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 3خطارات المنصوص عليها بالمادة ال التدابير التطبيقية لتقديم توجيه عن 
بشأن التقارير عن كل دولة عىل   2019لسنة  16من قرار وزير المالية رقم 

 حدة 

 

 ؛حاسبون القانونيون مالسادة المكلفون وال

 تحية طيبة،

 ؛ وبعد 

يبية، واالتفاقية باإلشارة إىل اتفاقية المساعدة  ي المسائل الضر
اإلدارية المتبادلة فر

المتعددة األطراف للسلطات المختصة بشأن تبادل التقارير لكل دولة عىل 
يبة عىل الدخل الصادر بالقانون رقم  ، 2018لسنة  24حدة، وقانون الضر

 بشأن التقارير لكل دولة عىل حدة؛   2019لسنة  16وقرار وزير المالية رقم 

من قرار وزير المالية المشار   3تعلق باإلخطارات المنصوص عليها بالمادة وفيما ي
 ؛لمطلوب تقديمها اإليه 

 :  يرجى العلم بما يىلي

ي تطالب مجموعات ا( 1
ات  كون الكيانتلمشاري    ع المتعددة الجنسيات الت 

ي ة فيها مقيم ة األصيل ةالرئيسي
ها  قطر، فر خطار يتعلق إبتقديم  ، دون غير

ي أو بعد بالسنة 
ي بدأت فر

خطار إ، وكذلك بتقديم 2018يناير  1المالية الت 
ي يتعلق بالسنة الآخر 

ي بدأت فر
ي أجل أقصاه  ، 2019يناير  1مالية الت 

فر
31/12/2019. 

ي تكون 2
( تعفر الكيانات المدرجة بمجموعات المشاري    ع المتعددة الجنسيات الت 

ي قطر 
 من تقديم اإلخطارين. الكيانات الرئيسية األصيلة فيها مقيمة فر

 للنموذج المرفق بقرار رئيس الهيئة عىل الورق،  ( يجب تقديم اإلخطارين3
ً
وفقا

ائب  بشأن تحديد شكل اإلخطار  2019لسنة  21رقم العامة للضر
بشأن    2019لسنة    16من قرار وزير المالية رقم    3المنصوص عليه بالمادة  

الموقع  المنشور عىل و التقارير لكل دولة عىل حدة وطريقة تقديمه )
ي  اإل

ونر ائب(  الرسمي لكي  ي  ،  للهيئة العامة للضر
، عن كل سنة مالية  فر ر نسختير

ائب،  عىل حدة،   يبية والتعاون إدارة االتفبمقر الهيئة العامة للضر اقيات الضر
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  ، ي رشيدي وخوللدى ا،  9الطابق  الدوىلي
ر شانر ،    هلسيدتير كي

يوميا، وذلك  الي 
 إىل الساعة الواحدة  2019/ 12/ 11بداية من 

ً
ة صباحا ، من الساعة العاشر

 .
ً
 ظهرا

مختومة ومذكور بها ، كل سنة مالية عىل حدة( ترجع صورة من اإلخطار عن  4
 إلخطار. لستالم . وتعتمد كوصل اتاري    خ االستالم

ر  5 ي تقديم اإلخطارات بصفة مؤقتة واستثنائية، إىل حير
ي فر
( سيعتمد الشكل الورف 

ونية المعدة لجمع التقارير لكل بالد االنتهاء   من أعمال تطوير المنصة اإللكي 
 عىل حدة، لتشمل كذلك اإلخطارات. 

( يجب عىل الكيانات التابعة لمركز قطر للمال أن تقدم اإلخطارات المتعلقة بها 6
ائب بالمركز  ي سيصدرها. إلدارة الضر

 ، باتباع التعليمات الت 

ي رشيدي أو السيدة  لمزيد االستفسار، يرجى االتصال ب
:  هخولالسيدة شانر كي

 الي 

ي رشيدي 
 s.rashidi@gta.gov.qa 44467038 السيدة شانر

كي  هالسيدة خول 
 k.alturki@gta.gov.qa 44467354 الي 

 

ام والتقدير   . وتفضلوا بقبول فائق االحي 
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