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شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية

(دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والمصري والعراقي)

الباحثة .اخالص حميد حمزة
One Individual Company with Limited Responsibility
A Comparative Study Among the French, Egyptian and Iraqi Legislations
Researcher. Iklas Hameed Hamza
Abstract
The company of a single person shall consist of one partner, and the company shall have a
financial liability independent of the financial liability of the owner of the company. Such company
may be established directly or indirectly, so the one person company is an exception to the original
which requires at least two partners for any company. The company is a financial entity independent of
the company's founder.
الملخص
شركة الشخص الواحد تتكون من شريك واحد ،ويكون لهذه الشركة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لمالك الشركة ،وقد تأسـس

استثناء علـى األصـل الـذي يقضـي بوجـود شـريكين علـى
هذه الشركة بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ،لذلك شركة الشخص الواحد
ً
األقل لقيام أي شركة ،وتكون لهذه الشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة مؤسس الشركة.
المقدمة

شركة الشخص الواحد تعتبر خطـوة وعنصـ اًر أساسـياً فـي تسـهيل مزاولـة األعمـال لمـواطني الدولـة بشـكل عـام والمسـتثمرين بشـكل

خاص ،وبمثابة دفعة لرفع عدد الشركات المواطنة لتساهم في االقتصاد الوطني ،ويعد نقلة نوعية فـي التشـريعات علـى مسـتوى المنطقـة.
ومن الجدير بالذكر هنا أن مثل هذا الشكل من الشركات مقصور فقط على المواطن سواء كان شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً.

شــركة الشــخص الواحــد محــدودة المســؤولية يملكهــا شــخص طبيعــي أو معنــوي واحــد .والشــركة بهــذا الشــكل تعتبــر اســتثناء علــى

األصل التي يتوجب وجود طرفين على األقل ألن الشركة بصورة عامة لها عقد يلتزم به شخصان أو أكثر .
أهمية موضوع البحث :

وجود شركات الشخص الواحد كجزء من النظام القانوني للشركات في العالم لم يأتي مـن فـراغ ،فـالتطور الكبيـر الـذي شـهده هـذا

المجال كان ال بد له من نظام جديد يسايره ويواكب تطوره حتى تضمن الدول زيادة االستثمار وتشجيع المستثمرين مـن مختلـف المجـال
على خوض غمار التجربة التجارية بغية تطوير االقتصـاد ،وهـذا السـبب هـو الـذي دفـع بالـدول األوروبيـة والواليـات المتحـدة عمومـا إلـى
األخـذ بهـذا النظـام كأحـد األسـس الرئيسـية الجديـدة فـي نظامهـا وهـو السـبب نفسـه الـذي يجـب ألجلـه أن تقـوم الـدول العربيـة باألخـذ بـه،

فالقانون يجب أن يكون مرنا حتى يتمكن من مواكبة التطورات الحديثة والمتسارعة في العالم اليوم ،مما يعني أن على الدول العربية أن

تقـوم بتعـديل جـذري فـي نظرتهـا بشـأن الشـركات التجاريـة لتتخلـى ولـو جزئيـا عـن النظريـة التقليديـة للشـركة والذمـة الموحـدة حتـى تشـجع
المستثمرين على الدخول بثقة وأمان إلى السوق العربية ،وتحت ضوء لك قسمت هذا البحث إلي ثالثة مباحث:
المبحث األول

ماهية شركة الشخص الواحد

من خالل هذا المبحث سوف اتعرض إلى تعريف شركة الشخص الواحد وأهميتها وسوف أقسمه إلى مطلبين :

997

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

العدد35/

تشرين أول2017 /م

المطلب األول

تعريف شركة الشخص الواحد

عرف بعض الفقه شركة الشخص الواحد " بأنها يمكن لشخص ما سواء كان طبيعيا أو اعتباريا أن يقوم بإنشاء شركة بمفرده بأن

يخصص لها مبلغا ماليا من أمواله الخاصة من أجل استثمارها في مشروع مالي معين ،وال يسـأل عـن إلت ازمـات هـذه الشـركة تجـاه الغيـر

إال في حدود المبلغ الذي خصصه من أمواله لإلستثمار في هذا المشروع (.(1

وعــرف رأي آخـر مــن الفقــه شــركة الشــخص الواحــد محــدودة المســؤولية ،أنــه يجــوز للشــخص تأســيس شــركة بمفــرده ،ذلــك باقتطــاع
مبلــغ مــالي مــن ذمتــه الماليــة ،وتقــدر مســؤوليته بقــدر هــذا المبلــغ ،ويكــون للشــخص ذمــة ماليــة مســتقلة عــن الذمــة الماليــة للشــركة التــي

أنشاها(.(2

ويؤخذ على التعريفان السابقان أنهما يجعالن شـركة الشـخص الواحـد تؤسـس بطريقـة واحـدة وهـي الطريقـة المباشـرة لتأسـيس شـركة
الشخص الواحد واغفـل الطريقـة الغيـر مباشـرة لتأسـيس شـركة الشـخص الواحـد علـى نحـو مـا سـوف نوضـحه فـي موضـوع الحـق مـن هـذا
البحث .

((3

وقــد عرفهــا رأي آخــر

نحــن نشــاطره ،بأنهــا شــركة مؤلفــة مــن شـريك وحيــد طبيعــا كــان أم معنويــا ويكــون لهــذه الشــركة ذمــة ماليــة

ابتداء أو قد تؤول جميع الحصص إلي شريك واحد فقط .
مستقلة عن الذمة المالية للشريك ،وقد تؤسس هذه الشركة
ً
ويمكــن لنــا تعريــف شــركة الشــخص الوحــد بأنهــا الشــركة المؤلفــة مــن شـريك واحــد طبيعيـاً كــان أو معنويـاً ويكــون لهــذه الشــركة ذمــة
ابتداء من شـريك واحـد وقـد تـؤول إلـى شـركة مـن شـريك واحـد جـراء بقـاء
مالية مستقلة عن الذمة المالية للشريك ،وقد تؤسس هذه الشركة
ً
ـتثناء علـى األصـل الـذي يقضـي بوجـود شـريكين علـى األقـل لقيـام أي شـركة،
شريك واحد فيها ،ولذلك فإن شركة الشخص الواحـد تعـد اس ً

وتكون لهذه الشركة ذمة ماليه مستقلة عن ذمة مؤسس الشركة.

وقد اجاز مشرعنا العراقي شركة الشخص الواحد صـراحة إال أنـه لـم يعرفهـا وعـرف المشـرع الفرنسـي شـركة الشـخص الواحـد بأنهـا
شركة ذات المسؤولية المحـدودة تنشـأ مـن شـخص واحـد أو عـدة أشـخاص ال يتحملـون مـن خسـائر الشـركة إال بنسـبة حصصـهم فـي رأس
المـال ،وقـد أجـاز لــبعض األنشـطة أن تمـارس فـي إطــار نظـام شـركة الشـخص الواحــد ،فقـد أجـاز قـانون الصــحة العامـة بفرنسـا للصــيادلة

بـأن يكونـوا بشــكل فــردي أو فيمـا بيــنهم شــركة ذات مســؤولية محــدودة بهـدف اســتغالل صــيدلية ،بشــرط أال تكـون تلــك الشــركة مالكــة ســوى
لصيدلية واحدة ،وتلك الشركة التي سوف تكون إمـا شـركة شـخص واحـد ) ، unipersonnelle (EURLوامـا شـركة متعـددة األشـخاص

) pluripersonnelle (SARLيتم تنظيمها بشكل عام من خالل أحكام قانون التجارة الفرنسي(.(4

وقــد ذهــب رأي فــي الفقــه الفرنســي إلــى أن تعتبــر شــركة الشــخص الواحــد ذات المســؤولية المحــدودة خــروج عــن المســؤولية الغيــر
محدودة للمنشـأة الفرديـة ،فإنهـا يمكـن أن يـتم اسـتخدامها أيضـاً مـن أجـل الخـروج عـن المسـؤولية الغيـر محـددة لـبعض الشـركات وبخاصـة

شركات التضامن الجماعي ،وذلك من خالل التوسط ومن خالل إدراج شركة شخص واحد بين الشريك وبين شركة التضـامن الجمـاعي،

فإن الشريك سوف يحدد إسهاماته في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة على إسهامه في ديون شركة التضامن الجمـاعي.
ٍ
عندئذ شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة كشركة صورية أو تدليسية(.(5
وبكل تأكيد ،يمكن أن نعتبر
( )1راجع :أ  /ثامر خليف العبدهلل ،شركة الشخص الواحد ،دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية القاهرة ،2016 ،ص44
( ) 2راجع :د :ناريمان عبدالقادر ،األحكام العامة للشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية ،1992 ،ص14
وفي ذات المعنى فى الفقه الفرنسي راجع
Patrick Monassier , L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) , Cours Entreprise , p2
( ) 3راجع :د :عبدهللا الخشروم ،شركة الشخص الواحد فى قانون الشركات األردني (دراسة مقارنة) بحث منشور في جامعة آل البيت  ،2002ص6
( )4راجع:
Florence MAURY , Sociétés de Pharmacie , Répertoire de droit des sociétés , 2016 , p21
( )5راجع:
Patrick SERLOOTEN , Marie-Hélène MONSÈRIÉ-BON , Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
(EURL) , Répertoire de droit des societies 2015 p. 9
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ويمكن الرد على هذا الرأي بأن يمكن أن نقصر شركات الشخص الواحد على شركات األمـوال دون األشـخاص بحيـث يمنـع مثـل
هذا التالعب ،أو يمنع اشتركات شركات الشخص الواحد مع غيرها من الشركات.
المطلب الثاني

أهمية شركة الشخص الواحد

تعتبر المؤسسات المتوسطة والصغيرة من أهم مقومات االقتصاد الوطني لكل دولة ،وعلـى الـرغم مـن صـغر حجمهـا فهـي ال تعـد

مرحلة تاريخية في مسار التنمية االقتصادية ،بل تعد حقيقة يقتضيها كل تطور إقتصادي ألنها تتعايق مع الوحدات والمؤسسـات الكبـرى
المستخدمة للتكنولوجيا المتقدمة ورأس المال المرتفع ،فوجودهما مع بعض يعتد على التكامـل بينهمـا فـال يمكـن تواجـد المؤسسـات الكبـرى

لوحدها وال الصغيرة والمتوسطة لوحدها(.(1

اســتحداث مثــل هــذا الشــكل مــن الشــركات يعتبــر خطــوة وعنص ـ اًر أساســياً فــي تســهيل مزاولــة األعمــال لم ـواطني الدولــة مــن رواد

األعمال والمسـتثمرين ،وبمثابـة دفعـة لرفـع عـدد الشـركات المواطنـة لتسـاهم فـي االقتصـاد الـوطني ،ويعـد نقلـة نوعيـة فـي التشـريعات علـى
مستوى المنطقة .ومـن الجـدير بالـذكر هنـا أن مثـل هـذا الشـكل مـن الشـركات مقصـور فقـط علـى المـواطن سـواء كـان شخصـاً اعتباريـاً أو

طبيعياً.

ويعتبر اعتراف الدول بتأسيس شركة الشخص الواحد بصورة مباشرة أو استمرار الشركة رغم اجتماع كل حصصـها فـى يـد شـريك

واحد يع د انقالبا على األسـس التقليديـة لمبـاديء قـانون الشـركات إال أن هـذا فـانقالب لـم يـأتي مـن العـدم ،بـل كـان وليـد التطـور المسـتمر
للشركات حيـث كانـت النظريـة التقليديـة للشـركات الموروثـة عـن القـانون الرومـاني تقـود علـى الفكـرة العقديـة ،التـي تقتضـي تكـوين الشـركة

بين شريكين على األق ل عن طريق التعاقد ،فالشركة حسب هذه النظرية عقد تحكمه إرادة المتعاقدين منذ نشأته حتى انقضائه(.(2

تهدف إلى تسهيل آلية مزاولة األعمال أمام المواطنين واعطائهم فرصة لرفع قدراتهم التجارية وصـقل مهـاراتهم االسـتثمارية وتبنـي

األفكــار وترجمتهــا إلــى فــرص تجاريــة ،وهــذا ســيؤدي تلقائي ـاً إلــى زيــادة مســتوى التطــور فــي القطاعــات الحيويــة ،وتعــزز مــن مســتوى ثقــة
المستثمرين ورجال األعمال المحليين على مختلف الصعد(.(3

وبــالرغم مــن أن شــركة الشــخص الواحــد شــركة مملوكــة مــن شــخص واحــد فقــط ،إال أنهــا تختلــف عــن المؤسســة الفرديــة فــي بعــض

األحكام وأهمهـا أن شـركة الشـخص الواحـد تكـون مسـؤوليتها محـدودة بمقـدار حصـة الشـريك الوحيـد ،بينمـا المؤسسـة الفرديـة يكـون المالـك
مسؤوالً مسؤولية غير محدودة وتشمل أمواله الشخصية .وهذا يعتبر من أهم مميزات هذا الشكل من الشركات والتي سنفصلها الحقاً ،بـال

شــك فــإن هــذا الشــكل مــن الشــركات يــدعم المســتثمرين فــي أخــذ الفرصــة التجاريــة فــي قطــاع الشــركات الصــغيرة والمتوســطة ،والــذي يعتبــر
داعمـاً مهمـاً وأساســياً لالقتصــاد ،ويسـهم فــي دعــم سياســة التنويــع االقتصـادي ،وتسـريع خطـوات الدولــة نحـو التحــول إلــى اقتصــاد المعرفــة

المستند إلى اإلبداع واالبتكار.

( )1راجع :د :كريم كريمة ،شركات الشخص الواحد محدودة المسئولية ،دار الجامعة الجديدة ،2014 ،ص9
( ) 2راجع :د :الياس نصيف ،موسوعة الشركات التجارية ،الجزء الخامس ،شركة الشخص الواحد ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثالثة،
 ،2013ص27
( )3حول اهمية شركة الشخص الواحد راجع :د :د :ناريمان عبدالقادر ،األحكام العامة للشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد ،دار النهضة
العربية ،الطبعة الثانية 1992 ،ص 15وما بعدها
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المبحث الثاني

خصائص شركة الشخص الواحد

يوجد لشركة الشخص الواحد مجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها من الشركات ويمكن أن نجمل تلك الخصائص من خالل هذا

المبحث:

الخاصية األولي  :المسؤولية المحدودة:

من أهم خصائص شـركة الشـخص الواحـد المسـؤولية المحـدودة للمالـك ،وتعنـي المسـؤولية المحـدودة هـي أن المالـك مسـؤول فقـط

في حدود مقدار حصته في رأس مال الشركة( ،(1بمعنى آخر تكون مسؤولية المالك محددة في مواجهة الغير بمقدار رأس المال المسجل
فـي نظـام التأســيس والمسـجل لـدى الجهــات المعنيـة ،وتكــون الشـركة بكامـل موجوداتهــا مسـؤولة عــن أي الت ازمـات للغيـر .فهــذا الشـكل مــن
الشركات يحمي بقية أموال المالك ويجعلها في مأمن في حالة لحقت الشركة أي خسائر.

ال تختلف هذه المؤسسة في هذا المجال من حيـث المبـدأ مـع الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة ذلـك ألن هـذا النـوع مـن الشـركات

يكـون كـل شـريك فيهـا مســؤول فقـط عــن حصـته الماليــة المسـتثمرة فـي الشــركة ذات المسـؤولية المحــدودة ،وكـل مــا فـي األمــر فيمـا يخــص
الش ـريك الوحيــد أن هــذا األخيــر قــام بتخصــيص جــزء مــن ذمتــه الماليــة إلنشــاء هــذا النــوع مــن الشــركات وتتحــدد مســؤوليته بالقــدر الــذي
خصصه لمزاولة نشاطه في الشركة وبالتالي ال يستطيع الدائنون متابعة ذمته المالية الغير مخصصة في هذه الشركة كرأس مال(.(2

الخاصية الثانية  :سهولة اتخاذ الق اررات:

أيضاً فإن من مميزات هذا الشكل مـن الشـركات سـهولة اتخـاذ القـ اررات داخـل الشـركة ،حيـث إن المالـك فـي شـركة الشـخص الواحـد تكـون

لديه جميع الصالحيات والسلطات كونه الشريك الوحيد ،وال يكون مقيداً بأخذ موافقة أحد( ،(3فعلى سبيل المثال فإن المالك لديه السـهولة
الكافيــة لتحويــل صــفتها أو انــدماجها مــع غيرهــا دون أن يبــذل الكثيــر مــن الوقــت والجهــد إلقنــاع الشــركاء اآلخـرين( ،(4حيــث أن رأس مــال

شــركة الشــخص الواحــد يتكــون مــن حصــة نقديــة واحــدة فقــط ولــيس مــن أســهم تطــرح لالكتتــاب ويجــب أن يكــون رأس المــال مــدفوعا قبــل

صدور شهادة التأسيس(.(5

الخاصية الثالثة  :إفالس الشركة ال يؤدي إلى إفالس الشريك

يكتســب مؤســس شــركة الشــخص الواحــد صــفة التــاجر ويخضــع لجميــع أحكــام القــانون التجــاري ،أمــا فيمــا يخــص قواعــد اإلفــالس

المفروضـة علــى التجـار فإنــه طبقـا للتعــديل الـذي طـ أر علـى قــانون الشـركات الع ارقــي أصـبح إفــالس الشـركة ال يــؤدي إلـى إفــالس الشـريك

نظ ار لكون أن الضمان العام للدائنين لـم يعـد يمتـد إلـى أموالـه الخاصـة( ،(6حيـث أن لشـركة الشـخص الواحـد ذمـة ماليـة مسـتقلة عـن ذمـة
مالكها.
المبحث الثالث

النظام القانوني لشركة الشخص الواحد

شــركة الشــخص الواحــد شــركة فرضــت نفس ـها بقــوة علــى ســاحة الد ارســة القانونيــة مــن خــالل هــذا المبحــث ســوف اتعــرض لطــرق

تأسيس شركة الشخص الواحد ،وادارة شركة الشخص الواحد ،واختتم هذا المبحث بكيفية انقضاء شركة الشخص الواحد.

( ) 1راجع :د :زينة غانم الصفار ،أثر تخصيص الذمة المالية علي شركة الشخص الواحد ،مجلة الرافدين للحقوق ،المجلد  13العدد  ،47السنة  ،16ص.199
( ) 2راجع :د :مفلح عواد القضاة ،الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركة ذات الشخص الوحيد (دراسة مقارنة)،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان،
.1998ص  36وما بعدها.
( )3راجع :د :مفلح عواد القضاة ،المرجع السابق ،ص37
( )4راجع :د :كامل البلداوي ،الشركات التجارية فى القانون العراقي ،دار الكتب للطباعة والنشر ،الموصل ،1990 ،ص93
( )5راجع :د :باسم محمد صالح ،شركة الشخص الواحد ،مجلة العلوم القانونية والسياسية ،م  6ع  2 ،1سنة  1987مطبعة العاني ،بغداد ،ص76
( )6راجع :د :زينة غانم الصفار ،أثر تخصيص الذمة المالية علي شركة الشخص الواحد ،مرجع سابق ،ص200
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المطلب األول

تاسيس شركة الشخص الواحد

تتميز شركة الشخص الواحد عن غيرهـا مـن الشـركات بأنهـا تنشـأ عـن فعـل صـادر عـن شـخص واحـد أي بـاإلرادة المنفـردة بهـدف

ممارسة نشاط جديد أو تنشأ نتيجة اجتماع حصص الشركة في يد شخص واحد( ،(1لهذا فإن شركة الشخص الواحد تنشأ بطريقـة مباشـرة
وطريقة غير مباشرة .
الفرع األول

التاسيس المباشر لشركة الشخص الواحد

يقصــد بالتأســيس المباشــر لشــركة الشــخص الواحــد ،بأنــه هــو التكــوين الــذي ال ي ـرتبط فيــه الشــركاء المؤسســون "الش ـريك الوحيــد"

بشركة موجودة  ،فهو خلق شخص معنوي جديد( ،(2أي أن الشركة تنشأ من البداية بشخص واحد(.(3

وقد أجاز مشرعنا العراقي هذه الطريقة صراحة وذلك من خالل قانون الشركات العراقي النافـذ( ،(4حيـث نصـت المـادة الرابعـة فـي

فقرتها الثانية على "يجوز تأسيس شركة محدودة المسؤولية من قبل مالك واحد وفقا لنصوص هذا القانون" ،وقد نصت المادة الثامنـة مـن

قانون الشركات العراقي علـى "تكـوين المشـروع الفـردي مـن شـخص طبيعـي واحـد أو شـركة محـدودة المسـؤولية يملكهـا شـخص طبيعـي أو
معنوي واحد".
فهنــا مشــرعنا العراقــي ،قــد فــتح البــاب علــى مص ـراعيه أمــام شــركات الشــخص الواحــد ،فقــد أجــاز تأسيســها ص ـراحة ،س ـواء كــان

المؤسس شخص طبيعي أم معنوي أم الدولة ،فيجوز ألي شخص تأسيس شركة خاصة وفقا ألحكام قانون الشركات العراقي.

أما المشرع المصري قـد غـ اير المشـرع الع ارقـي بشـأن ذلـك النـوع مـن الشـركات ،فلـم تجـد شـركة الشـخص الواحـد تربـة خصـبة فـي

النظــام القــانوني المصــري ،ويرجــع ذلــك لعــدة أســباب أهمهــا اعتنــاق المشــرع المصــري للنظريــة العقديــة فــي تأســيس الشــركات حيــث يلــزم
لتأســيس الشــركة وجــود شخصــين كحــد أدنــى ،فلــم يجــز المشــرع المصــري للشــخص الواحــد أن ينشــأ شــركة بمفــرده يخصــص لهــا جــزء مــن
أمواله بحيث تتحدد مسؤليته في مواجهة الغير في حدود هذا الجزء(.(5

رغم أن المشرع المصري لم يعرف نظام شركة الشخص الواحد وفق النظام الموجود في التشريع العراقي إال أن المشرع المصـري

استثناء على القواعد العامة وجود شـركة الشـخص الواحـد فـي نطـاق القطـاع العـام فحسـب دون القطـاع الخـاص ،وذلـك إمـا عـن
قد أجاز
ً
طريق التأميم أو التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد ،فوجود شركة الشخص الواحد فـي النظـام القـانوني المصـري قاصـر فقـط علـى
الدولة دون األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين.

أما المشرع الفرنسي  ،فقد أجـاز صـراحة إنشـاء شـركة الشـخص الواحـد بـالطريق المباشـر ،حيـث نصـت المـادة الثانيـة مـن قـانون

الشركات الفرنسي الصادر عام  1985على أن "الشركة ذات المسؤولية المحـدودة تنشـأ مـن شـخص واحـد أو عـدة أشـخاص ال يتحملـون
من خسائر الشركة إال بنسبة حصصهم في رأس المال".
التاســيس المباشــر لشــركة الشــخص الواحــد ،قــد أجــازه مشــرعنا الع ارقــي والمشــرع الفرنســي لألشــخاص الطبيعيــين واالعتبــاريين،

واألشخاص العامة والخاصـة دون تفرقـة ،أمـا المشـرع المصـري قصـر تأسـيس شـركة الشـخص الواحـد بطريـق مباشـر علـى الدولـة فقـط ال
غير من خالل شركات القطاع العام.
( ) 1راجع :د :زينة غانم الصفار ،أثر تخصيص الذمة المالية علي شركة الشخص الواحد ،مجلة الرافدين للحقوق ،المجلد  13العدد  ،47السنة  ،16ص.206
( )2راجع :د :ناريمان عبدالقادر ،األحكام العامة للشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية،1992 ،
ص.148
أ  /ثامر خليف العبدهلل ،شركة الشخص الواحد ،دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية القاهرة ،2016 ،ص44
( ) 3راجع :د :زينة غانم الصفار ،أثر تخصيص الذمة المالية علي شركة الشخص الواحد ،المرجع السابق ،ص.206
( )4قانون الشركات رقم ( )21لسنة  ،1997والمنشور بجريدة الوقائع العراقية ،رقم العدد ،3689 :بتاريخ،1997-09-29:رقم ص 312 :وما بعدها والمعدل
بالقانون رقم  64لسنة  2004الصادر بتاريخ 1ـ1ـ.2004
( )5راجع :د :محمد بهجت عبدهللا ،شركة الشخص الواحد محدودة المسؤلية ،دون دار نشر ،الطبعة األولى  ،1990ص 163وما بعدها.
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الفرع الثاني

التاسيس الغير المباشر لشركة الشخص الواحد

يقصد بالطريق غير المباشر لتأسيس شركة الشخص الواحـد قـد يحـدث نتيجـة اجتمـاع حصـص الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة

فــي يــد ش ـريك واحــد( ،(1أثنــاء حيــاة المشــروع( ،(2سـواء تــم ذلــك عــن طريــق ش ـرائها ،أو نتيجــة وفــاة الش ـريك اآلخــر دون وارث فــي الشــركة
المكونة من شريكين فقط ،أو ألي سبب آخر مشروع(.(3

بالنسـبة للتأســيس المباشـر لشــركة الشـخص الواحــد بطريقــة غيـر مباشـرة وفـق قــانون الشــركات الع ارقـي ،فقــد أجـاز مشــرعنا الع ارقــي

تحول الشركة من نوع إلى أخر( ،(4فقد نصت المادة  153من قانون الشركات العراقي على أن " يجوز تحـول الشـركة مـن نـوع إلـى نـوع
أخــر مــن األنـواع التــي نــص عليهــا هــذا القــانون مــع م ارعــاة االســتثناءات اآلتيــة ،أوال ،ال يجــوز تحــول الشــركة المســاهمة إلــى محــدودة أو

تضــامنية أو إلــى مشــروع فــردي وال الشــركة المحــدودة إلــى تضــامنية ،ثانيــا ،ال يجــوز تحــول الشــركة المحــدودة أو التضــامنية إلــى مشــروع
فــردي إال فــي حالــة نقصــان عــدد أعضــاءها إلــى عضــو واحــد ،ثالثــا ،ال يجــوز تحــول الشــركة المســاهمة أو المحــدودة أو التضــامنية أو
المشروع الفردي إلى شركة بسيطة.
من خالل المادة السابقة يكون مشرعنا العراقي قد رسم الطريق الذي يمكن ولوجه لتكوين شركة شخص واحد بطريقة غير مباشرة

وذلــك مــن خــالل الفقـرة الثانيــة مــن المــادة  153مــن قــانون الشــركات الع ارقــي رقــم  21لســنة  1997حيــث تتحــول الشــركة المحــدودة إلــى
نشاط فردي في حالة نقصان عدد األعضاء إلى عضو واحد.
إذا كان المشرع المصري قد قصر تأسيس شركة الشخص الواحد بطريقة مباشرة علـى الدولـة فمـن غيـر المتصـور أن يفـتح البـاب
لألشخاص العاديين لتأسيس شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية بطريق غير مباشر إسوة بالمشرع العراقي.

ظل الوضع في مصر على رفض االعتراف بنظام شركة الشخص الواحد وحتى إن تجمعت حصص الشركاء في يد شريك واحد

اعتبــرت الشــركة منحلــة بقــوة القــانون إن لــم تبــادر خــالل ســتة أشــهر علــى األكثــر إلــى اســتكمال نصــابها القــانوني ويظــل الش ـريك الوحيــد

مسؤوال في جميع أمواله عن التزامات الشركة خالل هذه المدة(.(5

أما الوضع في التشريع الفرنسي نصـت المـادة  36فـي ق اررتهـا األولـى مـن قـانون الشـركات الفرنسـي علـى أنـه" :فـي حالـة اجتمـاع

كــل حصــص الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة فــي يــد شـريك واحــد ال تطبــق نصــوص المــادة ( )5/1844مــن القــانون المــدني والخاصــة
بالحل القضائي ،وهذا يعني استمرار الشركة ذات المسؤولية المحدودة رغم اقتصارها على شريك واحد(.(6

يمكن لشركة الشخص الواحد أن تؤسس بطريق غير مباشر عن طريق اجتماع حصص الشركة بيد شريك واحد كمــا هـو معمـول
به في التشريع العراقي والفرنسـي ،أمـا المشـرع المصـري قـد رفـض فكـرة شـركة الشـخص الواحـد جملـة وتفصـيال ،ولعـل فـى اآلونـة األخيـرة
حتى تاريخ إعداد هذا البحث يسعى المشرع المصري إلى فتح الباب أمام نظام شركة الشخص الواحد ،إسوة بالمشرع العراقي والفرنسي.

فقد تم إعداد مشروع قانون مكون من عشر مواد من أجل إدخال نظام شركة الشخص الواحد إلى النظام القانوني المصري فطبقا

لهذا المشروع الذي لم يقر بعد وان كانت محاولة من المشرع المصري لتطبيق نظام شركة الشخص الواحد.
المرفقــة بمشــروع القــانون فقــد حــرص المشــروع علــى الــنص صـراحةً علــى أن للشــركة شخصــية اعتباريــة
ووفقًــا للمــذكرة اإليضــاحية ُ
مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد ،كما نص في المادة الثانية من مواد اإلصدار على أنه مع مراعاة األحكام الـواردة فـي قـانون شـركة
( ) 1راجع :د :زينة غانم الصفار ،أثر تخصيص الذمة المالية علي شركة الشخص الواحد ،المرجع السابق ،ص.207
( ) 2راجع :د :ناريمان عبدالقادر،األحكام العامة للشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد،مرجع سابق ،ص148
( ) 3راجع :د :محمد بن البراك الفوزان ،األحكام العامة للشركات (دراسة مقارنة) ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض ،الطبعة األولى545 ،2014 ،
( ) 4راجع :د :زينة غانم الصفار ،أثر تخصيص الذمة المالية علي شركة الشخص الواحد ،المرجع السابق ،ص.208
( )5راجع :د :محمد بهجت عبدهللا ،شركة الشخص الواحد محدودة المسؤلية ،مرجع سابق ص.173
( ) 6راجع :د :ناريمان عبدالقادر،األحكام العامة للشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد،مرجع سابق ،ص149
راجع :د :محمد بهجت عبدهللا ،شركة الشخص الواحد محدودة المسؤلية ،مرجع سابق ص89
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الشخص الواحد ،ومع مراعاة الطبيعة الخاصة لشرك ة الشخص الواحد ،تسري عليها األحكام المنظمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة
في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم  159لسنة .1981
أكد القانون على أن األصـل العـام هـو تحديـد مسـؤولية الشـريك الوحيـد عـن ديـون الشـركة ،وأال يكـون مسـؤوال عـن هـذه الـديون إال

في حدود قيمة الحصص المقدمة منه في رأس المال ،إال أن القانون قد خرج عن هذا األصل العام جاعال مسؤولية الشريك الوحيـد عـن
ار
ديون الشركة في جميع أمواله في حالتين محددتين على سبيل الحصر ،األولى إذا قام الشريك الوحيـد بسـوء نيـة بتصـفية الشـركة إضـرًا
بالغير ،والثانية إذا خلط بين أمواله الخاصة وأموال الشركة.
ويبين مشروع القانون أن تأسيس شركة الشخص الواحد يكون بطلب يقدمه الشريك الوحيـد أو مـن ينـوب عنـه إلـى الجهـة اإلداريـة

المختصــة ،ويصــدر بنمــوذج طلــب التأســيس قـ ار ار مــن الــوزير المخــتص بشـؤون االســتثمار ،ويــنص القــانون علــى أن يكــون للشــركة نظــام
أساسي يشـتمل علـى البيانـات الخاصـة بالشـركة وبالشـريك الوحيـد فيهـا مثـل اسـم الشـركة وغرضـها ورأس مالهـا وغيرهـا مـن البيانـات التـي
يحيل فيها القانون إلى الالئحة التنفيذية .
مستمدا من غرضها اسم الشريك الوحيد فيهـا ،علـى أن
ويجيز القانون لشركة الشخص الواحد أن تضيف إلى عنوانها الذى يكون
ً
تضاف عبارة "شركة شخص واحد" إلى عنوانها ،ويبـين القـانون أنـه فـي حالـة قيـام الشـريك الوحيـد ببيـع جانبـا مـن الحصـص إلـى شـخص

آخر تستمر الشركة القائمة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بشرط قيام الشركة بتوفيق أوضـاعها خـالل مـدة ال تتجـاوز سـتة أشـهر
من تاريخ البيع ،ويحيل القانون إلى الالئحة التنفيذية في تحديد إجراءات توفيق األوضاع .
كمــا يــنص القــانون علــى أن بيــع الحصــص ال يكــون نافــذا فــي حــق الغيــر إال مــن تــاريخ التأشــير بتوفيــق األوضــاع فــي الســجل
التجاري ،ويؤكد مشروع القانون على استمرار الشركة كشركة شخص واحد إذا قام الشريك الوحيد ببيع جميع الحصص إلى شخص واحد
آخر على أال ينفذ هذا البيع فى حق الغير إال من تاريخ قيده في السجل التجارى .

قانونيا
وينص مشروع القانون بانقضاء شركة الشخص الواحد عند وفاة الشريك الوحيد ما لم يختر الورثة استمرارها في أى شكالً
ً

آخر ،ويتعين أن يعمل الورثة اختيارهم ستة أشهر تالية لتاريخ الوفاة وفقا للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية ،كما يقضي
القانون بانقضاء الشركة إذا انقضى الشخص االعتبارى الذي يملك جميع الحصص فيها .
المطلب الثاني
إدارة شركة الشخص الواحد

نظ ـ ار للطبيعــة الخاصــة لشــركة الشــخص الواحــد لوجــود ش ـريك وحيــد فيهــا ،فقــد خولــت معظــم القــانونين التــي طبقــت نظــام شــركة

الشخص الواحـد ،الشـريك الوحيـد مباشـرة السـلطات المخولـة لجماعـة الشـركاء ،وبالتـالي يحـل الشـريك الوحيـد محـل الجمعيـة العموميـة فـي

اختصاصاتها ،باستثناء ما يتعلق منها باالجتماعات إذ ال اجتماعات في شركة الشخص الواحد(.(1

لــم يفــرض مشــرعنا الع ارقــي فــي قــانون الشــركات الحــالي م ـواد خاصــة بــإدارة شــركة الشــخص الواحــد ،وهــو مــا يســمح لنــا بتطبيــق

النصوص المطبقة على الشركة ذات المسـؤولية المحـدودة ،بصـورة عامـة تتـولى الهيئـة العامـة إدارة الشـركة وهـي أعلـى هيئـة فـي الشـركة
طبقا لنص المادة  85من قانون الشركات العراقي.
ويتولى إدارة شركة الشخص الواحد الشريك الوحيد فيهـا ،أو شخصـا أخـر غيـره ،يسـمى المـدير المفـوض ،فقـد نصـت المـادة 121

مـن قــانون الشــركات الع ارقـي علــى "أوال  ،يكــون لكـل شــركة مــدير مفـوض مــن أعضــائها أو مـن الغيــر مــن ذوي الخبـرة واالختصــاص فــي
مجال نشاط الشركة ،يعين وتحدد اختصاصاته وصالحياته وأجوره ومكافأته مـن مجلـس اإلدارة فـي الشـركة المسـاهمة والهيئـة العامـة فـي
الشــركات األخــرى ،ثانيــا ،ال يجــوز الجمــع بــين رئاســة أو نيابــة رئاســة مجلــس إدارة الشــركة المســاهمة ومنصــب المــدير المفــوض فيهــا وال
يجوز للشخص أن يكون مدي ار مفوضا ألكثر من شركة مساهمة واحدة.
( ) 1راجع :د :محمد بن البراك الفوزان ،األحكام العامة للشركات (دراسة مقارنة) ،مرجع سابق ،ص547

1003

العدد35/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

تشرين أول2017 /م

وطبقا لنص المادة  122من قانون الشركات العراقي طريقة عزل المدير المفوض حيـث اعطـت لجهـة تعيـين سـلطة عـزل المـدير
المفــوض وذلــك بق ـرار مســبب ،وبالنســبة الختصاصــات وصــالحيات المــدير المفــوض فق ـد نظمتــه المــادة  123حيــث نصــت علــى "أوال،
يتولى المدير المفوض جميع األعمال الالزمة إلدارة الشركة وتسيير نشـاطها ضـمن االختصاصـات والصـالحيات المحـددة لـه مـن الجهـة
التي عينته ووفق توجيهاتها ،ثانيا ،مع مراعاة أحكام البند األول من هذه المادة ،يكون للمدير المفوض في الشـركة المحـدودة والتضـامنية

والمشروع الفردي اختصاصات مجلس اإلدارة نفسها في الشركة المساهمة المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا
من المادة  117من هذا القانون .
وان كنا نأمل من مشرعنا العراقي أفراد تنظيم مستقل إلدارة شركة الشخص الواحـد ألنهـا فـى الواقـع الحـالى أصـبحت مطلبـا لكافـة

المســتثمرين ،ألن مــا يطبــق حاليــا علــى إدارة شــركة الشــخص الواحــد األحكــام العامــة الـواردة بالمــادة  85والمــادة  121والمــادة  122مــن
قانون الشركات العراقي ،لذا نناشد المشرع العراقي بضرورة تعديل قـانون الشـركات الحـالي وتنـاول تنظـيم شـركة الشـخص الواحـد محـدودة
المسؤولية بشكل مفصل.
أمــا عــن إدارة شــركة الشــخص الواحــد فــي قــانون الشــركات الفرنســي ،حــددت الفقـرة األولــى مــن المــادة  49ومــا بعــدها مــن القــانون
الفرنسي اإلطار القانوني إلدارة الشركة ذ.م.م وذلك بقولها يتولى إدارة شركة شخص أو عدة أشخاص طبيعية ويجوز اختيار المـدير مـن

بين الشركاء أو من غيرهم ويقوم بتعيينهم الشركاء بالعقد التأسيسي للشركة أو بعقد الحق بالشروط الواردة بالفقرة األولى مـن المـادة ،59

ثم أضافت ذات المادة ،يعين المدير لمدة بقاء الشركة إذا لم يوجد بند مخالف فى العقد(.(1

وترتيبا على تسري األحكام المتعلقة بتعيـين مـدير المـدير والـواردة بالمـادة  49سـالفة الـذكر علـى شـركة الشـخص الواحـد بمـا يتفـق
مع طبيعة تلك الشركة.

ويتسخلص من ذلك أن شركة الشخص الواحـد تـدار بأحـد فرضـين ،الفـرض األول الشـخص الواحـد مؤسـس الشـركة قـد يتـولى هـو

إدارة الشركة وذلـك إذا كـان شخصـا طبيعيـا ،أمـا إذا كـان شـخص معنـوي فيجـب أن يعـين مـدير مفـوض ،الفـرض الثـاني ،يعـين الشـخص
الواحد مؤسس الشركة مدي ار مفوض ويستوي فى ذلك أن يكون مؤسس الشركة شخصا طبيعيا أم معنويا.
المطلب الثالث

انقضاء شركة الشخص الواحد

((2

بالنســبة النقضــاء الشــركة  ،يوجــد نــوعين مــن األســباب النقضــاء الشــركات النــوع األول األســباب العامــة النقضــاء الشــركات ،أمــا

النوع الثاني هو األسباب الخاصة النقضاء الشركات.
النوع األول  :األسباب العامة لالنقضاء
وتتمثل هذه االسباب في اآلتي:

أوال :انتهاء مدة الشركة :القاعدة هي أن الشركة تقتضي بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد فـإذا اتفـق الشـركاء علـى مـدة محـددة تنتهـي
بعدها الشركة فإنه بمجرد انتهاء هذه المدة تنتهي الشركة بقوة القانون حتى ولو لم تكن قد حققت الغرض الذي انشئت من أجله.

ثانيـا :انتهـاء الغــرض الـذي قامــت مـن أجلـه الشــركة :إذا انتهـت الشــركة لتحقيـق غـرض معــين فإنـه بمجــرد انتهـاء الشـركة مــن هـذا العمــل
تكون قد حققت غرضها ويترتب على ذلك انحاللها بقوة القانون.

( ) 1راجع :د :ناريمان عبدالقادر،األحكام العامة للشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد،مرجع سابق ،ص239
( )2في شان اسباب انقضاء الشركات يرجي مراجعة كل من:
د :كامل عبد الحسين البلداوي ،الشركات التجارية في القانون العراقي ،مطابع جامعة الموصل ،1990 ،ص45
د :باسم محمد صالح و د .أكرم ياملكي ،القـانون التجـاري ،القـسم الثـاني ،الـشركات التجاريـة ،مطبعة جامعة بغداد ،1983 ،ص.60
د :سميحة القليوبي ،الشركات التجارية الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،1993 ،ص90
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ثالثــا :هــالك رأس المــال للشــركة :فــإذا هلــك جميــع رأس المــال للشــركة فإنهــا تنتهــي بقــوة القــانون وال محــل للخــالف فــي هــذا إذ أن هــالك
جميــع رأس المــال يترتــب عليــه اســتحالة قيــام الشــركة بنشــاطها وهــذا مــا يســمى بــالهالك الكلــي ويأخــذ حكــم االســتحالة لماديــة ســحب
االمتياز من الدولة.

رابعــا :التــأميم :ويعتبــر التــأميم مــن أســباب انقضــاء الشــركة بقــوة القــانون وهــو عبــارة عــن نقــل ملكيــة الشــركة مــن رأس المــال الخــاص إلــى
آالمه ممثله في الدولة فتصبح ملكية عامة وتقوم بإدارتها أجهزة خاصة.
النوع الثاني  :األسباب الخاصة لالنقضاء القائمة على االعتبار الشخصي
وتتمثل هذه األسباب في اآلتي:

أوال :موت أحد الشركاء إذا توفى أحد الشركاء ترتب على ذلك انقضاء الشركة وال يحل ورثته فيها ألن شخصية الشريك محل اعتبار.
ثانيا  :الحجر على أحد الشركاء تنقضـي الشـركة بقـوة القـانون بـالحجر علـى أحـد الشـركاء لصـفة أو عتـه أو جنـون وال يجـوز للقـائم علـى
المحجوز عليه أن يحل محله في الشركة ألن شخصية المحجور عليـه محـل اعتبـار لـدى بـاقي الشـركاء الـذين وثقـوا بـه فـال تتعـدى

هذة الثقة لتتناول ممثله القانوني.
ثالثـا  :إعســار أحــد الشــركاء أو إفالســه ،إذا أعســر أحـد الشــركاء أو أفلــس ترتــب علــى ذلــك انقضـاء الشــركة بقــوة القــانون وبمجــرد حــدوث
اإلعسار أو اإلفالس وذلك لنفس الحكمة السابقة وهي أن شخص الشريك يكون محل اعتبار لدى باقي الشركاء.
رابعا  :انسحاب أحد الشركاء :إذا نسحب أحد الشركاء من الشركة ترتب على ذلك انقضاء الشركة بمجرد االنسحاب وذلك لما لشخصية
الشريك اعتبار لدى باقي الشركاء ولكي يكون انسحاب الشريك صحيحا فإن القانون يتطلب توافر شـرطين ،األول ،يجـب أن يعلـن
الشريك عن رغبته في االنسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصـوله ،الثـاني ،أال يكـون انسـحاب الشـريك نـاتج علـى غـق أو واقـع فـي
وقــت غيــر الئــق وتقــدير هــذا مســألة موضــوعية يتــرك الفصــل فيهــا لقاضــى الموضــوع فــي كــل حالــة علــى حــدة فمــثال يعتبــر الشـريك
سيء النية إذا انسحب من الشركة لالستثمار بصفقة رابحة.

قضاء :يجوز للمحكمة أن تقضى بحل لشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء الشريك بما تعهد به.
خامسا :حل الشركة
ً
الشــك أن شــركة الشــخص الواحــد تنقضــي باألســباب العامــة النقضــاء الشــركات بمــا يتفــق مــع طبيعــة شــركة الشــخص الواحــد ،إال
((1

التشريعات التي عملت نظام شركة الشخص الواحد أضافت أسباب انقضاء خاصة بتلك الشركات  ،وقـد نصـت المـادة 76

مـن قـانون

الشركات العراقي على "أوال ،إذا بلغت خسائر الشركة ما يعـادل أو يتجـاوز  %50خمسـين بالمئـة مـن رأس مالهـا ،وجـب عليهـا إشـعار
المسجل بذلك خالل  60ستين يومـا مـن تـاريخ ثبـوت هـذه الخسـائر فـي ميزانيتهـا العموميـة ،ثانيـا ،إذا بلغـت خسـارة الشـركة مـا يعـادل أو

يتجاوز  %75خمسة وسبعون بالمئة من رأس مالها وجب عليها اتخاذ أحد اإلجرائين التاليين -1 :تخفـيض أو زيـادة رأس مـال الشـركة.
 -2التوصية بتصفية الشركة.
وفقا للمادة السابقة إذا جاوزت خسارة الشركة نصف رأس مالها يخطر مسجل الشركة ،أما إذا تجاوزت الخسـارة هـذا الحـد وبلغـت
 % 75ولم يقم مؤسس الشركة بتخفيض أو زيادة رأس مال الشركة بما يتفق مع أحكام قانون الشركات الع ارقـي خـالل سـتون يومـا وجـب

تصفية الشركة.

( )1تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )77من قانون تعديل قانون الشركات رقم  21لعام  - 1997الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة ،رقمه  64صادر بتاريخ
2004
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الخاتمة والنتائج والتوصيات

الحمــد هلل الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات ،فقــد انتهيــت مــن هــذا البحــث تحــت عن ـوان " شــركة الشــخص الواحــد محــدودة المســؤولية

(دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والمصري والعراقي) " أختمها في نتائج البحث والتوصيات:
أوال نتائج البحث :

 oشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي أو معنوي واحد.
 oاعتراف الدول بتأسيس شركة الشخص الواحد بصورة مباشرة أو استمرار الشركة رغم اجتماع كل حصصها في يـد شـريك واحـد
يعد انقالبا على األسس التقليدية لمبادئ قانون الشركات إال أن هذا االنقالب لم يأتي من العدم ،بل كان وليد التطـور المسـتمر
للشركات حيث كانـت النظريـة التقليديـة للشـركات الموروثـة عـن القـانون الرومـاني تقـود إلـى الفكـرة العقديـة ،التـي تقتضـي تكـوين

الشـركة بـين شـريكين علـى األقـل عـن طريـق التعاقـد فالشـركة حسـب هـذه النظريـة عقـد تحكمـه إرادة المتعاقـدين منـذ نشـأته حتـى
انقضائه.
 oشــركة الشــخص الواحــد بــالمعنى الســابق موجــود بالنظــام القــانوني الع ارقــي ونظيـره الفرنســي بينمــا غيــر موجــودة بالنظــام القــانوني
المصري.

 oمسؤولية الشريك في شركة الشخص الواحد تحدد بقدر ما خصصه من حصة مالية.
 oيوجـد اخـتالف بـين شــركة الشـخص الواحـد والمؤسســة الفرديـة ،فشـركة الشــخص الواحـد تكـون مســؤوليتها محـدودة بمقـدار حصــة
الشريك الوحيد ،بينما المؤسسة الفردية يكون الشخص مسؤول مسؤولية غير محدودة بكافة أمواله الشخصية.
 oيمكـن أن تؤســس شـركة الشــخص الواحـد بطريـق مباشــر عــن طريـق شــخص واحــد أو عـن طريــق غيــر مباشـر بتجميــع حصــص
الشركاء في يد شخص واحد.

 oمالــك شــركة الشــخص الواحــد يكتســب صــفة التــاجر وال تطبــق عليــه قواعــد اإلفــالس الخــاص بالتــاجر فــإفالس شــركة الشــخص
الواحد ال يؤدي إلى إفالس صاحب الشركة.
 oيمكن إدارة شركة الشخص الواحد بمعرفة مؤسسها ويمكن أن يعين مدي ار مفوضا.
ثانيا  :نتائج البحث:

 oنوصي مشرعنا العراقي بضرورة افراض قدر كاف من المواد في قـانون الشـركات الع ارقـي ليـنظم شـركة الشـخص الواحـد تنظيمـا
قانونيا كافيا من حيث:

 oإدارة الشركة حيث أنه في الوقت الراهن يطبق على شركة الشخص الواحد األحكام العامة إلدارة الشركات.
 oتنظيم تأسيس شركة الشخص الواحد وباألخص في حالة تجميع حصص جميع الشركاء في يد شخص واحد فقد سكت مشرعنا
العراقي عن صفة الشركة هل محدودة المسؤولية أم غير محدودة المسؤولية.
 oتنظيم انقضاء شركة الشخص الواحد تنظيما دقيقا يتفق وطبيعة تلك الشركة.
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قائمة المراجع

المصادر باللغة العربية:



د :باسم محمد صالح و د .أكرم ياملكي ،القـانون التجـاري ،القـسم الثـاني ،الـشركات التجاريـة ،مطبعة جامعة بغداد،1983 ،

د :كامل البلداوي ،الشركات التجارية فى القانون العراقي ،دار الكتب للطباعة والنشر ،الموصل1990 ،



د :مفلح عواد القضاة  ،الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركة ذات الشخص الوحيد (دراسة مقارنة)،مكتبة دار الثقافة للنشر



د :ناريمان عبدالقادر ،األحكام العامة للشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد ،دار النهضة العربية ،الطبعة



د :الياس نصيف ،موسوعة الشركات التجارية ،الجزء الخامس ،شركة الشخص الواحد ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان،



أ :ثامر خليف العبدهلل ،شركة الشخص الواحد ،دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية القاهرة2016 ،

والتوزيع عمان..1998 ،
الثانية.1992 ،

الطبعة الثالثة2013 ،



د :سميحة القليوبي ،الشركات التجارية الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية1993 ،



د :كامل عبد الحسين البلداوي ،الشركات التجارية في القانون العراقي ،مطابع جامعة الموصل1990 ،




د :كريم كريمة ،شركات الشخص الواحد محدودة المسئولية ،دار الجامعة الجديدة2014 ،

د :محمد بهجت عبداهلل ،شركة الشخص الواحد محدودة المسؤلية ،دون دار نشر ،الطبعة األولى .1990



د :ناريمان عبدالقادر ،األحكام العامة للشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد ،دار النهضة العربية ،الطبعة



د :محمد بن البراك الفوزان ،األحكام العامة للشركات (دراسة مقارنة) ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض ،الطبعة األولى2014 ،

الثانية1992 ،




االبحاث العلمية:

د :باسم محمد صالح ،شركة الشخص الواحد ،مجلة العلوم القانونية والسياسية ،م  6ع  2 ،1سنة  1987مطبعة العاني ،بغداد



د :زينة غانم الصفار ،أثر تخصيص الذمة المالية علي شركة الشخص الواحد ،مجلة الرافدين للحقوق ،المجلد  13العدد ،47



د :عبداهلل الخشروم  ،شركة الشخص الواحد فى قانون الشركات األردني (دراسة مقارنة) بحث منشور في جامعة آل البيت

السنة .16
.2002

 المراجع باللغة الفرنسية
Florence MAURY , Sociétés de Pharmacie , Répertoire de droit des sociétés , 2016
Patrick Monassier , L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) , Cours Entreprise
Patrick SERLOOTEN , Marie-Hélène MONSÈRIÉ-BON , Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée (EURL) , Répertoire de droit des societies 2015

1007





