
 

 

 
 
و أمنع نسخ أو تصوير . ي  الدائرةويمكن أن تحتوي على معلومات قد توصف بالسرية والخصوصية لعمل لدائرة التنمية االقتصادية في عجمان  تعتبر هذه الوثيقة ملكا

 .الدائرةو أي جزء منها بأي وسيلة كانت يدوية أو إلكترونية بدون الحصول على إذن رسمي مسبق من أنقل البيانات واملعلومات الواردة في هذه الوثيقة 

 

 تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة 

 

 تأسيس ملر ة ذات مسؤولية محدودة اسم الخدمة 

 :)الوصف )ملرح مبسط عن الخدمة 
 فيها على خمسين ملريكا وال يقل عن اثنين وال يسأل كل منهم اال بقدر  التي ال يجوز أن يزيد الشركاء هي الشر ة

 حصته في رأس املال وال تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكو  قابلة للتداول 

 :فرعي / اجرائي • هيكلية الخدمة نوعها 

 :مؤسسات -ملركات  -فرد • املستفيد من الخدمة 

  خطوات الحصول على الخدمة )رحلة

 املتعامل(

 

 

 حجز االسم التجاري. •

 املوافقات ا منية  صحاب العالقة  •

 دفع الرسوم. •

 توثيق عقد تأسيس ملر ة تجارية عند مكتب التوثيقات. •

 ارملفة املستندات إلكترونيا. •

 رسال املخرجات عبر البريد االلكتروني. •

 :الشروط واالحكام 

 

فيما عدا اعمال التأمين واملصارف فيحق للشر ة ذات مسؤولية محدودة ممارسة أي  •

 نشاط مشروع 

ال يجوز للشر ة ان تلجأ الى اال تتاب العام لتكوين رأس مالها أو لزيادته أو الحصول على  •

 القروض الالزمة لها، وال يجوز لها اصدار أسهم او سندات قابلة للتداول.

رأس مال كاف لتحقيق القرض من تأسيسها يحدد من قبل الشركاء فيها يكون للشر ة  •

 ويتكون من حصص متساوية وتكون الحصص غير قابلة للتجزئة 

 توزع ا ر اح والخسائر على الحصص بالتساوي مالم ينص العقد على خالف ذلك  •

 تنتقل حصة كل ملريك الى ورثته، ويكون حكم املوص ي له حكم الوارث  •

الشر ة ذات مسؤولية محدودة مدير أو أ ثر يتم اختيارهم من بين الشركاء أو  يتولى إدارة •

 . 11من غيرهم بشرط ان ال يتجاوز عددهم 

يعين املدراء في عقد تأسيس الشر ة أو في عقد مستقل ملدة معينة أو دون تحديد مدة،  •

ة العمومية وإذا لم يعين املدراء على النحو املبين في الفقرة السابقة عينتهم الجمعي

 للشركاء.

ما لم يحدد عقد تأسيس الشر ة سلطة املدير، يكون ملدير الشر ة السلطة الكاملة في  •

ادارتها وتعتبر تصرفاته ملزمة للشر ة بشرط ان تكون مشفوعة ببيان الصفة التي يتعامل 

بها، ويكون حكمة من حيث املسؤولية حكم اعضاء مجلس إدارة الشر ة املساهمة ويظل 

 رط في عقد الشر ة يقض ي بغير ذلك كل مل

ملوطني دولة االمارات العر ية املتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن هذا الشكل  •

 القانوني

يجوز ملواطني الدول ا خرى تأسيس ملر ة ذات مسؤولية محدودة ملزاولة أحد ا نشطة  •

ك أو أ ثر من التجارية أو الصناعية أو بعض املهنية أو السياحية ملريطة وجود ملري

 % من رأس املال املدفوع51مواطني دولة اإلمارات بحيث ال تقل حصته/حصتهم عن 
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يجوز للشركات املؤسسة خارج أو داخل دولة اإلمارات العر ية املتحدة تأسيس ملر ة ذات  •

مسؤولية محدودة ملزاولة أحد ا نشطة التجارية أو الصناعية أو بعض املهنية أو 

د ملريك أو أ ثر من مواطني دولة اإلمارات أو مواطني دول مجلس السياحية ملريطة وجو 

% ويجب ان يكون الشركاء فيها من 51التعاون الخليجي بحيث ال تقل حصته/حصتهم عن 

 مواطني الدولة. 

 ومعظم ا نشطة املهنية  والسياحية والصناعيةجميع ا نشطة التجارية  •

 لرسوم:ا 

 درهم. 600اصدار/ تجديد الرخص االقتصادية   •

 درهم 50نموذج طلب خدمات إدارية   •

 درهم 350تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  •

 درهم. 200القيد في السجل التجاري  •

 درهم. 200القيد في سجل ا نشطة االقتصادية املوحد  •

 درهم. 100اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  •

حدد القيمة يكون. حسب رأس املال املذكور في العقد  واذا كان العقد رسوم توثيق عقد م •

 درهم لكل صفحة  50مترجم باللغة اإلنجليزية 

رسوم املساهمة املجتمعية للشركات واملؤسسات للصندوق الوطني للمسؤولية املجتمعية   •

 درهم. 1500

 درهم. 3000نشر املحرر الرسمي لشر ة ذات مسؤولية محدودة وزارة االقتصاد  •

 درهم. 200إصدار ملهادة السجل التجاري  •

 تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان ةمع مراعا •

 :عقد التأسيس " التوثيقات "  • ترابط الخدمة مع خدمات أخرى 

 :)ال يوجد • املؤسسات الشريكة )باقة الخدمة 

 :املوقع االلكتروني.  -مرا ز تقديم الخدمة  • قنوات تقديم الخدمة 

 :طلب ترخيص  • النماذج املستخدمة في تقديم الخدمةEA-1-1-F1 

 :دقائق 10 • مدة انجاز الخدمة 

 :ال يوجد • محدودية الخدمة 

 

  


