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    ١- ال يجوز لألجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلي  الكويت إال بإذن خاص من وزير الداخلية .

    ٢- علي الكفيل األجنبي الذى دخل الكويت ببطاقة دعوة أو إذن زيارة أال يسمح له بالعمل إال بإذن 
    من وزارة   الداخلية , وعلية ان يخطر اإلدارة العامة لشئون الهجرة عن محل إقامته متي طلب منه ذلك , 

    و يتحمل نفقات إعادته إلي بلده.

    ٣- علي األجنبى القادم للبالد بقصد الزيارة أو املرور لفترة جتاوز  (٤٨) ساعة إخطار إدارة الهجرة اخملتصة عن     
       محل إقامتة , و كذلك عند تغيير محل اإلقامة خالل (٤٨) ساعة.

    ٤- بتعهد الكفيل [ان املكفول غير مطلوب و خال من السوابق و أن كافة البيانات املدونة بهذا الطلب صحيحة  
     وإذا ثبت بعد دخول املكفول البالد أن هذة البيانات غير صحيحة , أو انة مطلوب أو لدية سوابق أو سبق إبعاده

     أو تبني عدم لياقتة الصحية , فيعاد إلى بلده على نفقة الكفيل دون أدنى مسئولية على الوزارة.

    ٥-  علي صاحب العمل فى القطاع األهلي إخطار اإلدارة العامة لشئون الهجرة عند ترك العامل للعمل أو   
        إنهاء  عقده أو فسخه , أو تغيير محل إقامته و أن يعيده إلي بلده على نفقته عند إنتهاء عمله لديه .

          
    ٦- إذا ترك اخلادم العمل لدي مخدومه فبل إنتهاء عقد إستخدامه ألغى ترخيص إقامته من تاريخ تركه العمل,

         و على اخملدوم إخطار اإلدارة العماة لشئون الهجرة بترك اخلادم العمل خالل أسبوع من وقوعه.

    ٧- علي اجلهة احلكومية التي يعمل لديها األجنبي إخطار اإلدارة العامة لشئون الهجرة بإتهاء خدمة املوظف
        فور إنتهائها .

    ٨-  من يتقدم بطلب إلتحاق بعائل يتحمل اإلنفاق علية أثناء إقامته فى البالد , و أن يخطر إدارة الهجرة اخملتصة
           عن محل إقامته أو أى تغيير يطرأ عليه و أن يعيده على نفقته عند إنتهاء إقامته في البالد .  

 بيانات املرافقني على نفس اجلواز

تاريــخ امليالد اجلنسيةاإلسم  الكامل               م صلة القرابةاجلنــس
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إصدار موقع وزارة الداخلية " www. moi.gov.kw " النماذج اإللكترونية . 
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