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 سـلطـنة عـمـــان
 
 

 
 

 شركة محـدودة المـسـئولية

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 
 

بشخصيتها  (محدودة المسئولية)استقالل الشركة 

  .لقانونية عن غيرها من الشركات ولو اتحد الشركاءا
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 م7991نوفمبر  71جلسة الثالثاء 

 91/ 751الدعوى رقم 

 
 

تع ـئولية تتمـدودة المسـة المحـالشرك
عن أشخاص بالشخصية القانونية وتكون مستقلة 

الشركة  الشركاء فيها، ولكل ذمته المالية، وأموال
ال تعتبر ملكا للشركاء ، وإذا تعددت الشركات 
فإن كل شركة تستقل بشخصيتها القانونية وبذمتها 
المالية حتى ولو كان الشركاء في كل شركة هم 

 . ذات الشركاء في الشركة األخرى
 

 الهيئة
 

ماع ـالع على األوراق ، وسـبعد اإلط
 .المرافعة والمداولة 

 
ما يبين من على  –حيث أن الواقعات 

تتحصل في أن المدعي أقام هذه  –اق راألو
الدعوى، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن 

دوالراً أمريكيا  55/999888تؤدي إليه مبلغ 
شهريا اعتبارا من %  91والفوائد بواقع 

م والمصاريف وقال بيانا لها أنه 91/9/9881
بنك فرنسي ، وكان له فرع في دولة البحرين 

لبنك السعودي ثم عدل االسم إلى البنك باسم ا
الفرنسي للشرق، والمدعى عليها شركة ُعمانية 
لها فروع عديدة في منطقة الخليج العربي ومن 
هذه الفروع يوجد فرع في دولة الكويت يسمى 

تاول، وبسبب أحداث الكويت لم .جي.شركة دبليو
يعد لهذا الفرع وجود ، وكانت ثمة معامالت 

عي وبين فرع الشركة المدعى بنكية بين المد
عليها الموجودة في دولة الكويت ، وجرى منح 
هذا الفرع عدة تسهيالت بنكية تم سدادها ثم منحه 

يوما في شهر يناير  98البنك قرضا مؤقتا لمدة 
دوالر أمريكي  511111م مقداره 9895سنة 

 99وُحرر سند أذني بمبلغ %  91.15بفائدة 

شامال أصل الدين  دوالراً أمريكيا 591.111/
وكامل الفائدة ، ثم استبدل بهذا السند سند أذني 

ديناراً كويتيا،  111/998.915آخر بمبلغ 
وسددت المدعى عليها الفوائد المستحقة حتى يوم 

تمديد فترة السداد ،  م، وطلبت01/9/9891
وأجيبت إلى طلبها هذا غير أنها لم تسدد شيئا بعد 

، وبلغ الرصيد  ذلك رغم المطالبات المتكررة
دوالراً أمريكيا، وطالبها بالسداد  55/999.888

 .، وامتنعت ، فأقام الدعوى بطلباته آنفة البيـان
 

وحيث أن المدعي قدم تأييداً للدعوى 
خطاب صادر إليه من  -9صوراً ضوئية من 

م بأن 1/8/9898وكالة نقد البحرين في 
الرخصة التي منحت من قبل للبنك السعودي هي 

تلكس صادر إليه من  -1ن باسم المدعي، اآل
تاول الكويت في .جي.شركة دبليو

دوالر أمريكي  511111م بطلب 18/9/9895
تلكس من المدعي إلى  -0على سبيل القرض، 

م 18/9/9895الشركة طالبة القرض بتاريخ 
سند أذني مؤرخ  -9بالموافقة على الطلب، 

م ألمر البنك المدعي صادر من 01/91/9895
تاول الكويت باعتبار .جي.ة شركة دبليووكال

-5األخيرة شركة كويتية محدودة المسئولية، 
تاول الكويت إلى .جي.تلكس من شركة دبليو

م تطلب فيه تحويل 11/1/9891المدعي في 
القرض ليكون بالدينار الكويتي بدال من الدوالر 

سند أذني بديل مؤرخ  -1األمريكي، 
تاول .جي.م صادر من شركة دبليو91/0/9891

الكويت باعتبارها شركة كويتية محدودة 
المسئولية لصالح المدعي بمبلغ 

ف ـكش -1 كويتيا ، اراً ـدين 111/998.195
 .اب بالمبلغ المطالب بـهـحس

أن المدعي عليها قدمت مذكرة  وحيث
دفعت فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 

م المؤيد بالحكم الصادر في 9898 لسنة 191
وطلبت  م ،9881لسنة  09االستئناف رقم 
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تاول .جي.رفضها على أساس أن شركة دبليو
الكويت تغاير الشركة المدعى عليها وأن لكل من 
الشركتين شخصيتها المعنوية المستقلة، ثم قدمت 

الشركة طلب تسجيل  -9صوراً ضوئية من 
كة ُعمانية المدعي عليها وجاء بها أنها شر

محدودة المسئولية تم تأسيسها في يوم 
بدل فاقد  -1..... م والشركاء فيها 11/1/9815

طلب انتساب لغرفة تجارة وصناعة ُعمان جاء 
تاول شركة ُعمانية .جي.به أن شركة دبليو

ع .ر 91111111محدودة المسئولية رأسمالها 
تم تسجيلها في السجل التجاري بتاريخ 

صحيفة  -0.... ركاء فيها م والش11/1/9815
 .والحكم الصادر فيها 191/898الدعوى رقم 

 
وحيث أنه بالجلسات صمم كل من طرفي 
الخصومة على ما سبق أن أبداه من دفوع وأوجه 
دفاع وطلبات، وقدم الحاضر عن المدعى صورة 
ضوئية من طلب تأشير في السجل التجاري 
بدولة الكويت جاء به أن شركة وكالة 

تاول الكويت شركة محدودة المسئولية .يج.دبليو
ديناراً  1151111جرى زيادة رأسمالها إلى 

وأصحاب  91/99/9891كويتيا في يوم 
 .....الحصص فيها هم 

 
وحيث أنه باإلطالع على الدعوى رقم 

 م تبين أن المدعى الحالي أقامها991/9898
بأن يؤدي إليه مبلغ ...... بطلب الحكم بإلزام 

الراً أمريكيا والفوائد بواقع دو 99/189099
م باعتبار 9/99/9898اعتباراً من % 91

المدعي عليه كفيال متضامنا في سداد القرض 
موضوع النزاع المطروح والمدين هو شركة 

م 99/0/9881تاول الكويت ، وفي .جي.دبليو
حكم في الدعوى برفضها على أساس انتفاء عقد 

فالة، وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر في الك
بتاريخ  9881لسنة  09االستئناف رقم 

 .م99/1/9881
 

وحيث أن األحكام التي حازت قوة األمر 
المقضي تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، 
ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه الحجية إال في 
نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير 

بذات الحق محال وسببا، والثابت  لقصفاتهم وتع
 191/9898بالحكم الصادر في الدعوى رقم 

 09المؤيد بالحكم الصادر في االستئناف رقم 
م أن موضوع النزاع في الدعوى 9881لسنة 

لدين شركة .... المذكورة هو تحقق كفالة 
تاول الكويت قبل البنك المدعى، وأن .جي.دبليو

وقضى  كفالةالحكم خلص إلى انتفاء هذه ال
برفض الدعوى قبل الكفيل ، بينما موضوع 
الدعوى الماثلة هو توافر التزام المدعى عليها 

تاول الكويت .جي.بالدين الذي على شركة دبليو
لصالح البنك المدعي، وهو ما يغاير موضوع 

م فيكون الدفع بعدم 191/9898الدعوى رقم 
جواز نظر الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها 

لسنة  191حكم الصادر في الدعوى رقم بال
م في غير محله ويتعين رفضه لتخلف 9898

شرط اتحاد الموضوع في الدعويين وهو شرط 
 .الزم لقيام هذا الدفع

 
وحيث إن المادة الرابعة من قانون السجل 

يجب أن )تنص على أنه  0/19التجاري رقم 
الشركات التجارية ... يسجل في السجل التجاري

وتنص ...( ز عملها الرئيسي في ُعمانالتي مرك
كل )المادة التاسعة من ذات القانون على أن 

 شركة تجارية يكون مركز عملها الرئيس في 
 

ُعمان يجب أن يتم تسجيلها في السجل التجاري 
.... المختص بالمنطقة التابع لها هذا المركز

 -0...  -1... -9: ويشتمل التسجيل على ما يلي
لشركة الرئيسي وعناوين الفروع مركز عمل ا... 

والوكاالت التابعة لها سواء أكانت في ُعمان أم 
وتنص المادة العاشرة على أنه ...( في الخارج 

يجب كذلك أن يسجل في السجل التجاري )
كل  -9: وخالل شهر واحد من تاريخ حصوله
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تعديل أو تبديل يتعلق بأي من األمور المسجلة 
الثامنة من قانون ص المادة نوت....( أساسا 

ينظم هذا )على أن  9/19الشركات التجارية رقم 
: القانون األنواع التالية من الشركات التجارية 

الشركات  (هـ(... )د(... )ج( ... )ب( ... )أ)
وتنص المادة الثالثة من  (....المحدودة المسئولية

ركات ـفيما عدا ش) ذات القانون على أنه 
ركات التجارية ـلشتع جميع اـة تتمـالمحاص

ذه النصوص أن ـؤدى هـم -(بالشخصية المعنوية
الشركة المحدودة المسؤلية تتمتع بالشخصية 
القانونية وتكون مستقلة عن أشخاص الشركاء 

وال الشركة ال ـة، وأمـته الماليـفيها، ولكل ذم
تعتبر ملكا للشركاء، وإذا تعددت الشركات فإن 

نية وبذمتها كل شركة تستقبل بشخصيتها القانو
م ـركة هـالمالية حتى ولو كان الشركاء في كل ش

ذات الشركاء في الشركة األخرى، وفي حالة 
وجود أي فروع أو وكاالت تابعة للشركة فإنه 

ات هذه الوكاالت  وتلك الفروع لدى بيتعين إث
ة، وأي تعديل في الشركة يجب ـكرتسجيل الش

 أيضا أن يتم تسجيله ، والثابت في األوراق
لسنة  191وبالحكم الصادر في الدعوى رقم 

أن شركة  81سنة  09م واستئنافها رقم 9898
دودة ـتاول ُعمان شركة ُعمانية مح.جي.دبليو
 11/1/9815خ ـيرجيلها بتاـم تسـئولية تـالمس
لاير ُعماني  91111111دارة ـمال مقـبرأس

تاول الكويت شركة .جي.كة وكالة دبلويروأن ش

مسئولية بلغ رأسمالها في كويتية محدودة ال
دينار كويتي وأن  1151111م 91/99/9891

كال من الشركتين استوفى إجراءات التسجيل 
بحسب قانون البلد الذي تم تكوينها فيه فتكون لكل 

ن األخرى شركة شخصيتها المعنوية المستقلة ع
ولو اتحد الشركاء في كل منهما، وال محل 

ن بأي ُعما تاول.جي.لمطالبة شركة دبليو
تاول .جي.التزامات على شركة وكالة دبليو

الكويت، وإذ كان مبلغ القرض المطالب به 
مصدره عقد أبرم بين المدعى وبين شركة وكالة 

تاول الكويت ، فإن الدعوى المطالبة .جي.دبليو
تاول .جي.المقامة على شركة دبليو بهذا الدين

ُعمان تكون على غير أساس ويتعين رفضها ألن 
تاول ُعمان شركة مستقلة وقائمة .جي.بليوشركة د

بذاتها وذمتها المالية مستقلة عن ذمة شركة وكالة 
ل إللزام الشركة ـتاول الكويت وال مح.جي.دبليو

 .ون الشركة الثانيةـاألولى بالوفاء بدي
 

تلزم بها ـف ن المصاريفـه عـوحيث أن
وم ـن المرسـم( 91)ال بالمادة ـية عمـالمدع

بنظام نظر الدعاوي  01/99 مـالسلطاني رق
م المنازعات ـيئة حسـوطلبات التحكيم أمام ه

 .التجارية 
 

 "فلهذه األسباب " 

 

 


