 تأسيس شركة مساهمة خاصة


اسم الخدمة



الوصف (ملرح مبسط عن الخدمة):

تأسيس ملر ة مساهمة خاصة

هو عدد من املؤسسين ال يقل عدد املساهمين فيها عن اثنين وال يزيد عن مائتي مساهم ،ويقسم
رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة االسمية تدفع قيمتها بالكامل



هيكلية الخدمة نوعها:

•

فرعي  /اجرائي



املستفيد من الخدمة:

•



خطوات الحصول على الخدمة (رحلة
املتعامل)

•
•
•
•
•
•

فرد -ملركات  -مؤسسات
حجز االسم التجاري.



الشروط واالحكام:



الرسوم:

املوافقات ا منية صحاب العالقة
دفع الرسوم.
توثيق عقد تأسيس ملر ة تجارية عند مكتب التوثيقات.
ارملفة املستندات إلكترونيا.
رسال املخرجات عبر البريد االلكتروني.

•

يجوز لشخص واحد اعتباري تأسيس وتملك ملر ة مساهمة خاصة وال يسأل مالك رأس املال
عن التزاماتها اال بمقدار رأس املال الوارد بعقد تأسيسها ،ويجب أن ينبع اسم الشر ــة من عــبارة)
ملر ـة الشــخص الواحـد مساهمة خاصة (وتسري عليه أحكام ملر ة املساهمة الخاصة).

•

ويشترط هنا ان يكون جميع الشركاء والذين يجب أن أال يقل عددهم عن ثالثة من مواطني دول
مجلس التعاون الخليجي وفي حال وجود ملريك أو أ ثر يحمل جنسية أخرى فيشترط هنا:

•

يجوز ملواطني دول املجلس ممارسة معظم ا نشطة التجارية واملهنية والصناعية عند استيفاطهم
للمتطلبات والشروط (عدا أنشطة خدمات الحل والعمرة والوكاالت التجارية والدور الخاصة
باملعاقين ورعاية املسنين وخدمة املجتمع واملطابع ودور نشر الصحف واملجالت حيث أنها
مقتصرة على مواطني دولة االمارات.

•
• ال يجوز أن يقل رأس مال الشر ة املصدر عن خمس ماليين درهم
• يجوز للشر ة املساهمة الخاصة أن تتحول إلى ملر ة مساهمة عامة إذا توفرت الشروط التالية:
ال تطرح أسهم هذه الشركات لال تتاب العام

•

 -1أن تكون القيمة الحصص أو ألسهم املصدرة قد دفعت بالكامل أو أن تكون حصص
الشركاء قد تم الوفاء بها بالكامل
 -2أن تنقض ي مدة ال تقل عن سنتين متتاليتين للشر ة
 -3ان تكون الشر ة قد حققت أر احا صافية قابلة للتوزيع على املساهمين ال يقل متوسطا
عن 10 %من رأس املــال وذلك خالل السنتين السابقتين لطلب التحويل.
 -4ان يصدر قرار خاص أو ما يقوم مقامه بتحويل الشر ة إلى ملر ة مساهمة عامة
جميع ا نشطة التجارية والصناعية ومعظم ا نشطة املهنية

•

اصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم.

تعتبر هذه الوثيقة ملكا لدائرة التنمية االقتصادية في عجمان ويمكن أن تحتوي على معلومات قد توصف بالسرية والخصوصية لعمل الدائرة .يمنع نسخ أو تصوير أو
نقل البيانات واملعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو أي جزء منها بأي وسيلة كانت يدوية أو إلكترونية بدون الحصول على إذن رسمي مسبق من الدائرة.

•
•
•
•
•
•

نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
القيد في السجل التجاري  200درهم.
القيد في سجل ا نشطة االقتصادية املوحد  200درهم.
اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم.
رسوم توثيق عقد محدد القيمة يكون .حسب رأس املال املذكور في العقد وإذا كان العقد مترجم
باللغة اإلنجليزية  50درهم لكل صفحة
رسوم املساهمة املجتمعية للشركات واملؤسسات للصندوق الوطني للمسؤولية املجتمعية 1500
درهم.
نشر املحرر الرسمي لشر ة ذات مسؤولية محدودة وزارة االقتصاد  3000درهم.
إصدار ملهادة السجل التجاري  200درهم.
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان



ترابط الخدمة مع خدمات أخرى:

•

عقد التأسيس " التوثيقات "




املؤسسات الشريكة (باقة الخدمة):
قنوات تقديم الخدمة:

•
•

ال يوجد
مرا ز تقديم الخدمة  -املوقع االلكتروني.



النماذج املستخدمة في تقديم الخدمة:

•

طلب ترخيص EA-1-1-F1



مدة انجاز الخدمة:

•

 10دقائق



محدودية الخدمة:

•

ال يوجد

•
•
•
•

تعتبر هذه الوثيقة ملكا لدائرة التنمية االقتصادية في عجمان ويمكن أن تحتوي على معلومات قد توصف بالسرية والخصوصية لعمل الدائرة .يمنع نسخ أو تصوير أو
نقل البيانات واملعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو أي جزء منها بأي وسيلة كانت يدوية أو إلكترونية بدون الحصول على إذن رسمي مسبق من الدائرة.

