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 الفصل الثالث عشر

 *واألعیاد تالدوام الرسمي والعطال
 

) م��ن ق��انون مص��رف قط��ر المرك��زي وتنظ��یم المؤسس��ات ۱۳٦اس��تناداً ألحك��ام الم��ادة (

 -بالتعلیمات التالیة : ، یجب التقید ۲۰۱۲لسنة  ۱۳المالیة رقم 

 والسبت. العاملة في دولة قطر یومي الجمعة التمویلالعطالت األسبوعیة لشركات  -أوالً :

  -الدوام الرسمي خالل أیام العمل الرسمیة: -ثانیاً :
 

صباحاً ولمدة التقل  ۷٫۳۰یبدأ الدوام الرسمي للتعامل مع الجمھور اعتباراً من الساعة 

الخم��یس)  –ع��ن خم��س س��اعات ونص��ف یومی��اً خ��الل أی��ام العم��ل الرس��میة باألس��بوع (األح��د 

لتعامل مع الجمھور خالل الفترة المس�ائیة وفق�اً وفروعھا لالتمویل ویجوز فتح أبواب شركات 

شریطة إخطار مصرف قطر المركزي مسبقاً بمواعید  التمویلللساعات التي تحددھا شركات 

العاملة في  التمویلالعمل ومراعاة شروط األمن والسالمة ، كما یجوز استثناء فروع شركات 

مشابھة م�ن س�اعات ال�دوام الرس�مي المجمعات التجاریة والفنادق والمطار وأي مواقع أخرى 

 المبینة أعاله شریطة إخطار مصرف قطر المركزي مسبقاً .

  -الدوام الرسمي خالل العطالت األسبوعیة والعطالت الرسمیة: -ثالثاً :
 

وفروعھ��ا خ��الل العط��الت األس��بوعیة (الجمع��ة  التموی��لیج��وز ف��تح أب��واب ش��ركات 

ع للتعام��ل م��ع الجمھ��ور وفق��اً للس��اعات الت��ي والس��بت) أو العط��الت الرس��میة خ��الل األس��بو

س�واء خ�الل الفت�رة الص�باحیة أو المس�ائیة ش�ریطة إخط�ار مص�رف  التموی�لتحددھا ش�ركات 

 قطر المركزي مسبقاً بمواعید العمل ومراعاة شروط األمن والسالمة .

ت���اریخ  ٤۲/۲۰۱۳ال���دوام الرس���مي خ���الل ش���ھر رمض���ان المب���ارك ، حس���ب التعم���یم  -رابع���اً :

۸/۷/۲۰۱۳:**- 
 

 
 . ۱۷/۱۲/۲۰۱۲تاریخ  ٥۲/۲۰۱۲* تعمیم 

  ۲٦/٦/۲۰۱٤تاریخ  ۱۷/۲۰۱٤وتعمیم  ۸/۷/۲۰۱۳اریخ ت ۲٤/۲۰۱۳** تعمیم 
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والخاص بالدوام الرسمي والعط�الت واألعی�اد تق�رر  ٥۲/۲۰۱۲باإلشارة إلى التعمیم رقم 

أن یكون الدوام الرسمي خالل شھر رمضان الستقبال الجمھور من ی�وم األح�د إل�ى ی�وم الخم�یس 

 -على النحو التالي :

 -الفترة الصباحیة : -۱

 ظھراً . ۲صباحاً إلى الساعة  ۹:۰۰من الساعة 

 -الفترة المسائیة : -۲

 لكل شركة تحدید الوقت المناسب لھا وإخطارنا خطیاً بذلك .

 یعمل بھذه التعلیمات اعتباراً من الیوم األول من شھر رمضان .

  -:العطالت الرسمیة -:خامساً 

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

 عطلة الیوم الریاضي : یوم الثالثاء من األسبوع الثاني من شھر فبرایر من كل عام . −

 من شھر مارس من كل عام . یكون في أول یوم أحد:  لبنوكایوم  ةعطل −

الی��وم التاس��ع والعش��رون م��ن ش��ھر  عطل��ة عی��د الفط��ر : ثالث��ة أی��ام عم��ل تب��دأ م��ن نھای��ة −

 ان من كل عام .ضمر

الثة أیام عمل تبدء من الی�وم التاس�ع م�ن ش�ھر ذي الحج�ة م�ن ك�ل عطلة عید األضحى : ث −

 عام .

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

 

 

 

 


