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 المالية تعليمات وزارة                                                    تعليمات األجهزة الحكومية –الباب الخامس 

 
 

   3102 سبتمبر
 امسة عشرالخ الطبعة

 

  الباب الخامس: تعليمات األجهزة الحكومية 
 المالية تعليمات وزارة  أوالً:

  
 

 -:*تعليمات تخص ضريبة الدخل -0

 خصم االستهالكات :

 يحتسب قسط االستهالك القابل للخصم ، وفقاً للضوابط التالية :

 أوالً : بالنسبة للمباني والسفن والطائرات وأدوات الحفر واألصول المعنوية :

تسب استهالك هذه األصول بحسب طريقة القسط الثابت ، وفقاً للنسب التالية من إجمالي يح

 -التكلفة التي تم تحملها فعلياً على األصل وتهيئته لالستخدام :

 سنويا   %5   المباني والمنشآت بما في ذلك الطرق والجسور وخطوط األنابيب والخزانات

 مباني الخفيفة الجاهزةواألرصفة التابعة للمنشأة باستثناء ال 

 سنويا   %01               السفن والمراكب البحرية

 سنويا   %01                الطائرات والطوافات

 سنويا   %05                 أدوات الحفر

 -األصول المعنوية :

 سنويا   %51              مصاريف ما قبل النشاط

 في حكمها : تستهلك على العمر العالمات التجارية وبراءات االختراع وما

 سنوياً . (%01اإلنتاجي المفترض لألصل ، على أال تزيد نسبة االستهالك على )

، علقققى  0/0/3101وتطبقققق هقققذه النسقققب علقققى األصقققول المشقققار إليهقققا الموجقققودة ابتقققداًء مقققن 

 أال يتجاوز في جميع األحوال إجمالي االستهالكات التكلفة اإلجمالية لألصل .

 -بالنسبة إلى األصول األخرى : ثانياً :

 -تقسم هذه األصول إلى مجموعات ، وتستهلك كل مجموعة على حده ، وفقاً لما يلي : (0
 

 

 

 

 ( سنوياً %22،22المجموعة األولى : أجهزة وبرامج الكمبيوتر وتوابعها،  وتستهلك بنسبة ) .أ

تاريخ  23/0/02/0821وتأكيد كتاب سعادة وزير المالية رقم وم/ )إلى جميع البنوك( 02/01/3100تاريخ  23/3100تعميم * 
31/9/3102 
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الكقههربائية ،ووسقائل  المجموعة الثانية : اآلالت والمصانع والمكائن واألجهزة والمعقدات  .ب

نقققل البضققائع واألشققخاص عققدا مققا ذكققر فققي البنققد )أوالً( مققن هققذه المققادة ، بمققا فققي ذلققك 

 ( سنوياً .%31السيارات والمركبات والجرارات والرافعات ، وتستهلك بنسبة )

المجموعة الثالثة : أثاث المكاتب والتجهيقزات والتركيبقات واألصقول األخقرى ، وتسقتهلك  .ج

 ( سنوياً .%01بنسبة )

يحتسب قسط االستهالك عقن فتقرة محاسقبية معينقة بتطبيقق نسقب االسقتهالك المبينقة فقي البنقد  (3

السابق ، على قيمة المجموعة لتلك الفترة ، وتحدد هذه القيمة على أساس الفقارق بقين البنقدين 

 )أ( و )ب( التاليين :

الفتققرة ، يضققاف إليهققا  قيمققة المجموعققة للفتققرة المحاسققبية السققابقة بعققد خصققم اسققتهالك هققذه .أ

التكاليف التي تم تحملها القتنقاء أيقة أصقول ثابتقة تابعقة للمجموعقة خقالل الفتقرة المحاسقبية 

 المعنية .

مقابققل التصققرف فققي األصققول التابعققة للمجموعققة ، التققي تققم التصققرف فيهققا خققالل الفتققرة  .ب

ولققى ، بعققد المحاسققبية المعنيققة وأل ققراض تطبيققق هققذه األحكققام علققى الفتققرة المحاسققبية األ

العمققل بالقققانون ، تفخققذ فققي االعتبققار القيمققة الدفتريققة الصققافية ألصققول المجموعققة فققي 

بشققأن  0992( لسققنة 00، بعققد خصققم االسققتهالك وفقققاً للمرسققوم بقققانون رقققم )0/0/3101

ضريبة الدخل )الملغي( ، وتعتبر أنها قيمة المجموعقة الفتقرة المحاسقبية السقابقة وفققاً للبنقد 

 إليه . )أ( المشار

وأل ققراض تطبيقققق هقققذه األحكقققام علقققى الفتقققرة المحاسقققبية األولقققى للمكلقققف ، تعتبقققر قيمقققة 

المجموعة خالل الفترة المحاسبية السابقة بدون قيمة ، وتعتبر قيمة األصقول أنهقا تكلفقة تقم 

 تحملها القتناء األصول خالل الفترة المحاسبية األولى ، وذلك وفقأً للبند )أ( المشار إليه .

بققأص صققورة مققن الصققور عققن جميققع  ىالمكلققف عققن النشققاط أو تصققرف أو تخلققا توقققف إذ (2

( مقن هقذه المقادة 3أصول المجموعة ، وكانت القيمة الناتجة عن البند )أ( بالفقرة الفرعية )

)ب(  –تزيققد عققن القيمققة الناتجققة عققن البنققد )ب( مققن ذات الفقققرة ، فقق ن حاصققل فققرق )أ( 

وال يقتم احتسقاب اسقتهالك لمجموعقة األصقول فقي يخصم مقن القدخل الخاضقع للضقريبة ، 

 تلك الفترة المحاسبية .
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( المشققار إليهققا عققن قيمققة البنققد )أ( مققن ذات 3إذا زادت قيمققة البنققد )ب( بققالفقرة الفرعيققة ) (1

)أ( يضققاف إلققى الققدخل  –الفقققرة خققالل فتققرة محاسققبية معنيققة ، فقق ن حاصققل فققرق )ب( 

 لمجموعة خالل تلك الفترة .الخاضع للضريبة ، وال يتم استهالك أصول ا

إذا لم تتجاوز قيمة المجموعقة فقي نهايقة الفتقرة المحاسقبية بعقد خصقم اسقتهالك هقذه الفتقرة  (1

 ( خمسة آالف لاير ، خصمت هذه القيمة من الدخل الخاضع للضريبة .1،111)

 خصم مصاريف المركز الرئيسي :
 لمقر الرئيسي في الحدود التالية :تخصم حصة الفرع من النفقات اإلدارية والعامة للمركز أو ا

 0% . من الدخل اإلجمالي للفرع بالنسبة إلى البنوك وشركات التأمين 

 2% . من الدخل اإلجمالي للفرع في الحاالت األخرى 

 وذلك بعد خصم اآلتي :

 . قيمة عقود المقاوالت واألعمال من الباطن 

 . تكلفة األعمال التي تمت بالخارج 

 ارجية المتعلقة بنشاط الفرع .قيمة التوريدات الخ 

 . قيمة ما يسدد من أقساط إعادة التأمين 

وال تشققمل النفقققات اإلداريققة والعامققة للمركققز الرئيسققي المبققالب المدفوعققة مقابققل خققدمات 

 مباشرة قدمت للمنشأة الدائمة في الدولة .

 خصم الفوائد :
 

 

شققروط المنصققوص عليهققا فققي تخصققم فوائققد القققروض المسققتخدمة فققي النشققاط إذا تققوفرت فيهققا ال

 همركههههز هالقانون ، ومع ذلك ال يجوز خصم الفوائد المدفوعة من منشأة دائمة في الدولههههة إلى ال
 

 

 
 

 
 

 .ابع للمركز الرئيسي خارج الدولة الرئيسي أو إلى كيان ت

 التأمين في الدولة . ةيسرص هذا الحكم على البنوك وشرك وال

 سعر الضريبة :

مققن الققدخل الخاضققع للضققريبة ، وهققو الققدخل الصققافي بعققد خصققم  %01ضققريبة بققهحققدد سققعر ال

 الخسائر المرحلة .
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 االستقطاع من النبع :

تخضع لالستقطاع من النبع ، المبالب المدفوعة لغير المقيمين الذين ليس لهم منشأة دائمة فقي  (0

 -الدولة ، وذلك على النحو التالي :

 ( مققن المبلققب اإلجمققالي دون %1سققتقطاع بنسققبة )تخضققع اإلتققاوات والمكافققآت الفنيققة لال

إجراء أص خصم . ويقصد بالمكافآت الفنية المبالب المدفوعة مقابل خدمات فنيقة أو تقنيقة 

، فقققي الدولقققة ، ويشقققمل ذلقققك خقققدمات المهندسقققين  أو استشقققارية أنجقققزت كليقققاً أو جزئيقققا

 والخبراء والفنيين واالستشاريين في المجاالت الفنية والتقنية .

 خضقققققع مقابقققققل الخقققققدمات األخقققققرى ، مقققققن  يقققققر اإلتقققققاوات والمكافقققققآت الفنيقققققة ، ي

( مقققققن المبلقققققب اإلجمقققققالي، دون خصقققققم أص %3لالسقققققتقطاع مقققققن المنبقققققع بنسقققققبة )

 تكاليف ، إذا أنجزت هذه الخدمات كلياً أو جزئياً في الدولة .

الزم وتعتبققر الخدمققة أنهققا أنجققزت كليققاً أو جزئيققاً فققي الدولققة إذا تققم القيققام بققأص عمققل 

إلنجازهقققا فقققي الدولقققة ، ويشقققمل ذلقققك علقققى وجقققه الخصقققوص جمقققع البيانقققات ومعاينقققة 

 المواقع وإنجاز الخدمة ، وال يعتبر تسليم الخدمة عمالً الزماً إلنجازها .

 : ال تعتبر الفوائد التالية من قبيل الفوائد الخاضعة لالستقطاع من المنبع- 

o في الدولة . فوائد الودائع في البنوك والمصارف الموجودة 

o  فوائقققققد األذونقققققات والسقققققندات التقققققي تصقققققدرها الدولقققققة والهيئقققققات والمفسسقققققات

 والشركات العامة المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة .

o  فوائققققد المعققققامالت والتسققققهيالت والقققققروض التققققي تققققتم مققققع البنققققوك والمفسسققققات

 المالية .

o ي أو إلقى كيقان تقابع فوائد التقي تقدفعها منشقأة دائمقة فقي الدولقة إلقى المركقز الرئيسق

 للمركز الرئيسي خارج الدولة .

يتم االستقطاع من المنبع وفقاً للنسب والضوابط المنصوص عليها أعاله ، وفقي حالقة وجقود  (3

اتفاقيققة تجنققب ازدواج ضققريبي سققارية المفعققول ، علققى الشققخص  يققر المقققيم الققذص خضققع 

مذكورة ، أو من ينيبه ، أن يتقدم لقددارة بطلقب لتطبيقق لالستقطاع وفق النسب والضوابط ال
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( اسققتقطاع ، مرفقققاً بققه شققهادة إقامققة ضققريبية 2-3أحكققام هققذه االتفاقيققة علققى النمققوذج رقققم )

 صادرة عن السلطة المختصة بدولة اإلقامة .

 وتقوم اإلدارة في هذه الحالة برد الضريبة التي استقطعت بالمخالفة ألحكام االتفاقية .

 -فتح حسابات للجهات الحكومية والوزارات لدى البنوك في دولة قطر:    -3

ال يجققوز ألص بنققك فققتح حسققاب ألص وزارة أو جهققة حكوميققة إال بعققد أخققذ الموافقققة مققن  -

 1العامة  الحساباتإدارة  -المالية  وزارة

فققتح هققذه  يجققب علققى جميققع البنققوك التأكققد مققن وجققود وتققوفير المسققهتندات الالزمققة عنققد   -      

 -لتحديد مايلي: الحسابات

 نوع الحساب المطلوب)جارص،تحت الطلب،ايرادات،وديعة(. -أ 

 نوع عملة الحساب. -ب 

 بالتوقيع للسحب من الحساب.ضون المفو -ج 

 سابقاً  المذكورة داية تعديالت قد تطرأ على البنو -د 

ر واالسقتعالم عقن ارصقدة الماليقة عقن االستفسقا تأكيد حق ادارة الحسابات العامة بوزارة 

  الحسابات في أص وقت، مع حق طلب كشوف مطبوعة لهذه الحسابات.

 -قروض بضمان دولة قطر :   -2

يجب على جميع البنوك العاملة في دولة قطر عدم منح أية قههروض ألشقهخاص )طبيعيقة  

خطيقة  أو اعتبارية قطرية ( تكون بضمان حكومة دولة قطر إال بعد حصولها على موافقة

 المالية . وزارة من

   -:الحق ةإجراءات تنفيذ حوال  -1

 -تباع التعليمات التالية :إالحق فانه يجب  ةاإلجراءات التي يتطلبها القانون لنفاذ حوال    

الحقق إمقا مقن المحيقل أو مقن المحقال لقه، أمقا  ةإعالن الجهة الحكوميقة المتعاققدة رسقمياً بحوالق   -

 أن يكون خطياً .فانه يجب  ةقبول الحوال

لسققنة  33حكققام المنصققوص عليهققا فققي القققانون المققدني الصققادرة بققالرقم باأل التققزام الحوالققة -

 .228حتى  231من  المواد 3/9/3111  المعمول به اعتباراً من 3111
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يجب علقى الجهقة الحكوميقة حقين إعقهالن أيقة حوالقة حقق لهقا ، أو قبولهقا وكقذلك علقى البنقك   -    

بقوزارة الماليقة فقوراً وبقدون تقأخير حتقى تققوم  الحكقوميالتقدقيق ، إخطقار إدارة المحال إليقه 

 1بمراقبة تنفيذ الحوالة وفقاً لشروطها

حتى تكون الحوالة ثابتة التاريخ ونافذة في حقق الغيقر فانقه يجقب توثيققهها رسقمياً لقدى الجهقة  -    

 1الحكومية المختصة وهي إدارة التسجيل العقارص

البنوك التي ستتم حواالت الحق لصقالحها أن تأخقذ فقي اعتبارهقا مقن أنقه ال يتعلقق يجب على  -  

في االتفاقية المبرمة بين الحكومة والمتعهد أية حقوق للغير ، وخاصة النصوص القواردة فقي 

بعققض االتفاقيققات التققي تلتققزم الحكومققة بالققدفع مباشققرة إلققى المقققاول الفققهرعي )المقققاول مققن 

 1تمكن أو تخلف المقاول الرئيسي عن الدفعالباطن( في حالة عدم 

،  2/3100،  3/3100أرققام ) يجب على البنقوك األخقذ فقي االعتبقار تعقاميم سقعادة وزيقر الماليقة -1

 ( .003( المبينة في الملحق رقم )1/3100

 -:تبادل المعلومات أل راض الضريبة* -8

المقفر  فقي  39/3103/3102وفقاً لتعميم سعادة محافظ مصرف قطقر المركقزص رققم ن م  /

علققى جميققع البنققوك تزويققد مصققرف قطققر المركققزص بالمعلومققات المصققرفية يتعققين  2/9/3102

التي تطلبها وزارة المالية من وققت آلخقر فقي إطقار االتفاققات الضقريبية الدوليقة ، وذلقك خقالل 

، وسققيقوم مصققرف قطققر المركققزص  مققدة ال تتجققاوز خمسققة عشققر يومققاً مققن تققاريخ تقققديم الطلققب

 .  أعالهتوقيع الجزاءات المناسبة وفقاً للقانون على البنوك التي ال تلتزم بما ورد ب

 -: *التسهيالت االئتمانية لألجهزة والشركات الحكومية* -3

في ضوء إفادة وزارة المالية بتأسيس إدارة لديها للسياسات االئتمانية والديون من مهامها وضقع 

مستوى الدولة والشركات والمفسسات التابعة   لهقا ، ووفققاً سياسات االئتمان والدين العام على 

 لتوجيهات الوزارة ، يجب على جميع البنوك االلتزام بالتالي :

عققدم مققنح أو تجديققد أيققة تسققهيالت ائتمانيققة بجميققع أنواعهققا ألص مققن األجهققزة الحكوميققة أو  -0

و  ير مباشر أكثر مقن الشركات والمفسسات التابعة لها أو التي تمتلك الدولة بطريق مباشر أ

 لدىمن رأسمالها وتكون حصة الدولة بهذه الشركات حصة مسيطرة ، دون أن تكون  11%

. 
 عدل  81/3103، سابقاً تعميم  31/9/3102تاريخ  23/0/02/0821كتاب سعادة وزير المالية رقم وم/* 
  3/03/3103تاريخ  3103لسنة  02المفسسات المالية رقم  صدر قانون مصرف قطر المركزص وتنظيم -

 )إلى جميع البنوك(  9/9/3102تاريخ  83/3102**تعميم 
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 امسة عشرالخ الطبعة

 

هذه األجهزة والشركات والمفسسات موافقة مسبقة من وزارة المالية كشقرط مقن شقروط مقنح 

 مباشرة أو فقي شقكل إصقدارات ألص نقوعال ير لتسهيالت لها سواء المباشرة أو أص نوع من ا

من أدوات الدين ، ويجب على البنك المانح االحتفاظ بنسخة من موافقة وزارة المالية في ملف 

التسهيالت الخاص بالجهة الحكومية لتكون تحت االطالع من قبل مفتشي المصرف المركزص 

 والمدققين .

فقي يستثنى من الشرط أعاله التسهيالت الممنوحة لشركة قطر للبترول والشركات التابعة لهقا  -3

 شكل إصدار كفاالت واعتمادات تتعلق بعمليات االستيراد والتصدير والتشغيل اليومي .

يمكققن للبنققوك االستفسققار عققن أص جهققة حكوميققة أو مفسسققة أو شققركة تابعققة لهققا مققن خققالل  -2

 في إدارة السياسات االئتمانية والديون بوزارة المالية .التواصل المباشر مع المختصين 

 بهذا الشأن التأكيد على ما يلي : صويود المصرف المركز

  التسققهيالت االئتمانيققة المسققتثناة مققن سققققوف وتعليمققات التركققزات االئتمانيققة هققي التسقققهيالت

هققا جهققات والشققركات التققي تكفلالوفقققط علققى وزارة الماليققة  الممنوحققة للحكومققة والمقصققورة

عليهقا بالصقفحة رققم  الوزارة وتضمن التسهيالت الممنوحة لها ، وفقاً لالستثناءات المنصوص

  ( من كتاب تعليمات البنوك .093)

  موافقة وزارة المالية على منح أو تجديد التسهيالت للجهات الحكومية المذكورة ال تعفي البنقوك

عند تعاملها مقع هقذه الجهقات مقن االلتقزام بتعليمقات وضقوابط إدارة مخقاطر االئتمقان المحقددة 

ات البنققوك بصققفة خاصققة وال تعفققي البنققوك مققن ( مققن كتققاب تعليمقق311 – 339بالصققفحات )

 االلتزام بأص تعليمات أخرى أو قوانين ذات عالقة بصفة عامة .

  على البنوك تزويد إدارة السياسات االئتمانية والديون بوزارة الماليقة بالوضقع الققائم للتسقهيالت

 ن تاريخه .المقدمة للجهات الحكومية الوارد ذكرها بهذا التعميم في  ضون عشرة أيام م

  تتحمل مجالس اإلدارات واإلدارات التنفيذيقة للبنقوك المسقئولية القانونيقة واإلداريقة ألص مخالفقة

 لهذه التعليمات .

يعمل بهه التعليمات اعتباراً من تاريخه وسوف يتم فرض العقوبقات والغرامقات المناسقبة علقى البنقوك 

طر المركزص وتنظقيم المفسسقات الماليقة رققم المخالفة بمقتضى مواد الباب التاسع من قانون مصرف ق

 . 3103( لسنة 02)

  
 


