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 تأسيس شركة الشخص الواحد 

 

 تأسيس شركة الشخص الواحد. اسم الخدمة         

 الوصف )ملرح مبسط عن الخدمة(:         

هي شركة مكونة من شخص واحد فقط من مواطني دولة االمارات العربية المتحدة ودول مجلس  

التعاون ومملوكة من شخص اعتباري أو معنوي من مواطني دولة االمارات العربية المتحدة أو 

وهي تقترب من المؤسسة الفردية إال أنها تختلف عنها في  من دول مجلس التعاون الخليجي،

الواحد تكون مسؤوليتها محدودة بمقدار حصة الشريك بعض األحكام وأهمها أن شركة الشخص 

 الوحيد، وتطبق عليها احكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة

 فرعي / اجرائي • نوعها:هيكلية الخدمة          

 شخص طبيعي او معنوي  -ملركات  –فرد  • من الخدمة:املستفيد          

) رحلة  على الخدمةخطوات الحصول          

 املتعامل (:

 حجز االسم التجاري. •

 دفع الرسوم. •

 توثيق عقد تأسيس ملر ة تجارية. •

 ارملفة املستندات إلكترونيا. •

 ارسال املخرجات عبر البريد االلكتروني. •

 واالحكام:الشروط          

لشخص واحد من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون سواء كانوا أشخاص يجوز  •

 طبيعيين أو اعتباريين تأسيس وتملك ملر ة ذات مسؤولية محدودة واختصارا بعبارة ذ.م.م

يجب أن يقترن اسم الشر ة باسم مالكها وأن تتبعه عبارة ملر ة الشخص الواحد ذات  •

 مسؤولية محدودة

 لدول ا خرى تأسيس ملر ة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.ال يجوز ملواطني ا •

تسري على الشر ة جميع قوانين ملر ة الذات املسؤولية املحدودة )يرجى مراجعة املتراطات  •

 وقوانين ملر ة ذات مسؤولية محدودة(.

ومعظم ا نشطة املهنية وال يسمح بأنشطة االستشارات جميع ا نشطة التجارية والصناعية  •

  ذا كانت هنا  موافقة من قبل الجهة املنظمة للنشاطاال ا

 الرسوم:         

 درهم. 600اصدار/ تجديد الرخص االقتصادية  •

 درهم 50نموذج طلب خدمات إدارية  •

 درهم 350تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  •

 درهم. 200القيد في السجل التجاري  •

 درهم. 100اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  •

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

 درهم لكل صفحة  50مترجم باللغة اإلنجليزية 

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

للمسؤولية املجتمعية رسوم املساهمة املجتمعية للشركات واملؤسسات للصندوق الوطني  •

 درهم. 1500

 درهم. 200القيد في سجل ا نشطة االقتصادية املوحد  •

 درهم. 200إصدار ملهادة السجل التجاري  •
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 تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان ةمع مراعا •

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

 ال يوجد • املؤسسات الشريكة ) باقة الخدمة          

 مرا ز الخدمة التابعة للدائرة • قنوات تقديم الخدمة:         

 EA-1-1-F1طلب ترخيص  • النماذج املستخدمة في تقديم الخدمة:         

 دقائق 10 • مدة انجاز  الخدمة:         

 ال يوجد • محدودية الخدمة:         

 

  


