىمثؿ تت": ، بحيث يمكف التغمب عمى ىذه العقبة بطريقتيفالمحدكدة المسؤكلي ةالكاحد ذات ة الشخص شرك
قانكف الصادر الالفرنسي في  المشر عكىذا ما فعمو  ،المحدكدة المسؤكلي ةلممشركع الفردم ذات  المعنكي ة الشخصي ةب المشر ع
 مالي ة ذم ةيككف لو  ،المعنكي ة الشخصي ةالمحدكدة ب المسؤكلي ة م، كباالعتراؼ لممشركع الفردم ذ1985يكليك  11في 

 ذم ةكحدة الالفردم كمبدأ  المشركعاالعتراؼ بيذا  فال يككف ىناؾ تعارض بيف ،مشريؾ الكحيدل مالي ةال ذم ةمستقمة عف ال
الذم اعترؼ بالمشركع  1980يكليك  24الصادر في  وفي قانكن األلماني المشر عكىي التي اتبعيا  أما الثانية ،مالي ةال

 مالي ةال ذم ةالحديثة في ال النظري ةب أساسان أخذ ذلؾ القانكف ي ف  أل ،متخصصة مالي ة ذم ةكالمحدكدة  المسؤكلي ة الفردم ذم
 .(52)"كىي التخصيص

 الخاتمة
 

ركة في كجو ش العقبات التي تقؼ عائقان  ا إلنياء ىذه الدراسة التي حاكلنا مف خالليا تذليؿكفقنهلل الذم الحمد      
كقد تكصمنا مف خالؿ دراستنا ىذه إلى النتائج كالتكصيات  ،مالي ةال ذم ةككحدة ال العقدي ةالشخص الكاحد كالمتمثمة بالفكرة 

 كىي كاآلتي: تاركيف التفاصيؿ بيف ثنايا ىذه الدراسة ،التي يمكف ذكرىا بإيجاز
التخصيص التي  ذم ةمع فكرة  –المسؤكلي ةكىك تحديد –مف حيث اليدؼ  تتفؽف فكرة شركة الشخص الكاحد إ: أكالن 

 ىنالؾ أف   إال ،األصمية مالي ةالا ذم تيجانب  إلى ،صة لغرض معيفمخص   مالي ة ذم ةبمقتضاىا يككف لمشخص الكاحد 
 ،شخصية اعتبارية التخصيص ليست ليا أم   ذم ة فإحيث  ،التخصيص كشركة الشخص الكاحد ذم ةبيف  جكىريان  اختالفان 

م كىذا يؤد   ،القانكني  كاكتماؿ بنائيا  إشيارىابمجرد  المعنكي ة الشخصي ةعمى العكس مف شركة الشخص الكاحد التي تتمتع ب
مثؿ  التخصيص ذم ةكالتي ال تككف مكجكدة في فكرة  ،ة الشخص الكاحدكجكد بعض المزايا التي تتمتع بيا شرك إلى

 .االندماج كتغيير شكؿ الشركة
 باإلرادةشركة الشخص الكاحد  تأسيسقياـ الشركة متعددة الشركات فال يكجد ما يمنع مف  أساسكاف العقد  إذا: ثانيان 

التصرفات شريطة  أعماؿكعمؿ مف  ،مف مصادر االلتزاـ ان ف العقد مصدر أنيا شأالمنفردة ش اإلرادةف كأ خصكصان  ،المنفردة
ف تنصرؼ ىذه النية لمعمؿ كالتصرؼ الشركة كأ إلنشاءفي اتجاه نيتو  صادقان  اإلرادةف يككف الشريؾ الكحيد صاحب أ

ط كعدـ الخم ،لشركة الشخص الكاحد مع احتراـ اليدؼ كالغاية مف تمؾ الشركة بصكرة مستقمة عف مصالحو كشريؾ كفقان 
 .الخاصة بالشركة مالي ةال ذم ةة كالالعام مالي ةال ذم توبيف 
عندما يعطي  المشر عف ،د الشركاءركف تعد   إلىصفة مستمدة مف القانكف دكف التفات  المعنكي ة الشخصي ة : إف  ثالثان 

 إلىفرد كاحد دكف النظر يتعامؿ مع ىذه المجمكعة ك أفىك رغبتو في  ،األفراد أك األمكاؿكجماعة مف  المعنكي ة الشخصي ة
مف  األمكاؿ أك األفرادالتي اجتمع  ،الغاية أككتكمف الحكمة في ذلؾ مف تحقيؽ اليدؼ  ،المككنيف ليـ األفرادمجمكعة 

 كعقبةد الشركاء عف معيار تعد   الحديثكبذلؾ ال يمكف  ،كىي نفسيا الغاية المكجكدة في شركة الشخص الكاحد ،جمياأ
الذم يقـك بو الشريؾ الكحيد يكفي عف  التأسيسي  العمؿ  ف  كأ خصكصان  ،شركة الشخص الكاحد تأسيسمكجكدة في طريؽ 

 تعدد الشركاء.
 المشر عشركة الشخص الكاحد مف خالؿ اعتراؼ  تأسيس أماـكعقبة حقيقية  مالي ةال ذم ة: يمكف التغمب عمى كحدة الرابعان 

كذلؾ  ،متخصصة مالي ة ذم ةالمحدكدة ك المسؤكلي ة المشركع الفردم ذمباالعتراؼ  أك ،لممشركع الفردم المعنكي ة الشخصي ةب
 كىي نظرية التخصيص. مالي ةال ذم ةالحديثة لم النظري ةمف خالؿ األخذ ب
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، ؿ األخذ بنظاـ شركة الشخص الكاحدمف خال األردني   المشر عاالستثناء الذم أخذ بو  ما نطمح إليو ىك أف   ؿ  ج   إف   :خامسان 
د الشركاء يترتب عميو إعادة النظر في بعض نصكص القانكف المدني كقانكف الشركات عمى مبدأ تعد   خركجان  كالذم يمثؿ

حيث ذىب إلى ،  1985الفرنسي في القانكف الجديد الصادر عاـ  المشر عكذلؾ عمى غرار ما ذىب إليو  ،عمى حد سكاء
ة مف شخصيف أك أكثر يتفقكف فيما بينيـ بتخصص تنشأ الشرك -1لتصبح عمى النحك التالي " (1832)تعديؿ المادة 

يجكز إنشاؤىا في الحاالت  -2. ح أك تحقيؽ كفر اقتصادم ينتج عنوبغرض تقسيـ األربا أك عمالن  لمشركع مشترؾ أمكاالن 
 الكاردة في القانكف بعمؿ إرادم مف شخص كاحد يتعيد الشركاء بالمساىمة في الخسارة".

 المشر ععمى غرار ما فعمو  األردني  مف القانكف المدني  (582)تعديؿ نص المادة  األردني   شر عالمعمى  لذا كاف لزامان      
ذا ما تـ تعديؿ ىذه المادة فإف   ،الفرنسي ة في قانكف الشركات كالمتعمؽ القانكني  ذلؾ يستكجب تعديؿ بعض النصكص  كا 

 المسؤكلي ة، كيمكف ىنا االستعانة بتعريؼ الشركة ذات المحدكدة كالشركة المساىمة الخاصة المسؤكلي ةبتعريؼ الشركة ذات 
"تنشأ الشركة ذات  :إذ تعرفيا كما يمي 1985المحدكدة في المادة الثانية مف قانكف الشركات الفرنسي الصادر عاـ 

المحدكدة مف شخص كاحد أك عدة أشخاص يتحممكف الخسائر بنسبة حصصيـ في رأس الماؿ" ككذلؾ تعريؼ  المسؤكلي ة
: "تنشأ لتصبح عمى النحك التالي األردني   ( مف قانكف الشركات53مكرر() 65شركة المساىمة الخاصة الكارد في المادة )ال

 كاحدا". مف شخص كاحد أك عدة أشخاص أك أف يصبح عدد مساىمييا شخصان  الشركة المساىمة الخاصة
كالمناديف بضركرة  التجارم  بيا ألسنة فقياء القانكف فإننا نرل أف المكتبات قد امتألت بالكتب التي فاضت  كختامان      

عتكؼ خمؼ مبادئ كادت أف تندثر ألف ن المحدكدة كال يسع المجاؿ اآلف المسؤكلي ةاألخذ بفكرة شركة الشخص الكاحد ذات 
ة الصناعية كالتطكر في كجو الثكر  جعؿ منيا عائقان ، لنمالي ةال ذم ةركة كمبدأ كحدة الكتتالشى، مثؿ مبدأ المفيـك العقدم لمش

 السريع الذم يشيده العالـ أجمع. التجارم  
 
 

 .ككف قد كفقنا فيما بذلنا مف جيدكفي النياية نأمؿ أف ن
 

 الهوامش
 
،د. عبد اهلل الخش - (1) انيف المعدلة لو "دراسة كالقك  1997لسنة  األردني  قانكف الشركات  الكاحد فيشركة الشخص  رـك

 .لمبحكث كالدراسات، جامعة آؿ البيت، المجمد الحادم عشر، العدد الثالث مجمة المنارة، بحث منشكر في مقارنة "
ركة الشخص الكاحد "دراسة مقارنة"، المحدكدة كش المسؤكلي ةالعامة لمشركة ذات  األحكاـ ،قادرد. ناريماف عبد ال - (2)

 .14، ص 1992الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، 
ىك تحديد مسؤكلية  كاحدان  انكف المقارف منذ حكالي مائة عاـ تسميات عدة تحمؿ في طياتيا مفيكمان لقد أطمؽ فقياء الق

 كقد عرفت ىذه التسميات بالفرنسية : ،صاحب المشركع الفردم
responsabilite limitee–lenter priseindividuelle aLentreprise personelle aresponsapiliti limitee – 
societedun seul home – societe unipersonnelle_societe en une seule main .  

   Einmnann G.m.b.H :كباأللمانية   Oueman company كباإلنجميزية:  Societedi comodo: يطاليةكباإل
 ، 1990، الطبعة األكلى، "دراسة مقارنة" المسؤكلي ةمحدكد  شركة الشخص الكاحد د. محمد بيجت عبد اهلل قايد، - (3)

 .20ص 
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ص  ،1990، المحدكدة، مكتبة دار الجالء بالمنصكرة المسؤكلي ةالفردية ذات  المشركعات د. فايز نعيـ رضكاف، - (4)
16. 
 8صفحة  2005فبراير  4مؤرخة في  11نشر في الجريدة الرسمية عدد  -( 5)

- (6 ) Gower L . C .B . some contraste Between Britishand American Corporation Low . 69 
Harv .L .Rev . 1956 . P 1374 .  

 .67-66، ص199ة، األحكاـ العامة لمشركة، الجزء األكؿ.التجاري  د.الياس ناصيؼ، مكسكعة الشركات  -( 7)
 .10د.محمد بيجت عبد اهلل قايد، مرجع سابؽ، ص  -( 8)
 . 66لياس ناصيؼ، مرجع سابؽ، ص د.إ -( 9)
 .11د اهلل قايد، مرجع سابؽ، ص ت عبد.محمد بيج -( 10)
 1832الفرنسي ىذا االتجاه عند تعديمو المادة  المشر عقد اعتنؽ . ل69-68ياس ناصيؼ، مرجع سابؽ، ص لإد. -( 11)

تنشأ الشركة  -1: "كالتي تنص عمى مايمي 1985يك سنة يكل 11لمشركة كذلؾ بقانكف  مدني فرنسي كالتي تتضمف تعريفان 
يتفقكف بعقد فيما بينيـ بتخصيص لمشركع مشترؾ أمكاؿ أك عمؿ بغرض تقسيـ األرباح أك تحقيؽ بيف شخصيف أك أكثر 

يد الشركاء يجكز إنشاؤىا في الحاالت الكاردة في القانكف بعمؿ إرادم مف شخص كاحد يتع -2كفر اقتصادم ينتج عنو 
 .بالمساىمة بالخسارة "

 .70-69لياس ناصيؼ، مرجع سابؽ، ص إد. -( 12)
 األمكاؿكشركات  األشخاصة الخاصة، شركات التجاري  قانكف التجارة المصرم، الشركات  د. سعكدم سرحاف.  - (13)

 .     26-25، ص )الكتاب الثاني(
 .21ص  ،2000ة،القاىرة،التجاري  الشركات حمد محمد محرز، د.أ -( 14)
 .13د.محمد بيجت عبد اهلل قايد، مرجع سابؽ، ص  -( 15)
، القانكني  ، المكتب اإلسالمي، دراسة مقارنة في الفقو األردني  مصادر االلتزاـ في القانكف المدني  سمطاف، كرد. أن - (16)

 .274ص  ،1998الطبعة الثالثة، 
 .2014د. فالح ذياب العريني، شركة الشخص الكاحد "دراسة مقارنة"، رسالة دكتكراه، جامعة المنكفية، مصر،   - (17)
 .674( ص 9يف ، السنة )األردني  ميف ، مجمة نقابة المحا 253/61ـ تمييز حقكؽ رق -( 18)
 .601( ص 13يف ، السنة )األردني  يف ، مجمة نقابة المحام 130/65تمييز حقكؽ رقـ  -      
 .488( ص 14يف ، السنة )األردني  يف ، مجمة نقابة المحام 35/64تمييز حقكؽ رقـ  -      
 .األردني  ب( مف قانكف الشركات  /90/أ ، 65/ب ، 53المكاد ) (19)
، بحث منشكر في ةاألردني  ة التي تكاجو شركة الشخص الكاحد في التشريعات القانكني  الصعكبات  براىيـ،مركاف اإل - (20)

  ـ.2008، آذار (1، العدد )24، المجمد ةاألردني  اليرمكؾ الصادرة عف جامعة اليرمكؾ  أبحاثمجمة 
دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، دار مكتبة التربية،  ، الجزء الرابع،التجارم  ي، شرح القانكف امد. فكزم محمد س         

 . كما بعدىا 15ص ، 1997بيركت، 
مرجع سابؽ،  ،، الشركات(التجارم  ة، التاجر، المحؿ التجاري   األعماؿ) ،التجارم  قانكف ال د. عماد الديف الشربيني،  - (21)

 .276ص 
األشخاص  األردني  عدد القانكف المدني " 799/2000 ة )ىيئة عامة ( رقـاألردني  قرار محكمة التمييز جاء ب - (22)

 . ، منشكرات عدالة"ةالتجاري  منو كمنيا الشركات  50ة الحكمية أك االعتبارية عمى سبيؿ الحصر في الماد
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مف مجمة نقابة المحاميف  1419ة  المنشكر عمى صفح 1975/ 8/ 17المؤرخ في  1975/ 410انظر كذلؾ القرار رقـ 
 . 1977سنة 

كاالستثمار(، الطبعة الثانية، منشأة  كاألمكاؿ األشخاص)شركات  ةالتجاري  الشركات  عبد الحميد الشكاربي، د. - (23)
 . كما بعدىا 25، ص1988، باإلسكندريةالمعارؼ 

ة )شركط اكتسابيا كحدكد االحتجاج بيا(، دراسة ي  التجار لمشركة  المعنكي ة الشخصي ة د. محمكد مختار بريرم،         
 .كما بعدىا 40ص ،2002مقارنة، القانكف المصرم كالفرنسي كاالنجميزم، الطبعة الثانية، 

ة مقارنة"، دار البشير كمؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر قانكني  شركة الشخص الكاحد "دراسة  ،د. فيركز الريماكم         
 .كما بعدىا 341ص ،1997األكلى، كالتكزيع، الطبعة 

 .217، ص1954،2، دالمكز 1954يناير  28نقض مدني فرنسي في  - (24)
لممشركع  أفضؿ قانكني  ضد شركة الشخص الكاحد ) نحك بناء   د. عبد الحكـ محمد عثماف،أشار إلى ىذا الحكـ  

 . 61، ص1990االقتصادم الفردم(، دار النيضة العربية، القاىرة، 
الشركات _4الحكمية ىي ............. األشخاص" أف: عمى األردني  ( مف القانكف المدني 50نصت المادة )_ (25)

 ة كالمدنية".التجاري  
( مف ىذا القانكف 8,7المادتيف ) أحكاـعمى مايمي: "مع مراعاة  األردني  ( مف قانكف الشركات 6_ تنص المادة ) (26)

التالية: أ_ شركة التضامف. ب_ شركة التكصية  األنكاع إلىى ىذا القانكف تقسـ الشركات التي يتـ تسجيميا بمقتض
 . ق_ الشركة المساىمة العامة".باألسيـالمحدكدة. د_ شركة التكصية  المسؤكلي ةالبسيطة. ج_ الشركة ذات 

 . /ب شركات أردني (49) المادة  -( 27)
لمدني، حؽ الممكية، الجزء الثامف، منشكرات الحمبي، بيركت، ي شرح القانكف االكسيط ف د. عبد الرزاؽ السنيكرم، - (28)

 .223ص ،2000
 انظر :  مالي ةال ذم ةفي تعريؼ ال

PERCEROU R . La Personne morale en dloit prime patrimoine d'affectation ، These ، paris 
، 1951، p25 .  

 .39ع سابؽ، ص مرج د. فايز نعيـ رضكاف، - (29)
 .351كز الريماكم، مرجع سابؽ، صد. فير          
 الييا. اإلشارةد. فالح ذياب العريني، رسالة دكتكراه سبؽ  – (30)
 .براىيـ، بحث منشكر سبؽ اإلشارة إليومركاف اإل - (31)
 .40،39ص د. فايز نعيـ رضكاف، مرجع سابؽ، - (32)
 .كما بعدىا 23، صمرجع سابؽ اربي،د. عبد الحميد الشك  - (33)

 . كما بعدىا 96ص ،2001ة، دار النيضة العربية، التجاري  د. فايز نعيـ رضكاف، الشركات           
 .كما بعدىا 38ص ،مرجع سابؽ د. محمكد مختار احمد بريرم، - (34)
 .30ص   ،1992 صكرة، الطبعة الثانية،لمندار أـ القرل با ة،التجاري  د. حسف الماحي، الشركات  - (35)
 كما بعدىا . 19ص ،1986ة في القانكف المصرم، دار النيضة العربية، التجاري  الشركات  ،ير الشرقاكممحمكد سم د.  
 .41ص مرجع سابؽ، ،د. فايز نعيـ رضكاف - (36)
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بحافظة النقكد التي تخرج منيا النقكد كتدخؿ فييا كربما تفرغ الحافظة مف كؿ النقكد كال  مالي ةال ذم ةحد الفقياء اللقد شب و أ 
 .كما بعدىا 352ص ا . لممزيد انظر فيركز الريماكم، مرجع سابؽ،يؤثر ذلؾ في كجكدى

 .42صمرجع سابؽ،  ،مزيد انظر د. فايز نعيـ رضكافلم - (37)
الجامعة  ،1998" رسالة ماجستير، آيار  شركة الشخص الكاحد " دراسة مقارنةدعد عز الديف سميـ اسحاقات،  -( 38)

 ة.األردني  
 زيد حكؿ نظرية التخصيص انظر : _ لمم (39) 

SALEILLAS.A . Etude Sur I'historie des Societes en commandite، Aunales Droit 
commercial، partie2 ، 1895 

 . (1، ىامش)83شارت إليو د.ناريماف عبد القادر، مرجع سابؽ، صأ
Michoud la theoricde lepersonnalite marale 3e ed t .l. No 17 .  

  .(3ىامش)205، ص1990ندرية، منشأة المعارؼ باإلسك إليو د. حسف كيره، المدخؿ إلى القانكف، أشار
 .44صمرجع سابؽ،  المحدكدة، المسؤكلي ةالفردية ذات المشركعات  د. فايز نعيـ رضكاف، - (40)
 .كما بعدىا 38ص د. محمكد مختار بريرم، مرجع سابؽ، - (41)
 .30ص مرجع سابؽ، د. حسيف الماحي،         

 .كما بعدىا 359ص د. فيركز الريماكم، مرجع سابؽ،        
 .كما بعدىا 22ص د. محمكد سمير الشرقاكم، مرجع سابؽ، - (42)

 .كما بعدىا 23ص جع سابؽ،مر  د. عبد الحميد الشكاربي،         
 .كما بعدىا 38ص د. محمكد مختار بريرم، مرجع سابؽ، - (43)
 .46ص مرجع سابؽ، ،نعيـ رضكاف د. فايز - (44)
 . 1952لسنة  119( مف قانكف الكالية عمى الماؿ رقـ 61المادة ) - (45)
( مف القانكف 1/ 119، كيقابميا المادة )1952نة سل 119( مف قانكف الكالية عمى الماؿ رقـ 63/1المادة ) - (46)
 ةمة أف يسمـ الصغير المميز إذا أكمؿ الخامسة عشر لمكلي بترخيص مف المحكالتي تنص عمى مايمي: " األردني  مدني ال

 .أك مقيدان  ة لو كيككف اإلذف مطمقان مقدارا مف مالو كيأذف لو في التجارة تجرب
ال يجكز لمدائنيف الذيف لـ ذات القانكف كالتي تنص عمى مايمي: "( مف  1107كمف االستثناءات األخرل  نص المادة ) 

بياف كصي التركة كلـ تكف ليـ تأمينات عمى أمكاؿ التركة أف يرجعكا عمى مف كسب  يستكفكا حقكقيـ لعدـ ثبكتيا في
 .مييـ مف التركة"عمى تمؾ األمكاؿ كليـ الرجكع عمى الكرثة في حدكد ما عاد ع عينيان  بحسف نية حقان 

 ./ب شركات أردني(41)ـ - (47)
 ./أ شركات أردني(53)ـ - (48)
 ./ب شركات أردني(77)ـ -( 49)
 .شركات أردني( 91)ـ - (50)
، بحث منشكر سبؽ اإلشارة إليولمم - (51)  .زيد انظر: د. عبد اهلل الخشرـك
 .سبؽ اإلشارة إليوبحث منشكر  مركاف اإلبراىيـ،                       
 .رسالة ماجستير سبؽ اإلشارة إلييادعد اسحاقات .                        
 .50.49ص مرجع سابؽ، ،د. فايز نعيـ رضكاف - (52)
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: " تتألؼ الشركة المساىمة الخاصة مف شخصيف أك ( بكضعيا الحالي عمى مايميمكرر –/ ا  65تنص المادة ) -(53)
أكثر كيجكز لمكزير بناء عمى تنسيب مف المراقب المكافقة عمى تسجيؿ شركة مساىمة خاصة مؤلفة مف شخص كاحد أك 

 .كاحدا" يصبح عدد مساىمييا شخصان  أف
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