
 نظام السجل التجاري

 20عدد المواد: | 0عدد الفصول:

 المادة األولى

تعد وزارة التجارة سجال في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة يشمل جميع مناطق 

 .المملكة، تقيد فيه أسماء التجار والشركات وتدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها في هذا النظام

 

  |26/08/2019الثانيةالمادة 

يجب على كل تاجر أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته محله التجاري سواء 

 .أكان مركزاً رئيسياً، أم فرعاً، أم وكالة

 

  |17/09/2018المادة الثالثة

 .ة التنفيذيةتقيد الشركات التي تؤسس في المملكة في السجل التجاري وفقاً لما تحدده الالئح -1

يجب التقدم بطلب قيد أي فرع للشركة خالل )ثالثين( يوماً من تاريخ إنشائه، ويجب أن ترفق  -2

 .بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس إن وجد

 

 المادة الرابعة

البيانات  يجب على التاجر أو مدير الشركة أو المصفي أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل في

السابق قيدها فيه، خالل ثالثين يوًما من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك على النحو الذي تحدده الالئحة 

 .التنفيذية

 

 



 المادة الخامسة

يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب السجل التجاري، خالل ثالثين يوًما من 

 .في الغرفة التجارية والصناعية تاريخ القيد، شهادة باالشتراك

 

 المادة السادسة

يجب على الشركات األجنبية التي يرخص لها بافتتاح فرع أو مكتب في المملكة أن تتقدم بطلب لقيد هذا 

الفرع أو المكتب في السجل التجاري، خالل ثالثين يوًما من تاريخ افتتاحه مرفق به المستندات التي تحددها 

 .الالئحة التنفيذية

 

 المادة السابعة

أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب  -حسب األحوال  -يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي 

 :القيد في األحوال اآلتية

 .ترك التاجر تجارته بصفة نهائية -١

 .وفاة التاجر -٢

الواقعة التي تستوجب شطب انتهاء تصفية الشركة. ويجب أن يقدم الطلب خالل تسعين يوًما من تاريخ  -٣

القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب، يقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة وبعد 

إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثالثين يوًما من تاريخ اإلخطار ما لم 

ي هذه الواقعة. وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي يتسلم المكتب من صاحب الشأن خالل هذه المدة ما ينف

بشطب السجل تطبيقًا لألنظمة المعمول بها، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره 

 .بالحكم أو القرار

 

 

 



 المادة الثامنة

طب، وله أن يجب على مكتب السجل التجاري أن يتحقق من وجود الشروط الالزمة للقيد أو التأشير أو الش

يكلف مقدم الطلب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في طلبه. ويجوز لمكتب السجل أن 

 .يرفض الطلب بقرار مسبب خالل ثالثين يوًما من تاريخ تقديمه

 

 المادة التاسعة

امه ولوحاته يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يذكر في جميع مراسالته ومطبوعاته وأخت

باإلضافة إلى اسمه رقم قيده في السجل التجاري، واسم المدينة المقيد بها، على أن تكون جميع البيانات 

 .مكتوبة باللغة العربية

 

 المادة العاشرة

يجب على الجهات القضائية التي تصدر األحكام واألوامر اآلتية أن تخطر بها مكتب السجل التجاري 

 :وًما من التاريخ الذي تعتبر فيه نهائيةالمختص خالل ثالثين ي

 .أحكام إشهار اإلفالس أو إلغائه -١

 .أحكام رد االعتبار -٢

 .األحكام الصادرة بالحجر على التاجر أو بتوقيع الحجز على أمواله أو برفعهما -٣

 .األمر الصادر بسحب اإلذن باالتجار أو بتقييده للقاصر أو المحجور عليه -٤

 .لشركاء أو عزل المديرينأحكام فصل ا -٥

 .أحكام حل الشركة أو بطالنها، وتعيين المصفين أو عزلهم -٦

 .األحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله -٧

األمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من اإلفالس واألحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه  -٨

 .أو إبطاله



 .ألحكام الصادرة باإلدانة في قضايا التزوير والتزييف والرشوةا-٩

 .ويجب على مكتب السجل التجاري المختص التأشير باألحكام واألوامر المشار إليها بمجرد إخطاره بها

 

 المادة الحادية عشرة

يجوز ألي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن أي تاجر أو شركة، وفي حالة 

عدم وجود تسجيل تعطى للشخص شهادة بذلك. وال يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار 

 .اإلفالس إذا حكم برد االعتبار وال أحكام الحجر أو الحجز إذا ما رفعا

 

 المادة الثانية عشرة

ون يصدر بتسميتهم يتولى ضبط ما يقع من مخالفات ألحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذًا له موظف

قرار من وزير التجارة، وتحدد إجراءات الضبط بالئحة تصدر من وزير التجارة، على أن تنص هذه 

الالئحة على وجوب التزام موظفي الضبط عند تأدية أعمالهم بالسلوك الحسن، وعلى وجوب أن يقدموا 

بين الغرض الذي جاءوا من أجله. لصاحب الشأن عند مقابلتهم له ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسمية، وما ي

وتحدد الالئحة األوقات التي يجوز فيها زيارة المحالت ألغراض الضبط والجهة التي لها حق اإلذن بدخول 

 .المحالت ألغراض التفتيش متى لزم ذلك

 

 المادة الثالثة عشرة

وال يجوز االحتجاج على تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها، 

أي شخص آخر بأي بيان واجب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا اإلجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص 

 .االحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر أو الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك

 

 



 المادة الرابعة عشرة

ته تاجًرا ال يقبل طلبه بهذه الصفة ما لم يكن مقيًدا في السجل كل من يتقدم إلى الجهة الرسمية بطلب بصف

 .التجاري

 

 المادة الخامسة عشرة

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية ال 

وتكرارها ورأس مال التاجر  تزيد على خمسين ألف لاير، على أن يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة

 .والضرر الذي وقع على اآلخرين بسبب تلك المخالفة

 

 المادة السادسة عشرة

تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من ثالثة 

 .أعضاء يكون أحدهم على األقل متخصًصا في األنظمة التجارية

 

 عشرةالمادة السابعة 

تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة عن طلبات القيد والتأشير بتعديل البيانات السابق قيدها أو 

استخراج بيانات من السجل أو الحصول على شهادة بعدم وجود تسجيل، وال تحصل أي رسوم على طلب 

 .سميةشطب القيد وال على المستخرجات التي تطلبها المصالح الحكومية ألغراض ر

 

 المادة الثامنة عشرة

يجوز لذوي الشأن االعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري وعلى قرارات اللجنة 

المختصة بتوقيع العقوبات، وذلك خالل ثالثين يوًما من تاريخ إبالغهم بالقرار. ويعتبر في حكم القرار 

قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقًا لألنظمة  رفض مكتب السجل التجاري أو امتناعه عن اتخاذ



واللوائح. ويجوز لذوي الشأن أيًضا التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن 

اعتراضاتهم، وذلك خالل ثالثين يوًما من تاريخ إبالغهم بقرار الوزير، وفي حالة عدم صدور قرار من 

مقدم له في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم االعتراض يحق لصاحب الوزير بشأن االعتراض ال

االعتراض التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع 

 .العقوبات وذلك خالل ثالثين يوًما من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير

 

 المادة التاسعة عشرة

/  ١١/  ٩( وتاريخ  ٤٤٧٠/  ١/  ٢١غي هذا النظام نظام السجل التجاري، الصادر باألمر الملكي رقم )يل

 .هـ والئحته التنفيذية وما يتعارض معه من أحكام ١٣٧٥

 

 المادة العشرون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوًما من تاريخ نشره، ويعطى المقيدون في 

جل التجاري قبل نفاذ هذا النظام مهلة سنة من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم طبقًا ألحكامه. وعلى وزير الس

 .التجارة إصدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الالئحة

 18عدد المواد: | 0عدد الفصول:

 المادة األولى

( الُمرفق بهذه الالئحة بقّرار من وزير 1للُملحق رقم )تُحّدد دائرة اختّصاص مكاتب السّجل التجاري طبقاً 

 .التجارة إنشاء مكاتب أُخرى وتعديل دائرة اختّصاص المكاتب القائّمة

 

 المادة الثانية

تعّد وزارة التجارة في كل مكتب من مكاتب السّجل التجاري سّجال لتسجيل التُّجار والشركات في دائرة 

عّدد السّجالت بتعّدد الُمُدن الداخلة في دائرة اختّصاص المكتب ويتم اختّصاص كل مكتب ، ويجوز أن تت

ترقيم صفحات كل سّجل بأرقام ُمسلسلّة، ويكون لكل منها رمزاً خاّصاً بها كما يكون للمنشآت بحسب شكلها 

 .النظاّمي رمزاً ُمميّزاً 

 .ألحكام الواردة بالفقّرة السابقةويحّق لوزارة التجارة استخدام الحاسب اآللي في التسجيل وذلك بُمراعاة ا

 

 المادة الثالثة

تُحّرر طلبات التسجيل وكذلك طلبات التعديل وطلبات شطب التسجيل المنّصوص عليها في النظام على 

االستمارات التي تُعّد لهذا الغرض ويّجب أن يُرفق بكل طلب الُمستنّدات المؤيّدةِ له وأن تُكتَب بخٍط واضحٍ 

ألشخاّص المكلّفين بتقديمها طبقاً للنظام ويجوز لهم أن يوّكلوا عنهم غيرهم في ذلك بتوكيل وأن تُقّدم من ا

رسمي خاّص أو عاّم يُنّص فيه صراحةً على سلطة الوكيل في تقديم أي من الطلبات الُمشار إليها ويُحفظ 

 .أصل التوكيل أو صورةٌ منه مع أصل الطلب بمكتب السّجل التجاري

 

 



 ةالمادة الرابع

يّجب على مسئولي إدارة الفروع ومكاتب الشركات األجنبيّة الّمرّخص بافتتاحها في المملكة أن يرفقوا بطلب 

تسجيل الفروع أو المكاتب، صورةٌ من قّرار الترخيص بافتتاح الفرع أو المكتب وصورةٌ من الوثائق المؤيّدةِ 

يّة ُمعتُمدة ويّجب أن يشتمل طلب التسجيل لتأّسيس الشركة ُمصّدقةٌ من جهات االختّصاص مع ترجّمة عرب

على البيانات المنّصوص عليها في الماّدة الثالثة من النظام وبيانات وافيّة عن الفرع والمكتب تشتمل على 

 :األخص على ما يلّي

 .االسم التجاري للفرع أو المكتب وعنوانه والنشاط الذي يزاوله وتاريخ افتتاحه واسم المدير وحدود ُسلطاته

 

 المادة الخامسة

يّجب أن يُبيّن في طلبات تسجيل المؤسسات الفرديّة والشركات وفروعها البيانات الواردة في المادتين الثانيّة 

والثالثّة من النظام كما يّجب أن يُبيّن فيها ُسلطات المدير في اإلدارة أو التوقيع وعلى األخص التصّرفات 

ير أو األشخاّص الذين لهم حٌق التوقيع سواًء من حيث نوعها أو قيمتها والعُقود والصالحيّات المخّولة للمد

 .وكذلك التصّرفات والعُقود المحظور عليهم مباشرتها إن ُوجّدت

 

 المادة السادسة

تُقّدم كافة الطلبات الُمشار إليها في المّواد السابقّة إلى الُموّظف الُمختّص بمكتب السّجل التجاري وعليه أن 

توافر كافة الُشروط المنّصوص عليها في النظام بالنسبة لكل طلٍب ثم يؤّشر على الطلب بتاريخ  يتحقّق من

تقديمه وبقبول الطلبات المستوفيّة للُشروط ورفض الطلبات األخرى مع ذكر أسباب الرفض كل ذلك مشفوعاً 

 .صّ بتوقيعه وعليه في كل حالة أن يحتفّظ بأصل الطلب بمكتب السّجل التجاري الُمخت

 

 المادة السابعة

على مكاتب السّجل التجاري تسجيل بيانات الطلبات المقبولة بالسّجل الُمعّد لهذا الغرض وإصدار شهادة بذلك 

 .من أصٍل وصورةٍ وتسليم األصل لصاحب الشأن ويحتفظ بالصورة في مكتب السّجل التجاري



 

 المادة الثامنة

بيانات الُمقيّدة في السّجل يجري تدوين البيانات الجديدة من واقع في حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير ال

 .الطلب الُمقّدم من صاحب الشأن وإصدار شهادة تسجيل تتضّمن البيانات الُمعّدلة

 

 المادة التاسعة

يتم تحصيل الرسوم الُمستحقّة من صاحب الشأن بعد قبول طلب التسجيل أو التعديل بتحرير إيصاالت 

النموذج الُمعّد لذلك من ثالث ُصوٍر برقم ُمسلسٍل واحٍد ويُزّود صاحب الشأن بصورتين منها االستالم على 

ليرفق إحداهما بالطلب، وتقوم مكاتب السّجل بإثبات رقم اإليصال بشهادة التسجيل، وتُعتبّر الُمدة الُمستحّق 

 .عنها الرسم هي ُمدة صالحيّة الشهادة

 

 المادة العاشرة

التجاري الُمختّص شهادةً بشطب التسجيل من أصٍل وصورةٍ وفقاً للنموذج الُمعّد لذلك  يصدر مكتب السّجل

على أن يُبيّن بالشهادة تاريخ حصول الشطب وسببه ويُسلّم األصل لصاحب الشأن ويُحتفّظ بالصورة في 

 .مكتب السّجل التجاري

 

 المادة الحادية عشرة

واألوامر المنّصوص عليها في الماّدة العاّشرة من النظام وبكل على مكاتب السّجل التجاري التأشير باألحكام 

جزاٍء يُوقّع على أحد المقيّدين بالسّجل التجاري في الصفحة الخاّصة به يُبيّن ُملّخص هذه األحكام واألوامر 

إن ُوجد ورقم والُمخالفة ومقّدار الجزاء وتاريخ ُصدور القّرار به وتاريخ تبليغه للُمخالف وتاريخ تقديم التظلّم 

 .وتاريخ القّرار الصادر من وزير التجارة بهذا الشأن وُملّخصه وتاريخ تنفيذ الجزاء

 .وعلى مكاتب السّجل التجاري االحتفاظ باألحكام واألوامر الُمشار إليها بالملّف الخاّص بالتاجر

 



 

 المادة الثانية عشرة

وان الموّضح بالسّجل التجاري يُعتبّر اإلخطار في حالة عدم االستّدالل على التاجر أو الشركة في العن

المنّصوص عليه في الفقّرة الثانيّة من الماّدة السابعّة من النظام والذي تم على هذا العنوان صحيحاً وُمنتجاً 

آلثاره النظاميّة في حقهما، ويكون لمكتب السّجل التجاري شطب التسجيل بعد التحقّق من الواقعّة الموجبّة 

 .ضي الُمدة الُمحّددة لتقديم الُمستنّدات التي تنفي الواقعّة الموجبّة للشطبللشطب ومُ 

 

 المادة الثالثة عشرة

يتولى الُموّظفين الذي يصدر بتعيينهم قّرار من وزير التجارة ضبط ما يقّع من ُمخالفات ألحكام نظام السّجل 

 .التجاري واللوائح والقّرارات الصادرة تنفيذاً له

 

 ابعة عشرةالمادة الر

للُموّظفين الُمشار إليهم في الماّدة السابقّة في سبيل أداء وظيفتهم وبعد إبراز بطاقاتهم الرسميّة وبيان الغرض 

الذي جاءوا من أجله حّق االّطالع على الدفاتر والسّجالت واألوراق وطلب البيانات الالزّمة، كما يجوز لهم 

التجاري بالرياض أو مدراء الفروع في المناطق األخرى  بعد الحصول على إذٍن من رئيس مكتب السّجل

ُكٌل في حدود اختّصاصه دخول المحل التجاري وما يتبعه من مخازن أو مستودعات وإّجراء التفتيش متى 

 .لزم األمر وعلى صاحب المحل أو المسئول عنه أن يُقّدم جميع التسهيالت لتحقيق هذه الغايّة

 

 المادة الخامسة عشرة

فر التفتيش عن وجود ُمخالفة ألحكام النظام او الئحته او قّراراته التنفيذيّة فللُموّظف الُمختّص التحفّظ إذا أس

على األوراق وتحرير َمحَضٍر بالواقعّة وإجراء التحقيق فيها ورفع األمر إلى رئيس مكتب السّجل التجاري 

حالة األوراق إلى اللّجنّة الُمختّصة بالرياض ومدراء الفروع في المناطق األخرى في حدود اختّصاصه إل

 .طبقاً لنّص الماّدة السادّسة عّشرة من النظام



 

 المادة السادسة عشرة

يّجب على ُموّظفي السّجل التجاري في حالة عدم تسجيل المحّل رغم بلوغ رأس ماله مائة ألف لاير تحرير 

خازنه ومستودعاته ويُوقّع الَمحَضر من َمحَضٍر بالواقعّة وتضّمينه حصراً لعناصر المحل وموجوداته وم

الُموّظف وصاحب المحل او الُمفّوض عنه، ويتم رفع الَمحَضر إلى اللّجنّة الُمشّكلة طبقاً لنّص الماّدة السادّسة 

عّشرة من النظام، وللّجنّة االستعانة بأهل الخبرة في تقدير رأس مال المحل ولها في سبيل ذلك االعتّداد 

يّة التي يِعّدها التاجر عن نشاطه التجاري والبيانات الوارّدة في دفاتره كما يجوز لها الرجوع الى بالقوائم المال

 .مصلحة الزّكاة والدخل لمعرفة رأس ماله

 

 المادة السابعة عشرة

يلتّزم الُموّظف الُمختّص بضبط الُمخالفات عند تنفيذ اإلّجراءات الُمشار إليها بقواعد الُسلوك الحُسن 

الق الحميدة واآلداب العاّمة، وال يجوز له زيارة المحالّت التجاريّة ألغراض الضبط في غير أوقات واألخ

 .عملها اليوّمي

 

 المادة الثامنة عشرة

هـ، فيما ال يتعارض مع أحكام نظام 17/8/1403( وتاريخ 151يستمّر العمل بقّرار وزير التجارة رقم )

غى القّرارات والتعليّمات التي تتعارض مع أحكام هذا النظام والئحته السّجل التجاري وهذه الالئحة، كما تُل

 .التنفيذيّة

 

 

 

 



 

 

 

 


