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 (2016لسنة  2194) قـرار وزارل رقم  
لسنة  68قانون رقم بشأن الالئحة التن يذية لل

 في شأن العمالة المنزلية 2015
 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدا لية

بشأن نظام قوة الشرطة  23/68بعد االطالع على القانون رقم  -
 و عديال ه .

بقانون  1959لسنة  17بعد االطالع على المرسوم األميرل رقم  -
 إقامة األجانب والقوانين المعدلة له.

بإ دار قانون الجزاء  1960لسنة  16لقانون رقم وعلى ا -
 والقوانين المعدلة له.

بإ دار قانون اإلجراءات  1960لسنة  17وعلى القانون رقم  -
 والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

في شأن مكافحة اإل جار  2013لسنة  91وعلى القانون رقم  -
 باألشخاص و هريب المهاجرين.

في شأن  را ي   2013لسنة  111ون رقم وعلى القان -
 المحالت التجارية.

 في شأن العمالة المنزلية. 2015لسنة  68وعلى القانون رقم -
بشأن إنشاء شركة مساهمة  2015لسنة  69وعلى القانون رقم  -

 مق لة الستقدام و شسيل العمالة المنزلية.
 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -
 

 قـــــــــرر
 (1)مادة 

يعمل بأحكام الالئحة التن يذية لقانون العمالة المنزلية والمرافقة 
 ن و ها لهذا القرار.

 (2)مادة 
على وكيل الوزارة  ن يذ هذا القرار ويعمل به من  اري  نشره بالجريدة 

 الرسمية.
 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزير الدا لية                                           
  الد الحمد ال باح محمد

 هـــــ1437رمضان  22 در في :
 م2016يونيو  27 الموافس  :

 
 

  2015لسنة  68الالئحة التن يذية للقانون رقم 
 في شأن العمالة المنزلية

 (1مادة )
في  طبيس أحكام هذه الالئحة، يق د بالعبارات والكلمات التالية 

 المعنى الموضح قرين كل منها:
 المشار إليه. 2015لسنة  68ون رقم القانون: القان -1
 الوزير المخت : وزير الدا لية -2
العامل المنزلي: كل ذكر أو أنثى يكلف بأعمال يدوية دا ل  -3

المساكن الخا ة )وما في حكمها( لحساب األفراد وذلك بموجب 
 عقد مكتوب.

 احب العمل: الشخ  الذل يلتحس العامل المنزلي بالعمل  -4
  عده وزارة الدا لية. لديه بموجب عقد

المكا ب: التي  قوم باستقدام العمالة المنزلية وال ادر لها  -5
 ر ي  من قبل وزارة الدا لية لمزاولة نشاط استقدام العمالة 

 المنزلية.
الشركات: التي  قوم باستقدام العمالة المنزلية وال ادر لها  -6

م العمالة  ر ي  من قبل وزارة الدا لية لمزاولة نشاط استقدا
 المنزلية.

المكا ب الخارجية: المكا ب المرسلة للعمالة المنزلية  -7
والموجودة  ارج دولة الكويت والحا لة على  ر ي  مزاولة نشاط 
إرسال عمالة منزلية من الجهات الرسمية في  لك الدول والمعتمدة 

 من س ارات دولة الكويت فيها.
 مالة المنزلية بوزارة الدا لية.إدارة العمالة المنزلية: إدارة الع -8
األجر: كل ما يتقاضاه العامل المنزلي من أجر أساسي محدد  -9

بعقد العمل ويلتزم  احب العمل بسداده نهاية كل شهر، بما ال يقل 
 ( من القانون.19عن الحد األدنى المحدد المقرر وفقا للمادة )

 (2مادة )
ة دون الح ول على يحظر مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلي

  ر ي  سارل الم عول ي در عن وزارة الدا لية.
 (3مادة )

يشترط إل دار أو  جديد  را ي  المكا ب لمزاولة مهنة استقدام 
 العمالة المنزلية من الخارج أن  توافر في طالب التر ي  الشروط ا  ية:

 أن يكون كويتي الجنسية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. -1
أال يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة  -2

 بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
عامًا عند  70أن ال يقل عمره عن ثالثين عاما وال يزيد على  -3

التقدم بطلب إل دار أو  جديد  ر ي  المكتب لمزاولة مهنة 
 استقدام العمالة المنزلية. 

ًا  حيًا وأال  كون لديه إعاقة  عجزه عن العمل أن يكون الئق -4
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 وذلك بموجب شهادة  ادرة من جهة حكومية مخت ة.
وعلى طالب التر ي   قديم  طاب ضمان وفقا للشروط واألوضاع 

 وبالقيمة التي ي در بها قرار من وزير الدا لية.
 (4مادة )

ه المشار إلي 2015لسنة  69مح عدم اإل الل بأحكام القانون رقم 
يشترط إل دار أو  جديد  را ي  الشركات لمزاولة مهنة استقدام 

 العمالة المنزلية من الخارج الشروط التالية:
أوال: بالنسبة لشركات األشخاص أن  توافر في جميح الشركاء ذات 

 ( من هذه الالئحة.3الشروط المشار إليها في المادة )
دير المسئول عن إدارة الشركة ثانيا: بالنسبة لشركات األموال أن  توافر بالم
 ( من هذه الالئحة.3أو أحد فروعها ذات الشروط الواردة بالمادة )

وفي جميح األحوال يتعين أن  قدم الشركة  طاب ضمان وفقاً 
 للشروط واألوضاع وبالقيمة التي ي در بها قرار من الوزير المخت .

 (5مادة )
منزلية وفروعها  لتزم جميح مكا ب وشركات استقدام العمالة ال

بمراجعة إدارة العمالة المنزلية متى طلب منها ذلك بموجب كتاب 
 استدعاء  ادر عند  لك اإلدارة.

 (6مادة )
 لتزم مكا ب وشركات استقدام العمالة المنزلية بإعادة العامل المنزلي 
إلى بلده ورد المبالغ التي  قاضاها من  احب العمل  الل مدة 

تالم العامل المنزلي للعمل لدى  احب ستة أشهر من  اري  اس
 العمل وذلك في األحوال التالية:

وجود عائس يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله ال يد ل احب  -1
 العمل فيه.

إ ابة العامل المنزلي بأحد األمراض السارية أو أية إعاقات  -2
بدنية أو  حية أو ن سية  منعه من االستمرار بالعمل بموجب كتاب 

  ادر من جهة رسمية مخت ة.
قيام مانح قانوني   رضه الم لحة العامة يحول دون است دار  -3

  احب العمل إقامة للعامل المنزلي.
 إبعاد العامل المنزلي إداريا لمقتضيات الم لحة العامة. -4
قيام المكتب أو الشركة أو أحد فروعها بتزويد  احب العمل  -5

 ة عن العامل المنزلي.ببيانات أو معلومات غير  حيح
رفض العامل المنزلي االستمرار بالعمل أو  ركه إلى جهة غير  -6

معلومة شريطة أن يتم إبالغ الجهات الرسمية عن  رك العامل المنزلي 
للعمل  الل مدة ستة أشهر من  اري  استالم العامل المنزلي للعمل 

 لدى  احب العمل.
روعها عن دفح ن قات وفي حال امتناع المكتب أو الشركة أو ف

إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي  قاضاها من  احب 
العمل  تولى إدارة العمالة المنزلية القيام بذلك   ما من  طاب 

 (.4، 3الضمان المشار إليه في المواد )
 (7مادة )

 لتزم مكا ب وشركات استقدام العمالة المنزلية وفروعها باالحت اظ 
 ر والسجالت المتعلقة بممارسة نشاط استقدام العمالة المنزلية بالدفا

و مكين المون ين الذين ي در بتحديدهم قرار من وزير الدا لية 
 لالطالع عليها، على أن  تضمن هذه السجالت على األقل ما يلي:

سجل يدون به أسماء العمالة المنزلية ومن في حكمهم  -1
 اري   –الجنسية -أدنى )االسم  المطلوب استقدامها مبينا به كحد

 –الديانة  –اللسات  –الخبرة  –الدرجة العلمية  –المهنة  –الميالد 
 الطول(. –الوزن  –الحالة االجتماعية 

سجل يدون به أسماء العمالة المنزلية ومن في حكمهم الذين  -2
 م استقدامهم من الخارج يثبت به كحد أدنى )اسم العامل المنزلي 

رقم سمة  –رقم جواز الس ر  –الرا ب  –المهنة  –الجنسية -
 اري  -رقم ها ف  احب العمل  –اسم  احب العمل  –الد ول 

  اري   سليم العامل المنزلي ل احب العمل(. –د ول البالد 
سجل يدون به أسماء العمالة المنزلية ومن في حكمهم الذين  -3

لوزارة الشئون   م استضافتهم باستراحة العمالة المنزلية التابعة
-االجتماعية والعمل مبينا به كحد أدنى )اسم العامل المنزلي 

اسم  احب  –الرقم الموحد أو الرقم المدني  –المهنة  –الجنسية 
 اري  د وله استراحة العمالة  – اري  الو ول البالد  –العمل 
 اري   – اري   سليم العامل المنزلي ل احب العمل  –المنزلية 
 تراحة العمالة المنزلية(. مسادرة اس

 (8مادة )
 يلتزم  احب العمل با  ي:

 سداد األجر المت س عليه في نهاية كل شهر. -1
 حرير إي ال باستالم العامل المنزلي لاجر شهريا ويعد إي ال  -2

التحويل لرا ب العامل المنزلي  ورة من  ور اإلثبات باستالم 
 العامل المنزلي ألجره.

لعامل المنزلي من التاري  ال علي الستالمه العمل، سداد أجر ا -3
 ويكون عبء إثبات دفح األجر للعامل المنزلي على  احب العمل.

 عدم   م أية مبالغ من أجر العامل المنزلي. -4
 إطعام وكسوة العامل المنزلي الذل يعمل لديه. -5
 عالج العامل المنزلي بالمستش يات الحكومية و مريضه. -6
السكن المالئم للعامل المنزلي والذل  توافر فيه سبل   وفير -7

 المعيشة ال حية الالئقة.
عدم االحت اظ بأل مستندات أو وثائس إثبات شخ ية للعامل  -8

المنزلي لديه مثل جواز الس ر أو البطاقة المدنية إال بناًء على موافقة 
 العامل المنزلي.

و  طر يهدد عدم  كليف العامل المنزلي بأل عمل ضار أ -9
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  حته أو سالمة جسمه أو يمس كرامته اإلنسانية.
عدم  كليف العامل المنزلي بالعمل  ارج دولة الكويت دون  -10

موافقته أو  شسيله لدى السير، وإذا  بين  الف ذلك يلتزم بإعاد ه 
 إلى بلده على ن قته.

 (9مادة )
 يلتزم العامل المنزلي با  ي:

ه في عقد العمل، وأن يبذل في ذلك أداء العمل المت س علي -1
 عناية الشخ  المعتاد.

 ن يذ  عليمات  احب العمل وذلك حسب ما هو من وص  -2
 عليه بالعقد.

 المحافظة على أموال وممتلكات وأسرار  احب العمل وأفراد أسر ه. -3
 (10مادة )

يجب على  احب العمل قبل الحاق العامل المنزلي بالعمل لديه 
تقدام مطابس للنموذج المعد من قبل إدارة العمالة إبرام عقد اس

المنزلية بوزارة الدا لية سواء كان العامل المنزلي مستقدم بمعرفته أو 
عن طريس أحد مكا ب أو شركات استقدام العمالة المنزلية على أن 

 يعتد عند حدوث  الف بين الطرفين بالن  العربي للعقد.
 (11مادة )

نتهاء العقد بينه وبين العامل المنزلي بتسليمه يلتزم  احب العمل عند ا
 جميح مستحقا ه الثابتة في العقد والمن وص عليها في القانون.

ويجوز  جديد العقد بينهما  لقائيا ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في 
عدم التجديد قبل نهاية مدة العقد بشهرين على األقل. ويكون عبء 

  احب العمل. إثبات  جديد العقد من عدمه على
 (12مادة )

يتقاضى العامل المنزلي أجره المحدد بعقد العمل في نهاية كل شهر 
على أال يقل عن الحد األدنى المحدد بقرار من الوزير المخت  وفقا 

 ( من القانون.19لن  المادة )
 (13مادة )

يجب أن  تضمن عقود االستقدام التي  عدها إدارة العمالة المنزلية 
 ( من القانون الحقوق ا  ية:18ة )وفقا للماد

إلزام  احب العمل بتوفير المأكل والمسكن والملبس للعامل  -1
المنزلي وعالجه حال إ ابته بسبب العمل و عويضه عن اإل ابات 

 النا جة عنها.
( ساعة يوميا  تخللها 12عدم جواز  شسيل العامل المنزلي أكثر من ) -2

 من ضمن ساعات العمل.  ساعات راحة، و حسب ساعات الراحة
 الح ول على راحة أسبوعية وأ رى سنوية مدفوعة األجر.  -3
الن  على أحقية العامل المنزلي باالحت اظ بوثائقه الشخ ية، ويجوز  -4

 ل احب العمل االحت اظ بها بناء على موافقة العامل المنزلي.
 إلزام  احب العمل بتحمل  كاليف نقل جثمان العامل المنزلي -5

 حال وفا ه إلى بلده مح  رف أجر الشهر الذل  وفى فيه.
 (14مادة )

( من هذه الالئحة، 13( من المادة )2مح مراعاة ما جاء بالبند )
يجوز ل احب العمل  كليف العامل المنزلي بأداء عمل إضافي 
بحيي ال  تجاوز مدة أداء هذا العمل عن ساعتين في اليوم الواحد، 

 ي  عويض يعادل قيمة أجر ن ف يوم عنها. ويستحس العامل المنزل
وفي حال رفض  احب العمل  عويض العامل المنزلي عن هذا 
العمل اإلضافي، فإن للعامل المنزلي التقدم بشكوى إلى إدارة 
العمالة المنزلية والتي لها بعد بحي الشكوى والتأكد من أحقيته أن 

عن ضعف   لزم  احب العمل بأداء  عويض عادل له على أال يقل
 األجر الوارد في عقد العمل. 

 (15مادة )
يستحس العامل المنزلي مكافأة نهاية  دمة  عادل أجر شهر واحد 

 والوارد بعقد العمل عن كل سنة إذا أ م مدة العقد.
 (16مادة )

يجوز لمدير إدارة العمالة المنزلية وقف  را ي  مكا ب أو شركات 
 تة وفقا لما يلي:استقدام العمالة المنزلية ب ورة مؤق

 أواًل: وقف التر ي  لمدة ثالثة أشهر في الحاالت التالية:
امتناع المكتب أو الشركة أو أحد فروعها عن مراجعة إدارة  -1

العمالة المنزلية بناء على طلبها ما لم يثبت قيام مانح يحول دون 
 ذلك.

نزلي امتناع المكتب أو الشركة أو أحد فروعها عن  سليم العامل الم -2
ساعة من و وله للبالد ما لم يثبت قيام مانح  24ل احب العمل  الل 

 يحول دون ذلك على أن يخطر إدارة العمالة المنزلية به.
امتناع المكتب أو الشركة أو أحد فروعها عن استقبال العمالة  -3

 المنزلية فور و ولها إلى البالد أو  أ ره عن ذلك دون عذر مقبول.
  ي  لمدة ستة أشهر في الحاالت التالية:ثانيا: وقف التر 

قيام المكتب أو الشركة أو أحد فروعها بالتعامل مح العمالة  -4
 المنزلية المسترجعة أو  لك التي يتم استقدامها من قبل السير.

قيام المكتب أو الشركة أو أحد فروعها بإبرام عقود عمل  -5
 لمنزلية.مخال ة للعقود المعتمدة من قبل إدارة العمالة ا

وفي حالة  كرار أل من الحاالت السابس ذكرها في أواًل وثانياً 
  ضاعف مدة الوقف.
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وفي جميح األحوال يستمر المكتب أو الشركة في  ن يذ جميح 
التزاما ه الخا ة بتطبيس أحكام القانون وهذه الالئحة والتي نشأت 

 قبل  دور قرار الوقف.
 (17مادة )

لة المنزلية بقرار من وزير الدا لية في يلسى  ر ي  استقدام العما
 إحدى الحاالت التالية:

 إذا فقد المر   له شرطا من شروط التر ي . -1
 ( من القانون.4إذا  الف حكم المادة ) -2
إذا ثبت أن المر   له قد ح ل على التر ي  بناء على  -3

 بيانات كاذبة أو مستندات مزورة. 
ه من قبل المر   له، وحل أو انتهاء مدة التر ي  أو إنهائ -4

    ية المكتب أو الشركة. 
إذا  نازل المر   له عن التر ي  إلى السير بطريس مباشر أو  -5

 غير مباشر.
إذا استخدم مكتب أو شركة االستقدام أو أحد فروعها كسكن  -6

 للعمالة المنزلية.
 عدم  وفيس مكا ب استقدام العمالة المنزلية أوضاعها بما يت س -7

المشار إليه  الل ثالثة أشهر  2015لسنة  68وأحكام القانون رقم 
 من  دور هذا القرار.

ولوزير الدا لية وقف التر ي  بدال من السائه في أل من الحاالت 
 السابقة لمدة ثالثة أشهر، وفي حالة التكرار يتم إلساء التر ي  نهائيا.

 (18مادة )
ترا ي  أمام وزير الدا لية يجوز التظلم من قرارات وقف أو الساء ال

 الل شهر من  اري  ابالغ المر   له بالقرار، ويتم إ طاره بقرار 
 الوزير بقبول التظلم أو رفضه  الل ستين يوما من  اري   دوره.

 (19مادة )
في حالة  أ ر  احب العمل عن سداد أجر العامل المنزلي في الموعد 

عشرة دينار( عن كل شهر المت س عليه استحس العامل المنزلي مبلغ )
  أ ير له عن عدم قبضه األجر في موعده إضافة إلى أجره المستحس.

 (20مادة )
في حالة ثبوت أل شكوى ضد  احب العمل أمام إدارة العمالة 
المنزلية يتم وقف إ دار أل سمات د ول للعمالة المنزلية ل احب 

 شهور، وفي حالة التكرار  ضاعف المدة. 6العمل لمدة 

 (21دة )ما
على مدير إدارة العمالة المنزلية است دار أمر بتمديد إقامة العامل 
المنزلي ب  ة مؤقتة لحين ال  ل في الشكوى لدى إدارة العمالة 
المنزلية ب  ة نهائية واستالمه كافة مستحقا ه مح مراعاة أحكام المادة 

 المشار إليه. 1959لسنة  17( من المرسوم األميرل رقم 11)
 (22)مادة 

عند االنتهاء من أل منازعات أو  الفات بين العامل المنزلي 
و احب العمل   در إدارة العمالة المنزلية شهادة براءة ذمة للعامل 
المنزلي وفس النموذج المعد من قبلها لذلك   يد بأنه ليس للعامل 
المنزلي أل حقوق أو مطالبات بمواجهة  احب العمل أو مكتب أو 

 .شركة االستقدام
 و سلم نسخة من هذه الشهادة إلى كل من:

  احب العمل. -
 مكتب أو شركة االستقدام. -
 العامل المنزلي أو من ينوب عنه. -

 (23مادة )
يقت ر نشاط مكا ب وشركات استقدام العمالة المنزلية وفروعها على 

 استقدام العمالة المنزلية من الخارج للعمل دا ل دولة الكويت فقط.
 (24مادة )

يقدم طلب الح ول على  ر ي  لمباشرة نشاط استقدام العمالة 
المنزلية إلى إدارة العمالة المنزلية على النموذج المعد من قبلها مرفقا 
به المستندات والبيانات المطلوبة، وي در التر ي  بقرار من وكيل 

 وزارة الدا لية للمكتب أو الشركة.
 ر ي  بذلك وفس  وال يجوز فتح أل فرع إال بعد الح ول على

 اإلجراءات السابس ذكرها.
 (25مادة )

التر ي  بالنسبة للمكا ب وفس أحكام هذه الالئحة شخ ي وال 
يجوز  وكيل السير إلدارة هذا النشاط وينتهي التر ي  بوفاة 
المر   له، وللمر   له  عيين مديرا للمكتب شرط أن يكون من 

ه كافة الشروط الواردة بالمادة أقاربه حتى الدرجة الثانية وأن  توافر في
( من هذا القرار وذلك دون اال الل بحس إدارة العمالة المنزلية 3)

في استدعاء  احب المكتب متى رأت ذلك، ويجوز نقل التر ي  
 للسير في الحالتين التاليتين:
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( سنة ميالدية ويكون نقل70إذا  جاوز سن المر   له ) -1
زوج أو الزوجة أو أحد األوالد.التر ي  في هذه الحالة إلى ال

في حالة وفاة المر   له ويكون نقل التر ي  في هذه الحالة -2
 إلى الزوج أو الزوجة أو الورثة أو أحدهم.

ويشترط لنقل التر ي  في الحالتين السابقتين أن  توافر في المنقول 
 ( من هذه الالئحة.3إليه كافة الشروط الواردة في المادة )

دم الرغبة في استمرار النشاط يمنح الممثل القانوني وفي حالة ع
لورثة المر   له المتوفي مهلة ال  جاوز ستة أشهر لت  ية أعمال 

 المكتب و رف مبلغ الضمان، ويلتزم  الل مدة الت  ية با  ي:
وضح إعالن بالمكتب في مكان بارز بشأن    ية أعمال  -أ

المكتب لوفاة  احب التر ي .
 ام أل عمالة منزلية بعد  اري  الوفاة.عدم استقد -ب
 سليم إدارة العمالة المنزلية كشف بجميح التزامات المكتب  -ج

بالنسبة للسير والطلبات المقدمة الستقدام العمالة المنزلية والمبالغ 
 المسددة للمكتب بشأنها.

 سليم إدارة العمالة المنزلية في نهاية    ية المكتب كشف بما  -د
مثل القانوني لورثة المر   له المتوفي لت  ية أعمال قام به الم

 المكتب حتى  اري  انتهاء مدة الت  ية.
ويسرل ما  قدم على الترا ي  ال ادرة لشركات األشخاص أما 
شركات األموال فينتهي التر ي  بت  ية الشركة أو عند  خلف 

( من هذه الالئحة.4شرط من شروط التر ي  وفقا للمادة )
(26مادة )

مدة  ر ي  مكا ب وشركات استقدام العمالة المنزلية وفروعها الذل 
يستخرج ألول مرة سنة واحدة ويجوز  جديده بعد ذلك سنويا بعد أن 
يقدم المكتب أو الشركة العقود المبرمة مح نظيرها لدى الدول 
المستقدم منها العمالة المنزلية على أن يكون م دقا عليها من س ارة 

إن وجدت ومعتمدة من قبل وزارة الخارجية الكويتية. دولة الكويت 
 (27مادة )

يتم إيداع العمالة المنزلية حديثة الو ول والتي لم يتم استالمها 
( ساعة من قبل أ حاب العمل باستراحة العمالة المنزلية 24 الل )

التابعة لوزارة الشئون االجتماعية والعمل على أال  زيد مدة بقاء 
( يوما  تحمل  اللها مكا ب 15ي في االستراحة على )العامل المنزل

وشركات استقدام العمالة المنزلية الرسوم المستحقة لوزارة الشئون 
االجتماعية والعمل ون قات إعاد ه إلى بلده في حال عدم استالمه 

من قبل  احب العمل.

 




