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القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٥ 
بشأن العاملة املنزلية

-بعد االطالع عى الدستور،
ــب  ــة األجان ــون اقام ــأن قان ــنة ١٩٥٩م بش ــم )١٧( لس ــون رق ــوم بالقان ــى املرس -وع

ــه، ــة ل ــني املعدل والقوان
-وعى القانون رقم )١٦( لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون اجلزاء والقوانني املعدلة له،

-وعــى القانــون رقــم )١٧( لســنة ١٩٦٠ بإصــدار قانــون االجــراءات واملحاكــامت 
ــه، ــة ل ــني املعدل ــة والقوان اجلزائي

-وعــى املرســوم بالقانــون رقــم )٣٨( لســنة ١٩٨٠ بإصــدار قانــون املرافعــات املدنيــة 
والتجاريــة والقوانــني املعدلــة لــه،

-وعــى املرســوم بالقانــون رقــم )٤٠( لســنة ١٩٩٢ بشــأن تنظيــم مكاتــب تشــغيل اخلدم 
اخلصوصيــني ومــن يف حكمهم،

ــب  ــرش وهتري ــار بالب ــة االجت ــأن مكافح ــنة ٢٠١٣ يف ش ــم )٩١( لس ــون رق ــى القان -وع
ــن، املهاجري

-وعى القانون رقم )١١١( لسنة ٢٠١٣ يف شأن تراخيص املحالت التجارية،
وافق جملس األمة عى القانون التايل نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 املادة ١
يف هذا القانون تكون للكلامت والعبارات اآلتية، املعاين املبينة أمام كل منها:

ــة داخــل املســاكن اخلاصــة  ــى يكلــف بأعــامل يدوي ــزيل: كل ذكــر أو أنث ١ - العامــل املن
ــراد وذلــك بموجــب عقــد مكتــوب. )ومــا يف حكمهــا( حلســاب األف

٢ - صاحــب العمــل: الشــخص الــذي يلتحــق العامــل املنــزيل بالعمــل لديــه بموجــب 
عقــد تعــده وزارة الداخليــة.

٣ - املكاتــب اخلاضعــة ألحــكام هــذا القانــون: مكاتــب اســتقدام العاملــة املنزليــة الصادر 
هلــا ترخيــص مزاولــة النشــاط مــن قبــل وزارة الداخلية.

٤ - املكاتــب اخلارجيــة: املكاتــب املرســلة للعاملــة املنزليــة واملوجــودة خــارج دولــة 
ــة مــن اجلهــات  ــة منزلي ــة نشــاط ارســال عامل ــة عــى ترخيــص مزاول الكويــت واحلاصل

ــا. ــت فيه ــة الكوي ــفارات دول ــن س ــدة م ــدول واملعتم ــك ال ــمية يف تل الرس
٥ - إدارة العاملة املنزلية: إدارة العاملة املنزلية بوزارة الداخلية.

 املادة ٢
يشــرتط إلصــدار وجتديــد ترخيــص مزاولــة مهنــة اســتقدام العاملــة املنزليــة مــن اخلــارج 

الــرشوط التاليــة:
ــن  ــرية وحس ــود الس ــون حمم ــية وأن يك ــي اجلنس ــص كويت ــب الرتخي ــون طال ١ - أن يك
الســمعة وأال يكــون قــد حكــم عليــه بعقوبــة جنايــة أو يف جريمــة خملة بالــرشف أو األمانة 

مــا مل يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.
٢ - أن ال يقل عمره عن ثالثني عاما وال يزيد عى ٧٠ عاما.
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٣ - أن يكــون حاصــال عــى شــهادة الثانويــة العامــة وأن يكــون الئقــا صحيــا بــأال تكــون 
لديــه إعاقــة تعجــزه عــن العمــل.

٤ - أن يقــدم طالــب الرتخيــص خطــاب ضــامن مــن أحــد البنــوك املحليــة وحيــدد مقــدار 
مبلــغ الضــامن بقــرار يصــدر عــن وزيــر الداخليــة.

وجيــوز الرتخيــص للــرشكات التــي تســاهم فيهــا الدولــة أو مؤسســاهتا العامــة بنصيــب 
ــاح  ــد أرب ــى أال تزي ــة. ع ــة املنزلي ــتقدام العامل ــال اس ــل يف جم ــي تعم ــامهلا والت ــا يف رأس م
الرشكــة عــى ١٠% كعائــد عــى رأس مــال املســاهم بــه. كــام جيــوز الرتخيــص للــرشكات 

التــي يكــون نشــاطها اســتقدام العاملــة املنزليــة.

 ** حكمــت املحكمــة بعــدم دســتورية مــا تضمنــه البنــد )٣( مــن املــادة )٢( مــن القانــون رقــم )٦٨( لســنة ٢٠١٥ 
يف شــأن العاملــة املنزليــة مــن اشــرتاط احلصــول عــى شــهادة الثانويــة العامــة إلصــدار وجتديــد ترخيــص مزاولــة مهنــة 

اســتقدام العاملــة املنزليــة مــن اخلــارج .

 املادة ٣
حيظر استقدام العاملة املنزلية دون ترخيص ساري املفعول يصدر عن وزارة الداخلية.

 املادة ٤
حيظــر عــى املرخــص لــه أو العاملــني لديــه أو املتعاونــني معــه داخــل وخــارج الكويــت 
ــدى صاحــب  ــل تشــغيله ل ــزيل ومــن يف حكمــه مقاب ــغ مــن العامــل املن تقــايض أي مبال
العمــل أو اســتبقائه لديــه بطريــق مبــارش أو غــري مبــارش، ويف حــال ثبــوت القيــام بذلــك 
ويف أي مرحلــة مــن مراحــل االســتخدام، يعاقــب املرخــص لــه وفقــا ملــا هــو منصــوص 
ــه  ــزاز والكســب غــري املــرشوع، وال جيــوز ل ــي االبت ــون اجلــزاء عــن جريمت ــه يف قان علي

اســتخدام مكتــب االســتقدام كســكن للعاملــة.

 املادة ٥
ــدة أو  ــاس العقي ــى أس ــا ع ــة وتصنيفه ــج للعامل ــالن والرتوي ــب باإلع ــى املكات ــر ع حيظ

ــان. ــة اإلنس ــة آلدمي ــة مهين ــا بطريق ــالن عنه ــة واإلع ــون أو التكلف ــس أو الل اجلن

 املادة ٦
تلتــزم مجيــع مكاتــب اســتقدام العاملــة املنزليــة بمراجعــة إدارة العاملــة املنزليــة، متــى مــا 

طلــب منهــا ذلــك بموجــب كتــب االســتدعاء الصــادرة عــن تلــك اإلدارة.

 املادة ٧
يلتــزم صاحــب العمــل بدفــع األجــر املتفــق عليــه للعامــل املنــزيل الــذي يعمــل لديــه، يف 
هنايــة كل شــهر ويعتــرب ايصــال التحويــل ووصــل االســتالم هــو صــورة مــن صــور اثبات 

اســتالم العامــل املنــزيل رواتبــه.

 املادة ٨
يكــون دفــع األجــر الشــهري للعامــل املنــزيل مــن التاريــخ الفعــيل الســتالمه العمــل لــدى 

صاحــب العمــل وال جيــوز بــأي حــال مــن األحــوال خصــم أي جــزء مــن الراتــب.
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املادة ٩

ــه  ــه ومتريض ــات عالج ــوته ونفق ــزيل وكس ــل املن ــام العام ــل بإطع ــب العم ــزم صاح يلت
ــكنه. وس

املادة ١٠
ال جيــوز تكليــف العامــل املنــزيل بــأي أعــامل خطــرة مــن شــأهنا أن تؤثــر عــى صحتــه أو 
ــة بالتــرف باالدعــاءات الناشــئة  ــة املنزلي ــه االنســانية وختتــص ادارة العامل هتــني كرامت

هلــذا الســبب.

 املادة ١١
يلتــزم صاحــب العمــل بتوفــري ســكن مالئــم للعامــل املنــزيل تتوافــر فيــه ســبل املعيشــة 

الالئقــة.
 

املادة ١٢
حيظــر عــى صاحــب العمــل االحتفــاظ بــأي مســتندات أو وثائق اثبــات شــخصية للعامل 

املنــزيل لديــه مثــل جــواز الســفر أو البطاقــة املدنيــة إال بنــاء عى موافقــة العامــل املنزيل.

  املادة ١٣
يلتزم العامل املنزيل بأداء العمل املكلف به وفق ما تفرضه عليه نصوص العقد.

 املادة ١٤
عــى العامــل املنــزيل أثنــاء عملــه االلتــزام بتعليامت وتوجيهــات صاحب العمــل يف حدود 

نصــوص العقد.

 املادة ١٥
يلتــزم العامــل املنــزيل باملحافظــة عــى أمــوال صاحــب العمــل وممتلكاتــه وعــدم افشــاء 

أرساره.

 املادة ١٦
عنــد انتهــاء العقــد املــربم بــني العامــل املنــزيل وصاحــب العمــل يلتــزم صاحــب العمــل 
ــذا  ــا يف ه ــوص عليه ــد واملنص ــة يف العق ــتحقاته الثابت ــع مس ــزيل مجي ــل املن ــليم العام بتس
القانــون وجيــوز جتديــد العقــد تلقائيــا مــا مل يبــد أحــد الطرفني )صاحــب العمــل - العامل 

املنــزيل( رغبتــه يف عــدم التجديــد قبــل هنايــة مــدة العقــد بشــهرين عــى األقــل.

 املادة ١٧
التزامات صاحب املكتب

يضمــن مكتــب االســتقدام اســتمرارية العامــل املنــزيل ملــدة ســتة أشــهر يف العمــل ويتعــني 
ــي تقاضاهــا مــن صاحــب  ــغ الت ــده ورد املبال ــزيل إىل بل ــه خالهلــا إعــادة العامــل املن علي
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العمــل وذلــك يف األحــوال اآلتيــة:
١ - وجود عائق حيول دون قيام العامل املنزيل بعمله ال يد لصاحب العمل فيه.

٢ - اصابــة العامــل املنــزيل بأحــد األمــراض الســارية أو أيــة اعاقــات بدنيــة أو صحيــة أو 
نفســية متنعــه مــن االســتمرار بالعمــل.

٣ - قيــام مانــع قانــوين تفرضــه املصلحــة العامــة حيــول دون اســتصدار صاحــب العمــل 
اقامتــه للعمــل املنــزيل.

٤ - ابعاد العامل املنزيل اداريا ملقتضيات املصلحة العامة.
ــات أو معلومــات غــري صحيحــة عــن  ــد صاحــب العمــل ببيان ــام املكتــب بتزوي ٥ - قي

العامــل املنــزيل.
٦ - رفض العامل املنزيل االستمرار بالعمل أو تركه إىل جهة غري معلومة.

ــاع املكتــب عــن دفــع نفقــات اعــادة العامــل املنــزيل إىل بلــده ورد املبالــغ  ــة امتن ويف حال
التــي تقاضاهــا مــن صاحــب العمــل تولــت إدارة العاملــة املنزليــة القيــام بذلــك خصــام 

مــن خطــاب الضــامن املنصــوص عليــه باملــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون.

  املادة ١٨
ــة بالعمــل لدهيــم إال بموجــب عقــود  ــة املنزلي ال جيــوز ألصحــاب العمــل إحلــاق العامل
اســتقدام )ثنائيــة أو ثالثيــة حســب األحــوال( صــادرة عــن إدارة العاملــة املنزليــة بــوزارة 
الداخليــة مكتوبــة باللغتــني العربيــة واالنجليزيــة، عــى أن تتضمــن تلــك العقــود مــا يــيل:

-اسم العامل املنزيل وبياناته بالكامل.
-اسم صاحب العمل وبياناته بالكامل.

-مدة العقد.
-تاريخ االلتحاق بالعمل.

-األجر املتفق عليه وطريقة سداده.
-نوع العمل املكلف به العامل وطبيعته.

-بيان مكان العمل عى وجه التحديد.

 املادة ١٩
يقصــد باألجــر مــا يتقاضــاه العامــل املنــزيل مــن أجــر أســايس واملحــدد يف عقــد العمــل 
ــى لألجــور املحــددة بالقــرار الصــادر مــن  ــني الطرفــني عــى أال يقــل عــن احلــد األدن ب

ــة. ــر الداخلي وزي

املادة ٢٠
يلتزم صاحب العمل بدفع األجر املتفق عليه يف العقد يف هناية كل شهر.

املادة ٢١
حيظــر اســتقدام أو تشــغيل العاملــة املنزليــة مــن اجلنســني ممــن تقــل أعامرهــم عــن )٢١(
ــن رشط  ــتثناء م ــص االس ــر املخت ــوز للوزي ــة وجي ــنة ميالدي ــى )٦٠( س ــد ع ــنة أو تزي س

الســن .



العمالة المنزلية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٤٦       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٢٢
ــة  ــة حقــوق العامل ــة املنزلي ــي تعدهــا إدارة العامل جيــب أن تتضمــن عقــود االســتقدام الت

ــة: ــة التالي املنزلي
١- إلــزام صاحــب العمــل بتوفــري املــأكل واملســكن وامللبــس للعامــل املنــزيل وعالجــه 

حــال إصابتــه بســبب العمــل وتعويضــه عــن إصابــات العمــل.
ــالل  ــاعة خ ــى )١٢(س ــد ع ــث ال تزي ــل بحي ــاعات العم ــى لس ــد االق ــد احل ٢- حتدي

ــة. ــاعات راح ــا س ــد تتخلله ــوم الواح الي
ــة العامــل املنــزيل يف احلصــول عــى راحــة اســبوعية وأخــرى ســنوية مدفوعــة  ٣- أحقي

األجــر.
٤- النــص عــى أن جــواز ســفر العامــل املنــزيل وثيقــة شــخصية حيــق لــه االحتفــاظ هبــا 
وال جيــوز لصاحــب العمــل حجــز جــواز ســفر العامــل املنــزيل وحرمانــه مــن االحتفــاظ 

بــه. إال بنــاء عــى موافقــة العامــل املنــزيل.
٥- إلــزام صاحــب العمــل بنقــل جثــامن العامــل املنــزيل حــال وفاتــه إىل بلــده مــع رصف 

أجــر الشــهر الــذي تــويف فيــه.
 

املادة ٢٣
ختصــص مكافــأة هنايــة خدمــة للعامــل املنــزيل بعــد إمتــام مــدة العقــد تعــادل أجــر شــهر 

واحــد عــن كل ســنة.

 املادة ٢٤
مــع عــدم اإلخــالل بحكــم املــادة ٢٥ مــن هــدا القانــون ملديــر إدارة العاملــة املنزليــة اختــاذ 

التدابــري اإلداريــة ضــد مكتــب العاملــة املنزليــة يف إحــدى احلــاالت االتيــة:
أ  امتنــاع املكتــب مــن مراجعــة إدارة العاملــة املنزليــة بنــاء عــى طلبهــا مــا مل يثبــت قيــام مانع 

حيــول دون ذلك.
ب  امتنــاع املكتــب عــن تســليم صاحــب العمــل العامــل املنــزيل خــالل ٢٤ ســاعة مــا مل 

يثبــت قيــام مانــع حيــول دون ذلــك عــى أن خيطــر إدارة العاملــة املنزليــة بــه.
ج -امتنــاع املكتــب عــن اســتقبال العاملــة املنزليــة فــور وصوهلــا إىل البــالد أو تأخــره عــن 

ذلــك دون عــذر مقبــول.
د -قيــام املكتــب بالتعامــل مــع العاملــة املســرتجعة أو تلــك التــي يتــم اســتقدامها مــن قبــل 

الغري.
ه  قيــام املكتــب بإبــرام عقــود عمــل خمالفــة للعقــود املعتمــدة مــن قبــل إدارة العاملــة املنزلية 

.
وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون التدابــري اإلداريــة عــى أن يراعــى فيهــا التــدرج 

والتناســب مــع حاجــة املخالفــة.

 املادة ٢٥
يلغى ترخيص استقدام العاملة املنزلية يف إحدى احلاالت االتية:

١- إذا فقد املرخص له رشطا من رشوط الرتاخيص .
٢- إذا تقــاىض املرخــص لــه مــن العامــل املنــزيل أي مقابــل نظــري اســتقدامه أو اســتخدامه 
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.
ــة أو  ــات كاذب ــى بيان ــاء ع ــص بن ــى الرتخي ــل ع ــد حص ــه ق ــص ل ــت ان املرخ ٣- إذا ثب

ــزورة . م
٤- انتهاء مدة الرتاخيص أو اهنائه من قبل املرخص له وحل املكتب أو تصفيته.

٥- إذا تنازل املرخص له عن الرتخيص إىل الغري .
٦- إذا استخدم مكتب االستقدام كسكن للعاملة املنزلية.

ولوزيــر الداخليــة وقــف الرتخيــص بــدالً مــن إلغائــه يف أي مــن احلــاالت الســابقة ملــدة 
ثالثــة أشــهر ويف حالــة التكــرار يتــم إلغــاء الرتخيــص هنائيــًا.

 املادة ٢٦
جيــوز التظليــم مــن قــرارات وقــف أو إلغــاء الرتخيــص أمــام وزيــر الداخليــة خالل شــهر 
مــن تاريــخ البــالغ املرخــص لــه بالقــرار ويتــم إخطــاره بقــرار الوزيــر بقبــول التظليــم أو 

رفضــه خــالل ســتني يومــا مــن تاريــخ صــدوره .

  املادة ٢٧
إذا تأخــر صاحــب العمــل عــن الوفــاء باألجــر يف املواعيــد املتفــق عليهــا اســتحق العامــل 
املنــزيل مبلــغ عــرشة دنانــري كويتيــة عــن كل شــهر تأخــري لــه عــن عــدم قبــض األجــر يف 

موعــده.

 املادة ٢٨
إذا رفــض صاحــب العمــل تعويــض العامــل املنــزيل عــن العمــل اإلضــايف كان للعامــل 
ــة التــي هلــا بعــد بحــث الشــكوى  ــة املنزلي املنــزيل التقــدم بشــكوى ضــده إىل إدارة العامل
أن تلــزم صاحــب العمــل بــأداء تعويــض عــادل ال يقــل عــن ضعــف األجــر املتفــق عليــه 

بالعقــد.
 

املادة ٢٩
كل مــن اســتقدم عامــاًل منزليــًا يقــل عمــره ٢١ ســنة للعمــل لديــه يعاقــب باحلبــس مــدة 
ال تزيــد عــن ســتة اشــهر وبغرامــة ال تزيــد عــن مخســامئة دينــار كويتــي أو بإحــدى هاتــني 

العقوبتــني.

املادة ٣٠
يف حالــة ثبــوت أي شــكاوى ضــد صاحــب العمــل أمــام إدارة العاملــة املنزليــة يتــم وقــف 

إصــدار أي ســامت دخــول لصاحــب العمــل للمــدة التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة.

 املادة ٣١
املنازعــات التــي تنشــأ بــني أطــراف العقد ينعقــد االختصــاص فيهــا إلدارة العاملــة املنزلية 
لتســوية النــزاع وفــق االجــراءات التــي تبينهــا الالئحــة الصــادرة هبــذا الشــأن ويف حــال 

تعــذر التســوية حيــال النــزاع إىل املحكمــة املختصــة.
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 املادة ٣٢
يف حالــة التوصــل اىل تســوية النــزاع بــني صاحــب العمــل والعامــل املنــزيل يلــزم إفراغــه 
ــدى مكتــب االســتقدام  ــزيل ل ــه بملــف العامــل املن ــودع صــورة من ــوب وت يف عقــد مكت

ــة. ــة املنزلي وإدارة العامل
 

املادة ٣٣
ــه  ــزيل بصفت ــل املن ــة للعام ــد إقام ــر بتمدي ــتصدار أم ــة اس ــة املنزلي ــر إدارة العامل ــى مدي ع

ــتحقاته. ــة مس ــتالمه كاف ــة واس ــة هنائي ــكوى بصف ــل يف الش ــني الفص ــة حل مؤقت

املادة ٣٤
عنــد االنتهــاء مــن أي منازعــات أو خالفــات مــا بــني العامــل املنــزيل وصاحــب العمــل 
جيــب عــى إدارة العاملــة املنزليــة إصــدار شــهادة بــراءة ذمــة للعامــل املنــزيل تفيــد بأنــه ليس 

للعامــل املنــزيل أي حقــوق أو مطالبــات بمواجهــة:
١- صاحب العمل.

٢- مكتب االستقدام
وتسلم نسخة من هذه الشهادة إىل كل من :

- صاحب العمل
- مكتب االستقدام

- العامل املنزيل أو من ينوب عنه.

 املادة ٣٥
ــه  ــد التوج ــراف العق ــوز ألط ــا جي ــوية هل ــل إىل تس ــم التوص ــي ال يت ــات الت ــع املنازع مجي

ــتعجال . ــه االس ــى وج ــة ع ــرة العاملي ــام الدائ ــا أم ــة لنظره ــة املدني ــأهنا إىل املحكم بش

 املادة ٣٦
مجيــع قضايــا العاملــة املنزليــة التــي يكــون املدعــي فيهــا العامــل املنــزيل تكــون معفــاة مــن 

الرســوم القضائيــة أمــام مجيــع درجــات التقــايض.

 املادة ٣٧
حيــدد رئيــس الدائــرة العامليــة جلســة لنظــر النزاعــات املحالــة إليــه عــى وجــه الرعــة 
خــالل شــهر عــى األكثــر وعــى إدارة كتــاب املحكمــة إخطــار اخلصــوم بميعــاد اجللســة 

املحــددة لنظــر الدعــوى خــالل أســبوعني عــى األقــل.

 املادة ٣٨
كل مــا مل يــرد ذكــره يف هــذا القانون بخصوص إجــراءات التقايض ترى بشــأنه األحكام 
الــواردة باملرســوم بالقانــون رقــم )٣٨( لســنة ١٩٨٠ بإصــدار قانــون املرافعــات املدنيــة 

والتجاريــة والقوانــني املعدلــة له.
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 املادة ٣٩
يقــدم طلــب احلصــول عــى ترخيــص ملبــارشة نشــاط اســتقدام العاملــة املنزليــة إىل إدارة 
ــدر  ــات ويص ــتندات والبيان ــه املس ــًا ب ــك مرفق ــد لذل ــوذج املع ــى النم ــة ع ــة املنزلي العامل
ــى  ــول ع ــه احلص ــص ل ــوز للمرخ ــة وال جي ــل وزارة الداخلي ــن وكي ــرار م ــص بق الرتخي
أكثــر مــن ترخيــص واحــد أو فتــح فــروع أخــرى للمؤسســة أو املكتــب املرخــص لــه بــه.

املادة ٤٠
ــذا  ــري إلدارة ه ــل الغ ــوز توكي ــخصيا وال جي ــون ش ــذا القان ــكام ه ــق أح ــص وف الرتخي
النشــاط وينتهــي الرتخيــص بوفــاة املرخــص لــه وللمرخــص لــه تعيــني مديــرًا للمكتــب 
رشط أن يكــون مــن أقاربــه حتــى الدرجــة الثانيــة وأن تتوافــر فيــه الــرشوط املنصــوص 
عليهــا يف املــادة )٢( مــن هــذا القانــون وذلــك دون اإلخــالل بحــق إدارة العاملــة املنزليــة 
يف اســتدعاء صاحــب املكتــب متــى رأت ذلــك وجيــوز نقــل الرتخيــص للغــري يف احلالتــني 

التالتــني:
ــة ويكــون نقــل الرتخيــص يف هــذه  ــه ســن )٧٠ (ســنة ميالدي ١- إذا جتــاوز املرخــص ل

ــد األوالد. ــة أو اح ــزوج أو الزوج ــة إىل ال احلال
ــزوج أو  ــة إىل ال ــه ويكــون نقــل الرتخيــص يف هــذه احلال ــاة املرخــص ل ــة وف ٢- يف حال

ــم. ــة أو أحده ــة أو الورث الزوج
ويشــرتط لنقــل الرتخيــص يف احلالتــني الســابقتني أن تتوافــر يف املنقول إليــه كافة الرشوط 

الــواردة يف املــادة )٢( مــن هــذا القانون.

 املادة ٤١
يمنــح املمثــل القانــوين لورثــة املرخــص لــه املتــوىف مهلــة ال جتــاوز ســتة أشــهر لتصفيــة 

ــة يف اســتمرار النشــاط. ــة عــدم الرغب أعــامل املكتــب ورصف مبلــغ الضــامن يف حال

 املادة ٤٢
يمنــح الرتخيــص الــذي يســتخرج ألول مــرة ملــدة ســنة وجيــوز جتديــده بعــد ذلــك ســنويًا 
ــة  ــا عامل ــتقدم منه ــدول املس ــدى ال ــريه ل ــب ونظ ــني املكت ــة ب ــود املربم ــم العق ــد تقدي بع
منزليــة عــى أن تكــون هــذه العقــود مصدقــا عليهــا من ســفارة دولــة الكويــت إن وجدت 

ومعتمــدة مــن قبــل وزارة اخلارجيــة الكويتيــة.

 املادة ٤٣
حتــدد رســوم الرتخيــص الــذي يمنــح وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون بموجــب قــرار يصــدر 

عــن وزيــر الداخليــة.

 املادة ٤٤
ــش  ــق تفتي ــة ح ــر الداخلي ــن وزي ــرار م ــم ق ــدر بتحديده ــن يص ــني الذي ــون للموظف يك
املكاتــب واملنشــآت التــي تــزاول نشــاط اســتقدام العاملــة املنزليــة واالطــالع عــى الدفاتــر 
والســجالت وضبــط املخالفــات التــي تظهــر هلم أثنــاء التفتيــش وحترير املحــارض الالزمة 
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بشــأهنا وإحالتهــا إىل اجلهــات املختصــة الختــاذ مــا تــراه مناســبا بشــأهنا.
 املادة ٤٥

يقتــر نشــاط اســتقدام العاملــة املنزليــة للمرخــص لــه عــى اســتقدام العاملــة املنزليــة مــن 
اخلــارج للعمــل داخــل دولــة الكويــت فقــط.

 املادة ٤٦
ال حيــق لصاحــب العمــل تكليــف العامــل املنــزيل للعمل خــارج دولــة الكويــت ويف حال 

ثبــوت ذلــك دون موافقتــه يتــم إعادتــه لبلــده عــى نفقــة صاحــب العمل.

 املادة ٤٧
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املــادة األوىل مــن القانــون رقم )١١١( لســنة ٢٠١٣ يف شــأن 
تراخيــص املحــالت التجاريــة ال جيــوز مزاولــة نشــاط اســتقدام العاملــة املنزليــة إال بعــد 

احلصــول عــى ترخيــص بذلــك مــن وزارة الداخليــة.

 املادة ٤٨
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبة اشــد ينــص عليها قانــون اجلــزاء أو أي قانون آخــر يعاقب 
ــار كل  ــرشة آالف دين ــاوز ع ــة ال جت ــنوات وبغرام ــالث س ــى ث ــد ع ــدة ال تزي ــس مل باحلب
مــن يــامرس نشــاط اســتقدام العاملــة املنزليــة دون ترخيــص صــادر عــن وزارة الداخليــة 
وتضاعــف العقوبــة يف حالــة العــود خــالل ســنتني مــن تاريــخ احلكــم النهائــي يف اجلريمــة 

األوىل.

املادة ٤٩
ــالل )٢٤(  ــتالمهم خ ــم اس ــي مل يت ــول والت ــة الوص ــة حديث ــة املنزلي ــتقبال العامل ــم اس يت
ســاعة مــن قبــل أصحــاب العمــل ويعــد هلــذا الغــرض ســكن مؤقــت نظــري رســم نقــدي 
يومــي حيــدد بقــرار يصــدر عــن وزارة الشــئون االجتامعيــة والعمــل، عــى أن يكــون هــذا 

الســكن وفــق االشــرتاطات املحــددة مــن قبــل وزارة الشــئون االجتامعيــة والعمــل.

املادة ٥٠
جيــب عــى مكاتــب اســتقدام العاملــة املنزليــة املرخــص هلــم وقــت صــدور هــذا القانــون 
توفيــق أوضاعهــا بــام يتفــق وأحكامــه خــالل مــدة اقصاها ثالثة شــهور من تاريــخ صدور 

الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانون.
ويرتتب عى اإلخالل بتطبيق هذا احلكم خالل تلك املدة إلغاء الرتخيص.

املادة ٥١
ــة بإبعــاده إىل بلــده بعــد  عنــد هــروب العامــل املنــزيل مــن خمدومــه تقــوم وزارة الداخلي
اســتيفاء مصاريــف الســفر وتذكــرة املغــادرة واملبلــغ الــذي دفعــه صاحــب العمــل مــن 
ــالل  ــك خ ــة وذل ــة اآلوي ــل إىل اجله ــذر التواص ــتقدام إذا تع ــب االس ــن مكت اآلوى أو م

فــرتة الضــامن.
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املادة ٥٢
يصــدر وزيــر الداخليــة اللوائــح والنظــم والقــرارات الالزمــة لتنفيــذ هــذا القانــون وذلك 

خــالل ســتة اشــهر مــن تاريــخ نــرشه يف اجلريدة الرســمية.

املادة ٥٣
يلغــى املرســوم بالقانــون رقــم )٤٠( لســنة١٩٩٢ بشــأن تنظيــم مكاتــب تشــغيل اخلــدم 

اخلصوصيــني.

املادة ٥٤
عى رئيس جملس الوزراء والوزراء - كل فيام خيصه - تنفيذ هذا القانون .


