
 بتحديد2001) لسنة 45قرار وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم (
شروط استقدام أسر املقيمني  العاملني  بالدولة والقطاعني  املشترك

2001 / 45واخلاص 
3عدد املواد: 

فهرس املوضوعات

)3-1املواد (

وزير الدولة للشؤون الداخلية،
) منه،34)، (33، وبخاصة على املادتني  (النظام األساسي املؤقت املعدلبعد االطالع على 

 بتنظيم دخول وإقامة األجانب في قطر، والقوانني  املعدلة له،1963) لسنة 3القانون رقم (وعلى 
 بتنظيم كفالة وإقامة األجانب وخروجهم والقوانني  املعدلة له،1984) لسنة 3القانون رقم (وعلى 
 بشأن حتديد فئات وقواعد الرسوم واألجور التي حتصلها وزارة1998) لسنة 20املرسوم بقانون رقم (وعلى 

الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة األجانب،
 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع لألمير للتصديق عليها1996) لسنة 29القرار األميري رقم (وعلى 

وإصدارها،
) لسنة16بالقرار رقم ( بإنشاء اللجنة الدائمة لالستقدام املعدل 1995) لسنة 5قرار مجلس الوزراء رقم (وعلى 

1999،
) املرافقة للمرسوم بقانون رقم5) إلى رقم (1 اجلدول من رقم (1999) لسنة 1قرار وزير الداخلية رقم (وعلى 

 بشأن حتديد فئات وقواعد الرسوم واألجور التي حتصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز1998) لسنة 20(
التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة األجانب،

 بتكليف وزير الدولة للشؤون الداخلية بالتوقيع على بعض القرارات2001) لسنة 6وعلى األمر األميري رقم (
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الوزارية،
 املنعقد بتاريخ2001وعلى اعتماد مجلس الوزراء ملشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (السابع) لعام 

21/2/2001،
قرر ما يلي:

املواد

1املادة 

 باستقدام أسرتهيسمح للمقيم العامل في الدولة أو القطاع املشترك أو اخلاص، الذي ال  يقل دخله الشهري عن أربعة آالف ريال قطري،
لإلقامة معه.

 

2املادة 

تقدم طلبات استقدام األسرة إلى اللجنة الدائمة لالستقدام بوزارة الداخلية مؤيدة باملستندات التالية:
احلكومية األخرى، أو- شهادة بالراتب من وزارة شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان بالنسبة للمقيم الذي يعمل في أي من الوزارات واألجهزة 1

من جهة العمل موثقة من إدارة العمل بوزارة شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان ملن يعمل في اجلهات األخرى.
- عقد العمل موثقاً من قبل إدارة العمل للعامل في القطاع املشترك أو اخلاص.2
- عقد ايجار أو شهادة بتخصيص سكن من قبل جهة العمل.3
- صورة من جوازات سفر أفراد األسرة.4

بالد.وتراعي اللجنة، عند النظر في املوافقة على هذه الطلبات، االعتبارات والتوجهات التي تقتضيها املصلحة العامة لل

 

3املادة 
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ية.على جميع اجلهات ا�تصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في اجلريدة الرسم

 

وزير الدولة للشئون الداخلية

حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني

الرجاء عدم اعتبار املادة املعروضة أعاله رسمية
البوابة القانونية القطرية

امليزان - البوابة القانونية القطرية
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