شركة الشخص الواحد
فً قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  141لسنة 2012
مقدمة
تضمنت المادة ( )2من قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم 141
لسنة 32012
" تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتٌة3
أولا  -العاملٌن لدى الغٌر:
ثانٌا ا  -أصحاب األعمال  ،ومن فً حكمهم:
 - 3مالك شركات الشخص الواحد".
وباعتبار أن هذا النوع من الشركات لم ٌسبق ذكره فى قوانٌن التأمٌن االجتماعى السابقة  ،لذا
فقد ٌكون من المفٌد التعرف علٌه على النحو التالى 3
أوال  3ما هً شركة الشخص الواحد.
ثانٌا  3خصائص شركة الشخص الواحد.
ثالثا  3شروط تأسٌس شركات الشخص الواحد.
رابعا  3كٌف تؤسس شركة الشخص الواحد.
خامسا  3المستندات المطلوبة.
سادسا  3المحظورات الواردة على شركة الشخص الواحد.
سابعا  3الفرق بٌن شركة الشخص الواحد وبٌن المنشاة الفردٌة.
أوال
ما هً شركة الشخص الواحد
شركة الشخص الواحد هً نوع لٌس بالجدٌد على القانون المصري فقد كان موجودا قبل عام
2563
تم اعادة العمل به بموجب القانون رقم  5لسنة  3122ومن اسمها واضح انه ممكن ٌحصل لبس
بٌنها وبٌن المنشأة الفردٌة عشان كده لزم نعرف الفرق بٌنهم لكن الول نعرف اٌه هً شركة
الشخص الواحد
طٌب اٌه هً شركة الشخص الواحد وفقا للمادة ( )5مكرر من القانون ( )5لسنة  3122تعرٌف
شركات الشخص الواحد هى شركة ٌمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد (سواء شخص طبٌعى
أو إعتبارى) و ل ٌسأل مؤسس الشركة عن إلتزاماتها إل فى حدود رأس مال الشركة.
ثانٌا
خصائص شركة الشخص الواحد
 - 1المسؤولٌة المحدودة لمالك الشركة 3
وتعنً المسؤولٌة المحدودة لمالك الشركة ،بأنه قد حدد جزءا من ذمته المالٌة لنشاط تلك
الشركة ،وبالتالً فهو مسؤول فقط فً حدود مقدار حصته فً رأسمال الشركة أي أنه
خصص جزءا من ذمته المالٌة لالستثمار فً نشاط محدد وبرأسمال محدد ،وإذا لحق هذا
المشروع أي خسائر تكون بقٌة أمواله فً مأمن عن خسائر هذا المشروع.
محمد حامد الصٌاد
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 - 2ضعف ائتمان الشركة 3
وجود مالك وحٌد ومحدود المسؤولٌة ٌؤدي إلى ضعف الئتمان ،ألن من ٌتعامل مع هذه
الشركة  ،فً حال تصفٌتها أو إفالسها قد ل ٌستطٌع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم،
وبالتالً فإن الغٌر الذي ٌتعامل مع شركة الشخص الواحد ٌأخذ ذلك فً الحسبان وقد ٌطلب
ضمانات شخصٌة.
 - 3سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة 3
ٌمارس مالك الشركة جمٌع الصالحٌات والسلطات الممنوحة ،ول ٌكون مقٌدا بأخذ موافقة
أحد ،لذلك فهً تمنح لمالك الشركة إدارتها على نحو متمٌز ،وتكون له الستقاللٌة فً اإلدارة
والرقابة وإصدار القرارات بسهولة وسرعة ،بما ٌنعكس كل ذلك على تحقٌق األرباح والفائدة
لمالك الشركة وإحساسه بقٌمة ما ٌبذله من جهد ورعاٌة لتلك الشركة وتنمٌة أمواله.
 - 4هً شركة اموال ولٌست شركة اشخاص 3
رغم انها تتكون من مالك واحد فقط لرأس المال .
ثالثا
شروط تأسٌس شركات الشخص الواحد
أوال 3أل ٌقل الحد األدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد عن خمسٌن ألف جنٌه ،وٌجب أن ٌدفع
بالكامل عند تأسٌس الشركة.
ثانٌاٌ 3جوز زٌادة رأسمال الشركة على دفعه وأحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جدٌدة أو
بتحوٌل المال الحتٌاطى إلى حصص ،وذلك بقرار من مؤسس أو مالك الشركة.
ثالثا 3لمؤسس أو مالك الشركة أن ٌقرر تخفٌض رأسمال الشركة ألى سبب سواء عن طرٌق
إنقاص عدد الحصص أو تخفٌض القٌمة األسمٌة لكل منها ،ول ٌجوز تخفٌض رأس المال
إلى أقل من خمسٌن ألف جنٌه .وٌجب أن ٌتبع اسمها بما ٌفٌد أنها شركة من شركات
الشخص الواحد ذات مسؤولٌة محدودة وٌوضع على مركزها الرئٌس وفروعها إن وجدت
وفً كل مكاتباتها.
رابعا
كٌف تؤسس شركة الشخص الواحد
 - 2تؤسس الشركة بطلبٌ ،قدمه مؤسسها أو من ٌنوب عنه ،إلى الهٌئة العامة لالستثمار فً
مصر.
ٌ - 3تم تحدٌد اسم الشركة المراد إنشاؤها ،وأغراضها.
 - 4تعرض البٌانات الخاصة بمؤسسً الشركة ،ومدتها ،وكٌفٌة إدارتها.
ٌ - 5تم تحدٌد عنوان المركز الرئٌسً للشركة ،وتحدٌد الفروع إن وجدت .
ٌ - 6تم تحدٌد قٌمة رأسمال الشركة ،وقواعد التصفٌة.
خامسا
المستندات المطلوبة
شهادة عدم التباس السم معتمدة من السجل التجاري.
محمد حامد الصٌاد
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 - 1فً حالة قٌام الشخص االعتباري بتأسٌس شركة الشخص الواحد ٌتم تقدٌم المستندات
التالٌة 3
 توكٌل من الممثل القانونً للشخص العتباري. مستخرج حدٌث من السجل التجاري للشخص العتباري (الطالع علً األصل) إذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام ٌجب الحصول علً موافقة رئٌسمجلس الوزراء أو الوزٌر المختص بحسب األحوال.
 توكٌل بتأسٌس شركة الشخص الواحد  ،سواء كان المؤسس شخص اعتباري أو طبٌعًٌحتوي علً تأسٌس الشركات والتوقٌع علً عقود التأسٌس أمام الشهر العقاري.
 نموذج الستعالم األمنً عن صاحب الشركة أو المدٌر األجنبً. أصل مستخرج رسمً من سجل المحاسبٌن والمراجعٌن بما ٌفٌد أحقٌة مراقب حساباتالشركة فً مراجعة واعتماد مٌزانٌات شركات األموال  ،وتقدم صورة أو إقرار قبول
تعٌٌن فً حال أن ٌكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهٌئة.
 صور إثبات الشخصٌة للمؤسس (سارٌة واضحة) بعد اإلطالع علً األصل. رقم قومً للمصري. جواز السفر لألجنبً. صور إثبات الشخصٌة للوكٌل (سارٌة واضحة) بعد الطالع علً األصل. رقم قومً للمصري. جواز السفر لألجنبً (ٌلزم وجود إقامة سارٌة). موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علً موافقةخاصة بمقتضً أحكام القوانٌن المعمول بها (موافقة مسبقة).
 - 2فً حالة وجود حصة عٌنٌة عند التأسٌس:
 تقدٌم تقرٌر تقٌٌم الحصة العٌنٌة من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلكبحسب طبٌعة كل حصة وإقرار المؤسس بالموافقة علً صحة التقٌٌم.
 - 3فً حالة تأسٌس شركة الشخص الواحد للعمل بنظام المناطق الحرة وفقا ألحكام قانون
االستثمار رقم  22لسنة  2012تتطلب ذات المستندات سابقة العرض باإلضافة إلً:
 فً حالة منطقة حرة عامة 3استٌفاء موافقة الهٌئة قبل التأسٌس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع
إقامة المشروع بها.
سادسا
المحظورات الواردة على شركة الشخص الواحد
ٌحظر على شركات الشخص الواحد ،القٌام بأى من األعمال اآلتٌة:
 - 2تأسٌس شركة من شركات الشخص الواحد.
 - 3الكتتاب العام ،سواء عند تأسٌسها ،أو عند زٌادة رأس مالها.
 - 4تقسٌم رأس مال الشركة فى شكل أسهم قابلة للتداول.
 - 5القتراض عن طرٌق إصدار أوراق مالٌة قابلة للتداول.
 - 6ممارسة أعمال التأمٌن أو أعمال البنوك أو الدخار أو تلقى الودائع ،أو استثمار األموال
لحساب الغٌر.
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سابعا
الفرق بٌن شركة الشخص الواحد وبٌن المنشاة الفردٌة
 - 2مسؤولٌة الشرٌك الوحٌد فً شركة الشخص الواحد محدودة بما قدمه من أموال فً الشركة
ولٌس مسؤولا فً أمواله الشخصٌة  ،أي أن ذمته المالٌة مستقلة عن الذمة المالٌة للشركة
بٌنما فً المؤسسة الفردٌة الذمة المالٌة واحدة للفرد والمؤسسة تطبٌقا ا لمبدأ وحدة الذمة
المالٌة.
ٌ - 3جوز للشخص الطبٌعً والمعنوي على حد سواء تأسٌس شركة شخص واحد بٌنما تأسٌس
المؤسسة الفردٌة محصور على الشخص الطبٌعً فقط دون المعنوي.
 - 4تكتسب شركة الشخص الواحد الشخصٌة المعنوٌة بمجرد إتمام عملٌة تأسٌسها ،وقٌدها فً
السجل التجاري ،فٌكون لها ذمة مالٌة ،وأهلٌة ،واسم ،وموطن ،وجنسٌة بٌنما ل تكتسب
المؤسسة الفردٌة الشخصٌة المعنوٌة.
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