سنتناول في هذه السانحة مصطلحان قانونيان مهمان و هما مصطلحا الشخصية اإلعتبارية و
.المسؤولية المحدودة للشركة
تي لم تكن//ة ال//د القانوني//ير من القواع//رزت كث//أنه من دون شك أن النظم القانونية المعاصرة أف
عى في//تي تس//ورات ال//يره من التط//ادي و غ//ور اإلقتص//ة التط//ك لمواكب//ل و ذل//معروفة من قب
ابه// و من ذلك الشخصية االعتبارية المستقلة للشركة التي تتش،مجملها لرقي و رفاهية اإلنسان
ة//الحيات الالزم//ركة الص// ويهدف هذا المصطلح إلى منح الش،مع مصطلح الشخصية الطبيعية
 وبموجب هذه الشخصية تصبح،الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات مثلها في ذلك مثل األفراد
ً الشركة كائنًا مستق
ال ويحق لها أن تشتري أو تبيع أو ترهن أو تؤجر أو تقوم بأي تصرف و أن
ا//دود م//ة في ح//اءلة القانوني//ع للمس//ه تخض//وقت ذات// وفي ال، ر//د آخ//دخل في أي عق//تتعاقد و ت
.يصدر عنها من مخالفات
و هناك إرث قضائي عالمي فيما يتعلق بالشخصية اإلعتبارية و ذلك الهميتها القصوى في
Salomon v( 1897 دة في/ة الرائ//ابقة اإلنجليزي//ك الس// و من ذل،ة/رفعة اإلقتصاد و تنميت
Mr. Salomon was a shoemaker in UK, he ( ) في هذه القضيةSalomon
transferred his business into a limited company and then sold it to
the company. He took his payment in shares and debentures or
debt. Later, when the company failed and went into liquidation,
Mr. Salomon claimed to be entitled to be paid first as secured
debenture holder. Other creditors objected to that as this will be
unlawful because the company and Salomon are the same
person. The liquidator on behalf of other creditors, alleged that the
company was sham, it was essentially an agent of the company.
Therefore, Salomon being the principle was personally liable for
.the company debt
.The court of appeal agreed with the liquidator
The House of Lords, however, held that the company is an
independent and separate person and its different person
.altogether from the shareholders, then Mr. Salomon is not liable
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القضية السابقة تتحدث عن شخص يدعى سالمون ،و كان يملك متج//ر لص//ناعة األحذي//ة .أنش//أ
سالمون شركة محدودة المسؤولية و باع لها ك/ل م/ا يملك/ه في ذل/ك المتج/ر ،و ك/ان ثمن ال/بيع
عبارة عن أس/هم في الش/ركة و الج/زء االخ/ر دين بض/مان أص/ول الش/ركة .لم تعم/ل الش/ركة
بصورة مرضية و تعرضت لبعض الخس//ائر مم//ا أدى الى تص//فيتها .رغب الس//يد س//المون في
إسترداد دينه أوال من قبل الشركة خاصة و أن دينه مضمون بإصول الشركة .إحتج و إعترض
الدائنين االخرين ،الن ما قام به سالمون لم يكن قانونيًا في نظرهم ،فكل من س//المون و ش//ركته
.شخصية واحدة ال ينفصل أي منهما عن األخر
المصفي الرسمي للشركة دعم ما قال به الدائنين ،و ذكر أن الش//ركة تعت//بر وكي//ل لس//المون ،و
.بما أن سالمون هو األصيل فأنه يعتبر مسؤو ً
ال عن ديون الشركة
أيدت محكمة اإلستئناف ق//ول ال//دائنين و المص//في الرس//مي ،و ل//ذا تم الطعن في ق//رار محكم//ة
اإلس//تئناف لمجلس الل//وردات /،ال//ذي أص//در ق//راره بإلغ//اء ق//رار محكم//ة اإلس//تئناف ذاك//راً أن
.الشركة تعتبر شخصية منفصلة و مستقلة و من ثم ال يعتبر سالمون مسؤو ً
ال عن ديونها
وهذا ايضًا مأ اكدته الس//ابقة االنجليزي//ة Macaura v. Northern Assurance Co.
، Ltdحيث ذكرت ( The property of a company belongs to it and not to
.) its members
في السابقة أعاله أرست المحكمة مبدأ مفاده ( أن ممتلك//ات الش//ركة تخص//ها هى وح//دها ،و ال
تخص أي من أعضاءها.
و في هذا الصدد يجب ذكر أن القانون اإلماراتي لم يكن بمع//زل عن ك//ل تل//ك التط//ورات ال//تي
إتسقت في العالم أجمع ،لذا نجد أن ق//انون المع//امالت المدني//ة لس//نة 1985م ق//د إحت//وى بعض
المواد التي تقنن لمفهوم الشخص//ية اإلعتباري//ة ،فق//د ج//اء في نص الم//ادة ( )92أن األش//خاص
اإلعتباريون هم:
الدول//ة و اإلم//ارات و البل//ديات و غيره//ا من الوح//دات اإلداري//ة بالش//روط ال//تي
أ-
يحددها القانون.
ب -اإلدارات و المص//الح و الهيئ//ات العام//ة و المنش//آت و المؤسس//ات العام//ة ال//تي يمنحه//ا
القانون الشخصية اإلعتبارية.
ت -الهيئات اإلسالمية التي تعترف لها الدولة بالخصية االعتبارية.
ث -األوقاف.
ج -الشركات المدنية و التجارية إال ما استثنى منها بنص خاص.
و قد نصت المادة ( )93من نفس القانون على:
 -1يتمت//ع الش//خص اإلعتب//اري بجمي//ع الحق//وق إال م//ا ك//ان منه//ا مالزم ً/ا لص//فة اإلنس//ان
الطبيعية و ذلك في الحدود التي قررها القانون.
 -2فيكــــــــــــون لـــــــــــــــــه/:
ذمة مالية مستقلة.
أ-
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ب -أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.
ت -حق التقاضي.
ث -موطن مستقل.
 -3و يجب أن يكون له من يمثله في التعبير عن إرادته.
من جانب أخر ،هناك خمسة من األنواع للشركات بموجب المادة ( )9من ق//انون الش//ركات
التجارية للعام 2015م و هى:
 -1شركة التضامن/.
 -2شركة التوصية البسيطة.
 -3الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
 -4شركة المساهمة العامة.
 -5شركة المساهمة الخاصة.
من النص المذكور بعاليه يتضح لنا أن كل من تلك الشركات قد تكون لها شخصية إعتبارية
و لكن ليست جميعها لها مسؤولية محدودة.
قد عرف قانون الشركات المذكور الشركة ذات المسؤولية المح//دودة في نص الم//ادة ()71
حيث ذكر ( الشركة ذات المسؤولية المحدودة هى الشركة ال//تي ال يق//ل ع//دد الش//ركاء فيه//ا
عن اثنين و ال يزيد على ( )50خمس//ين ش//ريكًا ،و ال يس//أل ك//ل منهم إال بق//در حص//ته في
رأس المال).
و ذلك يعني أن مسؤولية الشريك أو المس//اهم في الش//ركة ذات المس//ؤولية المح//دودة يك//ون
نطاق مس/ؤوليته في ح/دود م/ا لم يدفع/ه من حص/ته ال/واجب علي/ه المس/اهمة به/ا في رأس
المال ،فإذا كان حصة الشريك هى عبارة عن مبلغ  500.000درهم إماراتي ،و دفع مبل//غ
 300.000درهم تكون مسؤوليته فقط في حدود المبلغ المتبقي و هو  200.000درهم.
و هذا ما أكدته الممارسة القضائية في دولة اإلمارات و في إمارة دبي ،فقد جاء في القاع//دة
الصادرة سنة  2013حق//وق ،ال//تي تض//منها حكم محكم//ة التمي//يز  -دبي بت//اريخ -11-24
 ،2013في الطعن رقم  156 / 2013طعن عقاري ،أن ( المقرر قانونا  -وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة  -أن الش//ركات ذات المس//ئولية المح//دودة س//واء أك//انت منش//أة طبق//ا
ألحكام القانون اإلتحادي رقــــم  8لسـنـة  1984المعـــدل بالق//انونين رقـــمــي  13لس//نة
 4 /، 1988لسنة  1990بشأن الشركــات التجاري/ة أو تل/ك المـنـشـأة طبـقـا ألحـــكـــام
القانـــون رقــم  4لس//نة  2001بش//أن المناطـــق الحــرة ونـظــام شركــات األفش//ور
الصادر بهـــا قــــرار ســمــــو الحاكـــم بتاريـــخ  2003-1-15بمجرد تكونيه//ا وش//هرها
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تكون لها شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيه//ا وأن التص//رفات ال//تي
تجريها والديون واإللتزامات التي تتعلق بها ذمتها المالية تنصرف إليها وال يس//أل الش//ركاء
فيها عن ديونها إال بقدر حصة ك//ل منهم في رأس ماله//ا وإس//تثناء من ه//ذا األص//ل المح//دد
بنص المادة  218من قانون الشركات التجاري/ة ال يعت/د بمب/دأ تحدي/د مس/ئولية الش/ريك في
الشركة ذات المسئولية المحدودة بقدر حصته في رأس مالها م//تى ك//ان الش//ريك ق//د إس//تغل
مبدأ إستقاللية ذمة الشركة المحدودة المسئولية عن ذمة الشركاء فيه//ا كوس//يلة أو س//تار لم//ا
يقوم ب//ه من أفع//ال وتص//رفات مخالف//ة لعق//د الش//ركة مم//ا من ش//أنه األض//رار بش//ركائه أو
بالدائنين طالما كانت تنطوي على الغش أو االحتيال أو الخطأ الجسيم ففي هذه الحالة يك//ون
الش//ريك مس//ئو ً
ال بص//فته الشخص//ية عن تل//ك التص//رفات بحيث يمت//د أثره//ا إلى أموال//ه
الخاصة).
كما جاء في القاعدة الصادرة سنة  2013حقوق ،التي تضمنها حكم محكمة التمي//يز  -دبي
بتاريخ  ،2013-03-26في الطعن رقم  202 // 2012طعن عمالي ،أنه من (المق/رر -
في قضاء هذه المحكمة -ان مفاد نص المادة (  ) 5من الق//انون رقم  5لس//نة  1975بش//أن
السجل التجاري والمادتين  225 / ، 12من قانون الشركات التجارية رقم  8لس//نة 1984
المعدل بالقوانين أرقام  4 /، 988 // 13لسنة  9 /، 1990لسنة  2009ان الشركة ذات
المسئولية المح//دودة تكتس//ب شخص//يتها االعتباري//ه من ت//اريخ قي//دها في الس//جل التج//اري
وتظل هذه الشخصية باقية لها الى حين انقضائها قانونً/ا ول//ذلك ف//إن الشخص//ية االعتباري//ه
للشركة تكون مستقله عن شخص//ية الش//ركاء فيه//ا وعن شخص//ية من يمثله//ا قانونً/ا وتظ//ل
محتفظة بهذه الشخصية المستقله عن غيره//ا ح//تى ل//و ك//ان أح//د الش//ركاء فيه//ا أو م/ديرها
ً
مالكا لشركة أخرى أو كانت هي نفسها ً
ً
شريكا في شركة أخ//رى وح//تى ول//و ك//ان
مالكا أو
مدير الشركتين شخص واحد).
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