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 المقدمة

فعدد  ،العديد من التغييرات التي لم تشهدها من قبلونة االخيرة بمرحلة تطويرية سريعة تكتنفها يمر االقتصاد الكويتي في اآل

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة  وهذا ما يعكس دور ،بالتزايدآخذة الصغيرة والمتوسطة  مشروعاتال

شركة حيث أن شكل ال ،بتزايدالمحدودة  مسؤوليةشركات ذات الالعدد عليه و 1،الصغيرة مشروعاتبدعم هذه ال والمتوسطة

النشاط  وهذا ما قد يفسر اتساع حركة، كثر ضماناً من غيره من أشكال الشركاتيكون أات المسؤولية المحدودة قد ذ

 1الكويتي الجديد رقم  صدار قانون الشركاتإل . انطالقاً من ذلك، تدخل المشرع الكويتيدي الكبير الذي تشهده البالداالقتصا

على األخص و شكال الشركات التجاريةألنص على شكل جديد من للحاجة لى اإاعة لى درجة من القنإوصل و 2016،2لسنة 

ذات المسؤولية  وهي "شركة الشخص الواحد شركة جديدة ركة ذات المسؤولية المحدودة والسماح بتأسيستطوير الش

 ".المحدودة

لجديد وهي شركة الشخص الواحد ذات ا الكويتي الشركات قانونفي  الجديد للشركة هذا البحث سيسلط الضوء على هذا الشكل

مقتضى ن ويمكن القول بأ اإلجابة على عدة تساؤالت قد تطرأ للمهتم في مجال قانون الشركات. المسؤولية المحدودة، محاوال

 ارهاستثمالمواله أتخصيص جزء من ن يقوم شخص بأهي  باختصار ذات المسؤولية المحدودة: فكرة شركة الشخص الواحد

 3.في هذه التجارة ةالمستثمرمواله أفي  وليته فقطؤن تتحدد مسأاري بمفرده على في مشروع تج

وذلك ما دفع الكثير  4المحدودة والصفة الفردية، مسؤوليةان وهما التالشركة لها خاصيتان رئيسي هذه نوعليه يمكن القول بأ

د من جديدة لهذه الشركة وهي تمكين المستثمر الفرلية القانونية البرزها اآلأن هذه الشركة تحظى بمزايا عديدة لعل للقول بأ

ا فقط نمإالخاصة و ألمواله ةالقانوني مسؤوليةعه مع توفير ضمانات له بعدم امتداد الوسيس مشرأمواله لتأاستقطاع جزء من 

ستقطاع لألموال وال يغيب عن األمر الذكر في هذا المجال أن اال 5،موال المستثمرة في الشركةته محدودة في األيلؤوتبقى مس

النص على هذه الشركة ن أف ومن جانب آخر .وهذا ما سوف نناقشه في هذا البحث الخاصة يتعارض ومبدأ وحدة الذمة المالية

ولهذا نجد أن المشرع الكويتي قد  ،المحدودة مسؤوليةشركات ذات الالفي قد يكون له دور في تقليل عدد الشركاء الوهميين 

على  2016لسنة  1قانون الشركات رقم  في الباب السابع منتنظيم هذه الشركة ونص  بأهميةناع لى درجة من االقتوصل إ

 .ذات المسؤولية المحدودة شركة الشخص الواحدالمباشر ل التأسيسمرة  ألولحيث استحدث  تنظيمها

                                                             
في ذلك انظر موقع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكلمة رئيس مجلس اإلدارة عن الصندوق وأهمية هذه   1

http://nationalfund.gov.kw/ar/about-المشروعات من الناحية االقتصادية ولتنويع مصادر الدخل والنمو االقتصادي لدولة الكويت 
message-us/director/   (.2017ابريل  15)آخر زيارة 

لى إلى درجة من القناعة إيصل المشرع ولم  ،1960لسنة  15ن قانون الشركات التجارية الكويتي القديم كان صادرا بقانون رقم أمن الجدير بالذكر   2
 ،2012لسنة  25 صدار قانون الشركات الصادر بالمرسوم رقمإبعد ما يقارب خميس عام عن طريق  الإا القانون واصدار حلة جديدة له ذلغاء هإ

 .2016لسنة  1فقد تم اصدار قانون الشركات الكويتي رقم  ،لة إلغاء هذا المرسومأودون الخوض في مس
 ،دراسة مقارنة، دري، شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودةهيوا ابراهيم الحي راجعلمزيد من التفاصيل حول شركة الشخص الواحد   3

المحدودة  مسؤوليةالحكام العامة للشركة ذات ، األرالقاد ناريمان عبد ايضا راجع (.2010 –)بيروت لحقوقية منشورات الحلبي ا الطبعة االولى،
  ةيبرعلا ةضهنلا راد ،ةيناثلا ةعبطلا (االندماج واالنقضاء -تغيير الشكل   -دارة اإل -س التأسي -ركة الشخص الواحد )دراسة مقارنة وش
، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي شركة الشخص الواحد، ة الشركات التجارية الجزء الخامسموسوع ،لياس ناصيفإ . راجع ايضا(1992 – ةرهاقلا)

 (.2013 –الحقوقية )بيروت 
 .9حيدري، مرجع سابق، ص انظر هيوا ابراهيم ال  4
 . 14ص  ، مرجع سابق،القادر ناريمان عبدانظر   5

http://nationalfund.gov.kw/ar/about-us/director-message/
http://nationalfund.gov.kw/ar/about-us/director-message/
http://nationalfund.gov.kw/ar/about-us/director-message/
http://nationalfund.gov.kw/ar/about-us/director-message/
http://nationalfund.gov.kw/ar/about-us/director-message/
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لجديدة في قانون الشركات دراج هذه الشركة اإحيث من الت والمخاوف ؤهناك العديد من التسا ،مرال انه في حقيقة األإ 

 ،في القواعد العامة للشركات عتيقةذهان المشرع التجاري ومبادئ أمفاهيم راسخة في  لبوتق اً تثير تعارضنها حيث إالكويتي 

القانونية  مسؤوليةتحديد ال أن لىإ باإلضافةهذا  ،فالمفهوم العقدي الراسخ للشركة يتعارض وفكرة شركة الشخص الواحد

الضمان ضعاف إوالذي عليه قد يثير المخاوف من  ،وحدة الذمة المالية أموال المستثمرة يتعارض ومبددر األها بقوتخصيص

 العام لدائني هذه الشركة.

شركات الكويتي وفقا لقانون ال ذات المسؤولية المحدودة ن هذا البحث يهدف الى دراسة شركة الشخص الواحدإمما تقدم ف

ومن  ،انون الشركات الكويتيشركة الشخص الواحد مع القواعد العامة في ق فكرة تنظيم بحث في مشكلة تعارضمحاوال ال

وهل هي كافية في  ذات المسؤولية المحدودة لى تقييم الضمانات العامة لدائني شركة الشخص الواحدجانب آخر يهدف البحث إ

 سئلة التالية:بحث عن األبيل تحقيق ذلك سيجيب الوفي س للمتعاملين مع الشركة، العام تحقيق الضمان

 ات المسؤولية المحدودة؟ذ هي فكرة شركة الشخص الواحد ما •

 ذات المسؤولية المحدودة؟ النظام القانوني لشركة الشخص الواحد وما ه •

 ذات المسؤولية المحدودة؟ ماهي مزايا شركة الشخص الواحد •

 محدودة؟ذات المسؤولية ال برز الضمانات لدائني شركة الشخص الواحدهي أ ما •

لسنة  1ي رقم سيتبع البحث المنهج التحليلي لقانون الشركات الكويتعلى التساؤالت  واالجابةا الهدف وفي سبيل تحقيق هذ

 واقتراح ما يناسب لتطويره. المذكور الكويتي الشركات قانونمقارنة محاولة لتقييم  سترشاديهامع طرق نماذج  2016

في الحياة القانونية  العهد ةحديث ذات المسؤولية المحدودة شركة الشخص الواحد شكلن أهمية هذه الدراسة في أتكمن و

والقضاء على  ،هذا من جانب ،ويمكن القول بأنها لم تأت اال رغبة من المشرع بمسايرة القوانين المقارنة ،يضاأوالتجارية 

 التأسيسعملية  سهلشكل من الشركات قد يوهذا ال ،شكال الشركات السابقةأزمها ستلهرة الشركاء الوهميين التي قد تظا

 الوحيد. مؤسسالهذا  مسؤوليةمنفردة مع تحديد  بإرادةالتجارية  لألعمال

والتي  ذات المسؤولية المحدودة لشركة الشخص الواحد يدراسة تقييمية تحليلية للتنظيم القانون إضافة إلى ذلك يقدم هذا البحث

هذا البحث  ومن جانب آخر يعتبر ،مناسبة لزيادة ضمانات دائني هذه الشركةترحة القد تفيد المشرع من خالل التوصيات المق

موضحين لهم الشكل القانوني الجديد للشركات على وجه الخصوص الصغيرة  مشروعاتداة تعريفية للتجار والمهتمين بالأ

 الذي لم يشهده القانون الكويتي من قبل.

 ول دراسة فكرة شركة الشخص الواحد متطرقاوسيتناول الفصل األ ،نين رئيسيتنقسم الدراسة الى فصل ،ما تقدم وفي ضوء

دراسة ماهية شركة الشخص ومن ثم سيتناول المبحث الثاني  ،ة لشركة الشخص الواحديلى لمحة تاريخبالمبحث األول منه إ

مفهوم شركة الشخص  الشخص الواحد، البعد التاريخي لشركة :هم المسائل التاليةمستدعيا البحث بالتفصيل بأالواحد بالتفصيل 

ئص ومزايا شركة خيرا خصاوأ ،تأسيس شركة الشخص الواحد كيفية ،القانوني لشركة الشخص الواحد النظام ،الواحد

وسينقسم الفصل إلى مبحثين  ،وفي الفصل الثاني سيتم البحث عن ضمانات دائني شركة الشخص الواحد الشخص الواحد،
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ذات  برز الضمانات لدائني شركة الشخص الواحدلعام ومن ثم يعرض المبحث الثاني أهم أمان اهمية الضول أيتناول األ

  .المسؤولية المحدودة
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 فكرة شركة الشخص الواحد األول:الفصل 

في الحياة الحديثة وخصوصا في الحياة  البارز هادورو عام فكرة الشركات بشكلهمية أكيد على أبادئ ذي بدء من المهم الت

بل ونجد لها  ،الكبرى والبنوك في الدول الحديثةسواق لى األإظرنا ذا ما نإوالسيما  ،وعمليات التنميةتصادية والتجارية االق

ومن جانب آخر،  6.ساسية من كهرباء وماء واتصاالتطبق نظام الخصخصة على الخدمات األفي الدول التي ت اً ساسيأ اً دور

ً  شار الشركاتتلعل ما يبرر ان مالية واقتسام  مشروعاتل لتكوين موااجتماع الجهود الفردية ورؤوس األ لرغبة فيهو ا أيضا

 نظراً  فإنه مما الشك فيهو حيث إن الشركة هي الصورة األوجه للدخول للحياة التجارية االقتصادية، 7،رباحها وخسائرهاأو

ً هذه الدول ليضعوا تنظيم وهميتها تدخل مشرعأل  .شكالهاأيان الشركة بقواعد تحدد لك ا

ً هقر عليه فقتفمن المس ً  ا و غير مالية أن يقدم كل منهم حصة مالية أ علىكثر أو أن ال اتفاق شخصيإ يالشركة ماه أنب وقانونا

هم ما يترتب على نشوء فكرة الشركة هو نشوء الكيان المعنوي أو 8،الربح والخسارة نيتقاسمان أمشروع مالي على  لتأسيس

نه يجب التنويه أال إات التجارية بالقوانين المقارنة الشرك بأشكالودون الخوض  9،لمالية المنفصلةناهيك عن الذمة االمنفصل 

وهي الشركة  10،المحدودة مسؤوليةن الواقع العملي في الحياة التجارية فرض شكل معين من الشركات اال وهو شركة ذات الأ

هذه  شكل المشروعات الصغيرة. ويمكن القول بانالتي ظهرت بعد ان عجرت الشركات المساهمة عن مسايرة حاجات 

 المحدودة. مسؤوليةالشركة تطور الى شكل شركة الشخص الواحد ذات ال

موال والجهود فحسب تجميع اال تليس قد تكون الشركات تأسيسمن  الغاية االساسيةبان  وانطالقا مما سبق فانه يلزم القول

يسود  ى عكس المؤسسات الفردية التيوذلك عل ،المال المستثمر في الشركةس أرفي حدود  الشركاء مسؤولية نما لتحديدوإ

 مسؤوليةحديد الواالستفادة من فكرة ت ي يتنصل التاجر الشخص من مبدا وحدة الذمة الماليةفلك وحدة الذمة المالية. أفيها مبد

لى إ باإلضافةوليته وتحديدها ؤييد مسوذلك بقصد تق ذات المسؤولية المحدودة سيس شركة الشخص الواحدأتوجه الفكر نحو ت

 11.جود شريك غيره في هذه الشركةعدم و

 فأوال ، ذات المسؤولية المحدودة الواحدركة الشخص هذا الفصل سيجيب عن التساؤالت الرئيسية المتعلقة حول فكرة ش

وفي ذلك المسؤولية المحدودة لماهية شركة الشخص الواحد ذات لى البعد التاريخي لشركة الشخص الواحد ومن ثم إسيتطرق 

شركة الشخص  تأسيسكيفية و ،القانوني لشركة الشخص الواحد فهوم شركة الشخص الواحد، والنظامابة على مجمحاولين اإل

 خصائص شركة الشخص الواحد. خيراً أو ،الواحد

                                                             
6  See Derek French et el, Mayson, French & Ryan on Company Law, 30th edition, (Oxford: University press 2013-

2014) p. 3. 
البحرية  ةتطور التجارثر أخص في تجارة البنوك على يطاليا وباألإفي شمال ت في القرن الثاني عشر أن فكرة الشركات ابتدأوبلمحة تاريخية نجد   7

 –شركات التوصية البسيطة  –شركات التضامن  –)النظرية العامة للشركات وبي، الشركات التجارية يسميحة القل راجع للمزيد من التفاصي .والبرية
الشركة وفقا لقانون  –وراق المالية الشركة العاملة في مجال األ –همة ركة المساش – باألسهمشركة التوصية  –المحدودة  مسؤوليةالشركة ذات ال

 .5ص ( 2014 –)القاهرة  دار النهضة العربية ،الطبعة السادسة ،(وال الستثمارهامشركة تلقى األ –ضمانات وحوافز االستثمار 
 .5ص  ،مرجع سابق ،وبييسميحة القل انظر  8
 . 115ص  ،مرجع سابق ،وبيليراجع سميحة الق ،و الشخصية االعتبارية للشركةأشخصية المعنوية التفاصيل حول ال لمزيد من  9

10  See Derek French, ibid, p. 48.  
 .433انظر أيضا سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص 

عدد ال ،13مجلد ال ،ة الرافدين للحقوقمجل "،ة المالية على شركة الشخص الواحدثر تخصيص الذم"أ وبان عباس خضير، زينة غانم الصفارانظر  11
 .190ص  ،16سنة ، ال48
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 المحدودة مسؤوليةذات ال لمحة تاريخية حول نشأة شركة الشخص الواحد: ولاألالمبحث 

بل  ،نها لم تأت من فراغأنه يمكن القول بأال إ ،فكرة حديثة نسبيا في الفقه والقانون المقارنهي شركة الشخص الواحد فكرة 

خذ بفكرة هناك عدة محاوالت تشريعية لأل حيث كانت 12،ضائية قانونية منذ القرن العشرينكانت نتيجة عدة محاوالت ق

المباشر لشركة الشخص  التأسيسي بنتل محاوالت ثم في مرحلة الحقةومن المباشر لشركة الشخص الواحد غير سيس أالت

 .مارة لشتنشتاينإشريعية لتنظيم الشركة هو بقانون ول محاولة تأن أبوالحقيقة تمثلت  ،الواحد

للشركات متعددة الشركاء بطريقة  التأسيسلى عمليات إركة الشخص الواحد ترجع تاريخيا فكرة شن إف ،يا ما كان االمرأ 

وهذا ما دفع في نهاية  ،التعددالشركة مع االشتراك مع شركاء صوريين فقط لتحقيق شرط  لتأسيسبمعنى يتم اللجوء  ،وريةص

ة أفيرجع تاريخ نش 13،غير المباشر للشركة التأسيسلوكة لشخص واحد تطبيقا لما يسمى نها ممألى االعتراف بالشركة بإمر األ

هم بيد شريك ليها كحل تلقائي للشركاء الذين تجتمع جميع حصصإلها عن طريق اللجوء غير المباشر  التأسيسلى إهذه الشركة 

ول أثلت بفكرة شركة الشخص الواحد وتم ألخذمحاوالت لتطبيقات قضائية قانونية  هناك كانت هنأب القولوعليه يمكن  ،واحد

 اتفي تأسيس شركة الشخص الواحد ذ سبق( والتي كان لها الLiechtenstein) ليشتنشتاينمحاولة الى قانون إمارة 

ً كانطبيعي ،المحدودة تطبيقا لنظرية "تخصيص الذمة المالية" التي تسمح للشخص مسؤوليةال ً عتباريام أ ا يخصص  أن في ا

ن التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد بدأ بالظهور في إمارة إف وعليه 14،مواله الستثمارها بمشروع تجاريأمن  اً جزء

فأدخلت هذه  1925،15نذاك الصادرة في سنة آا نص عليها في المجموعة المدنية ( عندمLiechtensteinين )ليشتنشتا

تأسيس مشروع تجاري مع أحقيته ب االعتبارياإلمارة ألول مرة في التاريخ القانوني إمكانية السماح للشخص الطبيعي أو 

  16بالتمتع بمزايا المسؤولية المحدودة.

ظيمات القانونية لشركة الشخص الواحد في التشريعات المقارنة كما في الدول األوروبية ومنها ألمانيا بعد ذلك توالت التن

حيث كانت شركة  ،ول لشركة الشخص الواحدالصلي واألالمنبت الماني هو ن القانون األإل البعض وفرنسا.  وفي ذلك قا

بقاء حصص الشركة بيد شخص إن القانون كان يجيز أ يأ ،غير مباشر للشخص الواحد كتأسيسالشخص الواحد عرفا ممكنا 

المحدودة سيس المباشر لشركة الشخص الواحد في قانون الشركات أمكانية التإن نص المشرع صراحة على ألى إواحد 

 1980.17يوليو  4الصادر في 

حيث كان المشرع  ،تماما مرفوضة ذات المسؤولية المحدودة ما عن التشريع الفرنسي فقد كانت فكرة شركة الشخص الواحدأ

سيس أبالتمرة ول ن سمح المشرع ألألى إ ،د شخص واحديعتنق فكرة الحل القانوني التلقائي للشركة التي تجتمع حصصها بي

                                                             
 . 17ص  انظر إلياس ناصيف، مرجع سابق،  12
 .96ص ، مرجع سابق، براهيم الحيدريإهيوا انظر   13
دار  ،الطبعة الثالثة ،نةارود المسؤولية دراسة قانونية مقالمشروع التجاري الفردي محد ،نقال عن علي سيد قاسم ، مرجع سابقالصفارزينة انظر   14

 .156ص ( 2003 - القاهرة)النهضة العربية 
 في ذلك . انظر1892لمانيا عام أول تنظيم لها في أى اواخر القرن التاسع عشر، فصدر ال ي للشركة ذات المسؤولية المحدودةيرجع التنظيم القانون  15
الدحيات، "الضمانات  الرحيم عبدانظر أيضا عماد . 179ص (2009) الثقافةكام العامة والخاصة، دار االح زي محمد سامي، الشركات التجاريةفو

 . 708ص ، 3العامة لدائني الشركة ذات المسؤولية المحدودة في قانون الشركات األردني"، مجلة الحقوق، العدد 
 يضاأ. انظر 97ص  ، مرجع سابق،يدريبراهيم الحإشتاين راجع هيوا مارة لشتنإحول تنظيم شركة الشخص الواحد في لمزيد من التفاصيل   16

 .36، ص مرجع سابق ناريمان عبدالقادر، 
 .110ص ، مرجع سابق،هيوا ابراهيم الحيدريانظر   17
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 اً مرسوموقد أصدر االتحاد األوروبي هذا  1985،18( لسنة 697-85قانون رقم )الالمباشر لشركة الشخص الواحد بموجب 

شخص الواحد محدودة المسؤولية تشجيعا لتأسيس الشركات المتوسطة والصغيرة إضافة إليجاد تنظيم بقانون بتنظيم شركة ال

 1989.19في عام  وروبيةبشركة الشخص الواحد في الدول األ قانوني موحد خاص

 االنجليزيدور القضاء ال يغيب عن الذكر  ذات المسؤولية المحدودة وعند الكالم عن التطور التاريخي لشركة الشخص الواحد

العتراف القضائي لشركة الشخص افجاء  .بشركة الشخص الواحد جازة القانونحيث كان له شعلة البداية إل ،لشأنافي هذا 

هي نقطة االعتراف بمشروعية شركة الشخص و Salomon v Salomon 1897الواحد في القضية الشهيرة في عام 

ً تجاري اً مون كان يدير مشروعالقضية بأن السيد سال هوتتلخص وقائع هذ 20الواحد.  راد بعد ذلك التوسع فيأحذية وللجلود واأل ا

تلزم في ذلك الوقت سبعة يس كان ن القانون االنجليزيأ إال ،محدودة مسؤوليةلى شركة ذات إتجارته وقرر تحويل هذه التجارة 

الده بسهم لكل واحد منهم في هذه الشركة وأربعة من أو وابنتهلى مشاركة زوجته إفذلك ما دفعه  ،سيس هذه الشركةأشركاء لت

كة هذه الشرعلى ما جعل السيد سالمون هو المسيطر وذلك ، سهم 20,001المحدودة وفي المقابل يملك هو  مسؤوليةذات ال

ً من أسهم الشركة وبقية الشركاء يملك كل منهم سهم 20,001 عدد ويملك  ن الشركة فعلياأوذلك ما يدفع للقول ب ،فقط اً واحد ا

لى تصفية إالشركة صعوبات مالية والتي أدت  حداث القضية عندما واجهتأوتبدأ  ،دارة وسيطرة السيد سالمون بمفردهتحت إ

فقام الدائنون برفع دعوى قضائية مدعيين أحقيهم  ،أصول الشركة كافيا لسداد ديونها ولم يكن المتبقي من ،الشركة بالنهاية

خاصة غير المستغلة بتجارته وذلك للوفاء بالديون المستحقة لهم، وذلك تأسيسا على أن بالرجوع على أموال السيد سالمون ال

ال )دمى( إهم  ن الشركة تتكون في الواقع من شخص واحد فقط والبقية ماأي أ ،الشركة المنحلة قد كانوا صوريين الشركاء في

إال  ،لمحكمة في هذه الدعوى بصحة مطالب الدائنينوفي هذا حكمت ا ،لتحقيق المسؤولية المحدودة شركةلتكملة عدد شركاء ال

أبطل هذا الحكم وقرر صحة إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة للسيد  ،باعتباره المحكمة العليا ،أن مجلس اللوردات بعد ذلك

ن شخص المحدودة تختلف ع ئهن شركة سالمون وشركاأي أ ،من امتالكه لعدد كبير من األسهم سالمون وعائلته على الرغم

شركة واستمر االعتراف القضائي لهذه ال 21،نجليزي بفكرة شركة الشخص الواحدويتضح من ذلك قبول القضاء اال سالمون.

حيث  ،غير المباشر لهذه الشركة التأسيسبمعترفا  1948ن صدر قانون الشركات لعام ألى إدون االعتراف التشريعي لها 

المباشر لهذه الشركة فقد تم النص  التأسيسما عن أ ،حصصها بيد شريك واحد تاجتمعالشركة التي  الستمرارجاز القانون أ

والذي بموجبه صدر المرسوم  ،1989وربية لسنة للتوجيه الثاني عشر للمجموعة األ عليه بعد تبني المشرع االنجليزي

ومنذ ذلك الحين فقد بدأ  22،نشاء شركة الشخص الواحدإجاز أوالذي  1992يوليو لسنة  14الصادر في  1699التشريعي رقم 

على جواز أن يقوم  2006مصطلح شركة الشخص الواحد بالظهور في القانون االنجليزي ونص قانون الشركات اإلنجليزي 

الشخص الواحد بتأسيس أي نوع من الشركات، وقد جاء هذا القانون بتنظيم صريح لشركة الشخص الواحد على الرغم من 

                                                             
، مرجع براهيم الحيدريإهيوا  في ذلك انظر ،المحدودة( مسؤوليةتحت مسمى )المشروع الفردي ذو ال 1985يوليو لسنة  11هذا القانون صادر في   18

 .112ص  سابق،
19 Twelfth Council Company Law Directive 89/667/EEC of 21 1989 On Single-Member Private Limited Liability 

Companies. 
20  Salomon v. Salomon & Co Ltd (1897) AC 22 HL. 

 .48ص  مرجع سابق، ،القادر في ذلك راجع ناريمان عبد  21
22  English Statutory Instrument 1992 no. 1699. 
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كثر من مئة عام وذلك في القضية الشهيرة أحدودة للشريك الواحد الفعلي منذ بالمسؤولية الم اعتراف المحاكم اإلنجليزية

Salomon v Salomon.23 

الصادر في قضية سالمون  لشهيرن الحكم اإفيقول البعض  الواحد بشركة الشخص مريكيوفيما يتعلق باعتراف المشرع األ

حيث  24،مريكيةاأل المتحدة واحد في قانون الشركات في الوالياتبشركة الشخص ال مريكياأل ساس اعتراف المشرعأكان 

بمعنى الكيان القانوني  ،(One Man Corporationقوانين الواليات المتحدة بشركة الشخص الواحد تحت اسم ) تاعترف

 هذا الكيان القانوني بموجب شخص واحد سيسأعليه يمكن تو ،companyبدال عن   corporationفاستخدم مصطلح 

 1969م عدل بعد ذلك في عام ث 1950نموذج منظم للشركات التجارية االمريكية عام  وفي ذلك ،مواله الخاصةأعزله عن و

 1984.25عام  فيأخيراً عدل ن أالى 

فمن الجدير  ،الكويتي الشركات قانونفي  ذات المسؤولية المحدودة يخص التدرج التشريعي لشركة الشخص الواحد مافيو

حيث لم ينظم  ،عن غيره في القوانين المقارنة خره عن تنظيم شركة الشخص الواحدأفي تال يختلف مشرع الكويتي ال أنبالذكر 

هناك ثمة  نأمن الجدير بالذكر أنه اال  ،1960لسنة  15هذه الشركة وفق قانون الشركات التجارية الكويتي القديم رقم 

ة شركات مساهم وتأسيسنشاء إفي المشرع الدولة الحق  بإعطاءك وفق القانون القديم وذل استثناءات نص عليها المشرع

وكذلك هناك شركات مساهمة في الكويت آلت  26،دنى الذي حدده المشرع لعدد الشركاءمفردها وفي ذلك يقل عن الحد األ

ءات وردت ملكيتها الى شخص واحد عن طريق التأميم واستمرت بذات الشكل ومنها الشركات النفطية وذلك وفقا الستثنا

أبو  .فاضل دساتذتنا األأحيث يذكر  ،مع ما هو معمول به في جمهورية مصر العربيةيتفق ذلك  ةقيقوفي الح 27ضمن قانون.

حيث يجيز  ،في القانون المصري فيما يخص شركات القطاع العام اً وارد اً ستثناءانريمان عبدالقادر أن هناك  .زيد رضوان و د

ن إمر فكان األ يا ماأو 28،المنفردة لمؤسسات القطاع العامسس باإلرادة ؤابعة للقطاع العام أن تشركات التالقانون المصري لل

 ذات المسؤولية المحدودة ظيم شركة الشخص الواحدصل العام وهو عدم تنضيق الحدود من األأفي  ستثناءاً اال إذلك ال يشكل 

 و غير المباشر.أسيس المباشر أسواء بالت

ول ألوالنص عليها  ذات المسؤولية المحدودةسيس شركة الشخص الواحد أتقد نظم  ،المشرع الكويتي نإوكما سبق القول ف

قد و ،2016لسنة  1قانون رقم ال به بدلاستوالذي  2012لسنة  25مرة صراحة في قانون الشركات الصادر بالمرسوم رقم 

ام هذا القانون كل مشروع يمتلك حكأفي تطبيق  الواحد"يقصد بشركة الشخص أن من القانون االخير على  85نصت المادة 

س المال المخصص أال بمقدار رإمالك الشركة عن التزاماتها وال يسال  ،عتبارياو أس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أر

 مسؤوليةذات لى شركة إسباب تحولت بقوة القانون ي سبب من األس مال الشركة ألأذا تعدد مالك حصص رإو ،للشركة

اجة الح فييمانا منه إمباشر لشركة الشخص الواحد رغبة وسيس الأن المشرع نص صراحة على التأوبذلك نجد  ،ة"دمحدو

   مقتضيات الحياة التجارية االقتصادية.   مواكبةل

                                                             
 . 86ص  ،مرجع سابقراهيم الحيدري، بإهيوا  انظر  23
 . 54 ص مرجع سابق، ،القادر انظر ناريمان عبد  24
 .105ص  ، مرجع سابق،هيوا ابراهيم الحيدريانظر   25
 .78ص  (0162، )2016لسنة  1الشركات الكويتي رقم الوسيط في شرح قانون  طعمة صعفك الشمري،و هللا مسفر الحيان عبدانظر   26
 شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية.ك  27
 .59، ص مرجع سابقناريمان عبدالقادر، انظر   28
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 ذات المسؤولية المحدودة شركة الشخص الواحد ماهية: الثانيالمبحث 

صبح من الممكن الوقوف أا كيفية نشأة فكرة الشخص الواحد حد وتبين لنطور التاريخي لشركة الشخص الوان تناولنا التأبعد 

 نأوبشكل عام يمكن القول ب ،ودراسة النظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة دعلى مفهوم شركة الشخص الواح

الواحد ذات المسؤولية  نشاء شركة الشخصإحول فكرة  اختلفتقد وكذلك التشريعات التجارية قوال الفقهاء القانونيين أ

، أال وهو هاؤة عموما و الهدف األساسي من إنشاللشرك ساسيةاألالفكرة المحدودة، وذلك بسبب تعارض تلك الفكرة مع 

اجتماع شخصين أو أكثر بهدف تأسيس مشروع مالي يتشاركون بربحه وخسارته بما ال يتجاوز أموالهم المشاركين بها، أي أن 

تغييرات جذرية على  يدخل والنص القانوني على شركة الشخص الواحد 29،الشركة هية محدودة تجاه هذسؤوليتهم المالتكون م

فكرة شركة الشخص الواحد حيث ان  د ومبدأ وحدة الذمة الماليةمفهوم العقتخرق  ،وعلى وجه الخصوص ،مفهوم الشركة

شركة وانشاء مشروع معين على شكل س سيأمواله وتخصيصها لتأمن اقتطاع جزء على شخص وبمفرده  قدرة تدور حول

هذا الشخص  مسؤوليةن ألى إضافة هذا باإل 30.ة مالية منفصلة عن ذمة هذا الشخصشركة وتكتسب شخصية معنوية وذم

ن أومن الجدير بالذكر  ،الخاصة والهبأمن يكون مسئوال أهذه الشركة دون  لتأسيسقيمة المبلغ المخصص  محدودة بقدرتكون 

 الشركات حديثة العهد كما سبق تبيانه فجاء نتيجة محاوالت شرعية قضائية عديدة.هذا النوع من 

الواحد الشخص الشخص الواحد فمن المهم البحث في مسألة النظام القانوني لشركة كثر في مفهوم شركة أجل الخوض أومن 

دراسة الخصائص خيرا أالمباشرة و الشركة المباشر وغير سيسأطرق تومن ثم  ،باعتباره اختراقا للمفهوم العقدي للشركة

 .المحدودة مسؤوليةسها الأمميزة لشركة الشخص الواحد وعلى رال

 ذات المسؤولية المحدودةمفهوم شركة الشخص الواحد  .1

شرة نشاط تجاري وتحديد الية لتخصيصها لمبامن ذمته الم اً ن يقتطع جزءأال يجوز للتاجر  ،حدة الذمة الماليةمبدأ و لىإاستنادا 

لعزوف اإلى  من التجار الكثير دفعوذلك ما  ،لديونهموال التاجر ضامنة أنما تكون جميع إو ،ئوليته فقط بهذا الجزء المقتطعمس

لى إالتوجه  أوعليه بد ،وليتهمؤموالهم وتحديد مسأجزء من مكانية تخصيص إعدم  يسباب وهعن ممارسة التجارة لهذه األ

فكانت فكرة  31،لى نتيجة الشركةإتوصال  ،وحدة الذمة المالية أوالخروج عن مبد وسيلة تمكن التاجر من تحديد مسئوليته

ن فكرة الشركة إحيث  32،مواله الخاصةأعن  تهوليؤمكانية تحديد مسإخرج الوحيد للتاجر حتى يتمكن من هي المالشركة 

                                                             
29  See Eroglu Muzaffer, ‘Single-Member Companies in Turkish Law’ (2008), Vol. 64, Legal Hukuk Dergisi, p. 

1275. 
 .17ص  ، مرجع سابق،لياس ناصيفانظر إ  30
 .4ص  ، مرجع سابق،سميحة القليوبي . انظر ايضا18ص ناصيف، مرجع سابق، لياس انظر إ  31

See also Bernard F. Cataldo, ‘limited Liability with one man companies and subsidiary corporations’, (1953), Vol. 

18, Law and Contemporary Problems, p. 474.  
 .5ص  ، مرجع سابق،سميحة القليوبي ة للشركة فييي لمحة تاريخ. انظر ف19ص  يف، مرجع سابق،ناص لياسانظر إ  32

See also Warner Fuller, ‘The Incorporated individual: A study of the One Man Company’, (1937-1938) Vol. 51 

Harvard Law Review, p. 1376. 
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فعليه يمكن  ،وموجوداتها رأسمالهاببمجرد اكتسابها الشخصية االعتبارية يصبح لديها ذمة مالية منفصلة عن ذمة الشركاء 

  33.قلال عن طريق شريكين على األإعن طريق الشركة والتي ال تتحقق  التاجر ولكن مسؤوليةتحديد 

قدم أخرى أبعبارة  ،عماله التجاريةن يتخذها فقط ستارا ألأع شكل الشركة لذلك جعل من البعض ط المشراشتر لألسف هنأاال 

دد الشركاء لتحقق شكل و الشركاء الصوريين فقط لتحقق الشرط الظاهر وهو ركن تعأالوهمية بعض على اللجوء للشركات ال

ن يمتلك شخص معظم الحصص في شركة ذات أعلى سبيل المثال ك 34،القانونية مسؤوليةمن تحديد ال ستفادةواالالشركة 

سبق ومن هنا كما  35،كة الفعليةلمشارشكل الشركة وليس وبنية ا خر فقط لتحققآالمحدودة ويعطي حصة لشريك  مسؤوليةال

المستثمر الفرد دون الحاجة الى لجوئه الى التحايل على القانون  مسؤوليةالتفكير في تحديد  أالقول في التطور التاريخي بد

ذات المسؤولية  فكرة شركة الشخص الواحدعلى عليه استقر الفكر القانوني و ،تداع شركة وهمية مع شركاء صوريينواب

  وليته بالمال المستثمر فيها.ؤشركة وتحديد مس تأسيس هامكانية شخص وبمفردمميزاتها هم أومن  ،دودة المح

لى إ اآلراءوانقسمت  ، ذات المسؤولية المحدودة اختلفت القوانين حول تبني فكرة شركة الشخص الواحد فقدالحقيقة في و

 36،الشركة بشكل عام د هذه الشركة لتعارضها مع فكرةض وجومنهم من يرفوخذ بهذه الفكرة مكانية األإمن يرى  :اتجاهين

فالجانب  37،مع نفسه اً برام الشخص عقدإكثر وعدم جواز أو أيسها وفقا لعقد مبرم بين شريكين سأن يكون تأفالشركة يجب 

المحدودة ومنهم هو من قدر المميزات التي تحتويها فكرة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية لشركة الشخص الواحد المؤيد 

ن لالشخص الواحد عبر تشريع قانوني  الدكتورة سميحة القليوبي والتي كانت ترى منذ أواخر القرن الماضي أن إقرار شركة

لزامها بشهر وقيد التصرفات التي تقوم بها إطلعين على أحوال الشركة عن طريق يضر المتعاملين معها ألنهم سوف يكونوا م

كذلك من حجج  38حقوق الدائنين كما سنرى في الضمان العام لدائني الشركة في الفصل القادم.فلن يكون هناك انتهاك ل

تستر المالك  المنادين بإقرار شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة أن مثل هذه الشركات سوف تقضي على ظاهرة

ي أ ،ين لالستفادة من مبدأ تحديد المسؤوليةنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة وإدخال شركاء صوريإالفعلي وراء حاجز و

  39القضاء على الشركاء الوهمية. ،خرىأبعبارة 

ية المحدودة هو عدم ن العائق وراء عدم قبول فكرة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولأخر من الفقهاء من يرى آومن جانب 

نه يمكن تجاوز ذلك بالنص بالتشريعات على إعمال استثناء الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية لمؤسسها، إال أ فصلإمكانية 

شخص القانوني فنظرية الذمة المالية تثبت لل 40.فصلها عن الذمة المالية للشركةالذمة المالية لمالك رأس المال وعلى مبدأ 

                                                             
، مرجع سابق. انظر أيضا محمد فتحي محمد العتربي، فقه الشركات سميحة القليوبي راجع ،عامة للشركاتلمزيد من التفاصيل حول النظريات ال  33

 (.2013 –الجامعية )االسكندرية  تبين مقاصد األموال وإدارة األعمال، دار المطبوعا
34  See Eroglu, ibid, p. 1269-1290. 

 .96ص  جع سابق،، مرهللا الحيان عبد يةانظر في نية المشاركة الفعل  35
لماني وقانون الشركات البلجيكي الشركات األ. من القوانين التي ايدت وجود هذه الشركات قانون 191ص  ، مرجع سابق،زينة غانم الصفارانظر   36

 .191ص  ، مرجع سابق،الصفار زينةانظر ردني. شركات الفرنسي وقانون الشركات األوقانون ال
العقود التي تقع على الملكية )الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم  مدني الجزء الخامسالوسيط في شرح القانون ال الرزاق السنهوري، عبدانظر   37

محمد أحمد، الشركات، دار  لعبد الفضي أيضا انظر ،164 ص (2004 – اإلسكندرية) شار أحمد المراغي، منشأة المعارفوالصلح(، تنقيح المست
ضد شركة الشخص الواحد )نحو بناء قانوني أفضل للمشروع  ،لحكيم محمد عثمانا عبد انظر أيضاو .432ص  (2003 -)القاهرةالنيل للطباعة 

  .71 ، صمرجع سابقالحيدري، إبراهيم مشار إليه في مؤلف هيوا  (1994 –القاهرة ) ادي الفردي(، دار النهضة العربيةاالقتص
 .32ص  مرجع سابق، سميحة القليوبي، انظر  38
 .31ص  (2001 – القاهرة) نون المصري، دار النهضة العربيةمحمد الشرقاوي، الشركات التجارية في القا ظر.ان  39
 . 180-179ص  (1990 – القاهرة)المسؤولية، دار النهضة العربية محمد بهجت قايد، شركة الشخص الواحد محدود  انظر  40
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ن مسالة تخصيص أبي للقول أصحاب هذا الرأ دعا وهذا ما ،يضاأن الذمة المالية تتصف بالوحدة إوبحكم وحدة الشخصية ف

من ذمته  جزء ن يقوم شخص بمباشرة نشاط تجاري وتخصيصأبوجهة نظرهم من المستحيل و ،لة مستحيلةأالذمة المالية مس

وحدة الذمة المالية بحيث يصبح للشخص  بمبدأفشركة الشخص الواحد تصطدم  41،خر من ذمته خاص بهآالمالية لهذا وجزء 

 ذمتان ماليتان.

 ذات المسؤولية المحدودةلشركة الشخص الواحد النظام القانوني  .2

ً هناك تعارض أنفيه  كال شمما  فالشركة لها مفهوم عقدي تتطلب التعددية والتي ال  42"شخص واحد".بين كلمة "شركة" و ا

و مؤسسة تجارية يشارك أكثر للقيام بعمل مشترك أو ألغة هي "عقد بين اثنين  ن الشركةإث حي ،مع شخص واحد قتتحق

رة عن عقد عبا اصطالحا الشركةو 43،دارة الشركة"إرباح الناتجة منها مجلس األ اقتسامبها في توظيفات مالية بغية صحاأ

من هذا  قد ينشأ مشروع مالي القتسام ما لتأسيسو عمل أحصة مال  هماكل من ن يقدمأكثر بأو أيلتزم من خالله شخصان 

ن إحيث  45،شخاصيحة القليوبي يتمثل في اجتماع األت الدكتورة سمفجوهر الشركة كما قال 44،المشروع من ربح او خسارة

تعرف الشركة بشكل عام حيث  46،قلال يتصور اال بوجود شخصين على األفكرة الشركة تقوم على التعاون والتعاون بداهة 

ن تنتج عن هذا أمكن يلتي المشاركة بالربح والخسارة ا بأنها عقد بين شخصين أو أكثر لتنظيم مشروع اقتصادي فيما بينهم بنية

حيث ان  47،ناسب مع مفهوم شركة الشخص الواحدوفي ذلك نجد ان مفهوم الشركة بشكل عام باعتبارها عقد ال يت .المشروع

وفي ذلك نجد ان مشرعي القانون التجاري قد  ،قوم على شريك منفردفيرادتين اما الشخص الواحد إوجود  العقد يفترض

ن على ن يكون هناك شريكاأي أ ،كتعدد الشركاء ،الشركات بقواعد امرة ال يجوز االتفاق على مخالفتهاالقواعد العامة بنظموا 

نها تتنافى مع تلك القواعد العامة الالزمة أالواحد نجد  لى تعريف شركة الشخصإبالنظر  هنأال أ ،االقل لتكوين عقد الشركة

هنا حول الطبيعة  لالتساؤفيتم  48،على التعاون لتنفيذ مشروع معين ملقيام الشركة والتي تتماشي مع فكرة الشركة التي تقو

 م نظام قانوني؟أ؟ فهل هي عقد شركة الشخص الواحدالقانونية ل

بتأسيس شركة ذات مسؤولية  ين والتشريعات المقارنة من حيث تنظيمها لشركة الشخص الواحد وذلكالقوان لىإبالنظر  

ً أو اعتباري اً طبيعي اً خصسواء ش محدودة بواسطة شخص واحد فقط  في القانون المدني قد عرف المشرع الفرنسي أن، نجد ا

يجوز إنشاؤها في الحاالت الواردة في القانون بعمل إرادي  بأنه رة الثانية من تلك المادةذكر في الفقو 1832كة في المادة الشر

ة ذات حدة والتي تتخذ شكل الشركوكذلك عرف قانون الشركات الفرنسي شركة الشخص الوا 49واحد...،من شخص 

                                                                                                                                                                                                    
See also Mosleh Ahmad At’Tarawneh, ‘The ‘single-person’ company in the new amended company law of the state 

of Qatar’, (2007), Vol. 1, Int. J. Liability and Scientific Enquiry, p. 179. 
دنية رالمجلة األ "،وتعديالته 1997 ة( لسن22ردني رقم )ون الشركات األمدى انسجام شركة الشخص الواحد مع قان" ،حمد عبيداتأمؤيد انظر   41

 .247ص ( 2007العدد الثاني ) ،المجلد العاشر ،ةللعلوم التطبيقي
 . 174ص  الحيدري، مرجع سابق، براهيمإهيوا انظر   42
 معجم المعاني.  43
 . 3ص  ، مرجع سابق،حة القليوبييسمانظر   44
 .4ص  ، مرجع سابق،القليوبي سميحة انظر  45
 . 42ص  (1978 – القاهرة) دار الفكر العربي الطبعة االولى، ،لقانون الكويتي المقارنالشركات التجارية في ا ،بو زيد رضوانانظر أ  46
، العدد 1988مجلة الحقوق،  "،1983لسنة  36المشروع الفردي )شركة الشخص الواحد( في قانون الشركات العراقي رقم "، الفضل منذر نظرا  47

 .200األول للسنة الثانية عشر، تصدرها جامعة الكويت، ص
 . 247ص  ، مرجع سابق،مؤيد احمد عبيداتانظر   48
  . 136 ، صمرجع سابق في ناريمان عبدالقادر،  نشور، م1985لسنة  85-697رنسي رقم القانون المدني الف  49
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تنشأ شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص يتحملون الخسائر بنسبة  المسؤولية المحدودة بانها

حصصهم في رأس المال، و إذا كانت الشركة تتضمن شخصا واحدا، يطلق عليه الشريك الوحيد وتحول اليه السلطات المخولة 

 50لجميع الشركاء.

بل ذلك فإن المشرع األلماني قد سبق المشرع الفرنسي بخصوص السماح للشخص الواحد بأن يؤسس شركة ذات مسؤولية وق

في المادة األولى  1980حيث نص في قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة األلماني الصادر في سنة  ،محدودة بمفرده

لقانون من شخص واحد أو ألي غرض مشروع طبقا لنصوص هذا اأن تؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة  مكانيةإمنه على 

تعريف الشركة والذي كان يعرف على أنه عقد بين شخصين أو و ولما كانت تلك التشريعات قد هزت مفهوم 51.عدة أشخاص

ص الواحد العقد، ونتيجة لذلك أصبح الشخ لىإه أكثر، فإنه يمكن القول بأن تعريف الشركة أصبح أقرب للنظام القانوني من

حد بنصوص آمرة مكن إنشاء شركة ذات الشريك الوايء شركة دون الحاجة لشريك آخر أو إنشا على بإرادته المنفردة اً قادر

يدفع للقول  فإن ذلك كلما تدخل المشرع بقواعد آمرة لينظم شركة الشخص الواحد هنأجدير بالذكر بو 52.ينص عليها القانون

النص على عدم امكانية  ،ومن ضمن القواعد االمرة على سبيل المثال 53.اً ثر من كونها عقدبان الشركة لها نظام قانوني اك

قرب للنظام القانوني أن هذه الشركة هي أب إلى القول نخلص من ذلكو ،واحدشركة شخص  تأسيس االشخاص االعتبارية

 ما يكون عن فكرة العقد. بعدأو

ن أجاز أة أن الشركة عقد ينشأ بإرادتين وعن فكر ي قانون الشركات الجديدف خرج هنأ فالحقيقة ،وفيما يخص المشرع الكويتي

مالك  تأسس باإلرادة المنفردة لشخص طبيعي أو اعتباري وتكون ذات مسؤولية محدودة بحيث ال يسألتتكون هناك شركة 

شكال الشركات أكويتي على ة من قانون الشركات الونصت المادة الرابعال بقدر رأس مالها، إرأس مال الشركة عن ديونها 

وفي قانون الشركات  ،من تلك المادة شركة الشخص الواحدحيث جاء في الفقرة السابعة  ،التي يجوز تأسيسها في دولة الكويت

يكون تأسيس الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في " أن على 3الجديد تنص المادة الكويتي 

ويجوز في  ،أو خسارةتحقيق الربح بتقديم حصة من مال أو عمل القتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح مشروع يستهدف 

ففي هذه المادة نرى أن اإلرادة المنفردة لشخص واحد....". األحوال التي ينص عليها القانون أن تؤسس الشركة بتصرف ب

خر المادة االستثناء الخاص بتأسيس شركة آه وأضاف في للتعريف المتعارف عليالمشرع الكويتي قد عرف الشركة وفقا 

خذ أوعليه فالزال المشرع الكويتي ي ،از تأسيس شركة باإلرادة المنفردةالشخص الواحد، حيث اعترف بشكل صريح بجو

ً بفكرة العقد للشركة بشكل عام ولكنه استثنى شركة الشخص الواحد من المفهوم العقدي للشركة واعتبره تصرف  منفردة. دةبإرا ا

ن تاريخ فيما عدا شركة المحاصة تتمتع الشركة بالشخصية االعتبارية م" هعلى أن من قانون الشركات 23المادة وتنص 

مكن القول بأن شركة الشخص الواحد المنصوص عليها في قانون الشركات تختلف عن المؤسسة يالقيد....". ووفقا لذلك 

                                                             
 .141، ص ، مرجع سابقالقادر ناريمان عبدانظر   50
 نظرفي ذلك ا في المادة األولى 1980لسنة  4قانون الشركات األلماني رقم   51

 J Zekoll & M Reimann, Introduction To German Law, 2nd edition, Kluwer Law International, 2005, p. 158. 
 .138، ص مرجع سابق ناريمان عبدالقادر، انظر   52
 .247ص  ، مرجع سابق،د عبيداتمحأمؤيد انظر   53
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تكون أموال هذا التاجر و اً انون الشخصية االعتبارية وجعل مالك هذه المؤسسة تاجرالتجارية الفردية والتي ال يمنحها الق

ً الشخصية ضمان  54بعكس شركة الشخص الواحد التي تنص على المسؤولية المحدودة لمالك رأس مالها. مؤسسةلديون ال ا

  :ذات المسؤولية المحدودة تأسيس شركة الشخص الواحد .3

سس نتيجة يضا يمكن ان تؤأو ،دة واحدة منفردةارإسيسها بأيتم ت هانأالواحد تتميز بن شركة الشخص فأكما سبق القول 

الطريق  ماهذه الشركة وه لتأسيسن يطريق هناك أن مما يعني ،في يد شريك واحد أسهماو أالجتماع حصص كل الشركة 

وجود هذا الشكل و الذي قد سبق الشخص الواحد ه كةغير المباشر لشر التأسيسريق طو 55 المباشر والطريق غير المباشر.

غير المباشر لشركة الشخص الواحد ومن ثم جاءت  بالتأسيسقد سمحت  بتداءاً إن التشريعات إحيث  ،من الشركات تاريخيا

وقد تكون  بتداءاً إسيس شركة الشخص الواحد قد يكون أن تإعليه ف 56المباشر. بالتأسيسالقوانين ونصت على ما يسمى 

 57.نتهاءاً إ

ن تنشأ يمكن أ نه من خاللهاحيث إ ،خص الواحد عن غيرها من الشركاتميز شركة الشتالمباشر هي ما  التأسيس فطريقة

 ،بالطريقة المباشرة لتكوين الشركةوهذه ما يسمى  ،نشاء مشروع مالي تجاريإهدف برادة شخص واحد إبناء على  شركة

 يقدمه طلببمفرده عن طريق  ذات المسؤولية المحدودة واحدأن يقوم شخص بتأسيس شركة الشخص ال يمكنوبعبارة اخرى 

يجب على الشريك الوحيد في شركة الشخص و س مال الشركةأالمالك الوحيد لر الشخص هو ويكون هذا للجهات المختصة

 الواحد أن يحترم الهدف الذي أسست هذه الشركة من أجله وال يتعاطى معها بشكل يظهر من خالله فقط أن تأسيسها قد تم

أال يخلط  ذلك فعليه فيلدائنين، من اميع أمواله في حال وجود مطالبات للهروب من المسؤولية والحماية ضد الرجوع على ج

متى ما كان هو المدير في تلك الشركة فالمطلوب منه أن يمارس دور المدير في شركة و ،بين حساب الشركة وحسابه الخاص

  58ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.

ذات اجتماع حصص شركة  ى شركة الشخص الواحد وذلك في حاللإتحول الشركة  هيفغير المباشر  التأسيسما طريقة أ

ن كانت مملوكة أبيد شريك واحد بعد س مال الشركة أمن خالل تجميع حصص ر يأ 59،محدودة بيد شخص واحد مسؤولية

شركة الشخص  تأسيسمباشرة في  رتسمى الطريقة غي فهنا ،سباب تجمعها بيد هذا الشريكأشخاص بغض النظر عن ألعدة 

ين كيالشر أحدلى شركة شخص واحد وذلك في حالة وفاة إالمحدودة  مسؤوليةول شركة ذات التح وعلى سبيل المثال ،الواحد

المباشر لشركة الشخص غير  التأسيسفذلك ما يسمى  ،لآلخرنصيبه  أحدهماو بيع أالمحدودة  مسؤوليةفي شركة ذات ال

 لواحد.ا

ً تنظيملم تضع  التشريعات نوالحقيقة أ  ،ىخرألى إحكام من دولة حيث تختلف تلك األ ،ة الشخص الواحدشرك لتأسيس ا  موحد ا

للشخص الطبيعي واالعتباري بتأسيس شركة الشخص الواحد بينما هناك  تسمح بعض التشريعات نفإ ،لى ذلكإإضافة 

                                                             
 2013لسنة  97وتعديالته الصادرة بالقانون رقم  2012لسنة  25مرسوم بقانون رقم أحمد الملحم، قانون الشركات الكويتي والمقارن وفق ال انظر  54

 .235-234ص ( 2015 –)الكويت  طبعة الثانية، مجلس النشر العلميالجزء الثاني القواعد الخاصة بالشركات، ال
 .49ص  ، مرجع سابق،الياس ناصيفانظر   55
 شركة الشخص الواحد. انظر ما سبق تبيانه في لمحة تاريخية في تطور  56
 .243ص  ، مرجع سابق،حمد عبيداتأمؤيد انظر   57
 .153، ص مرجع سابق ناريمان عبدالقادر، انظر   58
 .206ص  ، مرجع سابق،زينة الصفارانظر   59
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كما في أوروبا بعض الدول ، شخاص الطبيعيين دون االعتباريينفقط على األتشريعات تقصر تأسيس هذا النوع من الشركات 

في ألمانيا وفرنسا،  كما هو الحال ذات المسؤولية المحدودة لطبيعي أكثر من شركة شخص واحدسس الشخص اؤيتسمح بأن 

وسنتكلم عن  60، محدودةذات المسؤولية ال سس أكثر من شركة شخص واحدؤالطبيعي أن يا في إيطاليا فال يجوز للشخص أم

 التفصيل في الفصل القادم.االمر بهذا 

وفقا  ذات المسؤولية المحدودة الشخص الواحدلشركة  المباشر وغير المباشر التأسيسوبشكل عام فقد نظم المشرع الكويتي 

ذات  الواحد بشركة الشخص تعريفالعلى  85فقد نص في المادة  ،2016لسنة  1الكويتي الجديد رقم  لقانون الشركات

كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، وال يسأل مالك الشركة عن "وهي  المسؤولية المحدودة

وإذا تعدد مالك حصص رأس مال الشركة ألي سبب من األسباب تحولت  ،بمقدار رأس المال المخصص للشركة التزاماتها إال

ذا وقع البيع على جزء من الحصص أنه "... إ على 88يضا نصت المادة ، وأ"ية محدودةبقوة القانون إلى شركة ذات مسؤول

 المباشر بالتأسيسخذ محدودة..."، وعليه نخلص بأن المشرع الكويتي أ مسؤوليةإلى شركة ذات تحولت الشركة بقوة القانون 

 ،ون المؤسس شخص طبيعي او اعتباريالمحدودة ولم يشترط ان يك مسؤوليةالمباشر لشركة الشخص الواحد ذات ال وغير

بعكس قانون الشركات الكويتي القديم الذي كان ينص صراحة على وجوب أن يكون جميع الشركاء في الشركة ذات وذلك 

، خر فالمشرع لم ينظم شركة الشخص الواحد وفقا للقانون القديمومن جانب آ 61.ة المحدودة من األشخاص الطبيعيينالمسؤولي

عند تأسيس شركة ذات مسؤولية  الحالة األولىف :استثنى من هذه القاعدة حالتيندية من شروط عقد الشركة ولكن ن التعدحيث إ

ن في حال كان بين الشركاء زوجان، والحالة األخرى فقد كان ذلك القانون ييتطلب وجود ثالثة شركاء وليس إثنمحدودة فإنه 

     62ك الوحيد فيها وذلك تحقيقا للصالح العام.يعترف للدولة بتأسيس شركة المساهمة وتكون الشري

نه من الصعب تطبيق هذه الشروط إف ،شركة الشخص الواحد لتأسيسوفيما يخص الشروط الموضوعية والشروط الشكلية 

 ،منفردةرادة وإنما إ ليست عقداً  نهاآخذين باالعتبار ألى شركة الشخص الواحد العامة للشركات القائمة على نظرية العقد ع

ن شركة أال إ 63الرضا والمحل والسبب. عقاده توافر شروط عامة مننه يلزم النإالشركة كعقد ف لىإنظرنا  ذا ماإحيث 

حكام العامة ن تخضع لألأرادة يجب ن هذه اإلأال إواحدة  بإرادة أيست بعقد كغيرها من الشركات وتنشالشخص الواحد ل

هلية ورضا على هذا المؤسس الفريد للشركة وتطبيق شرطي المحل أمن يتم تطبيق هذه الشروط العامة فعليه  64لشركة.ل

بمعنى رضا هذا الشريك الوحيد  ،نه )ارتضاء(أساس ألرضا في هذه الحالة قد يكيف على والسبب على مشروع الشركة. وا

ك واحد وذلك فمن الصعوبة تطبيق التراضي على شري 65ي عيب من عيوب االرادة.أرادته إالشركة دون اعتراض  لتأسيس

همية أيشكل كل ما ف ،ا ال يتحقق على االرادة المنفردةفالمعنى القانوني للرض ،خرآيجاب ويقابله قبول من طرف إوجود لعدم 

بلوغ هو ة القانونية والتي حددها القانون وهليلى توافر األإضافة إ 66ن تتكون خالية من العيوب.أرادة هذا الشريك الوحيد بإهو 

                                                             
60  See Eroglu, Muzaffer, ibid, p. 1281. 

 .2-518المادة  1960لسنة  15قانون الشركات التجارية الكويتي الملغي رقم   61
 .55-54، ص مرجع سابق الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن، أبو زيد رضوان، انظر  62
 .72ص ، مرجع سابق، يانالحهللا  عبدانظر   63
 .209 ، مرجع سابق، صزينة الصفارانظر   64
 . 209 ، مرجع سابق، صزينة الصفارانظر   65
 . 292 الحيدري، مرجع سابق، ص براهيمإيوا ه انظر  66
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فال  ،العامة واآلدابيكون المشروع غير مخالف للقانون ن يشترط بأيك عن شرطي المحل والسبب بحيث ناه ،سن الرشد

ً أو ،يمنعه القانون اً ن تمارس نشاطأيمكن للشركة  ً  اً جله مشروعت الشركة ألئنشأو الهدف الذي أن يكون السبب أ يضا  67.قانونا

ن أوقد نرى  ،لبعض الشركات بعض الشروط الخاصة يستلزمرع قد فالمش ،هذا بالنسبة للشروط العامة لشركة الشخص الواحد

واحد منفردة وليس بموجب  شخصي رادةإتنشا فقط عن طريق  ألنها ،ال تستلزم مثل هذه الشروطالشخص الواحد قد شركة 

شخص الن يشترط عدد شركات أفعلى سبيل المثال ك .بعض الشروط الخاصة هاتأسيسلكن قد يتوجب المشرع عند  68عقد.

و االعتباري اشتراطات خاصة بالشخص الطبيعي أاو  الشركة لرأسمالحد ادنى وأ ن يمتلكهاأالواحد التي يستطيع الفرد 

 69.نحيله للفصل القادم الشركة فكل هذه الشروط قد تزيد او تنقص من الضمان العام لدائني الشركة وعليه لتأسيس

 :المحدودة ذات المسؤوليةخصائص ومزايا شركة الشخص الواحد  .4

  70ومنها: خرىبخصائص تميزها عن غيرها من اشكال الشركات األ ذات المسؤولية المحدودةشركة الشخص الواحد  تتميز

 مسؤولية الشريك في شركة الشخص الواحد محدودة: .1

حيث إن  ،ان هذه الشركة لها العديد من المزايأ حجج المنادين بإقرار شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودةمن 

مان" دنى من األأحد من تحديد " الفرد وتمكينه لمستثمراحماية  ساسية والغاية المرجوة من تنظيم هذه الشركة هيالميزة األ

و مخاطر أواله الخاصة أم ىن يتعرض لمخاطر الرجوع علأمن استثمار مشروعه التجاري دون  حيث يتمكن ،وليتهلمسؤ

يمكن للمستثمر  ذات المسؤولية المحدودةاحد نه من خالل شركة الشخص الوإ إال 71،فالس في حالة فشل المشروعاإل

سها هي ن الشركة نفإحيث  72،الخاصة في حالة خسارته موالهأل تثمارها دون التعرضمواله واسأتخصيص جزء من 

رغبة المستثمر ن ظهرت فكرة هذه الشركة م الحقيقة في هنأس صاحب الشركة. وكما سبق القول بولة عن ديونها وليؤالمس

تكمن الغاية االساسية من فكرة  دون الرجوع على أمواله الخاصة، حيث في حدود ماله المستثمر وليتهؤالفرد من تحديد مس

لكه شخص واحد وفصل مشروع يم تأسيسمكانية إ فيولى ألبالدرجة ا ذات المسؤولية المحدودة شركة الشخص الواحد تأسيس

 73هذا المشروع. ذمته المالية بشكل مستقل عن

 تتكون الشركة من شريك واحد: .2

الشركاء  على دقأو بعبارة أ ،القضاء على الشركات الوهمية تسهم في ،كما سبق تبيانه نهاومن المزايا المهمة لهذه الشركة أ

كاء تقضي على ظاهرة تستر المالك الفعلي وراء حاجز وانشاء شركات ذات مسؤولية محدودة وإدخال شرفهي  74،الوهميين

                                                             
  .300ص  الحيدري، مرجع سابق، . انظر ايضا هيوا ابراهيم75 -74 ، مرجع سابق، صهللا الحيان عبدانظر   67
 .209ص  ، مرجع سابق،زينة الصفارانظر   68
 . 213 ، مرجع سابق، صزينة الصفار عة القانونية للشريك الواحد راجعالطبي عن يواإليرلندول موقف المشرع الفرنسي ح  69
وشركة المحاصة  باألسهمشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية شركة التضامن و يشكال من الشركات وهألكويتي سبعة يعرف المشرع ا  70
 . 49ص  ، مرجع سابق،هللا الحيان عبد وشركة الشخص الواحد. في ذلك راجع العامة والمساهمة المقفلة شركة المساهمةو
 .196ص  ، مرجع سابق،زينة الصفارانظر   71
 . 260ص  إبراهيم الحيدري، مرجع سابق، هيواانظر   72
 .243ص  عبيدات، مرجع سابق، حمدأمؤيد انظر   73
 .261انظر هيوا إبراهيم الحيدري، مرجع سابق، ص   74
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وحتى  ،تسمح بشركة الشخص الواحد اللتي نظمة اخصوصا في ظل األف 75صوريين لالستفادة من مبدأ تحديد المسؤولية.

محدودة مع شركاء  مسؤوليةيؤسس شركة ذات الفرد من تحديد مسئوليته يقوم بالتحايل على القانون و يتمكن المستثمر

ال ما هي إ ن الشركة في حقيقتها كما سبق القولحيث إ ،ع في الشركةصوريين فقط لتحقيق شرط التعدد الذي يشترطه المشر

بشكل قانوني صريح  ذات المسؤولية المحدودة فتنظيم شركة الشخص الواحد 76وليته.لمخرج الوحيد للمستثمر لتحديد مسؤا

ال يسمح بها التنظيم  تيالبهدف تحديد مسؤولية الشريك و يجنب الوقوع بمثل تلك المشاكل والمتمثلة بالشراكة الصورية وذلك

  القانوني للمؤسسة الفردية.

تؤسس  ألنهاهذا الشريك الوحيد نظرا بوعلى الثقة  ياالعتبار الشخصنها تقوم على أومن مزايا شركة الشخص الواحد 

لواحد حيث تتميز شركة الشخص ا ميز الشركة في إدارتها من صاحبها.وذلك ما ي صاحب هذه الشركة محل اعتبارف ،بمفرده

الشركاء في الشركة ذات  عير ممارسة الشريك الوحيد سلطات جمخذ باالعتبااألوخصوصا مع سهولة ادارة الشركة ب

شركة بكل سهولة ويسر دون الحاجة يمكن للشريك ادارة ال أي أنه 77المحدودة دون الحاجة لقرارات مجلس االدارة. مسؤوليةال

سريعة دون الحاجة ومن ثم قرارات هذا الشريك فردية و ،ارة بقية مجالس الشركاتدشكليات التي يتطلبها القانون في إلى الإ

و موافقة أغلبية أعضاء مجلس إدارة. ومن الجدير بالذكر أن إدارة الشركة يمكن أن تكون من قبل مالك رأس النعقاد جمعية أ

مدير مكانية تعيين ركات الكويتي على إمن قانون الش 89فقد نصت المادة  يعينه المالك، و عن طريق مديرمال الشركة أ

 ن يتم قيد التعيين في السجل التجاري.للشركة وأ

 ال يكتسب الشريك الوحيد صفة التاجر: .3

في شركة المحدودة للشريك  مسؤوليةنطالقا من فكرة الفا ،ال يكتسب الشريك صفة التاجرومن خصائص هذه الشركة بأ

ثماره في هذه مواله الستأمن  اً يخصص جزء وحيدتاجر. فصاحب الشركة الصفة ال ن يكتسبأالشخص الواحد فال يتصور 

 شركة الشخص الواحد تأسيسال بقدر هذه االموال المستثمرة.  ومن الجدير بالذكر ان الغاية من إوال ؤالشركة وال يكون مس

ر وبعبارة اخرى حص ،هي خلق شخص اعتباري منفصل ومستقل تماما عن الشخص المكون له ذات المسؤولية المحدودة

 الشريك فيها فقط بما يخص مسؤوليةفتحدد  78،و بقيمة حصتهأله المستثمرة فيها مواأالمؤسس للشركة بقيمة  مسؤولية

مواله أال بقدر إول عن ديون الشركة ؤفهو غير مس ،س ماله المستثمر في هذا المشروعأالتزامات وخسائر الشركة وفقا لر

مواله الخاصة لتسديد ديون أائر الشركة وال يمكن الرجوع على ولة عن خسؤية الخاصة غير مسها. فذمته المالالمستثمرة في

يستطيع  حيث 79الخاصة. لألموالالمستثمرة في المشروع عن الذمة المالية  لألموالوهذا ما يسمى فصل الذمة المالية  ’الشركة

ن شركة الشخص الواحد هي استثناء أول با ما يدفعنا للقوهذ 80مواله غير المستثمرة في الشركة.أدائنو الشركة الرجوع على 

                                                             
 .31ص  مرجع سابق،محمد الشرقاوي،  انظر  75
 انظر سابقا في مفهوم شركة الشخص الواحد.  76
 .263ري، مرجع سابق، ص انظر هيوا إبراهيم الحيد  77
 .243ص  ، مرجع سابق،مؤيد احمد عبيداتانظر   78
 .218 ، مرجع سابق، صزينة الصفارانظر   79
 .199ص  ، مرجع سابق،زينة الصفارانظر   80



18 
 

يس الشريك الوحيد وعليه ال انطالقا مما سبق فالشركة نفسها هي من يكتسب صفة التاجر ولو ،من مبدأ وحدة الذمة المالية

 81وليته محدودة.ؤن مسأم تطبيق قواعد االفالس عليه حيث ن يتأيمكن 

 يد:ال تنقضي الشركة بوفاة الشريك الوح .4

 سباب االنقضاءأالمحدودة وعليه تنطبق  مسؤوليةالتنطبق على شركة الشخص الواحد القواعد العامة للشركة ذات خيرا وأ

يتي لم يجب المشرع الكو نأوالحقيقة  ،في حالة وفاة الشريك الوحيد الشركة لكن يثار التساؤل حول انقضاء ،ذاتها العامة

ال تنقضي  فلذلك ،نص بشأنهالمحدودة فيما لم يرد  مسؤوليةشركة ذات الالى قواعد لإحال أولكنه  سؤالصراحة على هذا ال

  82نما تورث.إبوفاة الشريك الوحيد و المحدودة مسؤوليةذات ال شركة الشخص الواحد

  

                                                             
 .183ص  ، مرجع سابق،الحيدريابراهيم هيوا انظر   81
 . 60الياس ناصيف، مرجع سابق، ص انظر   82
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 المحدودة مسؤوليةذات الدائني شركة الشخص الواحد  ضمانات :الفصل الثاني

واحد ذات الشخص الالسماح بتأسيس شركة وشركة الشخص الواحد ول حول مزايا أللى ما سبق تبيانه في الفصل اإاستنادا 

وليتهم ؤسشركات وتحديد م بتأسيسفمثل هذا النوع من الشركات يسمح  ،رادفيخدم المستثمرين األمحدودة المسؤولية ال

ي تعقيدات اتخاذ القرار بالمقارنة باتخاذ القرارات بشكل سلس ومن دون الدخول ف ناهيك عن حريتهم ،المستثمرة فقط بأموالهم

من  باإلضافة الستفادة صاحب الشركة اً،مع باقي أنواع الشركات ووجود اكثر من شريك حتى ولو كان هذا الشريك صوري

شخص الواحد بقدر من المرونة تتميز شركة ال دقأبعبارة  83ا ينشأ من التزامات على الشركة.مميزة المسؤولية المحدودة ع

ء على الشركات السماح بهذه الشركة له دور بالقضاف 84ية صاحب رأس المال اتخاذ القرارات بشكل سريع وسلس.مكانإحيث 

هم األسباب والدوافع لرغبة األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين لتأسيس أ من نفإ ، باإلضافة إلى ذلكوالشركاء الوهميين

ة في دون المخاطرة بضياع أموالهم الخاص مشروعاتل في هذه اللدخوية المحدودة هو اشركة الشخص الواحد ذات المسؤول

 حال رجوع الدائنين عليهم في حال خسارة المشروع.

هناك بعض المخاوف تجاه ضمانات  نأال إ ،و الخصائص التي تتصف بها شركة الشخص الواحدأعلى الرغم من المزايا و

يمكن القول بأن  عليهو 85وف لمدى كفاءة الحماية للمتعاملين معها.حيث الزالت تثير المخا ،دائني الشركة والمتعاملين معها

من جانب  والمتعامل مع الشركة الوحيد من جانب للمستثمر حمايةالوجهين من حيث  اكون ذيهذا النوع من الشركات يجب أن 

 خذين باالعتبارآ ي الشركةلدائن الحماية ن تتوفر ذاتأس المال يفترض أماية التي توفرها الشركة لصاحب رالح قدرف  .آخر

إنما صفة  ،ص الواحد ذات المسؤولية المحدودةصاحب رأس مال الشركة الوحيد ال يكتسب صفة التاجر في شركة الشخن أ

، وذلك بسبب انفصال الذمة المالية يعلن إفالس الشركةمكن ي انه الى دون الشريك الوحيد، هذا باإلضافة شركةتلحق بال التاجر

    86المال والشركة. بين صاحب رأس

ذات  دائني شركة الشخص الواحدل حمايةً وجدها المشرع الكويتي أالتساؤل عن ماهية الضمانات التي سبق يتم ما  بناء علىو

: المبحث األول من خالل مبحثينالجابة عن هذا التساؤل االفصل وعليه سيحاول هذا ، والمتعاملين معها المسؤولية المحدودة

غي ايجادها في شركة الشخص الواحد برز الضمانات التي ينبائنين والمبحث الثاني يتطرق إلى ألضمان العام للدهمية ايتناول أ

 والتي نص عليها المشرع الكويتي.

                                                             
83  See Deirdre M. Ahern, ‘The Societas Unius Personae: Using the Single-Member Company as a Vehicle for EU 

Private Company Law Reform, Some Critical Reflections on Regulatory Approach’, (2015), available at SSRN 

https://ssrn.com/abstract=2693279 (last visited 15th of April 2017) 
 .7صمرجع سابق،  ناصيف،انظر إلياس   84
 .6ص ، مرجع سابق، الرحيم الدحيات عماد عبدانظر   85
 .183مرجع سابق، ص الحيدري،  ابراهيم هيواانظر   86

https://ssrn.com/abstract=2693279
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 المحدودة: مسؤوليةفي شركة الشخص الواحد ذات ال همية الضمان العام للدائنين: ألمبحث االولا

موال المدين تشكل حيث إن القاعدة العامة تنص على أن أ ،دين ضامنة لديونهن جميع اموال المن ما هو متعارف عليه أإ

 ً ال استثناء من إ هو محدودة ما مسؤوليةشركة ذات  بتأسيسن السماح وأ 87اً،و عقار ألديونه سواء كانت منقوالً   عاماً ضمانا

 مسؤوليةن أباعتبار  ،الضمان فيها ضعيفا المحدودة يعتبر مسؤوليةفالشركة ذات ال ،خرىوبعبارة أ 88للضمان.القاعدة العامة 

فان الضمان يكاد يضعف في  ،فمن هذا السياق 89.لقلة عدد الشركاء فيها باإلضافةهذا  محدودة مسؤولية تكون فيها يكالشر

 حد فقط. فيها محدودة والشريك وا مسؤوليةشركة الشخص الواحد حيث انه ال

، حيث  ذات المسؤولية المحدودة العام لدائني شركة الشخص الواحد ضمانهناك بعض المخاوف والشكوك حول ال وعليه فإن

 مسؤوليةوليته غير معقب ومسؤدارة من لشركة والمسيطر وصاحب القرار واإلن صاحب الشركة هو المالك الوحيد لهذه اإ

احب شركة الشخص الواحد ن يوازن بين هذه االمتيازات التي منحها لص أذاً فعلى المشرع إ ،محدودة بالمال المستثمر فقط

 الشركة. هذه وبين ضمانات دائني

بين صاحب  ؤافبرز الضمانات الحقيقية التي يمكن من خالل النص عليها تحقيق التكويفترض على مشرعي الدول البحث عن أ

ات وخصوصا عن باقي أنواع الشرك ات المسؤولية المحدودة تختلففضمانات دائني شركة الشخص الواحد ذ ،الشركة ودائنيها

تكون األموال الخاصة لصاحب  ثال، حيث في مثل هذا المؤسساتعن الضمانات المتوفرة للمتعاملين مع المؤسسات الفردية م

فنجد االمر مختلف جدا عن  90المؤسسة ضامنة لحقوق هؤالء المتعاملين وليس فقط ما تم استثماره في هذه المؤسسة الفردية.

كما سبق القول بان الضمان يشمل فقط األموال المستثمرة في الشركة وال  لية المحدودةذات المسؤو شركة الشخص الواحد

ي خصوصا فو الشركة ضمانات كافية للمتعاملين مععلى  النص من المهم أن تتضمن التشريعاتف يخترق األموال الخاصة. 

قانونية للشركة، أي أن ذمة الشركة الشركة وانفصال شخصية المالك عن الشخصية ال هظل وجود مالك وحيد لرأس مال هذ

  91المالية هي وحدها الضامنة لدائني الشركة وليس ذمة صاحب رأس المال كما في شركة التضامن أو المؤسسات الفردية.

ن الممكن فإن ذلك م ذات المسؤولية المحدودةوألنه في حالة عدم وجود ضمانات إضافية للمتعاملين مع شركة الشخص الواحد 

عدم وجود ضمانات كافية السترداد  يشة الوقوع في مطبامل مع هذا النوع من الشركات خاإلحجام عن التع ىإل أن يؤدي

رأس المال في الشركات بشكل عام وفي إضافة إلى ذلك فإن المسؤولية المحدودة ألصاحب  92حقوقهم في حال تعثر الشركة.

 المسؤولية المنصوص عليها في قوانين الشركات. ستخدم للتهرب من ي أن مكنيشركة الشخص الواحد بشكل خاص 

                                                             
تنقيح المستشار أحمد  (،آثار االلتزام رية االلتزام بوجه عام االثباتنظ)ي، الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني الرزاق السنهور عبدانظر   87

 .1968لسنة  67من القانون المدني الكويتي رقم  307المادة انظر أيضا ، 871ص( 2004 – اإلسكندرية)المراغي، منشأة المعارف، 
 .435انظر سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص   88
 . 488ص ، ، مرجع سابقسميحة القليوبيانظر   89
 . انظر أيضا223-190ص  نظر زينة الصفار، مرجع سابق،ا  90

 P Davies, Introduction to Company Law, (Oxford: Oxford University Press 2010) p. 9.  
91  See Beihui Miao, ‘A Comparative Study of Legal Framework for Single Member Company in European Union 

and China’, (2012), Vol. 5, Journal of Politics and Law, p. 4. See also Bernard F. Cataldo, ibid، p. 476. 
 .78ص  (2014)لمياء حلمي أبو جابر، إفالس شركة الشخص الواحد، جامعة الشرق األوسط، كلية الحقوق، انظر   92
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شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ضعيف مقابل الضمانات المتوفرة لهم عند موقف الدائنين والمتعاملين مع  إن

ق تعاملهم مع غير هذا النوع من الشركات، فلذلك تختلف التشريعات في نصوصها حول الضمانات التي يجب أن تضمن حقو

مع مثل للتعامل  اً مشجع عامالً  ن يعتبرأ نهمن شأ ر ضمانات عادلةيالواحد بشكل عادل، ونجد أن توفالشخص دائني شركة 

المحاكم  تلزما ،حماية لدائني الشركةلو وعلى سبيل المثال .ات الدوليوف تنشط اقتصادسهذه الشركات التي بدورها 

 93،ة وشيكة الدخول في عملية تصفيتهاالح دائني الشركة عندما تكون الشركاالنجليزية مدراء الشركات أن يحافظوا على مص

فيه ان ذلك يبين قناعة المحاكم اإلنجليزية بضرورة توفير الضمان الكافي للمتعاملين مع الشركة حتى وبعد  ال شكومما 

   نون اإلنجليزي.مما يوفر شعور بثقة التعامل مع الشركات في ظل القا يةدخولها للتصف تعثرها وفي مراحل

تنظيم شركة ب الخاص قانونيالتوجيه ال وربي وباألخصألا االتحادلى توجيهات شارة إبنا اإل يجدر يضاأ وفي هذا السياق

شركة الشخص الواحد ونص على عدة ضمانات لدائني هذه هذا التوجيه  نظم ، فقدالشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

وعلى الرغم من  94هذه التوجيهات تهدف الى توحيد القواعد القانونية للدول االوربية األعضاء،فان الشركة، ومما الشك فيه 

الزامية للدول فهي توفر حماية بقدر كبير للمتعاملين مع شركة الشخص الواحد مما يعكس حرص التوجيهات االوربية  عدم

  95لتحقيق التوازن المرجو.

 ذات المسؤولية المحدودة الشخص الواحددائني شركة المبحث الثاني: أبرز ضمانات 

يجاد ضمانات قانونية لحفظ حقوق إ وهي جب على مشرعي الدول الحرص عليهامور المهمة التي يمن األ ،كما سبق تبيانه

تهدف الى تحقيق االزدهار حيث إن قوانين الشركات يفترض أن  ،المحدودة مسؤوليةدائني شركة الشخص الواحد ذات ال

لذي يتطلب بنفس الوقت خلق بيئة تجارية قانونية متوازنة بين حقوق كل من مالك شركة الشخص الواحد ودائني االقتصادي وا

ص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في ضمانات لدائني شركة الشخبرز الأهم أ دراسة هذا المبحث عليه سيتناولو ،الشركة

الكويتي ومدى كفايتها في توفير التوازن  الشركات قانونليها في ة لمحاولة تقييم الضمانات المنصوص عالقوانين المقارن

 المرجو.

 :دارةاإلو سوء أهمال إلو اأغش ال في حاالتللشريك الوحيد  المحدودةالمسؤولية غير  .1

هذه ن يقابل أ للمشرعفالبد  ،المستثمرة في الشركة بأموالهالشريك  مسؤوليةهم ميزة لشركة الشخص الواحد هي تحديد أن أبما 

 يتم استبعادن أنها أن يحدد الحاالت التي من شأعلى القانون  جبدق يأبعبارة  ،تعامل مع هذه الشركةللم حقيقي الميزة بضمان

 نجلوسكسونيالمعروف في النظام األ المبدأمطبقين في ذلك  ،مواله الخاصةأب مسئوالً  الشريك المحدودة ليصبح مسؤوليةهذه ال

 Piercing the Corporate Veil or Disregard of the Corporateالمعنوية للشركة الشخصية  استبعاد اال وهو

96Entity.   للشريك في شركة الشخص الواحد عند وجود غش من خاللها استبعاد المسؤولية المحدودة ومن األمور التي يتم

                                                             
93  Harlequin Property (SVG) Ltd vs Halloran [2013] IEHC 362. 
94 Twelfth Council Company Law Directive 89/667/EEC of 21 1989 On Single-Member Private Limited Liability 
Companies. 
95  See Dragana Radenkovic Jocic, ‘A Single Member Company-Convenient or not for the Founders’, (2005), Vol. 

2, Economics and Organization, p. 209. 
    .277 ص ، مرجع سابق،الحيدريهيم إبرايوا انظر ه  96
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متعمد منه بارتكاب مخالفات إدارية كإخفاء او تحايل منه تجاه من يتعامل مع الشركة او الدائنين او عند افالس الشركة بسبب 

عندما يكون صاحب راس مال الشركة الوحيد مسؤوال في أمواله الخاصة عن ديون الشركة حقائق عن وضع الشركة. لذلك 

 عند ارتكابه مخالفات متعمدة او اهمال في ادارة الشركة سوف يكون للدانين ضمانة حقيقية تشجعهم على التعامل مع الشركة.

هذه هذا الخرق للمسؤولية المحدودة للشريك الوحيد لشركة الشخص الواحد لتحقيق قدر من الضمان للمتعاملين ولدائني و

ي بحت جاء لهدف تجاري اقتصادالمسؤولية المحدودة لشركة الشخص الواحد ن النص على أالشركة، آخذين باالعتبار هنا 

 ستهدفا يجب أن تإذ 97املة عن تعامالته التجارية مع اآلخرين.المسؤولية الكللتهرب من  على حد قول البعض وليس

م أعمال هذا النوع من الشركات وذلك من خالل ظنذات المسؤولية المحدودة ت التشريعات الخاصة بشركة الشخص الواحد

 الشركة في نفس الوقت. مصالح الشريك الوحيد وكذلك دائنيتحقيق التوازن بين 

في القوانين المنظمة لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة  ها نصكثير منرنة نجد ان الوبمطالعة التشريعات المقا

في ذمته المالية الخاصة عن ديون الشركة  الذمة المالية المستقلة للشركة وتجعل الشريك الوحيد مسؤوال ستبعدأحكام ت على

 2001من قانون الشركات البحريني الصادر في سنة  296ل تنص المادة امثعلى سبيل الوذلك وفقا لتحقق بعض الشروط. 

 هاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض منإذا قام صاحب رأسمال الشركة بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انت" أنه على

بعدم الفصل إنشائها كان مسؤوال عن التزاماتها في أمواله الخاصة. ويكون مسؤوال في أمواله الخاصة إذا قام صاحب الشركة 

حيث نص على  7-260ويتفق في ذلك قانون الشركات القطري في مادته رقم  98بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة".

بأمواله الخاصة عن التزامات الشركة عند قيامه بتصفيتها بسوء نية  صاحب الشركةنص على مسؤولية  حيث 99،نفس الحكم

متى ما اختلطت ذمته المالية مسئوليته وأخيرا ، ل تحقيق الغرض من تأسيسهاأو قب أو وقف نشاطها قبل نهاية مدة الشركة

 الخاصة بأموال هذه الشركة.

يسمح بتأسيس شركة الشخص الواحد ذات  يرلنداإأول قانون في  2014الصادر في  يرلنديقانون الشركات األ كان كذلك

على على الرغم من نصه صراحة  ،هذه الشركة ئنيص على ضمانات صريحة لحماية داالمسؤولية المحدودة ولكنه لم ين

عند ممارسته  باإلهمال قيامه غش فيما يخص الشركة أو حتى في حالالارتكابه أعمال الشخصية عند  مدير الشركةمسؤولية 

 اً كما يكون مدير أو مدراء الشركة مسؤولين مسؤولية شخصية عن ديون الشركة في حال أن فضلوا دائن 100ألعمال االدارة،

  101على آخر عند تصفيتها.

خرق المسؤولية المحدودة للشريك الوحيد أهمية  على تجمع الى حد ما ن القواعد العامة في قوانين الشركاتأ قد نستشفعليه و

حقية من له مصلحة أ ايضاحقيقي للمتعامل مع الشركة، و لتوفير ضمان في حاالت الغش والتحايل في شركة الشخص الواحد

فع الدعوى على يحق لكل ذي مصلحة رف ،دارته الشركةإو سوء أفعاله أضر بأضد مدير الشركة الذي  مسؤوليةال برفع دعوى

                                                                                                                                                                                                    
See also James A. Thomas, ‘One-Man Corporate Entity in Torts’, (1963), vol. 12, Cleveland-Marshall L. Rev., p. 

169. 
 .277-276ص مرجع سابق، الحيدري، ابراهيم هيوا انظر   97
 .2001الشركات البحريني الصادر في سنة  من قانون 296المادة   98
 . 7-260المادة رقم  2002لسنة  5م قانون الشركات القطري رق  99

100  Section 610 & 722 of Irish Company Act 2014. 
101  Section 604 of Irish Company Act 2014. 
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ر الشركة على مدي مسؤوليةن يرفع دعوى الأس المال أفس السياق يمكن لصاحب رس المال. وفي نأالمدير غير صاحب ر

اال يتصور أن يقيم الشريك الوحيد دعوى المسؤولية إذا كان ولكن مو مخالفته لنظام الشركة. أدارته إوذلك بسبب سوء المعين 

الشركة رفع دعوى المسؤولية ضد مدير الشركة والذي هو الشريك  كة، ففي هذه الحالة يمكن لدائنيهو نفسه مدير الشر

   102الوحيد فيها وذلك بشرط أن تكون لهم في هذه الدعوى مصلحة.

ام الخاصة بحماية دائني شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة فقد نصت األحكبالقانون الكويتي وأما فيما يتعلق 

إذا قام صاحب رأس مال الشركة بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل " أنه قانون الشركات الكويتي علىمن  90المادة 

ويكون مسؤوال في أمواله  ه الخاصة.في أموال التزاماتهامدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها كان مسؤوال عن  انتهاء

بذلك نرى أن المشرع  103الخاصة إذا ثبت أنه لم يفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة بما يضر الغير حسن النية".

على حماية قانونية لدائني شركة ونص في قانون الشركات  Piercing the Corporate Veilعلى مبدأ  الكويتي قد نص

 احد ذات المسؤولية المحدودة متفقا مع أغلب التشريعات المقارنة.الشخص الو

الحد األدنى لضمان حقوق دائني  تكييفها على انهايمكن  الحماية المنصوص عليها في القانون الكويتيهذه وبنظرة تقييمية ل

 تحقيق من ها قبل االنتهاءو وقف نشاطأ ،فقد نص المشرع على حاالت عامة كما في حالة تصفية الشركة بسوء نية ،الشركة

وليته من ؤلحاالت تتحول مسففي هذه ا ،و في حالة عدم فصل ذمته المالية الخاصة عن ذمة الشركةأ ،و مدتهاأغرضها 

للمشرع الكويتي تجنب النصوص  جدرمواله الخاصة. ولكن كان من األأغير محدودة لتشمل  مسؤوليةة الى محدود مسؤولية

باستغاللها لتجنب اختراق مسؤوليته  والمطاطة والتي من شأنها توفير مخارج لصاحب رأس المالذات التفسيرات المبهمة 

، كة بشكل واضح وصريحفي أمواله الخاصة عن التزامات الشر ، وذلك بالنص على المخالفات التي تجعله مسؤوالً الخاصة

ال إذا قام المالك الوحيد بسوء نية بتصفية فلألسف المشرع الكويتي نص على عبارات عامة غير مفسرة، فعلى سبيل المث

 التصفية حسنة النية وسيئة النية، الشركة فما المقصود بسوء النية بتصفية الشركة، فهل حدد المشرع معياراً للتفرقة بين

من جانب وفي النهاية هذا الضمان ليس بالقدر الكافي لدائن الشركة هذا  .لألسف لم يعمل ذلك وترك االمر اجتهادا للقاضي

وغير واضح للشريك الوحيد للشركة من جانب آخر، فال يعلم مقدما ما هي األمور التي تدخله في دائرة المسؤولية بأمواله 

 الخاصة.

ً هناك نصوص نأفنجد  القانون الفرنسي نعنيه هو ما فخير مثال على ودائني  متميزة فيما يتعلق بحماية مصالح المتعاملين ا

على المسؤولية المدنية لصاحب رأس مال شركة الشخص  85-98من القانون الفرنسي رقم  82ادة ، حيث تنص الملشركةا

أن للمحكمة اتخاذ االجراءات الالزمة ضد مدير الشركة سواء كان هذا المدير يعمل بأجر المحدودة، والواحد ذات المسؤولية 

 104حدى األفعال التالية:إذلك في حال ارتكب أو بدون أجر و

 قد تصرف في أموال الشركة كأمواله الخاصة.إذا كان  -1

 إذا أخفى تحت ستار الشركة أعماال تجارية لمصلحته الشخصية. -2

                                                             
 .97 صمرجع سابق، ناصيف، انظر إلياس   102
 .2016لسنة  1لكويتي رقم من قانون الشركات ا 90المادة   103
 .98 ص مرجع سابق،ناصيف، انظر إلياس   104
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إذا سحب أمواال أو فتح اعتمادا للشركة ال تتناسب مع مصلحته وألغراض شخصية أو لمساندة شركة أخرى أو  -3

 مشروع آخر كانت له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

ساءة استعمال الحق لمصلحته الشخصية أدت إلى خسارة الشركة بشكل مبالغ فيه إلى إتدل على  إذا قام بتصرفات -4

 توقفه عن سداد ديونها.

ساك الدفاتر بالطريقة التي إمسبية عائدة للشركة، أو امتنع عن إذا أمسك دفاتر محاسبية وهمية، أو أخفى وثائق محا -5

 ينص عليها القانون.

                                             الخداع كل أصول الشركة أو جزءا منها، أو عمل على زيادة خصومه.إذا أهدر أو أخفى عن طريق  -6

ه وصريحة تبين متى يكون صاحب رأس المال الوحيد مسؤوال بأموال وعليه نجد ان المشرع الفرنسي وضع حاالت واضحة

 ميزة لدائني شركة الشخص الواحد ذات المسؤوليةحماية قانونية من يضفي أنه بال شك أالشركة، من ش التزاماتالخاصة عن 

مواله أدخال إثل هذه المخالفات التي من شأنها النية الوقوع في م مكن أن يجنب الشريك الوحيد سيءيوفي المقابل  ،المحدودة

 الخاصة كضمان لدائني الشركة. 

 :ةذات المسؤولية المحدود عن شكل شركة الشخص الواحداالفصاح  .2

حيث  قبل التعاقد الشخص الواحد هو ان يكونوا على علم ودراية مسبقاً بشكل الشركة شركةللمتعاملين مع  من أبسط الضمانات

عليه من المهم ان تنص التشريعات التي تتبنى فكرة شركة الشخص الواحد على نظام  ،ان مسؤولية الشريك الوحيد محدودة

بالنسبة لإلعالن عن اشكال الشركات األخرى مثل ذات المسؤولية المحدودة او لإلعالن عن شكل الشكل كما هم الحال 

للمتعاملين مع الشركة أن شركة  ن يعلنأشترط المشرع لهذا الشريك الفريد ن يأمن المهم فالتضامن او المساهمة وغيرهم. 

ن إحيث  ،س مال الشركةأالوحيد لرنه هو فقط المالك أو محدودة المسؤولية الواحد التي يتعاملون معها هي أنهالشخص ا

قراره سواء في الدخول باألعمال التجارية معها  وتحديد أهمية عند تقييم المتعامل مع هذه الشركةكة له العالنية عن شكل الشر

 105أم ال.

. اسم الشركة بعبارة شركة الشخص الواحد )ش. ش على ضرورة اقتران والمشرع االماراتي المشرع القطري وفي ذلك نص

ة "يشترط ادراج عنوان الشرك أن من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات الكويتي على 57مادة تنص ال وفي الكويت 106و.(،

( على جميع االوراق والمطبوعات التي .و .ش .( او )شليهما عبارة )شركة شخص واحدإواسمها التجاري وراسمها مضافا 

من قانون الشركات على تضمين جميع أوراق  22حيث تلزم المادة  ع الغير".عمالها والعقود التي تبرمها مأفي تستخدمها 

الشركة ومراسالتها بيان عن شكلها واال تكون مسؤولة بالتضامن عما يلحق الغير حسن النية من ضرر نتيجة هذه المخالفة. 

شركة باسم مالك رأسمالها، وأن يجب أن يقترن اسم ال هعلى أن هنصو هذا الضمان نجد حرص المشرع الكويتي بعبارة أخرى،

. وعند إغفال مثل هذه المعلومات فإن صاحب رأس المال الوحيد سوف (.و .ش .ك عبارة شركة شخص واحد )شتضاف كذل

حيث يجب أن يكون الشخص المتعامل مع الشركة على علم باسم صاحب  في أمواله الخاصة عن ديون الشركة. يكون مسؤوالً 

ً أساسي مالً ألنه يعتبر عا ،الشركة فصاح عن رأس إكة. كذلك من المهم أن يكون هناك يعتمد عليه اآلخرين عند التعاقد مع الشر ا

                                                             
 .282ص  ، مرجع سابق،الحيدريإبراهيم هيوا انظر   105
 .27المادة  2015لسنة  2، وأيضا قانون الشركات االماراتي االتحادي رقم 3مكرر 260المادة  2002( لسنة 5قانون الشركات القطري رقم )  106
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شهار اسم مدير الشركة وصالحياته عن طريق تسجيل هذه المعلومات في إويكتب على جميع مراسالتها، ويجب مال الشركة 

من قانون  9المادة  لىإ باإلضافةهذا  ن مقابل رسم رمزي.االطالع عليها حتى ولو كابالسجل التجاري وأن يسمح لألفراد 

في مواجهة  ةال لن تكون نافذإشركة وما يطرأ عليه من تعديالت وعلى وجوب شهر عقد ال التي تنص ركات الكويتيالش

ت ونظرا لضعف االئتمان لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة فإن الكشف واإلفصاح عن المعلوما 107الغير.

 بالنسبة للمتعاملين معها ويعتبر ضمانه لحقوق هؤالء باألهميةغاية هو أمر  وما يطرأ عليها من تعديالت الخاصة بالشركة

 ذلك. تأكيدفحرص المشرع على 

 :س مال الشركةألر دنىأاشتراط حد  .3

، حيث تعتبر هذه المحدودة س مال شركة الشخص الواحد ذات المسؤوليةلرأ أدنيحد الكثير من التشريعات المقارنة  اشترطت

ً حقيقياً لقيام الشركة بتحقيق أهدافها، إضافة ضمانا رئيسيا لحقوق دائني لى كونه إ التشريعات وجود مثل هذا االشتراط ضمانا

مهما كانت  هن يخفضمالك رأس مال شركة الشخص الواحد أن الغالب من التشريعات ال تجيز لفإ وعلى األكثر 108،الشركة

ة انه الضمان الوحيد المتوفر مقابل حقوق دائني الشركة والتي اوجبت تلك التشريعات التزام على شركة األسباب بحج

 وراقها.رأس مال الشركة على جميع أان تكتب الشخص الواحد محدودة المسؤولية 

س مال مر بأن ال يقل رأيجب على القوانين المنظمة لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة مراعاة هذا األ هنعليه فإ

لمتعاملين معها ن وجود مثل هذا االشتراط سوف يمثل ضمانا لالشركة حتى انقضائها، أل الشركة عن مستوى معين منذ تأسيس

ن ضعف ائتمان شركة أفوفي الحقيقة  109على التعامل مع مثل هذه الشركات، من خالل تشجيع الغير االقتصادوبالتالي ينشط 

المؤيدين  ن الكثير منال أإالمسؤولية المحدودة أدى الى رفضها كفكرة في بعض القوانين المقارنة، الشخص الواحد ذات 

ن رفض السماح فيمكن القول بأ 110س مال الشركة هو ضمان كاف لدائنيها،لوجود هذه الشركة يرى أن مع اشتراط حد لرأ

س مال الشركة دنى لرأنها غير مقبول لوجود حد أبتأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بحجة ضعف ائتما

 إضافة الى أنه يمكن للتشريعات أن تزيد من هذا الضمان بما ال يعرقل عمل الشركة.كضمان لدائنيها، 

يدفع بالكامل عند تأسيس  تي ألف لاير قطريمائبمال الشركة  رأسل نظم المشرع القطري الحد األدنىوفي هذا الشأن 

نص  2002لسنة  40والقانون المعدل له رقم  1997لسنة  22ردن نجد أن المشرع وفقا للقانون رقم وفي األ 111،الشركة

أضف إلى ذلك  112ز لمراقب الشركات أن يسجل شركة محدودة ذات شخص واحد،اعلى حد أدنى وهو ألف دينار أردني وأج

أال يقل المدفوع عن ولكن بشرط ال عند التأسيس ن القانون قد تساهل مع الشريك الوحيد عندما أجاز أال يدفع كامل رأس المأ

وعلى  113 خفض راس مال الشركة.عندما يدائني الشركة االعتراض على قرار مالك الشركة الوحيد أجاز لحد رأس المال، و

اشترط لرأس مال الشركة ذات الشريك الوحيد، أما القانون األلماني العكس من ذلك، القانون اإلنجليزي لم ينص على حد أدنى 

                                                             
 .9المادة  2016لسنة  1ويتي رقم قانون الشركات الك  107
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الشركة، وأوجب الشريك الوحيد أن يدفع الفرق نقديا  أن يتم دفع كامل راس مال الشركة بواسطة الشريك الوحيد عند تأسيس

او عينيا للمحكمة أو أن يتم ايداعه في صندوق قصر العدل كضمانة لدائني الشركة حيث ليس لهم ضمان لحقوقهم تجاه هذه 

 الشركة إال رأس مالها.

برأس مال نص على عدة أحكام خاصة ي من قانون الشركات الكويتي 87لمادة ا ه فينجدالكويتي لقانون شأن فاوفي هذا ال

، بالكامل اً ويجب أن يكون مدفوع ،غراضهاأون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أن يك شترطاشركة الشخص الواحد حيث 

، هذا باإلضافة إلى ان سابها في أحد البنوكشركة في حويشترط المشرع الكويتي في قانون الشركات أن يودع رأس مال ال

فيجب أن يظل وهو ألف دينا كويتي، وجود حد أدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية  على نصالقانون 

وص عليه أي غير منقوص كحماية لدائنين الشركة، لكن إذا قل رأس مال الشركة عن الحد األدنى المنص اً الحد األدنى موجود

    114.تصبح الشركة غير قانونيةن أو الالئحة التنفيذية للقانون في القانو

، حيث يمكن القول أيضا ومن جانب آخر، نجد أن مسالة تقييم الحصص العينية التي يقدمها مالك رأس المال من األمور المهمة

مال الشركة مما قد تسبب  ص لرفع قيمة رأسمن المسائل التي يجب على المشرع ضمان عدم المبالغة في تقييم الحص إنها

لمتعاملين معها، حيث أن الضمان الحقيقي في رأس مال شركة الشخص الواحد هي مسؤولية صاحب رأس مال بإضرار ا

المقدمة كجزء من رأس مال الشركة لفترة زمنية معينة باإلضافة الشركة بأمواله الخاصة تجاه الدائنين عن تقييم الحصص 

 الجزائية في حال تعمد المغاالة بالتقييم، أي بسوء نية.للعقوبات 

مال الشركة،  على جواز أن يقدم الشريك الوحيد حصة عينية كجزء من رأس 58ينص قانون الشركات األردني في المادة و

المال  يجب أن يحافظ صاحب رأس هوتنص نفس المادة على أن ،مال الشركة بشكل حصة عينية ولكن ال يجوز تقديم كل رأس

مال للشركة بحيث إذا انخفضت قيمتها يحب عليه دفع الفرق بين قيمتها عند التأسيس  المقدم كرأس على قيمة الجزء العيني

 وقيمتها بعد االنخفاض في سعرها. 

ماراتي على جواز تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد نص المشرع اإلوفي االمارات العربية المتحدة، 

ً لم يفرد لهذا النوع من الشركات أحكامولكنه  ماراتي ن الشركات اإلمن قانو 71خاصة بها وإنما أشار في عجز المادة  ا

الواحد بما ال لى أن تسري أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة على شركة الشخص إ 2015لسنة  2االتحادي رقم 

حصص نقدية وعينية بشرط دفعها  منكون رأس مال الشركة أن يت ماراتيجاز كذلك المشرع اإلأو ،يتعارض مع طبيعتها

عن طريق يجب أن تتم رأس المال  وفيما يخص تقييم الحصص العينية التي يقدمها مالك .76التأسيس في المادة  دبالكامل عن

مارة كات في اإلجهة المختصة بشؤون الشركثر من المعتمدين لدى هيئة األوراق المالية والسلع تختاره الأو أمستشار مالي 

ً لجهة المختصة أن تعترض على التقييم وتعيين مقيمل يمكنال كان التقييم باطال، وإو  115.آخر على نفقة مقدم الحصة ا
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مدة معينة لمسؤولية الشريك عن المبالغة بتقييم الحصص ولكن جعلها  فأن القانون األلماني لم يجعل هناك أيضا في ذلكو

بير لتقييم في فرنسا يوجب القانون على مالك رأس مال شركة الشخص الواحد تعيين خو 116وجود الشركة، مفتوحة طوال

 لىلك متى ما كان هناك تقدير زائد ععن هذا التقييم وفقا للمسؤولية المدنية وذ وف يكون مسؤوالً سالحصة العينية والذي 

ك تظل مسؤولية الشريك الوحيد قائمة عن هذا القيمة الحقيقة للحصة العينية وذلك حماية للغير المتعامل مع الشركة، وكذل

المبالغة  حالة تقررالخطأ لمدة خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، هذا باإلضافة بشكل مؤكد عن مسؤوليتهم الجنائية في 

 117بتقدير الحصة العينية.

ً ي  س مال الشركة على حصص عينية تقتجيز ان يشتمل رأمن قانون الشركات الكويتي  87المادة و حكام المنصوص لأل م وفقا

من قانون الشركات الكويتي والتي تنص بدورها على وجوب تقييم الحصص العينية من قبل أحد مكاتب  11عليها في المادة 

فعل المشرع الكويتي حين ربط تقييم الحصص العينية بمراقبي الحسابات  ما وحسنايق المعتمدة من هيئة أسواق المال، التدق

من قانون الشركات  11ى هيئة أسواق المال لما لهذه الهيئة من لوائح رقابية جيدة في هذا الخصوص وفقا للمادة المعتمدين لد

 118الكويتي.

 وملكيتها سواء من شخص طبيعي او اعتباري: عدد الشركات التي يجور للشخص الواحد ان يمتلكها .4

شركة، الأن يتملكها قد يحقق قدر من الضمان لدائني  وحيدالتي يمكن لهذا المالك ال مسألة تحديد عدد شركات الشخص الواحد

 من شأنه تكاثر الذمم المالية المخصصة ومن ثم من الممكن التحايل الشركاتحيث يرى البعض أن عدم وضع حد أقصى لعدد 

وال بين وعلى العكس من ذلك فان تحديد عدد الشركات من شأنه يجنب تهريب األم 119والتالعب على القانون والدائنين،

ً التشريعات المقارنة لم تضع تنظيم نانفصال الذمم المالية للشركات. وفي ذلك نجد أيحقق الشركات و لعدد الشركات  اً موحد ا

هذا باإلضافة الى ان تختلف التشريعات في  120.ىخرألى إحكام من دولة حيث تختلف تلك األ ،التي يمكن للشخص ان يمتلكها

تسمح بعض التشريعات للشخص الطبيعي واالعتباري ف او االعتباري لشركة الشخص الواحد،السماح بتملك الشخص الطبيعي 

بتأسيس شركة الشخص الواحد بينما هناك تشريعات تقصر تأسيس هذا النوع من الشركات فقط على األشخاص الطبيعيين 

 دون االعتباريين.

في ألمانيا، أما في  كما هو الحالركة شخص واحد لطبيعي أكثر من شسس الشخص اؤفي أوروبا بعض الدول تسمح بأن يو 

من القانون  36وفقا للفقرة األولى من المادة و 121أكثر من شركة شخص واحد. ؤسسا فال يجوز للشخص الطبيعي أن يإيطالي

على العكس ، ركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودةيسمح للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من ش ال 1985الفرنسي لسنة 

                                                             
 .58مرجع سابق، ص  ناصيف،انظر إلياس   116
 .84 ، صمرجع سابقلمياء حلمي أبو جابر، انظر   117
عينية وجب تقويم هذه الحصص من قبل حصصا زيادة رأس مالها إذا تضمن رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند على أنه " 11تنص المادة   118

ال يكون تقويم الحصة نهائيا إال بعد إقراره من  .العينيةأحد مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة، وتحدد الالئحة التنفيذية أسس وضوابط تقويم الحصص 
 يكون لمقدمي الحصص العينية حق التصويت في شأن إقرار التقويم ولو كانوا من الشركاء أو الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة بحسب األحوال، وال

شركة أصحاب األسهم أو الحصص النقدية. إذا اتضح أن تقويم الحصص العينية ينقص بأكثر من العشــر عن القيمة التي قدمت من أجلها، وجب على ال
له أن يعدل عن االكتتاب بالحصة العينية. وفي  كما يجوز، العينية أن يؤدي الفرق نقداً  لحصةوجاز لمقدم ا ،هذا النقص تخفيض رأس المال بما يعادل

 ."قيمتها بالكاملمدفوعا  أسهماأو حصصا إال جميع األحوال ال يجوز أن تمثل الحصص العينية 
 .60انظر إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص   119
 . 306هيوا ابراهيم الحيدري، مرجع سابق، ص انظر  120

121  See Eroglu, Muzaffer, ibid, p. 1281. 
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لك فإن نفس القانون لم يمنع األشخاص االعتبارية من تأسيس أكثر من شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، ولكن من ذ

  122ال يجوز لشركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من نفس النوع.

ن شركة وفي هذا الشأن نجد أن المشرع السعودي قد وضع حدا ومنع الشخص سواء طبيعي او اعتباري ان يتملك أكثر م

في جميع " أنه على 2014الفقرة الثانية من النظام الشركات السعودي الجديد لسنة  154تنص المادة شخص واحد فقط، و

ال يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أو يتملك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد وال يجوز  ،األحوال

تؤسس أو تتملك شركة أخرى  نخص واحد )ذي صفة طبيعية أو اعتبارية( أالمحدودة المملوكة من شللشركة ذات المسؤولية 

 ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد".

عليه نجد انه ال يوجد منهج عام في تحديد عدد الشركات التي يملكها الشخص وال في مسالة السماح لملكية الشركة سواء من 

عدد تحديد نجد أن المشرع الكويتي لم يتناول مسالة  نه لألسف الشديدفاالنسبة للقانون الكويتي وبشخص طبيعي او اعتباري، 

الشركات التي يمكن للشخص ان يمتلكها مما يدل على أن المشرع الكويتي لم يقتنع بأهمية هذا الضمان، وانما قد يرى أنه من 

 123الصعب تقييد عدد الشركات التي يملكها الشخص وإنما له الحق بأن يمتلك أكثر من شركة.

يؤسس الشخص االعتباري شركة الشخص أن  2016لسنة  1يحظر قانون الشركات الكويتي الجديد رقم  من جانب آخر لمو

بعكس قانون الشركات الكويتي القديم الذي كان ينص صراحة على وجوب أن يكون جميع الشركاء المحدودة  مسؤوليةذات ال

ي يقصد بشركة من قانون الشركات الكويت 85فوفقا للمادة  124بيعيين.في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من األشخاص الط

كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، وال يسأل مالك الشركة عن " الشخص الواحد

باب وإذا تعدد المالك حصص رأس مال الشركة ألي سبب من األس ،بمقدار رأس المال المخصص للشركة التزاماتها إال

قر تأسيس شركة ذات مسؤولية أفبذلك نجد أن المشرع الكويتي  ."تحولت بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

ً أو اعتباري اً محدودة بواسطة شخص واحد فقط سواء كان هذا الشخص طبيعي  .ا

 :ذات المسؤولية المحدودة تحديد نشاط شركة الشخص الواحد .5

ن الموازنة بين المسؤولية المحدودة للشريك الوحيد لشركة الشخص الواحد وضمان دائن هذه رغبة من المشرع لتحقيق قدر م

نظرا لضعف االئتمان في شركة كما سبق القول فانه وجد انه من الالزم تنظيم نشاطات شركة الشخص الواحد ، فانه  الشركة

انات لحقوق الدائنين أمر ضروري ولكن بما ال زيادة الضم نإمسؤولية المحدودة للشريك الوحيد فالشخص الواحد بسبب ال

فلذلك من الممكن أن يكون هناك زيادة  .تأسيس مثل هذا النوع من الشركاتبيعرقل الهدف الذي سمح المشرع من أجله 

لهذا النوع من  لضمان حقوق دائني شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة عن طريق تحديد النشاطات التي يسمح

نظرا لذلك فإنه ال يجوز لهذا النوع من الشركات ممارسة أنشطة تجارية تتطلب رؤوس أموال ضخمة و ،ات بمزاولتهالشرك

يد الكثير من الفقهاء حظر ممارسة شركة الشخص الواحد أوفي ذلك  ،فيها ونائتمانها وحتى ال يتضرر الدائن لضعف

الصغيرة وليس  مشروعاتصحاب الأساس لتشجيع مت من األقد نظ الشركة ن هذهإحيث  ،االقتصادية الكبيرة مشروعاتلل

                                                             
 .161، ص مرجع سابقالقادر،  ناريمان عبدانظر   122
 . 307انظر هيوا إبراهيم الحيدري، مرجع سابق، ص   123
 .2-185المادة  1960لسنة  15قانون الشركات التجارية الكويتي الملغي رقم   124
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الجديد على أن شركة  الكويتي قانون الشركات 93المادة  وهذا هو السبب الذي جعل المشرع الكويتي ينص في 125العكس.

ية نشطة التجارية الممنوعة على الشركة ذات المسؤولالمحدودة ال يجوز لها ممارسة األ الشخص الواحد ذات المسؤولية

  هذه الشركة.وفي ذلك ضمان للمتعاملين مع لبنوك وأعمال التأمين المحدودة متعددة الشركاء مثل أعمال ا

                                                             
يضا هيوا أ. انظر 342ص ( 1993 – القاهرة) ،دار الفكر العربي ،لمصري المقارنلقانون االشركات التجارية في ا ،بو زيد رضوانأانظر   125

 .283ص  ، مرجع سابق،الحيدريإبراهيم 
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 الخاتمة

الشركات الكويتي  الواحد ذات المسؤولية المحدودة والذي تم تنظيمها في قانون الشخصتناول هذا البحث دراسة شكل شركة 

نتيجة محاوالت التجار  توقد يكون قد جاء نسبيا هكرة هذه الشركة حديثوكما تبين من البحث أن ف، 2016لسنة  1رقم 

الشركة هي محدودة هذه أن مما هو واضح من البحث و حد.ألى الشراكة مع وليتهم القانونية دون اللجوء إمسؤهم لتحديد وسعي

، وعليه كما سبق ألقل للشركةمن األصل العام الذي يستدعي وجود شريكين على ا إستثناءاً  واحد المسؤولية يملكها شخص

 القول بأن لهذه الشركة خاصيتان وهما المسؤولية المحدودة والصفة الفردية.

لى مثل إفسلط هذا البحث الضوء على هذه الشركة الجديدة والتي قد تعكس عدد المشروعات الصغيرة في الكويت والحاجة 

كرة شركة الشخص الواحد والنظام القانوني للشركة، وماهي ة فماهيهذا الشكل من الشركات، فحاول البحث اإلجابة على 

امتيازات شركة الشخص الواحد، وأخيرا أبرز الضمانات لدائني هذه الشركة، ولإلجابة على هذه التساؤالت اتبعت الدراسة 

واحد واقتراح ما في تنظيمه لشركة الشخص ال 2016لسنة  1المنهج التحليلي المقارن لمحاولة تقييم القانون الكويتي رقم 

 يناسب لتطويره.

 ومما تم استخالصه من البحث:

يملكه شخص  اقتصادينها مشروع تجاري يمكن أن تعرف على أذات المسؤولية المحدودة شركة الشخص الواحد  .1

بحدود رأس مال الشركة فقط، ويتم تأسيس الشركة إما بإرادته المنفردة فيقتطع جزء كون مسؤوال يواحد بالكامل و

، ويتم تأسيس يته محدودةتكون مسؤولإلستثمارها في هذا المشروع الذي يكتسب الشخصية االعتبارية وأمواله من 

بطريق غير مباشر وذلك عندما  الشركة إما بإرادته المنفردة وتسمى بطريقة التأسيس المباشر أو يمكن أن تؤسس

 .شركاء في الشركة في يد شريك واحدالجتماع حصص كل النتيجة  تكون

شركة الشخص الواحد تعتبر استثناء من المفهوم القانوني العقدي للشركة والذي يفترض وجود شخصين على األقل  .2

  فتكفي اإلرادة المنفردة لتأسيس هذه الشركة.لتأسيس الشركة، أما شركة الشخص الواحد 

المباشر، فطريق التأسيس  هناك طريقان لتأسيس شركة الشخص الواحد وهما التأسيس المباشر وطريق التأسيس غير .3

المباشر هو بمعنى أن تؤسس الشركة ابتداءاً بناء على إرادة شخص واحد فقط، أما غير المباشر فهو تحول الشركة 

 إلى شركة شخص واحد وذلك في حال اجتماع حصص الشركاء بيد شريك واحد.

دود رأس مال الشركة والذي يتم مسؤولية الشريك الوحيد فيها محدودة في حتتميز شركة الشخص الواحد بأن  .4

تخصيصه واقتطاعه لتأسيس هذا المشروع، فال يكون مسؤوال عن ديون الشركة وخسائرها في أمواله الخاصة، 

 حيث يتم فصل ذمته المالية الخاصة عن ذمة هذه الشركة.

لميزة ساهمت في القضاء أن هذه انها مملوكة لشخص واحد فقط، وكما تبين بالدراسة أمن أهم المزايا لهذه الشركة ب .5

من مبدأ تحديد  لالستفادةعلى الشركات الوهمية والشركاء الوهميين، فهي تقضي على مسالة إدخال شركاء صوريين 

 المسؤولية.
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إستدراجا مما سبق فال يكتسب الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد صفة التاجر، فانطالقا من تحديد المسؤولية  .6

  الصفة االعتبارية، عليه ال يكتسب الشخص صفة التاجر وإنما الشركة.اكتساب هذه الشركة وفصل الذمة المالية و

عليه تخلص الدراسة أن شركة الشخص الواحد تتفق مع المؤسسة الفردية بأنها مملوكة لشخص واحد، ولكنها تختلف  .7

 االعتبارية، ومن حيثعنها من حيث اكتساب الشركة الشخصية االعتبارية أما المؤسسة ال تكتسب الشخصية 

صاحب المؤسسة الفردية، وأخيرا مسؤولية الشريك الوحيد لصفة التاجر فال تثبت للشريك الوحيد وإنما تثبت  اكتساب

في شركة الشخص الواحد محدودة بحدود رأس مال الشركة ولكن مسؤولية صاحب المؤسسة الفردية مطلقة بجميع 

 أمواله عن ديون الشركة.

 سة بأن شركة الشخص الواحد تحقق مزايا عديدة للمالك الوحيد للشركة، وعليه في المقابل يفترضخلصت هذه الدرا .8

ن توفر ضمانات حقيقية للمتعاملين ودائني هذه الشركة، ألن كما تبين أن الضمانات تعتبر ضعيفة على التشريعات أ

ات الدول تفاوتت في توفير ضمانات دائني ن تشريعهذا المالك الوحيد، وفي الحقيقة أأي غير متوازنة مع امتيازات 

 شركة الشخص الواحد، فمنهم من خلق بيئة تجارية متوازنة ومنهم من ميز المالك الوحيد على دائنيه.

المسؤولية  من المبادئ المهمة التي حرصت التشريعات على النص عليها لتحقيق هذا التوازن هو مبدأ خرق .9

لة غش وتحايل هذا الشريك وعدم فصل ذمته المالية عن ذمة الشركة، وحسنا المحدودة للشريك الوحيد وذلك في حا

من قانون الشركات، إال إنه كما تبين جاءت  90ما فعل المشرع الكويتي حين أكد على هذا المبدأ في المادة رقم 

 ة المالية.لما يحتم خرق الذم وحاالت مفصلة عبارات المشرع الكويتي عامة وغير واضحة ولم يضع تفسير دقيق

لحقوق دائني تفاوتت التشريعات المقارنة في اشتراطها لحد أدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد كضمان رئيسي  .10

ذات المسؤولية  الحد األدنى لرأس مال شركة الشخص الواحدعلى  لحقيقة ان المشرع الكويتي نصواالشركة، 

 يوفر ضمان للمتعامل مع الشركة. المحدودة وذلك

ركات التي يمكن أن يملكها الشريك الوحيد لشركة الشخص الواحد، وأيضا مدى إمكانية الشخص االعتباري عدد الش  .11

تأسيس شركة الشخص الواحد من األمور التي تشكل ضمان رئيسي لدائني الشركة كما تبين، والحقيقة في هذا الشأن 

بق القواعد العامة للشركات في هذا طان المشرع الكويتي لم يفرد نصوص خاصة لشركة الشخص الواحد وإنما 

 الشأن.

المشرع وأخيرا تحديد نشاط شركة الشخص الواحد أمرا ضروريا لتحقيق ضمان حقيقي للمتعاملين مع الشركة،  .12

 بنوك والتأمين لتحقيق هذا الضمان. نص على عدم إمكانية الشركة ممارسة أعمال ال الكويتي

 وعليه توصي هذه الدراسة على:

ذات المسؤولية  ان يفرد المشرع الكويتي نصوصا أكثر تفصيال وايضاحا لشركة الشخص الواحد من األهمية .1

 .المحدودة

إذا قام صاحب رأس مال " أنه من قانون الشركات الكويتي على 90المادة  توصي هذه الدراسة بأهمية تعديل نص .2

قيق الغرض من إنشائها كان مسؤوال عن مدتها أو قبل تح انتهاءالشركة بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل 

في أمواله الخاصة. ويكون مسؤوال في أمواله الخاصة إذا ثبت أنه لم يفصل بين ذمته المالية والذمة المالية  التزاماتها
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تفسيرا  أكثروالتي تتعلق بخرق المسؤولية المحدودة لوضع نصوص  126،للشركة بما يضر الغير حسن النية"

 لتي تستعدي تطبيق المبدأ.ت اوتفصيال بالحاال

،  ذات المسؤولية المحدودة من جانب آخر، لم يعالج المشرع الكويتي مسالة وفاة الشريك في شركة الشخص الواحد .3

لى الورثة وتحولها إن يفرد لهذه المسالة نصا أكثر تفصيال ووضوحا سواء باستمرار الشركة وانتقالها أومن األفضل 

ة أو انتقال الشركة إلى الورثة واعتبارهم حصة واحد أو إنقضاء الشركة على ذات مسؤولية محدودالى شخص 

 فرض أنه هذا الشريك الوحيد محل اعتبار.

هذه الدراسة أيضا بتحديد عدد الشركات التي يمكن للشريك الوحيد أن يملكها ألن من شان ذلك أن يضفي  حتقتر .4

من ِشأنه ان حث، حيث كثرة عدد الشركات التي يملكها الشخص حماية حقيقية للمتعاملين مع الشركة كما تبين في الب

إلى تنظيم مسالة مدى إمكانية الشخص  لية ومن ثم التالعب على الدائنين، هذا باإلضافةيؤدي إلى تكاثر الذمم الما

 االعتباري تملك شركة الشخص الواحد.

شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية األخرى التي من الممكن أن تضفي ضمانات أكثر لدائني  يبمن األسالو .5

المحدودة هو أن يكون هناك نظام رقابة مالية على هذه الشركة وذلك من خالل اشتراط تعيين مدقق حسابات من 

لى تقديم تقرير مالي نصف سنوي للشركة على أن يشهر هذا إالمحاسبين المسجلين في هيئة أسواق المال باإلضافة 

التجاري أو أن ينشر على موقع الشركة اإللكتروني في حال كان القانون يوجب على التقرير بتسجيله في السجل 

 الشركة أن يكون لها ذلك. 

بالقرارات التي تتخذ بخصوص الشركة سواء على  اً خاص اً إلزام الشريك الوحيد بأن يمسك دفترب تقترح هذه الدراسة .6

أن يسمح لكل على ة أو قرارات الجمعية العمومية، شكل قرارات تنفيذية ألعمال الشركة أو قرارات مجلس اإلدار

ذي مصلحة بالشركة االطالع عليها في أي وقت سواء كان بمقابل أو بدون حتى يتسنى ألصحاب المصالح ومنهم 

 127دائني الشركة االعتراض على القرارات التي تهدد مصالحهم المتعلقة بالشركة.

هي تعارض المصالح بين الشريك  ذات المسؤولية المحدودة واحدومن المشكالت التي قد تبرز في شركة الشخص ال .7

الوحيد بذمته الخاصة ومصلحة الشركة كشخصية اعتبارية منفصلة، فتوصي هذه الدراسة بضرورة تنظيم عملية 

وفقا لذلك فيجب أن يلتزم صاحب رأس مال الشركة وفقا حيث  ،كل دقيق ووفق فترات زمنية معلومةبشاإلفصاح 

لتحقيق  عاملين مع الشركة وخصوصا دائنيهاو اللوائح المنظمة بأن يفصح عن المعلومات المهمة بالنسبة للمتللقانون أ

  128الضمان في التعامل مع الشركة.

في الكويت وأخيرا نوصي الزمالء الباحثين بعمل دراسات ميدانية لمعرفة مدى اقبال أصحاب المشروعات الصغيرة  .8

المقدمة من أصحاب المشروعات في هذا ركة من عدمه، وماهية االقتراحات على هذه الشكل الجديد من الش

  الخصوص.

                                                             
 .2016لسنة  1من قانون الشركات الكويتي رقم  90المادة   126
 .736 ، صمرجع سابقالدحيات، انظر عماد عبد الرحيم   127

128 See Rolandino Guidotto, ‘ The Proposal for A Directive On Single Member Private Limited Liability Company 

(Societas Unius Personae) from the Italian Perspective’,Madrid November  (2014) available at SSRN 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2582928 (last visited 12th of Oct. 2017). 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2582928


33 
 

 المراجعقائمة 

 المراجع العربية:أوال:  •

o :مراجع عامة ومتخصصة 

دار الفكر  الطبعة االولى، الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن، ،بو زيد رضوانأ -

 .(1978 – القاهرة) العربي

 القاهرة) ،دار الفكر العربي ،الشركات التجارية في القانون المصري المقارن ،بو زيد رضوانأ -

– 1993.) 

 2012لسنة  25أحمد الملحم، قانون الشركات الكويتي والمقارن وفق المرسوم بقانون رقم  -

الجزء الثاني القواعد الخاصة بالشركات،  2013لسنة  97وتعديالته الصادرة بالقانون رقم 

 (.2015 –)الكويت ، مجلس النشر العلمي الطبعة الثانية

، الطبعة شركة الشخص الواحد، موسوعة الشركات التجارية الجزء الخامس ،لياس ناصيفإ  -

 (.2013 –الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية )بيروت 

شركات  –شركات التضامن  –وبي، الشركات التجارية )النظرية العامة للشركات يسميحة القل -

شركة  – باألسهمشركة التوصية  –الشركة ذات المسؤولية المحدودة  –سيطة التوصية الب

الشركة وفقا لقانون ضمانات وحوافز  –وراق المالية الشركة العاملة في مجال األ –المساهمة 

 –)القاهرة  دار النهضة العربية ، الطبعة السادسة،وال الستثمارها(مشركة تلقى األ –االستثمار 

2014). 

ضد شركة الشخص الواحد )نحو بناء قانوني أفضل للمشروع  ،كيم محمد عثمانالح عبد  -

 .(1994 –القاهرة ) االقتصادي الفردي(، دار النهضة العربية

نظرية االلتزام بوجه عام )الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني  عبد -

 (.2004 – اإلسكندرية)لمراغي، منشأة المعارف، تنقيح المستشار أحمد ا (،آثار االلتزام االثبات

الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الخامس العقود التي تقع على  عبد -

الملكية )الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح(، تنقيح المستشار أحمد المراغي، منشأة 

 .(2004 – اإلسكندرية)المعارف 

 .(2003 – القاهرة)حمد أحمد، الشركات، دار النيل للطباعة م لعبد الفضي -

 1طعمة صعفك الشمري، الوسيط في شرح قانون الشركات الكويتي رقم و هللا مسفر الحيان عبد -

 (.2016، )2016لسنة 

نة، الطبعة ارعلي سيد قاسم، المشروع التجاري الفردي محدود المسؤولية دراسة قانونية مق -

 .(2003 - القاهرة)ة العربية دار النهض ،الثالثة

 (.2009) االحكام العامة والخاصة، دار الثقافة فوزي محمد سامي، الشركات التجارية -

لمياء حلمي أبو جابر، إفالس شركة الشخص الواحد، جامعة الشرق األوسط، كلية الحقوق،  -

(2014.) 

 –القاهرة ) عربيةمحمد الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة ال -

2001). 

 – القاهرة)محمد بهجت قايد، شركة الشخص الواحد محدود المسؤولية، دار النهضة العربية  -

1990.) 



34 
 

 تمحمد فتحي محمد العتربي، فقه الشركات بين مقاصد األموال وإدارة األعمال، دار المطبوعا -

 (.2013 –الجامعية )االسكندرية 

المحدودة وشركة الشخص الواحد  المسؤوليةلعامة للشركة ذات حكام ا، األرالقاد ناريمان عبد  -

، دار االندماج واالنقضاء( الطبعة الثانية -تغيير الشكل   -دارة اإل -التأسيس  -)دراسة مقارنة 

 (.1992 –النهضة العربية )القاهرة 

الطبعة  دراسة مقارنة،، هيوا ابراهيم الحيدري، شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة -

 .(2010 –)بيروت منشورات الحلبي الحقوقية  االولى،

 معجم المعاني. -

o أبحاث علمية: 

ثر تخصيص الذمة المالية على شركة الشخص أ" بان عباس خضير،و زينة غانم الصفار -

 .190ص  ،16سنة ، ال48عدد ال ،13مجلد ال ،مجلة الرافدين للحقوق ،"الواحد

نات العامة لدائني الشركة ذات المسؤولية المحدودة في قانون الضما"الرحيم الدحيات،  عماد عبد -

 .708ص ، 3، مجلة الحقوق، العدد األردني"الشركات 

 36المشروع الفردي )شركة الشخص الواحد( في قانون الشركات العراقي رقم "، الفضل منذر -

عة الكويت، ، العدد األول للسنة الثانية عشر، تصدرها جام1988مجلة الحقوق،  "،1983لسنة 

 .200ص

( 22ردني رقم )مدى انسجام شركة الشخص الواحد مع قانون الشركات األ" ،حمد عبيداتأمؤيد  -

( 2007العدد الثاني ) ،المجلد العاشر ،ردنية للعلوم التطبيقيةالمجلة األ ،"وتعديالته 1997 ةلسن

 .247ص 

o تشريعات وقوانين 

 .1960لسنة  15قانون الشركات التجارية الكويتي الملغي رقم  -
 .1968لسنة  67القانون المدني الكويتي رقم  -
 .1980لسنة  4قانون الشركات األلماني رقم  -
 .1985لسنة  85-697لقانون المدني الفرنسي رقم ا -
 .2001قانون الشركات البحريني الصادر في سنة  -
 .2002لسنة  5م قانون الشركات القطري رق -
 .2015لسنة  2 قانون الشركات االماراتي االتحادي رقم -

 .2016لسنة  1قانون الشركات الكويتي رقم  -

 

  المراجع األجنبية:ثانيا:  •

o مراجع عامة ومتخصصة 

• Derek French et el, Mayson, French & Ryan on Company Law, 30th edition, (Oxford: 

University press 2013-2014). 

• J Zekoll & M Reimann, Introduction To German Law, 2nd edition, (Kluwer Law 

International 2005). 



35 
 

• P Davies, Introduction to Company Law, (Oxford: Oxford University Press 2010).  

 

o أبحاث علمية 

 

- Beihui Miao, ‘A Comparative Study of Legal Framework for Single Member Company in 

European Union and China’, (2012), Vol. 5, Journal of Politics and Law, p. 4. 

- Bernard F. Cataldo, ‘limited Liability with one man companies and subsidiary corporations’, 

(1953), Vol. 18, Law and Contemporary Problems, p. 474. 

- Deirdre M. Ahern, ‘The Societas Unius Personae: Using the Single-Member Company as a 

Vehicle for EU Private Company Law Reform, Some Critical Reflections on Regulatory 

Approach’, (2015), available at SSRN https://ssrn.com/abstract=2693279 (last visited 15th of 

April 2017). 

- Dragana Radenkovic Jocic, ‘A Single Member Company-Convenient or not for the Founders’, 

(2005), Vol. 2, Economics and Organization, p. 209. 

- Eroglu Muzaffer, ‘Single-Member Companies in Turkish Law’, (2008), Vol. 64, Legal Hukuk 

Dergisi, p. 1275. 

- James A. Thomas, ‘One-Man Corporate Entity in Torts’, (1963), Vol. 12, Cleveland-Marshall 

L. Rev., p. 169. 

- Mosleh Ahmad At’Tarawneh, ‘The ‘single-person’ company in the new amended company law 

of the state of Qatar’, (2007), Vol. 1, Int. J. Liability and Scientific Enquiry, p. 179. 

- Rolandino Guidotto, ‘The Proposal for A Directive On Single Member Private Limited 

Liability Company  (Societas Unius Personae) from the Italian Perspective’,Madrid November  

(2014) available at SSRN https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2582928 (last 

visited 12th of Oct. 2017). 

- Warner Fuller, ‘The Incorporated individual: A study of the One Man Company’, (1937-1938) 

Vol. 51 Harvard Law Review, p. 1376. 

  

https://ssrn.com/abstract=2693279
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2582928


36 
 

 

o احكام قضائية 

- Harlequin Property (SVG) Ltd vs Halloran [2013] IEHC 362. 

- Salomon v. Salomon & Co Ltd (1897) AC 22 HL. 

  

 

o تشريعات وقوانين 

- Twelfth Council Company Law Directive 89/667/EEC of 21 1989 On Single-Member 

Private Limited Liability Companies. 

- English Statutory Instrument 1992 no. 1699. 

- Irish Company Act 2014. 
 

 

 المواقع االلكترونية: •

 موقع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة  -

http://nationalfund.gov.kw/ar/about-us/director-message/ ( 0172ابريل  15)آخر زيارة     


