
 

 

 
 
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 توصية بسيطة 

 

 توصية بسيطةتأسيس ملر ة  اسم الخدمة 

 :)الوصف )ملرح مبسط عن الخدمة 

لتزامات الشــر ة ايكونون مســؤولين شــخصــيا و التضــامن عن  هي التي تتكون من ملــريك متضــامن أو أ ثر

لتزامات الشــر ة إال بمقدار اويكتســبون صــفة التاجر ومن ملــريك موص أو أ ثر ال يكونون مســؤولين عن 

 حصتهم من رأس املال وال يكتسبون صفة التاجر. 

 :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 

 

ا في ملر ة التوصية البسيطة أن يكون  اعتباري يجوز  ي شخص طبيعي أو  • ا موصي 
 
 ملريك

الشركاء املتضامنين مع إضافة ما يدل على  يتكون اسم الشر ة من اسم واحد أو أ ثر من •

 سم تجاري خاص بها.  االشكل القانوني للشر ة ويجوز باإلضافة، إال أن يكون للشر ة 

اسم الشر ة، فإذا ذ ر مع علمه أعتبر ملريكا  الشريك املوص ي فيال يجوز أن يذ ر اسم  •

 .متضامنا، وليس بالنسبة إلى حسن النية

ا حكام الخاصة بشر ة التضامن بالنسبة  تسري على ملر ة التوصية البسيطة جميع •

 للشركاء املتضامنين.

  تفاءاالمالم ينص عقد الشر ة على  تقتصر إدارة الشر ة على الشركاء املتضامنين •

 با غلبية.

 يمكنها مزاولة معظم ا نشطة الصناعية والتجارية واملهنية. •

 لرسوم:ا 

 درهم. 600اصدار/ تجديد الرخص االقتصادية   •

 درهم 50نموذج طلب خدمات إدارية   •

 درهم 350تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  •

 درهم. 200القيد في السجل التجاري  •

 درهم. 200االقتصادية املوحد القيد في سجل ا نشطة  •

 درهم. 100اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  •

كان العقد  وإذارسوم توثيق عقد محدد القيمة يكون. حسب رأس املال املذكور في العقد  •

 درهم لكل صفحة  50مترجم باللغة اإلنجليزية 

للمسؤولية املجتمعية رسوم املساهمة املجتمعية للشركات واملؤسسات للصندوق الوطني  •

 درهم. 1500

 درهم. 3000نشر املحرر الرسمي لشر ة ذات مسؤولية محدودة وزارة االقتصاد  •
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 .الدائرةو أي جزء منها بأي وسيلة كانت يدوية أو إلكترونية بدون الحصول على إذن رسمي مسبق من أنقل البيانات واملعلومات الواردة في هذه الوثيقة 

 

 درهم. 200إصدار ملهادة السجل التجاري  •

 تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان ةمع مراعا •

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

  ال يوجد • الشريكة )باقة الخدمة(:املؤسسات 

 :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 

 

  


