
 1975لسنة  (5)قانون اتحادي رقم 

 السجل التجاريفي شأن 
   

 نحن زاٌد بن سلطان آل نھٌان رئٌس دولة االمارات العربٌة المتحدة،

 بعد االطالع على أحكام الدستور المؤقت،

فً شأن اختصاصات الوزارات  1972لسنة ( 1)رقم االتحادي وعلى القانون 
 ، هل وصالحٌات الوزراء والقوانٌن المعدلة

 وزٌر االقتصاد والتجارة، هوبناء على ما عرض

 وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطنً االتحادي ، وتصدٌق المجلس االعلى لالتحاد،

 : أصدرنا القانون اآلتً

 

 (1)مـــــادة 

الدوائر الحكومٌة المعنٌة فً " السلطة المختصة"هذا القانون ٌقصد بعبارة  أحكامفً تطبٌق 
 .عضاء فً االتحاداألمارات اإل

 

 (2)مـــــادة 

التجار من المواطنٌن  أسماءتتولى شئونه السلطة المختصة لقٌد ( السجل التجاري)ٌنشأ دفتر ٌسمى 
 أوكان لھم بھا فرع  أوم شركات سواء كان مركز تجارتھم الرئٌسً بالدولة أفرادا كانوا أجانب واأل

 . وكالة

 أونات المنصوص علٌھا فً هذا القانون وٌؤشر فٌه بكل تغٌٌر وتدون فً السجل المذكور جمٌع البٌا
 .تعدٌل ٌطرأ على هذه البٌانات

 (3)مـــــادة 

تملكه لمحل  أووكالة خالل شھرٌن من تارٌخ افتتاح محله التجاري  أومدٌر فرع  أوعلى كل تاجر 
ن ٌقدم أكان محله الرئٌسً فً الخارج إذا وكالة فً الدولة  أومن تارٌخ افتتاحه فرعا  أوتجاري 

لى السلطة المختصة لقٌد اسمه فً السجل التجاري مشتمالً إطلباً من نسختٌن موقعتٌن من الطالب 
 :اآلتٌةعلى البٌانات والمستندات 

 

  .اسم ولقب التاجر وتارٌخ ومحل مٌالده وجنسٌته -1
 .الوكالة ولقبه وتارٌخ ومحل مٌالده وجنسٌته أواسم مدٌر الفرع  -2
 .سم الذي ٌباشر به التاجر تجارتهاال -3
خر آي اسم ال ٌكون مطابقاً ألأن وجدت، بشرط إالمحل التجاري، والسمة التجارٌة اسم  -4

 . ن ٌضلل الجمھورأمشابھاً اسماً مسجالً ٌمكن  أومسجل 
 .نوع التجارة -5
 .التجارٌة بالدولةعماله أتارٌخ بداٌة مباشرة التاجر  -6



 . تارٌخ افتتاح التاجر لمحله التجاري -7
 . بالخارج أون وجدت سواء بالدولة إعنوان المحل الرئٌسً والفروع والوكاالت التجارٌة  -8
 . ارٌخ ومحل مٌالد كل منھم وجنسٌتهلقاب الوكالء المفوضٌن وتأو أسماء -9

خارجھا مع بٌان نوع تجارة وعنوان  أوالمحال التجارٌة المملوكة للتاجر بدائرة التسجٌل  -10
 . لمحال ورقم قٌدها بالسجل التجاريكل منھا وتارٌخ افتتاح ا

المحال التجارٌة التً كانت للتاجر سابقاً فً الدولة مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه  -11
 . ن وجدإوتارٌخ غلقه ورقم قٌده بالسجل التجاري 

لصناعة التً ٌباشر تجارته فً دائرتھا وٌعفى غرفة التجارة وا شھادة بعضوٌة التاجر فً -12
ة التً الطالب من تقدٌم هذه الشھادة فً حالة عدم وجود غرفة تجارة وصناعة فً الدائر

 .ٌباشر فٌھا نشاطه التجاري
رقم تسجٌل العالمات التجارٌة وبراءات االختراع والرسومات والنماذج الصناعٌة  -13

 .ن وجدتإالمسجلة باسم التاجر 

 

 (4)مـــــادة 

، التأشٌر فً ضاع المقررة للقٌدوالوكالة أن ٌطلب طبقاً لأل أومدٌر الفرع  أوٌجب على التاجر 
، وذلك المنصوص علٌھا فً المادة السابقةتعدٌل ٌطرأ على البٌانات  أوالسجل التجاري بكل تغٌٌر 

 .التعدٌل أوالواقعة المنشئة للتغٌٌر  أوخالل شھر من تارٌخ التصرف 

 

 (5)مـــــادة 

ن ٌقدموا طلباً من نسختٌن موقعتٌن من أجنبٌة، على مدراء الشركات التجارٌة والوكالء للشركات األ
الطالب، إلى السلطة المختصة لقٌد الشركة فً السجل التجاري وذلك خالل شھرٌن من تارٌخ 

 :اآلتٌةالة مشتمالً على البٌانات الوك أوافتتاح الفرع  أوتأسٌسھا 
 

 .نوع الشركة  -1
 . ن وجدتإعنوان المركز الرئٌسً للشركة واسمھا والسمة التجارٌة  -2
 . الغرض من تأسٌس الشركة -3
 .خارجھا أوعنوان الفرع والوكاالت سواء كانت داخل الدولة  -4
مقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه وما تعھد الشركاء بأدائه مع بٌان حصص الشركاء  -5

 . ن وجدتإالموصٌن وقٌمة الحصص العٌنٌة 
 .خ ابتداء الشركة وتارٌخ انتھائھاتارٌ -6
 . ارٌخ ومحل مٌالد كل منھم وجنسٌتهلقاب الشركاء المتضامنٌن وتأو أسماء -7
دارة إلسمھا وحدود سلطتھم فً اإلھم حق التوقٌع بمن والشركة  يدٌرلقاب مأو أسماء -8

 .ارٌخ ومحل مٌالد كل منھم وجنسٌتهوالتوقٌع مع بٌان ت
 . كالة وتارٌخ ومحل مٌالده وجنسٌتهالو أواسم ولقب مدٌر الفرع  -9

رقم تسجٌل العالمات التجارٌة وبراءات االختراع والرسومات والنماذج الصناعٌة  -10
 .وجدتن إسم الشركة االمسجلة ب

 

 



 (6)مـــــادة 

ن ٌقدم عقد تأسٌس الشركة مصدقاً علٌه من الجھة أعلى طالب قٌد الشركة فً السجل التجاري 
لالحتفاظ بھا لدى السلطة ن ٌرفق بطٌه صورة رسمٌة منه أالرسمٌة المختصة لالطالع علٌه على 

 .المختصة

 

 (7)مـــــادة 

ن أحوال المصفٌن حسب األ أوالوكاالت  أوالفرع  أوعلى المسئولٌن عن إدارة الشركات التجارٌة 
 :تأشٌر فً السجل التجاري بما ٌأتًضاع المقررة للقٌد، الوٌطلبوا طبقا لأل

 .المنصوص علٌھا فً المادة الخامسةتعدٌل ٌطرأ على البٌانات  أوأي تغٌٌر  -1
 أوبإخراج أحد الشركاء  أوحكم قضائً ٌقضً بعزل مدٌر الشركة  أوكل تصرف قانونً  -2

المصفٌن وحدود سلطاتھم وكل تغٌٌر  أسماءبوضعھا تحت التصفٌة مع بٌان  أوبحل الشركة 
 أوكثر من تارٌخ التصرف شخاصھم وٌكون تقدٌم الطلب خالل شھر على األأٌحدث فً 

 .الواقعة الموجبة للطلب أوالحكم 

 

 (8)مـــــادة 

ٌودع لدى ن أدارة الشركة التجارٌة إوكالة وعلى المسئول عن  أومدٌر فرع  أوعلى كل تاجر 
ن ٌكون الشركة التجارٌة على أ أوالسلطة المختصة صورة من التوقٌع المعتمد فً معامالت المنشأة 

فً ذات الوقت الذي ٌقدم فٌه طلب  اإلٌداعمن الجھة المختصة، وٌكون  التوقٌع مصدقاً علٌه رسمٌا
داع صور توقٌعاتھم  فً بٌان االشخاص السابق إٌتضمن تعدٌالً  إذا طلب التأشٌر فً السجل  أوالقٌد 

 .عند طلب القٌد

 

 (9)مـــــادة 

  
لى الطالب إتدون بٌانات الطلب فً السجل التجاري وعلى السلطة المختصة إعادة احدى النسختٌن 

، وٌعتبر توقٌع حوال وذلك بكتاب مسجلبرفضه حسب األ أومؤشرا علٌھا بما ٌفٌد القٌد فً السجل 
رار الصادر منھا بمثابة الطالب على النسخة المحفوظة لدى السلطة المختصة والمؤشر علٌھا بالق

 .عالن لهإ

 

 (11)مـــــادة 

ٌرفق بالطلب صورة من التوقٌع ن أتعلق التغٌٌر فً البٌانات بشخص من له حق التوقٌع وجب إذا 
 .ص المادة الثامنة من هذا القانونالجدٌد طبقاً لن

 

 (11)مـــــادة 

 :اآلتٌةسجل التجاري فً الحاالت القٌد من ال إلغاءٌتم 
 

 .ترك التاجر لتجارته -1



 .رفاة التاجو -2
 .تصفٌة الشركة -3

ضاع المقررة للقٌد ون ٌطلبوا طبقاً لألأحوال، المصفٌن حسب األ أوورثته  أووعلى التاجر 
نه ٌجوز إله ومع ذلك ف كثر من تارٌخ الواقعة الموجبةالقٌد خالل شھرٌن على األ إلغاء

 .سم مورثھمالصالح بعضھم استمرار القٌد فً السجل ب أون ٌطلبوا لصالحھم ألورثة التاجر 
 

 أوالقٌد  إلغاءلم ٌقدم ذو الشأن طلب إذا القٌد من تلقاء نفسھا  إلغاءوللسلطة المختصة 
تحققت من حدوث لٌه فً الفقرة السابقة متى إاالستمرار فٌه وذلك فً المٌعاد المشار 

 .لغاءالواقعة الموجبة لإل

 

 (12)مـــــادة 

للبٌانات والمستندات  لغاءاإل أوالتأشٌر  أون تتحقق من استٌفاء طلب القٌد أعلى السلطة المختصة 
 . ذا القانون والقرارات المنفذة لهالتً ٌتطلبھا ه

 .والمستندات الالزمةفاء البٌانات ن تكلف الطالب باستٌأوٌجوز لھا بدال من رفض الطلب 

 

 (13)مـــــادة 

كان لذي الشأن أن ٌطعن على قرار  لغاءاإل أوالتأشٌر  أورفضت السلطة المختصة طلب القٌد إذا 
 .الرفض أمام المحكمة المختصة خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ علمه به

 

 (14)مـــــادة 

المكاتبات والمطبوعات المتعلقة ن ٌبٌن فً جمٌع أدارة شركة إعلى كل تاجر وكل مسئول عن  
ل فٌه العمل وان ٌثبت على واجھة المحل الذي ٌزأبأعماله التجارٌة رقم القٌد فً السجل التجاري، و

 .اسمه التجاري مشفوعا برقم القٌد التجاري وباللغة العربٌة

 

 (15)مـــــادة 

حدى إ أوحد التجار أ، ضد الواردة فٌما بعد حكامعلى قلم كتاب المحكمة التً تصدر منھا األ
لى إكثر من تارٌخ صدوره ن ٌرسل صورة من الحكم خالل شھر على األأ، الشركات التجارٌة
 .لتأشٌر بمقتضاه فً السجل التجاريالسلطة المختصة ل

 

 .لغائهإ أوفالسه إشھار إ أحكام -1
 .بطالنه أوفالس التصدٌق على الصلح الواقً من اإل أحكام -2
رفع  أوعزلھم  أوتعٌٌن القوم والوكالء عن الغائبٌن  أوتوقٌع الحجز على التاجر  أحكام -3

 .الحجر
 .دارة الشركةإعزل المسئولٌن عن  أحكام -4
 . بطالنھا وتعٌٌن المصفٌن وعزلھم أوحل الشركة  أحكام -5
 .عادة االعتبارإ أحكام -6

 



 

 (16)مـــــادة 

من صفحة القٌد فً  مستخرج رسمًن ٌحصل من السلطة المختصة على أٌجوز لكل ذي شأن 
 . تعطى السلطة المختصة شھادة بذلك ، وفً حالة عدم القٌدالسجل التجاري

برفع  أوقضً برد االعتبار  إذا الحجر  أوفالس شھار اإلإ أحكامن ٌتضمن المستخرج أوال ٌجوز 
 .الحجر

 (17)مـــــادة 

مستخرج من صفحة القٌد على النحو  تحدد رسوم القٌد فً السجل التجاري وتجدٌده والحصول على
 :تًاآل

 .درهم رسم القٌد بالسجل التجاري 100 -

 .درهم رسم تجدٌد القٌد سنوٌاً  50 -

 .درهم رسم عن طلب الحصول على مستخرج من صفحة القٌد فً السجل التجاري 10 -

 

 (18)مـــــادة 

ز واهذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسمائة درهم وال تج أحكامٌعاقب على مخالفة أي حكم من 
 .الف درهم وفً حالة العود تضاعف العقوبةآخمسة 

 

 (19)مـــــادة 

خر ٌعاقب آي قانون جزائً أ أوشد ٌنص علٌھا قانون الجزاء أٌة عقوبة أخالل بتوقٌع مع عدم اإل
الف آمائة درهم وال تزٌد على خمسة شھر وبغرامة ال تقل عن خمسأبالحبس مدة ال تزٌد على ثالثة 

 إذا ثباتھا بالسجل التجاري فحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من قدم بٌانات غٌر صحٌحة إلإب أودرهم 
مرت أهذا القانون  أحكامشطب على خالف  أوتأشٌر  أوترتب على البٌانات غٌر الصحٌحة قٌد 

 إلغاء أوالتأشٌر  إلغاءب أوبشطب القٌد  أوالمحكمة فضال عن العقوبة المقررة بتصحٌح البٌانات 
 .ضاع وفً المواعٌد التً تعٌنھا لذلكو، وذلك وفقاً لألحوالالشطب حسب األ

 

 (21)مـــــادة 

ثبت على خالف الحقٌقة رقم قٌد بالسجل التجاري أٌعاقب بالعقوبة المبٌنة فً المادة السابقة كل من 
 .التجاري هعلى واجھة محل أوسواء فً مكاتباته 

 

 (21)مـــــادة 

عمال التجارٌة وفقا للقوانٌن واللوائح المعمول لة األواعلى التجار والشركات المرخص لھا حالٌا بمز
هذا القانون  حكاملى السلطة المختصة بطلب القٌد فً السجل التجاري المنشأ طبقا ألإن ٌتقدموا أبھا 

 .شھر من تارٌخ العمل بهأخالل ثالثة 

 

 



 (22)مـــــادة 

 .ٌتعارض معھا أوهذا القانون  أحكامٌلغى كل حكم ٌخالف 

 

 (23)مـــــادة 

خطار وزارة االقتصاد إهذا القانون وعلٌھا  أحكامعلى السلطات المختصة كل فٌما ٌخصھا تنفٌذ 
تغٌٌر ٌطرأ  أوالمقٌدٌن فً السجل التجاري لدٌھا والبٌانات المتعلقة بھم وكل تعدٌل  أسماءوالتجارة ب

التغٌٌر ولوزٌر االقتصاد  أوالتأشٌر بالتعدٌل  أوعلٌھا وذلك خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ القٌد 
صدار اللوائح إهذا القانون و حكاممارات ألشراف على تنفٌذ السلطات المختصة باإلوالتجارة اإل

 .الالزمة لتنفٌذه

 

 (24)مـــــادة 

 .الرسمٌة وٌعمل به بعد شھرٌن من تارٌخ نشرهٌنشر هذا القانون فً الجرٌدة 

 

 

 زاٌد بن سلطان آل نھٌان

 رئٌس دولة االمارات العربٌة المتحدة
 صدر عنا بقصر الرئاسة بأبوظبً

 هـ 1395رمضان  3: بتارٌخ 

 م 8/9/1975: الموافق 

 


