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دليل موجز عن:
ماذا تفعل في حالة وفاة أحد 

الوافدين داخل دولة قطر

وفــاة أحــد األقــارب أو األصدقــاء أمــر مؤســف ومجهــد عاطفًيــا، بــل ويزيــد عــن ذلــك غالًبــا ويصبــح عصيًبــا ومعقــًدا 
لمــا يصاحبــه من إجــراءات.

ومــا يزيــد مــن تعقيــد األمــور أكثــر هــو إذا كان البــد مــن تنفيــذ اإلجــراءات فــي دولــة أخــرى غيــر جنســية المتوفى 
ألن القواعــد واإلجــراءات المعمــول بهــا غالًبــا مــا تكــون غير مألوفة لألشــخاص المعنيين.

ولذلــك نقــدم هــذا الدليــل الموجــز لتقديــم بعــض اإليضاحــات حــول الخطــوات التــي يجــب اتباعهــا فــي حالــة 
وفــاة أحــد الوالديــن أو األحبــه أو األصدقــاء داخــل قطــر.
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دليل موجز عن:2
ماذا تفعل في حالة وفاة أحد الوافدين داخل دولة قطر

يتولــى قســم تســجيل المواليــد والوفيــات بــوزارة الصحــة العامــة إصــدار شــهادات الوفــاة وتصاريــح الدفــن 
داخــل الدولــة لغيــر القطرييــن.

للحصــول علــى شــهادة وفــاة وإنهــاء اإلجــراءات الالزمــة مــع وزارة الصحــة العامــة، فيمــا يلــي »المســتندات 
المطلوبــة للوافديــن )المقيميــن غيــر القطرييــن(«:

♦  بالغ الوفاة الصادر من المستشفى.

♦  نموذج تسجيل الوفاة.

♦  جواز السفر األصلي للمتوفى.

♦  البطاقة الشخصية األصلية أو جواز السفر األصلي للمبلغ.
وفي حالة إعادة الجثمان إلى الوطن األصلي، سيتم طلب مزيد من المستندات.

وفًقا للقانون القطري1 ، يسري على الميراث قانون جنسية المورث وقت وفاته. 
يلزم تقديم شهادة حصر ورثة المتوفى.

ــة قطــر، كمــا  ــة قطــر علــى جميــع المســتندات ذات الصلــة الصــدارة خــارج دول ــر خارجيــة دول يلــزم تصديــق وزي
يلــزم تصديقهــا مــن قبــل ســفارة دولــة قطــر فــي دولــة اإلصــدار. لــكل دولــة إجراءاتهــا المختلفــة، لــذا ننصحــك 
باالتصــال بقنصليــة قطــر فــي الدولــة المعنيــة للحصــول علــى لتوجيهــك بمــا يجــب فعلــه. وبعــد ذلــك، يلــزم 

توثيــق المســتندات المصّدقــة داخــل دولــة قطــر.

شهادة الوفاة

شهادة اإلرث

1المادة 23 من القانون رقم )22( لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
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دليل موجز عن:3
ماذا تفعل في حالة وفاة أحد الوافدين داخل دولة قطر

يجــوز للورثــة بأنفســهم أو أي طــرف ثالــث بموجــب توكيــل رســمي توّلــي إدارة أصــول المتوفــى. إذا تــم إصــدار 
التوكيــل خــارج دولــة قطــر، فيجــب تصديقــه مــن قبــل وزيــر خارجيــة دولــة اإلصــدار ثــم تصديقــه مــن قبــل ســفارة 

دولــة قطــر فــي تلــك الدولــة.
هنــاك العديــد مــن المســائل التــي يجــب معالجتهــا بعــد وفــاة أحــد الوافديــن داخــل دولــة قطــر، ومــن أكثرهــا 

شــيوًعا:

إذا كان المتوفــى موظًفــا فــي قطــر، فيتحمــل صاحــب العمــل تكاليــف تجهيــز ونقــل جثمــان العامــل المتوفــى 
إلــى موطنــه األصلــي أو محــل إقامتــه إذا طلــب ذويــه ذلــك2 .

يحــق للورثــة اســتالم المدفوعــات المســتحقة للموظــف المتوفــى، وذلــك بموجــب االتفاقيــة الموقعــة بيــن 
الموظــف وصاحــب العمــل. يلتــزم صاحــب العمــل بتقديــم تســوية نهائيــة تتضمــن كافــة المبالــغ المســتحقة. 
قــد تشــمل هــذه المبالــغ، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، الرواتــب غيــر المدفوعــة ومكافــأة نهايــة الخدمــة 
وأي مســتحقات أخــرى مســتحقة الدفــع منصــوص عليهــا فــي عقــد العمــل. ُتحــّول هــذه المبالــغ إلــى الحســاب 
المصرفــي للموظــف. ويجــوز تحويــل التســوية النهائيــة مباشــرة إلــى الحســاب المصرفــي للورثــة إذا أجــاز 

البنــك هــذه العمليــة.
ــة  ــودع خزين ــون القطــري3 ، وجــب علــى صاحــب العمــل أن ي ــغ، فبموجــب القان ــب أحــد بهــذا المبل ــم يطال إذا ل
المحكمــة المختصــة أي أجــر، أو مســتحقات أخــرى للعامــل مضاًفــا إليهــا مكافــأة نهايــة الخدمــة. وعلــى أن يتضمــن 
محضــر اإليــداع تقريــًرا مفصــاًل يبيــن فيــه كيفيــة حســاب المبالــغ المشــار إليهــا وأن يوافــي إدارة العمــل بنســخة 

مــن هــذا التقريــر.
وتــوزع المحكمــة المبالــغ المودعــة علــى ورثــة العامــل المتوفــى طبقــًا ألحــكام الشــريعة اإلســالمية أو قانــون 
األحــوال الشــخصية المعمــول بــه فــي دولــة المــورث. وإذا انقضــت ثــالث ســنوات علــى تاريــخ اإليــداع دون أن 

ُيعــرف المســتحق للمبالــغ المودعــة وجــب علــى المحكمــة إحالتهــا إلــى الخزينــة العامــة للدولــة.
لورثــة العامــل الــذي يتوفــى بســبب العمــل الحــق فــي الحصــول علــى التعويــض4. ويحســب مقــدار التعويــض 
فــي حالــة الوفــاة بســبب العمــل طبًقــا ألحــكام الشــريعة اإلســالمية. ومــع ذلــك، فــإن حــق الورثــة فــي المطالبة 

بهــذا التعويــض يســري لمــدة عــام واحــد فقــط بعــد وفــاة العامــل.
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن الحــق فــي التعويــض ال يســري علــى ورثــة العامــل الــذي تعمــد إصابــة نفســه، أو 
الــذي كان تحــت تأثيــر المخــدرات أو الكحــول وقــت الوفــاة، أو الــذي انتهــك عمــًدا تعليمــات الصحــة والســالمة 
المهنيــة الصــادرة عــن صاحــب العمــل، أو الــذي رفــض دون إبــداء أي اســباب أن يتــم فحصــه أو معالجتــه مــن قبــل 

ســلطة طبيــة.

إدارة األصول

التوظيف

2المادة 57 من القانون رقم )14( لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

3المادة 55 من القانون رقم )14( لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

4المادة 110 من القانون رقم )14( لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
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ــة وفــاة صاحــب الحســاب المصرفــي، ســيقوم المصــرف بعــد الوفــاة بتجميــد الحســاب حتــى يقــّدم  فــي حال
الورقــة المســتندات الالزمــة. وعلــى الورثــة االتصــال بالمصــرف إلبالغــه بأنهــم ورثــة صاحــب الحســاب. ســيتعين 
بالمصــرف.  القانونــي  المتوفــى طلــب تفويــض مــن القســم  إدارة حســابات  الراغبيــن فــي  الورثــة  علــى 

ــي: ــة هــي كاآلت المســتندات المطلوب

♦  شهادة الوفاة

♦  شهادة حصر الورثة

♦  التوكيل، إن ُوجد
وفور الحصول على التفويض، يجوز للورثة أو الوكيل تحويل المبالغ الموجودة داخل الحسابات وإغالقها.

قبــل الســماح بــأي حركــة لألصــول الماليــة، ســتقوم المصــارف أواًل بتســديد أي قــروض أو ديــون قائمــة. ومــع 
ذلــك، فتوجــد بعــض المنتجــات الماليــة مغطــاة بالتأميــن وفــي هــذه الحالــة يقــوم التأميــن بتغطيــة الديــون ذات 

الصلة.

بعــد الوفــاة مباشــرة، يتعّيــن علــى الكفيــل أو الورثــة أو المكلــف التحقــق ممــا إذا كان المتوفــى لديــه تأميــن 
علــى الحيــاة، حيــث قــد تغطــي شــركة التأميــن كل أو بعــض تكاليــف الدفــن أو إعــادة الجثــة إلى الوطــن األصلي. 
لــكل شــركة تأميــن قائمــة مختلفــة بالمســتندات المطلوبــة، إال أن توجــد بعــض المســتندات المشــتركة التــي 
ــر الطبــي أو  ُتطلــب عــادة وهــي بوليصــة التأميــن األصليــة وشــهادة الوفــاة )األصليــة ونســخة منهــا( والتقري

تقريــر الشــرطة عــن الوفــاة.

إذا كان المتوفــى قــد وقــع عقــد إيجــار مســكن، فيلــزم إبــالغ المؤجــر بوفــاة المســتأجر. وال يجــوز إنهــاء عقــد 
ــه  ــة وفــاة المســتأجر، يحــل محلــه فــي جميــع حقوقــه والتزامات اإليجــار بوفــاة أي مــن طرفــي العقــد. فــي حال
الناشــئة عــن عقــد اإليجــار، زوجه/زوجتــه، وأصولــه، وأوالده، الذيــن يقيمــون معــه فــي العيــن المؤجــرة، عــدا مــن 
ســبق تركــه منهــم العيــن المؤجــرة قبــل وفاتــه . ويجــوز لورثــة المســتأجر ممــن كانــوا يشــاركونه االنتفــاع بالعيــن 

المؤجــرة، بشــروط خاصــة، طلــب إنهــاء العقــد.

عنــد وفــاة أي فــرد داخــل قطــر، تقــوم الهيئــة العامــة لشــؤون القاصريــن بجمــع معلومات حوله أصولــه وتجمّدها 
حتــى يطالــب الورثة الشــرعيون بها.

وفــي هــذه الحالــة، يتعّيــن علــى الورثــة أو المفــّوض تقديــم المســتندات المطلوبــة لفــك تجميــد الحســابات 
المصرفيــة واألصــول.

الحسابات البنكية والقروض

التأمين

إيجار المسكن

الهيئة العامة لشؤون القاصرين

5المادة 23 المادة رقم 17 من القانون رقم )4( لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

6المادة رقم 16 من القانون رقم )4( لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات 

والمادتين رقم 633 و634 من القانون رقم )22( لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
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القانــون القطــري ال ُيلــِزم عمــل وصيــة. إال أنــه فــي حالــة القصــر المقيميــن فــي قطــر أو وجــود أصــول مملوكــة 
للمتوفــى داخــل الدولــة، ُنوصــى بشــدة بإعــداد وصيــة. فــي الواقــع، عــدم وجــود وصيــة قــد يتمّخــض عنهــا زيــادة 

فــي تعقيــد إجــراءات الحضانــة للقصــر غيــر المصحوبيــن وإدارة ممتلــكات المتوفى.
الدولــة رعايــة األطفــال حتــى تحديــد األوصيــاء  فــي حالــة وفــاة كال والــدي القصــر فــي قطــر، ســتتولى 
المناســبين. ســيتعين علــى األوصيــاء القانونييــن إثبــات أحيقتهــم وجدارتهــم بالوصايــة علــى القصــر وقــد 
ــا طويــاًل. فــي حالــة وجــود وصيــة معّيــن فيهــا بالفعــل األوصيــاء علــى القصــر،  تســتغرق هــذه اإلجــراءات وقًت

فســيتمكن األطفــال مــن االنضمــام إلــى األوصيــاء عليهــم المعينيــن علــى الفــور.
أمــا فيمــا يخــص األصــول، ففــي غالــب تشــوب عمليــة تحديــد الورثــة حالة من عــدم اليقين، ويتــم تجميد األصول 
لفتــرة طويلــة حتــى تبــت المحكمــة ذات الصلــة فــي األمــر. لتجنــب المشــاكل المتعلقــة بتجميــد الحســابات أو 

األصــول األخــرى لفتــرات طويلــة، مــن المستحســن للمغتربيــن إعــداد وصيــة صالحــة فــي دولــة قطــر.
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ماذا تفعل في حالة وفاة أحد الوافدين داخل دولة قطر
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