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 )) بسم اهلل الرحمن الرحيم((

" يرفع اهلل الذين آمنوا منكم كالذين أكتوا العلم 
 درجات كاهلل بما تعملوف خبير"

 العظيم(())صدؽ اهلل 
 (88)سورة المجادلة, اآلية                                            
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 اإلىداء
 الى الذم بث الركح فيني
 الى كل من علمني حرفان 
 في ىذه الدنيا الفانية

 كالدم إنسافالى اعز 
 الى عمرم كالدتي

 أسرتيكجميع  إخوتيالى 
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كراء كل عمل ناجح من بعد توفيق اهلل تعالى جنود يقفوف خلف الصف ليدفعوف 
بالقسم إلى األماـ أحب أف أقدـ تحية شكر كتقدير إلى نهر العطاء المتدفق إلى 
من ال ينكر فضلها كال يرد جميلها إلى أستاذتي كمشرفتي العزيزة كدياف خالد 

يتك كعظمت في لسانك الذم عودة إف المثالية بدأت بابتسامتك ككبرت في تح
ما تحرؾ إال بالكالـ الطيب كالنصائح الجميلة كتجسدت المثالية في إدارتك 
التي لم تنطق إال لتشجيع كتشكر فلك مني جزيل الشكر كعظيم االمتناف 
ككذلك تتسابق الكلمات كتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر إلى كلية القانوف 

كيقدـ كلكل من ساىم كيساىم في كصولنا إلى كالعلـو السياسية لكل من قدـ 
ىذه المرحلة للذين بذلوا الكثير كما زالوا يبذلوف كيعطوف بال كلل أك ملل إلى  
كل أستاذ ككل موظف في مكتبة كلية القانوف كالعلـو السياسية كالى من قدـ لي 
يد المساعدة أىديكم عطر الورد كعبارات الشكر كالتقدير فبارؾ اهلل لكم 

دكم كسدد بالخير ك  العطاء دربكم كاسأؿ اهلل عز كجل أف يجعلني كإياكم جهو 
من أىل القرآف كأف يرزقني كإياكم الفردكس األعلى من الجناف ,شكران لكم 

 كلعطائكم أساتذتي الكراـ.

 الباحث                                                             
 ث                                        

 

 المقدمة

 الحمد هلل رب العالمين كالصالة  كالسالـ على اشرؼ األنبياء كالمرسلين . اما بعد            

تلعب الشركات دكرا بارزا في عملية التنمية االقتصادية كالتجارية للدكؿ لذلك تولي الدكؿ عناية خاصة بتنظيم 
الشركات كانواعها كإجراءات تأسيسها كمن المعركؼ اف الشركات التجارية تنقسم كفقا للتشريعات الخاصة 
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تم ادخاؿ نوع اخر يختلف عن التصنيف بها الى شركات تقـو على االعتبار المالي كىي شركات األمواؿ . ك 
التقليدم للشركات التجارية كيعرؼ ) شركة الشخص الواحد ( اك ) شركة المشركع الفردم ( . كتقـو فكرة 

لشخص كاحد بأف يكوف شركة بمفرده عن طريق اقتطاع مبلغ اك قيمة مالية معينة من ىذه الشركة على السماح 
شركع معين على شكل شركة تكتب الشخصية المعنوية بشرط اف تكوف ذمتو المالية كتخصيصها الستثمار م

مسؤكلية الشخص الواحد اك المشركع الفردم مؤسس ىذه الشركة محدكدة تقدر القيمة اك المبلغ المخصص 
دكف اف يكوف مسؤكال في باقي عناصر ذمتو الحالية األخرل كعلى الرغم من اف ىذا النوع من  ألعمالها

فقد كانت ثمرة محاكالت عديدة فقهية كتشريعية كقضائية عن  فجأةاف فكرتها لم تولد  الشركات حيث اال
قانوني كمن اىم نتائجو تحقيق االستثمار المنفرد شركة لها نظاـ  بتأسيسطريق السماح للشخص الواحد 

هذا النوع من كتحديد مسؤكلية المستثمر . كقد اعتنت بعض التشريعات االكربية كإنكلترا كألمانيا كسويسرا ب
الشركات اما التشريعات العربية فاف معظمها لم تعترؼ بوجو عاـ لتاريخ اليـو على األقل بشركة المشركع 

 8814الشركة اال اف قانوف الشركات العراقية لسنة  لتأسيسالفردم بل اعتنقت النظرية التعاقدية بوجو عاـ 
 لى من المادة الربعة . اخذ بنظرية تأسيس شركة الشخص الواحد في الفقرة األك 

 أىمية البحث 

كنالحظ اف الدافع كالسبب الرئيسي كراء االقباؿ عللى الشركات ذات الشخص الواحد ىو تطور العمل        
التجارم المؤسسي عبر الشركات بمختلف أنواعها ككذلك إمكانية تاسيسها من قبل شخص كاحد كيمكن اف 

على ترؾ كظائفهم الرسمية تسمح للموظفين الحكوميين الحقا اف يقوموا بتاسيس تلك الشركة دكف اجبارىم 
بشرط تعيين مدير متفرغ . كىنالك حاالت يكوف فيها صاحب الشركة مسؤكال عن التزامات الشركة في أموالو 

كذلك اذا ثبت انو لم يفصل بين ذمتو المالية كالذمة المالية للشركة بما يضر الغير حسن النية ككذلك الخاصة 
  طها قبل انتهاء مدتها اك قبل تحقيق الغرض من انشائها .كقف نشا اذا قاـ بتصفيتها بسوء نية اك

 

 

 

 مشكلة البحث 

تدكر مشكلة البحث حوؿ المقصود بشركة المشركع الفردم كىل نص قانوف الشركات العراقي على ىذا النوع 
من الشركات ككيفية تأسيسها كادارتها كماىي اىم خصائصها ككذلك عيوب ىذه الشركة ككيفية تصفيتها 
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قضائها ككيف يتم انتقالها كىذا ماسنبينو في موضوع بحثي كقد كاجهتني الكثير من المعوقات كصعوبة توفر كان
 .  المصادر 

 

 المنهج المتبع : كقد اتبعت المنهج التحليلي في كتابتي لهذا الموضوع 

 

 خطة البحث 

  -كقد قامت ىذه الدراسة على منهج بحثي توزع كاالتي :         

المبحث األكؿ تحت عنواف مفهـو شركة المشركع الفردم كمبحث ثاني تحت عنواف تكوين كإدارة شركة 
التي المشركع الفردم كانقضائها كتصفيتها كانتقالها ثم انتهى البحث بخاتمة تبين اىم النتائج كالتوصيات 

 كصلنا اليها . 

 ) كالحمد هلل رب العالمين (                                                                                      

          

 

 

 

 

 

 

 المبحث األكؿ
 مفهـو شركة المشركع الفردم

من خالؿ نضرة سريعة على كاقع العمل التجارم اإلقليمي كالعالمي كالتطورات الكبيرة التي حدثت كمازالت 
  -تحدث فيو فقد كانت الحاجة ملحة اليجاد ىذا النوع من الشركات كسنقسم ىذا المبحث الى :



 

7 

 المشركع الفردم كخصائصها كعيوبها:تعريف شركة المطلب األكؿ : 
تعريف لشركة المشركع الفردم ثم نقـو ببياف أىم خصائص الشركة  بإعطاءاألمر اف نقـو البد لنا في بادئ 

 -كعيوبها لذلك المطلب إلى فرعين :
 // تعريف شركة المشركع الفردم  الفرع األكؿ

كالعربية التي تضمنت قوانينها ىذا النوع من الشركات كمن ىذه القوانين قانوف  األكربيةىناؾ بعض الدكؿ 
( التي جاء فيها ))المشركع 6في نص الفقرة )رابعان( من المادة) 8882لسنة  78الشركات العراقي رقم 

الفردم شركة تتألف من شخص طبيعي كاحد يكوف مالكان للحصة الواحدة فيها كمسئوالن مسؤكلية شخصية 
 .(8)كغير محدكدة عن جميع التزامات الشركة((
كذلك  7184لسنة  82المعدؿ بالقانوف رقم  7187لسنة  72كما عرفها قانوف الشركات الكويتي رقم 

كل مشركع يمتلك رأس مالو   -ىذا القانوف أحكاـ( ))يقصد بشركة الشخص الواحد في تطبيق 12بالمادة)
مالك الشركة عن التزاماتو,ال يقدر رأس الماؿ المخصص بالكامل شخص طبيعي أك اعتبارم ال يسأؿ 

 للشركة((.
 7183( لسنة 21المعدؿ بالقانوف رقم ) 7118( لسنة 78رقم) ككذلك قانوف الشركات التجارية البحريني

())يجب اف يكوف لشركة الشخص الواحد نظاـ يحدد أحكاـ كبياناتها كإجراءات 781كذلك في المادة )
 .(7)در ىذا النظاـ بقرار من الوزير المعني بشؤكف التجارة((قيدىا كشهرىا, كيص

 .(4)أما في سوريا كلبناف فال يوجد شركة الشخص الواحد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبنان,د.ت -العامة واخلاصة)دراسة مقارنة(, دار صبح للطباعة والنشر, بريوت األحكام( د.فوزي حممد سامي, الشركات التجارية 1)
 .187,ص

مقال منقول من جريدة ركات اجلديد, الكاتب, النظام القانوين لشركة الشخص الواحد وفق نظام الش أرشيف( حسام احلجيالن, 2)
 . jazirah.com-www.alعلى ادلوقع االلكرتوين  سعودية,)اجلزيرة( ال

 .461-460, ص2005د.فوزي عطوي, الشركات التجارية يف القوانني الوضعية والشريعة اإلسالمية, الطبعة األوىل, ( 3)

 األلمانيقانوف الشركات  رأسهابهذا النوع من الشركات يأتي على  أخذتالتي  األكربيةكمن الدكؿ 
( فقد نّصت المادة األكلى منو على أف )الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة يمكن أف تؤسس من 8811لسنة)

 لتحقيق أم غرض مشركع طبقان لنصوص ىذا القانوف(. أشخاصشخص كاحد أك عدة 

( على اف ))الشركة ذات المسؤكلية 8/7( فقد نّصت المادة)8812كقانوف الشركات الفرنسي لسنة )
تنشأ من شخص أك عدة أشخاص ال يتحملوف من خسائر الشركة إال بنسبة حصصهم في رأس المحدكدة 

 الماؿ((.

http://www.al-jazirah.com/
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تشريع أك  أممن  ( على انو ))بالرغم8/7ـ( فقد جاء في المادة)8887كقانوف الشركات االنكليزم لعاـ )
قاعدة قانونية تنص على المخالفة فاف الشركة المساىمة الخصوصية يمكن اف تؤسس من شخص كاحد كما 

 .(8)يمكن اف تصبح فردية ال تتضمن سول عضو كاحد((

 الفرع الثاني // خصائص شركة المشركع الفردم كعيوبها

 -خصائص شركة المشركع الفردم : -أكالن:

المعنوية غير  األشخاص إفن شخص كاحد على اف يكوف ىذا الشخص طبيعيان بمعنى تتكوف الشركة م -أ
 مباح لها تكوين شركة المشركع الفردم.

تقـو على االعتبار الشخصي أم أنو مكانة صاحب المشركع الفردم المالية كسمعتو التجارية المصدر  -ب
صاحب المشركع الفردم في اسم الشركة كأف الشركة لذلك اشترط القانوف اف يظهر اسم الرئيسي الئتماف 

 .(7)يقاؿ )شركة صالح إبراىيم للمقاكالت مشركع فردم(

المسؤكلية المطلقة لصاحب المشركع الفردم كعليو يستطيع دائن المشركع الفردم التنفيذ على امواؿ  -جػ 
 صاحب المشركع دكف سابق انذار.

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سام احلجيالن, مرجع سابق  . ( ح1)

 .120-119, ص2006( د.لطيف جرب كوماين, الشركات التجارية دراسة مقارنة,اجلامعة ادلستنصرية, 2)

ب صفة تاجر كل شريك مسؤكلية مطلقة عن ديوف ساذا كانت الشركة تجارية فاف صاحب المشركع يكت -د
األكؿ كما ال يلـز صاحب المشركع  إفالسالشركة, كاف التفليسة كاحدة للمشركع كلصاحب المشركع عند 

الثامنة عشر من  أكملكال يستطيع اف ينشأ شركة مشركع فردم اال من بالواجبات المفركضة على التاجر, 
متمتعان باألىلية القانونية ككذلك يكوف متمتعان باألىلية القضائية المأذكنة  ةاألىليالعمر بغير عارض من عوارض 

 .(8)لو باالتجار
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شجع على االستثمار كالتجارة فشركة الشخص الواحد تمكن الشريك الوحيد اف يخصص جزءان من ذمتو ت -ز
فقط عن ديوف كالتزامات الشريك  مسؤكليةالمالية لمباشرة التجارة كاالستثمار كىذه الذمة المخصصة ىي 

ىذه الشركة كتجنبو مخاطر تعرض كامل  أموالو في إدارةالوحيد مما يشجع المستثمر على استثمار جزء من 
 ذمتو المالية للمسؤكلية في تعاملو مع دائني الشركة.

تأسيسها من  تؤدم الى الحد من تأسيس شركات صورية كىمية فالواقع العملي يثبت بأف ىناؾ شركات يتم -ك
شريكين أك أكثر في حين اف الواقع ىو اف الشركة مؤلفة فعليان من شخص كاحد فقط ككجود شريكين أك أكثر 

 عقد الشركة.ىو استيفاء شكلي يتطلبو نظاـ الشركات في 

ما اف ىذه الشركة تمنح الفرد الخيار في أف يخصص مل التجارم كيسر انتقالو كسهولتو,فباستمرارية الع -ق
ءان من ذمتو المالية ألغراض مباشرة عمل تجارم في إطار الشركة فاف كفاة الشريك ال تعني انتهاء أعماؿ جز 

الشركة بل تنتقل الى كرثتو كىذا االنتقاؿ يتم بيسر تاـ من شركة الشخص الواحد الى نفس الشركة متعددة 
 الشركاء.

د شريك كحيد يمنحو جميع الصالحيات سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة كمركنة إدارتها فوجو  -م
كالسلطات الممنوحة لهيئة العامة لكونو الشريك الوحيد, كما يعطيو الفرصة إلدارة الشركة بشكل مرف كسلس 
كال يكوف مقيد بأخذ موافقة احد كلو االستقاللية باإلدارة كالرقابة كإصدار القرارات بسهولة كسرعة كينعكس 

و الشركة كإحساسو بما يبذلو من جهد كرعاية لها دكف التقيد بإجراءات ركتينية ذلك على تحقيقو األرباح كنم
 .(7)عقيمة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .122-121( د.لطيف جرب كوماين,مرجع سابق, ص1)

 ق . ( حسام احلجيالن, مرجع ساب2)

 

 عيوب شركة المشركع الفردم : -ثانيان :

الشخص الواحد تواكب الحاؿ في عالم التجارة كتطوراتها كعلى الرغم من خصائصها اال انها لما كانت شركة 
 -الحصر : ال تخلي من العيوب التي قد تنتج عنها كمن ىذه العيوب التي تكوف على سبيل المثاؿ اال
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تقليص دكر المؤسسات  إمكافمن المشكالت التي قد تنتج عن كجود شركة الشخص الواحد ىو  -8
لشركات كذلك بغرض تحديد الفرد اللجوء الى ىذا النوع من المقاكؿ  األفضلالفردية اذ انو سيكوف من 

لو بحدكد ما خصصو من ماؿ لهذه الشركة أك المشركع كىذا ربما يؤدم الى تحايل على افي أمو  المسؤكلية
االقتصادم كاالجتماعي لذلك كاف من الضركرم  القانوف اك التقليص من دكر المؤسسات الفردية في النمو

 معرفة ما اذا كاف النظاـ سيجيز للشخص الطبيعي تأسيس شركة الشخص الواحد أـ ال.

أيضان من المشكالت التي قد تنتج عن شركة الشخص الواحد خطر الخلط بين الذمة المالية لصاحب  -7
الشريك  أمواؿكذلك نظران لصعوبة الفصل بين  واؿاألمالشركة كبين الذمة المالية للشركة نفسها من حيث 

 التي خصصها للشركة اك المشركع. أموالوالواحد الخاصة كبين 

حصوؿ شركة الشخص الواحد على قركض تمويل من البنوؾ أك الصناديق  إمكافالى انو  إضافة -4
 االستثمارية قد تكوف أكثر صعوبة من الشركات األخرل.

الشركة كعلى  بإدارةخص الواحد يكوف المالك اك من يعينو ىو المخوؿ الوحيد كما أنو في شركة الش  -3
التعسف في استعماؿ الحق اك سهولة في سرعة اتخاذ القرارات اال انو قد يؤدم الى  الرغم من انو سيوفر

ألمواؿ رة اال بحدكد ااستعماؿ أمواؿ الشركة كالمغامرة بها كخصوصان كىو يعلم انو ال يسأؿ أك يتحمل الخسا
ستثمار, مما قد يؤدم الى كجود إىماؿ أك خطأ أك تقصير في إدارة الشركة في ظل عدـ كجود المخصصة لال

 مراقبة من باقي الشركاء.

لمواكبة عالم التجارة المتطورة لذلك اف تبني ىذا النوع الجديد  اضركريامرا كبما اف شركة الشخص الواحد 
يجب اف يكوف ىناؾ نصوص قانونية تعالج المسائل المتعلقة بالشركات كتمنع استغاللو للتحايل على القوانين 

 .(8)كاألنظمة التجارية اك الخلط بين الذمة المالية

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, حبث  www.alhayat.com, 7114الساعة 10/2/2017ة القانونية لشركة الشخص الواحد, ( منصور العنزي, الطبيع1)
 منشور.

 الطبيعة القانونية -المطلب الثاني :

http://www.alhayat.com/
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القانونية لشركة المشركع الفردم اك الشخص الواحد كظهرت لقد اختلفت التشريعات الجل تحديد الطبيعة 
عدة اتجاىات بهذا الخصوص منها ما يؤيد فكرة الشركة التي تؤسس من شخص كاحد كيضع لها تنظيم 

 قانوني كاآلخر رفض ىذا الوجود العتبارات متعددة.

 .(8)من شخص  أكثركنالحظ اف الشركة تعني الشراكة كىي بهذا المفهـو اللغوم تفترض كجود 

كلتحديد الطبيعة القانونية لشركة المشركع الفردم البد من دراسة الصفة التعاقدية كالصفة النظامية على النحو 
 -اآلتي:

 الصفة التعاقدية لشركة المشركع الفردم -الفرع األكؿ:

مشركع اقتصادم عرؼ قانوف الشركات الشركة بأنها )عقد بو يلتـز شخصاف أك اكثر بأف يساىم كل منهم في 
 بتقديم حصة من ماؿ اك عمل القتساـ ما ينشأ عنو من ربح أك خسارة.

كمن ىذا التعريف تبين لنا اعتناؽ المشرع العراقي للمفهـو العقدم للشركة, اذف فالشركة عقد ال ينعقد اال 
االركاف الخاصة  ل كالسبب( فضالن عنالعامة كىي)األىلية كالرضا كالمح بتوفر اركاف العقد طبقان للقواعد

 بو)تعدد الشركاء كنية المشاركة, كتقديم كل شريك حصة من رأس الماؿ كاقتساـ االرباح كالخسائر(.

كبذلك فاف شركة المشركع الفردم ليست شركة كنالحظ عدـ كجود صيغة العقد ألف العقد يتكوف من ارادتين 
جود لو في شركة المشركع الفردم كينهض عندما يصدر ايجاب من طرؼ كقبوؿ من طرؼ آخر كىذا ال ك 

كذلك ألنو ال يتوفر لو صفات كخصائص الشركة فال يوجد تعدد للشركاء كالنية اشتراؾ كال تقديم حصص 
كذلك النو تقديم الحصص يعني تقديمها من اكثر من شخص كاحد في حين اف رأس ماؿ المشركع الفردم 

صص ككذلك فاف مؤسس الشركة المشركع الفردم يتكوف من حصة كاحدة ام رأس الماؿ ال يقسم الى الح
ياف كليس بعقد كىذا البياف الذم يقـو مقاـ بيتأثر بالربح كيتحمل الخسارة, كذلك الف المشركع الفردم ينشأ ب

 .(7)د الشركةركة ال يمكن اف تتوفر لو خصائص عقعقد الش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للحقوق, صفار, بان عباس خضري,اثر ختصيص الذمة ادلالية على شركة الشخص الواحد, جملة الرافدين ال( د. زينة غامن 1)
 .    <iasjwww.iasj.net, ادلوقع االلكرتوين  7119, الساعة  27-3- 2017, 2016, 48(, العدد13جملد)

, جامعة ادلوصل, الكتب للطباعة والنشر ( كامل عبد احلسن البلداوي, الشركات التجارية يف القانون العراقي, مديرية دار2)
 .  94م, ص 1990 -ه1410

كاف الصفة التعاقدية للشركة قد ىيمنت لدل بعض الفقو التقليدم خالؿ القرف التاسع عشر كذلك لكونها 
اإلرادة كمبدأ الحرية االقتصادية كقد ذىب الفقو الى اف المعيار الذم يحدد طبيعة  تتفق مع مبدأ سلطاف
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الشركة يجب البحث عنو في العمل االرادم المنشأ لها كىو العقد الذم يخلق الشركة كيحدد العالقة ما بين 
 الشركاء مبينان ما لهم من حقوؽ كما عليهم من التزامات.

العربية للنظرية التعاقدية للشركة نالحظ انها رفضت االخذ بشركة الشخص كنتيجة الخذ اغلب التشريعات 
الواحد كاعتبرتها باطلة النها الشركة كفقان لمفهومها ال تقـو بانعداـ االركاف الخاصة للشركة , كالتكييف الذم 

 -يطبع الشركة بالطابع العقدم يترتب عليو نتيجتين :

كاعتبارىا منحلة بحكم القانوف في حالة اجتماع حصص الشركاء  ءابتداأكلها : رفض شركة الشخص الواحد 
 بيد شخص كاحد.

الغير ال يمكن اف ينشأ اك  أماـالشركة كالذم يمثلها  إنشاءالذم سيظهر بعد كثانيها : اف الشخص المعنوم 
 يتغير اال بوجود عقد مستوفي لركن تعدد الشركاء الذم يتطلبو القانوف.

كخاصة الشركات  األمواؿبدأت تدريجيان مع بداية القرف العشرين خاصة في شركات  كنالحظ اف ىذه الفكرة
 .(8)المساىمة التي يتدخل المشرع فيها بشكل كبير العتبارات اقتصادية

 -الفرع الثاني : الصفة النظامية لشركة المشركع الفردم:

نوم كاف عقد الشركة ليس فيو اف عقد الشركة يختلف عن بقية العقود الف عقد الشركة ينشأ عن شخص مع
شكل مفصل  تحقيق ىدؼ الشركة كالقانوف يحدد بالكل يتعاكف من اجل  كإنماتعارض بين مصالح الشركاء 

يتعارض مع  األغلبية, كما اف خضوع األقلية لرأم األمواؿكل ما يتعلق بنشاط الشركة خاصة في شركات 
خص الذم يشترم سهمان من أجل بيعو ثانية شريكان الفكرة التعاقدية للشركة كمن الصعب اف نعد اف الش

 األمواؿمتعاقدان في الشركة لذلك ظهرت الفكرة النظامية بدالن من الفكرة التعاقدية خاصة بالنسبة الى شركات 
 .(7)كبالذات الشركة المساىمة التي يتدخل المشرع فيها بشكل كبير العتبارات اقتصادية

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . مرجع سابق  , ( د.زينة غامن الصفار , بان عباس خضري1)

 .95كامل عبد احلسني البلداوي, مرجع سابق , ص( 2) 
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يتضمن كقد اعتبر بعض الفقهاء الشركة نظاـ قانوني اقرب الى القانوف من العقد كيعرؼ النظاـ القانوني))أنو 
عن الرغبة في االنضماـ  اإلفصاحعلى  األطراؼمجموعة قواعد قانونية تهدؼ الى غرض مشترؾ كيقتصر دكر 

 .إليو

كيمكن القوؿ اف الصفة التعاقدية مازالت ىي السائدة بالنسبة الى جميع الشركات كلها الصدارة بالنسبة الى 
خاصة المساىمة كبعد اف بّينا الصفة النظامية  األمواؿكتضعف ىذه الصفة في شركات  األشخاصشركات 
كاضحان اف ىذه الصفة ال تنسجم مع المشركع الفردم ألنو ال يعد نظاـ قانوني كاف النظامية  أصبحللشركة 

للشركة ال تزاؿ محل نظر أصالن, كحتى لو افترضنا جدالن اف الشركة نظاـ قانوني فاف ذلك ال ينطبق على 
 يها المشركع الفردم.كالتي ف األشخاصشركات 

اما فيما يتعلق بالنشاط المشركع الفردم كالشخصية المعنوية لو فاف المشركع الفردم رأس مالو يتكوف من 
حصة كاحدة كمالكو يحل محل الهيئة العامة كتسرم عليو أحكامها كبذلك فاف مالك المشركع الفردم ىو 

عامة سواء كاف من حيث رأس  نشاط الشركة بصورة يختلف عن, كبذلك فاف نشاط الشركة إدارتوالذم يتولى 
 ع الفردم باعتباره شركة فانو يكتسب, اما بالنسبة للشخصية المعنوية فاف المشرك اإلدارةالماؿ أك من حيث 

على أشخاص الشركاء الشخصية المعنوية من تاريخ صدكر شهادة التأسيس كيتوقف طغياف الشخصية المعنوية 
ا اذا كانت شركة مساىمة مثالن تطغى الشخصية المعنوية كفيما اذا كانت شركة نظامية كفقان لنوع الشركة فيم

تطغى شخصية الشركاء كيترتب على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية جملة نتائج ىي أنو يكوف للشركة 
ركؼ اف الذمة اسم تجارم كذمة مالية مستقلة كموطن كأىلية كجنسية كأىم ىذه النتائج ىي الذمة المالية فالمع

 المالية للشركة تعد من أىم النتائج التي تترتب على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية .

كالمشركع الفردم باعتباره أك بوصفو شخصان معنويان فال نجد لو ذمة مالية مستقلة عن ذمة مؤسسة, فالشريك 
ل من الشريك الى الشركة كفي في الشركة عندما يقدـ حصتو مساىمان في رأسمالها فملكية الحصة تنتق

 .(8)المشركع الفردم نجد اف الشخص الطبيعي مقدـ الحصة يبقى مالكها

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .97-96-95( كامل عبد احلسني البلداوي, مرجع سابق, ص1)
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 كقد أجاز القانوف لدائني المشركع الفردم الرجوع مباشرة الى مالك الحصة فيو كدكف إنذار المشركع.

توجد مقومات الشخصية المعنوية للمشركع كنالحظ انو ليس ثمة استقالؿ بين ذمة المشركع كذمة مالكو كال 
 الفردم.

كقد أصبح كاضحان اف المشركع الفردم ال تتوفر فيو المقومات الرئيسية للشركة كإضفاء شكل الشركة على 
, كإذا كانت الضركريات مما تحتمل المشركع الفردم كعدة شركات, ىو تحميل للمصطلحات القانونية أكثر

بية اقتضى إخضاع المشركع الفردم الذم يتجاكز رأسمالو حدان معينان إلى قانوف االقتصادية كالعملية الرقا
 (.8الشركات فال مانع من ذلك على اف ال يعد المشركع الفردم شركة كبالتالي يتمتع بالشخصية المعنوية)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .97سابق, ص( كامل عبد احلسني البلداوي, مرجع 1)
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 المبحث الثاني
 تكوين كإدارة شركة المشركع الفردم

  كانقضائها كتصفيتها كانتقالها
لقد كضع المشرع مختلف قوانين الشركات جملة من الضوابط الخاصة ألجل تأسيس شركة الشخص الواحد 

 كذلك لغرض الحفاظ على ىذه الوحدة كتوفير الحماية القانونية الالزمة لها . 
 تكوين شركة المشركع الفردم كإدارتوالمطلب األكؿ// 

 :تكوين شركة المشركع الفردم -الفرع األكؿ :
ل عية العامة )األىلية كالرضا كالمحيتم تأسيس شركة المشركع الفردم اذا توافرت الشركط الموضو 

 .(7), كال توجد شركط خاصة للشركة ألنها تنشأ بموجب البياف(8)كالسبب(
 -على ما يلي : 8814( لسنة 46( من القانوف رقم)83تنص المادة ) -لزمات التأسيس :أكالن : مست

))يعد مؤسس المشركع الفردم بيانان يقـو مقاـ عقد الشركة كيسرم عليو احكاـ العقد حيثما كردت في ىذا 
 -اآلتية :, اذف مستلزمات التأسيس, ىي اعداد بياف من قبل المؤسس يحتوم على المعلومات (4)القانوف((

, اف يكوف اسم الشركة بالشكل اآلتي (3)االسم كالمركز الذم يمارس فيو المشركع فعالياتو االقتصادية -8
 .(2)مة/مشركع فردم(ا)شركة احمد للمقاكالت الع

 .(6)جانب من جوانب االقتصاد الوطني كفق خطط التنمية القومية إنماءىدؼ الشركة المؤكد لدكرىا في  -7
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 98مصدر سابق ص ,  ( كامل عبد احلسني البلداوي1)

 .72-71, ص1996رد الواحد, اجلزء اخلامس شركة الف -( د.الياس ناصيف, موسوعة الشركات التجارية2)

-ه1423اجلزء االول, بغداد مطبعة الزمان,-ومناذج عقود التأسيس-, ادلرشد لتأسيس الشركاتهادي عزيز علي ( 3)
 .49م,ص2002

 .92, مطبعة اجلاحظ,بغداد, ص1983لعام  36( د.منري حممود الوتري,الوجيز لشرح قانون الشركات رقم 4)

 .49بق, ص, مرجع سا( هادي عزيز علي 5)

 .98( كامل عبد احلسني البلداوي, مرجع سابق, ص6)
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نشاط الشركة المستمد من ىدفها, على اف يكوف محدكدان في مجاالت معينة ضمن احد القطاعات  -4
 االقتصادية.

 .(8)الدائم إقامتواسم المؤسس كجنسيتو كمهنتو كمحل  -3

لها في مختلف  أدنىالتي كضع القانوف حدان  األساسيات أىممقدار رأس ماؿ الشركة حيث يعتبر من  -2
 ألفلرأس ماؿ الشركة خمسين  األدنىمثالن اشترط اف يكوف الحد  األلمانيالشركات التجارية فالقانوف  أنواع

الماؿ في كقت كاحد, أما القانوف االنكليزم فلم يشترط كجود  كرأستمثل حصة الشريك الفرد  ألمانيمارؾ 
 .(7)لواحد كما ىو الحاؿ في الواليات المتحدة األمريكيةحد أدنى لشركة الشخص ا

كنالحظ اف شركة المشركع الفردم تكوف بشكل مباشر فهو العمل االرادم الذم ينشأ الكؿ مرة من شخص 
حيث نّصت المادة األكلى من القانوف على اف  8811كاحد كقد اخذ بهذه الطريقة القانوف االلماني سنة 

ية المحدكدة يمكن اف تؤسس من شخص كاحد أك عدة أشخاص لتحقيق أم غرض ))الشركة ذات المسؤكل
 .(4)مشركع طبقان لنصوص ىذا القانوف((

كبذلك نالحظ اف تكوين شركة المشركع الفردم ترتكز على عنصرين ىما عنصر )االنشاء( الذم يمثل العمل 
المسؤكلية المحدكدة كحوؿ ىذين العنصرين االرادم الفردم كالثاني عنصر )العمل( الذم يمثل بالشركة ذات 

ل كالسبب كاألىلية( كعند عدـ توفرىا تصبح ىذه العناصر دكف ونات قانونية مختلفة )الرضا كالمحتأتي مك
 رعاية.

من المادة الثامنة على))شركة تتألف من شخص ( 7) اما قانوف الشركات العراقي النافذ فقد نص في الفقرة
 محدكدة المسؤكلية يمتلكها شخص طبيعي أك معنوم((طبيعي كاحد أك شركة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .98( كامل عبد احلسني البلداوي,مرجع سابق, ص1)

, الساعة  2017-2-10راهيم حسونة, شركة الشخص الواحد , جامعة بريوت , كلية اإلدارة واحلقوق دائرة القانون , ( يسرى إب2)
 .   m5zn.com>12015/10/27pdf -, ادلوقع االلكرتوين 1 7126

  .مرجع سابق,   ( د.زينة غامن الصفار, بان عباس خضري3)
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 -إجراءات التأسيس : -ثانيان :

للمشركع المراد تسجيلو كيقـو  (8)المؤسس بمستلزمات التأسيس يقدـ طلبان الى مسجل الشركاتبعد قياـ 
مسجل الشركات بدكره بإحالتو الى القسم القانوني إلجراء التدقيق عليو كللوقوؼ على مدل احتواء بياف 

 -التالية:التأسيس على المعلومات كالبيانات التي يتطلبها القانوف كيرفق بالبياف المستمسكات 

 الماؿ للمشركع. رأسكامل   إيداعكتاب المصرؼ يؤيد   -8

المؤسس تحويلو الى  كأرادقائمان  اذا كاف المشركع  علجهة القطاعية يقدمو مؤسس المشرك تأييد من ا -7
 شركة مشركع فردم مبين فيو رأس ماؿ المشركع المستثمر.

المشركع مدفوع عنو الرسم للتأكيد دكف  تأييد صادر عن غرفة التجارة المختصة تتضمن حجز اسم -4
 حصوؿ مشركع آخر عن نفس االسم.

 .(7)كتاب من الهيئة العامة للضرائب /ضريبة الدخل يتضمن مراعاة ذمة مؤسس المشركع الفردم  -3

 -اآلتية : اإلجراءاتبعد ذلك تتخذ 

حيث يقـو المسجل بمفاتحة الجهة القطاعية المختصة التي لها عالقة بالنشاط المحدد في بياف الشركة من 
اجل التأكد من انسجاـ النشاط مع خطة التنمية القومية, كاخذ موافقتها على تأسيس الشركة كمفاتحة ام 

الموافقة  بإبداءـو ىذه الجهات اكجب القانوف اك النظاـ اك التعليمات اخذ موافقتها على اف تق أخرلجهة 
 .(4)إليهاعلى تأسيس الشركة اك عدمها خالؿ ثالثين يومان من كركد الكتاب 

قراره بالموافقة على طلب التأسيس أك رفضو خالؿ مدة ستين يـو من تاريخ تقديمو,  بإصداركيقـو المسجل 
بناء على طلب من المسجل اذا تأخرت في كيجوز لوزير التجارة تمديد مدة النظر في الطلب مدة ثالثين يومان 

 من قانوف الشركات. 81المادة 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .93( د. منري حممود الوتري, مرجع سابق, ص1)

 .50, مرجع سابق, ص( هادي عزيز علي 2)

 .99( كامل عبد احلسني البلداوي, مرجع سابق, ص3)
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كاذا كافق المسجل على طلب التأسيس بعد توفر شركطو, يجب عليو دعوة المؤسس أك من يمثلو لتوثيق بياف 
خالؿ ثالثين يـو من  التأسيساك اما من يخولو من موظفي دائرتو, كعلى المؤسس دفع رسـو  أماموالشركة 

سجل اف يعده قد صرؼ النظر عن اليـو التالي لتاريخ تبليغو, كاذا تخلف كلم يكن ىناؾ عذر مشركع جاز للم
 .(8)الطلب, كيقرر حفظو

اما اذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة, يجب عليو بياف سبب الرفض كيجوز للمؤسس اف يعترض على 
قرار المسجل لدل كزير التجارة خالؿ ثالثين يـو من اليـو التالي لتاريخ تبليغو بو, كيجب على الوزير اف يبت 

سس اف يقدـ طلب جديد لتأسيس للمؤ في االعتراض خالؿ ثالثين يومان من تقديمو كيكوف قراره قطعي كيجوز 
 .(7)الشركة التي رفض تأسيسها اذا انتفى سبب الرفض

عن  كاحد للحصة الواحدة فيها كمسؤكالكبما انو شركة المشركع الفردم ىي شركة تتألف من شخص طبيعي 
شهادة  يمكن اف تكسبها اال من تاريخ صدكر جميع التزامات الشركة فاف الشخصية القانونية لهذه الشركة ال

التأسيس حيث تعتبر دليالن على اف إجراءات التسجيل تمت حسب األصوؿ كىذه الشهادة ال تمنح اال بعد 
موافقة المسجل العاـ للشركات, كتنشر قرار التأسيس في نشرة الشركات الخاصة كفي صحيفة يومية خالؿ 

 .(4)خمسة عشر يومان من تاريخ آخر نشر

شهادة التأسيس فأنو يعاقب بالحبس  استحصاؿاسم مشركع فردم قبل كاف ممارسة الشخص لنشاط معين ب
دينار كال تزيد على ثالثة آالؼ  ألفمدة ال تقل عن ستة أشهر كال تزيد على السنتين أك بغرامة ال تقل عن 

 .(3)دينار أك بالعقوبتين معان 

ءىا على اف تقدـ طلب كيجب على الشركة التسجيل في السجل التجارم خالؿ ثالثين يـو من تاريخ إنشا
يتضمن اسم الشركة كتاريخ إنشاءىا كنوع النشاط التجارم الذم تمارسو كاسم مؤسسها  كمديرىا المفوض 
كمركز إدارتها الرئيسي, خالؿ ثالثين يـو من تاريخ التصرؼ القانوني اك الحكم اك الواقعة التي تستلـز ىذا 

 .(2)التأشير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .99( كامل عبد احلسني البلداوي, مرجع سابق,ص1)

 .94-93( د. منري حممود الوتري, مرجع سابق, ص2)

 .100( كامل عبد احلسني البلداوي, مرجع سابق, ص3)

 .94( د.منري حممود الوتري, مرجع سابق, ص4)

 .100سني البلداوي, مرجع سابق, ص( كامل عبد احل5)
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 -الفرع الثاني // إدارة شركة المشركع الفردم :

اف الفرؽ الرئيسي بين شركات المساىمة المحدكدة كشركات الفرد الواحد ىو في عمليات اتخاذ القرارات 
خاص يقـو الشركاء باختياره, اما في شركات الشخص الواحد فيعتبر  إدارةتصدر قراراتها عن مجلس  فاألكلى

 .(8)بعيد الحدكث أمراكجود ىذا المجلس 

كبالنظر للطبيعة الخاصة لشركة الشخص الواحد كلعدـ كجود تعدد للشركاء ألنو مملوؾ من قبل شخص طبيعي 
عدا ما كاف  أحكامهاكتسرم عليو لذلك يحل مالك الحصة محل الهيئة العامة  إدارتوكاحد ىو الذم يتولى 

متعلقان باالجتماعات, كيكوف مطالبان بمهاـ ىذه الهيئة كافة كتتمثل اختصاصات مالك المشركع الفردم بصفة 
 -الهيئة العامة ىي :

 التأسيس. إجراءاتكمراجعة  إقرار -8

 مناقشة الحسابات الختامية للشركة كالمصادقة عليها. -7

تقرير آخر يرد من جهة ذات عالقة  كأمالمدير المفوض كمراقب الحسابات , مناقشة تقارير كل من -4
 كاتخاذ القرارات الالزمة.

 الخطة السنوية المقترحة كالموازنة التخمينية للسنة التالية. كإقرارمناقشة  -3

العامة   بنفسو أم بصفتو ىيئة عامة كمدير مفوض كيكوف لو اختصاصات الهيئة إدارتوكلمالك المشركع الفردم 
ليكوف مدير مفوض لمشركعو الفردم يقـو  أجنبيككذلك اختصاصات المدير المفوض, كلو اف يختار شخص 

 .(7)كلو عزلو بقرار مسبب كأجورهبتعيينو كتحديد صالحياتو 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . مصدر سابق ,   ( يسرى ابراهيم حسونة1)

 . 101-100احلسني البلداوي, مرجع سابق, ص ( كامل عبد2)
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عن الشركة ,تجاه الشركة كالغير, كما يسأؿ  أجنبيايسأؿ المدير, سواء كاف ىو الشريك الوحيد أك شخصان 
التي يرتكبها كالتي تشكل مخالفة للنصوص  األفعاؿتجاه الشريك الوحيد اذا لم يكن ىو نفسو المدير عن 

التي تشكل مخالفة  األفعاؿالقانونية كالتنظيمية المطبقة على الشركة المحدكدة المسؤكلية د, كيسأؿ عن 
يس للمشركع, ك الوحيد للمسؤكلية الجزائية عما يرتكب من مخالفات جزائية كرئلنظاـ الشركة كيتعرض الشري

اؿ ىذه  ألىعن ديوف الشركة في حالة تصفية القضائية للشركة, اذا ارتكب خطأ  كيكوف المدير مسؤكال
 .(8)التصفية

المدير  إفالسال يؤدم الى  األشخاصالشركة في شركات  اإلفالسككذلك في حالة كوف المدير من الغير فاف 
صفة تاجران, فما يزاكلو من عمل تجارم ينصرؼ الى الشركة التي ىو غريب عنها كألنو يتعاقد  ال يكتسب ألنو

 .(7)اباسم الشركة كلحسابه
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 .229-228( الياس ناصيف, مرجع سابق, ص1)

 .126, صاين مرجع سابق ( د. لطيف جرب كوم2)
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 شركة المشركع الفردملتقاؿ الحصة انقضاء كتصفية كانالمطلب الثاني : 

 الفرع األكؿ // انقضاء الشركة كتصفيتها 

البد اف تنقضي لسبب من  كإنماشركة المشركع الفردم كأم شخص قانوني ال يكوف لها كجود ابدم 
 .(8)أموالهاقانوني كىذا الزكاؿ يتطلب تصفية  النقضاء ىو زكاؿ الشركة كشخص, فااألسباب

يسرم عليو باعتباره  إذفكبما اف المشركع الفردم ىو شركة تتألف من شخص طبيعي كاحد بحصة كاحدة 
االنقضاء الوارد في  بأسبابمشركع فردم أك عليها كشركة فردية/ شخصية طبيعية كاحدة المواد المتعلقة 

لسنة  46( من قانوف الشركات رقم 48الفصل األكؿ من الباب السادس بانقضاء الشركة, كىي المادة )
8814. 

 -التالية : األسبابكتنقضي الشركة بأحد 

 .(7)دكف عذر مشركع تأسيسهااشرة الشركة نشاطها رغم مركر سنة على عدـ مب -8

كجد عذر مشركع كمرض المدير العاـ المؤسس للشركة مثالن أك غيابو في ظركؼ يغلب فيها الهالؾ   فإذا
 كالحرب مثالن.

 .(4)الفردم لفترة معينة فال ينقضي المشركعأك التحاقو في صفوؼ المقاتلين بمهمة قتالية  األسرأك كقوعو في 

 .(3)اذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة دكف عذر مشركع -7

باشر المشركع نشاطو ثم توقف لفترة زمنية زادت على السنة بدكف عذر مشركع فاف ذلك يشكل دليال  فإذا
على عدـ رغبة المالك في االستمرار بهذا النشاط كال يجوز اف تضل شخصيتو المعنوية موجودة كنشاطها 

 ( 2)معدكمان.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .58الفرع التجاري,)د.ت(, ص-( د.إبراهيم جهاد إبراهيم, د.حممد امحد محد أدلعيين , وآخرون, القانون التجاري, الصف األول1)

 .99( د.منري حممود الوتري, مرجع سابق, ص2)

 .297( د.الياس ناصيف, مرجع سابق, ص3)

 .58, د.حممد امحد محد أدلعيين, وآخرون,مرجع سابق, ص( د.إبراهيم جهاد إبراهيم4)

 .297( د.الياس ناصيف, مرجع سابق, ص5)
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 انجاز الشركة المشركع التي تأسست الشركة لتنفيذه أك استحالة تنفيذه. -4

 القانوف. أحكاـاندماج الشركة اك تحولها كفق  -3

 .(8)المنصوص عليها في القانوف اإلجراءات%( من رأس مالها االسمي كعدـ اتخاذ 22فقداف الشركة ) -2

الهيئة العامة بتصفية  كأكصتاالنقضاء  أسبابقررت الهيئة العامة للشركة تصفيتها أك تحقق سبب من  كإذا
 .ك التوصية الى المسجل للنظر فيهما الشركة يرسل القرار ا

على تنبيو يـو  كرغم مركر ستين أسباب االنقضاء,لم تصدر الشركة توصية بتصفيتها رغم تحقق سبب من  كإذا
اف كجد مبرر  أكضاعهاقرار التصفية مباشرة على اف نعطيها مهلة لتدارؾ  المسجل لها كجب عليو إصدار
حق االعتراض على قرار التصفية لدل المحكمة المختصة خالؿ  األحواؿلذلك , كيكوف للشركة في كل 

ابل للتمييز اما محكمة االستئناؼ بصفة تمييزية كال يخضع ثالثين يـو من تاريخ تبليغها بو كقرار المحكمة ق
 قرارىا لطلب تصحيح القرار.

( من قانوف الشركات على اف يرفق بقرار التصفية اك التوصية بها المرسل الى 828كقد نّصت المادة )
لشركة اك المداكلة مع الهيئة العامة ل إضافيةالمسجل ما يثبت تحقق بسببها, كللمسجل طلب معلومات 

 للتأكد من مبرراتها.

سواء كانت الجهة القطاعية  كاذا تأكد المسجل من تحقق سبب التصفية يفاتح الجهة القطاعية المختصة
قرار تصفية  إصدارهقبل  اإلجراءأك خاصة من اجل اخذ رأيها كموافقتها كعلى المسجل اتخاذ ىذا  مختلطة

( من قانوف الشركات انو في حالة موافقة الجهة القطاعية المختصة على 824الشركة كقد تضمنت المادة)
االقتصادية ضمن  ألىميتوالتصفية ككاف المشركع الذم تديره الشركة الموصي بتصفيتها كاجب االستمرار 

الالزمة لضماف استمرار المشركع  إلجراءاتايجب عليها اف تحدد  ةخطط التنمية القومية كالقرارات التخطيطي
 .(7)مناسب آخر إجراءاك دمجو بمشركع آخر أك أم  أخرلسواء بتحويلو الى جهة 
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 .58سابق, ص( د. إبراهيم جهاد إبراهيم, د. حممد امحد محد ادلعيين وآخرون, مرجع 1)

 .102-101-100( د.منري حممود الوتري, مرجع سابق, ص2)
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( من قانوف الشركات على اف يصدر قرار تصفية الشركة من المسجل خالؿ عشرة 823كتضمنت المادة )
التي حددتها ىذه الجهة بشأف  اإلجراءاتمن تاريخ تسلمو الجهة القطاعية المختصة على اف يتضمن  أياـ

كجدت كيبلغو الى الشركة كينشره في النشرة في صحيفة يومية, كيجب على الشركة اف  مشركع الشركة اف
ام تغيير في عضويتها كعن ترتيب ام التزاـ جديد, كيستمر  أحداثتتوقف فور تبليغها بقرار التصفية عن 

بشخصيتها  التصفية, على اف تحتفظ الشركة أعماؿالتزاماتو كفق ما تقتضيو  إليفاءنشاطها بالقدر الالـز 
اف كجد  إدارتهاالمعنوية خالؿ مدة التصفية كتبقى الهيئة العامة للشركة قائمة خالؿ مدة التصفية كمجلس 

يعتبر منحالن, كتنتهي مهمة المدير المفوض من تاريخ التبليغ بقرار التصفية, كال يترتب على التصفية ابراء 
مسؤكلية تحققت خالؿ ممارستهم نشاطهم في من أية  إدارتها مسئوليأك  أعضاءىامؤسسي الشركة أك 

 قرار التعيين الى كإرساؿ كأجورهالشركة, كعلى الهيئة العامة للشركة تعيين مصف اك أكثر كتحديد اختصاصو 
كفي صحيفة يومية, كيعتبر المصفي ككيالن عن الشركة في حدكد االختصاصات  المسجل لنشره في النشرة 

, كيعتبر المصفي ممثالن كككيالن عن الشركة فقط ال تتعدل صالحياتو لغيرىا خالؿ مدة التصفية الممنوحة لو 
 .(8)المعينة كدائني الشركة مثالن  األطراؼمن 

المدين في كل ما يتعلق  إعسار إشهاركيعتبر المشرع العراقي اف تقديم طلب التصفية كقرار التصفية بمثابة 
وف الدائنين كقسمتها كتحل الديوف تسديدان لدي يسقط األجلبالمحافظة على حقوؽ الدائنين كلذلك فاف 

ما لم يكن احدىم صاحب دين ممتاز, كنالحظ اف المشركع الفردم في القانوف العراقي ىي  قسمة الغرماء
حالة استثنائية على القاعدة العامة في الفقرة أكالن من المادة الرابعة من قانوف الشركات العراقي كالتي تقضي 

قتصادم بتقديم حصة من ماؿ اك عقد يلتـز بو شخصاف اك أكثر بأف يساىم كل منهم في مشركع اباف الشركة 
مل القتساـ ما ينشأ عنو من ربح أك خسارة ك المشرع لجأ الى ىذا االستثناء لوجود مبررات من خالؿ من ع

الالزمة  كاألسسقواعد النظاـ القانوني ذكر ضمن التشريعات التجارية ال إصالحمتعددة منها اف قانوف  أسباب
 رأسخطة التنمية القومية كفي استثمار  أىداؼلتنظيم عمل شركات القطاع الخاص كتوظيف نشاطها ضمن 

 .(7)الماؿ الوطني على كجو صحيح

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .103-102تري, مرجع سابق, ص( د.منري حممود الو 1)

 .303-302-301( د.الياس ناصيف, مرجع سابق, ص2)
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 نتقاؿ حصة شركة المشركع الفردم الفرع الثاني// ا

فيها, فمنها تكوف الهيئة العامة مكونة  األطراؼتتميز شركة المشركع الفردم في عدـ كجود ىيئة عامة متعددة 
 ( كبذلك :818من شخص صاحب المشركع الفردم كما في نص)

 -فاف نقل الحصة عن طريق البيع تحكمو القواعد اآلتية : -اكالن :

أ( بيع الحصة كاملة على اف يكوف متمتعان باألىلية كغير ممنوع قانونيان فذلك يؤدم الى استمرار الشركة 
لتي بينها ا اإلعالفبشكلها القانوني )شركة مشركع فردم( على اف يعدؿ العقد كيعلن عن التعديل في كسائل 

 .القانوف

الفردم الى تحوؿ شركة المشركع  ة اك تم بيعها ألكثر من شخص فيقتضيمن الحص يجزءب( اذا تعلق البيع 
 الحصة حسب طبيعة الشركة الجديدة. ات كيجب اف تتوفر الشركط في متلقيالشرك أنواعنوع آخر من 

 أنشأتلية الشريك تتحدد بااللتزامات التي لدينا شريك خارج كآخر داخل كمسؤك  كفي كال الحالتين سيكوف
كجوده بالشركة كيستطيع الشريك الخارج اف يلقي المسؤكلية على من تلقي منو الحصة كلكن بشرط  أثناء

 .(8)بناء على قواعد حوالة الدينموافقة الدائنين 

 -في حالة الوفاة : -ثانيان:

ككاف لو كارث كاحد كيرغب في استمرار الشركة كال اذا توفي مالك الحصة الواحدة في شركة الشخص الواحد 
 يوجد ام مانع قانوني من بقائو فيصبح مالكان للشركة  كتبقى على كضعها السابق ما قبل الوفاة.

اما اذا توفي ككاف لو اكثر من كارث كيرغبوف باالستمرار تتحوؿ الشركة الى نوع آخر من الشركات كيعدؿ 
 .(7)ن عنوالعقد طبقان لهذا الوضع كيعل

المورث  أمواؿالحقة لذلك ألف التي سبقت انتقاؿ الملكية لو كالكنالحظ اف الوارث يسأؿ عن ديوف الشركة 
تنقل الى الوارث مثقلة بالديوف  فاألمواؿعن ديونو الناشئة عن نشاط المشركع كالخارجة عنو, لذلك  مسئولة

 .(4)تمرار بالشركةالتي ارتضى الوارث المسؤكلية عنها كذلك بقبولو في االس
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 .123( د.لطيف جرب كوماين, مرجع سابق, ص1)
 مرجع سابق  ( د. زينة غامن الصفار, بان عباس خضري2)
 .124( د.لطيف جرب كوماين, مرجع سابق, ص3)
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نرل استمرار القصر في الشركة من خالؿ من ينوب عنهم  كرغبة القصر يعبر عنها من ينوب عنهم, كبذلك
 .(8)على اف يعقب ذلك في كل األحواؿ تعديل العقد كنشره
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 .124( د. لطيف جرب كوماين, مرجع سابق, ص1)
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 الخاتمة

 في ختاـ دراستنا لموضوع شركة المشركع الفردم توصلنا الى مجموعة من النتائج كالتوصيات.

 أكالن : النتائج

بأنها شركة مكونة من شخص كاحد طبيعي كاف أك معنوم كعلى الرغم من تعرؼ شركة الشخص الواحد  -8
كجود الصعوبات كالعيوب إال اف فتح الباب لهذا النوع من الشركات سيؤدم الى توسيع التجارة كفق األطر 

الكفاءات  أصحابالطموحين من  األشخاصالمؤسسية القانونية كسيؤدم الى فتح المجاؿ للكثير من 
 كخدمة مجتمعهم. إمكاناتهمعة لتأسيس الشركة بمفردىم من اجل رفع كالعقوؿ الواس

الف التطور الكبير الذم شهده ىذا المجاؿ   الشركات لم يأتي من فراغ في العالمكاف كجود ىذا النوع من  -7
كاف يحتاج الى نظاـ جديد يسايره كيواكب تطوره كذلك يعمل على زيادة االستثمار كتشجيع المستثمرين على 

 خوض غمار التجربة التجارية من اجل تطوير االقتصاد.

تنشأ شركة المشركع  كإنماتوصلنا الى اف شركة المشركع الفردم ليست شركة فال يوجد صيغة عقد  -4
ك ال يأخذ بالصفة  ةالعراقي يأخذ بالصفة التعاقدي قاـ عقد الشركة, ككذلك اف المشرعالفردم ببياف يقـو م

 النظامية كنالحظ اف الصفة النظامية ال تزاؿ محل نظر .

 بإرادةالنوع من الشركات تصلح للجميع كسبب ذلك يرجع الى اف ىذه الشركة تنشأ ككذلك اف ىذا  -3
 مما هصغير أك كبير من الرأسماؿ المراد استثمار  رالشريك ككذلك تصلح في حالة توفر قد إرادةمنفردة ىي 

يساعد الجميع على تبني مثل ىذه الشركة كالعمل كفقان لها, كيتم تأسيس شركة المشركع الفردم اذا توفرت 
لها كجود ابدم اذ تنقضي اذا الشركط الموضوعية العامة كال توجد شركط خاصة للشركة, كالشركة ليس 

, كتنتقل حصة الشركة بالبيع كفي حالة أموالهااالنقضاء كيترتب على ذلك تصفية  أسبابتوفرت سبب من 
 كمبررات كثيرة. ألسبابالوفاة, كشركة المشركع الفردم حالة استثنائية لجأ اليها القانوف العراقي 
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 التوصيات : -ثانيان :

الشركات العراقي النافذ تعريفان للمشركع الفردم في المادة السادسة من الفقرة الرابعة رقم تضمن قانوف  -8
لية شخصية كغير محدكدة, فتكوف مسؤكلية مالك المشركع )الشخص الطبيعي( مسؤك  8882لسنة  78

ضح للشخص الطبيعي أك المعنوم بمسؤكلية محدكدة لكنو لم يو مشركع فردم  تأسيس بإمكانية ككذلك سمح
لذلك ندعوه  كإفالسوصفة التاجر  كاكتسابالخاصة بهذا المشركع ذك المسؤكلية المحدكدة   األحكاـمفصالن 

لتنظيمها صراحة شأنها في ذلك شأف أحكاـ الشركات األخرل كبصورة منفصلة عن المشركع الفردم ذك 
 المسؤكلية غير المحدكدة.

م, كىذا لاكبة التطورات الحديثة كالمتسارعة في العاكاف القانوف يجب اف يكوف مرف حتى يتمكن من مو  -7
التجارية لتتخلى كلو يدؿ على أنو يجب على الدكؿ العربية اف تقـو بتعديل جذرم في نظرتها بشأف الشركات 

 جزئيان عن النظرية التقليدية للشركة.

 النوع من الشركات.يجب اف يكوف ىناؾ نصوص قانونية كاضحة تعالج جميع المسائل المتعلقة بهذا  -4
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