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 الفصل الخامس عشر
 الدوام الرسمي والعطالت واألعیاد

 

) م�ن كت��اب 160،  159باإلش�ارة إل�ى تعلیم�ات مص�رف قط��ر المرك�زي ال�واردة بالص�فحات (* -1

بش�أن الموض�وع أع�اله فق�د تق�رر اس�تبدال التعلیم�ات  2011تعلیمات محال الص�رافة حت�ى م�ایو 

 -سالفة الذكر بالتعلیمات التالیة :

 ت األسبوعیة لمحال الصرافة العاملة في دولة قطر یومي الجمعة والسبت .أوالً : العطال

 -ثانیاً : الدوام الرسمي خالل أیام العمل الرسمیة :

ص�باحاً ولم�دة التق�ل ع�ن  7.30یبدأ الدوام الرسمي للتعامل مع الجمھ�ور اعتب�اراً م�ن الس�اعة 

الخم�یس) ویج�وز  –(األح�د  أربع ساعات ونص�ف یومی�اً خ�الل أی�ام العم�ل الرس�میة باألس�بوع

فتح أبواب محال الصرافة وفروعھا للتعامل مع الجمھور خالل الفت�رة المس�ائیة وفق�اً للس�اعات 

الت��ي تح��ددھا مح��ال الص��رافة ش��ریطة إخط��ار مص��رف قط��ر المرك��زي مس��بقاً بمواعی��د العم��ل 

ف��ي  ومراع��اة ش��روط األم��ن والس��المة ، كم��ا یج��وز اس��تثناء ف��روع مح��ال الص��رافة العامل��ة

المجمعات التجاریة والفنادق والمطار وأي مواق�ع أخ�رى مش�ابھھ م�ن س�اعات ال�دوام الرس�مي 

 المبینة أعاله شریطة إخطار مصرف قطر المركزي مسبقاً .

 -ثالثاً : الدوام الرسمي خالل العطالت األسبوعیة والعطالت الرسمیة :

وعیة (الجمع�ة والس�بت) أو یجوز فتح أب�واب مح�ال الص�رافة وفروعھ�ا خ�الل العط�الت األس�ب

العط��الت الرس��میة خ��الل األس��بوع للتعام��ل م��ع الجمھ��ور وفق��اً للس��اعات الت��ي تح��ددھا مح��ال 

الص��رافة س��واء خ��الل الفت��رة الص��باحیة أو المس��ائیة ش��ریطة إخط��ار مص��رف قط��ر المرك��زي 

 مسبقاً بمواعید العمل ومراعاة شروط األمن والسالمة .

 -: **شھر رمضان المبارك رابعاً : الدوام الرسمي خالل

والخاص بال�دوام الرس�مي والعط�الت واألعی�اد تق�رر أن  51/2012باإلشارة إلى التعمیم رقم 

یكون الدوام الرسمي خالل شھر رمضان الستقبال الجمھ�ور م�ن ی�وم األح�د إل�ى ی�وم الخم�یس 

 على النحو التالي :

 الفترة الصباحیة : -1

 ع ساعات .صباحاً ال تقل عن أرب 9:00من الساعة 

 

 
   17/12/2012تاریخ  51/2012تعمیم * 

    26/6/2014تاریخ  15/2014وتعمیم  8/7/2013تاریخ  25/2013** تعمیم 
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 الفترة المسائیة : -2

 لكل شركة تحدید الوقت المناسب لھا وإخطارنا خطیاً بذلك .

 الیوم األول من شھر رمضان . من  یعمل بھذه التعلیمات اعتباراً 

 -خامساً : العطالت الرسمیة :

 عطلة إقفال نھایة العام : األول من شھر ینایر من كل عام . −

 : یوم الثالثاء من األسبوع الثاني من شھر فبرایر من كل عام . ي*عطلة الیوم الریاض −

 یوم األحد األول من شھر مارس من كل عام . البنوك عطلة −

عطلة عید الفطر : ثالثة أیام تبدأ من نھایة الی�وم التاس�ع والعش�رون م�ن ش�ھر رمض�ان  −

 من كل عام .

ن شھر ذي الحجة م�ن ك�ل عطلة عید األضحى : ثالثة أیام عمل تبدأ من الیوم التاسع م −

 عام .

 عطلة الیوم الوطني : یوم الثامن عشر من شھر دیسمبر من كل عام . −

 -: *ل واإلجازات*تنظیم وقت العم -2

یرجى العلم أن الدوام الرسمي والعطالت واألعی�اد الت�ي ح�ددھا مص�رف قط�ر المرك�زي وفق�اً 

م�ل مح�ال الص�رافة خاصة بتنظ�یم س�اعات ع 17/12/2012بتاریخ  51/2012للتعمیم رقم 

 في تعاملھا مع الجمھور ولیس مواعید وإجازات العاملین بھا .

) 14وعلیھ یجب على جمیع مح�ال الص�رافة العامل�ة بدول�ة قط�ر االلت�زام بق�انون العم�ل رق�م (

وتعدیالت��ھ وعل��ى وج��ھ الخص��وص م��ا یتعل��ق بتنظ��یم أوق��ات العم��ل وإج��ازات  2004لس��نة 

 من قانون العمل المشار إلیھ أعاله . العاملین الواردة بالفصل السابع

 

 

 

 
 

 
) منھ یكون 1بشأن الیوم الریاضي للدولة ، ووفقاً للمادة ( 2011لسنة  80ألمیري رقم ، بناًء على القرار ا 15/1/2012تاریخ  3/2012* تعمیم 

 إجازة رسمیة مدفوعة األجر  للدولة یوم الثالثاء من األسبوع الثاني من شھر فبرایر من كل عام یوماً ریاضیاً للدولة ، وبذلك یعتبر الیوم الریاضي
   23/6/2013تاریخ  23/2013** تعمیم 

 


	170
	171-172

