
االمارات: البلد  
  ابو ظبي-قانون : نوع التشريع
5: رقم التشريع  

7/16/1973: تاريخ التشريع  
قانون السجل التجاري: عنوان التشريع     

  نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، حاكم أبو ظبي

   في شأن اعادة تنظيم الجهاز الحكومي،1971 لسنة 1اإلطالع على القانون رقم  بعد

  مجلس الإلستشاري الوطني، في شأن ال1971 لسنة 2القانون رقم  وعلى

   في شان غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ،1969لسنة  4وعلى القانون رقم 

  شأن الرخص التجارية،  في1969 لسنة 9وعلى القانون رقم 

  .التجارية  في شأن تنظيم الوكاالت1969 لسنة 17وعلى القانون رقم 

  والمجلس اإلستشاري الوطني، ليه مجلس الوزراءوبناء على ما عرضه وزير اإلقتصاد والتجارة ، ووافق ع

 : اصدرنا القانون اآلتي

  

  1مادة 
 

من المواطنين واألجانب تقيد فيه اسماء التجار ) التجاري  السجل(يعد في وزارة اإلقتصاد والتجارة دفتر يسمى 

  .لهم في امارة ابو ظبي محل رئيس او مركز عام للشركة او فرع او وكالة افرادا او شركات سواء كان

  .شركة او تاجر مسجل في غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي ان يقيد اسمه في السجل التجاري ويجب على

بكل تغيير او تعديل يطرأ  هذا القانون ويؤشر فيهوتدون في السجل المذكور جميع البيانات المنصوص عليها في 

  .عليها

 ."السجل التجاري قسم" ويتولى شؤون السجل قسم خاص بالوزارة يسمى 

  

  2مادة 
 

او من تاريخ تملكه لمحل تجاري ان يقدم طلبا الى  افتتاح محله التجاريعل كل تاجر خالل شهرين من تاريخ 

  .في السجل التجاري وزارة اإلقتصاد والتجارة لقيد اسمه

  :على البيانات والمستندات التالية ويكون طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب ويجب ان يشتمل

  .هوجنسيت اسم التاجر ولقبه وتاريخ ومحل ميالده -1

  .األسم التاجر يباشر فيه التاجر تجارته -2



 والسمة التجارية ان وجدت بشرط اال يكون مطابقا ألي اسم مسجل او يشابه اسما مسجال اسم المحل التجاري -3

  .يمكن ان يضلل الجمهور

  .نوع التجارة -4

  .ح المحل التجارياعماله التجارية في ابو ظبي وتاريخ افتتا التاريخ الذي يبدأ فيه التاجر -5

  .الرئيسي عنوان المحل -6

  .أم بالخارج عناوين الفروع والوكاالت التابعة للمحل الرئيسي سواء كانت بأبو ظبي -7

  .وجنسيته اسماء والقاب الوكالء المفوضين وتاريخ ومحل ميالد كل منهم -8

محل وعنوانه وتاريخ افتتاحه ورقم  ة كلالمحال التجارية التي للتاجر في امارة ابو ظبي مع ذكر نوع تجار -9

  .قيده بالسجل التجاري

نوع  التي كانت للتاجر سابقا في مدينة أبو ظبي او اية مدينة اخرى داخل اإلمارة مع ذكر المحال التجارية -10

  . تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري

  .والصناعة في المدينة التي يطلب مزاولة العمل فيهابعضويته في غرفة التجارة  شهادة -11

بإسم التاجر ان  رقم تسجيل العالمات التجارية وبراءات اإلختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة -12

 .وجدت

  

  3ة ماد
 

طبقا لألوضاع المقررة للقيد، التأشير في السجل بأي تغيير  يجب على التاجر او مدير الفرع او الوكالة ان يطلب

العقد  البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة وان يقدم طلب التأشير خالل شهر من تاريخ او تعديل يطرأ على

 .او الحكم او الواقعة التي تستلزم ذلك

  

  4مادة 
 

 .ابو ظبي فرع او وكالة اذا كان محله الرئيسي في الخارج يقيد في السجل التجاري اسم التاجر الذي له في امارة

 او الوكالة خالل شهرين من تاريخ افتتاح الفرع او الوكالةمن التاجر او مدير الفرع  ويحصل القيد بطلب يقدم

عليها في المادة  ويجب ان يكون طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب وان يشمل على البيانات المنصوص

وجنسيته وبيان رصيد الفرع المدين للمحل  الثانية مع ذكر اسم ولقب مدير الفرع او الوكالة وتاريخ ومحل ميالده

 .لرئيسي في الخارجا

  

  5مادة 



 

بعد ضد احد التجار ان يرسل صورة من كل حكم خالل  على قلم كتاب المحكمة التي تصدر منها األحكام المبينة

  :قتصاد والتجارة قسم السجل التجاري للتأشير بمقتضاه في السجلاإل شهر من تاريخ صدوره الى وزارة

  .اإلفالس او الغائه احكام اشهار -1

  .أحكام اعادة اإلعتبار للتاجر -2

او  الصادرة بتوقيع الحجر على التاجر او بتعيين القامة والوكالء عن الغائبين او بعزلهم األحكام والقرارات -3

 .برفع الحجر

  

  6مادة 
 

للشركات األجنبية ان يقدموا طلب القيد في السجل التجاري  على مديري الشركات التجارية او الوكالء المحليين

  .الشركة خالل شهرين من تاريخ تأسيس

مصدقا عليه من الجهة المختصة  موقعتين من الطالب مرفقا بهما عقد تأسيس الشركةويكون الطلب من نسختين 

  .السجل بالصورة بوزارة العدل وصورة رسمية طبق األصل منه ويحتفظ قسم

  :ويجب ان يشتمل الطلب على البيانات اآلتية

  .نوع الشركة -1

  .عنوانها واسمها والسمعة التجارية ان وجدت -2

  .أسيس الشركةالغرض من ت -3

  .عنوان مركزها العام -4

  .أم بالخارج عناوين الفروع والوكاالت سواء كانت في ابو ظبي -5

بأدائها مع بيان حصة الشركاء الموصين  مقدار رأس المال والمبالغ المؤداة ومنه مبالغ التي تعهد الشركاء -6

  .وقيمة الحصص العينية ان وجدت

  .ريخ إنتهائهاابتداء الشركة وتا تاريخ -7

شركات التضامن او التوصية وتاريخ ومحل ميالد كل منهم  اسماء والقاب الشركاء المسؤولين بالتضامن في -8

  .وجنسيته

ميالد  الشركاء اوغيرهم المنوط بهم ادارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وتاريخ ومحل اسماء والقاب -9

  .ارة والتوقيعكل منهم مع بيان مدى سلطتهم في اإلد

 التجارية وبراءات اإلختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة باسم الشركة ان رقم تسجيل العالمات -10

 .وجدت

  

  7مادة 



 

األجنبية او مدير الفرع او الوكالة او المصفين على حسب  ء المحليين للشركاتعلى مديري الشركة او الوكال

  :لألوضاع المقررة للقيد التأشير في السجل التجاري بما يأتي األحوال، ان يطلبوا طبقا

  .يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة تغيير اوتعديل -1

ا تحت التصفية مع بيان اسماء المصفين والقابهم ومدى سلطتهم وكذلك او وضعه كل عقد يقضي بحل الشركة -2

  .يحصل في اشخاصهم اي تغيير

 .العقد او الحكم او الواقعة التي تسلتزم ذلك ويجب تقديم طلب التأشير بهذه البيانات خالل شهر من تاريخ

  

  8مادة 
 

بعد ضد احدى الشركات التجارية ان يرسل صورة من  على قلم كتاب المحكمة التي تصدر منها األحكام المبينة

  .الى قسم السجل التجاري للتأشير بمقتضاه في السجل - خالل شهر من تاريخ صدوره-كل حكم

  .احكام عزل المديرين -1

  .احكام اشهار اإلفالس والغائه -2

  .المصفين او عزلهم أحكام حل الشركات او بطالنها وتعيين -3

 .اشهار إفالس الشركة احكام اعادة اعتبار الشركات المتضامنين الالحقة على حكم -4

  

  9مادة 
 

مركزها العام في الخارج اذا كان لها في امارة ابو ظبي فرع  تقيد في السجل التجاري الشركة التجارية التي يكون

  .او وكالة

الفرع او الوكالة  القيد بطلب يقدم من مديري الشركة او الوكالء المحليين للشركات األجنبية او مدير ويحصل

  .اح الفرع او الوكالةخالل شهرين من تاريخ افتت

الشركة  طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب مرفقا بها صورة طبق األصل من عقد تأسيس ويجب ان يكون

على البيانات المنصوص عليها  مصدقاعليها من الجهة المختصة يحتفظ بها قسم السجل التجاري وان يشتمل الطلب

  .الوكالة وتاريخ ومحل ميالده وجنسيته الفرع اوفي المادة السادسة مع ذكر اسم ولقب مدير 

، )7(بجيمع الوثائق واألحكام واألوامر المنصوص عليها في المادتين  ويؤشر في السجل طبقا لألوضاع السابقة

ويؤشر  صادرة في امارة ابو ظبي او وضعت عليه الصيغة التنفيذية من احدى محاكم ابو ظبي ، اذا كانت) 8(

 .كل تغيير لمدير الفرع او الوكالةكذلك في السجل ب

  



  10مادة 
 

السجل التجاري صورة توقيعه وصورة توقيع وكالئه  على كل تاجر او مدير فرع او وكالة ان يودع في قسم

  .المفوضين

 صورة توقيع الشركاء اوغيرهم المنوط بهم ادارة الشركة وكذلك - القسم ذاته-ان تودع ركة تجاريةوعلى كل ش

  .لهم حق التوقيع بأسمها من

التصديق التوقيع في قسم السجل التجاري ويكون  ويجب ان تكون التوقيعات مصدقا عليها رسميا ويقوم مقام

او طلب التأشير في السجل اذا تضمن تعديال في بيان األشخاص طلب القيد  اإليداع في ذات الوقت الذي يقدم فيه

 .صورة توقيعاتهم عند طلب القيد السابق ايداع

  

  11مادة 
 

يطلبوا طبقا لألوضاع المقررة للقيد محو القيد في  ن ا- حسب األحوال -على التاجر او ورثته اوالمصفين 

  :األحوال اآلتية

  .لتجارته ترك التاجر -1

  .وفاته -2

  .تصفية الشركة -3

تاريخ الواقعة التي تستوجب محو القيد ولقسم السجل التجاري ان يمحو القيد  ويجب تقديم الطلب خالل شهر من

 .للمحو طلب المحو متى تحقق القسم من حدوث الواقعة الموجبةنفسه اذا لم يقدم اصحاب الشأن  من تلقاء

  

  12مادة 
 

ليها التجاري وترد للطالب احدى نسختي الطلب مؤشرا ع يدون قسم السجل التجاري مشتمالت الطلب في السجل

 .بحصول القيد في السجل

  

  13مادة 
 

اال اذا كان مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون  ال يقبل طلب القيد او التأشير في السجل او طلب المحو

 تنفيذا له، وعلى قسم السجل التجاري ان يتحقق من توافر هذه الشروط وله ان يكلف ة التي تصدروالئحته التنفيذي



  .الطالب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب

السجل  رفض طلبه ان يطعن امام محاكم أبو ظبي خالل ثالثين يوما من تاريخ اعالمه بقرار قسم ويجوز لكل من

 .يالتجار

  

  14مادة 
 

اوالمطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية رقم القيد في السجل  على كل تاجر او شركة ان يذكر في جميع المكاتبات

 .لى واجهة المحل اسمه التجاري مشفوعا برقم القيدباللغة العربية ع التجاري كما يجب ان يثبت

  

  15مادة 
 

مستخرجات من صفحة القيد بعد دفع الرسوم المقررة  يجوز ألي شخص ان يحصل من قسم السجل التجاري على

  .شهادة بذلك ة عدم القيد يعطى القسموفي حال

  : وال يجوز ان تشتمل الصور المستخرجة على ما يأتي

  . اشهار اإلفالس اذا حكم برد اإلعتبار أحكام -1

 .الحجر أحكام وقرارات الحجر اذا قضى برفع -2

  

  16مادة 
 

كما يحصل رسم قدره عشرة دراهم عن كل طلب  يحصل سنويا رسم عن القيد في السجل قدره عشرون درهما

مدونه او طلب استخراج شهادة سلبية بعدم القيد او بأية بيانات مدونة  للتأشير في السجل بتغيير او تعديل بيانات

 .تاجر او شركة بالسجل عن اي

  

  17مادة 
 

تقل عن مائة درهم وال تجاوز الف درهم وفي حالة العودة  كل مخالفة ألحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة ال

 .األدنى واألقصى تضاعف الغرامة في حديها

  

  18مادة 



 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر وبغرامة ال تقل  مع عدم اإلخالل بتطبيق عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر

وبتين كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء درهم او بإحدى هاتين العق عن مائتي درهم وال تزيد على الفي

البيانات وفقا  البيانات الخاصة بالقيد او بالتأشير في السجل او بالمحو وتأمر المحكمة بتصحيح هذه كانت من

  .لألوضاع وفي المواعيد التي تحددها

جارية ما يفيد القيد في السجل ذكر على المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله الت ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من

تجاريا او رقم قيد ليس  عدم حصوله او ذكر عليها رقم قيد ليس له وكذلك كل من يثبت على واجهة محله اسما مع

 . له

  

  19مادة 
 

  :القانون تنشر في الجريدة الرسمية وتشمل على األخص قتصاد والتجارة الئحة تنفيذية لهذايصدر وزير اإل

  .السجل التجاري وكيفية القيد والتأشير والمحو الشكل الذي يكون عليه -1

  .التجار والشركات المقيدة في السجل الفهارس التي تمسك بأسماء -2

 .والمستخرجات والصور استمارات طلبات القيد والتأشير والمحو -2

  

  20مادة 
 

 1969 لسنة 9التجارية وفقا لقانون الرخص التجارية رقم  على التجار والشركات المرخص لهم بمزاولة األعمال

.القانون لسجل التجاري وفقا ألحكام هذا القانون خالل ثالثة اشهر من تاريخ العمل بهذاا ان يتقدموا بطلب القيد في

  

  21مادة 
 

 .عمول بها قبل صدور هذا القانونوالقرارات الم يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون من القوانين

  

  22مادة 
 

  .بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به
 



  نهيانزايد بن سلطان آل 

  حاكم أبوظبي

  حمدان بن محمد آل نهيان

  نائب رئيس الوزراء

 االشغال ووزير

  
 


