
3 بتنظيم كفالة إقامة األجانب وخروجهم 1984) لسنة 3قانون رقم (
 /1984

25عدد املواد: 

فهرس املوضوعات

)11-1(الباب األول) أحكام عامة (

)17-12(الباب الثاني) في العالقة بني  الكفيل والدائن واملكفول له (

)20-18(الباب الثالث) في العالقة بني  الكفيل واملدين املكفول عنه (

)22-21(الباب الرابع) انقضاء الكفالة (

)25-23(الباب اخلامس) أحكام ختامية (

نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
 منه،)51(، )34(، )23(، وبخاصة على املواد النظام األساسي املؤقت املعدلبعد االطالع على 

، والقوانني  املعدلة له،1961) لسنة 2 رقم (قانون اجلنسية القطريةوعلى 
 بتنظيم دخول وإقامة األجانب في قطر، والقوانني  املعدلة له،1963) لسنة 3القانون رقم (وعلى 
 بنظام التسجيل العقاري، والقوانني  املعدلة له،1964) لسنة 14القانون رقم (وعلى 
 والقوانني  املعدلة له،1967) لسنة 9 الصادر باملرسوم بقانون رقم (قانون الوظائف العامة املدنيةوعلى 
 بتحديد صالحيات الوزراء وتعيني  اختصاصات الوزارات واألجهزة1970) لسنة 5القانون رقم (وعلى 

احلكومية األخرى، والقوانني  املعدلة له،
،1971) لسنة 16 الصادر بالقانون رقم (قانون املواد املدنية والتجاريةوعلى 
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 بشأن التوثيق،1979) لسنة 9القانون رقم (وعلى 
وعلى مشروع القانون املقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون اآلتي:

(الباب األول) أحكام عامة

1املادة 

 املشار إليه، يجب على كل أجنبي يطلب الدخول أو اإلقامة بدولة قطر للعمل أو1963) لسنة 3القانون رقم (مع مراعاة أحكام 
ملزاولة حرفة أو جتارة أو ملرافقة أو زيارة مقيم فيها أن يكون له كفيل.

ذين ال  تزيد مدة إقامتهم في قطر عن ثالثني وال  يصرح ألي من األجانب املتقدم ذكرهم، فيما عدا النساء الالتي ال  يعملن والقصّر والزوار ال
لة، عند تعذر حصول األجنبي عليها المتناعيوماً، مبغادرة البالد بصفة مؤقتة أو نهائية إال  بعد تقدمي  كفالة خروج. ويحل محل هذه الكفا
 شهادة بعدم وجود أحكام حتت التنفيذ أو دعاويكفيله عن إعطائها له دون مبرر مقبول أو لوفاة الكفيل أو لغيابه مع عدم تعيينه وكيالً عنه،

املادةعن تاريخ مغادرته البالد وفقاً حلكم مطالبة ضد األجنبي تصدر من رئاسة كل من احملاكم الشرعية والعدلية بعد أسبوعني  من متام النشر 
 من هذا القانون وبشرط التحقق من سبب طلب هذه الشهادة.)22(

 

2املادة 

 الكفيل شخصياً معنوياً تعني  أن يكون مركزهيشترط في الكفيل أن يكون شخصاً مقتدراً قطرياً أو مقيماً في قطر وفقاً للقانون. فإذا كان
الرئيسي في قطر أو له إدارة فرعية فيها.

 

3املادة 
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اته بالبينة.ال  تثبت كفالة اإلقامة أو اخلروج إال  بالكتابة، ولو كانت االلتزامات املكفول بها مما يجوز إثب

 

4املادة 

تعتبر كفالة اإلقامة وكفالة اخلروج، عمالً مدنياً، ولو كان الكفيل تاجراً.

 

5املادة 

مما هو مستحق في ذمة األجنبي الذي يكفله.في جميع األحوال، ال  يجوز إلزام كفيل اإلقامة أو اخلروج بدفع مبالغ أو بتحمل التزامات أكثر 
أو بشرط أشد من شروط الدين املكفول به.

 

6املادة 

يحدد املسئول عن كفالة إقامة األجنبي على النحو التالي:

املادةاً أو معنوياً. ومع مراعاة أحكام - تكون كفالة املوظف أو العامل أو اخلادم على رب عمله وحده دون سواه، سواء كان شخصاً طبيعي1
 املشار إليه، وال  يجوز قانوناً أن يعمل األجنبي لدى شخص وتكون كفالة إقامته على شخص1963) لسنة 3 من القانون رقم ()19(

نوطة بها.آخر. وكل اتفاق على ما يخالف ذلك ال  يترتب عليه إعفاء جهة العمل من الكفالة القانونية امل
 هو الشريك القطري أو من يقبل من- يكون الكفيل بالنسبة ملن ميارس حرفة بسيطة أو جتارة باالشتراك مع شريك قطري أو حلسابه اخلاص،2

القطريني  كفالة احلرفي أو التاجر.
- يكون رب األسرة هو الكفيل من يعولهم من أفراد أسرته املقيمني  معه في قطر.3
- تكون كفالة الزائر على مضيفه املقيم في قطر.4

ت لدى إحدى اجلهات احلكومية أو اخلاصة،ويستثنى مما تقدم املرأة األجنبية، التي تكون قد قدمت إلى البالد لإلقامة مع رب أسرتها ثم عمل
فتظل على كفالة رب األسرة.
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7املادة 

ي إلى رب عمل آخر وفي هذه احلالة يجب أنأ- يجوز لوزير الداخلية إذا اقتضى الصالح العام ذلك، املوافقة على نقل كفالة العامل األجنب
 السابق.يكون نقل العامل من عمل آلخر وقبول نقل كفالته باتفاق كتابي بني  رب العمل اجلديد ورب العمل
 املترتبة عليها.ب- يترتب على نقل الكفالة حلول الكفيل اجلديد محل الكفيل السابق في جميع حقوقه والتزاماته

 

8املادة 

ي دولة قطر، أن يخطر كفيل إقامة األجنبيعلى كل من يتعامل أو يجري تصرفاً قانونياً تترتب عليه التزامات آجلة في ذمة أجنبي مقيم ف
ويحصل على موافقته كتابة، على التعاقد أو التصرف قبل إمتامه.

ا لم يكون قد أخطر بها ووافق عليها.وال  يعتبر الكفيل مسئوالً قانوناً عما يترتب من التزامات املتقدمة في ذمة مكفوله األجنبي إذ

 

)21/2002عدلت بموجب قانونن ( 9املادة 

كفالة اإلقامة هي كفالة بالنفس واملال ويلتزم مبقتضاها الكفيل بوجه خاص مبا يأتي:
 بإبعاده. فإن امتنع األجنبي عن مغادرة البالد في- أن يقوم بإعادة األجنبي الذي يكفله إلى بلده عند انتهاء إقامته أو إلغائها أو صدور قرار1

احلاالت املتقدمة، قدمه الكفيل للسلطات اخملتصة لترحيله مع سداده نفقات الترحيل.
لك.كما يقدم الكفيل األجنبي الذي يكفله للسلطات اخملتصة بناء على طلبها كلما اقتضت حالة األمن ذ

 من هذا القانون، الوفاء بجميع الديون وااللتزامات التي تترتب في ذمة مكفوله األجنبي)11(، )8(- مع مراعاة حكم كل من املادتني  2
خالل مدة إقامته بالبالد إذا لم يف بها ولم تكن له أموال ظاهرة ميكن التنفيذ عليها.

ر أياً كان سبب الوفاة، وفي حالة- أن يتحمل نفقات جتهيز ودفن جثمان مكفوله األجنبي املتوفى في املدافن اخملصصة لذلك في دولة قط3
فيل تكاليف النقل إلى املوطن األصليطلب أحد ورثة املتوفى الشرعيني  أو أي جهة مختصة أخرى نقل اجلثمان إلى خارج الدولة، حتمل الك

أو محل اإلقامة الدائم ملكفوله املتوفى.
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10املادة 

وال   غيره.  من  تقدميها  الضرورة  عند  يجوز  أنه  على  إقامته.  كفيل  من  األجنبي،  خروج  كفالة  إقامةتقدم  كفيل  من  اخلروج  كفالة  تقبل 
واجلنسية، أو كان توقيع الكفيل أو وكيلهاألجنبي إال  إذا وقعت من هذا الكفيل أو من وكيله أمام املوظف اخملتص بإدارة الهجرة واجلوازات 

يل العقاري والتوثيق أو من أي جهة أخرى يدخلعلى وثيقة الكفالة مطابقاً لتوقيعه احملفوظ لدى اإلدارة، أو كان مصدقاً عليه من إدارة التسج
في اختصاصها التصديق على التوقيعات.

اخملتص باإلدارة، مع بيان سبب كفالته ومدىأما إذا كان كفيل اخلروج غير كفيل اإلقامة، فيشترط لقبول كفالته أن يوقع عليها أمام املوظف 
علم كفيل اإلقامة بها.

 

11املادة 

 في ذمة مكفوله األجنبي قبل مغادرته البالد،يلتزم كفيل اخلروج، إذا كان غير كفيل اإلقامة، بالوفاء بجميع االلتزامات التي تكون قد ترتبت
اإلقامة، ما لم يوجد اتفاق بينهما على ماإذا لم يف بها األخير ولم تكن له أموال ظاهرة ميكن التنفيذ عليها، وذلك دون تضامن مع كفيل 

يخالف ذلك.

 

(الباب الثاني) في العالقة بني  الكفيل والدائن واملكفول له

12املادة 

 له التنفيذ على أموال الكفيل إال  بعدال  يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إال  بعد رجوعه على املدين املكفول بدينه. وال  يجوز
جتريده املدين من أمواله.

و بالتنفيذ على أمواله إال  بعد الرجوع علىوفي جميع األحوال يتعني  على الكفيل التمسك بحقه في عدم جواز مطالبته بالوفاء بااللتزامات أ
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املدين، وإال  اعتبار متنازالً عن هذا احلق.

 

13املادة 

يشترط لقبول التجريد أو الدفع به، توافر الشروط اآلتية:
- أال  يكون الكفيل قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً.1
- أال  يكون الكفيل متضامناً مع املدين.2
ول به كامالً، وأن تكون هذه األموال قابلة- أن يقوم الكفيل على نفقته اخلاصة بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تكفي لسداد الدين املكف3

للحجز عليها، وغير متنازع فيها، وواقعة داخل األراضي القطرية.

 

14املادة 

ر فيها، وإمنا يتعني  على احملكمة نظرها واحلكمال  يترتب على الدفع بالتجريد أثناء نظر دعوى مطالبة الكفيل بالدين املكفول به، إيقاف السي
إال  بعد التنفيذ به ابتداء على أموالفي موضوعها، مع مراعاة النص في منطوق احلكم على عدم جواز التنفيذ مبوجبه على أموال الكفيل 

املدين إن وجدت وجتريده منها.

 

15املادة 

كان الدفع الذي يحتج به املدين هو نقصيبرأ الكفيل ببراءة املدين، وله أن يتمسك بجميع الدفوع التي يتمسك بها املدين على أنه إذا 
أهليته، وكانت الكفالة مقدمة بسبب نقص األهلية، فال  يجوز للكفيل االحتجاج بهذا الدفع.
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16املادة 

قابل الوفاء.إذا قبل الدين أن يستوفي مقابل الدين شيئاً آخر غير النقود، برئت ذمة الكفيل ولو استحق م

 

17املادة 

وع بها على املدين األصلي.- يلتزم الدائن بأن يسلم للكفيل الذي يقوم بالوفاء، املستندات الالزمة الستعمال حقه في الرج1
ي.- إذا كان الدين مضموناً مبنقول مرهون أو محتبس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل املوف2

 

(الباب الثالث) في العالقة بني  الكفيل واملدين املكفول عنه

18املادة 

وع به على املدين إما بدعوى الكفالة أوإذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه، حل محل الدائن في حقه بالقدر الذي أوفاه، وجاز له الرج
بدعوى احللول أو دعوى اإلثراء بال  سبب على حساب الغير، حسب األحوال.

 

19املادة 

فات القضائية.ال  يجوز رجوع الكفيل على املدين في الدعاوي الواردة باملادة السابقة إال  بأصل الدين واملصرو
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20املادة 

دعوى احللول إال  بعد أن يكون الدائن قدإذا لم يف الكفيل إال  ببعض الدين املكفول به أو كانت كفالته قاصرة على جزء منه، فال  تسمع 
استوفى حقه كامالً من املدين أو غيره.

 

(الباب الرابع) انقضاء الكفالة

21املادة 

 بأسباب انقضائها الذاتية.تنقضي الكفالة تبعاً النقضاء االلتزام األصلي بأي سبب من أسباب انقضاء االلتزامات. كما تنقضي

 

22املادة 

مع مراعاة حكم املادة السابقة:
ينه، ولو تقررت بعد الكفالة. وتقدر قيمة. تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما يضيعه الدائن بخطئه من الضمانات أو التأمينات اخملصصة للوفاء بد1

التأمني  أو الضمان الضائع، بقيمة املال الذي كان مثقالً به.
ار الكفيل للدائن التخاذ إجراءات هذه. تبرأ ذمة الكفيل إذا لم يقم الدائن مبطالبة املدين بالدين املستحق له خالل شهر واحد من إخط2

املطالبة. ويكون اإلخطار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
لكفيل باإلعالن عن تاريخ مغادرة املدين. تبرأ ذمة الكفيل من االلتزامات التي ال  يطالب بها أصحابها خالل شهر واحد من تاريخ قيام ا3

بواقع مرتني  أسبوعياً ملدة أسبوعني. ويبدأاألجنبي للبالد ودعوة الدائنني  إلى التقدم بديونهم. ويتم اإلعالن بالنشر في صحيفتني  يوميتني  
حساب مدة التقادم من تاريخ آخر إعالن.
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(الباب اخلامس) أحكام ختامية

23املادة 

أغراضه.يصدر وزير الداخلية القرارات واللوائح الالزمة لتنفيذ هذا القانون مبا يطابق أحكامه ويحقق 

 

24املادة 

يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

25املادة 

خ نشره في اجلريدة الرسمية.على جميع اجلهات اخملتصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاري

 

أمير دولة قطر

خليفة بن حمد آل ثاني

الرجاء عدم اعتبار املادة املعروضة أعاله رسمية
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امليزان - البوابة القانونية القطرية
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