 ثانيا :األشكال القانونية
 مواطني دولة اإلمارات
يجوز ملواطني الدولة ممارس ــة جميع ا نش ــطة التجارية واملهنية والص ــناعية عند اس ــتيفاطهم للمتطلبات والش ــروط ويمكنهم مزاولة
ا نشطة بأحد ا ملكال القانونية التالية :
 oمؤسسة فردية
 oشركة ذات مسؤولية محدودة
 oشركة تضامنية
 oشركة توصية بسيطة
 oشركة مساهمة خاصة /عامة
 oشركة أعمال مدنية

 مواطني دول مجلس التعاون
 oمؤسسة فردية
 oشركة ذات مسؤولية محدودة
ويش ـ ـ ــترط هنا أن يكون جميع الش ـ ـ ــركاء من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ،وفي حالة وجود مل ـ ـ ــريك أو أ ثر يحمل جنس ـ ـ ــية
أخرى فيشترط هنا وجود ملريك أو أ ثر من مواطني دولة اإلمارات بحيث ال تقل حصته/حصتهم عن  %51من رأس املال املدفوع .
ما هي األنشطة املدرجة ضمن الشركة ذات املسؤولية املحدودة؟
جميع ا نشــطة التجارية والصــناعية ومعظم ا نشــطة املهنية وال يســمح بأنشــطة االســتشــارات إال إذا كانت هنا موافقة من قبل
الجهة املنظمة للنشاط
 oشركة مساهمة خاصة /عامة
ويش ـ ـ ـ ــترط هنــا أن يكون جميع الش ـ ـ ـ ــر ـكـاء 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:
يجوز ملواطني دول املجلس ممارسـ ـ ــة معظم ا نشـ ـ ــطة التجارية واملهنية والصـ ـ ــناعية عند اسـ ـ ــتيفاطهم للمتطلبات والشـ ـ ــروط (عدا
أنش ـ ــطة خدمات الحل والعمرة والوكاالت التجارية والدور الخاص ـ ــة باملعاقين ورعاية املس ـ ــنين وخدمة املجتمع واملطابع ودور نش ـ ــر
الص ـ ـ ـ ــحف واملجالت حيث أنها مقتص ـ ـ ـ ــرة على مواطني دولة اإلمارات العر ية املتحدة) ،ويمكنهم مزاولة ا نش ـ ـ ـ ــطة بأحد ا مل ـ ـ ـ ــكال
القانونية التالية :
•

وجود ملريك أو أ ثر من مواطني دولة اإلمارات بحيث ال تقل حصته/حصتهم عن  %51من رأس املال املدفوع :

مثال :ملريك خليجي وملريك وافد يتطلب وجود ملريك من مواطني الدولة
ما هي األنشطة املدرجة ضمن الشركة املساهمة العامة؟
ا نشطة التجارية ،الصناعية ،واملهنية.

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.

ما هي األنشطة املدرجة ضمن الشركة املساهمة الخاصة؟
معظم ا نشطة التجارية ،والصناعية وبعض ا نشطة املهنية
 oشركة أعمال مدنية
يجوز لشخصين أو أ ثر من مواطني دول تأسيس ملر ة أعمال مدنية ملزاولة نشاط منهي معين دون املتراط تعيين و يل
خـدمـات محلي ،أمـا في حـالـة وجود مل ـ ـ ـ ــريـك أو أ ثر من غير مواطني دول املجلس فيش ـ ـ ـ ــترط هنـا إمـا تعيين و يـل خـدمـات
محلي من مواطني دولة اإلمارات أو دخوله شريك معهم .

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.



مواطني الدول األخرى
 oمؤسسة فردية
يجوز تأسيس مؤسسة فردية ملزاولة أحد ا نشطة املهنية فقط ملريطة تعيين و يل خدمات محلي من مواطني دولة اإلمارات.
 oشركة ذات مسؤولية محدودة
يؤسـ ــس هذا النوع من الشـ ــركات ملزاولة أحد ا نشـ ــطة التجارية أو الصـ ــناعية ويشـ ــترط هنا وجود ملـ ــريك أو أ ثر من مواطني دولة
اإلمارات بحيث ال تقل حصته/حصتهم عن  %51من رأس املال املدفوع .
ما هي األنشطة املدرجة ضمن الشركة ذات املسؤولية املحدودة؟
جميع ا نشــطة التجارية والصــناعية ومعظم ا نشــطة املهنية وال يســمح بأنشــطة االســتشــارات إال إذا كانت هنا موافقة من قبل الجهة
املنظمة للنشاط
 oشركة مساهمة خاصة
يؤسـ ــس هذا النوع من الشـ ــركات ملزاولة أحد ا نشـ ــطة التجارية أو الصـ ــناعية ويشـ ــترط هنا وجود ملـ ــريك أو أ ثر من مواطني دولة
اإلمارات بحيث ال تقل حصته/حصتهم عن  %51من رأس املال املدفوع.

ما هي األنشطة املدرجة ضمن الشركة املساهمة الخاصة؟
معظم ا نشطة التجارية ،والصناعية وبعض ا نشطة املهنية
 oشركة أعمال مدنية
يجوز لشـ ـ ــخصـ ـ ــين تأسـ ـ ــيس ملـ ـ ــر ة أعمال مدنية ملزاولة نشـ ـ ــاط منهي ملـ ـ ــريطة أن يتم تعيين و يل خدمات محلي من مواطني دولة
اإلمارات أو دخوله شريك معهم .

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.

 الشركات األجنبية
 oفرع شركة أجنبية
يسمح لها بممارسة االنشطة املهنية-االنشطة التجارية غير املباملرة نشاط املقاوالت –مكتب تمثيل تجاري فقط
 oشركة ذات مسؤولية محدودة
يؤسـ ــس هذا النوع من الشـ ــركات ملزاولة أحد ا نشـ ــطة التجارية أو الصـ ــناعية ويشـ ــترط هنا وجود ملـ ــريك أو أ ثر من مواطني دولة
اإلمارات بحيث ال تقل حصته/حصتهم عن  %51من رأس املال املدفوع.
ما هي األنشطة املدرجة ضمن الشركة ذات املسؤولية املحدودة؟
جميع ا نشـ ــطة التجارية والصـ ــناعية ومعظم ا نشـ ــطة املهنية وال يسـ ــمح بأنشـ ــطة االسـ ــتشـ ــارات إال إذا كانت هنا موافقة من قبل الجهة
املنظمة للنشاط
 oشركة مساهمة خاصة /عامة
يؤسـ ــس هذا النوع من الشـ ــركات ملزاولة أحد ا نشـ ــطة التجارية أو الصـ ــناعية ويشـ ــترط هنا وجود ملـ ــريك أو أ ثر من مواطني دولة
اإلمارات بحيث ال تقل حصته/حصتهم عن  %51من رأس املال املدفوع .
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

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.

