2102 )5( ) اجمللد2( جملت علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد, جملت جامعت احلسني بن طالل للبحوث
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شركة الشخص الكاحد ىي شركة مككنة مف شخص كاحد فقط كىذا عمى خالؼ األصؿ المعمكـ كالمتداكؿ مف أف الشركة
 كعميو فإف الشركة ال تقكـ، عقد بمقتضاه يمتزـ شخصاف أك أكثر بأف يساىـ كؿ منيـ في مشركع مالي يستيدؼ الربح:ىي
 بيد أنو مف خالؿ الكاقع العممي.إال بتعدد الشركاء أم تكافر شخصيف أك إرادتيف عمى األقؿ إلبراـ عقد الشركة كتأسيسيا
تـ الخركج عمى ىذا المبدأ كسمحت بعض التشريعات بتأسيس شركة مف شخص كاحد بحيث تككف مسؤكليتيا محدكدة في
.القطرم كالجزائرم،األردني،الفرنسي، كمف ىذه التشريعات التشريع األلماني،نطاؽ رأس ماليا كمكجكداتيا

 ككذلؾ مع،إف التعريؼ بشركة الشخص الكاحد ال ينسجـ مع الفكرة العقدية التي أخذت بيا معظـ التشريعات مف ناحية

 كتأتي ىذه الدراسة لمكقكؼ عمى تعريؼ شركة الشخص الكاحد ذات المسؤكلية،فكرة كحدة الذمة المالية مف ناحية أخرل
. المحدكدة كمدل مالءمة ذلؾ لممبادئ القانكنية الراسخة كالمتمثمة بالنظرية العقدية ككحدة الذمة المالية

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
إف شركة الشخص الكاحد ىي الشركة المككنة مف شريؾ كحيد ،سكاء أكاف ىذا الشريؾ شخصان طبيعيان أك معنكيان،

كيككف ليذه الشركة ذمة مالية مستقمة عف الذمة المالية ليذا الشريؾ ،كشركة الشخص الكاحد قد تؤسس مباشرة ،ابتداء مف
شريؾ كاحد ،كقد تؤكؿ إلى شركة مف شريؾ كاحد جراء بقاء شريؾ كاحد فييا( .)1كمقتضى فكرة شركة الشخص الكاحد أنو
يجكز لشخص كحيد بمفرده أف يككف شركة مف خالؿ اقتطاع جزء معيف مف ذمتو المالية ،كيعمف تخصيصو الستثمار
مشركع في إطار شركة بحيث تككف مسؤكليتو محدكدة بمقدار ىذا المبمغ ،الذم اقتطعو دكف أف يسأؿ في باقي ذمتو

كبناء عمى ذلؾ فإف فكرة شركة الشخص الكاحد تتفؽ مف حيث اليدؼ -كىك تحديد المسؤكلية -مع فكرة ذمة
المالية،
ن
التخصيص ،التي بمقتضاىا يككف لمشخص الكاحد ذمة مالية مخصصة لغرض معيف إلى جانب ذمتو المالية األصمية ،إال
أف ىنالؾ اختالفان جكىريان بيف ذمة التخصيص كشركة الشخص الكاحد ،بحيث إف ذمة التخصيص ليست ليا أم شخصية

اعتبارية ،عمى العكس مف شركة الشخص الكاحد ،التي تتمتع بالشخصية المعنكية ،بمجرد إشيارىا كاكتماؿ بنائيا القانكني

كىذا يؤدم إلى كجكد بعض المزايا التي تتمتع بيا شركة الشخص الكاحد ،كالتي ال تككف مكجكدة في فكرة ذمة التخصيص
مثؿ االندماج كتغيير شكؿ الشركة ،كىذا مما يدفعنا إلى كضع ذمة التخصيص في إطار شركة ،إذا ما أردنا الحصكؿ عمى
مثؿ ىذه الميزات(.)2
كتعرؼ شركة الشخص الكاحد بأنيا إحدل نكعيات الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة ،التي تؤسس بعمؿ إرادم مف قبؿ
شخص كاحد طبيعي أك معنكم يسمى الشريؾ الكحيد ،كيخصص ىذا الشريؾ جزءان مف أمكالو ،أك عند االقتضاء عممو

كخبرتو ،بغية االستفادة مما ينتج عنيا مف أرباح ،كال يتحمؿ مف خسائر إال في حدكد قيمة ما قدمو لو مف حصص نقدية
أك عينية(.)3
كالبعض( )4يطمؽ عمى شركة الشخص الكاحد ذات المسؤكلية المحدكدة اسـ المشركع الفردم ،ذا المسؤكلية المحدكدة،
كيعرفو عمى أساس أنو الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة المككنة مف شريؾ كاحد ،ال يتحمؿ في خسائر الشركة إال في

حدكد المبمغ الذم رصده كرأس ماؿ لتمؾ الشركة ،كما يمكف تعريؼ المشركع الفردم ذم المسؤكلية المحدكدة بأنو جزء مف

الذمة المالية ،قاـ التاجر بتخصيصيا بمحض إرادتو المنفردة ،كاستثمارىا في بعض أكجو النشاط التجارم ،محددان مسؤكليتو
عف ىذا النشاط في حدكد ذلؾ الجزء المقتطع ،دكف أف تمتد ىذه المسؤكلية إلى ذمتو المالية العامة ،يتضح مف التعريفات

السابقة لشركة الشخص الكاحد أف اليدؼ األساسي مف ىذه الشركة يتمثؿ في تحديد مسؤكلية الشريؾ الكحيد ،الذم يمتمكيا

في حدكد الجزء الذم اقتطعو مف ذمتو إلدارة كاستثمار مشركعو التجارم ،دكف أف تمتد ىذه المسؤكلية إلى باقي ذمتو

المالية ،كمعظـ التشريعات قد اعترفت بشركة الشخص الكاحد في إطار الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة المتعددة الشركاء،
كىذا دفعنا إلى القكؿ بأف شركة الشخص الكاحد ما ىي إال كليدة الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة ،أك باألصح ما ىي إال
صكرة خاصة لمشركة ذات المسؤكلية المحدكدة ،المتعددة الشركاء ،بدليؿ المادة (/53ب) مف قانكف الشركات األردني رقـ
( )22لسنة  1997كالتي تنص عمى مايمي:

"يجكز لممراقب المكافقة عمى تسجيؿ شركة ذات مسؤكلية محدكدة تتألؼ مف شخص كاحد ،أك أف تصبح مممككة لشخص
كاحد".
مف خالؿ ىذه المادة يتضح أف المشرع األردني لـ يجعؿ مف شركة الشخص الكاحد نكعان جديدان مف أنكاع الشركات

التجارية ،بؿ جعميا حالة خاصة ،أك نمكذجان لمشركة ذات المسؤكلية المحدكدة ،كالشيء نفسو عممو المشرع الجزائرم عندما

عالج شركة الشخص الكاحد في إطار الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة ،كىذا كاضح مف نص المادة ( )564مف قانكف -5
1
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 2لسنة  ،)5(2005التي تقكؿ "تؤسس الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة مف شخص أك عدة أشخاص ال يتحممكف الخسائر
إال في حدكد ما قدمكا مف حصص ،كاذا كانت الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة المؤسسة طبقان لمفقرة السابقة ال تضـ إال

شخصان كاحدان (كشريؾ كحيد) تسمى ىذه الشركة (مؤسسة ذات الشخص الكحيد ذات المسؤكلية المحدكدة)".

كىذا عمى خالؼ المشرعيف البحريني كالقطرم المذيف جعال مف شركة الشخص الكاحد نكعان جديدان مف أنكاع الشركات

التجارية ،فقد عددت المادة الثانية مف قانكف الشركات التجارية البحريني رقـ ( )21لسنة  2001الشركات التجارية التي

يمكف أف تؤسس في مممكة البحريف المحدكدة أشكاليا ،كقد أكردت مف ضمف ىذه األشكاؿ شركة الشخص الكاحد ،كبيذا
يككف المشرع البحريني قد أضاؼ نكعان جديدان لمشركات التجارية ،أال كىك شركة الشخص الكاحد ،مفردا ليا الباب الثامف،
الذم عالج فيو معظـ أحكاـ ىذه الشركة ،فقد عرفت المادة  289مف قانكف الشركات البحريني شركة الشخص الكاحد

بقكليا "يقصد بشركة الشخص الكاحد في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف كؿ نشاط اقتصادم يمتمؾ رأس مالو بالكامؿ شخص

كاحد طبيعي أك اعتبارم" كأضافت المادة  292مف القانكف نفسو "ال يسأؿ مالؾ رأس ماؿ الشركة عف التزاماتيا إال بمقدار
رأس الماؿ المخصص لمشركة" كىذا النيج سار عميو المشرع القطرم في قانكف الشركات التجارم رقـ ( )5في لسنة
2002ـ ،المعدؿ بالقانكف رقـ ( )16لسنة 2006ـ ،بحيث أضافت المادة الرابعة مف ىذا القانكف شركة الشخص الكاحد
كشركة جديدة تضاؼ إلى األشكاؿ ،التي يمكف أف تتخذىا الشركات التجارية في دكلة قطر ،كبيذا يككف المشرع القطرم قد
سمؾ المسمؾ نفسو الذم سار عميو المشرع البحريني ،كقد أكجد المشرع القطرم بابان مستقالن تحت عنكاف الباب السابع مكر انر

"شركة الشخص الكاحد" كنظـ فيو األحكاـ العامة ليذه الشركة.

كعميو فإننا نرل أف شركة الشخص الكاحد ذات المسؤكلية المحدكدة ما ىي إال كليدة الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة،
كدليؿ ذلؾ أنيا تتشابو كتتالصؽ معيا مف حيث األحكاـ ،عدا ما يتعارض مع طبيعة الشريؾ الكحيد ،كىذا ما حدا بالكثير
مف التشريعات إلى األخذ بيا في إطار الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة ،حتى كاف كاف ىنالؾ مف التشريعات التي عدتيا

نكع جديد مف أنكاع الشركات التجارية فإنيا كاف أفردت ليا بابان خاصان لتنظيـ أحكاميا ،إال أنيا أحالت في الكثير مف
الحاالت إلى الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة.

إف التشريعات الغربية التي أكجدت فكرة شركة الشخص الكاحد كأخرجتيا إلى حيز الكجكد ،كانت قد عالجتيا ضمف
أحكاـ الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة ،فقد نص المشرع األلماني في المادة األكلى مف قانكف "1980الشركة ذات

المسؤكلية المحدكدة يمكف أف تؤسس مف شخص كاحد أك عدة أشخاص لتحقيؽ أم غرض مشركع ،طبقان لنصكص ىذا

القانكف " ،كما نص المشرع الفرنسي في المادة ( )1/2مف قانكف  1985عمى أف" :الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة تنشأ

مف شخص كاحد أك عدة أشخاص ،ال يتحممكف مف خسائر الشركة إال بنسبة حصصيـ في رأس الماؿ" ،كذلؾ الحاؿ
بالنسبة لمقانكف اإلنجميزم الذم نص في المادة (  )1/2مف المرسكـ التشريعي  Staturory instrumenلسنة 1992
عمى أنو" :بالرغـ مف أم تشريع أك قاعدة قانكنية تنص عمى المخالفة فإف الشركة المساىمة الخصكصية ممكف أف تؤسس

مف شخص كاحد ،كما يمكف أف تصبح فردية ،ال تتضمف سكل عضك كاحد" ،كعميو فإف شركة الشخص الكاحد ذات

المسؤكلية المحدكدة ،سكاء أكانت شركة كليدة أك حالة خاصة مف الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة ،أك حتى نكع جديد
ظير إلى الكجكد ،شأنو شأف الشركات التجارية األخرل ،فإف ىذه الشركة مف خالؿ تعريفيا تصطدـ بمجمكعة مف العقبات
تتمثؿ في النظرية العقدية لمشركة أم أف عقد الشركة -كأصؿ عاـ -ال ينعقد بشخص كاحد ،كىك ما يعد السبب األكؿ
لرفض فكرة شركة الشخص الكاحد في غالبية التشريعات كىنالؾ عقبة أخرل تتمثؿ في مبدأ كحدة الذمة المالية ،كعدـ

تجزئتيا مما يتناقض مع فكرة شركة الشخص الكاحد محدكد المسؤكلية ،كما تقكـ عميو مف تخصيص لجزء مف الذمة المالية
لمشخص بحيث ال يسأؿ إال في حدكد ىذا الجزء فقط.
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كعميو سكؼ نتناكؿ في دراستنا كؿ مف ىذه العقبات في مبحثيف مستقميف ،بحيث نتناكؿ في المبحث األكؿ
النظرية العقدية ،كفي المبحث الثاني كحدة الذمة المالية.
المبحث األكؿ :النظرية العقدية.
المبحث الثاني :كحدة الذمة المالية.
المبحث األول

العقدية
النظرية
ّ
ّ
لقد كاف لمفكرة التعاقدية لمشركة الغمبة كالييمنة طكاؿ القرف التاسع عشر ،الذم ازدىرت إبانو الفمسفة الفردية بشقييا

القانكني المتمثؿ في"مبدأ سمطاف اإلرادة" كاالقتصادم الذم يجب ترجمتو في "مبدأ الحرية االقتصادية– Laissez

" lasses fair،passcz passerكأدل ذلؾ إلى إقرار مبدأ حرية تأسيس الشركات المساىمة في فرنسا عاـ  1867بعد
أف كاف القانكف التجارم يعمؽ مثؿ ىذا التأسيس قيد الحصكؿ عمى ترخيص حككمي(.)6
لكف ىذه الفكرة تراجعت تدريجيان مع بداية القرف العشريف؛ نتيجة انتشار األفكار االشتراكية كزيادة تدخؿ الحككمات في

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

1ػ إحاطة الشركات بسياج متيف مف األحكاـ اآلمرة اإللزامية ،التي ال يجكز لمشركاء تخطييا ،كالتي تكفؿ حماية مصالح
المدخريف كمصالح الغير ،الذيف يتعاممكف مع الشخص المعنكم ،كمف ىذه األحكاـ عمى سبيؿ المثاؿ ما يتعمؽ بتأسيس
الشركة كسير أعماليا كمراقبتيا ،فبدأت دائرة الحرية التعاقدية تضيؽ شيئان فشيئان إلى أف أصبح نظاميا ضيقان جدان في
الشركات المساىمة(.)7

2ػ بينما يستمزـ تعديؿ العقد كإنشائو مكافقة المتعاقديف جميعان ،نجد أف تعديؿ عقد الشركة يكفي لحصكلو مكافقة أغمبية

الشركاء ،ىكذا نجد أف تطبيؽ قانكف األغمبية كالزاـ األقمية دكف أخذ رأييا ،ينافي فكرة العقد فاإلجماع ليس ضركريان لتعديؿ
عقد الشركة ،لذلؾ يقاؿ :إف الشخص المعنكم (الشركة) يسيطر عمى اإلرادات التي ساىمت في إنشائو(.)8

3ػ يتميز عقد الشركة عف سائر العقكد بأنو ال يقتصر عمى حقكؽ عينية أك عمى إنشاء بعض المكجبات التي تنتيي
بتنفيذىا ،بؿ يتجاكز ذلؾ إلى إنشاء كائف قانكني جديد ىك الشركة كشخص معنكم ،ينفذ إلى داخؿ اإلطار القانكني
كيتعامؿ مع الغير بمختمؼ صكر التعامؿ ،فيكتسب منيـ الحقكؽ كيمتزـ تجاىيـ بالمكجبات ،كيسيطر كيييمف عمى

اإلرادات الفردية ،التي اشتركت في إبراـ التصرؼ المنشئ لو ،األمر الذم دفع الفقياء إلى القكؿ :إف "الشخصية المعنكية
لمشركة قد تمردت عمى العمؿ اإلرادم المنشئ ليا كطغت عميو تمامان ،كلعؿ في اعتبار مدير الشركة عضكان في جسـ

الشركة ذاتو ،كليس ككيالن عف الشركاء رغـ ككنو مختا انر بكاسطتيـ ،كفي فرض إرادة أغمبية الشركاء عمى أقميتيـ ،مما

يدلؿ عمى ذلؾ القكؿ كيدعمو ،فمك ظؿ الشخص المعنكم ،الذم ىك الشركة خاضعان لسيطرة إرادات الشركاء المنفردة ،لما

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

التأسيسي لمشركة بالغالبية التي تتمتع بحؽ التعبير عف إرادة الشخص المعنكم كتكجييو في الكجية التي تتفؽ كغاياتو(.)9
 -4يتميز عقد الشركة عف غيره مف العقكد في أف المصالح تتحد فيو كتتكازل ،بحيث ال يقكـ التصرؼ اإلرادم المنشئ
لمشركة ،كالمسمى بعقد الشركة عمى التضارب كالتعارض بيف مصالح عاقديو ،كما ىك الشأف في العقكد األخرل كقاعدة
3
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عامة ،كلكنو يفترض عمى عكس ذلؾ اتحاد ىذه المصالح كسيرىا نحك تحقيؽ غرض مشترؾ كىدؼ كاحد ،كىك تحقيؽ
الربح كقسمتو بيف الشركاء(.)10
عمى أثر تراجع الفكرة التعاقدية لمشركة اتجو بعض الفقو إلى المناداة بتطبيؽ فكرة النظاـ القانكني ،كىي نظرية
مستكحاة مف نظريات القانكف العاـ ،كتتعارض ىذه الفكرة مع فكرة التعاقد الرتكازىا بصكرة خاصة عمى عنصر االستمرار،
المنبثؽ عف مفيكـ الشخصية المعنكية ،كالمتمثؿ بعنصر التنظيـ بقصد تحقيؽ الغرض المشترؾ لمشخصية المعنكية ،عف
طريؽ إخضاع الحقكؽ كالمصالح الخاصة إلى مصالح المجمكعة المشتركة .كتعد ىذه المصالح مستقرة في الشركة لذلؾ

ذىب أنصار ىذه النظرية إلى أف الشركة نظاـ قانكني يجكز بمقتضاه تحديد حقكؽ الشركاء المعينة في صؾ التأسيس ،إذا
اقتضت تمؾ استم اررية الشركة كنجاحيا ،كما عدكا أف المديريف ليسكا بمثابة الككالء عف الشركة ،بؿ يؤلفكف السمطة
المككؿ إلييا ضماف تحقيؽ الغرض المشترؾ(.)11

لـ تسمـ فكرة النظاـ القانكني مف االنتقاد ،حيث يعاب عمى ىذه الفكرة افتقارىا إلى التجديد ،كأف تدخؿ المشرع ال يمنع

مف أف االتفاؽ عمى الشركة يرتكز عمى رضاء الشركاء ،كمف الممكف أف نفترض أف إقداـ الشريؾ عمى الدخكؿ في الشركة
يتضمف رضاه بكافة القكاعد ،التي تخضع ليا سكاء كانت اتفاقية يرتضييا بحر إرادتو أك قانكنية مفركضة يضطر إلييا،
كالكاقع أف ظاىرة تدخؿ المشرع ال تقتصر عمى عقد الشركة ،كانما ىي عامة بالنسبة لسائر العقكد التي تبمغ درجة معينة
مف األىمية ،كما أف فكرة النظاـ القانكني كاف كانت عمى جانب مف الصحة ،فنطاؽ تطبيقيا ال يشمؿ جميع أنكاع

الشركات ،فالمالحظ أف عقد الشركة ال ينشئ في جميع الحاالت شخصان معنكيان ،تنطبؽ عميو فكرة النظاـ القانكني ،كالدليؿ

عمى ذلؾ أف التشريع الفرنسي ظؿ مستق انر حتى أكاخر القرف التاسع عشر عمى أف الشركات المدنية ال تكتسب الشخصية

المعنكية ،حيث اعترؼ ليا القضاء في ذلؾ الكقت بيذه الشخصية ،كما أنو ما زاؿ مستق انر لتاريخ اليكـ ،عمى أف شركات
المحاصة ال تكتسب الشخصية المعنكية ،بؿ تظؿ خاضعة في تككينيا كتسير أعماليا إلى إرادة الفرقاء ،دكف أف تنظميا

أحكاـ تشريعية آمرة(.)12

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

المفيكـ التعاقدم بسمطانو ،كالدليؿ عمى ذلؾ يتمثؿ في أف تعديؿ العقد التأسيسي ليذا النكع مف الشركات ال يككف إال

بإجماع الشركاء كفي أف العيكب التي تشكب إرادة أحد الشركاء مف شأنيا أف تؤدم إلى إمكانية القضاء بإبطاؿ الشركة،
أما في شركات األمكاؿ فإف المفيكـ التعاقدم يتكارل دكف أف ينعدـ ليفسح الطريؽ أماـ فكرة النظاـ ،حيث تتبكأ مكاف
الصدارة كتنفرد بالسيادة كالسيطرة كيبدك ذلؾ كاضحان عمى كجو الخصكص في شركات المساىمة ،حيث إف النصكص

القانكنية اآلمرة المقيدة إلرادة المتعاقديف عديدة ،كحيث يمكف ألغمبية الشركاء فرض إرادتيا عمى األقمية حتى أصبح ىذا
النكع مف الشركات ينشأ كيحيا ،كفقان لنظاـ مكضكع ،ال كفقان لمشيئة المتعاقديف.

يرل جانب آخر مف الفقو( )14أف عقد الشركة أيان كاف نكعيا ،يتضمف بيف نصكصو قد انر مف األحكاـ العقدية كبيف

نصكصو األخرل قد انر مف األحكاـ التنظيمية ،كتكمف األىمية العممية لبياف الطبيعة القانكنية لعقد الشركة في تحديد مدل
حؽ رقابة محكمة النقض عمى قاضي المكضكع في تفسيره ليذا العقد ،فالقكؿ بأف جميع أحكاـ عقد الشركة نصكص

عقدية ،يؤدم إلى عدـ جكاز الطعف بطريؽ النقض في األحكاـ التي يصدرىا قاضي المكضكع ،لمخالفة نص في العقد أك

أخطأ في تفسيره ،أما األخذ بفكرة الطبيعة الالئحية فيؤدم إلمكانية الطعف بالنقض في حكـ قاضي المكضكع إذا أخطأ في
تفسير عقد الشركة ،كيرل البعض أف الشركة ال تعد عقدان فحسب كال نظامان قانكنيا خالصان ،بؿ ىي مزيج مف االثنيف معان،
تنشأ بإرادة فردية أك جماعية ،كلكف تنظيميا كتحديد آثارىا في كثير مف الحاالت يتخذ طابعان نظاميان(.)15
4
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أما نحف فمع الرأم الفقيي القائؿ بأف عقد الشركة أيان كاف نكعيا ،يتضمف بيف طيات نصكصو مزيجان مف األحكاـ

العقدية كاألحكاـ التنظيمية ،بحيث تنشأ الشركة كشخص معنكم بإرادة األشخاص المككنيف ليا ،ثـ يأتي دكر األحكاـ

التنظيمية ،التي تحدد اآلثار القانكنية لمشركة ،كذلؾ في الكثير مف الحاالت ،كيتبايف دكر كؿ مف األحكاـ العقدية كاألحكاـ
التنظيمية ،طبقان لنكع الشركة ،فنرل أف األحكاـ العقدية ليا الغمبة في شركات األشخاص ،في حيف يتالشى دكرىا دكف أف
ينعدـ في شركات األمكاؿ ،كعمى العكس مف ذلؾ تمامان بالنسبة لألحكاـ التنظيمية التي يبرز دكرىا بكضكح في شركات
األمكاؿ أكثر منو في شركات األشخاص.

كبناء عمى ما سبؽ فال يكجد ما يمنع مف تأسيس الشركة باإلرادة المنفردة ،أم أف تنشأ الشركة بإرادة كاحدة حرة
مف قبؿ شخص كاحد ،مف أجؿ القياـ بنشاط معيف ،خصكصان كأف اإلرادة المنفردة ىي مصدر مف مصادر االلتزاـ ،مثميا
مثؿ العقد ،كىي عمؿ مف أعماؿ التصرفات( ،)16كحتى يعتد بمثؿ ىذه اإلرادة يجب أف يككف صاحبيا صادقان في اتجاه

نيتو إلنشاء الشركة ،كأف تنصرؼ ىذه النية لمعمؿ كالتصرؼ كشريؾ ،كفقان لفكرة شركة الشخص الكاحد ،كعميو احتراـ

اليدؼ كالغاية مف ىذه الشركة بصكرة مستقمة عف مصالحو ،خصكصان كسيككف لمشركة ذمة مالية مستقمة عف الذمة المالية

لمشريؾ الكحيد ،كىذا بدكره يتطمب مف الشريؾ الكحيد عدـ الخمط بيف ذمتو المالية العامة كالذمة المالية الخاصة بالشركة،
ككذلؾ يتطمب األمر مف الشريؾ الكحيد إعالـ اآلخريف المتعاقديف معو بأنو يتصرؼ باسـ الشركة ،كليس باسمو الخاص

كأنو يستعمؿ األمكاؿ المخصصة لمشركة ،كىك الشريؾ الكحيد فييا كأف مسؤكليتو محدكدة بقدر حصتو  ،أك بقدر ما اقتطعو
مف أمكاؿ مف أجؿ الشركة(.)17

إف المشرع األردني أكجد استثناء عمى ىذا األصؿ -كىك تعدد الشركاء( -)18حيث سمح بتككيف شركة مف شخص
كاحد سكاء أكاف طبيعيان أك معنكي نا(،)19

إف ما سار عميو المشرع األردني سارت عميو التشريعات العربية التي خرجت عمى فكرة العقد ،كما يالزميا مف

تعدد لمشركاء ،كىذا ما فعمو كؿ مف التشريع البحريني كالقطرم كالجزائرم ،فتمؾ التشريعات جعمت تعدد الشركاء ىك األصؿ
كاالستثناء عمى ذلؾ الشريؾ الكحيد.
نجد –مما سبؽ -أف تعدد الشركاء مبدأ عاـ تقكـ عميو الشركة ،كىك مبدأ يصعب إطالقو عمى شركة الشخص الكاحد
لكجكد تناقض ظاىرم في ذلؾ ،كلكف األخذ بفكرة شركة الشخص الكاحد ال يعني التخمي عف الفكرة العقدية لمشركة كتبني
الفكرة التنظيمية ليا(.)20

إف الفكرة الحديثة في الشركات تقكـ عمى أساس أف الشركة شخص اعتبارم أك معنكم مستقمة عف أشخاص الشركاء
المككنيف ليا( ،)21كالشركات ككؿ عبارة عف أشخاص معنكية اعترؼ ليا القانكف بذلؾ فقد عددت المادة ( )50مف
القانكف المدني األردني األشخاص الحكمية( ،)22كذكرت مف بينيا الشركات التجارية كالمدنية كمتى ما قامت ىذه
الشركات باإلجراءات القانكنية المطمكبة فإنيا تكتسب الشخصية المعنكية ،كالتي يترتب عمييا بعض اآلثار ،كاف أساس

اكتساب الشركة لمشخصية المعنكية يقكـ عمى عدة معاير ،منيا ما يتعمؽ بتحديد مسؤكلية الشريؾ حتى تككف الشركة
مستقمة بذمتيا المالية عف ذمة الشركاء ،كيككف ليا مصالح مستقمة أيضان عف مصالح ىؤالء الشركاء ،كىناؾ معايير

االستمرار كالبقاء لفترة طكيمة حتى يمكف منح ىذه الشركة الشخصية االعتبارية ،كاذا ما نظرنا إلى ىذيف المعياريف السابقيف

نجد أنيما متكافراف في شركة الشخص الكاحد ،ذات المسؤكلية المحدكدة ،كال مجاؿ لمحديث عف كجكد عقبة قانكنية تتعمؽ
بيذيف المعياريف حتى نستطيع القكؿ :إنيما يقفاف حاج انز أماـ نشأة شركة الشخص الكاحد ،كلكف العقبة التي يمكف أف

يصطدـ فييا المشرع أثناء اعترافو بشركة الشخص الكاحد ىي ذلؾ الركف كالمعيار ،الذم يعتقد البعض( )23أنو أساس
االعتراؼ بالشخصية القانكنية لمشركة ،كىذا المعيار ىك تعدد الشركاء ،كما يؤكد ىذا المعيار ىك القانكف الفرنسي ،الذم
5

237

جملت جامعت احلسني بن طالل للبحوث  ,جملت علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد( )2اجمللد (2102 )5

تبنى منذ فترة طكيمة نظرية "حقيقية" الشخصية المعنكية ،التي تبنتيا محكمة النقض الفرنسية عاـ  1954في حكـ ىاـ ليا،
حيث جاء فيو "إف الشخصية المدنية ليست خمقان مف التشريع ،فيي تتعمؽ كمبدأ بكؿ جماعة ،يتكافر ليا إمكانية التعبير

الجماعي لمدفاع عف مصالح مشركعة ،كمف ثـ تككف أىالن ألف يعترؼ بيا ،كيتـ حمايتيا قانكنان ،كلما كانت الشركة

بكصفيا شخصان معنكيان ،تقتضي كجكد ىدؼ جماعي أك ىدؼ مشترؾ لدل جماعة مف األشخاص ،فيترتب عمى ذلؾ
اعتبار المقتضي الخاص بتعدد الشركاء عنص انر ضركريان كالزمان إلسناد الشخصية القانكنية كحيث إف شركة الشخص

الكاحد ،أم التي ال يتعدد فييا الشركاء ال تعد جماعة فال يمكنيا مف ثـ االدعاء بالشخصية القانكنية"(.)24

فحسب معيار تعدد الشركاء ال يمكف االعتراؼ بالشخصية القانكنية لشركة الشخص الكاحد .إال أف ىنالؾ بعض
التشريعات قد خرجت عمى ىذا المعيار في تحديد مف يستحؽ أف يمنح الشخصية االعتبارية ،كمف بيف ىذه التشريعات
التشريع األردني ،الذم اعترؼ بالشخصية المعنكية لشركة الشخص الكاحد ،بعد أف كاف ينظر لمشخصية المعنكية لمشركة
عمى أنيا مرتبطة بتعدد الشركاء لقياميا ،حيث أصبح بإمكاف الشخص الكاحد أف ينشىء شركة بمفرده دكف الحاجة إلى

شركاء آخريف ،كذلؾ بعد تعديؿ المفاىيـ التقميدية في كؿ مف قانكف الشركات كالقانكف المدني.
إف المشرع األردني عد الشخصية المعنكية صفة مستمدة مف القانكف ،كىذا كاضح مف نص المادة ( )50مف القانكف
المدني األردني( )25ككذلؾ المادة ( )6مف قانكف الشركات األردني( ،)26حيث منح المشرع حسب ىاتيف المادتيف
الشخصية االعتبارية لمشركات التجارية دكف االلتفات إلى طبيعة مسؤكلية الشركاء ،كما أف المشرع لـ يمنح شركة
المحاصة الشخصية االعتبارية رغـ تكفر ركف تعدد الشركاء فييا كقيامياعمى فكرةالعقد(.)27

كبالرجكع إلى نص المادة (/28د) مف قانكف الشركات األردني نجد أف المشرع أبقى عمى الشخصية المعنكية لشركة
التضامف إذا نقص عدد الشركاء فييا عف اثنيف لمدة ثالثة أشير ،كعدىا منفسخة حكمان بقكة القانكف بعد مضي الثالثة

شيكر كليس منذ انسحاب الشريؾ كبقاء شريؾ كاحد.

إف المشرع األردني أيضان أبقى عمى الشخصية المعنكية لمشركة التجارية أثناء تصفيتيا بالقدر الالزـ لمقياـ بأعماؿ

التصفية ،فقد نصت المادة (/35ب) مف قانكف الشركات األردني فيما يتعمؽ بشركة التضامف عمى ما يمي "تحتفظ شركة
التضامف المكجكدة تحت التصفية بشخصيتيا االعتبارية إلى أف تتـ تصفيتيا ،كذلؾ بالقدر كالمدل الالزميف لمتصفية

كإلجراءاتيا ،كتنتيي سمطة المدير المفكض بإدارة أعماؿ الشركة في ىذه الحالة ،سكاء كاف مف الشركاء أك غيرىـ" كنصت
أيضان المادة (/254أ) مف القانكف المذككر فيما يتعمؽ بالشركة المساىمة العامة عمى ما يمي" :تتكقؼ الشركة التي تقرر
تصفيتيا عف ممارسة أعماليا مف تاريخ صدكر قرار الييئة العامة في حالة التصفية االختيارية ،كمف تاريخ صدكر قرار

المحكمة في حالة التصفية اإلجبارية ،كتستمر الشخصية االعتبارية لمشركة كيمثميا المصفى لحيف فسخيا بعد االنتياء مف
تصفيتيا".
كالخالصة فإننا نرل أف المشرع عندما يعطي الشخصية المعنكية كجماعة مف األمكاؿ أك األفراد ىك رغبتو في أف

يتعامؿ مع ىذه المجمكعة كفرد كاحد دكف النظر إلى مجمكعة األفراد المككنيف لو ،كتكمف الحكمة في ذلؾ مف تحقيؽ
اليدؼ أك الغاية التي اجتمع األفراد أك األمكاؿ مف أجميا ،كىذه الحكمة أك الغاية نفسيا المكجكدة في شركة الشخص

الكاحد ،كبذلؾ ال يمكف الحديث عف معيار تعدد الشركاء كعقبة مكجكدة في طريؽ تأسيس شركة الشخص الكاحد فما دامت
ىذه الشركة تتمتع باستقالؿ في الذمة عف ذمة الشريؾ الكحيد المككف ليا ،كاف العمؿ التأسيسي الذم يقكـ بو ىذا الشريؾ

يكفي عف تعدد الشركاء ،فمف حؽ ىذه الشركة أف تتمتع بالشخصية المعنكية ،خصكصان أف المشرع ىك مف يمنح ىذه

الشخصية لمف أراد ،أم إف الشخصية المعنكية مستمدة مف القانكف.
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المبحث الثاني

مالية
ذمة ال ّ
وحدة ال ّ
تعد فكرة الذمة المالية العقبة الثانية التي تقؼ في كجو شركة الشخص الكاحد بعد فكرة العقد كتعرؼ الذمة المالية
بأنيا" :مجمكع ما لمشخص مف حقكؽ كما عميو مف التزامات مالية ،منظك انر إلييا كمجمكع( ،" )28يتضح مف ىذا التعريؼ
أف الذمة المالية تتككف مف شخصيف اثنيف أحدىما إيجابي يتمثؿ في مجمكع ما لمشخص مف حقكؽ مالية ،كاآلخر سمبي

يتمثؿ في مجمكع ما عمى الشخص مف التزامات مالية( ،)29فإذا زاد الشؽ اإليجابي بحيث كانت حقكقو أكثر مف التزاماتو

كانت ذمتو دائنة ،أما إذا زاد الشؽ السمبي بحيث كانت التزاماتو ىي األكثر كانت ذمتو مدينة ،كىذاف الشقاف مندمجاف مع
بعضيما البعض ككحدة متكاممة بحيث يشكالف معان الذمة المالية ،كال يؤثر عمييا خركج أك دخكؿ الحقكؽ كااللتزامات،

كعاء يحتضف ما لمشخص مف حقكؽ مالية كما عميو مف التزامات أيضان ،كمف خالؿ الذمة المالية
كبيذا تككف الذمة المالية
ن
يمكف تحديد المركز المالي لمشخص ،كمقدرتو المالية فيما إذا كاف مكس انر أك معس ار ،كعند الحديث عف الحقكؽ المالية التي
تشكؿ الذمة المالية ،فإننا نقصد بذلؾ الحقكؽ العينية كالحقكؽ الشخصية ،ككذلؾ الحقكؽ الذىنية أما الحقكؽ األخرل

كالحقكؽ السياسية كالحقكؽ العامة ،فال تدخؿ في الذمة المالية إال إذا ترتب عمييا نتائج مالية ،بحيث تدخؿ ىذه النتائج في
حساب الذمة المالية مثؿ التعكيض الذم يحصؿ عميو الشخص نتيجة االعتداء عمى سالمة جسمو(.)30
لقد ثار جدؿ فقيي حكؿ تحديد طبيعة الذمة المالية ،كظير بسبب ذلؾ نظريتاف لتفسير فكرة الذمة المالية
إحداىما تقميدية تربط بيف الذمة المالية كالشخصية القانكنية ،كيطمؽ عمييا اسـ "النظرية الشخصية" أما األخرل فتربط بيف

الذمة المالية كالغرض الذم خصصت مف أجمو ،كيطمؽ عمييا "النظرية التخصيصية"(.)31

الشخصية.
النظرية
أولا :
ّ
ّ
النظرية الشخصية تعتمد أساسان عمى الربط بيف الذمة الشخصية كفكرة الشخصية القانكنية ،فالشخصية القانكنية إف

كانت تمثؿ الصالحية الكتساب الحقكؽ كتحمؿ االلتزامات ،فإف الذمة المالية ما ىي إال مجمكع ىذه الحقكؽ كااللتزامات

المالية ،كىذا يعني أف الذمة المالية تمثؿ الجانب المالي لمشخصية القانكنية( ،)32كيرتب أصحاب ىذه النظرية عدة نتائج
لمتفريؽ ما بيف الذمة المالية كالشخصية القانكنية منيا:
 -1لكؿ شخص ذمة مالية:

ما داـ أف الشخصية القانكنية تثبت لكؿ إنساف منذ كالدتو حيا كحتى كفاتو ،كما دامت الذمة المالية مظي ار مف مظاىر
الشخصية القانكنية ،فيذا يعني ثبكت الذمة المالية لإلنساف بحيث ال تزكؿ إال بزكاؿ الشخصية القانكنية ،أم إف الذمة
المالية تدكر كجكدان كعدمان مع الشخصية القانكنية ،أضؼ إلى ذلؾ أف الذمة المالية تمتد اعتباريان بعد مكت صاحبيا لسداد
الديكف كااللتزامات ،بحيث تنتقؿ ىذه الحقكؽ كااللتزامات إلى الكرثة عمى اعتبار أف شخصية الكارث امتداد لشخصية

المكرث( ،)33كىذا يعني ضمنان أنو البد مف كجكد شخصية قانكنية تستند إلييا الذمة المالية ،سكاء أكانت ىذه الشخصية

القانكنية شخصان طبيعيان أك اعتباريان.

 -2ليس لمشخص سكل ذمة مالية كاحدة:
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ما دامت الشخصية القانكنية كحدة كاحدة ال تتج أز ،كال يمكف أف نتصكر أف يككف لمشخص الكاحد أكثر مف شخصية
قانكنية ،فيذا يعني عدـ إمكانية تجزئة الذمة المالية ميما كانت األنشطة االقتصادية التي تمارسيا ،كىذه النتيجة التي تقؼ
عائقان في طريؽ االعتراؼ بالمشركع الفردم ذات المسؤكلية المحدكدة(.)34
 -3الذمة المالية مجمكعة أك كؿ قانكني:

الذمة المالية ما ىي إال الكعاء الذم تصب فيو كؿ مف الحقكؽ كااللتزامات ،بحيث التتأثر بما يط أر عمى ىذه الحقكؽ

كااللتزامات مف تغير ،كىذا يعني أف الذمة المالية تبقى قائمة حتى كلك لـ يكف ليذا الشخص أم حؽ كلـ يكف عميو أم
التزاـ(.)35
 -4ال يمكف لمشخص التصرؼ أك التنازؿ عف ذمتو المالية:
ما دامت الذمة المالية مالصقة لمشخصية القانكنية فال يمكف التنازؿ عنيا كال التصرؼ بيا حاليا حاؿ الشخصية

القانكنية ،فمف غير المتصكر التنازؿ عف الشخصية القانكنية أك التصرؼ بيا ،كىذا ال يحكؿ دكف التصرؼ بعناصر الذمة
المالية(.)36
لقد تعرضت النظرية الشخصية في الذمة المالية لمكثير مف االنتقادات ،حيث رأل بعض الفقياء أف الربط بيف
الشخصية القانكنية كالذمة المالية فيو شيء مف المغاالة ،كىذا ما دفعيـ إلى التساؤؿ عف مدل جدكل اصطالح الذمة
المالية ،طالما لـ يكف ليذا االصطالح أم مدلكؿ آخر غير الشخصية القانكنية ،كلذلؾ أركا ضركرة التفرقة بيف الذمة المالية

كالشخصية القانكنية ،التي تعد مجرد صالحية الشخص الكتساب الحقكؽ كالتحمؿ بااللتزامات( ،)37أضؼ إلى ذلؾ أف
عدـ تجزئة الذمة المالية يقؼ حائالن أماـ التطكرات التي تصؿ إلييا العالقات القانكنية ،كىذا يحكؿ دكف أف يقكـ التاجر

بتخصيص جزء مف أمكالو لممارسة نشاط تجارم معيف حتى يككف في مأمف مف مخاطر الخسارة ،التي قد تمحؽ بكامؿ
ذمتو المالية فيما لك لـ يحدد مسؤكليتو عف جزء معيف مف ذمتو العامة.

كيعاب عمى ىذه النظرية أيضان استبعادىا لبعض الحقكؽ غير المالية كالحقكؽ الشخصية ،كالتي يككف ليا أثر مالي

كحؽ البنكة الذم يؤدم إلى حؽ النفقة كالميراث ،كأخي انر يعاب عمييا في ربط كجكد الذمة المالية بكجكد الشخصية المعنكية،
كىذا شيء مناؼ لمكاقع ،كىنالؾ بعض المؤسسات التي تنشأ بمكجب نظاـ ،إذ ال تكتسب الشخصية المعنكية ،كلكف يككف
ليا ذمة مالية مستقمة(.)38

كنتيجة ىذه االنتقادات التي أظيرت عيكب النظرية الشخصية ،كعدـ قدرتيا عمى مجاراة التطكرات القانكنية ،أدل كؿ

ذلؾ إلى اتجاه التشريعات الكضعية إلى إيراد بعض االستثناءات عمى ىذه النظرية ،حتى أصبحت في عداد اإلرث
التاريخي كاالنتصار لمنظرية الحديثة ،التي تنادم بفكرة تخصيص الذمة المالية.
ثاني ا  :نظرية التخصيص(.)39

تقكـ ىذه النظرية عمى فكرة تخصيص جزء مف الماؿ لمقياـ بغرض معيف أك لتحقيؽ ىدؼ معيف ،بحيث إذا كجدت ىذه

األمكاؿ كجدت الذمة المالية بشقييا اإليجابي كالسمبي ،دكف االعتداد بكجكد الشخصية القانكنية التي تستند إلييا الذمة
المالية ،أم أف الذمة المالية ال ترتبط بكجكد الشخص القانكني ،كعمى ىذا األساس يمكف تعريؼ الذمة المالية بأنيا "مجمكع

الحقكؽ كالكاجبات التي ترتبط فيما بينيا لتحقيؽ غرض كاحد ،خصصت لو دكف أف تستند إلى شخص معيف"( )40كنالحظ

ىنا أف فكرة التخصيص تغني عف فكرة الشخصية االعتبارية ،كيترتب عمى ذلؾ المفيكـ لفكرة التخصيص النتائج التالية:
 -1كجكد الذمة المالية دكف شخص تنسب إليو:
بمعنى إمكانية أف يككف ىنالؾ مجمكعة مف األمكاؿ كااللتزامات بشكؿ مستقؿ بدكف أف يككف ليا أشخاص قانكنيكف،

تنسب إلييـ حيث إف اليدؼ مف ىذه األمكاؿ كااللتزامات ىك تحقيؽ غرض معيف خصصت مف أجمو(.)41
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 -2إمكاف تعدد الذمة:
ما دامت الذمة المالية ال ترتبط بالشخصية القانكنية حسب ىذه النظرية ،فيمكف تجزئة الذمة المالية كتعددىا عمى
العكس مف الشخصية القانكنية ،التي تعد كحدة كاحدة( ،)42كبذلؾ يستطيع التاجر تجزئة ذمتو المالية ،بحيث يقتطع جزءان

مف ىذه الذمة كتخصيصو لنشاط تجارم معيف ،بحيث تتكقؼ مسؤكليتو في حدكد ىذا الجزء المقتطع مف الذمة العامة

لمتاجر ،كىذا بدكره يسيؿ إمكانية إنشاء المشركع الفردم ذم المسؤكلية المحدكدة ،كيحطـ العقبة المكجكدة أماـ فكرة شركة
الشخص الكاحد ،التي يترتب عمييا تحديد المسؤكلية مف خالؿ تجزئة الذمة المالية لمشريؾ الكحيد.

 -3إمكانية التصرؼ في الذمة المالية كالتنازؿ عنيا:
فما دامت الذمة المالية مستقمة كؿ االستقالؿ عف الشخصية القانكنية فيمكف التصرؼ بيا كالتنازؿ عنيا( ،)43كما
يمكف انتقاؿ الذمة المالية مف شخص إلى آخر ،فيمكف بذلؾ لمتاجر أف يتنازؿ عف محمو التجارم ،بما يشممو مف حقكؽ
كالتزامات لشخص آخر ،ككف الذمة المالية مستقمة ،كال ترتبط بالشخصية القانكنية.

كرغـ ما القتو ىذه النظرية مف قبكؿ كاستحساف جانب كبير مف الفقو الحديث ،إال أنيا لـ تسمـ مف االنتقادات ،حيث
يرل البعض أف تعدد الذمـ المالية يؤدم إلى تعدد كتشابؾ األنظمة القانكنية التي تحكميا ،كما أف تخصيص جزء مف
الذمة المالية لنشاط تجارم معيف فيو شبية التحايؿ كالتيرب مف الكفاء بااللتزامات المترتبة عمى المديف ،بحيث يستحيؿ
الدائف المطالبة بحقكقو مف الذمة العامة لممديف ،كيقتصر حقو في المطالبة بدينو مف الجزء المقتطع مف ىذه الذمة ،كأخي انر

يرل البعض بإمكانية األخذ بفكرة ذمة التخصيص شريطة كجكد شخص معيف تنسب إليو(.)44

رغـ االنتقادات التي كجيت لنظرية التخصيص ،كالتي نرل أنيا انتقادات يمكف التغمب عمييا كدحضيا ،فإف ىذه
النظرية ميدت الطريؽ أماـ األخذ بفكرة شركة الشخص الكاحد ذات المسؤكلية المحدكدة ،كأزالت العقبة الجاثمة عمى صدر
التطكر القانكني ،كفسحت المجاؿ أماـ القكؿ بإمكانية تعدد الذمـ المالية لمشخص الكاحد ،كبالتالي يستطيع الشخص أف

يقتطع جزءان مف ذمتو المالية مخصصان إياه لممارسة نشاط معيف ،كبالتالي تككف مسؤكلية ىذا الشخص في حدكد ما

اقتطعو مف أمكاؿ مف ذمتو المالية العامة ،كاذا رجعنا إلى التشريعات القانكنية نجد أف ىذه التشريعات قد أخذت بالنظرية

الشخصية في تعريؼ الذمة المالية ،فالمادة  365مف القانكف المدني األردني تنص عمى ما يمي" :أمكاؿ المديف جميعيا
ضامنة لمكفاء بديكنو ،كجميع الدائنيف متساككف في ىذا الضماف" ،مف خالؿ نص المادة نالحظ أف المشرع يميؿ كبشدة

إلى فكرة كحدة الذمة المالية ،كعدـ قابميتيا لمتجزئة ،كارتباط الذمة المالية بالشخصية القانكنية بحيث إف لكؿ شخص ذمة
مالية كاحدة ال تقبؿ التجزئة ،كرغـ األخذ بالنظرية الشخصية فإف ىناؾ العديد مف االستثناءات القانكنية ،سكاء في القانكف
المدني أك القانكف التجارم تحد مف المغاالة في التمسؾ بيذه النظرية بشكؿ مطمؽ ،كتمثؿ ىذه االستثناءات ميكالن نحك

األخذ بنظرية التخصيص ،ففي مجاؿ القانكف المدني نجد أف المشرع المصرم قرر لناقص األىمية ذمة خاصة ألغراض

نفقتو( ،)45ككذلؾ اعترؼ لمقاصر الذم بمغ السادسة عشرة مف عمره بذمة مالية خاصة بما يكسبو مف عممو ،كذلؾ بجكار
ذمتو المالية العامة(.)46

في مجاؿ القانكف التجارم نجد الكثير مف نصكص القكانيف المتعمقة بالشركات ،كالتي أخذت بنظرية التخصيص
كاستثناء عمى األصؿ ،كذلؾ لمكاكبة التطكرات كما تمتاز بو البيئة التجارية مف السرعة كالثقة كاالئتماف ،فنجد أف الشريؾ
المكصي في شركة التكصية البسيطة( ،)47كالشريؾ في الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة( ،)48كالمساىـ في شركة

التكصية باألسيـ( ،)49كالمساىـ بالشركة المساىمة العامة( ،)50يساىـ في ىذه الشركات ببعض أك جزء مف أمكالو
كتككف مسؤكليتو محدكدة في حدكد ما ساىـ بو ،كىذا يعني عدـ قدرة دائني الشركة عمى الرجكع عمى األمكاؿ الخاصة
بالشريؾ أك المساىـ بأمكالو الخاصة ،أضؼ إلى ذلؾ نص المادة (/53ب) مف قانكف الشركات األردني التي أجازت
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تأسيس شركة ذات مسؤكلية محدكدة ،مككنة مف شخص كاحد ،تككف مسؤكليتو محدكدة بحدكد ما اقتطعو مف أمكاؿ
الستثمارىا في مشركع معيف( ،)51فمف خالؿ ما سبؽ نجد أف مبدأ كحدة الذمة المالية ال يشكؿ عقبة حقيقية أماـ تأسيس
شركة الشخص الكاحد ذات المسؤكلية المحدكدة ،بحيث يمكف التغمب عمى ىذه العقبة بطريقتيف" :تتمثؿ األكلى في اعتراؼ
المشرع بالشخصية المعنكية لممشركع الفردم ذات المسؤكلية المحدكدة ،كىذا ما فعمو المشرع الفرنسي في القانكف الصادر
في  11يكليك  ،1985كباالعتراؼ لممشركع الفردم ذم المسؤكلية المحدكدة بالشخصية المعنكية ،يككف لو ذمة مالية

مستقمة عف الذمة المالية لمشريؾ الكحيد ،فال يككف ىناؾ تعارض بيف االعتراؼ بيذا المشركع الفردم كمبدأ كحدة الذمة
المالية ،أما الثانية كىي التي اتبعيا المشرع األلماني في قانكنو الصادر في  24يكليك  1980الذم اعترؼ بالمشركع
الفردم ذم المسؤكلية المحدكدة كذمة مالية متخصصة ،ألف ذلؾ القانكف يأخذ أساسان بالنظرية الحديثة في الذمة المالية

كىي التخصيص"(.)52
الخاتمة

الحمد هلل الذم كفقنا إلنياء ىذه الدراسة التي حاكلنا مف خالليا تذليؿ العقبات التي تقؼ عائقان في كجو شركة

الشخص الكاحد كالمتمثمة بالفكرة العقدية ككحدة الذمة المالية ،كقد تكصمنا مف خالؿ دراستنا ىذه إلى النتائج كالتكصيات
التي يمكف ذكرىا بإيجاز ،تاركيف التفاصيؿ بيف ثنايا ىذه الدراسة كىي كاآلتي:
أكالن :إف فكرة شركة الشخص الكاحد تتفؽ مف حيث اليدؼ –كىك تحديد المسؤكلية– مع فكرة ذمة التخصيص التي

بمقتضاىا يككف لمشخص الكاحد ذمة مالية مخصصة لغرض معيف ،إلى جانب ذمتيا المالية األصمية ،إال أف ىنالؾ

اختالفان جكىريان بيف ذمة التخصيص كشركة الشخص الكاحد ،حيث إف ذمة التخصيص ليست ليا أم شخصية اعتبارية،

عمى العكس مف شركة الشخص الكاحد التي تتمتع بالشخصية المعنكية بمجرد إشيارىا كاكتماؿ بنائيا القانكني ،كىذا يؤدم

إلى كجكد بعض المزايا التي تتمتع بيا شركة الشخص الكاحد ،كالتي ال تككف مكجكدة في فكرة ذمة التخصيص مثؿ
االندماج كتغيير شكؿ الشركة.

ثانيان :إذا كاف العقد أساس قياـ الشركة متعددة الشركات فال يكجد ما يمنع مف تأسيس شركة الشخص الكاحد باإلرادة

مصدر مف مصادر االلتزاـ ،كعمؿ مف أعماؿ التصرفات شريطة
المنفردة ،خصكصان كأف اإلرادة المنفردة شأنيا شأف العقد
ان

أف يككف الشريؾ الكحيد صاحب اإلرادة صادقان في اتجاه نيتو إلنشاء الشركة كأف تنصرؼ ىذه النية لمعمؿ كالتصرؼ

كشريؾ كفقان لشركة الشخص الكاحد مع احتراـ اليدؼ كالغاية مف تمؾ الشركة بصكرة مستقمة عف مصالحو ،كعدـ الخمط
بيف ذمتو المالية العامة كالذمة المالية الخاصة بالشركة.

ثالثان :إف الشخصية المعنكية صفة مستمدة مف القانكف دكف التفات إلى ركف تعدد الشركاء ،فالمشرع عندما يعطي

الشخصية المعنكية كجماعة مف األمكاؿ أك األفراد ،ىك رغبتو في أف يتعامؿ مع ىذه المجمكعة كفرد كاحد دكف النظر إلى

مجمكعة األفراد المككنيف ليـ ،كتكمف الحكمة في ذلؾ مف تحقيؽ اليدؼ أك الغاية ،التي اجتمع األفراد أك األمكاؿ مف
أجميا ،كىي نفسيا الغاية المكجكدة في شركة الشخص الكاحد ،كبذلؾ ال يمكف الحديث عف معيار تعدد الشركاء كعقبة

مكجكدة في طريؽ تأسيس شركة الشخص الكاحد ،خصكصان كأف العمؿ التأسيسي الذم يقكـ بو الشريؾ الكحيد يكفي عف

تعدد الشركاء.

رابعان :يمكف التغمب عمى كحدة الذمة المالية كعقبة حقيقية أماـ تأسيس شركة الشخص الكاحد مف خالؿ اعتراؼ المشرع

بالشخصية المعنكية لممشركع الفردم ،أك االعتراؼ بالمشركع الفردم ذم المسؤكلية المحدكدة كذمة مالية متخصصة ،كذلؾ
مف خالؿ األخذ بالنظرية الحديثة لمذمة المالية كىي نظرية التخصيص.
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خامسان :إف جؿ ما نطمح إليو ىك أف االستثناء الذم أخذ بو المشرع األردني مف خالؿ األخذ بنظاـ شركة الشخص الكاحد،
كالذم يمثؿ خركجان عمى مبدأ تعدد الشركاء يترتب عميو إعادة النظر في بعض نصكص القانكف المدني كقانكف الشركات

عمى حد سكاء ،كذلؾ عمى غرار ما ذىب إليو المشرع الفرنسي في القانكف الجديد الصادر عاـ  ، 1985حيث ذىب إلى

تعديؿ المادة ( )1832لتصبح عمى النحك التالي " -1تنشأ الشركة مف شخصيف أك أكثر يتفقكف فيما بينيـ بتخصص
لمشركع مشترؾ أمكاالن أك عمالن بغرض تقسيـ األرباح أك تحقيؽ كفر اقتصادم ينتج عنو -2 .يجكز إنشاؤىا في الحاالت
الكاردة في القانكف بعمؿ إرادم مف شخص كاحد يتعيد الشركاء بالمساىمة في الخسارة".

لذا كاف لزامان عمى المشرع األردني تعديؿ نص المادة ( )582مف القانكف المدني األردني عمى غرار ما فعمو المشرع

الفرنسي ،كاذا ما تـ تعديؿ ىذه المادة فإف ذلؾ يستكجب تعديؿ بعض النصكص القانكنية في قانكف الشركات كالمتعمؽ

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

المسؤكلية المحدكدة مف شخص كاحد أك عدة أشخاص يتحممكف الخسائر بنسبة حصصيـ في رأس الماؿ" ككذلؾ تعريؼ
الشركة المساىمة الخاصة الكارد في المادة ( 65مكرر)( )53مف قانكف الشركات األردني لتصبح عمى النحك التالي" :تنشأ
الشركة المساىمة الخاصة مف شخص كاحد أك عدة أشخاص أك أف يصبح عدد مساىمييا شخصان كاحدا".

كختامان فإننا نرل أف المكتبات قد امتألت بالكتب التي فاضت بيا ألسنة فقياء القانكف التجارم كالمناديف بضركرة

األخذ بفكرة شركة الشخص الكاحد ذات المسؤكلية المحدكدة كال يسع المجاؿ اآلف ألف نعتكؼ خمؼ مبادئ كادت أف تندثر
كتتالشى ،مثؿ مبدأ المفيكـ العقدم لمشركة كمبدأ كحدة الذمة المالية ،لنجعؿ منيا عائقان في كجو الثكرة الصناعية كالتطكر

التجارم السريع الذم يشيده العالـ أجمع.

كفي النياية نأمؿ أف نككف قد كفقنا فيما بذلنا مف جيد.
الهوامش
()1

 -د .عبد اهلل الخشركـ ،شركة الشخص الكاحد في قانكف الشركات األردني لسنة  1997كالقكانيف المعدلة لو "دراسة

مقارنة " ،بحث منشكر في مجمة المنارة لمبحكث كالدراسات ،جامعة آؿ البيت ،المجمد الحادم عشر ،العدد الثالث.

()2

 -د .ناريماف عبد القادر ،األحكاـ العامة لمشركة ذات المسؤكلية المحدكدة كشركة الشخص الكاحد "دراسة مقارنة"،

الطبعة الثانية ،دار النيضة العربية ،1992 ،ص .14

لقد أطمؽ فقياء القانكف المقارف منذ حكالي مائة عاـ تسميات عدة تحمؿ في طياتيا مفيكمان كاحدان ىك تحديد مسؤكلية
صاحب المشركع الفردم ،كقد عرفت ىذه التسميات بالفرنسية :

– responsabilite limitee–lenter priseindividuelle aLentreprise personelle aresponsapiliti limitee
societedun seul home – societe unipersonnelle_societe en une seule main .

كباإليطالية Societedi comodo :كباإلنجميزية Oueman company :كباأللمانيةEinmnann G.m.b.H :
( - )3د .محمد بيجت عبد اهلل قايد ،شركة الشخص الكاحد محدكد المسؤكلية "دراسة مقارنة" ،الطبعة األكلى،1990 ،
ص .20
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()4

 -د .فايز نعيـ رضكاف ،المشركعات الفردية ذات المسؤكلية المحدكدة ،مكتبة دار الجالء بالمنصكرة ،1990 ،ص

.16
( - )5نشر في الجريدة الرسمية عدد  11مؤرخة في  4فبراير  2005صفحة 8
)6( -Gower L . C .B . some contraste Between Britishand American Corporation Low . 69
Harv .L .Rev . 1956 . P 1374 .

( - )7د.الياس ناصيؼ ،مكسكعة الشركات التجارية ،األحكاـ العامة لمشركة ،الجزء األكؿ ،199.ص.67-66
( - )8د.محمد بيجت عبد اهلل قايد ،مرجع سابؽ ،ص .10
( - )9د.إلياس ناصيؼ ،مرجع سابؽ ،ص .66
( - )10د.محمد بيجت عبد اهلل قايد ،مرجع سابؽ ،ص .11

( - )11د.إلياس ناصيؼ ،مرجع سابؽ ،ص  .69-68لقد اعتنؽ المشرع الفرنسي ىذا االتجاه عند تعديمو المادة 1832
مدني فرنسي كالتي تتضمف تعريفان لمشركة كذلؾ بقانكف  11يكليك سنة  1985كالتي تنص عمى مايمي -1" :تنشأ الشركة
بيف شخصيف أك أكثر يتفقكف بعقد فيما بينيـ بتخصيص لمشركع مشترؾ أمكاؿ أك عمؿ بغرض تقسيـ األرباح أك تحقيؽ
كفر اقتصادم ينتج عنو  -2يجكز إنشاؤىا في الحاالت الكاردة في القانكف بعمؿ إرادم مف شخص كاحد يتعيد الشركاء
بالمساىمة بالخسارة ".

( - )12د.إلياس ناصيؼ ،مرجع سابؽ ،ص .70-69
( - )13د .سعكدم سرحاف .قانكف التجارة المصرم ،الشركات التجارية الخاصة ،شركات األشخاص كشركات األمكاؿ
(الكتاب الثاني) ،ص .26-25
( - )14د.أحمد محمد محرز ،الشركات التجارية،القاىرة ،2000،ص .21
( - )15د.محمد بيجت عبد اهلل قايد ،مرجع سابؽ ،ص .13

( - )16د .أنكر سمطاف ،مصادر االلتزاـ في القانكف المدني األردني ،دراسة مقارنة في الفقو اإلسالمي ،المكتب القانكني،
الطبعة الثالثة ،1998 ،ص .274
( - )17د .فالح ذياب العريني ،شركة الشخص الكاحد "دراسة مقارنة" ،رسالة دكتكراه ،جامعة المنكفية ،مصر.2014 ،
( - )18تمييز حقكؽ رقـ  ، 61/253مجمة نقابة المحاميف األردنييف  ،السنة ( )9ص .674

 تمييز حقكؽ رقـ  ، 65/130مجمة نقابة المحاميف األردنييف  ،السنة ( )13ص .601 تمييز حقكؽ رقـ  ، 64/35مجمة نقابة المحاميف األردنييف  ،السنة ( )14ص .488( )19المكاد (/53ب /65 ،أ  /90 ،ب) مف قانكف الشركات األردني.
( - )20مركاف اإلبراىيـ ،الصعكبات القانكنية التي تكاجو شركة الشخص الكاحد في التشريعات األردنية ،بحث منشكر في
مجمة أبحاث اليرمكؾ الصادرة عف جامعة اليرمكؾ األردنية ،المجمد  ،24العدد ( ،)1آذار 2008ـ.

د .فكزم محمد سامي ،شرح القانكف التجارم ،الجزء الرابع ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،دار مكتبة التربية،
بيركت ،1997 ،ص 15كما بعدىا.
( - )21د .عماد الديف الشربيني ،القانكف التجارم( ،األعماؿ التجارية ،التاجر ،المحؿ التجارم ،الشركات) ،مرجع سابؽ،
ص .276

( - )22جاء بقرار محكمة التمييز األردنية (ىيئة عامة ) رقـ " 2000/799عدد القانكف المدني األردني األشخاص
الحكمية أك االعتبارية عمى سبيؿ الحصر في المادة  50منو كمنيا الشركات التجارية" ،منشكرات عدالة.
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انظر كذلؾ القرار رقـ  1975/ 410المؤرخ في  1975/ 8/ 17المنشكر عمى صفحة  1419مف مجمة نقابة المحاميف
سنة .1977
( - )23د .عبد الحميد الشكاربي ،الشركات التجارية (شركات األشخاص كاألمكاؿ كاالستثمار) ،الطبعة الثانية ،منشأة
المعارؼ باإلسكندرية ،1988 ،ص 25كما بعدىا.
د .محمكد مختار بريرم ،الشخصية المعنكية لمشركة التجارية (شركط اكتسابيا كحدكد االحتجاج بيا) ،دراسة

مقارنة ،القانكف المصرم كالفرنسي كاالنجميزم ،الطبعة الثانية ،2002 ،ص 40كما بعدىا.

د .فيركز الريماكم ،شركة الشخص الكاحد "دراسة قانكنية مقارنة" ،دار البشير كمؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،الطبعة األكلى ،1997 ،ص 341كما بعدىا.
( - )24نقض مدني فرنسي في  28يناير  ،1954دالمكز  ،1954،2ص.217

أشار إلى ىذا الحكـ د .عبد الحكـ محمد عثماف ،ضد شركة الشخص الكاحد ( نحك بناء قانكني أفضؿ لممشركع

االقتصادم الفردم) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1990 ،ص.61
( _)25نصت المادة ( )50مف القانكف المدني األردني عمى أف" :األشخاص الحكمية ىي _4.............الشركات
التجارية كالمدنية".
( _ )26تنص المادة ( )6مف قانكف الشركات األردني عمى مايمي" :مع مراعاة أحكاـ المادتيف ( )8,7مف ىذا القانكف
تقسـ الشركات التي يتـ تسجيميا بمقتضى ىذا القانكف إلى األنكاع التالية :أ_ شركة التضامف .ب_ شركة التكصية
البسيطة .ج_ الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة .د_ شركة التكصية باألسيـ .ق_ الشركة المساىمة العامة".
( ( - )27المادة /49ب شركات أردني ) .
( - )28د .عبد الرزاؽ السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني ،حؽ الممكية ،الجزء الثامف ،منشكرات الحمبي ،بيركت،
 ،2000ص.223

في تعريؼ الذمة المالية انظر :
PERCEROU R . La Personne morale en dloit prime patrimoine d'affectation ، These ، paris
، 1951، p25 .

( - )29د .فايز نعيـ رضكاف ،مرجع سابؽ ،ص .39
د .فيركز الريماكم ،مرجع سابؽ ،ص.351
( – )30د .فالح ذياب العريني ،رسالة دكتكراه سبؽ اإلشارة الييا.
( - )31مركاف اإلبراىيـ ،بحث منشكر سبؽ اإلشارة إليو.
( - )32د .فايز نعيـ رضكاف ،مرجع سابؽ ،ص.40،39

( - )33د .عبد الحميد الشكاربي ،مرجع سابؽ ،ص 23كما بعدىا.
د .فايز نعيـ رضكاف ،الشركات التجارية ،دار النيضة العربية ،2001 ،ص 96كما بعدىا.
( - )34د .محمكد مختار احمد بريرم ،مرجع سابؽ ،ص 38كما بعدىا.
( - )35د .حسف الماحي ،الشركات التجارية ،دار أـ القرل بالمنصكرة ،الطبعة الثانية ،1992 ،ص.30

د .محمكد سمير الشرقاكم ،الشركات التجارية في القانكف المصرم ،دار النيضة العربية ،1986 ،ص 19كما بعدىا .

( - )36د .فايز نعيـ رضكاف ،مرجع سابؽ ،ص.41
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لقد شبو أحد الفقياء الذمة المالية بحافظة النقكد التي تخرج منيا النقكد كتدخؿ فييا كربما تفرغ الحافظة مف كؿ النقكد كال
يؤثر ذلؾ في كجكدىا  .لممزيد انظر فيركز الريماكم ،مرجع سابؽ ،ص 352كما بعدىا.
( - )37لممزيد انظر د .فايز نعيـ رضكاف ،مرجع سابؽ ،ص.42
( - )38دعد عز الديف سميـ اسحاقات ،شركة الشخص الكاحد " دراسة مقارنة " رسالة ماجستير ،آيار  ،1998الجامعة
األردنية.

( _ )39لممزيد حكؿ نظرية التخصيص انظر :
SALEILLAS.A . Etude Sur I'historie des Societes en commandite، Aunales Droit
commercial، partie2 ، 1895

أشارت إليو د.ناريماف عبد القادر ،مرجع سابؽ ،ص ،83ىامش(.)1

Michoud la theoricde lepersonnalite marale 3e ed t .l. No 17 .

أشار إليو د .حسف كيره ،المدخؿ إلى القانكف ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،1990 ،ص205ىامش(.)3
( - )40د .فايز نعيـ رضكاف ،المشركعات الفردية ذات المسؤكلية المحدكدة ،مرجع سابؽ ،ص.44
( - )41د .محمكد مختار بريرم ،مرجع سابؽ ،ص 38كما بعدىا.
د .حسيف الماحي ،مرجع سابؽ ،ص.30

د .فيركز الريماكم ،مرجع سابؽ ،ص 359كما بعدىا.
( - )42د .محمكد سمير الشرقاكم ،مرجع سابؽ ،ص 22كما بعدىا.
د .عبد الحميد الشكاربي ،مرجع سابؽ ،ص 23كما بعدىا.
( - )43د .محمكد مختار بريرم ،مرجع سابؽ ،ص 38كما بعدىا.
( - )44د .فايز نعيـ رضكاف ،مرجع سابؽ ،ص.46

( - )45المادة ( )61مف قانكف الكالية عمى الماؿ رقـ  119لسنة . 1952
( - )46المادة ( )1/63مف قانكف الكالية عمى الماؿ رقـ  119لسنة  ،1952كيقابميا المادة ( )1 /119مف القانكف
المدني األردني التي تنص عمى مايمي" :لمكلي بترخيص مف المحكمة أف يسمـ الصغير المميز إذا أكمؿ الخامسة عشرة
مقدا ار مف مالو كيأذف لو في التجارة تجربة لو كيككف اإلذف مطمقان أك مقيدان.

كمف االستثناءات األخرل نص المادة (  ) 1107مف ذات القانكف كالتي تنص عمى مايمي" :ال يجكز لمدائنيف الذيف لـ

يستكفكا حقكقيـ لعدـ ثبكتيا في بياف كصي التركة كلـ تكف ليـ تأمينات عمى أمكاؿ التركة أف يرجعكا عمى مف كسب
بحسف نية حقان عينيان عمى تمؾ األمكاؿ كليـ الرجكع عمى الكرثة في حدكد ما عاد عمييـ مف التركة".
(( - )47ـ/41ب شركات أردني).
(( - )48ـ/53أ شركات أردني).

(( - )49ـ/77ب شركات أردني).
(( - )50ـ 91شركات أردني).
( - )51لممزيد انظر :د .عبد اهلل الخشركـ ،بحث منشكر سبؽ اإلشارة إليو.
مركاف اإلبراىيـ ،بحث منشكر سبؽ اإلشارة إليو.

دعد اسحاقات  .رسالة ماجستير سبؽ اإلشارة إلييا.
( - )52د .فايز نعيـ رضكاف ،مرجع سابؽ ،ص.50.49
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( -)53تنص المادة ( / 65ا – مكرر) بكضعيا الحالي عمى مايمي " :تتألؼ الشركة المساىمة الخاصة مف شخصيف أك
أكثر كيجكز لمكزير بناء عمى تنسيب مف المراقب المكافقة عمى تسجيؿ شركة مساىمة خاصة مؤلفة مف شخص كاحد أك
أف يصبح عدد مساىمييا شخصان كاحدا".
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 _17د .محمد بيجت عبد اهلل قايد .شركة الشخص الكاحد محدكد المسؤكلية (دراسة مقارنة) .الطبعة األكلى 1990 ،ـ.
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