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 انفصم انثاني

 شزكت املشزوع انفزدي

 

 املبحث االول

 انتعريف واخلصائص نهًشروع انفردي

 تتألفشركة )):  بانو( من ق الشركات 6عرفتو الفقرة رابعا من المادة ): تعزيف املشزوع انفزدي    
من شخص طبيعي واحد مالكا لمحصة الواحدة فيها ومسؤوال مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع 

 .((التزامات الشركة

 :ميكن ننا ان نبني خصائص هذه انشزكت من انتعزيف اعاله وكاالتي 

 تتكون من شخص طبيعي واحد واليجوز لالشخاص المعنوية ذلك. .1

تقوم ىذه الشركة عمى االعتبار الشخصي اي ان مكانة صاحب المشروع وسمعتو التجارية ىي رأس  .2

 .في اسم الشركة صاحب المشروعاسم مال الشركة ولذا اشترط القانون ذكر 

المسؤولية المطمقة لصاحب المشروع الفردي، اي تتداخل اموال الشركة مع اموال صاحب المشروع  .3

دائن المشروع الفردي التنفيذ عمى اموال صاحب المشروع  من دون االشتراط ، وعميو يستطيع الفردي

/ ثانيا( من قانون الشركات بانو يجوز 33وما يؤكد ذلك نص المادة ) .التنفيذ عمى اموال المشروع اوال

الخاصة واموال  ألموالولدائني الشركة مقاضاة مالك المشروع او الشركة اي ال انفصال لمذمة المالية 

 لشركة.ا

اكتساب صاحب المشروع الفردي صفة التاجر.. وىي من خصائص شركات  االشخاص التي يكتسب  .4

وان لم يصرح بيا المشرع اال انو يفيم من النص عمى اعسار الشريك فييا الشركاء لمصفة التجارية، 
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شروع في الشركة التضامنية والمشروع الفردي ومن االسم الذي يجب ان يكون في اوراق صاحب الم

ويجب ان تتوفر الشروط العامة لمن يريد تأسيس شركة مشروع فردي من اكمال الثامنة عشرة الفردي، 

 من العمر بغير عارض من عوارض االىمية وال مانع قانوني من ذلك.

 

 املبحث انثاني

 احلصت انتقال

لتضامنية ىيئة عامة في المشروع الفردي والسبب لعدم تعدد االطراف كما ىو حال الشركة ا التوجد
 .، والوفاة ثانياة.  لذا سنبحث انتقال الحصة من طريق البيع اوالييأالتي توجد فييا ىذه ال

 البيع :انتقال الحصة في المشروع الفردي من طريق البيع تحكمه القواعد االتية: والا أ 

 انبيع يف حانتني:يكوٌ 

وال  القانونية وغير ممنوع قانونا،  باألىميةعمى ان يكون ممتعا شخص واحد بيع الحصة الكاممة الى  -1

االستمرار في النشاط التجاري مع ضرورة تعديل العقد مع  ومن ثمتوجد ىنا اي اشكالية في ذلك 

 النشر.

تحول نوع الشركة الى انواع الشركات بيع جزء من الحصة او البيع الى اكثر من شخص فينا يجب  -2

االخرى. في كال الحالتين سنكون امام شريك داخل واخر خارج وتتحدد المسؤولية لمشريك اثناء تواجده 

في الشركة، وممكن ان يمقي الشخص الخارج التزاماتو عمى الشخص الذي تمقى الحصة منو بشرط 

 .موافقة الدائنين

 وفاة. اذا توفى صاحب المشروع الفردي انتقمت الشركة الى ثانيا: انتقال الحصة من طريق ال

 الورثة حسب انصبيهم في القسام الشرعي، ونكون امام احتماالت التالية:
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نو يكون المالك اوال يحول مانع من ذلك ف االزمةاذا كان الوارث شخص واحد ويتمتع باالىمية  -1

ويسأل الوارث عن ديون المشروع التي سبقت انتقال  المشروع ويعدل العقد طبقا لذلك ويعمن عنو.

الممكية لو والالحقة، الن اموال المورث مسؤولة عن ديونو ما كان منيا ناشئا عن نشاط المشروع، 

 ومادام انتقمت االموال الى الوارث فتنتقل مثقمة بالديون.

من انواع الشركات وىو  اذا تعدد الورثة ورغب اكثر من واحد المشاركة فييا تتحول الى نوع اخر -2

 ./ ثانيا( وبكال الحالتين يجب التعديل واالعالن 37ماقضت بو المادة )

 

 

 املبحث انثانث

 ادارة املشزوع انفزدي
تتم ادارة المشروع الفردي من قبل المدير المفوض، لكن من هو هذا المدير هل هو نفسه مالك 

 الطبيعة القانونية لعممه؟؟المشروع ام ممكن ان يكون من الغير ؟ وماهي 

 اوال: المدير هو صاحب المشروع الفردي..

في الغالب يكون مالك المشروع ىو ذاتو المدير المفوض وذلك في نص البيان الذي يحل محل العقد 

، واذا لم يذكر الن كما ىو معموم االخير يتكون من ارادتين وفي المشروع الفردي يتكون من ارادة واحدة فقط

البيان المدير المفوض فيكون صاحب المشروع الفردي ىو المدير ايضا، الن االدارة في شركات في 

 االشخاص لمشركاء، اال اذا تم تعيين مدير من خارجيم وىذا يكون في الشركة التضامنية.
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 ثانيا: المدير المفوض من الغير.

اتو من قبل صاحب المشروع، اختصاصوعندىا يتحدد طريقة تعيينو وعزلو واجوره ومكافاتو وواجباتو و 

المشروع ىو المسؤول عن ذلك تجاه الغير، ولكن لو الرجوع عمى صاحب ي حال تجاوز صالحياتو ففوعميو 

المدير فيما يتجاوز بو اما اذا كان الغير سيء النية اي يعمم بان المدير متجاوز حدود صالحياتو فيكون 

 الرجوع عميو وليس عمى المشروع.

واذا تعاقد المدير لحسابو الخاص وباسم الشركة وضمن الصالحيات فتسال الشركة عنيا اال اذا كان 

من تعاقد مع المدير سيء النية يعمم بانو العقد لمنفعتو الشخصية، وفي كل االحوال يجوز عزل المدير في اي 

 ذا اقتضى االمر.وقت عمى ان  اليسبب ضررا لممدير، واال يكون من حقو المطالبة بالتعويض ا

 

 

 

 


