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ه هذ وعليه فإناالقتصاد الوطني،  ودورها فيتحظى الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأهمية خاصة نظرا  النتشارها الواسع في الدولة  

الدراسة تتناول موضوع الرقابة القانونية التي وضعها المشرع اإلماراتي على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في مختلف المراحل من 

، خاصررررة في ظل عدو وجود حد أدنى لرأم المال ةضررررافة الى ةمكانية وكفايتهاحياة الشررررركة بهدف الوقوف على مدا فعالية هذه الرقابة 

سة آلية تقدير الحصص العينية ومدا سالمتها لحماية الضمان العاو  محدودة،وجود شركة شخص واحد ذات مسؤولية  كما تتناول الدرا

تتطرق الدراسرررة الى دور مدقل الحسرررابات ورقابة الهياة العامة فيها وماهية الحلول التي ينبيي تكريسرررها لتحقيل لدائني الشرررركة. سم سررر

ولقد أخذ التشريع اإلماراتي بفكرة شركة الشخص الواحد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مما يستدعي ةيجاد رقابة  .الرقابة األنجع

الشركة. فعلى الرغم من المزايا التي تحققها الشركة ذات المسؤولية المحدودة للشركاء فيها ةال  وتصفية هذهوةدارة متميزة على تأسيس 

أنها ال زالت تثير العديد من التسرراتالت و المخاوف بشررأن مدا كفاية الضررمانات التي أوجدها المشرررع  في قانون الشررركات لحماية دائني 

الضررمان العاو لمثل هؤالء يقتصررر على أموال الشررركة و موجوداتها دون أن يمتد ةلى أموال  هذه الشررركة و المتعاملين معها خاصررة  و أن

الشرررركاء الخاصرررة. وبناء عليه، فإن هذه الدراسرررة تسرررلا الضررروء على الرقابة القانونية على هذه الشرررركات سرررواء فيما يتعلل بإجراءات 

ة المقدمة من الشرررررركاء ومدا كفاية أموال الشرررررركة و موجوداتها للوفاء التأسررررريس و اإلدارة أو ما يتعلل بصرررررحة تقدير المقدمات العيني

الذي يجب أن يكون  وبيان ماهذا الصررردد  والقوة فيبالتزاماتها. ةضرررافة الى ذلف، فإن هذه الدراسرررة تهدف ةلى تحديد أبرز نقاط الضرررعف 

ستارا  للتالعب بحقوق اليير أو وسيلة للنصب  ومنع اتخاذهادة عليه القانون لتعزيز الرقابة القانونية على الشركة ذات المسؤولية المحدو

الرئيسي الذي سترتكز عليه الدراسة  ولعل السؤال .وقدراتهابكثير أموالها  وتعاقدات تفوقطريل ةقحاو الشركة في صفقات  واالحتيال عن

رقابة فاعلة على هذا النوع من الشررركات سررواء كانت يتمحور حول مدا كفاية النصرروص الواردة في قانون الشررركات اإلماراتي لتحقيل 

 متعددة الشركاء أو مكونة من شريف وحيد.
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