 تأسيس شركة تضامنية
اسم الخدمة

تأسيس ملر ة تضامنية
•

هي ملر ة يقتنيها ويديرها شخصان أو أ ثر ،ويساهمون بممتلكاتهم الخاصة ويشتر الشركاء في
أر اح الشر ة
ويتحملون سويا الخسارة ،وتتميز الشر ة التضامنية عن الشر ة املساهمة من وجهة املعاملة
الضريبية ،حيث
ال تؤخذ الضريبة مباملرة على ا ر اح ،وإنما تؤخذ الضريبة من كل ملريك بعد توزيع ا ر اح بينهم
بحسب
نسبة مساهمتهم في الشر ة ،وطبقا للوضع القانوني للشر ة التضامنية فقد يتعرض الشركاء
إلى مسؤولية أ بر
عن ملركات املساهمة ،حيث أن كل ملريك في الشر ة التضامنية مسؤول عن ديون الشر ة
وخسارتها

هيكلية الخدمة نوعها :

•

فرعي  /اجرائي

املستفيد من الخدمة:

•

فرد  -ملركات

•
•
•
•
•
•
•
•

حجز االسم التجاري.
دفع الرسوم.
ارملفة املستندات إلكترونيا.
توثيق عقد تأسيس ملر ة تجارية عند مكتب التوثيقات
ارسال املخرجات عبر البريد االلكتروني.
موافقة الجهات الحكومية ا خرى حسب النشاط( .عالية الخطورة).
يجب ان يكون جميع الشركاء من مواطني الدولة
يتكون اسم الشر ة من أسماء جميع الشركاء ويجوز ان يقتصر اسمها على اسم واحد أو أ ثر
من الشركاء مع إضافة كلمة (وملركاه) أو ما يفيد هذا املعنى على ان ينت ي االسم بعبارة (ملر ة
تضامن) ما يدل على وجود الشر ة ،ويجوز باإلضافة إلى ذلك ان يكون لها سم تجاري خاص بها
ملريطة يقترن باسمها الذي سجلت به.
وإذا ذ ر في اسم الشر ة اسم شخص غير ملريك فيها مع علمه بذلك كان مسؤوال بالتضامن
عن التزامات الشر ة.
يعتبر كل ملريك تاجرا ويؤدي إفالس الشر ة إلى إفالس كل الشركاء.
ال يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكو قابلة للتداول.
الشركاء املسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشر ة
تكون إدارة الشر ة لجميع الشركاء ويعتبر كل ملريك في ملر ة التضامن و يال للشر ة ولباقي
الشركاء فيما يتعلق بأعمال الشر ة إال إذا عهد باإلدارة حد الشركاء بمقتض ى عقد الشرا ة أو
عقد مستقل
يمكنها مزاولة معظم ا نشطة الصناعية والتجارية واملهنية

•
الوصف (ملرح مبسط عن الخدمة):

•
•
•

خطوات الحصول على الخدمة ( رحلة املتعامل
)

•
الشروط واالحكام :

•
•
•
•

•

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.

•
•
•
•
•
•
•
•

اصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم.
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
القيد في السجل التجاري  200درهم.
القيد في سجل ا نشطة االقتصادية املوحد  200درهم.
إصدار ملهادة السجل التجاري  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
نشر املحرر الرسمي لشر ة تضامن في وزارة االقتصاد  2000درهم
رسوم املساهمة املجتمعية للشركات واملؤسسات للصندوق الوطني للمسؤولية املجتمعية 1500
درهم.
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

ترابط الخدمة مع خدمات أخرى :

•

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة:

•

مرا ز تقديم الخدمة للدائرة

النماذج املستخدمة في تقديم الخدمة:

•

طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة:

•

 10دقائق

محدودية الخدمة:

•

ال يوجد

الرسوم:

•
•
•

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.

