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  3102 سبتمبر     
 عشر الخامسةالطبعة  

 

 والتجارة  االقتصاد: تعليمات وزارة خامسا  
 

بشدن  فدتا الاسدابات   3والتجارة الواردة في البندد  االقتصادمع عدم االخالل بتعليمات وزارة     

 -( والعمل باالتي:243التقيد بالتعليمات في الصفاة )يجب 

 -منشنة أو الشركة المؤسسة في دولة قطر :ال    -0

 -فتا اساب جاري : 0/0

ال يسما بفتا اساب جاري  ألي منشنة ســواء كانت مؤسسة فردية أو شركة أو مركدز *  -  

ة مدالم تكد  مقيددة بالسدجل يدأو مجمع أو غيرها م  المنشدتت التجاريدة والصدناعية والخدم

 أو صدر لها رخصة تجارية . التجاري

لشدركات أو مراقبة ازمنية ماددة بموجب كتاب يصدر م  إدارة  ولفترةويستثنى م  ذلك 

 -يلي: بالوزارة ما والتراخيص التجاريةم  إدارة التسجيل 

فتا اساب للشركة عند تنسيسدها وذلدك ديدداص اصدص الشدركاء أو المؤسسدي  فدي  -أ

 رأس المال . 

فددتا اسدداب للشددركات األجنبيددة مددع الجهددات الاكوميددة لتنفيددذ المشددروعات المتفدد   -ب

 عليها.

تبي  للبنك أ  هذا الشدخص يسدت ل اسداب   إذا  عدم فتا اساب جاري خاص ألي فرد كا   -

تجاريدة   ألغدراضتبي  للبنك بدا  الاسدابات الشخصدية تسدت ل  إذاتجارية و  غراضأفي 

 لكدي يقدوم   مصدر  قطدر المركدزي مشدفوعال بالمسدتندات الدالدة علدى ذلدك إخطاريتعي  

 .  والتجارةاالقتصاد وزارة  إلىالموضوص  بإاالةالمصر  

ضددافة شددرط يشددير إلددى عدددم اسددتخدام العميددل للاسدداب الشخصددي فددي أغددراض ويتعددي  إ    

 .  تجارية إلى نموذج طلب فتا الاساب

عدم السماح ألي شخص مفوض بالتوقيع بتاريك أموال أي منشنة تجارية أو غيرها بصدفت   -

 . مديرال لهذه المؤسسة لدى البنوك ما لم يك  هذا الشخص ثابتال اسم  في السجل التجاري

 )إىل مجيع البنوك( 45/9/4102 تاريخ 82/4102رقم  تعميمبأعاله ،  0/0تعديل على تعليمات البند  01/9/4102تاريخ  42/4102/857كتاب وزارة االقتصاد والتجارة رقم أ/ت/*  
تأكيد كتاب الوزارة رقم   01/00/4100تاريخ  42/4100/0591مرفق به كتاب وزارة األعمال والتجارة رقم أ/ت/ 48/00/4100تاريخ  94/4100تعميم   -

 على التعليمات أعاله . 00/1/4104تاريخ  42/4104/100أ/ت/
 01/9/4102تاريخ  42/4102/857وزارة االقتصاد والتجارة رقم أ/ت/ كتاب   سم وزارة االقتصاد والتجارة حسبتعديل مسمى وزارة األعمال والتجارة إىل أ -
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يجوز لكل بنك في االة إذا ما أراد التثبيدت مد  اسدتمرارية النشداط التجداري ألي منشدنة أو  -

شركة أ  يستصدر م  قسم السجل التجاري مباشدرة مسدتخرج أو شدهادة قيدد لالاتفدا  بهدا 

 1في مل  العميل

 -فتا اعتماد مستندي: 0/3

مدا لدم تكد  هدذه الشدركة  ال يجوز فتا اعتماد مستندي ألي شركة أو مؤسسة لدى أي بندك  -

 أو المؤسسة مقيدة بالسجل التجاري ع  نشاط االستيراد .

فددي نشدداط الشددركة أو  ةتفددتا االعتمددادات المسددتندية بنددوص التجددارة المصددرح بهددا والمقيددد  -

 المؤسسة في السجل التجاري. 

خاص المفوضددي   بددالتوقيع   إال مدد  قبددل األشدد يتوقيع علددى االعتمدداد المسددتندال يسددما بددال   -     

 والواردة أسمائهم في السجل التجاري.

بكش  شدهري يببدي  أسدماء المؤسسدات والشدركات  التسجيل والتراخيص التجاريةتزويد إدارة   -

 1التي فتات اعتمادات مستندية مع بيا  رقم السجل التجاري والبضائع المستوردة

 -نشاطال في دولة قطر :المنشنة أو الشركة األجنبية التي تمارس  -3

 -فتا اساب : 3/0

ال يسددما بفددتا اسدداب لمنشددنة أو شددركة أجنبيددة تمددارس نشددـاطال فددي دولددة قطددر إال بعددد    

والتجارة لها باالستثمار أو العمل في دولدة قطدر وقيددها فدي االقتصاد صدور  قرار وزير 

 1 التسجيل والتراخيص التجاريةالسجل التجاري بإدارة 

 -ماد مستندي :فتا اعت 3/3

ال يجوز فتا اعتماد مستندي لمنشنة أو شدركة أجنبيدة تمدارس نشداطال فدي دولدة قطدر إال    

والتجارة لها باالستثمار أو العمل فدي دولدة قطدر وقيددها االقتصاد بعد صدور  قرار وزير 

 1 التسجيل والتراخيص التجاريةفي السجل التجاري بإدارة 

 -تماد مستندي( :األفراد واألشخاص )فتا اع 3/2

اليجددوز فددتا اعتمدداد مسددتندي لالسددتيراد ألغددراض تجاريددة إال بموافقددة قسددم السددجل     

 والتجارة. االقتصادفي وزارة  التسجيل والتراخيص التجاريةالتجاري بإدارة 


