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حملة »سقف واحد«، هي حملة للتوعية بحقوق العمالة المنزلية وهي عمل 
مشترك بين منظمة الخط اإلنساين وجمعية العمل االجتماعي بالتعاون مع وزارة 

الداخلية وعدد من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.

تهدف الحملة إىل أن تصبح العالقة بين العامل المنزيل وصاحب العمل عالقة 
إيجابية وعادلة تحفظ حقوق وكرامة الطرفين، وتسعى لتحقيق ذلك عن طريق 

نشر التوعية بحقوق العمالة المنزلية المنصوص عليها قانونا، للحد من المشاكل 
أو الخالفات التي قد تطرأ بسبب قلة الوعي بالقوانين التي تنظم عمل العمالة 

المنزلية يف الكويت، وكذلك ترسيخ فكرة أن العمل المنزيل هو وظيفة يجب 
تنظيمها عن طريق القوانين واالجراءات. 

حملة سقف واحد



على الرغم من أن العالقة بين صاحب العمل والعامل المنزيل يف الكويت تكون 
جيدة وناجحة يف الكثير من األحيان، إال أنه من الضروري أن يكون لدى العامل 

المنزيل اإللمام بحقوقه والتزاماته القانونية، وذلك لكي يتمكن من معرفة القوانين 
المنظمة لعمله من جهة، وكيفية المطالبة بها من جهة أخرى إن تم سلبها منه.

يوفر هذا الدليل معلومات مبسطة وموثوقة حول:

القوانين الخاصة بالعمل المنزيل واللوائح والقرارات المنظمة لها	 

القوانين الخاصة باإلقامة	 

قوانين جزائية وإجرائية	 

معلومات عن أماكن الشكوى أو طلب المساعدة	 

تفسير لبعض المصطلحات الهامة	 

حول الدليل القانوين



4

المادة الحـقالبند

 الراتب
والخصم

يجب أن يكون الراتب المدفوع مطابقا للمذكور 	 
بالعقد

يدفع الراتب يف نهاية كل شهر وال يجوز تأخيره ٧ 	 
أيام من تاريخ االستحقاق

يحسب الراتب من التاريخ الفعلي للعمل	 

ال يجوز الخصم من الراتب	 

م ٧ قانون العمالة المنزلية	 

م ٨ قانون العمالة المنزلية	 

م ٢٣ الالئحة التنفيذية ٢٠٢٢	 

العمل
اإلضايف

يجوز تشغيل العامل لساعات عمل إضافية ال 	 
تتجاوز ساعتين باليوم ويستحق العامل مقابلها  

أجر نصف يوم

م ٢٨ قانون العمالة المنزلية	 

م ٣٠ الالئحة التنفيذية ٢٠٢٢	 

ية
مال

 ال
ور

ألم
ا



٥

اإلثباتالبالغالعقوبة

يستحق العامل مبلغ ١٠ دنانير 	 
تعويضا عن كل شهر تأخير بالراتب 

ويحسب من اليوم السابع لتاريخ 
االستحقاق

عدم وجود وصول استالم الراتب أو 	 إدارة العمالة المنزلية	 
التحويالت

عدم تطابق وصول استالم الراتب أو 	 
التحويالت مع فترة العمل الفعلي

 تعويض العامل عن األجر اإلضايف	 
الذي لم يتلقاه

بالغ	 إدارة العمالة المنزلية	 

شهود	 

ية
مال

 ال
ور

ألم
ا



٦

المادة الحـقالبند

 مكافأة
نهاية الخدمة

يستحق العامل الحصول على كل مستحقاته 	 
عند انتهاء العقد

يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية 	 
الخدمة إذا أتم مدة العقد، وتقدر براتب شهر 

واحد مقابل كل سنة عمل

م ١١ الالئحة التنفيذية ٢٠١٦	 

م ١٥ الالئحة التنفيذية ٢٠١٦	 

م ٢٣ قانون العمالة المنزلية	 

 أخذ المكتب نقود
من العامل

ال يحق لمكتب االستقدام الذي يأيت العامل عن 	 
طريقه أن يتقاضى أي مبالغ من العامل سواء 
مباشرة أو عن طريق عاملين أو متعاونين معه 

داخل أو خارج الكويت

م 4 قانون العمالة المنزلية	 

ية
مال

 ال
ور

ألم
ا



٧

اإلثباتالبالغالعقوبة

دفع المبلغ المستحق	 

 إيقاف سمات الدخول لصاحب	 
العمل لمدة ٦ شهور

عدم وجود وصل استالم أو تحويل 	 إدارة العمالة المنزلية	 
بنكي بمبلغ مكافأة نهاية الخدمة

سحب الترخيص	 

 االتهام بجريمة االبتزاز والكسب	 
غير المشروع

إدارة العمالة المنزلية	 

مخفر المنطقة	 

أي دليل يمكن الحصول عليه 	 
)تحويل بنكي - شهود(

 	WhatsApp محادثات واتساب

ية
مال

 ال
ور

ألم
ا



٨

شة
عي

لم
ف ا

رو
ظ

المادة الحـقالبند

يتكفل آخر صاحب عمل بمصاريف عودة 	 عودة العامل إىل بلده
العامل المنزيل إىل بلده

 م ٢٥ الالئحة التنفيذية ٢٠٢٢	 

 

ية
مال

 ال
ور

ألم
ا



٩

اإلثباتالبالغالعقوبة

إيقاف سمات الدخول لصاحب العمل 	 
لمدة ٦ شهور

بالغ	 إدارة العمالة المنزلية	 

ية
مال

 ال
ور

ألم
ا



١٠

المادة الحـقالبند

يلتزم صاحب العمل بتوفير سكن مالئم للعامل 	 السكن
تتوافر فيه سبل المعيشة الصحية والالئقة

م ١١ قانون العمالة المنزلية	 

م ٨ )٧( الالئحة التنفيذية ٢٠١٦	 

م ٢٣ الالئحة التنفيذية ٢٠٢٢	 

 إطعام وكسوة
العامل

يجب على صاحب العمل إطعام العامل 	 
المنزيل

يجب على صاحب العمل توفير مالبس مناسبة 	 
وكافية للعامل المنزيل

م ٩ قانون العمالة المنزلية	 

م ٨ )٥( الالئحة التنفيذية ٢٠١٦	 

م ٢٣ الالئحة التنفيذية ٢٠٢٢	 

شة
عي

لم
ف ا

رو
ظ



١١

اإلثباتالبالغالعقوبة

إيقاف سمات الدخول لصاحب العمل 	 
لمدة ٦ شهور

 ادعاء	 إدارة العمالة المنزلية	 

 شهود	 

إيقاف سمات الدخول لصاحب العمل 	 
لمدة ٦ شهور

ادعاء	 إدارة العمالة المنزلية	 

شهود	 

شة
عي

لم
ف ا

رو
ظ



١٢

شة
عي

لم
ف ا

رو
ظ

المادة الحـقالبند

عالج العامل 
وتمريضه

يلتزم صاحب العمل بعالج العامل وتمريضه يف 	 
المستشفيات الحكومية

 م ٩ قانون العمالة المنزلية	 

 م ٨ )٦( الالئحة التنفيذية ٢٠١٦	 

م ٢٣ الالئحة التنفيذية ٢٠٢٢	 

 إسكان العمالة
يف المكتب

ال يجوز لمكتب االستقدام ألي سبب استخدام 	 
المكتب إلسكان العمال وعليه أن يوفر لهم 

سكن مستقل

 م 4 قانون العمالة المنزلية	 

 م 4٩ قانون العمالة المنزلية	 

 م ٧ )٢( الالئحة التنفيذية ٢٠١٦	 

الهاتف المحمول 
ووسائل التواصل

يسمح للعامل المنزيل بامتالك واستخدام 	 
الهاتف المحمول وغيرها من الوسائل للتواصل 

مع أفراد أسرته، وذلك يف غير ساعات العمل

م ٢٣ الالئحة التنفيذية ٢٠٢٢	 



١٣

اإلثباتالبالغالعقوبة

إيقاف سمات الدخول لصاحب العمل 	 
لمدة ٦ شهور

ادعاء	 إدارة العمالة المنزلية	 

شهود	 

بالغ	 إدارة العمالة المنزلية	 إلغاء الترخيص	 

إيقاف سمات الدخول لصاحب العمل 	 
لمدة ٦ شهور

بالغ	 إدارة العمالة المنزلية	 

ل
عم

 ال
عة

بي
وط

ن 
كا

م



١4

المادة الحـقالبند

 التوصيف
الوظيفي

يحق لصاحب العمل تكليف العامل بالمهام 	 
الوظيفية المذكورة يف عقده فقط

 م ١٨ قانون العمالة المنزلية	 

 م ١4 قانون العمالة المنزلية	 

 م ٩)٢( الالئحة التنفيذية ٢٠١٦	 

 تحديد
مكان العمل

يحدد مكان عمل العامل يف عقد عمله، وال يجوز 	 
لصاحب العمل تكليفه بالعمل يف مكان آخر

 م ١٨ قانون العمالة المنزلية	 

 م ١4 قانون العمالة المنزلية	 

ل
عم

 ال
عة

بي
وط

ن 
كا

م



١٥

اإلثباتالبالغالعقوبة

إيقاف سمات الدخول لصاحب العمل 	 
لمدة ٦ شهور

 ادعاء	 إدارة العمالة المنزلية	 

 شهود	 

إيقاف سمات الدخول لصاحب العمل 	 
لمدة ٦ شهور

 ادعاء	 إدارة العمالة المنزلية	 

 شهود	 

ل
عم

 ال
عة

بي
وط

ن 
كا

م



١٦

ل
عم

 ال
عة

بي
وط

ن 
كا

م

المادة الحـقالبند

 األعمال
 الخطرة

والمهينة

ال يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل 	 
ضار أو خطر يهدد صحته، أو يمس كرامته 

اإلنسانية 

م ١٠ قانون العمالة المنزلية	 

م ٢٣ الالئحة التنفيذية ٢٠٢٢	 

 التشغيل
لدى الغير

ال يحق لصاحب العمل أن يشغل العامل 	 
المنزيل لدى شخص آخر ما لم يكن من الدرجة 

األوىل ويسكن معه يف نفس المنزل

 م ٨)١٠( الالئحة التنفيذية ٢٠١٦	 

م ٢٣ الالئحة التنفيذية ٢٠٢٢	 

 العمل
خارج الكويت

ال يحق لصاحب العمل أن يصحب العامل 	 
المنزيل لبلد آخر للعمل معه هناك دون 

موافقته

 م 4٦ قانون العمالة المنزلية	 

 م ٨)١٠( الالئحة التنفيذية ٢٠١٦	 



١٧

اإلثباتالبالغالعقوبة

إيقاف سمات الدخول لصاحب العمل 	 
لمدة ٦ شهور

شهود	 إدارة العمالة المنزلية	 

 تقارير طبية إن حصل ضرر صحي	 

إعادة العامل إىل بلده األصلي على 	 
نفقة صاحب العمل

بالغ	 إدارة العمالة المنزلية	 

إعادة العامل إىل بلده األصلي على 	 
نفقة صاحب العمل

بالغ	 إدارة العمالة المنزلية	 

ل
عم

 ال
عة

بي
وط

ن 
كا

م



١٨

ت
ازا

إلج
وا

ل 
عم

 ال
ت

عا
سا

المادة الحـقالبند

 12 ساعة عمل
كحد أقصى

الحد األقصى لساعات العمل للعامل المنزيل 	 
هي ١٢ ساعة يوميا تتخللها فترات راحة

 م ٢٢)٢( قانون العمالة المنزلية	 

 م ١٣)٢( الالئحة التنفيذية ٢٠١٦	 

راحة سنوية 
وأسبوعية 

يحق للعامل المنزيل الحصول على راحة 	 
أسبوعية ٢4 ساعة متصلة بعد ٦ أيام عمل

إجازة سنوية ال تقل عن ٣٠ يوم مدفوعة األجر، 	 
وتستحق عن السنة األوىل بعد قضائه ١١ شهراً 

يف خدمة صاحب العمل

 م ٢٢)٣( قانون العمالة المنزلية	 

 م ١٣)٣( الالئحة التنفيذية ٢٠١٦	 

م ٢٨ و م٢٩ الالئحة التنفيذية ٢٠٢٢	 



١٩

اإلثباتالبالغالعقوبة

إيقاف سمات الدخول لصاحب العمل 	 
لمدة ٦ شهور

اعتبار ساعات وأيام العمل عمل 	 
إضايف

عدم وجود وصوالت للعمل اإلضايف	 إدارة العمالة المنزلية	 

ادعاء	 

شهود	 

إيقاف سمات الدخول لصاحب العمل 	 
لمدة٦ شهور

اعتبار ساعات وأيام العمل عمل 	 
إضايف

ادعاء	 إدارة العمالة المنزلية	 

شهود	 

ت
ازا

إلج
وا

ل 
عم

 ال
ت

عا
سا
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المادة الحـقالبند

عالج وتعويض العامل 
المصاب بحادث

إذا تعرض العامل المنزيل لحادث أثناء ممارسة 	 
عمله أو أثناء ساعات العمل، يلتزم صاحب 
العمل بعالج العامل وتعويضه عن اإلصابة

م ٢٢)١( قانون العمالة المنزلية	 

م ١٣)١( االالئحة التنفيذية ٢٠١٦	 

االحتفاظ باإلثباتات 
الشخصية 

ال يجوز لصاحب العمل االحتفاظ بجواز سفر أو 	 
هوية أو أي وثائق شخصية أخرى تخص العامل 

دون موافقته

م ١٢ قانون العمالة المنزلية	 

م ٢٢ )4( قانون العمالة المنزلية	 

م ٨ )٨( الالئحة التنفيذية ٢٠١٦	 

صاحب العمل هو المسئول عن نقل جثمان 	 نقل جثمان العامل
العامل المنزيل إىل بالده يف حال وفاته وعليه أن 

يدفع لورثته أجر الشهر الذي تويف فيه

م ٢٢)٥( قانون العمالة المنزلية	 

م ٢٦ الالئحة التفيذية ٢٠٢٢	 



٢١

اإلثباتالبالغالعقوبة

 تعويض العامل المنزيل عن	 
إصابة العمل

مخفر المنطقة التي حدث فيها الحادث	 

إدارة العمالة المنزلية	 

تقارير طبية	 

بالغ	 

تسليم الوثائق للعامل	 

إيقاف سمات الدخول لصاحب العمل 	 
لمدة ٦ شهور

ادعاء	 إدارة العمالة المنزلية	 

شهود	 

إيقاف سمات الدخول لصاحب العمل 	 
لمدة ٦ شهور

صورة من شهادة الوفاة	 إدارة العمالة المنزلية	 

بالغ	 

مة
عا

ة 
لي

ما
 ع

ق
قو

ح



٢٢

يل
نز

لم
ل ا

ام
لع

ت ا
جبا

وا

المادة الواجبالبند

 تنفيذ
التعليمات

على العامل المنزيل تنفيذ تعليمات صاحب 	 
العمل حسب ما هو منصوص عليه بالعقد

إحترام قوانين وعادات وتقاليد البالد	 

م ١٣ قانون العمالة المنزلية	 

م ٩ الالئحة التنفيذية ٢٠١٦	 

أداء العمل المتفق عليه بالعقد وأن يبذل 	 أداء العمل
العناية المعتادة لتنفيذه

عدم العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر	 

م ١4 قانون العمالة المنزلية	 

م ٩ الالئحة التنفيذية ٢٠١٦	 

 المحافظة
على الممتلكات 

واألسرار

على العامل المحافظة على ممتلكات صاحب 	 
العمل وأفراد أسرته. والحفاظ على أسراره

م ١٥ قانون العمالة المنزلية	 

م ٩ الالئحة التنفيذية ٢٠١٦	 



٢٣

مة
عا

ق 
قو

ح

— 1— 2—  3— 4

على صاحب العمل استالم 
العامل المنزيل خالل ٢4 

ساعة من وصوله إىل الكويت

 ال توجد رسوم قضائية
على القضايا المرفوعة يف 

المحكمة العمالية  

إذا تقدم العامل المنزيل 
بالشكوى ضد صاحب العمل 

وقام صاحب العمل بإلغاء 
إقامته، يمكن للعامل 

المنزيل التقدم للحصول على 
إقامة مؤقته إىل حين الفصل 

بالشكوى

يعتبر إبرام عقد باللغتين 
العربية واإلنجليزية يكون 
مطابقاً للنموذج المعتمد 
من قبل االدارة المختصة 

شرطاً لتشغيل العامل 
المنزيل. ويحق للعامل 

المنزيل االحتفاظ بنسخة من 
عقد عمله، ويف حال حدوث 
خالف يف تفسير بنود العقد 

بين اللغتين يعتد بالنص 
العريب

مة
عا

ق 
قو

ح



٢4

المادة التعريفالبند

 حبس
الحرية

منع الشخص من االنتقال من مكان إىل آخر 	 
رغم ارادته يف غير األحوال التي يقرها القانون

م ١٨4 قانون الجزاء	 

حبس الحرية 
للتعذيب البدين

حبس الحرية المرتبط بالتعذيب البدين أو 	 
التهديد بالقتل

م ١٨4 قانون الجزاء	 

ية
حر

 ال
س

حب
 و

ف
خط

ال



٢٥

اإلثباتالبالغالعقوبة

جنحة عقوبتها حبس ال يتجاوز ٣ 	 
سنوات أو غرامة ٣ آالف دينار أو 

كالهما

رقم الطوارئ )بالغ أويل(	 

مخفر المنطقة التي وقعت فيها 	 
الحادثة

االتصال على الطوارئ	 

شهود	 

جناية عقوبتها حبس ال يتجاوز ٧ 	 
سنوات أو غرامة ال تتجاوز ٧ آالف دينار 

أو كالهما

رقم الطوارئ )بالغ أويل(	 

مخفر المنطقة التي وقعت فيها 	 
الحادثة

شهود	 

سرعة تقديم البالغ	 

تقرير أويل من المستشفى التابع له	 

الحفاظ على كل األدلة )عدم 	 
االستحمام أو غسل المالبس مثال(

ية
حر

 ال
س

حب
 و

ف
خط

ال
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ية
حر
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س
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ف
خط
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المادة التعريفالبند

 الخطف
بقصد المواقعة، 

وهتك العرض

خطف شخص عاقل عمره فوق ٢١ سنة بقصد 	 
األذى أو المواقعة أو هتك العرض أو اإلجبار 

على البغاء أو االبتزاز أو القتل

م ١٨٠ قانون الجزاء 	 

الخطف هو إجبار الشخص على االنتقال من 	 الخطف
المكان الذي يقيم فيه عادة إىل مكان آخر 

لحجزه دون ارادته، أو إذا كان عمره يقل عن ٢١ 
سنة أو كان معتوها أو مجنونا )بموافقته أو 

بغير موافقته(

م ١٧٨ قانون الجزاء	 

م ١٧٩ قانون الجزاء	 



٢٧

اإلثباتالبالغالعقوبة

رقم الطوارئ )بالغ أويل(	 جناية عقوبتها االعدام	 

 مخفر المنطقة التي وقعت	 
فيها الحادثة

سرعة تقديم البالغ	 

الحفاظ على كل األدلة )عدم 	 
االستحمام أو غسل المالبس مثال(

تقرير أويل من المستشفى التابع له	 

شهود	 

جناية عقوبتها حبس تتراوح مدته بين 	 
٣-١٥ سنة حسب ظروف القضية

رقم الطوارئ )بالغ أويل(	 

 مخفر المنطقة التي وقعت	 
فيها الحادثة

بالغ	 

شهود	 

تقرير طبي	 

ية
حر

 ال
س

حب
 و

ف
خط

ال



٢٨

ب
ضر

ال

المادة التعريفالبند

التعدي
الخفيف

التعدي الخفيف يشمل البصق، أو شد الشعر، أو 	 
المالبس، أو رش الماء. والضرب الجسدي الذي ال 

يترك أثر

م ١٦٣ قانون الجزاء 	 

 الضرب الذي
يترك أثرا

م ١٦٠ قانون الجزاء	 هو الضرب الذي يترك أثرا وجرحا	 

 الضرب
الشديد

الضرب الشديد ويشمل الضرب بآالت خطرة 	 
مثل السكاكين واألسلحة النارية والمواد الحارقة 

وغيرها، والضرب الذي يؤدي لعاهة مستديمة 

م ١٦١ قانون الجزاء	 

م ١٦٢ قانون الجزاء	 



٢٩

اإلثباتالبالغالعقوبة

جنحة عقوبتها حبس مدة ال تتجاوز ٣ 	 
أشهر وبغرامة ال تتجاوز ٣٠٠ دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين 

مخفر المنطقة التي وقعت فيها 	 
الحادثة

شهود	 

جنحة عقوبتها الحبس مدة ال تتجاوز 	 
سنتين وبغرامة ال تتجاوز ٢,٠٠٠ دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين

مخفر المنطقة التي وقعت فيها 	 
الحادثة

شهود 	 

 تقرير طبي أويل من المستشفى الذي 	 
يتبع له المصاب، مع طلب تحويل للطب 

الشرعي )إذا امتنع المحقق عن تحويل 
المشتكي للطب الشرعي يحق له أن ال  

يوقع على المحضر ما لم يكن مذكور فيه 
إنه قد طلب احالته للطب الشرعي(

جناية عقوبتها حبس مدة ال تتجاوز ١٠ 	 
سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة 

)لصالح الدولة( ال تتجاوز ١٠,٠٠٠ دينار

مخفر المنطقة التي وقعت فيها 	 
الحادثة

ب
ضر

ال



٣٠

المادة التعريفالبند

 فعل فاضح
يف غير العالنية

قيام شخص بفعل فاضح يخدش حياء امرأة 	 
غير راضية بفعله بمكان خاص

م ١٩٩ قانون الجزاء	 

 أي مالمسة أو تعرية لجسد شخص	 هتك العرض
 يبلغ ٢١ سنة، دون رضاه، أو أي شخص

دون سن ٢١ برضاه أو دون رضاه 

م ١٩١ قانون الجزاء 	 

ي
س

جن
 ال

داء
عت

اال



٣١

اإلثباتالبالغالعقوبة

جنحة عقوبتها حبس لمدة ال تتجاوز 	 
سنة أو غرامة ال تتجاوز ألف دينار أو 

كالهما

رقم الطوارئ )بالغ أويل(	 

مخفر المنطقة التي وقعت فيها 	 
الحادثة

بالغ	 

شهود	 

جناية عقوبتها الحبس المؤبد إذا كان 	 
المجني عليه عامل منزيل أو عاملة 

منزلية لدى الجاين

رقم الطوارئ )بالغ أويل(	 

مخفر المنطقة التي وقعت فيها 	 
الحادثة

بالغ	 

شهود	 

تقرير طبي	 

ي
س

جن
 ال

داء
عت

اال
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ي
س

جن
 ال

داء
عت

اال

المادة التعريفالبند

 مواقعة باإلكراه،
أو التهديد، أو الحيلة

القيام بممارسة الجنس باإليالج بالفرج، بغير 	 
الرضا، وذلك بالتهديد أو اإلكراه أو الحيلة

م ١٨٦ قانون الجزاء 	 

 االتجار
بالبشر

قيام شخص أو عدة اشخاص بتقييد حرية 	 
شخص آخر أو نقله من مكان إىل آخر رغما عنه، 

مستغلين بذلك النفوذ أو القوة أو باستخدام 
الحيلة. بغرض إجباره على العمل القسري أو 

االستغالل الجنسي

م ١ قانون االتجار بالبشر	 

م ٢ قانون االتجار بالبشر	 



٣٣

اإلثباتالبالغالعقوبة

جناية عقوبتها اإلعدام أو الحبس المؤبد 	 
)إذا كانت المجني عليها عاملة منزلية 

لدى الجاين يعاقب باإلعدام فقط(

رقم الطوارئ )بالغ أويل(	 

 مخفر المنطقة التي وقعت	 
فيها الحادثة

سرعة تقديم البالغ	 

الحفاظ على كل األدلة )عدم 	 
االستحمام أو غسل المالبس مثال(

تقرير أويل من المستشفى التابع له	 

شهود 	 

جناية عقوبتها السجن ١٥ سنة )ال 	 
عقوبة على من يتم إجباره على البغاء 
يف حال ما ثبت أنه لم يمارسه بإرادته(

 رقم الطوارئ )بالغ أويل(	 

مخفر المنطقة التي وقعت فيها 	 
الحادثة )سيتم تحويل الضحية 

للمباحث الجنائية إدارة االتجار بالبشر(

بالغ	 

شهود	 

تحريات مباحث	 
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مة
قا

اإل
ن 

نو
قا

ة ب
ص

خا
ح 

صائ
1 —ن

تسقط اإلقامة يف حال تجاوز غياب 
العامل عن الكويت مدة ٦ شهور

— 4

ال يجوز لألجنبي الذي سبق إبعاده 
العودة إىل الكويت إال بإذن خاص من 

وزير الداخلية

— 3

يجوز توقيف األجنبي الصادر أمر بإبعاده 
لمدة ال تزيد على ثالثين يوما إذا كان هذا 

التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر اإلبعاد

— 2

يحظر إيواء أو إسكان أو استخدام أي 
أجنبي تكون إقامته يف البالد غير 
 مشروعة، كما يحظر استخدام أي

أجنبي استقدم من قبل الغير أثناء 
سريان  عقده

— 5

 يبعد األجنبي من الكويت بأمر من وزير 
الداخلية إذا لم يكن حاصالً على ترخيص 

باإلقامة أو انتهت مدة هذا الترخيص. 
ويجوز له أن يعود إىل الكويت إذا توافرت 

فيه الشروط الواجبة  

— ٦

يجوز منع العامل المنزيل من العمل 
بدولة الكويت لمدة ٣ سنوات يف حال 
ثبوت مخالفته ألحكام قانون العمالة 
المنزلية واللوائح والقرارات الصادرة 

تنفيذاً له 



٣٥

— 1

يجب على العامل إبالغ 
صاحب العمل برغبته بترك 

العمل عند انتهاء العقد بفترة 
ال تقل عن شهرين. وإال فإن 

العقد سيتم تجديده تلقائيا يف 
حال رغبة الطرفين باستمراره

— 5

العالقة الجنسية بالرضا بين 
الذكور مجرمة بالقانون 

الكويتي

— ٧

الحمل خارج إطار الزواج 
يعاقب عليه القانون

— 2

السخرية وتحقير األديان 
والمعتقدات مجرمة بالقانون 

الكويتي

— ٦

ال يحق للعامل المنزيل أن 
يدخل أحد إىل المنزل دون 

إذن صاحبه

— ٨

اإلجهاض مجرم بالقانون 
الكويتي

— 3

العالقة الجنسية بالرضا 
خارج الزواج يعاقب عليها 

القانون وتكون العقوبة 
مشددة إذا كانت مع فتاة 

تقل عن ٢١ سنة أو كان أحد 
الطرفين متزوجا

— 4

تشغيل األشخاص يف مجال 
الجنس مجرم بالقانون 

الكويتي

ية
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ح 
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ية
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ت 

اءا
جر

إ

مة
قا

اإل
ل 

إمكانية نقل اإلقامةنق

ال يتم نقل العامل المنزيل إال بتوقيعه عقد عمل جديد	 

ال يتم نقل إقامة العامل المنزيل اال بموافقة صاحب العمل، ولكن يحق للهيئة العامة للقوى العاملة القيام باستثناءات يف الحاالت التالية:	 

١- وفاة صاحب العمل

٢- الطالق وطلب العامل النقل إىل أحد الطرفين
٣- مغادرة صاحب العمل البالد نهائياً

4- زواج العاملة المنزلية من زوج داخل البالد

٥- طلب العاملة المنزلية التحويل على إقامة زوجها

٦- فقدان صاحب العمل شروط األهلية أو صدور حكم نهايئ بحبسه

٧- ثبوت ارتكاب صاحب العمل أو من يقيمون معه فعل أو قول أو إشارة ذات ميول جنسي بأي وسيلة كانت بما يف ذلك الوسائل التقنية 
الحديثة



٣٧

المحكمةاتخاذ القرار التسجيلالبالغالبند

إجراءات
الجنحة

تقديم بالغ لضابط 
المخفر الذي وقعت 

فيه الحادثة

تسجيل قضية لدى 
المحقق ثم يتم رفعها 

لرئيس التحقيق

ترفع القضية لإلدعاء 
العام ليقرر تحويلها إىل 

المحكمة أو حفظها، 
ويحق للمدعي التظلم 

يف حال حفظ القضية

ينظر القضاء بالقضية 
على عدة درجات. درجة 

أوىل، يليها االستئناف، 
ثم التمييز

 إجراءات
الجناية

تقديم بالغ لضابط 
المخفر أو للنيابة 

العامة

تسجيل قضية لدى 
النيابة العامة

تقرر النيابة حفظ 
القضية أو تحويلها إىل 

المحكمة ويحق 
للمدعي التظلم يف 
حال حفظ القضية

ينظر القضاء بالقضية 
على عدة درجات. درجة 

أوىل، يليها اإلستئناف، 
ثم التمييز

ية
ون

قان
ت 

اءا
جر

إ
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الحماية

ال يحق لرجال األمن االعتداء اللفظي أو الجسدي على المتهمين	 

يجب على المحقق أن يحول المتهم للطب الشرعي إلثبات أي 	 
اصابات تقع جراء اعتداء رجل أمن عليه خالل احتجازه، وذلك 

بناء على طلب من المتهم. ويف حال امتناعه يحق للمتهم رفض 
التوقيع على المحضر ما لم يكن مثبتا فيه طلبه

يجب أن يتلى محضر التحقيق على المتهم ويحق له أال يوقع 	 
عليه إذا كانت األقوال المذكورة فيه مخالفة لما أقر به أو كانت 

ناقصة

ضمانات المتهم

يبلغ كتابة بأسباب حجزه أو حبسه	 

يحق له االتصال بمحامي قبل التحقيق	 

يحق له االمتناع عن الكالم إىل حين حضور محامي، وال يحق 	 
للمحقق أن يطرد المحامي

يحق للمتهم أن يطلب مترجم أثناء التحقيق	 

هم
مت

 ال
ية

ما
وح

ت 
انا

ضم
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اإلبعاد اإلداري

يحق لوزير الداخلية أن يصدر 	 
قرار بإبعاد أي أجنبي عن 

البالد، وال يحق لألجنبي 
التظلم على هذا اإلبعاد أمام 

المحكمة، وال يرفع إال بقرار 
آخر من وزير الداخلية

م ١٦ قانون إقامة األجانب	 

م ٢١ قانون إقامة األجانب	 

اإلبعاد القضاىئ

يجوز للقاضي أن يحكم بإبعاد 	 
األجنبي عن البالد كعقوبة 

تكميلية تترافق مع العقوبة 
األصلية، وال يمكن إلغاء هذا 

اإلبعاد

م ٧٩ قانون الجزاء	 

بالغ التغيب

بالغ التغيب هو اخطار لدى وزارة الداخلية يقوم به صاحب 	 
العمل خالل أسبوع من ترك العامل المنزيل العمل لديه، وذلك 
وفق قانون إقامة األجانب. وال يمكن لصاحب العمل التنازل عن 

هذا البالغ أو إيقاف ما يترتب عليه. ويترتب على بالغ التغيب 
إبعاد العامل تلقائيا يف حال القبض عليه

يف حال قيام العامل المنزيل بتسجيل شكوى ضد صاحب 	 
العمل يف إدارة العمالة المنزلية، ال يمكن لصاحب العمل أن 

يتقدم ببالغ تغيب ضد العامل المنزيل بتلك الحالة وعليه التوجه 
إلدارة العمالة المنزلية للتحقيق يف الشكوى

ُينظر يف رفع الحظر عن بالغ التغيب بعد شهرين من تسوية 
الشكوى أو إحالتها للقضاء المختص

ب
غي

لت
وا

د 
عا

إلب
ا
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يجوز بأمر المحقق 
حبس المتهم احتياطيا 
لفترة ال تتجاوز ١٠ أيام 

يف الجنح و ٢١ يوما 
يف الجنايات من تاريخ 

القبض عليه. بعد 
سماع أقواله

يحق للمتهم التقدم 
بتظلم على الحبس 
لدى محكمة تجديد 

الحبس، على أن تبت 
فيه خالل 4٨ ساعة

يجوز أن تمدد المحكمة 
عن طريق قاضي 

التجديد الحبس 
االحتياطي لمدة ٣٠ 

يوما بمعدل عشرة أيام 
كل مرة بعد االستماع 

للمتهم

يحق لرجال األمن 
حجز المشتبه به لمدة 
4٨ ساعة قبل عرضه 

للتحقيق

يجـــوز للمحكمـــة المتخصصـــة أن تمـــدد الحبـــس االحتياطـــي لمـــدة أقصاهـــا ٩٠ يـــوم بمعدل ٣٠ يـــوم لكل مـــرة بعد االســـتماع للمتهم

يحق للجهات األمنية احتجاز الشخص المنتظر لإلبعاد لفترة ال تتجاوز 30 يوم	 

ي
اط
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 ابالغ إدارة الرقابة
 والتفتيش التابعة

لوزارة الداخلية

التقدم بالشكوى مكتوبة 
مع الشرح التفصيلي إىل 

رئيس المخفر

إذا امتنع رئيس المخفر عن 
التسجيل، يمكن تقديم الشكوى 

مكتوبة إىل قائد المنطقة

إن لـــم يقـــم قائـــد المنطقة بتســـجيل البالغ يمكن تقديم الشـــكوى 
مكتوبـــة إىل مدير أمـــن المحافظة

بالغ المخفر

عند التقدم بالشكوى بجناية أو جنحة يجب أن يتم تقديمها عند ضابط مخفر المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، وال يحق للضابط االمتناع 
عن تسجيل الشكوى وذلك بناء على المادة 4٠ من قانون اإلجراءات الجزائية. يف حال امتناع ضابط المخفر عن تسجيل الشكوى يمكن 

القيام باإلجراءات التالية:
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بالغ النيابةبالغ التحقيقات

إذا كانــت التهمــة جنحــة فــإن الطــرف المختــص بالتحقيــق فيهــا هــو المحققين التابعيــن لوزارة الداخلية، 
وال يملــك المحقــق الحــق يف االمتنــاع عــن التحقيــق بالشــكوى، وذلــك بنــاء علــى المــادة 4٠ مــن قانــون 

اإلجراءات الجزائية، وإذا امتنع المحقق عن التحقيق بالشكوى يمكنك القيام باإلجراءات التالية:

يمكن التقدم بشكوى مكتوبة 
إذا كانت القضية تتعلق 

بجناية إىل مكتب النائب العام 
مباشرة، ويجب أن تتضمن 

شرحا لمضمون الشكوى 
وتاريخ ومكان حدوث الواقعة، 

وكافة التفاصيل الضرورية. 
ويقوم النائب العام بناء عليه 

بتحويل الشكوى للنيابة 
المختصة

 تقديم شكوى
 مكتوبة إىل رئيس

التحقيق المختص

 إذا امتنع رئيس التحقيق عن اتخاذ
 االجراء تقدم شكوى مكتوبة إىل مدير

تحقيق المحافظة

إذا امتنـــع رئيـــس تحقيـــق المنطقـــة عن اتخاذ اجـــراء تقدم شـــكوى مكتوبة إىل 
المديـــر العـــام لإلدارة العامـــة للتحقيقات

ية
نائ

لج
ى ا
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ال
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خطوات الشكوى العمالية للعامل المنزيل

 تقديم شكوى
 لدى إدارة

العمالة المنزلية

 محاولة الصلح
 مع إعطاء

العامل حقوقه

إذا لم يتم الصلح تحال 
القضية للمحكمة العمالية 

بدون رسوم

يجب إحضار األوراق الرسمية وصورة عنها يف حال التقدم بالشكوى لدى إدارة العمالة المنزلية	 

يتخذ قرار يف الشكوى خالل أسبوعين كحد أقصى	 

ُيصدر للعامل المنزيل إقامة مؤقته لحين الفصل يف الشكوى نهائياً واستالمه مستحقاته	 

يجب أن يتم تسجيل العامل المنزيل يف مركز اإليواء	 

ية
مال

لع
ى ا

كو
ش

ال
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لوائح مركز اإليواء

يحق للعامل التقدم بطلب اختياري للدخول إىل مركز إيواء 	 
العمالة الوافدة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة

يجب أال يقل عمر مقدم الطلب عن ٢٠ عاما	 

 يرفض الطلب إذا كان مقدمه مطلوبا على ذمة قضية جنائية	 
أو مطلوبا للجهات األمنية

يحصل الشخص الذي يدخل إىل مركز االيواء على طعام وشراب 	 
وسكن ورعاية نفسية واجتماعية

لكل نزيل الحق بالمعاملة الالئقة التي تحفظ كرامته اإلنسانية 	 
وأن ال يتعرض لإليذاء النفسي أو المعنوي

يحق للنزيل الخروج طوعا من المركز	 

للنزيل الحق بتلبية احتياجاته يف ضوء اللوائح والنظم ووفق 	 
اإلمكانيات المتاحة

للنزيل حق الزيارة وال يجوز حرمانه منها إال بأضيق الحدود 	 
ولتحقيق مصلحته

للنزيل الحق بالتقدم بالشكوى من خالل االخصائيين أو مدير 	 
المركز

إذا تم تعديل وضع النزيل يسمح له بالخروج من المركز سواء 	 
بعودته إىل كفيله أو مغادرة البالد

إذا طلبت أجهزة األمن - بناء على طلب رسمي - القاء القبض 	 
على النزيل يتم تسليمه لها
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تعريف اإلقامةرقم اإلقامة

مــدة اإلقامــة المؤقتــة ٣ شــهور ويجــوز تمديدهــا لســنة كحــد أقصــى للتخصصــات الوظيفيــة التــي تحتاجهــا الدولــة، المادة ١4
والمرضى، وللدورات التي تقدمها الدولة لألفراد، والحاالت التي يقدرها مدير إدارة الهجرة

إقامة موظفي الحكومةالمادة ١٧

إقامة موظفي القطاع األهليالمادة ١٨

إقامة شركاء الكويتيين يف األنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفيةالمادة ١٩

إقامة العمالة المنزليةالمادة ٢٠

إقامة التحاق بعائلالمادة ٢٢

إقامة دراسيةالمادة ٢٣

إقامة بغير عمل بشرط تقديم الدليل على مصادر إنفاقه طوال مدة إقامته )كفيل نفسه(المادة ٢4
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الهاتفالعنوانالجهة

إدارة تنظيم استقدام العمالة 
المنزلية

الرميثية - قطعة ٧ - شارع ٧٨ المتفرع من شارع حسن البنا - بجانب 
٣٩٦4٢٣٦٦مختارية  الرميثية

٢4٣٣٦٩4٢جليب الشيوخ – قطعة ١ - شارع خالد عقاب األشهب - مقابل شارع الغزايلمركز اإلبعاد )رجال(

١٨٨١١٠٠ مدينة الكويت - شارع علي السالم - مقابل حديقة البلدية  المحكمة العمالية - قصر العدل

١٨٨٨٨٨٨شرق - قطعة ١ - شارع ١٠4 - خلف بنك وربةإدارة الرقابة والتفتيش

٢4٥٠٠٠١٠ جليب الشيوخ - قطعة ٢ - شارع ١٣٩  مركز اإليواء

١١٢الطوارئ
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الموقع و/أو البريد االكتروينالهاتفالعنوانالسفارة

 الدعية - الحي الدبلوماسي -الهند
شارع الخليج العريب

 ٢٢٥٣٠٦٠٠
٢٢٥٣٠٦١٢
٢٢٥٣٠٦١٣

https://indembkwt.gov.in
hoc.kuwait@mea.gov.in

 الدعية -  قطعة ١ - شارع أحمد الرومي-اندونيسيا
فيال ٢  

٢٢٥٣١٠٢٥
٢٢٥٣١٠٢١

https://kemlu.go.id/kuwaitcity/en
kuwait.kbri@kemlu.go.id

٢٥٣٥4٦٣٣الجابرية - قطعة ١٠ - شارع ١٠٧- فيال ١سريالنكا
٢٥٣٥4٦١١

slemb.kuwait@mfa.gov.lk

www.kuwait.mfa.gov.etمكتب مؤقتأثيوبيا
ethiokwt@qualitynet.net
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الموقع و/أو البريد االكتروينالهاتفالعنوانالسفارة

سلوى - قطعة ١ - شارع المسجد األقصى - الفلبين
فيال ١٥

٢٢٠٢٢١٦٦http://www.kuwaitpe.dfa.gov.ph
kuwait.pe@dfa.gov.ph

٢٥٣٢١٦٠٣www.kw.nepalembassy.gov.npالجابرية - قطعة ٨ - شارع ١٣ - فيال ٥١4النيبال
eonkuwait@mofa.gov.np

المسيلة - قطعة ٧ - شارع ١٦ - فيال ٩١ وفيال بنغالديش 
٩٣

٢٣٩٠٠٩١٣https://kuwait.mofa.gov.bd/en
info@yourdomail.com
bbood@kms.net
mission.kuwait@mofa.gov.bd 

٢٥٣١٧4٢٦الجابرية - قطعة ٩ - شارع ٢١ - فيال ٩أرتيريا
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-٢٥٣٧٩٢٦١https://ambatogokoweit.com/ambassaالشهداء - قطعة ٣ - شارع ٣٠٣ - فيال ٢توغو
tokoweit@hotmail.com

٢٥٢4٣٢4٦https://kw.slembassy.gov.slالزهراء - قطعة ١ - شارع ٥ - فيال ٢٢/٦١4سيراليون
info@kw.slembassy.gov.sl

٢٥٦٢١٥١٧zimtripoli@yahoo.co.ukسلوى - قطعة ٩ - شارع ٦ - فيال ٨زيمبابواي
zimkuwait2010@hotmail.com

٢٥٢4٣٧٧١http://www.kenyaembassykuwait.comالزهراء - قطعة ٨ - شارع ٨٠٧ - فيال ١٣٣كينيا
consular@kenyaembassykuwait.com
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الموقع و/أو البريد االكتروينالهاتفالعنوانالسفارة

٢٥٢4٢٥٦٠السالم - قطعة ١ - شارع ١٠4 - فيال ٢٧بينين
٢٥٢4٣١٣٠

ambeninkwt@hotmail.com
ambassade.koweitcity@gouv.bj

ضاحية مبارك العبدهللا )غرب مشرف(  - نيجيريا
قطعة ١ - شارع ١٠٣ - فيال ٨

٢٥٣٧٩٥4٠
٢٥٣٧٩٥4١

embassyofnigeriakuwait.com
nigeriankuwait@yahoo.co.uk

٢٢٥١٠٨٢٣الروضة - قطعة ٣ - شارع ٣٥ - فيال ٩السنغال
٢٢٥٧٣4٧٧

Embassysenegalese721@yahoo.com
senegal_embassy@yahoo.com

٢٥٢٣٥4١٦الشهداء - قطعة ٥ - شارع ٥١٢ - فيال ٣مالوي
٢٥٢٣٥4١٩

https://malawigulf.com
info@malawiembkuwait.com
malawikuwait@gmail.com
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٢٥٦٢١١٥٩https://ghanaembassy-kuwait.comسلوى - قطعة ١٢ - شارع 4 - فيال 44غانا
kuwait@mfa.gov.gh

٢٢٥٧٥٣٦٧النزهة - قطعة ٣ - شارع ٣٥ - فيال ١٦تنزانيا
٢٢٥٧٥٣٦٨

https://kw.tzembassy.go.tz
kuwait@nje.go.tz
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مالحظة: يف حال عدم وجود سفارة أو قنصلية داخل دولة الكويت، يمكنكم 
التواصل مع أقرب سفارة أو قنصلية خارج دولة الكويت إلنجاز معامالتكم
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الموقع أو البريد االكتروينالهاتفالبلد/المدينةالسفارة

٥٦٧٣٥١٨4٠ ٩٦٦+الرياضمدغشقر
+٥٠٧٨٨٢٩٢٧ ٩٦٦
+٥ ٩٦٦44٥٨٠٢٩٨

vierra74@yahoo.fr
ambamriy@yahoo.fr

٥٦٧٢١٥٢٠٢ ٩٦٦+الرياضمايل
+٥٣٠٦٦١١٦٠ ٩٦٦
+٥٩٠٠٠٥٢ ٩٦٦4٠ 
+٥٥٦٧٠٦٦٥٨ ٩٦٦

zarho2005@hotmail.com

١١٢٠٥٢١٥٨gamextriyadh@yahoo.com ٩٦٦+الرياضغامبيا
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الموقع أو البريد االكتروينالهاتفالبلد/المدينةالسفارة

٢٣٥٨44٦٧ ٢٠٢+القاهرةناميبيا
+٢٣٧٨٦٦٣ ٢٠٢
+٢٣٧٨٦٦ ٢٠٢4
+٢٠١٠٩٢٧٦٨٧٧٧

nam.embcairo@gmail.com
cairo@mirco.gov.na

١4٨٨٠٠٢٢ ٩٦٦+الرياضكاميرون
+١ ٩٦٦4٨٨٠٢٠٣

http://www.ambacamsaudi.org
ambacamriyad@yahoo.fr

 ١١4٧٠٨٣٨٧https://arabiesaoudite.diplomatie.gouv.ci ٩٦٦+الرياضساحل العاج
ambaci.riyad@diplomatie.gouv.ci
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العنوانالجهة

السالمية - شارع حمد المبارك - قطعة ٥ - شارع ١٠4 - مقابل حديقة بوليفارداإلدارة العامة للتحقيقات

شرق - قطعة 4 - شارع أحمد الجابر - بجانب دوار دسمانإدارة تحقيق محافظة العاصمة

حويل - قطعة ٩ - شارع ٢4٧ المتفرع من شارع شرحبيلإدارة تحقيق محافظة حويل

صباح السالم - مديرية األمن - بجوار جمعية صباح السالم التعاونيةإدارة تحقيق محافظة مبارك الكبير

الرابية - مديرية األمن - بجوار جمعية الرابية التعاونيةإدارة تحقيق محافظة الفروانية

األحمدي - دوار مصطفى كرم - مخفر األحمديإدارة تحقيق محافظة األحمدي

جنوب الجهراء - منطقة سعد العبد هللا - مخفر جنوب الجهراء سابقاإدارة تحقيق محافظة الجهراء

السالمية - مبنى اإلدارة العامة للتحقيقاتإدارة تحقيق الجنح الخاصة



٥٦

مة
عا

 ال
بة

نيا
ال

الهاتفالعنوانالجهة

xxxxxxxxالشويخ اإلدارية - شارع جمال عبدالناصر - قطعة ٦  بجانب ديوان المحاسبة النيابة العامة

١٨٨٣٣٠٠جنوب الصباحية - قطعة ١ - مجمع محاكم األحمدينيابة األحمدي/ نيابة مبارك الكبير

٢4٥٨4٣٢٨شمال غرب الجهراء - خلف صالة سالم العلي لألفراح بجوار اإلدارة العامة للهجرةنيابة الجهراء

xxxxxxxxالشويخ اإلدارية - شارع جمال عبدالناصر - قطعة ٦  بجانب ديوان المحاسبة نيابة العاصمة

ميدان حويل - قطعة ١١ - شارع ربيعة - جادة ١ - مبنى ١٥ - بجانب نيابة حويل
المنشآت العسكرية وإدارة مرور حويل

٢٥٦٦٧٠١٦

xxxxxxxxالرقعي - قطعة ٢ - مجمع المحاكمنيابة الفروانية
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محافظة العاصمة

الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

٢٥٣٢٣٥١٩اليرموكاليرموك

 الشامية -الشامية
الشويخ السكنية

 ٢4٨4٥٩٥٣
 ٢4٨٢٧١٧٨

٢4٨٣٢٨٣٩كيفان - الخالديةكيفان

الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

الصليبيخات - الدوحة - الصليبيخات
 غرناطة - 

شاليهات الدوحة الغربية 

 ٢4٨٧٠٧١٦
٢4٨٦١٧٨٢

٦٦٧٦٦٦٣٨جزيرة فيلكاجزيرة فيلكا

٢٥٣١٢٢٢٠السرة - قرطبةالسرة



٥٨

محافظة العاصمة

الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

٢٢٥4٧١٦٨الفيحاء - النزهةالفيحاء
 ٢٢٥4٧١4٢

٢٢٥٣١٩١4الدسمة - بنيد القارالدسمة
٢٢٥٣١٩١٧

٢٢٥٧4٣٨٦ القادسية - المنصوريةالقادسية
٢٢٥٧٥٦٦٥

شمال غرب 
الصليبيخات

xxxxxxxxشمال غرب الصليبيخات

الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

٢٢٥٧١٠٨١الدعية - منطقة السفاراتالدعية

٢٢4٢٧١٥٧الصالحية - المباركيةالصالحية
٢٢4٢٢٣٥٣

٢٢٥٦٢١٩٧ العديليةالعديلية
٢٢٥4١٢١٦
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محافظة العاصمة

الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

٢4٨٢٦١4١ الخالديةالخالدية
٢4٨٢٦١44

٩٦٦٥٥٥٩٨جابر األحمدجابر األحمد

٢٢٥4٦٢٥٧الروضةالروضة
 ٢٢٥٧٣٠٣١

الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

الشويخ الصناعية -الشويخ الصناعية
منطقة الصباح الصحية

٢4٨١٣٧٢٦

٢٢٥٧٠٠٠٠عبدهللا السالم - النزهةعبدهللا السالم
٢٢٥44١٦٠

شرق- الصوابر - دسمان - شرق
شارع الخليج )من المسجد 

الكبير إىل األبراج(

٢٢4٢4٠١٩
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الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

الصبية  -  طريق   الصبية   من  الصبية
 محمية   الشيخ   صباح   األحمد  

 الصباح   إىل   جزيرة   بوبيان

٢4٥٦٢٠٧4

الصليبية - العيون - النسيم - الصليبية الصليبية

الصناعية - الدائري الرابع إىل منتصف 

منطقة كبد - امغره والسكراب

٢4٦٧٨٣44

٢٥٣٧٠4١٧كبدكبد

الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

 الجهراء - المحميات - الجهراء
طريق المحميات

٢4٥٥١4٦٦

القشعانية - خباري العوازم - القشعانية

العبديل بعد كيلو ٣4 - كبد بعد 

كيلو ٣4 إىل الحدود

xxxxxxxx

الواحة - االسطبالت -الواحة
السالمي )إىل القاعدة(

٢4٥٥٧٧4٨

٢4٥٦44٧٢النعيم - القصرالنعيم

محافظة الجهراء

طة
شر

 ال
فر

خا
م
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طة
شر
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فر
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محافظة الجهراء

الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

٢4٦٦١٧٣٢القيروان - النهضةالقيروان

٢4٥٣٨١٢٦سعد العبدهللاسعد العبدهللا

طريق السالمي من كيلو 4٠ مخفر السالمي
إىل كيلو ١٠٠

٢٢4٣٨٧٣١

مخفر الجهراء 
الشمايل

المطالع - طريق الصبية من بدايته إىل 

محمية الشيخ صباح األحمد الصباح - 

طريق العبديل من بدايته إىل كيلو ٣4

٢٢4٣٨٧٣١

الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

تيماء - صناعية الجهراء - تيماء
النسيم - العيون - السالمي 

إىل كيلو 4١

٢4٥٧٣٩٥٨
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الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

صباح السالم - صبحان - صباح السالم
المسيلة

٢٥٥١4٨٠٠

مبارك الكبير - القرين - مبارك الكبير
أسواق القرين

٢٥4٣٨٠٦٣

الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

العدان - الفنيطيس -  العدان
المسايل - القصور - الجميرة 

٢٥4٢١٣٣٧

xxxxxxxxأبو فطيرة - أبو الحصاينأبو فطيرة 

محافظة مبارك الكبير

طة
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فر
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م
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الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

٢4٨٩٨٧٥4 صباح الناصرصباح الناصر
٢4٨٩٨٧٥١

٢4٣١٠٥٧4 الرحابالرحاب
٢4٣١٨٣٩٠

عبد هللا المبارك - الدائري السابع باتجاه عبد هللا المبارك

الجهراء من جسر المطار إىل جسر كبد

 ٢4٣٦٣٠4٧
٢4٣٦٣٠٥٧

جليب الشيوخ - المطار - جليب الشيوخ
صبحان - الضجيج

٢4٣١١٢٣4
٢4٣١١٣٣٥

الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

٢4٧٢٢٥٩٠خيطانخيطان

٢4٧4٢٦٦٢العمريةالعمرية

٢4٧١١٩٧٧الفروانيةالفروانية

٢4٨٩٨٠٦٢األندلس - الري - الرقعياألندلس

محافظة الفروانية
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الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

٢4٣٨٩٦٦١أشبيليةأشبيلية

٢4٧4٢١٦٠الرابيةالرابية

جنوب عبدهللا 
المبارك

xxxxxxxxجنوب عبدهللا المبارك

الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

٢4٨٩٣٠٩١الفردوسالفردوس

العارضية - العارضية العارضية
الصناعية

٢4٨٨١٢٧٣

محافظة الفروانية
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فر
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م
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الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

ميدان حويل - الشعب ميدان حويل
البحري - الشعب السكني

 ٢٥٦٢٦٩٧١
٢٥٦٢٩٩١٠

٢٥٣١٥٣٩٣ الجابريةالجابرية
٢٥٣١٢٥٥٩

٢٥٦٢44٩٦سلوى - البدعسلوى
٢٥٦٢٦٥٦٥

٢٥٧١٣٢١٨ السالميةالسالمية
٢٥٧٢٧٨٠٦

محافظة حويل

الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

٢٢٦١٦٦٦٢النقرة - حويلالنقرة

٢٥٦٢١٦٠٠ الرميثية - البدعالرميثية
٢٥٦٢٥٦٥٦

٢٥٥٨٧٢٠4السالم - حطين - الصديقالسالم

٢٥٢٣٧٢٠4الزهراء - الشهداءالزهراء

بيان - مشرف -بيان
مبارك عبد هللا الجابر

٢٥٣٩٣4٢٨
٢٥٣٨٧٧٦٢
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الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

٢٣٩٥٠٩٧٥النويصيبالنويصيب
٢٣٩٥٠٦٠٧

٢٣٩١٠٠١4الفحيحيلالفحيحيل
٢٣٩١٢٩٥٩

علي صباح 
السالم

٢٣٢٨٠٣٨٣علي صباح السالم
٢٣٢٨٠٢٧٧

الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

٢٣٨4٢4٩٢جابر العليجابر العلي
٢٣٨4٢4٩٣

٢٣٦٣٠٩٨4فهد األحمدفهد األحمد
٢٣٦٣٠٩٧٨

٢٣٧١4٧٥٣أبو حليفة - المنقفأبو حليفة
٢٣٧٢٢١٥١

محافظة األحمدي
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الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

٢٣٩4٠٧٠٠الرقة - العقيلةالرقة

٢٣٩٦٠٥١٣هديةهدية

٢٣٩٥٠١٦٠الزورالزور

الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

٢٣٩٠٣٧44الفنطاس - المهبولةالفنطاس
٢٣٩٠٣٦٠٦

 ٢٣٨٣٠٥٠٠الظهرالظهر
٢٣٨4٠٩٠٠

٢٣٦١٨٥٥٧الصباحيةالصباحية

محافظة األحمدي
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الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

٢٣٢٦١٩٨٣ميناء عبد هللاميناء عبد هللا
٢٣٢٦١١4٥

٢٣٢٦١٧٨٩شعيبة الصناعيةشعيبة الصناعية
٢٣٢٦١٥٣٨

غرب عبدهللا 
المبارك

xxxxxxxxغرب عبدهللا المبارك

٢٣٩٨٠4٠١األحمدياألحمدي
٢٣٩٨٠٣٠4

الهاتفالمناطق التي يغطيها المخفراسم المخفر

٢٣٨١٠4١١ الوفرةالوفرة

xxxxxxxxصباح األحمدصباح األحمد

٢٣٦١٨٥٥٧الصباحيةالصباحية

محافظة األحمدي
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وزارة العدل

خدمــة االســتعالم عــن القضيــة عــن طريــق الرقــم اآليل للقضيــة، رقــم القضيــة يف المخفــر ، رقــم القضيــة يف النيابــة ، رقــم القضيــة يف المحكمة، 
https://www.kuwaitcourts.gov.kw/searchPages/searchCases.jsp                                             :رقــم ملــف التنفيــذ للقضيــة

االســـتعالم عن طريق الرقم المدين للتايل: الضبط واالحضار، منع الســـفر، القضايا المرفوعة منه، القضايا المرفوعة ضده 
يكـــون عـــن طريـــق تحميـــل تطبيـــق هويتـــي وتطبيـــق ســـهل مـــن متجر أبـــل ســـتور أو أندرويد بالي ســـتور ثـــم التســـجيل باســـتخدام الرقم 

لالســـتعالم. المدين 

وزارة الداخلية

www.e.gov.kw/sites/kgoEnglish/Pages/eServices/MOI/ResidencyExpiry.aspx         :االستفسار عن حالة االقامة ونهايتها

www.e.gov.kw/sites/kgoEnglish/Pages/eServices/MOJ/BanTravel.aspx                                 :االستفسار عن منع السفر

ية
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— 1

قانــون رقــم ٦٨ / ٢٠١٥ يف شــأن العمالــة 
المنزلية

— 4

شــأن  يف   ٢٠١٣ لســنة   ٩١ رقــم  قانــون 
وتهريــب  باألشــخاص  االتجــار  مكافحــة 

المهاجرين )٩١ / ٢٠١٣(

— 3

قانــون رقــم ١٧ لســنة ١٩٦٠ بإصــدار قانــون 
 /  ١٧( الجزائيــة  والمحاكمــات  اإلجــراءات 

)١٩٦٠

— 2

قانون الجزاء رقم ١٦ / ١٩٦٠

— 5

 الالئحة التنفيذية ٢٠١٦ للقانون	 
رقم 68 / 2015 يف شأن العمالة 

المنزلية

 الالئحة التنفيذية ٢٠٢٢ للقانون	 
رقم 68 / 2015 يف شأن العمالة 

المنزلية

— ٦

مرسوم أميري رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩

بقانون إقامة األجانب )١٧ / ١٩٥٩(
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* نشر هذا الدليل بشهر أغسطس ٢٠٢٢

* جميع القرارات واللوائح والقوانين المذكورة بهذا الدليل قابلة للتغيير بعد هذا التاريخ

* جميع العناوين وارقام الهاتف المذكورة يف الدليل قابلة للتغيير

يه* لالطالع وتحميل أحدث نسخة من الدليل القانوين للعامل المنزيل:
نب

ت



الراعي الذهبيالراعي البالتينيالراعي االستراتيجي

شكر خاص لــ



OneRoofKW www.oneroofkw.orginfo@oneroofkw.org

العربية / Arabic / العربية

English / English / األنجليزية

Le Français / French / الفرنسية

 Tagalog / Philipino / الفلبينية - التغلوغ

नेपाली भाषा / Nepalese / النيبالية

bahasa Indonesia / Indonesian / األندونيسية

বাংলা ভাষা / Bengali / البنغالية

සිිංහල අක්්ෂර මාලාව / Sinhalese / سريالنكا - السنهالية

తెలుగు / తెలుగు / Telugu / الهند - تيلوغو

മലയാളം / India - Malyalam / الهند - المالياالمية

हिन््ददी / India - Hindi  / الهندية

 தமிழ் தமிழ் /  India - Tamil / الهند - التاميل

الهند - أوردو / India - Urdu / اُرُدو 

malagasy / Malagasi / مدغشقر

አማርኛ / Ethiopia - Amharic / أثيوبيا - األمهرية

 الدليــــــل متوفـــر
باللغات التالية

2573 50322537 5031 6036 7261


