
النموذج األول طلب نقل الكفالة
حضرة السيد المحترم ................\

تحية طيبة ,وبعد  

نحن في أمس الحاجة لخدمات مكفولكم السيد \ ................. وهو يحمل الجنسية   

............ وإقامة رقم ................. التي تم إصدارها في يوم ............ ونرغب في 

انضمامه للعمل لدينا وتحت كفالتنا,ونرغب في إصدار خطابات التنازل إلى مدير مكتب العمل  

السيد .............. وتقديم خطاب آخر إلى مؤسسة ............ يوضح عدم وجود أي مانع 

للتنازل عن خدمة المكفول المذكور أعاله و سوف نقدم لكم صورة من جواز السفر الخاص به 

بعد االنتهاء من اجراءات نقل الكفالة.

مع جزيل الشكر والتقدير.

اسم الكفيل الجديد .....................\



النموذج الثاني طلب نقل الكفالة
السيد المحترم ................\

نود أن نعلمكم بحاجتنا إلى خدمات مكفولكم السيد \ ................. الذي يحمل الجنسية   

............ وإقامة رقم (................) وتم إصدارها من ..........في يوم ......... و هذا بسبب 

رغبتنا في أن يعمل لدينا وتحت كفالتنا,وفي حال موافقتكم على طلبنا برجاء تقديم خطابات   

التنازل إلى كل من مدير مكتب العمل والعمال ومدير الجوازات بمنطقة ............

و

خطاب إلى شركتنا يوضح عدم الممانعة بالتنازل عن خدمة المكفول المذكور أعاله و بعد 

االنتهاء من كل اجراءات نقل الكفالة سوف نرسل لكم صورة من جواز السفر الخاص به.



النموذج الثالث طلب نقل الكفالة
األستاذ المحترم ................\

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

نود اخباركم بأننا في حاجة إلى خدمات مكفولكم السيد \............وهو.........الجنسية 

والإقامة رقم ................ التي تم إصدارها من ..........في يوم .......... الموافق 

............ونرغب في أن يكون تحت كفالتنا و يعمل لصالحنا . ونرجو منكم  الموافقة على ذلك 

و إرسال خطاب لمدير الجوازات بمنطقة .............. ومدير مكتب العمل والعمال الخبارهم 

بموافقتكم الكريمة على طلبنا ثم ارسال خطاب لنا بالموافقة على التنازل عن خدمات مكفولكم 

السيد \ ............... و سوف نرسل لكم صورة من جواز السفر الخاص به بعد االنتهاء من 

اجراءات نقل الكفالة.



النموذج الرابع طلب نقل الكفالة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى السيد الموقر: ..................................................................

نتوجه بهذا الطلب إلى سيادتكم من أجل نقل كفالة السيد: 

..........................................................، التابع في الوقت الحالي إلى كفالتكم، والذي 

يحمل جنسية: ..............، رقم جواز سفر: ......................، ورقم اإلقامة هو: ...............، 

الصادرة بتاريخ: .../... /...، وسارية حتى تاريخ: ..../ ...../ ...

نود إحاطة سيادتكم علمًا إننا نرغب في عمل السيد المكفول السابق ذكره لدينا وتحت كفالتنا، لذا 

نرجو منكم إتمام الالزم، وتقديم تنازل عن كفالته لدى مدير مكتب العمل، وتقديم خطاب نقل إلى 

مؤسسة ..............، حتى يتم التأكد من عدم ممانعتكم في التنازل عن كفالة السيد 

....................................... بشكل نهائي.

مع كامل االحترام والتقدير، نرجو سرعة إنهاء اإلجراءات.

الكفيل الجديد/ .........................................................................

التوقيع: .......................................

تاريخ التحرير:.../ ... /...


