
 م3991( لسنة   13قانون رقم )   
 م 3991( لسنة 11القرار الجمهوري بالقانون رقم ) بتعديل بعض مواد

 )*(بشأن السجل التجــــــــاري 
 

 باسم الشعب : 
 رئيس الجميورية : 

 بعد اإلطالع على دستور الجميورية اليمنية.  -
 سجل التجاري. م بشأن ال2991( لسنة 33وعلى القرار الجميوري بالقانون رقم ) -
 وبعد موافقة مجلس النواب.  -

-  
 )أصدرنا القانون اآلتي نصو(

 
م بشنأن السنجل 91( لسننة 33( من القرار الجميوري بالقانون رقم )22،  9،  8،  7،  5،  4،  3،  1( : تعدل المواد )2المادة )

 التجاري. 
لمعنناني الموةننرة قننرين لنناًل منيننا أينمننا وردت فنني ىننلا القننانون (:   ألغننراه ىننلا القننانون يلننون لللبننات والعبننارات التاليننة ا1مننادة)

إلا دلت القرينة على خالف للك .   إال  
 الجميوريننننننة :  الجميورية اليمنية . 

 الننننننننننننوزارة :   وزارة التموين والتجارة . 
 الوزينننننننننننننر :   وزير التموين والتجارة . 

 اص بالتجار تخصص فيو صريبة للل شخص يخةع ألرلام ىلا القانون . السجل التجاري :  دفتر خ
 التاجننننننننننر :  لل شخص طبيعي أو اعتباري يمتين النشاط التجاري بقصد الربح . 

( ملنرر ونصنيا 1(: يةاف فصل جديد إلى القانون ىو البصل الثاني )أىداف القانون( يتةنمن منادة جديندة تلنون بنرقم )1المادة )
 يلي:لما 

 
 

 البصل الثاني
 أىننننننداف القانننننون

 ( : ييدف قانون السجل التجاري لترقيق ما يلي :1مادة)
شيار الصبة القانونية للشخصية التجارية وترديد اللمة المالية.  -2  إعالن وا 
ن فينو رجنة تنتيم اآلثنار القانونينة اللاملنة للبياننات والمعلومنات التني تندون فني السنجل التجناري واعتبنار لنل منا  -1 يندو 

 على اللافة تةمن انرصار الرق في مللية المدرجات فيو لمن سجليا أواًل . 

                                                 
 ( عدلت بعض مواد هذا القانون وصدرت *)

 م .4111 ( لسنة41بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ) -
 م .2112( لسنة 41بالقانون رقم ) -



تلقنننى البياننننات والمعلومنننات التجارينننة والصنننناعية التننني يتقننندم بينننا التجنننار لتثبيتينننا فننني السنننجل ب ينننو االسنننتبادة منينننا  -3
 إرصائيًا عند وةع الخطط االقتصادية للدولة . 

ول علننى البيانننات والمعلومنات التنني يطلننب اسننتخراجيا مننن السننجل باعتبننار السننجل تملنين لننل مننن يرغننب فنني الرصنن -4
 وسيلو إشيار استعالميو للخدمة في الشئون االقتصادية للدولة . 

 البصل الثالث
 تنتيم القيد في السجل التجاري

يومننًا مننن تنناريل مزاولننة النشنناط  ننن علننى التنناجر البننرد أن يتقنندم بطلننب قينند اسننمو فنني السننجل التجنناري وللننك خننالل سننتين2(: 3مننادة )
 التجاري أو افتتاح المرل أو البرع أو الولالة وان يرفق بالطلب المستندات والبيانات التي ترددىا الالئرة التنبيلية . 

علنى منندرال الشنرلات والمؤسسننات فني الجميوريننة أو التني يقننع مرلزىنا الرئيسنني فيينا ، التقنندم بطلنب قينند الشنرلة  فنني  - 1
لتجاري خالل ستين يوما من تاريل مزاولة  نشاطيا وان يرفقوا بطلب القيند نسنخة  معمندة  منن عقند التأسنيس السجل ا

والنتام األساسني وقنرار التنرخيص بالنسنبة لشنرلات األمنوال العامنة واصنل عقند التأسنيس بالنسنبة لشنرلات األشنخاص 
 والمستندات والبيانات األخرى . 

لقننانونيين للمؤسسننات والييئننات العامننة التنني تباشننر نشنناطا  تجاريننا أو الجمعيننات التعاونيننة علننى المسننئولين والممثلننين ا - 3
التي تلون ليا أغراه  تجاريو تقديم طلبات القيد فني السنجل  التجناري  خنالل سنتين يومنا منن تناريل مزاولنة نشناطيا 

مختصنة )النتنام األساسني( بالنسنبة ويرفق بطلب القيد نسخة من قنانون المؤسسنة أو الييئنة العامنة وتنرخيص الجينة ال
 للجمعيات التعاونية والمستندات والبيانات األخرى التي ترددىا الالئرة التنبيلية . 

على األشخاص المسئولين عن إدارة فروع أو ولاالت تجاريو تابعو لشرلات أو منشآت أجنبية مرلزىا الرئيسي خنارج  - 4
الولالة خالل ستين يومنا منن تناريل مزاولننو نشناط  الولالنة وان يرفقنوا بطلنب الجميورية أن يتقدموا بطلب قيد البرع أو 

القيد صوره منن عقند  تأسنيس الشنرلة األجنبينة ونتامينا األساسني واتباقينو التولينل منع ترجمنو بالل نة معمندة منن جينة 
 مختصة والمستندات والبيانات التي ترددىا الالئرة التنبيلية . 

ي السننجل التجناري بتعنندد الشنرلات أو األشنخاص االعتبنناريين أو األسنمال التجاريننة ، وفني رالننو تتعندد طلبنات القينند فن - 5
فتح فروع أو مرالت في غير مرلزىا الرئيسي ينتم إبنالإ إدارة السنجل التجناري النلي يقنع البنرع أو المرنل فني نطاقينا 

 اري بالمرلز الرئيسي . ويسجل ىلا البرع أو المرل في صريبة التاجر الصادرة من إدارة السجل التج
(:  على التجار المللورين في المادة الثالثة من ىلا القانون إخطار ملتنب السنجل التجناري  المخنتص عنند رندوث  إةنافة  4مادة )

رأ علننى البيانننات المقينندة بصننريبة  البننرد خننالل سننتين يومننا مننن تنناريل رصننول الت ييننر وان يرفقننوا بالطلننب أو إل ننال يطنن
 المستندات التي ترددىا الالئرة التنبيلية ليلا القانون . 

مقيدين في (:  يجدد القيد في السجل التجاري لل عشر سنوات  من تاريل القيد أو من تاريل آخر تجديد ويقدم الطلب من ال5مادة )
ىلا السجل خالل السنة السابقة النتيال المدة ، ويقبل الطلب إلا قدم خالل السنتين التاليتين من انتيال المندة منع غرامنة 

% في السنة الثانية ، وتقوم اإلدارة المختصة بالشطب فني 55% من رسوم التجديد في السنة األولى ، وبواقع 15بواقع 
 القيد خالل المدة المرددة قانونا بللك . رالة عدم التقدم بطلب تجديد 

( : على لل تاجر مشمول بأرلام ىلا القانون أن يللر فني ملاتباتنو المتعلقنة بأعمالنو التجارينة وعلنى واجينة مرلنو التجناري 7مادة )
 تجاري. رقم السجل التجاري الخاص بو واسمو التجاري وان تلون ىله البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل ال

( على التاجر أو ورثتو أو أوليال ىؤالل أو أوصيائيم أو المصبيين برسب األروال أن يطلبوا لتابيا شطب القيد في السجل 8ماد ة )
 التجناري عند ردوث أي من األروال التالية:

ة المرنل إلنى شنخص خالل ثالثين يومنًا منن تنرك التناجر تجارتنو نيائينا سنوال بناعتزال التجنارة أو اليجنرة أو نقنل مللين -أ 
 آخر أو ألي سبب لان . 

 خالل ستة أشير من وفاة التاجر.  -ب 



خالل سنتين يومنا منن تصنبية الشنرلة سنواًل لاننت التصنبية باإلتبناق أو بنناًل  علنى عقند الشنرلة أو برلنم قةنائي أو  -ج 
رندث  بقرار من جينة االختصناص ويرفنق بطلنب شنطب القيند صنورة طلنب القيند األصنلي وصنور طلبنات التعنديل إن

 والمستندات والبيانات التي ترددىا الالئرة التنبيلية . 
( منن ىنلا القنانون .. جناز لملتنب السنجل 8( :  إلا لم يقدم طلب شطب القيد من األشخاص المنصنوص علنييم فني المنادة )9مادة)

الل أسنبوعين منن أن يمرو القيد بعد استصدار قرار من المرلمة وان يبلغ للك صارب الشأن والجيات لات العالقنة خن
 تاريل ىلا اإلجرال . 

يرتر مزاولة التجارة في مرل تجاري  إال لمن يلون اسمو مقيدا في السجل التجناري النلي يقنع المرنل التجناري فني  -2(:22مادة )
 دائرتو وتلتسب صبة التاجر من تاريل القيد في السجل مالم يثبت تلك الصبة بطريقة أخرى. 

 ل بصبة تاجر إلا لم يلن لو مرل ثابت في الجميورية  يباشر فيو مينتو. ال يجوز ألرد أن يعم - 1
 يرق للوزير إعبال ص ار التجار اللين يرددىم من الخةوع ألرلام ىلا القانون.  - 3

د ( وتعاد صياغتيا في أربع موا13،  11،  12،  15،  29،  28،  27،  26( : تعدل مواد البصل الرابع وىي المواد )3المادة )
 م. 2991( لسنة 33( من القانون رقم )13،  11،  12،  15( وتل ى المواد )29،  28،  27،  26لتصبح باألرقام )

 البصل الرابع
 الجننننننننننننننزالات

( مننن ىننلا القننانون يعاقننب ب رامنننننة ال تزينند عننن 22( مننن المننادة )1،  2(  والبقننرتين )4(: لننل مننن خننالف أرلننام المننادة )26مننادة ) 
( لاير عشره آالف لاير مع مراعاة النشاط التجاري وبرلم من المرلمة بناًل على طلنب إدارة السنجل المختصنة 25.555)

لا لم يقم المرلوم عليو بإجرال القيد أثنال ىلا الميعاد يتم إغالق المرل .   بإجرال القيد خالل خمس عشر يومًا وا 
لييا قانون آخر .. يعاقب  بالربس مده ال تزيد عن شيرين أو ب رامو ال تزيد (: مع عدم اإلخالل بأي عقوبة اشد ينص ع27مادة )

 عن عشرين ألف لاير لٌل من :
قدم بيانات غير صريرو متعلقة بطلب القيد والتأشير في السجل التجاري أو التجديد أو المرو ويقنوم ملتنب السنجل  -أ 

 العقوبة .  التجاري المختص باإلجرالات الالزمة بالتصريح بعد تنبيل
للر على واجينة مرلنو أو إرندى المراسنالت أو المطبوعنات أو األوراق المتعلقنة بتجارتنو اسنما  تجارينا  أو رقنم قيند  -ب

 ليس لو أو للر ما يبيد القيد مع عدم رصولو . 
لاير ، وفي رالة العنودة  ( ألف2.555(من ىلا القانون يعاقب ب رامة مالية ال تزيد عن )8(: لل من خالف أرلام المادة )28مادة )

 ( لاير خمسة آالف لاير . 5.555تتةاعف بريث ال تزيد عن )
(:  يلنننون توقينننع العقوبنننات المنصنننوص عليينننا فننني ىنننلا البصنننل بنننأمر المرلمنننة بنننناًل علنننى طلنننب ملتنننب السنننجل التجننناري 29منننادة )

 المختص . 
 الرسمية. ( : يعمل بيلا القانون من تاريل صدوره وينشر في الجريدة 4المادة )

 صدر برئاسة الجميوريننننة ن بصنعال
 ىن2427/لي الرجننننة/ 7بتاريل   

 م2997/إبرينننننننننل/ 24الموافق   
 البريق/ علي عبد اهلل صالح 
 رئيس الجميورينننننننننة 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


