
م10/2019/ 21 -هـ  1441 صفر 22األثنني                1          والستون    اخلامسةالسنة  1467العدد ملحق الكويت اليوم 

وزارة الداخلية

2019( لسنة 957رقم ) وزاري قرار 



 م10/2019/ 21 -هـ  1441 صفر 22 األثنني               2          والستون    اخلامسةالسنة  1467العدد ملحق الكويت اليوم 

 وزارة الداخلية 
 (2019لسنة  957)قرار وزاري رقم  

 ابلالئحة التنفيذية لقانون إقامة األجانب
 :لداخليةانئب رئيس جملس الوزراء ووزير ا

بقـانون  1959لسـنة  17بعد االطالع على املرسـوم األمـ ي رقـم  -
 إقامة األجانب والقوانني املعدلة له. 

يف شـنن التـنمني اليـحل علـى  1999لسـنة  1وعلى القـانون رقـم  -
 األجانب وفرض رسوم مقابل اخلدمات اليحية.

ـــــم  - ـــــى القـــــانون رق ـــــل  2010لســـــنة  6وعل يف شـــــنن العهـــــل األهل
 انني املعدله له.والقو 
يف شــنن وقــوي اوي اةعاقــة  2010لســنة  8وعلــى القــانون رقــم  -

 والقوانني املعدلة له.
 يف شنن العهالة املنزلية. 2015لسنة  68وعلى القانون رقم  -
بشـــنن الرعايـــة االجتهاعيـــة  2016لســـنة  18وعلـــى القـــانون رقـــم  -

 للهسنني.
ابلالئحــة التنفيذيــة  1987لســنة  640وعلــى القــرار الــوزاري رقــم  -

 لقانون إقامة األجانب والقرارات املعدلة واملكهلة هلا .
بشــنن اةلتحــاي بعائــل  1992لســنة  2وعلــى القــرار الــوزاري رقــم  -

 لألجانب املوجودين ابلبالد وتعديالته.
ـــــم  - ـــــوزاري رق ـــــرار ال ـــــى الق ـــــة  1993لســـــنة  502وعل بشـــــنن إقام

 األجانب والقرارات املعدلة له.
 على عرض وكيل الوزارة . وبناء -

 قــــــــرر
 (1مادة )

ال جيوز دخول الكويت أو اخلروج منها إال ملن حيهل جواز سفر ساري 
املفعول صادر من سلطات بلده أو أي سلطة أخرى تعرتف هبـا  دولـة 
الكويـــتو أو ملـــن حيهـــل وثيقـــة تقـــوم مقـــام ا ـــواز صـــادرة عـــن إوـــدى 

ملهــا العــودة إد بلــده أو إد الســلطات املــذكورة وبشــرو أن  ــول وا
البلــد امليــدر هلــذه الوثيقــةو ويقــدم جــواز الســفر أو الوثيقــة يف املنفــذ 

 لتوثيق وركة الدخول أو اخلروج .
 (2مادة )

ال جيــوز دخــول الــبالد أو اخلــروج منهــا إال مــن منافــذ الــبالدو وبياان ــا  
 كاآليت:

 مطار الكويت الدويل. -1
 العبديل. -2
 الساملل. -3
 النويييب . -4
 ميناء األمحدي الشهايل. -5

 ميناء األمحدي ا نويب. -6
 ميناء الشعيبة . -7
 ميناء الزور . -8
 ميناء الشويخ . -9

 ميناء الدووة . -10
 فيلكا. -11
 ميناء عبدهللا. -12
 أم املرادم . -13

 (3مادة )
يشرتو لدخول األجنـ  الـبالد أن تكـون لديـه خـة دخـول صـادرة مـن 

رة العامــــة لشــــمون اةقامــــة أو مــــن منافــــذ الــــبالد أو مــــن إوــــدى اةدا
السلطات الكويتية املختية بذلك يف اخلارجو أو أن تكون لديه إقامة 
عادية سارية املفعولو ويعفى من خة الدخول رعااي الدول اليت ييـدر 

 هبا مرسوم .
 (4مادة )

دد أنواع خات الدخول واةجراءات الـيت تتخـذ بشـنعا علـى النحـو  ُتح
 التايل:

خة دخول للعهل ابحلكومة: تيدر بناء على الطلب اليادر من  -1
 إودى ا هات احلكومية أو املؤسسات واهليمات العامة يف البالد.

خــة دخــول للعهــل يف القطــاع األهلــل: تيــدر بنــاء علــى تيــري   -2
 عهل صادر من ا هة احلكومية املختية على النهواج املعد لذلك.

ــاء علــى خــة د -3 ــة ومــن يف وكههــم: تيــدر بن خــول للعهالــة املنزلي
النهـــواج املعـــد لـــذلك ويقدمـــه صـــاوب العهـــل علـــى أن ال يقـــل ســـن 

سنة ميالدية(و وجيوز  60سنة( وال يزيد على ) 21العامل املنزيل عن )
 للوزير املختص اةستثناء من شرو السن.

لـــى خـــة دخـــول ملزاولـــة نشـــاو يـــاري أو صـــناعل: تيـــدر بنـــاء ع -4
 ترخيص من ا هات املختية للهستثهر أو الشريك األجن .

خـــة دخـــول ل لتحـــاي بعائـــل: تيـــدر مـــن اةدارة العامـــة لشـــمون  -5
 اةقامة بناء على طلب يقدمه العائل على النهواج املعد لذلك.

خــــة دخــــول للدراســــة: تيــــدر بنــــاء علــــى شــــهادة مــــن ا هــــات  -6
صــة يف الــبالد محيــدي عليهــا مــن التعليهيــة احلكوميــة أو ا امعــات اخلا

 ا هات املختية تثبت قبول الطالب للدراسة هبا.
خــة دخــول للعــالج: تيــدر بنــاء علــى شــهادة صــادرة مــن وزارة  -7

اليــحة أو إوــدى املستشــفيات اخلاصــة شــريطة التيــديق عليهــا مــن 
 وزارة اليحة العامة تثبت قبول األجن  للعالج مبستشفيا ا .

خاصــــة(:  -عائليــــة  -ياريــــة  –ايرة )وكوميــــة خــــة دخــــول للــــز  -8
تيــدر بنــاء علــى طلــب مــن مــواطن أو مقــيم أو إوــدى الشخيــيات 
اةعتباريــة وفــق الطــوابحت الــيت ُتــددها اةدارة العامــة لشــمون اةقامــةو 
وجيوز للزائر البقـاء يف الـبالد مـدة أقيـاها شـهر واوـد مـا ل ييـر  لـه 



 م10/2019/ 21 -هـ  1441 صفر 22األثنني                3          والستون    اخلامسةالسنة  1467العدد ملحق الكويت اليوم 

 17( مـن املرسـوم األمـ ي رقـم 11)ابةقامة املؤقتة وفقًا حلكم املادة 
( 16أو ُتويل الزايرة إد إقامة عادية وفقاً حلكم املادة ) 1959لسنة 

 من هذا القرار.
خة دخول للهرور: تيدر من القنيـليات الكويتيـة يف اخلـارج أو  -9

مــن ا هــة املختيــة بــوزارة الداخليــة أو مــن منافــذ الــبالد والــك بنــاء 
يبني فيه البلد القادم منه والبلـد املتهـه على طلب من صاوب الشنن 

إليهو ويشرتو أن يكون وامال لتنشـ ة دخـول البلـد املتهـه إليـهو علـى 
أال تزيـــد مــــدة بقائـــه يف الــــبالد علـــى ســــبعة أايمو وجيـــوز التيــــري  لــــه 

( مــن املرســوم األمــ ي 11ابةقامــة املؤقتــة ابلــبالد وفقــاً حلكــم املــادة )
 .1959لسنة  17رقم 
 -دخـــول لســـائقل مركبـــات النقـــل )الشـــاونات  نواعهـــا  خـــة -10

ــة يف اخلــارج أو مــن ا هــة  الباصــات(: تيــدر مــن القنيــليات الكويتي
املختيـــة بـــوزارة الداخليـــة أو مـــن منافـــذ الـــبالد بنـــاء علـــى طلـــب مـــن 
صاوب الشنن يبـني فيـه البلـد القـادم منـهو وييـز هـذه السـهة حلاملهـا 

على أربعة عشر يومًاو وجيـوز التيـري  لـه  البقاء يف البالد ملدة ال تزيد
 17( مـن املرسـوم األمـ ي رقـم 11ابةقامة املؤقتة وفقًا حلكم املادة )

 .1959لسنة 
خة دخول للسياوة: تيدر من القنيليات الكويتية يف اخلارج  -11

بناء على طلب صاوب الشننو كها جيوز إصدارها من ا هة املختية 
منافذ البالد وفقاً للطوابحت اليت تطـعها اةدارة بوزارة الداخلية أو من 

العامــة لشــمون اةقامــةو وييــز هــذه الســهة حلاملهــا اةقامــة املؤقتــة يف 
الـبالد ملــدة ثالثـة أشــهرو وجيــوز يديـدها مبــا ال جيــاوز السـنة مــن  ريــخ 

 .1959لسنة  17( من املرسوم األم ي رقم 11الدخول وفقًا حلكم املادة )
طارئة: تيدر من منافذ البالد يف األوـوال الطارئـةو  خة دخول -12

ويتعني على واملها مغادرة البالد خالل سبعة أايم من  ريخ الدخولو 
وُتدد اةدارة العامة لشمون اةقامة الشروو الالزمة للدخولو وكذلك 

 ضوابحت طلب متديدها أو ُتويلها إد إقامة مؤقتة أو عادية.
تيـــدر مـــن اةدارة العامـــة لشـــمون  خـــة دخـــول لعـــدة ســـفرات: -13

اةقامـــة وال تزيـــد مـــد ا علـــى ســـنة واوـــدةو وييـــز حلاملهـــا الــــدخول 
املتكــرر إد الــبالد خــالل تلــك الســنةو علــى أن ال تزيــد مــدة بقائــه يف 
البالد على شـهر واوـد مـن  ريـخ كـل وركـة دخـول وفقـاً حلكـم املـادة 

تص مدير عـام و وخي1959لسنة  17( من املرسوم األم ي رقم 10)
ــد الطــوابحت  والشــروو املطلوبــة  اةدارة العامــة لشــمون اةقامــة بتحدي

 ةصدارها.
خة دخول عهل لعقد وكومل مؤقت: تيـدر بنـاء علـى طلـب  -14

إوــدى الشخيــيات اةعتباريــة مبوجــب عقــد وكــومل تقــل مدتــه عــن 
سنة واودةو والـك وفـق الطـوابحت الـيت ُتـددها اةدارة العامـة لشـمون 

لســنة  17( مــن املرســوم األمــ ي رقــم 11مــة وفقــاً حلكــم املــادة )اةقا
1959. 

 (5مادة )
( مـــــن 4( مـــــن املـــــادة )3يحقيـــــد بيـــــاوب العهـــــل املبـــــني يف البنـــــد )

 هذا القرار الفمات اآلتية:
 رب األسرة الكويتية املكونة من زوج وزوجة أو عدة زوجات. -1
لــــق وأوالده رب األســــرة الكويتيــــة املكونــــة مــــن أب أرمــــل أو مط -2

 الذين يقيهون معه يف معيشة واودة.
الكوييت املسن أو من اوي اةعاقة سـواء كـان اكـرا أم أنثـى عـدا  -3

 اوي اةعاقة الذهنية.
املــرأة الكويتيــة األرملــة أو املطلقـــة ولــديها أوالد أو املتزوجــة مـــن  -4

 أجن  .
 د.املرأة األجنبية مطلقة الكوييت أو أرملته وهلا منه أوال -5
رب األســـرة األجنبيـــة املكونـــة مـــن زوج وزوجـــة أو عـــدة زوجـــات  -6

 وأوالد يقيهون معه  يف معيشة واودة.
 املرأة األجنبية املقيهة يف البالد ولديها أوالد بكفالتها. -7
مــن يســتثق وفقــاً للطــوابحت والشــروو الــيت ُتــددها اةدارة العامــة  -8

 لشمون اةقامة.
 (6مادة )

ـــدد أعـــداد العه الـــة املنزليـــة ومـــن يف وكههـــم لـــدى صـــاوب العهـــل ُتح
 ( من هذا القرار على النحو التايل:5املشار إليه يف املادة )

( تكــــون  5و  4و  3و  2و  1أواًل: ابلنســــبة للفمــــات املبينــــة ابلبنــــود )
 كاآليت:

( عامــل منــزيل لــرب األســرة الــيت تتكــون مــن 3جيــوز مــن  عــدد ) -1
 سبعة أفراد أو أقل.

( عامل منزيل لرب األسرة اليت تزيد على سبعة 4عدد ) جيوز من  -2
 أفراد.

جيوز من  عامل منزيل واود لرب األسـرة زايدة علـى العـدد املبـني  -3
( مقابل كل فرد من اوي اةعاقة يف األسـرةو شـرو 2و  1يف البندين)

 إثبات الك ابملستندات اليادرة عن ا هة املختية.
(و فإنـــه جيـــوز مـــن  رب 7و  6ة ابلبنـــود )اثنيـــًا: ابلنســـبة للفمـــات املبينـــ

 ( عامل منزيل.2األسرة عدد )
ــة الــيت متــن  ليــاوب  ــة املنزلي خيطــت تقــدير احلــد األعلــى لعــدد العهال
العهل ل دارة العامة لشمون اةقامة مراعية يف الك عدد أفراد األسرة 
وأعهارهم ونوع السكن ومستوى الـدخلو وريـ  الـك مـن اةعتبـارات 

 ا ضرورية .اليت تراه
 (7مادة )

دد رسوم اةقامة للعامل املنزيل لدى صاوب العهل املشار إليه  -1 ُتح
( من هـذا القـرار 5( من املادة )5و  4و  3و  2و  1يف البنود أرقام )

د.ك( عــن كــل ســنة وجيــوز لــ دارة العامــة لشــمون اةقامــة  10مببلــ) )
زيـــد عـــن احلـــد مـــن  خـــة دخـــول أو إقامـــة لعـــدد مـــن العهالـــة املنزليـــة ي
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 50( علـــى أن يـــدفت رســـم إقامـــة قـــدره )6األقيــى املقـــرر يف املـــادة )
د.ك( عن   50د.ك( عن العامل املنزيل اةضايف األولو وبزايدة مبل) )

كل عامل منزيل على رسم اةقامة املقرر للعامل املنزيل اةضـايف الـذي 
 سبقه.

دد رسوم اةقامة للعامل املنزيل لدى صاوب العهل -2 املشار إليه  ُتح
د.ك(  200( من هذا القـرار مببلـ) )5( من املادة )7و  6يف البندين)

د.ك( للعامل املنزيل الثاينو بزايدة  300للعامل املنزيل األولو ومبل) )
 د.ك( عن كل عامل منزيل إضايف. 100مبل) )

تحعفى العهالة املنزليـة لـدى الدبلوماسـيني مـن رسـوم اةقامـة بواقـت  -3
امــل منــزيل فقــحت و ومــا يزيــد علــى الــك حييــل عنــه رســم ( ع2عــدد )
 د.ك( سنوايً عن كل عامل منزيل شريطة املعاملة ابملثل. 10قدره )

دد رسوم يديد إقامة العهالة املنزلية يف السنوات التالية للسـنة  -4 ُتح
 د.ك( سنوايً عن كل عامل منزيل. 10األود مببل) )

لعامـل املنـزيل مـن صـاوب عهـل يف وال املوافقة على نقل إقامة ا -5
إد آخــر تعامــل كنعــا إقامــة جديــدة وتطبــق بشــنعا األوكــام الســابقةو 
ويستثق من دفت رسـوم اةقامـة يف والـة نقلهـا مـن رب األسـرة املتـويف 
أو املطلق أو فاقد األهلية إد أود أفراد أسـرته والـك وفقـاً للطـوابحت 

 اليت تطعها اةدارة العامة لشمون اةقامة.
 (8مادة )

علــى كــل أجنــ  دخــل الــبالد بقيــد الــزايرة أو املــرور أو الســياوة أو 
الباصـــات القادمــة مـــن  -قيــادة مركبـــات النقــل )الشـــاونات  نواعهــا 

ساعة أن خيطر بنفسه أو من ينـوب عنـه إدارة  48اخلارج( لفرتة ياوز 
 شمون اةقامة املختية عـن لـل إقامتـهو وعليـه إاا ريـ  لـل إقامتـه يف
دائـــرة اظافاـــة التــــابت هلـــا أن يبلـــ) كــــل مـــن إداريت شـــمون اةقامــــة يف 
اظافاــة الــيت انتقــل منهــا واظافاــة الــيت ينتقــل إليهــا و ويكــون اةبــال  

سـاعة علـى النهـواج املعـد لـذلكو وجيـوز ملـدير  48يف احلالتني خـالل 
اةدارة العامة لشمون اةقامـة أن يعفـل مـن يـراه مـن اةخطـار ألسـباب 

 يقدرها.
 (9مادة )

ـــــــدة ل جيـــــــار أن  ـــــــادي واملســـــــاكن املفروشـــــــة املع ـــــــديري الفن ـــــــى م عل
ــــون  يبلغــــوا اةدارة العامــــة لشــــمون اةقامــــة عــــن األجانــــب الــــذين ينزل

ـــــزوهلم أو  48يف منشـــــو م أو يغادروعـــــا خـــــالل  ـــــن وقـــــت ن ســـــاعة م
 مغادر م على النهواج املعد لذلك .

يثبــت يف عقــد اةجيــار رقــم  كهــا يتعــني علــى مــؤجر العقــار أو انئبــه أن
جواز سفر املستنجر األجن  وكـل مـا يفيـد إثبـات شخيـيته وعليـه أن 

ســـم ايبلـــ) إدارة شـــمون اةقامـــة ابظافاـــة الواقـــت يف دائر ـــا العقـــارعن 
املستنجر وجنسيته ولل عهله وبياانت القـاطنني معـهو وعليـه أيطـاً أن 

  كتابـة خـالل أســبوع خيطرهـا خخـالء املسـتنجر للعقـارو ويكــون اةبـال
 وفقاً لآللية اليت ُتددها اةدارة العامة لشمون اةقامة.

 (10مادة )
كل من آوى أجنبياً أو أسكنه يف منزله جيب عليه أن يبل) إدارة شمون 

سم األجن  وعنوانه وجنسـيته ورقـم جـواز سـفره  ااةقامة املختية عن 
والــك وفقــاً ســاعة مــن وقــت ولــول األجنــ  أو مغادرتــه  48خــالل 

 لآللية اليت ُتددها اةدارة العامة لشمون اةقامة .
 (11مادة )

على كل أجن  يرزي مبولـود يف الكويـت أن خيطـر إدارة شـمون اةقامـة 
ابظافاـــة الـــيت يقـــيم هبـــا ميـــطحباً معـــه جـــواز أو وثيقـــة ســـفر للهولـــود 

 خالل شهرين من  ريخ الوالدة .
 (12مادة )

و  2و  1الـبالد طبقـا ألوكـام البنـود أرقـام ) جيوز لألجن  الذي دخل
( مــن هــذا القــرار أن يبقــى 4( مــن املــادة )14و  7و 6و  5و  4و  3

هبا دون ترخيص ابةقامة ملدة ال تزيـد علـى شـهرين مـن  ريـخ دخولـهو 
ويتعني مباشرة إجراءات احليول على اةقامة العادية أو املؤقتة خالل 

 تلك املدة .
قامة العادية ابلبطاقة املدنية اليادرة من اهليمة العامة وتثبت بياانت اة

( 14للهعلومات املدنيةو أما اةقامـة املؤقتـة املنيـول عليهـا ابملـادة )
 من هذا القرار فتثبت بياان ا يف جواز السفر أو الوثيقة اليت تقوم مقام ا واز .

 (13مادة )
 املولـود ابلكويـت أو جيوز الرتخيص ابةقامة املؤقتة أو العادية لألجنـ 

الـذي دخــل الــبالد طبقـاً ألوكــام املــواد السـابقةو وكــان لديــه جــواز أو 
 وثيقة سفر صاحلني طوال مدة إقامته.

ـــق  ـــوع إد آخـــر ومـــن ريـــرض إد آخـــر وف ـــل اةقامـــة مـــن ن وجيـــوز ُتوي
 الطوابحت اليت ُتددها اةدارة العامة لشمون اةقامة.

ــرتبحت مــدة اةقامــة العاديــة ابلغــرض ــو كــان منهــا وتنتهــل اب وت نتهائــه ول
 الك قبل عاية مد ا 

 (14مادة )
جيــوز مــن  إقامــة مؤقتــة لألجنــ  ملــدة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر وجيــب 

نتهائهـا مـا ل حييـل علـى يديـد هلـذه اةقامـة اعليه مغادرة البالد عنـد 
 مبا ال جياوز سنة واودة يف احلاالت التالية:

وــدى خــات الــدخول املشــار إليهــا يف مــن دخــل الــبالد مبوجــب إ -1
 ( من هذا القرار.4املادة )

 نتهت إقامتهم العادية يف البالد.امن  -2
ـــيت تقـــدرها اةدارة العامـــة لشـــمون  -3 احلـــاالت الطـــرورية وامللحـــة ال

 اةقامة.
ـــاً  ـــه أن يقـــدم طلب ـــةو فعلي ـــد اةقامـــة املؤقت وإاا رريـــب األجنـــ  يف يدي

 قل عن أسبوع .بذلك قبل عايتها مبدة ال ت
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 (15مادة )
ـــن  اةقامـــة العاديـــة وفقـــاً للهـــواد أرقـــام ) و  20و  19و  18و  17متح

( مــن هــذا القــرار ملــدة ال يــاوز وــس ســنوات جيــوز 24و  23و  22
 يديدها بناء على طلب صاوب الشنن قبل عايتها بشهر على األقل.

العاديــة أو املؤقتــة( الــيت متــن  لألجنــ  وال جيــوز أن تزيــد مــدة اةقامــة )
 على مدة صالوية جواز سفره .

 (16مادة )
 جيوز ُتويل خة الدخول للزايرة إد إقامة عادية يف األووال التالية:

من يلتحق إيودى وزارات الدولة أو املؤسسات واهليمات العامةو  -1
ك ويقتيــر الــك علــى املــؤهالت ا امعيــة والتخييــات الفنيــةو والــ

وفــق تقــدير مــدير عــام اةدارة العامــة لشــمون اةقامــة للقــادمني بســهة 
 دخول زايرة وكومية. 

 العهالة املنزلية ومن يف وكههم.  -2
لتحاي بعائل للقادمني بسهة دخول زايرة عائلية أو خة دخول اال -3

 للسياوة.
ـــاءه  -4 ـــه إقامـــة صـــاحلة ول يتهـــاوز بق أشـــهر خـــارج  6مـــن كـــان لدي

 ضطر لدخول البالد مبوجب خة دخول للزايرة.البالدو وا
مـــن دخـــل الـــبالد مبوجـــب خـــة دخـــول للعهـــل وابشـــر إجـــراءات  -5

احليــول علــى مســتلزمات مــن  اةقامــة ولكــن أضــطر ملغــادرة الــبالدو 
 وبقى يف اخلارج مدة ال تزيد على شهر واود.

 احلاالت اليت تقدرها اةدارة العامة لشمون اةقامة . -6
 (17مادة )

جيـــوز مـــن  اةقامـــة العاديـــة للعهـــل ابحلكومـــة أو اهليمـــات واملؤسســـات 
العامــةو والــك بنــاء علــى كتــاب صــادر مــن ا هــة الــيت عينــت طالــب 
اةقامــة للعهــل هبــاو وعليهــا إخطــار اةدارة العامــة لشــمون اةقامــة فــور 

 نتهاء خدمة املوظف العامل لديها .ا
 (18مادة )

يف القطاع األهلل مبوجـب إان العهـل  جيوز من  اةقامة العادية للعهل
اليادر له من ا هة احلكومية املختيةو وال جيـوز ُتويـل إقامـة العامـل 
ــــى  ــــة املختيــــة وعل يف هــــذا القطــــاع إال بتيــــري  مــــن ا هــــة احلكومي
صاوب العهل أن يقوم خخطار ا هات املختيـة عنـد إنقطـاع العامـل 

أن يعيــده إد بلــده عــن العهــل أو عنــد إنتهــاء عقــد العهــل أو فســخه و 
 على نفقته عند إنتهاء عهله لديه.

 (19مادة )
جيـــوز مـــن  اةقامـــة العاديـــة للهســـتثهر أو الشـــريك األجنـــ  يف نشـــاو 
يــاري أو صــناعلو والــك بنــاء علــى طلــب يقــدم مــن صــاوب الشــنن 
مرفقًا به ترخيص مبباشرة النشاو اليادر من ا هة احلكومية املختية 

 املشار إليه عند طلب يديد اةقامة .وجيب تقدمي الرتخيص 

 (20مادة )
جيوز من  اةقامة العادية للعامل املنزيل ومن يف وكهه بناء على طلب 
مــن صــاوب العهــل علــى النهــواج املعــد لــذلك يتعهــد فيــه  ن العامــل 

 نتهاء عهله.ااملنزيل يعهل لديه وأن يعيده على نفقته إد بلده عند 
عامل املنزيل ومن يف وكهه إال مبوافقة صـاوب وال جيوز ُتويل إقامة ال

ــهو وموافقــة العامــل املنــزيل علــى  العهــل الــذي صــدرت اةقامــة بكفالت
التحويـــل إد صـــاوب العهـــل ا ديـــد مبوجـــب عقـــد ثنـــائل موقـــت مـــن 

 الطرفني وفق اةجراءات اليت ُتددها اةدارة العامة لشمون اةقامة.
داخلية برتك العامل املنزيل وجيب على صاوب العهل أن خيطر وزارة ال

العهــل لديــه خــالل أســبوع مــن وقوعــهو وحياــر اســتخدام هــذا العامــل 
املنزيل أو إيوائه من قبل الغ و وجيـوز ملـدير عـام اةدارة العامـة لشـمون 
اةقامــة منحــه إقامــة جديــدة شــريطة احليــول علــى موافقــة خطيــة مــن 

و ويف هـذه احلالـة صاوب العهل السابقو أو السها  له مبغادرة الـبالد
ال يسه  له ابلعودة إليها إال بعد مرور عامـانو والـك وفقـاً للطـوابحت 

 اليت ُتددها اةدارة العامة لشمون اةقامة .
 (21مادة )
للهلتحقــني  5و  4و  3و  2و  1مــت عــدم اةخــالل  وكــام البنــود )

دة بعائل ممن بلغوا من العهر متام السنة الثامنة عشر فها فوي( من املـا
( من هذا القرار جيب أن يقر ويتعهد صاوب العهل أو العائـل  ن 4)

 بياانت العامل أو املكفول صحيحة.
وإاا ثبت بعد دخول العامل أو املكفول البالد  ن تلك البياانت ري  
 صحيحةو يتم إعادته إد بلده على نفقة صاوب العهل أو الكفيل .

 (22مادة )
لتحـاي بعائـل بنـاء علـى طلـب مـن العائـل جيوز من  اةقامـة العاديـة لال

على النهواج املعد لذلك يتعهد فيه  ن ينفق عليـه طـوال مـدة إقامتـه 
نتهاء اةقامةو وجيـوز ُتويلهـا دون اوأن يعيده على نفقته إد بلده عند 

موافقة العائل يف احلاالت اليت يقدرها مدير عام اةدارة العامة لشـمون 
 اةقامة .

 (23مادة )
ز مـن  اةقامـة العاديـة للدراسـة بنـاء علـى طلـب يقـدم مـن ا هـات جيو 

التعليهيــة احلكوميــة أو ا امعــات اخلاصــة مرفقــاً بــه شــهادة منهــا تثبــت 
قبوله للدراسة هبا ميدقة من ا هات املختيةو وعلى ا هة التعليهية 
عنـد طلــب يديــد اةقامــة أن ترفــق شــهادة تفيــد أن دراســة الطالــب ال 

ةو وخيــــتص مــــدير عــــام اةدارة العامــــة لشــــمون اةقامــــة زالــــت مســــتهر 
 بتحديد الطوابحت املطلوبة لتحويل هذه اةقامة إد ريرض آخر .   

 (24مادة )
عهـل ملـن يقـدم الـدليل علـى ميـادر إنفاقـه  جيوز من  اةقامـة العاديـة بغـ 

طوال مدة إقامتـهو وخيـتص مـديرعام اةدارة العامـة لشـمون اةقامـة بتحديـد 
 و والطوابحت املطلوب توافرها ملن  ويديد هذه اةقامة.الشرو 
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عــام اةدارة العامــة لشــمون اةقامــة أن لان لــه ابلعهــل يف  وجيــوز ملــدير
 البالد بناء على طلب يقدم من ا هات احلكومية .

 (25مادة )
على مجيت القادمني ألول مرة بغرض اةقامـة العاديـة يف دولـة الكويـت 

هبـا سـفارات أو قنيـليات كويتيـةو مراجعـة هـذه من الـدول الـيت يوجـد 
ـــذلك علـــى جـــوازات ســـفرهم أو  الســـفارات أو القنيـــليات للتنشـــ  ب
خات الدخولو وال يسه  هلم ابلدخول إد البالد دون احليول على 

 تلك التنش ة.
عنـد طلـب اةقامـة  14ويتعني على طالب اةقامة وفقاً للهواد أرقـام )

ـــة و املؤقتـــة للعـــاملني بعقـــود  و  20و  19و  18و  17وكوميـــة مؤقت
عنــد طلــب اةقامــة للهلتحقــني بعائــل ممــن بلغــوا مــن العهــر  انيــة  22

 ( من هذا القرار توف  ما يلل:24و  23عشر سنة فنكثر و 
صــحيفتا والــة جنائيــة خاليتــان مــن الســوابق إوــدا ا صــادرة مــن  -1

ة أو القنيـلية السلطة املختية ببلـد القـادم ميـدقاً عليهـا مـن السـفار 
سـتخراجها ثالثـة أشـهر االكويتية إن وجدت هبـذا البلـد ول  ـل علـى 

عند  ريخ الدخول واألخرى صادرة عن اةدارة العامة لألدلـة ا نائيـة 
 ول  ل على إستخراجها ثالثة أشهر.

شهادة صحية صادرة من وزارة اليـحة العامـة تفيـد خلـو واملهـا  -2
 من األمراض السارية.

لتحـــاي بعائـــل علـــى املولـــودين تســـري الفقـــرة الســـابقة يف والـــة االوال 
 واملقيهني يف الكويت.

ــــدها أو ُتويلهــــا إد  ــــة أو يدي ويتعــــني للحيــــول علــــى اةقامــــة العادي
صـــاوب عهـــل أو كفيـــل آخـــرو إثبـــات تســـهيله يف ناـــام الطـــهان أو 
التــنمني اليــحل اليــادر مــن قبــل وزارة اليــحة العامــة خســم املكفــول 

 اةقامة العادية ملدة ال تزيد على مدة الطهان اليحل . ومتن 
 (26مادة )

نتهـت مـدة اةقامـة أو رفـل يديــدها جـاز لـ دارة العامـة لشــمون اإاا 
اةقامة من  صاوبها إشعار مغادرة ملدة ال ياوز ثالثة أشهر من  ريخ 

نتهاء خدمته لدى ا هات احلكوميةو لتيفية وقوقه انتهاء إقامتهو أو ا
 لتزاماتهو ويتعني عليه مغادرة البالد خالل هذه املدة.او 

وال يسه  خصـدار خـة دخـول للعهـل مبهنـة )سـائق أو منـدوب( وفقـاً 
( من هـذا القـرار لألجنـ  الـذي كـان 20و  19و  18و  17للهواد )

مقيهًا يف البالد ويشغل إودى تلك املهنتنيو إال بعـد مـرور سـنتني مـن 
  ريخ مغادرة البالد.

ســـتثناء العامـــل املنـــزيل مـــن مـــرور مـــدة الســـنتني إاا كانـــت خـــة اوجيـــوز 
الـدخول للعهــل علـى نفــس صـاوب العهــلو أو مبوجـب تيــري  عهــل 

 على املنشنة املهلوكة لنفس صاوب العهل الذي كان يعهل لديه .

 (27مادة )
يحبعـــد األجنـــ  إدارايً عـــن الـــبالد ولـــو كانـــت إقامتـــه ســـارية املفعـــول يف 

 آلتية:احلاالت ا
إاا صـدر ضــده وكـم بعقوبــة جنايـة و أو يف جر ــة  لـة ابلشــرف  -1

 أو األمانة.
إاا صـــدرت ضـــده ثالثـــة أوكـــام جزائيـــة إوـــداها مقيـــدة للحريـــة  -2

 خالل وس سنوات.
 إاا صدرت ضده أربعة أوكام جزائية أاًي كانت خالل وس سنوات. -3
داب العامـــــة إاا كانـــــت امليـــــلحة العامـــــة أو األمـــــن العـــــام أو اآل -4

 تستدعل الك.
 ويتم تنفيذ اةبعاد وفقاً هلذه احلاالت ابلتنسيق مت ا هات املعنية.

 (28مادة )
 أواًل: ُتدد رسوم السهات كاآليت:

 ثالثة دانن : )خة دخول(. -1
 ديناران: )خة مرور(. -2
 دينار واود: خة دخول لعدة سفرات عن كل شهر ومبا ال جياوز سنة. -3

 ُتدد رسوم اةقامة كاآليت: اثنيًا:
 عشرة دانن  ل قامة العادية عن كل سنة. -1
دينار واود: عن كل شهر حبيث ال ياوز عشرة دانن  عن السـنة  -2

 الواودة ل قامة املؤقتة .
ويراعى عند تنفيذ الك ُتهل املكفول رسوم اةقامـة ابلنسـبة للعـاملني 

 يف القطاع احلكومل.
لتحـــاي بعائـــل لألجانـــب العـــاملني يف القطـــاعني االاثلثـــًا: ُتـــدد رســـوم 

 احلكومل واألهلل كاآليت:
د.ك( يف القطـاع احلكـومل وبواقـت  10للزوجة أو الزوجات واألبنـاء بواقـت ) -أ
د.ك( للعاملني يف القطـاع األهلـل عـن السـنة األود فقـحتو ويكـون رسـم  100)

 فرد. د.ك( سنوًل عن كل 10التهديد للسنوات التالية بواقت )
إاا كــان امللتحــق ابلعائــل مــن ريــ  الزوجــة أو األبنــاء يكــون رســم  -ب

 د.ك( عن كل فرد سنواًي. 200) اةقامة بواقت
لتحاي بعائل سالفة الذكر يف البند )اثلثًا( عن  ُتيل رسوم إقامة اال -

 كل فرد ولو كان مطافاً إد جواز سفر شخص آخر.
رسوم إقامة اةلتحاي بعائـل  يستثق من تطبيق البنود السابقة بشنن -

 الفمات التالية:
 األبناء األجانب للهواطنني الكويتيني والكويتيات. -1
العسكريون من فمة املقيهني بيورة ريـ  قانونيـة العـاملني يف وزارة  -2

 الداخلية ووزارة الدفاع واحلرس الوطين.
هـني رعااي دول جملس التعاون اخلليهـل لـدول اخللـيل العربيـة املقي -3

 ابلكويت شريطة املعاملة ابملثل.
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رابعًا: يستثق من تطبيق القواعد السابقة رعااي الدول اليت تكون طرفاً 
تفاقيات ثنائية مـت دولـة الكويـت هبـذا الشـنن والـك شـريطة املعاملـة اب

 ابملثل .
 (29مادة )
لتحـاي بعائـل للقـادمني مـن اخلـارج أن ال يشرتو للحيول على إقامـة عاديـة لال

د.ك( وســهائة دينــار   500يقــل الراتــب الشــهري لألجنــ  املقــيم ابلــبالد عــن )
كـوييتو ويعتــد يف ُتديــد الراتــب الشــهري لألجنـ  ابألجــر النــاتل عــن العهــل يف 

 مهنته اليت من  على أساسها اةقامة ابلبالد.
لتحـاي بعائـل للهتواجـدين أو املولـودين أما بشنن من  إقامـة عاديـة لال

و واملولــودين خــارج الــبالد ممــن ال تتهــاوز أعهــارهم ســنة داخــل الــبالد
واوــدة ألبـــوين مقيهـــني يف الـــبالدو فيخـــتص مـــدير عـــام اةدارة العامـــة 
لشـــمون اةقامـــة ابســـتثنائهم مـــن شـــرو الراتـــب املشـــار إليـــه يف الفقـــرة 

 األود من هذه املادة .
 (30مادة )

حـاي بعائـل لتيحستثق من شرو الراتب للحيـول علـى إقامـة عاديـة لال
( مــن هــذا القــرار األجنــ  املقــيم ابلــبالد مــن اوي 29الــوارد ابملــادة )

 املهن التالية بشرو أن تكون مهنته يف البالد مطابقة لذات  ييه:
املستشـــــــارون والقطـــــــاة وأعطـــــــاء النيابـــــــة واخلـــــــ اء والبـــــــاوثون  -1

 القانونيون يف القطاع احلكومل.
 األطباء والييادلة. -2
 امعات والكليات واملعاهد العليا.أساتذة ا  -3
مدراء ووكالء املدارس وموجهو التعلـيم واملدرسـون واألخيـائيون  -4

 االجتهاعيون ولطرو املخت ات يف القطاع احلكومل.
 املستشارون املاليون واالقتياديون ا امعيون. -5
 املهندسون. -6
 أئهة وخطباء ومؤانو املساجد ولفاو القرآن الكرمي. -7
 أمناء املكتبات اب هات احلكومية ويف ا امعات اخلاصة. -8
العــــاملون بــــوزارة اليــــحة ضــــهن اهليمــــة التهريطــــية مــــن ممرضــــني  -9

ومسعفني وشاريلل الوظائف الفنية الطبية مبختلف  ييا مو وكذلك 
 العاملني يف جمال اخلدمة اةجتهاعية.

 كومل.األخيائيون االجتهاعيون والنفسيون يف القطاع احل -10
 اليحفيون واةعالميون واملراسلون. -11
 املدربون والالعبون يف اةُتاد واألندية الرايضية. -12
 الطيارون واملطيفون. -13
 جمهزو املوتى والقائهون على دفنهم . -14

 (31مادة )
يحشـرتو لقبـول طلبــات خـات الــدخول واةقامـة وري هــا مـن املعــامالت 

أن تكــون موقعــة مــن أوــد املفوضــيني ابلنســبة للهؤسســات والشــركات 
 ابلتوقيت املعتهدين لدى ا هات احلكومية املختية .
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 (32مادة )
جيوز من  األجن  املرخص له ابةقامة إان ابلغياب خـارج الـبالد ملـدة 

 تزيد على ستة أشهر يف احلاالت اآلتية:
الدارسون يف اخلارج ومرافقوهم شريطة إثبات الك بشهادة رخية  -1
 هدة .معت
املرضى ومرافقوهم ممن يتطلب عالجهم خارج الكويت مدة تزيـد  -2

 على ستة أشهر ويثبت الك بتقارير طبية معتهدة .
موظفــو الــوزارات واملؤسســات والشــركات ومــرافقيهم ممــن يتطلــب  -3

وجــودهم خــارج الــبالد مــدة تزيــد علــى ســتة أشــهر بكتــاب صــادر مــن 
 مقار أعهاهلم.

 يه.زوجة املواطن ووالد -4
 زوج وأبناء املواطنات . -5
 العهالة املنزلية ومن يف وكههم. -6

 ويقدم طلب احليول على اةان من صاوب الشنن أو من  ثله قانوان.
 (33مادة )
( مــن هــذا القــرارو تقــت مســؤولية 9مــت عــدم اةخــالل  وكــام املــادة )

 اةخطار عن املستنجر األجن  على كل من:
 ليت لديها عقارات أو مساكن  ييها ملوظفيها .الوزارات واهليمات ا -1
وزارة األوقاف والشمون اةسالمية ابلنسـبة للعقـارات الـيت تـديرها  -2

 أو تشرف عليها .
ـــــالك الدولـــــة ابلنســـــبة للعقـــــارات املســـــتهلكةو وكـــــذلك  -3 إدارة أم

 العقارات اليت تستنجرها ةسكان موظفل الدولة .
 قارات اليت تديرها نيابة عن القير.إدارة شمون القير ابلنسبة للع -4
 الشركة اليت تستنجر عقارات ةسكان موظفيها . -5
 أية واالت مشاهبة يسنل عن التبلي) ا هة اليت تدير العقار. -6

 (34مادة )
ـــم  ـــوزاري رق ابلالئحـــة التنفيذيـــة  1987لســـنة   640يلغـــى القـــرار ال

والقــرار  1992لســنة  2والقــرار الــوزاري رقــم لقــانون إقامــة األجانــب 
املشــار إلــيهمو كهــا يلغــى كــل نــص  1993لســنة  502الــوزاري رقــم 

 يتعارض مت أوكام هذا القرار.
 (35مادة )

عتبـاراً مـن  ريـخ اعلى مـن يعنـيهم األمـر تنفيـذ هـذا القـرارو ويعهـل بـه 
 نشره اب ريدة الرخية.

 نـائـب رئيـس جملـس الـــوزراء
 ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة                                              

 خالــــــد ا ـــــرا  اليبــــــا                                              
 ه 1441صفر  10صدر يف : 
 م 2019أكتوبر  9املوافـــــق : 


