
 

 

 
 
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 

 

 القانونية األشكال: ثانيا  

 

  مواطني دولة اإلمارات 

يجوز ملواطني الدولة ممارســـــة جميع ا نشـــــطة التجارية واملهنية والصـــــناعية عند اســـــتيفاطهم للمتطلبات والشـــــروط ويمكنهم مزاولة 

  :ا نشطة بأحد ا ملكال القانونية التالية

o مؤسسة فردية 

o شركة ذات مسؤولية محدودة 

o تضامنية شركة 

o  توصية بسيطةشركة 

o  خاصة/ عامةشركة مساهمة 

o شركة أعمال مدنية 

   مواطني دول مجلس التعاون 

o مؤسسة فردية 

o شركة ذات مسؤولية محدودة 

ويشـــــــــــــــــــترط هنا أن يكون جميع الشـــــــــــــــــــركاء من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حالة وجود ملـــــــــــــــــــريك أو أ ثر يحمل جنســـــــــــــــــــية 

  .% من رأس املال املدفوع51يث ال تقل حصته/حصتهم عن أخرى فيشترط هنا وجود ملريك أو أ ثر من مواطني دولة اإلمارات بح

 ما هي األنشطة املدرجة ضمن الشركة ذات املسؤولية املحدودة؟ 

جميع ا نشـــطة التجارية والصـــناعية ومعظم ا نشـــطة املهنية وال يســـمح بأنشـــطة االســـتشـــارات إال إذا كانت هنا  موافقة من قبل 

 الجهة املنظمة للنشاط

o  خاصة/ عامةشركة مساهمة 

ويشـــــــــــــــــــــــــترط هنــا أن يكون جميع الشـــــــــــــــــــــــــرـكـاء والــذين يجــب أن ال يقــل عــددهم عن ثالثــة من مواطني دول مجلس التعــاون الخليجي، وفي 

 :حالة وجود ملريك أو أ ثر يحمل جنسية أخرى فيشترط هنا

للمتطلبات والشــــــــــــــــروط )عدا يجوز ملواطني دول املجلس ممارســــــــــــــــة معظم ا نشــــــــــــــــطة التجارية واملهنية والصــــــــــــــــناعية عند اســــــــــــــــتيفاطهم 

أنشــــــــــــطة خدمات الحل والعمرة والوكاالت التجارية والدور الخاصــــــــــــة باملعاقين ورعاية املســــــــــــنين وخدمة املجتمع واملطابع ودور نشــــــــــــر 

الصـــــــــــــــــــــــــحف واملجالت حيث أنها مقتصـــــــــــــــــــــــــرة على مواطني دولة اإلمارات العر ية املتحدة(، ويمكنهم مزاولة ا نشـــــــــــــــــــــــــطة بأحد ا ملـــــــــــــــــــــــــكال 

  :ة التاليةالقانوني

  :% من رأس املال املدفوع51وجود ملريك أو أ ثر من مواطني دولة اإلمارات بحيث ال تقل حصته/حصتهم عن  •

 مثال: ملريك خليجي وملريك وافد يتطلب وجود ملريك من مواطني الدولة 

 ما هي األنشطة املدرجة ضمن الشركة املساهمة العامة؟ 

 واملهنية.ا نشطة التجارية، الصناعية، 



 

 

 
 
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 

 

 ما هي األنشطة املدرجة ضمن الشركة املساهمة الخاصة؟ 

 معظم ا نشطة التجارية، والصناعية وبعض ا نشطة املهنية

o مدنية  شركة أعمال 

يجوز لشخصين أو أ ثر من مواطني دول تأسيس ملر ة أعمال مدنية ملزاولة نشاط منهي معين دون املتراط تعيين و يل 

حـالـة وجود ملـــــــــــــــــــــــــريـك أو أ ثر من غير مواطني دول املجلس فيشـــــــــــــــــــــــــترط هنـا إمـا تعيين و يـل خـدمـات خـدمـات محلي، أمـا في 

  .محلي من مواطني دولة اإلمارات أو دخوله  شريك معهم

  



 

 

 
 
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 

 

  مواطني الدول األخرى 

o مؤسسة فردية 

 .مواطني دولة اإلماراتيجوز تأسيس مؤسسة فردية ملزاولة أحد ا نشطة املهنية فقط ملريطة تعيين و يل خدمات محلي من 

o شركة ذات مسؤولية محدودة 

يؤســـــــــس هذا النوع من الشـــــــــركات ملزاولة أحد ا نشـــــــــطة التجارية أو الصـــــــــناعية ويشـــــــــترط هنا وجود ملـــــــــريك أو أ ثر من مواطني دولة 

  .% من رأس املال املدفوع51اإلمارات بحيث ال تقل حصته/حصتهم عن 

 ما هي األنشطة املدرجة ضمن الشركة ذات املسؤولية املحدودة؟ 

جميع ا نشـــطة التجارية والصـــناعية ومعظم ا نشـــطة املهنية وال يســـمح بأنشـــطة االســـتشـــارات إال إذا كانت هنا  موافقة من قبل الجهة 

 املنظمة للنشاط

o ةشركة مساهمة خاص 

التجارية أو الصـــــــــناعية ويشـــــــــترط هنا وجود ملـــــــــريك أو أ ثر من مواطني دولة يؤســـــــــس هذا النوع من الشـــــــــركات ملزاولة أحد ا نشـــــــــطة 

 .% من رأس املال املدفوع51اإلمارات بحيث ال تقل حصته/حصتهم عن 

 ما هي األنشطة املدرجة ضمن الشركة املساهمة الخاصة؟ 

 معظم ا نشطة التجارية، والصناعية وبعض ا نشطة املهنية

o شركة أعمال مدنية 

صــــــــــــــــين تأســــــــــــــــيس ملــــــــــــــــر ة أعمال مدنية ملزاولة نشــــــــــــــــاط منهي ملــــــــــــــــريطة أن يتم تعيين و يل خدمات محلي من مواطني دولة يجوز لشــــــــــــــــخ

  .اإلمارات أو دخوله  شريك معهم

  



 

 

 
 
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 

 

 

 الشركات األجنبية 

o فرع شركة أجنبية 

 مكتب تمثيل تجاري فقط –التجارية غير املباملرة  نشاط املقاوالت  االنشطة-املهنيةيسمح لها بممارسة االنشطة 

o شركة ذات مسؤولية محدودة 

يؤســـــــــس هذا النوع من الشـــــــــركات ملزاولة أحد ا نشـــــــــطة التجارية أو الصـــــــــناعية ويشـــــــــترط هنا وجود ملـــــــــريك أو أ ثر من مواطني دولة 

 املدفوع.% من رأس املال 51اإلمارات بحيث ال تقل حصته/حصتهم عن 

 ما هي األنشطة املدرجة ضمن الشركة ذات املسؤولية املحدودة؟ 

جميع ا نشـــــــــــطة التجارية والصـــــــــــناعية ومعظم ا نشـــــــــــطة املهنية وال يســـــــــــمح بأنشـــــــــــطة االســـــــــــتشـــــــــــارات إال إذا كانت هنا  موافقة من قبل الجهة 

 املنظمة للنشاط

o شركة مساهمة خاصة/ عامة 

ة أحد ا نشـــــــــطة التجارية أو الصـــــــــناعية ويشـــــــــترط هنا وجود ملـــــــــريك أو أ ثر من مواطني دولة يؤســـــــــس هذا النوع من الشـــــــــركات ملزاول

  .% من رأس املال املدفوع51اإلمارات بحيث ال تقل حصته/حصتهم عن 

 ما هي األنشطة املدرجة ضمن الشركة املساهمة العامة؟ 

 ا نشطة التجارية، الصناعية، واملهنية.

 ما هي األنشطة املدرجة ضمن الشركة املساهمة الخاصة؟ 

 معظم ا نشطة التجارية، والصناعية وبعض ا نشطة املهنية

 

  


