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 الرابع عشرالفصل 
 األجھزة الحكومیة و الوزارات تعلیمات

 -أوالً : تعلیمات وزارة العمل والشؤون االجتماعیة :
-905-باإلش�����ارة إل�����ى كت�����اب س�����عادة وزی�����ر العم�����ل والش�����ؤون االجتماعی�����ة رق�����م ص.م.و

 .بشأن تعلیمات الوزارة 12/9/2013تاریخ  2013/1028898

 التعلیمات التالیة :یجب على جمیع محال الصرافة التقید ب

 -: *حسابات الجمعیات والمؤسسات الخاصة المرخصة من الوزارة .1

 -الجمعیات والمؤسسات الخاصة المرخصة :
 

  . جمعیة الھالل األحمر القطري* −

 الجمعیة القطریة لرعایة وتأھیل ذوي االحتیاجات الخاصة .* −

 جمعیة قطر الخیریة .* −

 یریة .مؤسسة الشیخ عید بن محمد آل ثاني الخ −

 . (راف) مؤسسة الشیخ ثاني بن عبدهللا آل ثاني للخدمات اإلنسانیة* −

 مؤسسة سعید بن سالم البنعید المھندي الخیریة (عطاء) .* −

 الجمعیة القطریة للتصویر الضوئي . −

 مؤسسة الشیخ ناصر بن خالد آل ثاني الخیریة .* −

 جمعیة البالغ لخدمة اإلسالم على االنترنت . −

 جاسم آل ثاني الخیریة (دار البر) . مؤسسة ناصر بن* −

 مؤسسة الشیخ فیصل بن فھد آل ثاني الخیریة .* −

 الجمعیة القطریة لمكافحة السرطان .* −

 مؤسسة الشیخ جاسم وحمد بن جاسم آل ثاني الخیریة .* −

 الجمعیة القطریة للفنون التشكیلیة . −

 جمعیة المحاسبین القانونیین القطریة . −

 
  
مبين فيه  321-318) من صفحة 49من هذه التعليمات موجود في الملحق ( 169مدون في الصفحة  11/5/2015األعمال الخيرية بتاريخ  ورد كتاب من هيئة تنظيم *

 الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تقع تحت مظلة هيئة تنظيم األعمال الخيرية 
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 سالمیة .منظمة الدعوة اإل* −

 جمعیة المحامین القطریین . −

 . ینجمعیة المھندسین القطری −

 . قطر –جمعیة القیادات العربیة الشابة  −

  . جمعیة القلب الخلیجیة −

  . جمعیة األطباء القطریة −

 مؤسسة الفیصل بال حدود لألعمال الخیریة .* −

 جمعیة مركز قطر لثقافة الطفل . −

 الجمعیة القطریة لمھندسي البترول . −

 جمعیة الكیمیائیة القطریة .ال −

 جمعیة أصدقاء الصحة النفسیة .* −

 مؤسسة األصمخ لألعمال الخیریة (عفیف) .* −

ھذه الجمعیات والمؤسسات الخاصة تخضع إلشراف ورقابة الوزارة وفقاً ألحك�ام الق�انون 

وتعدیالتھ بشأن الجمعیات والمؤسسات الخاصة وذل�ك بع�د اس�تبعاد  2004لسنة  12رقم 

ت الخاص��ة الت��ي ت��م تحویلھ��ا إل��ى مؤسس�ات خاص��ة ذات النف��ع ع��ام وفق��اً ألحك��ام المؤسس�ا

 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام . 2006لسنة  21القانون رقم 

المح�دث المتض�من أس�ماء الجمعی�ات والمؤسس�ات الخاص�ة الخاض�عة إلش�راف  مرفق البیان

) وك�ذلك نم�وذج 299-290فحة () ص�46) أع�اله ملح�ق رق�م (1الوزارة المبینة في البن�د (

استمارة طلب تحویل مبلغ مادي لف�رع الجمعی�ة ونم�وذج طل�ب تحوی�ل مب�الغ نقدی�ة أو عینی�ة 

) 315-307) ص�فحة (46لجمعیة أو مؤسسة خاصة والمعتمدة من الوزارة ب�الملحق رق�م (

. 

ماعی�ة) وقد صدر قرار وزیر الشؤون االجتماعیة س�ابقاً (حالی�اً وزی�ر العم�ل والش�ؤون االجت

بش���أن تنظ���یم جم���ع التبرع���ات والتح���ویالت الخارجی���ة الت���ي تباش���رھا  2011لس���نة  4رق���م 

 ) .306-300) صفحة (46الجمعیات والمؤسسات الخاصة مبین في الملحق رقم (
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 -استالم التبرعات والتحویل الخارجي : .2

 -التبرعات :. 2/1

رعات لحساب أي جمعیة أو مؤسسة خاصة "یحظر على محال الصرافة القیام بأي حملة لجمع التب

الشؤون االجتماعیة ، بصفتھ و العمل دون التأكد من حصولھا على ترخیص كتابي بذلك من وزیر

) من قانون الجمعیات والمؤسسات الخاصة الصادر 29المختص بذلك طبقاَ لحكم المادة رقم (

 . 2004) لسنة 12بالقانون رقم (

أكد من ھذا األمر ، بمطالبة الجمعیة أو المؤسسة الخاصة بتقدیم ما یفید الت –حالئٍذ  –على أنھ یتعین 

ذلك صراحة ، مع تحدید الغرض من جمع التبرعات ، والفترة المقررة لذلك من واقع التصریح 

 الصادر عن الوزیر" . 

 -: التحویل الخارجي لألموال. 2/2

أو تبرعات أو وصایا أو أوقاف أو "یحظر على محال الصرافة إرسال أو تلقي أي قروض أو ھبات 

غیرھا من األموال إلى أو من أي شخص أو جمعیة أو ھیئة أو ناٍد مقره خارج الدولة ، إال بعد التأكد من 

 الشؤون االجتماعیة .العمل و حصول الجمعیة أو المؤسسة الخاصة على موافقة وزارة

أو المؤسسة الخاصة  المعنیة ، بتقدیم ما یفید  التأكد من ذلك بمطالبة الجمعیة –حالئٍذ  –على أنھ یتعین 

الذكر ، معدلھ    ) من القانون سالف 31ذلك صراحة ، من واقع موافقة الوزارة طبقاً لحكم المادة رقم (

 " .2006) لسنة 8بالقانون رقم (

 بإلغاء 2009لسنة  18المرسوم بقانون رقم  15/9/2009ھذا وقد صدر في الدیوان األمیري بتاریخ 

 13) منھ على إلغاء عدد من القوانین من بینھا قانون رقم 1بعض القوانین ، نص صراحة في المادة (

 .  2007) لسنة 23بإنشاء الھیئة القطریة لألعمال الخیریة المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 2004لسنة 

 -: * بطاقة خاصة بتراخیص العمل .3

ص العم��ل م��ن قب��ل وزارة العم��ل والش��ؤون یرج��ى العل��م بأن��ھ ت��م إص��دار بطاق��ة خاص��ة بت��راخی −

االجتماعیة بدالً م�ن الت�راخیص الس�ابقة للع�امالت ف�ي القط�اع الخ�اص والمش�ترك والمؤسس�ات 

المالی��ة الالت��ي عل��ى كفال��ة أزواجھ��ن أو ذویھ��ن . عل��ى ھ��ؤالء الع��امالت ل��دیكم أن یحمل��ن ھ��ذه 

 14ن العم�ل الص�ادر بالق�انون رق�م من قانو 23البطاقة أثناء الدوام الرسمي وفقاً ألحكام المادة 

 . 2004لسنة 

 
  5/2/2007تاریخ  2/2007* تعمیم 
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وزیر الشؤون االجتماعی�ة الق�ائم بأعم�ال وزی�ر العم�ل باإلناب�ة رق�م  * باإلشارة إلى كتاب سعادة −

ال���ذي یؤك���د فی���ھ عل���ى إص���دار بطاق���ات خاص���ة  23/5/2011ت���اریخ  2011-70-ص.م.و

لخاض�عة ألحك�ام ق�انون العم�ل بتراخیص العمل للعامالت والعاملین ف�ي المنش�آت والمؤسس�ات ا

 .) 5/7/2011تاریخ  25/2011(تعمیم 

 -ثانیاُ : تعلیمات وزارة الداخلیة :
  -نقل النقود والعمالت األجنبیة : .1

یج��ب عل��ى جمی��ع مح��ال الص��رافة ع��دم إرس��ال أو اس��تقبال العم��الت األجنبی��ة ع��ن طری��ق 

وم�دیر  المط�ار ر إدارة أم�نمطار الدوحة الدولي إال بعد االتصال والتنسیق مع السید/ م�دی

لت�أمین الحراس�ة الالزم�ة خ��الل عملی�ة النق�ل تفادی�اً م�ن تعرض��ھا  -إدارة الحراس�ات العام�ة

 للسلب والنھب.  

المط�ار بأس�ماء من�دوبي مح�ل الص�رافة لنق�ل النق�ود س�واء م�ن  یتم تزوی�د م�دیر إدارة أم�ن

تفادی�اً لح�دوث أي إلى المح�ل أو العك�س وذل�ك  مصرف قطر المركزيخارج قطر أو من 

المط��ار  وف�ي ح�ال تغیی��ر المن�دوبین،  یج�ب إش��عار م�دیر إدارة أم�ن ،أخط�اء ف�ي المس��تقبل

 خطیاً بذلك. 

 -بیع سبائك ذھبیة: .2

ش�تبھ قیام�ھ ارة األمنیة المختص�ة ع�ن أي ش�خص یُ على جمیع محال الصرافة إبالغ اإلد 

 الدولة. بعرض سبائك ذھبیة للبیع غیر مختومة بختم جھة االختصاص في 

  -الرقم الشخصي: .3

یج��ب عل��ى م��وظفي مح��ل الص��رافة عن��د التعام��ل م��ع الم��راجعین ، ع��دم األخ��ذ ب��الرقم   

الشخص�ي كأس�اس لالس�تدالل عل��ى جنس�یة حامل�ھ أو ت�اریخ م��یالده، وأن ی�تم التأك�د م��ن 

 مضمون بیانات البطاقة دون االعتماد على الرقم الشخصي بأي شكل من األشكال. 

 ف����ي األم����ن الع����ام وإدارة االتص����االتالعملی����ات إدارة ام����ة لألم����ن الع����ام واإلدارة الع** .4

   -في وزارة الداخلیة:

 

  عیة حالیاً وزیر العمل والشؤون االجتما*  
 4/7/2011تاریخ  23/2011ویوجد تعمیم بتعدیل بعض بنود تعلیمات الوزارة  21/6/2011تاریخ  1/2573-** كتاب سعادة وزیر الدولة للشؤون الداخلیة رقم م و د.س/أ
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ع ـواق�ــع مـ�ـبجمی وإدارة االتص�االت بالمعلوم�اتلألم�ن الع�ام  إدارة العملی�اتیجب تزوید 

وأوق��ات  ھواتف��ـھم امـ��ـؤولین وأرقـ��ـاء المسـ��ـمـلة أسـم��ـھ، مشتـ��ـة وفروعـصراف��ـل الـ��ـحـم

 لألم��ن الع��ام  العملی��اتإدارة  ال��دوام ومس��ؤولي الحراس��ة لك��ل موق��ع، عل��ى أن ی��تم مواف��اة

بص�فة دوری�ة بھ�ذه البیان�ات كلم�ا ط�رأ بالمعلومات  في وزارة الداخلیة  وإدارة االتصاالت

ل والمخ�ارج للمب�اني م�داختب�ین ال تغییر في المستقبل، وبالمخططات والخرائط التوضیحیة

  "NCCالقی��ادة ال��وطني ی��ةبمركزإدارة العملی��ات ") ألغ��راض اس��تخدام الرئیس��یة (إن أمك��ن

 لھذه البیانات والعملیات وقت الحاجة أو أي تغییرات تجرى على مواقع الفروع مباشرة. 

 -:*ن الموظفین لدى المؤسسات المالیةتعیی .5

-باإلش�����ارة إل�����ى كت�����اب س�����عادة وزی�����ر الدول�����ة للش�����ئون الداخلی�����ة رق�����م م ود.س/أ 

بش����أن ع����دم تعی����ین أي موظ����ف ل����دى المؤسس����ات  22/10/2007یخ ت����ار 3/3895

المالی���ة إال بع���د التأك���د م���ن اس���تیفائھ لكاف���ة اإلج���راءات القانونی���ة لتعیین���ھ، وان���ھ س���یتم 

 تطبیق اإلجراءات القانونیة في مواجھة من تثبت مخالفتھ. 
لجوء إل���ى حی���ث تالح���ظ ل���دى ال���وزارة قی���ام كثی���ر م���ن المؤسس���ات المالی���ة العامل���ة بالدول���ة ب���ال 

الش���ركات التجاری���ة والت���ي ھ���ي ف���ي األص���ل التحم���ل ت���رخیص لھ���ذا النش���اط، بھ���دف ت���وفیر 

بع���ض الم���وظفین للعم���ل ل���دیھا، باإلض���افة إل���ى مخالف���ة ش���اغل الوظیف���ة لق���انون تنظ���یم دخ���ول 

وإقام���ة األجان���ب ف����ي ال���بالد بعمل���ھ ل����دى تل���ك المؤسس���ات المالی����ة دون اس���تكمال إج����راءات 

 نقل كفالتھ أو إعارتھ. 

 41/878باإلشارة إلى كتاب سعادة مدیر ع�ام األم�ن الع�ام ب�وزارة الداخلی�ة رق�م م م أع/س/** .6

 1/2573-**وكتاب سعادة وزیر الدولة للشؤون الداخلیة رقم م و د.س/أ 18/2/2008تاریخ 

بتعلیمات الوزارة  التقیدبشأن تعلیمات وزارة الداخلیة المبینة أدناه ، یجب  21/6/2011تاریخ 

  -: یةالتال

) والس��یما م��ا یتعل��ق ببیان��ات 158) ص��فحة(4تح��دیث البیان��ات المن��وه عنھ��ا ف��ي البن��د ( -أ

لك��ونھم ق��ابلین للتغی��ر م��ن وق��ت إل��ى أخ��ر مم��ا یس��توجب االلت��زام بتح��دیث  المس��ؤولین

 بیاناتھم وفقا لذلك.

    25/10/2007تاریخ  18/2007تعمیم رقم *  
  26/2/2008تاریخ  2/2008تعمیم ** 
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وال بتح�رك س�یارات نق�ل األم� "NCCال�وطني  ةالقی�اد ی�ةبمركزإدارة العملی�ات "إخطار  -ب

وتحدید مساراتھا واإلبالغ عن حاالت االنتھاء من المھمة سواء من قبل محال الص�رافة 

 أو الشركات المكلفة بذلك. 

 في المكاتبات الرسمیة.  االتصاالتاستخدام المسمى الصحیح إلدارة  -ج

وحرصاً من وزارة الداخلیة لوضع تلك التعلیمات موضع التنفیذ فقد تم إعداد نموذج من 

لتحركات مركبة نق�ل األم�وال للعم�ل  NCCالقیادة الوطني  یةبمركزإدارة العملیات قبل 

بموجبھ لیتم تعبئتھ بالبیانات األساسیة عن تحرك سیارة نقل األموال مرفق الملح�ق رق�م 

)11 . ( 

القی��ادة ال��وطني  ی��ةبمركزیج��ب العم��ل بموج��ب ھ��ذا النم��وذج بالتنس��یق م��ع إدارة العملی��ات 

NCC 44786113 – 44786114لی���ة وإرس���الھ عل���ى رق���م الف���اكس ب���وزارة الداخ- 

 .  االتصاالت+) مع التأكید على استخدام المسمى الصحیح إلدارة 974( 44727828

تحدی��د مواق��ف خاص��ة بس��یارات نق��ل األم��وال بمط��ار الدوح��ة الدولی��ة (حت��ى ال ی��تم نق��ل * -د

 لنھب) . األموال أمام القادمون والمسافرون تفادیاً لتعرضھا للسلب وا

) عل�ى س�یارات نق�ل األم�وال ، (لیتس�نى AVLضرورة تركیب نظام تتبع السیارات ال�ـ(* -ھـ

 ).NCCالقیادة الوطني یةالعملیات بمركزتتبعھا أثناء السیر في الطرقات من إدارة 

 10/1936-باإلشارة إلى كتاب س�عادة وزی�ر الدول�ة للش�ؤون الداخلی�ة رق�م م و د.س/م** .7

 . -، یجب على محال الصرافة : 10/5/2009بتاریخ 

ف�ي إدارة   )NCCالقیادة الوطني ( یةبمركزمع غرفة العملیات  وربطھا توفیر أجھزة إنذار -أ

م�ع االلت�زام بتح�دیث البیان�ات المتعلق�ة بھ�ذه الخدم�ة والمس�ؤولین العملیات بوزارة الداخلیة 

ذه األجھ��زة ب��وزارة الداخلی��ة وأن تخض��ع ھ��عنھ��ا بش��كل دوري كلم��ا ط��رأت مس��تجدات 

 . لھاعملیة التجارب الوعمل  االتصاالتللتفتیش تحت إشراف إدارة 

تزوید اإلدارة العامة لألمن الع�ام بأس�ماء المن�دوبین المختص�ین بنق�ل النق�ود وص�ور م�ن  -ب

تمرار بطاقاتھم الشخصیة وأرقام السیارات المستخدمة في النق�ل قب�ل وق�ت ك�اٍف م�ع اس�

 من المطار لتسھیل مھمتھم .أالتنسیق عقب ذلك مع إدارة 

 
 تضمن تعدیالت على تعلیمات وزارة الداخلیة  21/6/2011تاریخ  1/2573-ون الداخلیة رقم م  و د .س/أكتاب سعادة وزیر الدولة للشؤ* 

  وعمل بھ من تاریخھ  20/5/2009تاریخ  7/2009تعمیم  **
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ضرورة وجود البطاقات الشخصیة مع المندوبین لمطابقتھا عند حضورھم للمطار للتأكد  -ج

 من ھویاتھم .

 -تحدیث بیانات المشتركین* : .8

-أأ/خ س/م خ التص��االت ف��ي وزارة الداخلی��ة رق��مباإلش��ارة إل��ى كت��اب الس��ید م��دیر إدارة ا

 بشأن الموضوع أعاله . المرفق طیھ 9/6/2014تاریخ  2453

إدارة االتصاالت في خالل ثالثة أیام من تاریخھ بالبیان�ات   -یرجى تزوید وزارة الداخلیة 

المطلوبة للسادة المسئولین لدیكم المعنیین بالتنس�یق م�ع الجھ�ات األمنی�ة ف�ي حال�ة ح�دوث 

 إنذار مبكر وسرعة االستجابة والحضور إلى موقع الحدث .

 -اختراقات الكترونیة لمؤسسات الخدمات المالیة بالدولة **:ر من محاوالت یتحذ .9

األمن العام رقم  –باإلشارة إلى كتاب السید مدیر إدارة البحث الجنائي في وزارة الداخلیة 

الذي یبین فیھ أنھ ((اش�تكى إل�ى إدارة البح�ث  14/11/2012تاریخ  5397أ ب ج/ج ق/

الصرافة العاملة بالدولة مدعیاً قیام أحد أحد مدراء شركات  8/11/2012الجنائي بتاریخ 

(ك�ارلوس فیری�را) مفادھ�ا بأن�ھ ق�ام األشخاص بإرسال رسالة الكترونی�ة إل�ى بری�ده ی�دعى 

بعملیة تحویل مالي إلى ابنتھ في البالد إال أنھا لم تتمكن من استالم الحوال�ة المالی�ة وأرف�ق 

فتح المل�ف إال أن�ھ ل�م ی�تمكن بالرسالة موضوع اإلجراءات ملف حیث حاول مدیر الشركة 

ع�ر لف ھو وج�ود خط�أ فن�ي ب�الملف ول�م یمن ذلك وافترض األخیر بأن سبب عدم فتح الم

 الموضوع أي اھتمام .

تحوی�ل م�الي" غی�ر مص�رح ب�ھ عل�ى ال�رغم  16تم تنفیذ عدد " 9/11/2012وذكر أنھ بتاریخ 

تقبال الرس�الة س�الفة ال�ذكر ب�ھ من خلو الشركة من الموظفین وذلك من خالل الجھاز الذي تم اس

وبمعاینة النظام بالصرافة اتضح أن ھذا الملف عبارة ع�ن برن�امج تجس�س وك�ان مبل�غ التحوی�ل 

دوالر أمریكي" وقد تمكنت الشركة من إلغاء كاف�ة التح�ویالت الغی�ر  1000في كل عملیة ھو "

عتب�ر ذل�ك مح�اوالت مصرح بھا إال واحدة كانت في روسیا تمكن العمیل م�ن س�حب المبل�غ)) وی

اختراق ألنظمة مؤسسات الخدمات المالیة العاملة في الدولة من خ�الل ملف�ات الكترونی�ة تش�تمل 

 على برامج معدة خصیصاً لھذا الغرض وتم من خاللھا تحویالت غیر مصرح بھا ألموال .

  )24/1/2012أیضاً تاریخ  داخلیة(یوجد كتاب من وزارة ال 19/2/2012تاریخ  10/2012تعمیم و  19/8/2014تاریخ  19/2014تعمیم  * 
  30/12/2012تاریخ  55/2012تعمیم ** 
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وعلیھ یؤكد المصرف المركزي على ضرورة ت�وخي مح�ال الص�رافة الحیط�ة والح�ذر لمث�ل 

الملفات االلكترونیة وااللتزام الكامل بكافة تعلیمات المصرف المركزي خاصة ما یتعل�ق ھذه 

باألنظم��ة األمنی��ة ومخ��اطر تكنولوجی��ا المعلوم��ات لتالف��ي أي مخ��اطر یمك��ن أن تتع��رض لھ��ا 

مح��ال الص��رافة ، كم��ا یؤك��د المص��رف عل��ى مس��ئولیة مح��ل الص��رافة ع��ن مراع��اة الق��وانین 

منی��ة ع��ن أي ج��رائم أو مح��اوالت اخ��تالس بم��ا ف��ي ذل��ك ج��رائم الس��اریة وإب��الغ الجھ��ات األ

 ومحاوالت االختالس بالوسائل االلكترونیة .

بت�اریخ  448أ ع ج/س/ المنافذ وش�ؤون الواف�دین رق�م* باإلشارة إلى كتاب مدیر عام جوازات  .10

 بشأن الموضوع أعاله . 7/7/2013

وی��ل أي مب��الغ مالی��ة للمقیم��ین یج��ب عل��ى جمی��ع مح��ال الص��رافة العامل��ة ف��ي الدول��ة ع��دم تح

 . المنتھیة إقامتھم في البالد إال بعد تجدید ترخیص اإلقامة

میرات وأجھ��زة المراقب��ة بتنظ��یم اس��تخدام ك��ا 2011) لس��نة 9باإلش��ارة إل��ى الق��انون رق��م (** .11

والذي حدد المھلة لتوفیق أوضاع المنشآت القائمة (محال الصرافة) وھي س�نة اعتب�اراً األمنیة، 

 (تاریخ نشر القانون في الجریدة الرسمیة) . 2011یونیو  20من 

ل��ذا یتع��ین عل��ى جمی��ع مح��ال الص��رافة االلت��زام بالمھل��ة المش��ار إلیھ��ا أع��اله م��ع األخ��ذ 

باالعتبار العمل بالمواصفات العامة والخاصة ألنظمة المراقبة األمنیة الصادر م�ن قب�ل 

 إدارة األنظمة األمنیة بوزارة الداخلیة .
 -تشغیل كامیرات وأجھزة المراقبة على مدار الساعة :*** .12

بتنظ�یم اس��تخدام ك��امیرات وأجھ�زة المراقب��ة األمنی��ة  2011) لس��نة 9باإلش�ارة إل��ى الق�انون رق��م (

بإنشاء إدارة النظم األمنیة والتي  2011) لسنة 34إلى قرار وزیر الدولة للشؤون الداخلیة رقم (و

 م القانون المشار إلیھ أعاله ، فقد تقرر ما یلي :تعتبر الجھة المختصة بتنفیذ أحكا

عل�ى جمی��ع مح��ال الص��رافة ض��رورة االلت�زام بتش��غیل ك��امیرات المراقب��ة والتس��جیل المس��تمر  -1

 فقط .جیل على أوقات الحركة بالمنشأة على مدار الساعة وأال یقتصر التس

م�ن تاریخ�ھ ، وعب�ر سوف تقوم إدارة النظم األمنیة بوزارة الداخلی�ة ، بع�د مض�ي ش�ھرین  -2

عشوائیاً وفي حالة عدم االلتزام بم�ا ورد أع�اله س�وف ی�تم اتخ�اذ  بالتفتیش المختصین لدیھا

 اإلجراءات القانونیة .

 مكرر في الحواالت  21/7/2013تاریخ  26/2013* تعمیم   -3
 )والتحوطات األمنیةالعالقة مع المصرف (مكرر في  28/5/2012تاریخ  21/2012** تعمیم 

 )العالقة مع المصرف والتحوطات األمنیة(مكرر في  17/11/2013تاریخ  40/2013*** تعمیم 
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 -ثالثاً : قرارات وتعلیمات مجلس الوزراء :
بش�أن البطاق�ة  1/2006المرف�ق ب�التعمیم  1995لس�نة  6*تنفیذاً لقرار مجلس الوزراء رقم  -1

  -لرقم الشخصي  ، یجب إتباع ما یلي:الشخصیة أو ا

بالنس��بة للقط��رین والمقیم��ین تك��ون البطاق��ة الشخص��یة أو ال��رقم الشخص��ي الم��دون عل��ى   -أ

 شھادة المیالد الصادرة من دولة قطر المستند الرسمي لھم. 

 أما بالنسبة للزائرین وخالفھ یكون جواز السفر المستند الرسمي لھم.  -ب

زارة الداخلی�ة یج�ب ع�دم األخ�ذ ب�الرقم الشخص�ي كأس�اس لالس�تدالل والتزاماً بتعلیمات و

على الجنسیة او تاریخ المیالد وان یتم التأك�د م�ن مض�مون بیان�ات البطاق�ة دون االعتم�اد 

 على الرقم الشخصي بأي شكل من األشكال. 

الصادر م�ن س�عادة م�دیر  23/2/2011تاریخ 2011لسنة  3**باإلشارة إلى التعمیم رقم  -2

 رئیس مجلس الوزراء . مكتب

واستجابة للمتطلبات الت�ي ح�ددتھا الفیف�ا وبن�اء  2022بعد فوز قطر باستضافة كأس العالم 

على توجیھات معالي رئیس مجلس الوزراء بوقف استخدام الشعار الذي وضع لحملة ملف 

 . 2022قطر 

 المراسالت.  یجب التقید بالتعلیمات بوقف استخدام الشعار المشار إلیھ أعاله على جمیع
 

 .-: رابعاً : تعلیمات وزارة المالیة***

بت����اریخ  37/1/11/925باإلش����ارة إل����ى كت����اب س����عادة وزی����ر االقتص����اد والمالی����ة رق����م وإم/

 -، على محال الصرافة التقید بتعلیمات الوزارة المبینة كالتالي : 30/5/2011

 -تعلیمات تخص الضریبة على الدخل : -أ

 خصم االستھالكات :
 ب قسط االستھالك القابل للخصم ، وفقاً للضوابط التالیة :یحتس

 أوالً : بالنسبة للمباني والسفن والطائرات وأدوات الحفر واألصول المعنویة :

یحتسب استھالك ھذه األصول بحسب طریقة القسط الثابت ، وفقاً للنسب التالیة من إجمالي التكلفة التي 

 لالستخدام : تم تحملھا فعلیاً على األصل وتھیئتھ

 

 
    1995لسنة  6وأرفق بھ قرار مجلس الوزراء رقم  5/1/2006تاریخ  1/2006تعمیم * 

   1/3/2011تاریخ  6/2011تعمیم رقم ** 
 4/5/2015تاریخ  37/1/15/763وحسب كتاب وزارة المالیة رقم وم/ 7/6/2011تاریخ  19/2011رقم *** تعمیم 
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   المباني والمنشآت بما في ذلك الطرق والجسور وخطوط األنابیب والخزانات

 % سنویاً 5     واألرصفة التابعة للمنشأة باستثناء المباني الخفیفة الجاھزة 

 % سنویاً 10       السفن والمراكب البحریة
 % سنویاً 20        الطائرات والطوافات

 % سنویاً 15         أدوات الحفر
 األصول المعنویة :

 % سنویاً 50       مصاریف ما قبل النشاط

 العالمات التجاریة وبراءات االختراع وما في حكمھا : تستھلك على العمر

 %)15اإلنتاجي المفترض لألصل ، على أال تزید نسبة االستھالك على (

 سنویاً .

، عل��ى أال  1/1/2010ابت��داًء م��ن وتطب��ق ھ��ذه النس��ب عل��ى األص��ول المش��ار إلیھ��ا الموج��ودة 

 یتجاوز في جمیع األحوال إجمالي االستھالكات التكلفة اإلجمالیة لألصل .

 ثانیاً : بالنسبة إلى األصول األخرى :

تقس���م ھ���ذه األص���ول إل���ى مجموع���ات ، وتس���تھلك ك���ل مجموع���ة عل���ى ح���ده ، وفق���اً لم���ا  )1

 یلي :

ھ�����ا،  وتس�����تھلك بنس�����بة المجموع�����ة األول�����ى : أجھ�����زة وب�����رامج الكمبی�����وتر وتوابع . أ

 %) سنویاً .33,33(

  المجموع���������ة الثانی���������ة : اآلالت والمص���������انع والمك���������ائن واألجھ���������زة والمع���������دات  . ب

ووس���ائل نق���ل البض���ائع واألش���خاص ع���دا م���ا ذك���ر ف���ي البن���د (أوالً) م���ن  الك��ـھربائیة ،

ھ�����ذه الم�����ادة ، بم�����ا ف�����ي ذل�����ك الس�����یارات والمركب�����ات والج�����رارات والرافع�����ات ، 

 %) سنویاً .20وتستھلك بنسبة (

المجموع���ة الثالث���ة : أث���اث المكات���ب والتجھی���زات والتركیب���ات واألص���ول األخ���رى ،  . ج

 %) سنویاً .15وتستھلك بنسبة (
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یحتس���ب قس���ط االس���تھالك ع���ن فت���رة محاس���بیة معین���ة بتطبی���ق نس���ب االس���تھالك المبین���ة  )2

ف����ي البن����د الس����ابق ، عل����ى قیم����ة المجموع����ة لتل����ك الفت����رة ، وتح����دد ھ����ذه القیم����ة عل����ى 

 اس الفارق بین البندین (أ) و (ب) التالیین :أس

قیمة المجموعة للفترة المحاسبیة السابقة بعد خص�م اس�تھالك ھ�ذه الفت�رة ، یض�اف إلیھ�ا  . أ

التكالیف التي تم تحملھا القتناء أیة أصول ثابتة تابعة للمجموعة خالل الفت�رة المحاس�بیة 

 المعنیة .

، الت�ي ت�م التص�رف فیھ�ا خ�الل الفت�رة مقابل التص�رف ف�ي األص�ول التابع�ة للمجموع�ة  . ب

المحاسبیة المعنیة وألغراض تطبی�ق ھ�ذه األحك�ام عل�ى الفت�رة المحاس�بیة األول�ى ، بع�د 

تؤخ��ذ ف��ي االعتب��ار القیم��ة الدفتری��ة الص��افیة ألص��ول المجموع��ة ف��ي  العم��ل بالق��انون ،

بش�أن  1993) لسنة 11، بعد خصم االستھالك وفقاً للمرسوم بقانون رقم (1/1/2010

ض��ریبة ال��دخل (الملغ��ي) ، وتعتب��ر أنھ��ا قیم��ة المجموع��ة الفت��رة المحاس��بیة الس��ابقة وفق��اً 

 للبند (أ) المشار إلیھ .

وألغ��راض تطبی��ق ھ��ذه األحك��ام عل��ى الفت��رة المحاس��بیة األول��ى للمكل��ف ، تعتب��ر قیم��ة 

ا تكلف�ة المجموعة خالل الفترة المحاسبیة السابقة بدون قیمة ، وتعتب�ر قیم�ة األص�ول أنھ�

تم تحملھا القتناء األصول خالل الفترة المحاسبیة األول�ى ، وذل�ك وفق�أً للبن�د (أ) المش�ار 

 إلیھ .

ب��أي ص��ورة م��ن الص��ور ع��ن جمی��ع  ىإذا توق��ف المكل��ف ع��ن النش��اط أو تص��رف أو تخل�� )3

) م�ن ھ�ذه الم�ادة 2أصول المجموعة ، وكانت القیمة الناتجة عن البند (أ) بالفقرة الفرعیة (

(ب)  –ع��ن القیم��ة الناتج��ة ع��ن البن��د (ب) م��ن ذات الفق��رة ، ف��إن حاص��ل ف��رق (أ) تزی��د 

یخصم م�ن ال�دخل الخاض�ع للض�ریبة ، وال ی�تم احتس�اب اس�تھالك لمجموع�ة األص�ول ف�ي 

 تلك الفترة المحاسبیة .

) المش��ار إلیھ��ا ع��ن قیم��ة البن��د (أ) م��ن ذات 2إذا زادت قیم��ة البن��د (ب) ب��الفقرة الفرعی��ة ( )4

(أ) یض��اف إل��ى ال��دخل  –ل فت��رة محاس��بیة معنی��ة ، ف��إن حاص��ل ف��رق (ب) الفق��رة خ��ال

 الخاضع للضریبة ، وال یتم استھالك أصول المجموعة خالل تلك الفترة .
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إذا ل���م تتج���اوز قیم���ة المجموع���ة ف���ي نھای���ة الفت���رة المحاس���بیة بع���د خص���م اس���تھالك ھ���ذه  )5

ل الخاض�����ع ) خمس�����ة آالف لایر ، خص�����مت ھ�����ذه القیم�����ة م�����ن ال�����دخ5,000الفت�����رة (

 للضریبة .

 خصم مصاریف المركز الرئیسي :
تخص���م حص���ة الف���رع م���ن النفق���ات اإلداری���ة والعام���ة للمرك���ز أو المق���ر الرئیس���ي ف���ي الح���دود 

 التالیة :

 % من الدخل اإلجمالي للفرع بالنسبة إلى البنوك وشركات التأمین .1 •

 % من الدخل اإلجمالي للفرع في الحاالت األخرى .3 •

 اآلتي : وذلك بعد خصم

 قیمة عقود المقاوالت واألعمال من الباطن . −

 تكلفة األعمال التي تمت بالخارج . −

 قیمة التوریدات الخارجیة المتعلقة بنشاط الفرع . −

 قیمة ما یسدد من أقساط إعادة التأمین . −

وال تش���مل النفق���ات اإلداری���ة والعام���ة للمرك���ز الرئیس���ي المب���الغ المدفوع���ة مقاب���ل خ���دمات 

 ت للمنشأة الدائمة في الدولة .مباشرة قدم

 خصم الفوائد :
تخص����م فوائ����د الق����روض المس����تخدمة ف����ي النش����اط إذا ت����وفرت فیھ����ا الش����روط المنص����وص 

علیھ���ا ف���ي الق���انون ، وم���ع ذل���ك ال یج���وز خص���م الفوائ���د المدفوع���ة م���ن منش���أة دائم���ة ف���ي 

 .الدولة إلى المركز الرئیسي أو إلى كیان تابع للمركز الرئیسي خارج الدولة 

 ت التأمین في الدولة .اوال یسري ھذا الحكم على البنوك وشرك

 سعر الضریبة :
% م���ن ال���دخل الخاض���ع للض���ریبة ، وھ���و ال���دخل الص���افي بع���د 10ح���دد س���عر الض���ریبة ب���ـ

 خصم الخسائر المرحلة .
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 نبع :ماالستقطاع من ال
لھ����م  نب����ع ، المب����الغ المدفوع����ة لغی����ر المقیم����ین ال����ذین ل����یسمتخض����ع لالس����تقطاع م����ن ال )1

 منشأة دائمة في الدولة ، وذلك على النحو التالي :

%) م���ن المبل���غ اإلجم���الي 5تخض���ع اإلت���اوات والمكاف���آت الفنی���ة لالس���تقطاع بنس���بة ( −

دون إج���راء أي خص���م . ویقص���د بالمكاف���آت الفنی���ة المب���الغ المدفوع���ة مقاب���ل خ���دمات 

یش����مل ذل����ك فنی����ة أو تقنی����ة أو استش����اریة أنج����زت كلی����اً أو جزئی����اُ ف����ي الدول����ة ، و

خ�����دمات المھندس������ین والخب������راء والفنی������ین واالستش������اریین ف������ي المج������االت الفنی������ة 

 والتقنیة .

یخض�����ع مقاب�����ل الخ�����دمات األخ�����رى ، م�����ن غی�����ر اإلت�����اوات والمكاف�����آت الفنی�����ة ،  −

%) م�����ن المبل�����غ اإلجم�����الي، دون خص�����م أي 7لالس�����تقطاع م�����ن المنب�����ع بنس�����بة (

 في الدولة . تكالیف ، إذا أنجزت ھذه الخدمات كلیاً أو جزئیاً 

وتعتب��ر الخدم��ة أنھ��ا أنج��زت كلی��اً أو جزئی��اً ف��ي الدول��ة إذا ت��م القی��ام ب��أي عم��ل الزم 

إلنجازھ���ا ف���ي الدول���ة ، ویش���مل ذل���ك عل���ى وج���ھ الخص���وص جم���ع البیان���ات ومعاین���ة 

 المواقع وإنجاز الخدمة ، وال یعتبر تسلیم الخدمة عمالً الزماً إلنجازھا .

 ن قبیل الفوائد الخاضعة لالستقطاع من المنبع :ال تعتبر الفوائد التالیة م −
 

o . فوائد الودائع في البنوك والمصارف الموجودة في الدولة 
 

o  فوائ�����د األذون�����ات والس�����ندات الت�����ي تص�����درھا الدول�����ة والھیئ�����ات والمؤسس�����ات

 والشركات العامة المملوكة كلیاً أو جزئیاً للدولة .
 

o م م����ع البن����وك والمؤسس����ات فوائ����د المع����امالت والتس����ھیالت والق����روض الت����ي ت����ت

 المالیة .
 

o  فوائ��د الت��ي ت��دفعھا منش��أة دائم��ة ف��ي الدول��ة إل��ى المرك��ز الرئیس��ي أو إل��ى كی��ان

 تابع للمركز الرئیسي خارج الدولة .
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   ی��������تم االس��������تقطاع م��������ن المنب��������ع وفق��������اً للنس��������ب والض��������وابط المنص��������وص علیھ��������ا  )2

المفع������ول ، أع������اله ، وف������ي حال������ة وج������ود اتفاقی������ة تجن������ب ازدواج ض������ریبي س������اریة 

عل�����ى الش�����خص غی�����ر المق�����یم ال�����ذي خض�����ع لالس�����تقطاع وف�����ق النس�����ب والض�����وابط 

الم�������ذكورة ، أو م�������ن ینیب�������ھ ، أن یتق�������دم ل�������إلدارة بطل�������ب لتطبی�������ق أحك�������ام ھ�������ذه 

مرفق�������اً ب�������ھ ش�������ھادة إقام�������ة  ،) اس�������تقطاع3-2االتفاقی�������ة عل�������ى النم�������وذج رق�������م (

 ضریبیة صادرة عن السلطة المختصة بدولة اإلقامة .

قطعت بالمخالف�������ة ف�������ي ھ�������ذه الحال�������ة ب�������رد الض�������ریبة الت�������ي اس�������ت وتق�������وم اإلدارة

 . ألحكام االتفاقیة

 -: تبادل المعلومات ألغراض الضریبة* -ب

یج��ب تزوی��د مص��رف قط��ر المرك��زي بالمعلوم��ات المص��رفیة الت��ي تطلبھ��ا وزارة المالی��ة م��ن 

عش�ر یوم�اً وقت آلخر في إطار االتفاقیات الضریبیة الدولیة وذلك خالل مدة التتجاوز خمس�ة 

 من تاریخ تقدیم الطلب .

 -: *خامساً : الدیوان األمیري*
عل���ى جمی���ع مح���ال الص���رافة وفروعھ���ا والمؤسس���ات التابع���ة لھ���ا ، مراع���اة كتاب���ة إس���م 

المف���دى "حفظ���ھ هللا" ف���ي جمی���ع المكاتب���ات ،  الوال���د ص���احبة الس���مو ح���رم س���مو األمی���ر

 على النحو التالي :

 باللغة العربیة :

 الشیخة موزا بنت ناصر" "صاحبة السمو 
 وباللغة االنجلیزیة :

"Moza bint Nasser  " 

 -:**ین بالسفارات والمنظمات الدولیة*مستند إثبات الشخصیة للعامل سادساً :
یرج������ى م������ن جمی������ع مح������ال الص������رافة قب������ول البطاق������ات الدبلوماس������یة الص������ادرة م������ن 

ین بالس�������فارات وزارة الخارجی�������ة بقط�������ر لجمی�������ع الدبلوماس�������یین واإلداری�������ین الع�������امل

 الضرائب وزارة المالیة  7/9/2014ائب تاریخ * تعمیم كتاب مدیر إدارة اإلیرادات العامة والضر
  28/12/2010تاریخ  30/2010معدل عن رقم تعمیم  25/2010تعمیم ** 

  35مدون في صفحة  27/11/2014تاریخ  33/2014*** تعمیم 
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والمنظم������ات والمكات������ب الدولی������ة العامل������ة بالدول������ة كمس������تند إثب������ات شخص������یة رس������مي 

 إلجراء كافة المعامالت المالیة لحامل البطاقة .

 . 27/11/2014 یعمل بھذه التعلیمات اعتباراً من تاریخھ

 -:ھیئة تنظیم األعمال الخیریة سابعاً :
 . *الخیریة اعتماد توقیع مدراء ھیئة تنظیم األعمال -أ

باإلش���ارة إل���ى كت���اب س���عادة وزی���ر العم���ل والش���ؤون االجتماعی���ة رئ���یس ھیئ���ة تنظ���یم 

بش�����أن التواقی�����ع  9/3/2015بت�����اریخ  2015-305-األعم�����ال الخیری�����ة رق�����م ص.م.و

 -المعتمدة على المراسالت المتعلقة بھیئة تنظیم األعمال الخیریة لكل من :

 السید/ خالد عبدالواحد علي الحمادي . -1

 ید/ طالل صباح مبارك صباح العبدهللا .الس -2

 السید/ سعد محمد سعد إبراھیم آل محمود . -3

عل���ى جمی���ع مح���ال الص���رافة اعتم���اد ت���واقیعھم بص���فاتھم منف���رداً ف���ي مراس���الت الھیئ���ة 

 الخاصة بالجمعیات الخیریة .

مرف���ق كت���اب م���دیر إدارة اإلش���راف والرقاب���ة ف���ي ھیئ���ة تنظ���یم األعم���ال الخیری���ة رق���م  -ب

بش�����ان  321-318م�����ن ص�����فحة  49ملح�����ق رق�����م  11/5/2015ت�����اریخ  30/2015

تعلیم���ات الھیئ���ة إل���ى مح���ال الص���رافة .  وحی���ث أن الھیئ���ة ھ���ي ھیئ���ة مس���تقلة أنش���أت 

، وھ����ي الجھ����ة المس���ؤولة للقی����ام باإلش����راف  2014لع���ام  43ب���القرار األمی����ري رق����م 

ق والرقاب����ة عل����ى كاف�����ة أعم����ال الجمعی����ات والمؤسس�����ات الخاص����ة الخیری����ة .  مرف�����

بكت���اب الھیئ���ة تعلیم���ات ھیئ���ة تنظ���یم األعم���ال الخیری���ة لمح���ال الص���رافة م���ن ص���فحة 

وھ�����و ف�����ي  2011لس�����نة  4وق�����رار وزی�����ر الش�����ؤون االجتماعی�����ة رق�����م  319-321

 . 306-300) من صفحة 46الملحق (

 
 
 

 18/3/2015تاریخ  12/2015* تعمیم 
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