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 قانون رقم 198 لسنة 2020
 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976

فى شأن السجل التجارى
باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

)المادة األولى(

ــرة أولى ، 9 / فقرة أولـــى( من القانون  ُيســـتبدل بنصـــوص المواد )3 ، 8 / فـق

 رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ، النصوص اآلتية :

مادة )3( :

ُيشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى اآلتى :

1 - أن يكون مصرى الجنسية .

2 - أن يكـــون حاصـــًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة 

بالنسبة لألفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى .

3 - أن يكون حاصًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية 

المختصة بالنســـبة للمنشـــآت الصناعية ، أًيا كان شـــكلها فردية أو شـــركة أو محًا 

صناعًيا وأًيا كان حجمها المنشأة لممارسة نشاط صناعى .

مادة )8 / فقرة أولى( :

يقـــدم طلب القيد أو التأشـــير خال المـــدة التى تحددها الائحـــة التنفيذية لهذا 

القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشـــأة الصناعية أو الشخص 

االعتبـــارى أو مدير الفرع بحســـب األحوال إلى مكتب الســـجل التجارى الذى يقع فى 

دائرته المركز الرئيس أو الفرع .
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مادة )9/ فقرة أولى( :

يجدد القيد فى الســـجل التجارى كل خمس ســـنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ 

آخر تجديد ، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم فى الفقرة األولى من المادة 

)8( من هذا القانون خال الشهر السابق النتهاء المدة ، وال يجدد القيد إال بعد سداد 

الرسوم المقررة ، ويقبل الطلب إذا قدم خال التسعين يوًما التالية النتهاء المدة ، على 

أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعًفا .

) المـادة الثانية (

ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وُينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1442 هـ

                    الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 م

عبد الفتاح السيسى


