 تأسيس شركة مساهمة عامة


اسم الخدمة



الوصف (ملرح مبسط عن الخدمة):

تأسيس ملر ة مساهمة عامة
•

الشر ة املساهمة العامة هي كل ملر ة يكون رأسمالها مقسما إلى أسهم متساوية القيمة قابلة
للتداول ويكتتب املؤسسون بجزء من هذه ا سهم بينما تطرح باقي ا سهم على الجمهور في
ا تتاب عام وال يسأل الشريك فيها إال بمقدار حصته في رأس املال



هيكلية الخدمة نوعها:

•

فرعي  /اجرائي



املستفيد من الخدمة:

•



خطوات الحصول على الخدمة (رحلة
املتعامل)

•
•
•
•
•
•

فرد -ملركات  -مؤسسات
حجز االسم التجاري.



الشروط واالحكام:

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

•

يكون للشر ة اسم مشتق من غرضها وال يجوز ان يكون اسما لشخص طبيعي اال اذا كان
غرض الشر ة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص او اذا تملكت الشر ة عند
تأسيسها او بعد ذلك متجرا واتخذت اسمه اسما لها وفي جميع ا حوال يجب ان يضاف الى
اسم الشر ة عبارة " ملر ة مساهمة عامة " وال يجوز ان تحمل الشر ة املساهمة العامة اسم
أي ملر ة أخرى او اسما مشابها وال جاز للشر ة ا خرى ان تطلب من الجهة اإلدارية او
القضائية املختصة إلزام الشر ة التي تسمت باسمها ان تغير هذا االسم

•

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.

•

يجب أن يكون رأس مال الشر ة كافيا لتحقيق الغرض من تأسيسها وفي جميع االحوال ال يجوز
أن يقل رأس املال عن ثالثين مليون درهم

•

على املؤسسين أن يختاروا من بينهم لجنة ال يقل عدد أعضاطها عن ثالثة تتولى اتخاذ إجراءات
التأسيس وتسجيلها لدى الجهات املختصــة ويكــونــون مسؤولين مسؤولية كاملــة عن صحــة
ودقــة وا تمــال كافــة املستندات والدراسات والتقارير املقدمة إلى الجهات املعنية فيما يخص
عملية تأسيس وترخيص وتسجيل الشر ة.

•
• على املؤسسين أن يكتتبوا بأسهم ال تقل عن %30وال تزيد على  70%من رأس مال الشر ة
يجب أن تعين لجنة املؤسسين مستشارا ماليا ومستشارا قانونيا ومدقق حسابات اال تتاب.
املصدر وذلك قبل الدعوة لال تتاب العام في باقي أسهم الشر ة.
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.

•

يتكون رأس مال الشر ة من أسهم متساوية ال تقل قيمته االسمية لكل منها عن درهم واحد وال
تزيد على مائة درهم وال يجوز عند التأسيس إصدار أسهم بأقل من قيمته االسمية مضافا إليها
مصروفات االصدار وتكون لجميع أسهم الشر ة حقوق متساوية وتخضع لاللتزامات متساوية.

•

تصدر ألسهم اسميه وال يجوز إصدار أسهم لحاملها وتكون ألسهم قابلة للتداول ،أما قسائم
االر اح التي يعني نظام الشر ة ملكلها وأحكامها فيجوز أن تكون اسميه أو لحاملها.
جميع ا نشطة التجارية والصناعية واملهنية
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.
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
 1500درهم.
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
عقد التأسيس " التوثيقات "

•
•
•
•
•
•
•
•



الرسوم:



ترابط الخدمة مع خدمات أخرى:

•




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.

