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  الفصل الخامس عشر
 "األجھزة الحكومیةالوزارات وعلیمات ت" 

 -:*الدیوان األمیري -۱
مراع��اة كتاب��ة أس��م  عل��ى جمی��ع ش��ركات االس��تثمار العامل��ة بالدول��ة والف��روع والمؤسس��ات التابع��ة لھ��ا،   

  -:التاليعلى النحو  ات"حفظھ هللا" في جمیع المكاتبالوالد  حرم سمو األمیرالسمو صاحبة 

 " صاحبة السمو الشیخة موزا بنت ناصر".ة العربیة باللغ

 ."Moza bint Nasser"وباللغة االنجلیزیة 
 

 -المالیة"**:"تعلیمات وزارة  -۲

 -تعلیمات تخص ضریبة الدخل: -أ

 -خصم االستھالكات:

 -یحتسب قسط االستھالك القابل للخصم ، وفقاً للضوابط التالیة :

 -ات وأدوات الحفر واألصول المعنویة:أوالً: بالنسبة للمباني والسفن والطائر
یحتسب استھالك ھذه األصول بحسب القس�ط الثاب�ت ، وفق�اً للنس�ب التالی�ة م�ن إجم�الي التكلف�ة الت�ي ت�م 

 -تحملھا فعلیاً على األصل وتھیئتھ لالستخدام:

المب���اني والمنش���آت بم���ا ف���ي ذل���ك الط���رق والجس���ور وخط���وط األنابی���ب والخزان���ات 

 منشأة باستثناء المباني الخفیفة الجاھزة واألرصفة التابعة لل
٥%  ً  سنویا

ً  %۱۰ السفن والمراكب البحریة  سنویا

ً  %۲۰ الطائرات والطوافات   سنویا

ً  %۱٥ أدوات الحفر  سنویا

  -األصول المعنویة :

 مصاریف ما قبل النشاط 

ت�اجي االن رتس�تھلك عل�ى العم� -العالمات التجاریة وبراءات االختراع وما في حكمھ�ا:

 ) سنویاً.%۱٥المفترض لألصل ، على أال تزید نسبة االستھالك على (

٥۰%  ً  سنویا

، عل�ى أال  ۱/۱/۲۰۱۰وتطبق ھ�ذه النس�ب عل�ى األص�ول المش�ار إلیھ�ا الموج�ودة ابت�داًء م�ن 

 یتجاوز في جمیع األحوال إجمالي االستھالكات التكلفة اإلجمالیة لألصل.
 

 
 

 . ۲۸/۱۲/۲۰۱۰تاریخ  ۲٥/۲۰۱۰تعمیم  ۲۲/۱۲/۲۰۱۰تاریخ  ۲۰۱۰/۹۳۹٤* كتاب رئیس الدیوان األمیري رقم م أ/
 . ۳۰/٥/۲۰۱۱تاریخ  ۲۷/۱/۱۱/۹۲٥حسب كتاب سعادة وزیر االقتصاد والمالیة سابقاً رقم وإم/ ۱۳/۱۰/۲۰۱۱تاریخ  ۲٥/۲۰۱۱** تعمیم 
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 -األخرى: ثانیاً: بالنسبة إلى األصول
 -تقسم ھذه األصول إلى مجموعات ، وتستھلك كل مجموعة على حده ، وفقأً لما یلي: )۱

 

 .) سنویاً %۳۳٫۳۳، وتستھلك بنسبة (المجموعة األولى : أجھزة وبرامج الكمبیوتر وتوابعھا -أ

المجموع��ة الثانی��ة : اآلالت والمص��انع والمك��ائن واألجھ��زة والمع��دات الكھربائی��ة ، ووس��ائل نق��ل  -ب

ض��ائع واألش��خاص ع��دا م��ا ذك��ر ف��ي البن��د (أوالً) م��ن ھ��ذه الم��ادة ، بم��ا ف��ي ذل��ك الس��یارات الب

 .) سنویاً %۲۰ات ، وتستھلك بنسبة (والمركبات والجرارات والرافع

رى ، وتس�تھلك بنس�بة المجموعة الثالث�ة : أث�اث المكات�ب والتجھی�زات والتركیب�ات واألص�ول األخ� -ج

 .) سنویاً %۱٥(
 

ك عن فترة محاسبیة معینة بتطبی�ق نس�ب االس�تھالك المبین�ة ف�ي البن�د الس�ابق ، یحتسب قسط االستھال )۲

عل��ى قیم��ة المجموع��ة لتل��ك الفت��رة ، وتح��دد ھ��ذه القیم��ة عل��ى أس��اس الف��ارق ب��ین البن��دین (أ) و (ب) 

 -التالیین:
 

ف قیمة المجموعة للفترة المحاسبیة السابقة بعد خصم استھالك ھذه الفترة ، یضاف إلیھا التكالی -أ

 التي تم تحملھا القتناء أیة أصول ثابتة تابعة للمجموعة خالل الفترة المحاسبیة المعنیة.

مقابل التصرف في األصول التابعة للمجموعة ، التي تم التصرف فیھا خالل الفت�رة المحاس�بیة  -ب

المعنیة وألغراض تطبیق ھ�ذه األحك�ام عل�ى الفت�رة المحاس�بیة األول�ى ، بع�د العم�ل بالق�انون ، 

، بع��د خص��م  ۱/۱/۲۰۱۰ؤخ�ذ ف��ي االعتب��ار القیم��ة الدفتری��ة الص�افیة ألص��ول المجموع��ة ف��ي ت

بش��أن ض��ریبة ال��دخل (الملغ��ي) ،  ۱۹۹۳) لس��نة ۱۱االس��تھالك وفق��اً للمرس��وم بق��انون رق��م (

 .بقة وفقأً للبند (أ) المشار إلیھوتعتبر أنھا قیمة المجموعة الفترة المحاسبیة السا

األول�ى للمكل�ف ، تعتب�ر قیم�ة المجموع�ة حكام على الفترة المحاس�بیة وألغراض تطبیق ھذه األ

خالل الفترة المحاسبیة السابقة بدون قیمة ، وتعتبر قیمة األصول أنھ�ا تكلف�ة ت�م تحملھ�ا القتن�اء 

 األصول خالل الفترة المحاسبیة األولى ، وذلك وفقاً للبند (أ) المشار إلیھ.

ص��ورة م��ن الص��ور ع��ن جمی��ع أص��ول  يف أو تخل��ي ب��أإذا توق��ف المكل��ف ع��ن النش��اط أو تص��ر )۳

) م�ن ھ�ذه الم�ادة تزی�د ع�ن القیم�ة ۲المجموعة ، وكانت القیمة الناتجة ع�ن البن�د (أ) ب�الفقرة الفرعی�ة (

(ب) یخصم من الدخل الخاضع للضریبة -الناتجة عن البند (ب) من ذات الفقرة ، فإن حاصل فرق (أ)

 ألصول في تلك الفترة المحاسبیة.، وال یتم احتساب استھالك لمجموعة ا

) المش�ار إلیھ�ا ع�ن قیم�ة البن�د (أ) م�ن ذات الفق�رة خ�الل ۲إذا زادت قیمة البند (ب) ب�الفقرة الفرعی�ة ( )٤

(أ) یض��اف إل��ى ال��دخل الخاض��ع للض��ریبة، والی��تم -فت��رة محاس��بیة معنی��ة ، ف��إن حاص��ل ف��رق (ب)

 استھالك أصول المجموعة خالل تلك الفترة .
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) ٥٫۰۰۰وز قیم�ة المجموع�ة ف�ي نھای�ة الفت�رة المحاس�بیة بع�د خص�م اس�تھالك ھ�ذه الفت�رة (تتجاإذا لم  )٥

 خمسة آالف لایر ، خصمت ھذه القیمة من الدخل الخاضع للضریبة .

 -خصم مصاریف المركز الرئیسي:
 -تخصم حصة الفرع من النفقات اإلداریة والعامة للمركز أو المقر الرئیسي في الحدود التالیة:

 ن الدخل اإلجمالي للفرع بالنسبة إلى البنوك وشركات التأمین.م ۱% •

 من الدخل اإلجمالي للفرع في الحاالت األخرى. ۳% •

 -وذلك بعد خصم اآلتي:

 قیمة عقود المقاوالت واألعمال من الباطن. −

 تكلفة األعمال التي تمت بالخارج. −

 قیمة التوریدات الخارجیة المتعلقة بنشاط الفرع. −

 من أقساط إعادة التأمین.قیمة ما یسدد  −

وال تشمل النفقات اإلداریة والعامة للمركز الرئیسي المبالغ المدفوعة مقابل خدمات مباش�رة ق�دمت 

 للمنشأة الدائمة في الدولة.

 -خصم الفوائد:

تخصم فوائد القروض المستخدمة في النشاط إذا توفرت فیھا الشروط المنصوص علیھا في القانون ، وم�ع 

ز خصم الفوائد المدفوعة من منش�أة دائم�ة ف�ي الدول�ة إل�ى المرك�ز الرئیس�ي أو إل�ى كی�ان ت�ابع ذلك ال یجو

 للمركز الرئیسي خارج الدولة.

 وال یسري ھذا الحكم على البنوك وشركة التأمین في الدولة.

 -سعر الضریبة:

خس��ائر م��ن ال��دخل الخاض��ع للض��ریبة ، وھ��و ال��دخل الص��افي بع��د خص��م ال %۱۰ح��دد س��عر الض��ریبة ب��ـ

 المرحلة.

 -االستقطاع من النبع:

تخضع لالستقطاع من النبع ، المبالغ المدفوعة لغیر المقیمین الذین لیس لھم منشأة دائم�ة ف�ي الدول�ة ،  )۱

 -وذلك على النحو التالي:

) م��ن المبل��غ اإلجم��الي دون إج��راء أي %٥والمكاف��آت الفنی��ة لالس��تقطاع بنس��بة ( تتخض��ع اإلت��اوا −

فآت الفنیة المبالغ المدفوعة مقابل خدمات فنیة أو تقنی�ة أو استش�اریة أنج�زت خصم. ویقصد بالمكا

كلیاً أو جزئیاً ف�ي الدول�ة ، ویش�مل ذل�ك خ�دمات المھندس�ین والخب�راء والفنی�ین واالستش�اریین ف�ي 

 المجاالت الفنیة والتقنیة.
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اع من المنبع بنسبة یخضع مقابل الخدمات األخرى ، من غیر اإلتاوات والمكافآت الفنیة ، لالستقط −

) من المبلغ اإلجمالي ، دون خصم أي تكالیف ، إذا أنجزت ھذه الخدمات كلیاً أو جزئی�اً ف�ي ۷%(

 الدولة.

تعتب��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 

ن�ة المواق�ع وإنج�از الخدم�ة ، وال ویشمل ذلك على وجھ الخص�وص جمی�ع البیان�ات ومعای  ،الدولة

 یعتبر تسلیم الخدمة عمالً الزماً إلنجازھا.

 -ال تعتبر الفوائد التالیة من قبیل الفوائد الخاضعة لالستقطاع من المنبع: −

o .فوائد الودائع في البنوك والمصارف الموجودة في الدولة 

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

 المملوكة كلیاً أو جزئیاً للدولة.

o .فوائد المعامالت والتسھیالت والقروض التي تتم مع البنوك والمؤسسات 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 ت��ابع للمرك��ز

 الرئیسي خارج الدولة.
 

ق�اً للنس�ب والض�وابط المنص�وص علیھ�ا أع�اله ، وف�ي حال�ة وج�ود اتفاقی�ة یتم االستقطاع من المنبع وف )۲

خضع لالستقطاع وفق النسب  يتجنب ازدواج ضریبي ساریة المفعول ، على الشخص غیر المقیم الذ

والضوابط المذكورة ، أو من ینیبھ ، أن یتقدم لإلدارة بطلب لتطبیق أحكام ھذه االتفاقیة عل�ى النم�وذج 

 طاع ، مرفقاً بھ شھادة إقامة ضریبیة صادرة عن السلطة المختصة بدولة اإلقامة.) استق۳-۲رقم (

 وتقوم اإلدارة في ھذه الحالة برد الضریبة التي استقطعت بالمخالفة ألحكام االتفاقیة.

 -تبادل المعلومات ألغراض الضریبة * : -ب

المالی�ة م�ن وق�ت تزوید مصرف قطر المركزي بالمعلوم�ات المص�رفیة الت�ي تطلبھ�ا وزارة  یجب

آلخر في إطار االتفاقیات الضریبیة الدولی�ة ، وذل�ك خ�الل م�دة ال تتج�اوز خمس�ة عش�ر یوم�اً م�ن 

 تاریخ تقدیم الطلب.

 -":"تعلیمات وزارة الداخلیة -۳
 -:**( إلى شركات االستثمار)تعیین الموظفین لدى المؤسسات المالیة ۳/۱    

ت��اریخ  ۳/۳۸۹٥-رق��م م و د . س/أ ون الداخلی��ةباإلش��ارة إل��ى كت��اب س��عادة وزی��ر الدول��ة للش��ئ

 فائھـن استیـد مـتأكالد ـبع إال الیةـبشأن عدم تعیین أي موظف لدى المؤسسات الم ۲۲/۱۰/۲۰۰۷

 
 . وزارة المالیة –الضرائب  ۷/۹/۲۰۱٤كتاب مدیر إدارة اإلیرادات العامة والضرائب تاریخ * 

 . ۲٥/۱۰/۲۰۰۷اریخ ت ۳۳/۲۰۰۷تعمیم ** 
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القانونی�ة ف�ي مواجھ�ة م�ن  اإلج�راءاتسیتم تطبیق أنھ و ،القانونیة لتعیینھ اإلجراءاتلكافة  

 . مخالفتھ تثبت

م كثی��ر م��ن المؤسس��ات المالی��ة العامل��ة بالدول��ة ب��اللجوء إل��ى قی��ا ارةتالح��ظ ل��دى ال��وز وق��د

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

بعض الموظفین للعم�ل ل�دیھا ، باإلض�افة إل�ى مخالف�ة ش�اغل الوظیف�ة لق�انون تنظ�یم دخ�ول 

نق�ل  إج�راءاتلمالی�ة دون اس�تكمال في ال�بالد بعمل�ھ ل�دى تل�ك المؤسس�ات ا األجانب وإقامة

 أو إعارتھ . تھكفال

  -:* تحركات مركبة نقل األموال ۳/۲

  ٤۱/۸۷۸رق�م م م أ ع / س/ مدیر عام األمن العام بوزارة الداخلیة باإلشارة إلى كتاب السید/ 

الموض��ح ف��ي النم��وذج یج��ب تعبئ��ة ، تعلیم��ات وزارة الداخلی��ة بش��أن  ۱۸/۲/۲۰۰۸ت��اریخ ب

" NCC"بمرك���ز القی���ادة ال���وطني ) ال���ذي اع���د م���ن قب���ل إدارة العملی���ات  ۱۹( الملح���ق رق���م

 وتحدی��د مس��اراتھا واإلب��الغ ع��ن ح��االت االنتھ��اء م��ن المھم��ة نق��ل األم��وال  وإبالغھ��ا بس��ارات

 البیانات األساسیة عن تحرك سیارة نقل األموال.و

ب��وزارة الداخلی��ة  م��ع إدارة العملی�اتالمباش�ر ذا النم�وذج بالتنس��یق ھ��العم��ل بموج�ب  یج�ب 

 ) .+۹۷٤( ٤٤۷۲۷۸۲۸ – ٤٤۷۸٦۱۱۳ – ٤٤۷۸٦۱۱٤على رقم الفاكس وإرسالھ

وق��د نص��ت تعلیم��ات وزارة الداخلی��ة عل��ى ع��دم إرس��ال أو اس��تقبال العم��الت األجنبی��ة ع��ن 

المط�ار طریق مطار الدوحة الدولي إال بعد االتصال والتنس�یق م�ع الس�ید م�دیر إدارة أم�ن 

وم��دیر إدارة الحراس��ات العام��ة لت��أمین الحراس��ة الالزم��ة خ��الل عملی��ة النق��ـل تفادی��ـاً م��ن 

نق�ل النق�ود من�دوبیكم لیتم تزوی�د م�دیر إدارة أم�ن المط�ار بأس�ماء  .تعرضھا للسلب والنھب

لحدوث أي أخطاء ف�ي المس�تقبل ،  داخــل قطــــــر وذلـــك تفادیـاً  من سواء من خـارج أو

وی�تم نق�ل النق�ود  یجب إشعار مدیر إدارة أمن المطار خطیاً بذلك كمیمندوبحال تغییر وفي 

ص��فات اباس��تخدام مركب��ات مخصص��ة لھ��ذا الغ��رض تتمی��ز بالكف��اءة العالی��ة ومطابق��ة للمو

عل��ى  عاألمنی��ة القیاس��یة بحی��ث تس��توعب س��عاتھا حج��م األم��وال المنقول��ة م��رة واح��دة . ویق��

رخصة من قبل وزارة الداخلیة مسؤولیة توفیر العدد الك�افي عاتق شركات نقل األموال الم

 .من ھذه المركبات لتأمین النقود في وسیلة محصنة أثناء عملیات النقل 

 

 
 . ٦/۳/۲۰۰۸تاریخ  ٥/۲۰۰۸تعمیم * 
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  ۲۰۱٤یولیو        
 سادسةالالطبعة 

 

١٩١ 

  -توفیر أجھزة ربط إنذار*: ۳/۳

 ۱۰/۱۹۳٦-رق��م م و د .س /م ةلی��ون الداخـى كت��اب س��عادة وزی��ر الدول��ة للشئ��ــ��ـباإلش��ارة إل

 فةنذار مع غرإتوفیر أجھزة ربط  ستثمارعلى جمیع شركات اال یجب،  ۱۰/٥/۲۰۰۹بتاریخ 

 م��ع االلت��زام بتح��دیث ب��وزارة الداخلی��ة) NCCبمرك��ز القی��ادة ال��وطني ( المركزی��ة العملی��ات

وان  البیان��ات المتعلق��ة بھ��ذه الخدم��ة والمس��ؤولین عنھ��ا بش��كل دوري كلم��ا ط��رأت مس��تجدات

 .لھاعملیة التجارب الالتصاالت وعمل للتفتیش تحت إشراف إدارة ا األجھزةتخضع ھذه 

  -الرقم الشخصي: ٤/۳

على م�وظفي الش�ركة التقی�د بتعلیم�ات وزارة الداخلی�ة عند التعامل مع المراجعین یجب  -أ

األخذ بالرقم الشخص�ي كأس�اس لالس�تدالل عل�ى جنس�یة حامل�ھ أو ت�اریخ م�یالده ،  بعدم

الشخص��ي ب��أي  اد عل��ى ال��رقماالعتم��وأن ی��تم التأك��د م��ن مض��مون بیان��ات البطاق��ة دون 

 شكل من األشكال.

 الرقم الشخصي ببطاقة إثبات الشخصیة القطریة للمواطنین. -ب

الم��یالد لالس��تدالل عل��ى جنس��یة حام��ل ع��دم االعت��داد ب��الرقم الشخص��ي أو مك��ان  یرج��ى

لل���رقم  نرك���والبطاق���ة الشخص���یة وإنم���ا ی���تم األخ���ذ بمض���مون بیان���ات البطاق���ة دون ال

 .األشكالالد بأي شكل من المی كانالشخصي أو م

  -إنشاء قاعدة معلومات: ٥/۳

بت�اریخ  ٤٦۹٤/  ٦۰باإلشارة إلى كتاب سعادة مدیر ع�ام األم�ن الع�ام رق�م م م أ ع / س / 

 والخاص بالموضوع أعاله. ۱۰/۸/۲۰۰٤

یج��ب تزوی��د اإلدارة العام��ة لألم��ن الع��ام بمواق��ع الش��ركة وفروعھ��ا مش��تملة أس��ماء الم��دراء  

عل��ى أن ی��تم  ۱۰/۸/۲۰۰٤وأرق��ام ھ��واتفھم ف��ي غض��ون أس��بوع م��ن تاریخ��ھ والمس��ئولین 

 موافاة اإلدارة العامة لألمن العام بالبیانات كلما طرأ تغییر علیھا في المستقبل.

 :*تحدیث بیانات المشتركین* ٦/۳

 ص������االت ف������ي وزارة الداخلی������ة رق������م                    باإلش������ارة إل������ى كت������اب الس������ید م������دیر إدارة االت

بش��ان الموض��وع  ۱۰/۲۰۱۲المرف��ق ف��ي التعم��یم  ۲٤/۱/۲۰۱۲ت��اریخ  ۳۷۸۷-أأ/ش ك/م خ

 أعاله.

 عدل . ۲۰/٥/۲۰۰۹تاریخ  ۱۰/۲۰۰۹تعمیم * 
 . ۱۹/۲/۲۰۱۲تاریخ  ۱۰/۲۰۱۲** تعمیم 
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  ۲۰۱٤یولیو        
 سادسةالالطبعة 

 

١٩٢ 

إدارة االتصاالت في خالل ثالثة أیام م�ن تاریخ�ھ بالبیان�ات  –یرجى تزوید وزارة الداخلیة 

المطلوب�ة للس��ادة المس��ئولین ل�دیكم المعنی��ین بالتنس��یق م�ع الجھ��ات األمنی��ة ف�ي حال��ة ح��دوث 

 رعة االستجابة والحضور إلى موقع الحدث.إنذار مبكر وس

 -:الخدمات المالیة بالدولة* اتاختراقات الكترونیة لمؤسس محاوالتتحذیر من  ۳/۷

      األم�ن الع�ام رق�م –باإلشارة إلى كت�اب الس�ید م�دیر إدارة البح�ث الجن�ائي ف�ي وزارة الداخلی�ة 

 ى إدارة البحثــكى إلــ((اشتھ ـبین فیھ أنـذي یـال ۱٤/۱۱/۲۰۱۲تاریخ  ٥۳۹۷أ ب ج/ج ق/

أح��د م��دراء ش��ركات الص��رافة العامل��ة بالدول��ة م��دعیاً قی��ام أح��د  ۸/۱۱/۲۰۱۲الجن��ائي بت��اریخ 

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

وال�ة المالی�ة وأرف�ق بالرس�الة تحویل م�الي إل�ى ابنت�ھ ف�ي ال�بالد إال أنھ�ا ل�م ت�تمكن م�ن اس�تالم الح

موض��وع اإلج��راءات مل��ف حی��ث ح��اول م��دیر الش��ركة ف��تح المل��ف إال أن��ھ ل��م ی��تمكن م��ن ذل��ك 

       وافت��رض األخی��ر ب��أن س��بب ع��دم ف��تح المل��ف ھ��و وج��ود خط��أ فن��ي ب��الملف ول��م یع��ر الموض��وع

 أي اھتمام.

رح ب�ھ عل�ى ال�رغم تحویل مالي" غیر مص� ۱٦تم تنفیذ عدد " ۹/۱۱/۲۰۱۲وذكر أنھ بتاریخ 

من خلو الشركة من الموظفین وذلك من خالل الجھاز الذي ت�م اس�تقبال الرس�الة س�الفة الذك�ـر 

تجسس وكان مبلغ بـھ وبمعاینـة النظـام بالصـرافة اتضـح أن ھذا الملـف عبـارة عـن برنامـج 

ف��ة دوالر أمریك��ي" وق��د تمكن��ت الش��ركة م��ن إلغ��اء كا ۱۰۰۰التحوی��ل ف��ي ك��ل عملی��ة ھ��و "

التح��ویالت الغی��ر مص��رح بھ��ا إال واح��دة كان��ت ف��ي روس��یا تمك��ن العمی��ل م��ن س��حب المبل��غ)) 

ویعتبر ذلك محاوالت اختراق ألنظمة مؤسسات الخدمات المالیة العاملة في الدول�ة م�ن خ�الل 

ملفات الكترونیة تشتمل عل�ى ب�رامج مع�دة خصیص�اً لھ�ذا الغ�رض وت�م م�ن خاللھ�ا تح�ویالت 

 ال .غیر مصرح بھا ألمو

وعلیھ یؤكد المصرف المركزي على ضرورة توخي ش�ركات االس�تثمار الحیط�ة والح�ذر 

لمثل ھذه الملفات االلكترونیة وااللتزام الكامل بكافة تعلیمات المص�رف المرك�زي خاص�ة 

م��ا یتعل��ق باألنظم��ة األمنی��ة ومخ��اطر تكنولوجی��ا المعلوم��ات لتالف��ي أي مخ��اطر یمك��ن أن 

مار ، كما یؤكد المصرف على مس�ئولیة ش�ركة االس�تثمار ع�ن تتعرض لھا شركات االستث

مراعاة القوانین الساریة وإبالغ الجھات األمنیة ع�ن أي ج�رائم أو مح�اوالت اخ�تالس بم�ا 

 في ذلك جرائم ومحاوالت االختالس بالوسائل االلكترونیة.

 ۳۰/۱۲/۲۰۱۲تاریخ  ٥٥/۲۰۱۲تعمیم  * 
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١٩٣ 

 -خصي:بشأن البطاقة الشخصیة أو الرقم الش ۱۹۹٥لسنة  ٦* قرار مجلس الوزراء رقم  -٤
بشأن البطاقة الشخصیة أو الرقم الشخصي  ۱۹۹٥لسنة  ٦تنفیذاً لقرار مجلس الوزراء رقم  -أ

 -یجب إتباع ما یلي :

بالنسبة للقطریین والمقیمین تكون البطاقة الشخصیة أو الرقم الشخصي المدون على شھادة  −

 المیالد الصادرة من دولة قطر المستند الرسمي لھم.

 وخالفھ یكون جواز السفر المستند الرسمي لھم.أما بالنسبة للزائرین  −

والتزاماً بتعلیمات وزارة الداخلیة ، یجب عدم األخذ بالرقم الشخصي كأساس لالستدالل 

 ماد ــاقة دون االعتـعلى الجنسیة أو تاریخ المیالد وأن یتم التأكد من مضمون بیانات البط

 على الرقم الشخصي بأي شكل من األشكال.

 -:**۲۰۲۲جنة قطر شعار ملف ل  -ب

الصادر من سعادة مدیر مكتب  ۲۳/۲/۲۰۱۱تاریخ  ۲۰۱۱لسنة  ۳باإلشارة إلى التعمیم رقم 

 رئیس مجلس الوزراء.

واس��تجابة للمتطلب��ات الت��ي ح��ددتھا الفیف��ا وبن��اًء عل��ى  ۲۰۲۲بع��د ف��وز قط��ر باستض��افة ك��أس الع��الم 

 .۲۰۲۲ي وضع لحملة ملف قطر توجیھات معالي رئیس مجلس الوزراء بوقف استخدام الشعار الذ

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

  -:***ت الھیئة العامة لشئون القاصرین تعلیما -٥
 ۳۰/۳/۲۰۱۰ت�اریخ  ۲۰۱۰-۸۲۳۲باإلشارة إل�ى كت�اب الھیئ�ة العام�ة لش�ؤون القاص�رین رق�م ھ�ـ ق  -أ

 علیھم . رأو الخصم من أموال متوفین من ضمن ورثتھم قصر أو محجوبالنسبة لقسمة أو تحویل 

علیھم ، یجب أن ال یتم التصرف في األموال التي  رإذا وجد من ضمن ورثة المتوفین قصراً أو محجو

 في حساباتھم بالتحویل أو الخصم أو الفرز والتقسیم إال بناء على أمر من المحكمة المختصة أو الھیئة.

ت���اریخ  ۲۰۱٤ – ۱۷٤۰۲كت���اب الھیئ���ة العام���ة لش���ؤون القاص���رین رق���م ھ���ـ ق  باإلش���ارة إل���ى -ب

  -یجب التقید بالتالي : ۹/۲۰۱٤/٤
عدم إضافة أو التحویل أي مبالغ إلى حسابات الھیئة إال بعد كتاب�ة األس�م كام�ل وال�رقم الشخص�ي  -۱

إل�ى الھیئ�ة ف�ي إن وجد في بیانات اإلضافة أو التحویل مع إرسال كتاب یفید التحویل أو اإلضافة 

 مدة أقصاھا أسبوع من تاریخ التحویل .
 االلتزام بالمدة المحددة والمقدرة بأسبوع للرد على اإلفادات أو التحویالت أو كشوف الحسابات . -۲

 . ٥/۱/۲۰۰٦تاریخ  ۲/۲۰۰٦عمیم * ت 
 . ۱/۳/۲۰۱۱تاریخ  ٦/۲۰۱۱عمیم * ت*

 . ۸/٤/۲۰۱۰تاریخ  ۱۰/۲۰۱۰*** تعمیم 
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  ۲۰۱٤یولیو        
 سادسةالالطبعة 

 

١٩٤ 

عن��د تحوی��ل أو إض��افة أي مب��الغ ع��ن طری��ق كت��اب م��ن المحكم��ة إل��ى حس��ابات الھیئ��ة یرج��ى  -۳

 ى الھیئة .إرسال نسخة من الرد على كتاب المحكمة إل

  -:* والشؤون االجتماعیة تعلیمات وزارة العمل -٦
ب�دالً م�ن الت�راخیص  والش�ؤون االجتماعی�ة تم إصدار بطاقة خاصة بتراخیص العمل من قبل وزارة العمل

 السابقة للعامالت في القطاع الخاص والمشترك والبنوك الالتي على كفالة أزواجھن أو ذویھن.

م�ن ق�انون  ۲۳ن یحملن ھذه البطاقة أثناء الدوام الرس�مي وفق�اً ألحك�ام الم�ادة على ھؤالء العامالت لدیكم أ

 . ۲۰۰٤لسنة  ۱٤العمل الصادر بالقانون رقم 

 

 ) وكتاب الوزارة ۲۸/۱/۲۰۰۷تاریخ  ۱۸/۲۰۰۷ – ۱۷ –ص  ۲۷۷۳۲٥(كتاب سعادة الوزیر رقم  ٥/۲/۲۰۰۷تاریخ  ٦/۲۰۰۷*تعمیم 
 .  ۲۳/۹/۲۰۱٤تاریخ  ۲۰۱٤ – ۱۰۸۸ –ص. م .و  ۱۱٥۰۹۹۸




