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المبحث األول:

 -المطلب األول:

 -المطلب الثاني:

مفيوم المؤسسة ذات الشخص الوحيد.
تعريف المؤسسة ذات الشخص الوحيد.
تكوين المؤسسة ذات الشخص الوحيد.

 -المطلب الثالث :خصائص المؤسسة ذات الشخص الوحيد.

المبحث الثاني :

نشاط المؤسسة ذات الشخص الوحيد و

انقضاءىا.

 -المطلب األول:

تسيير المؤسسة ذات الشخص الوحيد

 المطلب الثالث :تحول المؤسسة ذات الشخص الوحيدوانقضاءىا.

خاتم ـ ــة

0

مقدم ـ ـة :
إن الشركات في عموميا ميما كان غرضيا مدنيا أم تجاريا ال تتأسس إال

بوجود شريكين فـأكثر ,و من ىنا أشتق

اسم الشركة القـائم على أساس

الشراكة بين الشركاء.و كثيرا من الشركات حلت بسبب فقد ىذا الشريك.و

لذا فـإن كثيرا من التشريعات استدركت األمر و لجأت إلى اعتماد الشخص
الوحيد من خالل التعديالت التي طرأت على تشريعاتيا

و ذلك مع تطور االقتصادي و االجتماعي الحاصل.و من تم إيجاد صيغة

قـانونية لتأسيس الشركة ذات الشخص الوحيد.

إال أن التساؤالت المطروحة ما ىو األساس القـانوني الذي قـامت عليو

الشركة ذات الشخص الوحيد ؟ و ما ىي آليات تكوين المؤسسة ذات

الشخص الوحيد؟ وما ىي الخصائص التي تميزىا عن باقي الشركات التقـليدية

؟

ومحاولة منا لحل ىذه اإلشكاليات وغيرىا اعتمدنا الخطة الالحقة والتي

قسمناىا إلى مبحثين تطرقنا في المبحث األول لتعريف بالمؤسسة ذات
الشخص الوحيد مع تبيان طرق تكوينيا ثم إبراز تلك الخصائص التي تميزىا

عن باقي الشركات  ,أما في المبحث الثاني فخصصناه إليضاح كيفية تسيير
ىذه الشركة مع ذكر تلك األسباب التي تؤدي إلى تحول الشركة أو حليا

نيائيا .معتمدين في ذلك على المنيج الوصفي.

ولعل ما واجينا من صعوبة ىو قـلة المراجع المعتمدة المتضمنة ىذا

الموضوع.
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المبحث األول:

مفيوم المؤسسة ذات الشخص الوحيد.

في الجزائر وقبل  6991كان يعتبر الشخص بأن لو ذمة مالية واحدة وىي غير

مجزأة  ,لذا كانت الشركات في الجزائر تقوم على أساس تعدد الشركات الذين
تبقى مسؤوليتيم محدودة بقدر الحصص التي يمتلكونيا في الشركة  ,وبعد
ىذا الوقت سمح للشخص أن يقتطع جزء محدد من ذمتو المالية الستثماره في

شركة تخصو لوحده  ,ىذه الشركة ىي المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة
ذات الشخص الوحيد .

المطلب األول :تعريف المؤسسة ذات الشخص الوحيد.

باستقراء نص المادة  614من قـانون المدني الجزائري .نجد أن

الشركة ال تكون إال بين شريكين أو أكثر لكن وفقـا لألمر 72/64

المعدل ألحكام المادة  1/446من قـانون التجاري ,نجد أنو تؤسس
الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد ,ووفق الفقرة

الثانية إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة
طبقـا الفقرة السابقة ال تضم إال شخصا واحدا كشريك وحيد تسمى

ىذه الشركة مؤسسة ذات شخص وحيد وذات المسؤولية

المحدودة.

2

واعتبارا للقـاعدة التي تقول أن الخاص يقيد العام فـإن ىذا ما يسمح
باالعتداد أو بتغليب نص المادة  446من القـانون التجاري على

نص المادة  614من القـانون المدني,

وما يستنتج من نصوص القـانون التجاري التي تنظم ىذه

المؤسسة فـإننا نجد أن ىذه األخيرة خاضعة ألحكام الشركة ذات
المسؤولية المحدودة وىذا ما تثبتو تسميتيا في المادة 7/446

قـانون التجاري  ,مع مراعاة الصفـات الخاصة التي تميزىا عن غيرىا

بحيث ال نجد ىناك لنية االشتراك مثال  ,وعليو فـإن شركة ذات

الشخص الواحد تحدد مسؤولية الشريك الوحيد بقدر المبلغ

المخصص لالستثمار في إطار ىذه الشركة والمقدر كحد أدنى

ب111،111دج ويكون ىذا المبلغ ضمان لدائني ىذه الشركة
وال يمكن متابعتو إال في حدود ىذه الذمة المالية  ,أما باقي أموالو
فـال تخضع للرىن أو لمصادرة الغير (1) .

 -1أ  ,الطاىر مالحو  ,التطور الكرونولوجي لشركة الشخص الوحيد ,مجلة الموثق  ,العدد  11. 1ماي _جوان  .7111ص1
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المطلب الثاني:

تكوين المؤسسة ذات الشخص الوحيد.

تنشأ الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد

بإحدى الطرق الثالث التالية :
أوال  :على أساس أصلي .

إذ يقوم الشخص الطبيعي أو المعنوي بتأسيس الشركة على أن ال

يكون ىذا التأسيس على أنقـاض أي نشاط تجاري ألي شركة

تقـليدية ومثل ىذا التكوين كالشخص المعنوي الذي لو مصنع ما
وبدال من فتح مصانع أخرى في مختلف المدن فـإنو يقرر تأسيس
فروع في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة ذات شخص وحيد

(1).

ثانيا  :على أساس تجمع الحصص(إتحاد الذمة ).

تنص المادة  461مكرر  1قـانون التجاري ,على ىذا األساس

ضمنيا إذ أنو وعند تجمع حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة
في يد شريك واحد والذي يكون ىذا التجمع عن طريق إتحاد

ذمتو إما عن طريق اليبة أو الميراث أو غيرىا ,

فقبل

سنة 1664إذا حدث ىذا األمر ومن أجل ديمومة الشركة كان

لزاما ووفق المادة  614ق.م.ج إضافة شركاء
 -1المرجع ذاتو ص.11
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جدد أو تحل ىذه الشركة  ,ولكن بعد صدور األمر  72/64فـإن
ىذا التجمع للحصص في يد الشريك الوحيد ال يعد خروجا عن

القـانون بل لو أن يؤسس مؤسستو الخاصة بو وبدون اشتراك أي

شخص (1) .

ثالثا  :على أساس التحول .

ويقصد بالتحول أن تتأسس المؤسسة ذات الشخص الوحيد جراء

تحول شركة ما ومثال ذلك تحول شركة التضامن مع بقـاء شريك
واحد ىذا األخير ومن أجل تأسيس شركتو يستلزم عليو تحويل العقد

السابق ويحرر في عقد رسمي يتم شيره.

وما يمكن أن ننوه عليو بعد تطرقنا لحاالت تأسيس  ,أن الشخص

الطبيعي ال يمكن أن يكون شريكا وحيدا في أكثر من شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات شخص وحيد أي ال يؤسس إال مؤسسة

واحدة وىذا بناء على المادة 461مكرر 7ق.ت  ,بينما الشخص
المعنوي لو أن يؤسس أكثر من شركة ذات شخص وحيد (2).

 -7-1المرجع ذاتو ص.11
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المطلب الثالث:

خصائص المؤسسة ذات الشخص الوحيد.

إذا كان وكما قـلنا سابقـا أن المؤسسة ذات الشخص الوحيد

تطبق علييا أحكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفة عامة
 ,إال أن ىذه المؤسسة تستقـل بجملة من الخصائص تميزىا عن ذلك

النوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيما يلي :
أوال  :تحديد المسؤولية .

ال تختلف ىذه المؤسسة في ذا المجال من حيث المبدأ مع

الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذلك ألن ىذا النوع من
الشركات يكون كل شريك فييا مسؤول فقط عن حصتو المالية
المستثمرة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة  ,وكل ما في

األمر فيما يخص الشريك الوحيد أن ىذا األخير قـام بتخصيص جزء
من ذمتو المالية إلنشاء ىذا النوع من الشركات وتتحدد مسؤولية

بالقدر الذي خصصو لمزاولة نشاطو في الشركة وبالتالي ال يستطيع
الدائنون متابعة ذمتو المالية الغير مخصصة في ىذه الشركة

كرأس مال (1).

 -1مفـلح عواد القضاة ,الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركة ذات الشخص الوحيد (دراسة مقـارنة),مكتبة دار الثقـافة للنشر
والتوزيع عمان .1661 ,ص38-36.

ثانيا :اإلدارة األفضل للمشروعات.
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يمارس الشريك الوحيد جميع السلطات المخولة لجماعة الشركاء
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة مستقـلة ودون الحاجة

المرتبطة بدعوة الجمعية العامة وقراراتيا أو مجلس اإلدارة ,

وبالتالي تتحقق تلك المبادرة الفردية ويستطيع الشريك أن يدير
مشروعو في إطار مرن غير محدود  ,وىذا ما يسمح بأن تكون

قراراتو سريعة وتحركاتيا أسيل مما ىي عليو في الشركات

التقـليدية  ,كما يستطيع ىذا الشريك أن يختار مديرا غيره(1).

ثالثا :إمكانية استمرار المشروع وسيولة انتقـالو.

إن وفـاة الشخص الوحيد وعلى غرار وفـاة أحد الشركاء في

الشركات التقـليدية  ,فـإنو يسمح للورثة وحدىم تسوية مصير حصص

الشركة  ,كما أن بيع الحصة يكون ميسرا إذ أن الشخص يكون
محررا من رفض الشركاء فـلو الكلمة األولى واألخيرة في تصرفـاتو

القـانونية (2).

 -7-1المرجع ذاتو ص38-37-36.

رابعا  :سيولة االنتقـال من الشكل الفردي إلى الجماعي والعكس .
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يحدث ذلك دون اشتراط أي إجراءات خاصة سوى التنازل عن
بعض الحصص ,أو زيادة رأس المال وىذا ما يشجع على النمو

المتناسق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفضل إطارىا القـانوني .

وبناء على أنيا نوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة فـإن

قواعد تأسيسيا وإدارتيا وتصفيتيا ىي ذاتيا المقررة في الشركة
ذات المسؤولية المحددة مع مراعاة بعض االختالفـات الناشئة عن

وحدة الشريك (1) .

 -1المرجع ذاتو ص16

المبحث الثاني :نشاط المؤسسة ذات الشخص الوحيد
وإنقضاؤىا.
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تخضع ىذه المؤسسة في نشاطيا إلى آليات خاصة بيا رغم تطبيقيا
من حيث المبدأ لقواعد إدارة الشركات ذات المسؤولية

المحدودة .

المطلب األول :تسيير المؤسسة ذات الشخص الوحيد .

إذا سلمنا بما قـلناه سابقـا على أن الشريك الوحيد ىو صاحب رأس

مال الشركة وىو المالك ليذه الحصة وال يزاحمو فييا شركاء آخرون ,

فـإن ىو الوحيد الذي تكون لو شرعية إصدار القرارات أيا كانت
وال ينتظر المصادقة علييا من جانب أي طرف أخر داخلي أو خارجي

.

ومنو يكون ىو الممثل للجمعية العامة في المؤسسة وكل سلطات

واختصاصات ىذه األخيرة التي تكون في يده لوحده  ,ومن بين
ىذه السلطات لو أن يغير رأس مال الشركة  ,ولو أن ينصب ويعزل
من في منصب المسير حسب رغبتو الخاصة ولكن ما يجب اإلشارة
إليو ىو أن القـانون ال يسمح ليذا الشريك أن يفوض سلطاتو بصفتو

جمعية عامة للغير  ,كما يكون الزما عليو وفق ىذه الصفة أن يدون

القرارات التي يتخذىا في سجل

الجمعية العامة الخاص بيا وىذا ما جاءت بو المادة  6/416قـانون

التجاري.
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إال أن الشخص الوحيد المسير للشركة ذات المسؤولية المحدودة
ذات الشخص الواحد لو أن يتعيد بيذا التسيير لشخص أخر  ,وإن
كنا أمام الحالة األولى فـإن الشريك المسير لو أن يقتطع أجرة

محددة لنفسو كبدل ألتعابو في التسيير.

وقيمة ىذه األجرة ال يعتبر ضامنا ألموالو إن كان مدينا في

شركتو فيي ال تدخل ضمن الذمة المالية التي ىي على شكل رأس

مال للشركة وبالتالي ال يطالب بيا الدائنون  ,وإذا كان الشخص

الطبيعي لو الحرية في جعل نفسو أو ينصب غيره لتسيير المؤسسة إال
أن الشخص المعنوي ىو ملزم بتعيين شخص طبيعي أو أكثر لتسيير

ىذه المؤسسة وىذا وفقـا لنص المادة  424قـانون التجاري.

وإذا كان الشريك الوحيد يعتبر كجمعية عامة فسواء كان

المسير أو غيره للشركة فـلو أن يجري جردا لحسابات الشركة السنوية
ويحرر تقرير سنوي للتسيير يصادق عليو الشريك الوحيد خالل 14
أشير من اختتام السنة المالية استنادا إلى نص المادة 6/416

قـانون التجاري(1).

 -1أ .لطوف عبد الوىاب موثق بوالية وىران ,دراسة مقـارنة بين الشركات التجارية ,مجلة الموثق ,العدد.80ص61.61.

المطلب الثاني:

تحول المؤسسة ذات الشخص الوحيد وحليا.

وفقـا لما ذكرناه من خصائص للمؤسسة ذات الشخص الواحد ىي

تلك السيولة في التحول من الشكل الفردي إلى الجماعي أو من
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الجماعي إلى الفردي  ,وىذا التحول ال يكون بتبني إجراءات
معقدة وخاصة بل تكفي جمع الحصص في يد شريك وحيد من أجل

أن تتحول الشركة من الشكل الجماعي إلى الفردي  ,أما في حالة
العكس فـليا أن تحترم شروط الشركة المراد التحول إلييا كالزيادة
في قيمة رأس المال  ,وتعديل العقد التأسيسي للشركة ذات

الشخص الوحيد .

وفيما يخص حل أو انقضاء ىذه المؤسسة فـإنو يكون بنفس أسباب

االنقضاء العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة  ,ومع مراعاة
الطبيعة الخاصة واألساس الذي قـامت عليو المؤسسة ذات الشخص

الوحيد ذات المسؤولية المحدودة فـإننا نستثني ذلك السبب

المتعلق بتجميع الحصص في يد الشريك الوحيد .

كما يمكن أن تحل الشركة بطلب من كل من يعنيو األمر إذا

كان الشخص الطبيعي شريكا وحيدا في أكثر من شركة ذات
مسؤولية محدودة وىذا الحل ال يمس إال المؤسسة الثانية وىذا ما

جاءت بو المادة 461مكرر1/7من القـانون التجاري (1) .
 -مفـلح عواد مرجع سابق الذكر .,ص39

خاتمـ ـ ـ ــة:
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من خالل عرضنا ليذا البحث تبين لنا بأن المؤسسة ذات الشخص
الوحيد ىي نوع من المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة بحيث
تنطبق علييا قواعدىا رغم انفرادىا ببعض الخصائص و جاءت بعد

صدور األمر  72/64تماشيا مع التحوالت االقتصادية و السياسية و
االجتماعية و الدخول في االنفتاح االقتصادي .حيث أصبح بإمكان

كل شخص طبيعي أو معنوي أن ينشىء مؤسسة ذات مسؤولية

محدودة ذات شخص الوحيد و بتخصيص جزء من أموالو الستثمارىا
مع استفـاء الشروط القـانونية األخرى كعقد التأسيس و القيد و

اإلشيار و توفر رأس المال طبقـا لما ىو معمول بو.

قـائمة المراجع
/1مفـلح عواد القضاة ,

الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركة ذات الشخص الوحيد (دراسة مقـارنة),
مكتبة دار الثقـافة للنشر والتوزيع ,

12

عمان .6990 ,

/7أ .لطوف عبد الوىاب
موثق بوالية وىران ,

دراسة مقـارنة بين الشركات التجارية ,
مجلة الموثق ,العدد.80

 /1أ  ,الطاىر مالحو  ,ا

التطور الكرونولوجي لشركة الشخص الوحيد ,

مجلة الموثق  ,العدد  61. 6ماي _جوان .1886

/6القـانون التجاري

األمر رقم  19/51مؤرخ في  18رمضان عام  6191الموافق  11سبتمبر سنة  6951يتضمن القـانون
التجاري .معدل و متمم الى غاية قـانون رقم  81/81المؤرخ في .1881-81-81
منشورات بيرتي
طبعة .1885-1881

.البحث من إعداد :خليفي خليفة
.تحت إشراف :الدكتور قنفود
.أستاذ بجامعة المدية
.جامعة يحي فارس -المدية
كلية الحقوق
المصدر:
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