
..  عزيزي صاحب العمل 

في حاا  ففااا العا ال الميزلاي ي  از  

صاااحب العماال  يثاال المااا  العا اال 

هر الميزلي إلى   ده،  ع صرف أار الش

الذي توفي فيه
 ن قانو  العمالة الميزلية رقم 22المادا 

5الفثرا –2015لسية 68



..عزيزي صاحب العمل 

تف يحق ل عا ل الميزلي ا  الك الها

فاساا ادا ه فكلاار  ااارت ساااعا  

العمااااال  اااااع  راعااااااا السااااارية 

ى فالاصوصية في  كا  العمل فع 

نحااو ي ي يااافى  ااع الدام العا ااة 

(.عثد العمل اليموكاي)

68 ن الالئحة ال يفيذية ل ثانو  رقم 23المادا 

في شأ  العمالة الميزلية 2015لسية 



..عزيزي صاحب العمل

ي يجاااب تك ياااف العا ااال الميزلاااي 

 العمل  ارت دفلة الكويت ، ففي 

م حا  ثبو  كلر دف   وافث ه يا 

ى إعادا العا ل الميزلي إلى   ده ع 

نفثة صاحب العمل 
–البيد  ا سًا عثد العمل اليموكاي 

9الفثرا –ال زا ا  صاحب العمل 



..عزيزي صاحب العمل

ي في حا  ال أ ر عن الوفاء  األار ف

المواعيد الم فاق ع يهاا ، اسا حق

دنانير عان 10العا ل الميزلي  ب غ 

كل شهر تأ ير له عن عاد  قاب  

األار في  وعده 
 ن  قانو  العمالة الميزلية 27المادا 

2015لسية 68رقم 



..عزيزي صاحب العمل 

ي يجااوت تشااايل العا اال الميزلااي 

، ع ى أ  ساعة يو يًا 12أكلر  ن 

ي تزيااد ساااعا  العماال عاان  ماا  

ساعا  يو يًا يعثبها ف را راحة ي

تثاال عاان ساااعة ، فيحااق ل عا اال 

8الميزلاااي اسااا راحة لي ياااة لمااادا 

ساعا    واص ة ع ى األقل 
68 ن قانو  العمالة الميزلية رقم 22المادا 

، فالبيد سا عًا  ن عثد 2الفثرا –2015لسية 

3الفثرا رقم –أحكا  عا ة –العمل اليموكاي 



..عزيزي صاحب العمل

ى يحق ل عا ل الميزلاي الحصاو  ع ا

راحة أسبوعية  دفوعة األار 

لسية 68قانو  العمالة الميزلية رقم 

2015



..عزيزي صاحب العمل 

ى يحق ل عا ل الميزلي الحصاو  ع ا

إااتا سيوية  دفوعة األار 

 ن قانو  العمالة الميزلية رقم 22المادا 

3الفثرا –2015لسية 68



..عزيزي صاحب العمل 

اوات سافر العا ال الميزلاي فثيثاة

ي شاصية يحق له ايح فاا   هاا ف

يجوت لصاحب العمل حجز اوات سافر

العا ااال الميزلاااي فحر اناااه  ااان 

ة ايح فا   ه إي  يااء ع اى  وافثا

العا ل الميزلي 

 ن قانو  العمالة الميزلية رقم 22المادا 

4الفثرا –2015لسية 68



..عزيزي صاحب العمل 

يساا حق العا اال الميزلااي  كافااأا 

نهاية  د ة  عد إتما   دا العثاد 

تعاد  أار شهر فاحد عن كل سية 
 ن قانو  العمالة الميزلية رقم 23المادا 

2015لسية 68



..عزيزي صاحب العمل 

ر يجب ايل ازا   ادفع تاذكرا الساف

ل عا اال الميزلااي عيااد ساافره  عااد 

ان هااااء  ااادا العثاااد أف أي  ااادا 

 جااددا فكلاار  الدراااة السااياحية 

إلى   ده األص ي 
 ن قانو  العمالة الميزلية رقم 23المادا 

2015لسية 68



..عزيزي صاحب العمل فالعا ل الميزلي 

ارا المياتعا  ال ي تيشأ  اين األراراف تاا ه  هاا إد

زاع ففق تيظيم اس ثدا  العمالة الميزلية ل سوية الي

أ  ، اإلاراءا  ال ي تبييها الالئحة الصادرا  هاذا الشا

ففي حا  تعاذر ال ساوية يحاا  اليازاع إلاى المحكماة

الما صة 

 ن قانو  العمالة الميزلية رقم 31المادا 

2015لسية 68



..  عزيزي صاحب العمل 

عثااد العماال اليمااوكاي المعااد  اان 

الهيئااة العا ااة ل ثااوم العا  ااة  ااو 

فثيثااة رساامية تلاامن لاار فلعا  اار

الميزلي الحماية الثانونية

68 ن الالئحة ال يفيذية ل ثانو  رقم 15المادا 

في شأ  العمالة الميزلية 2015لسية 



..  عزيزي صاحب العمل 

ي يجااوت إلحاااع العمالااة الميزليااة  العماال

ياة ثيائ) لدير إي  مواب عثود اسا ثدا  

ا صادرا  ن إدار( أف ثالثية حسب األحوا  

لهيئة تيظيم اس ثدا  العمالة الميزلية  ا

 ين العا ة ل ثوم العا  ة،  ك و ة  اال ا

العر ية فاإلنج يزية 
 ن قانو  العمالة الميزلية رقم 18المادا 

2015لسية 68



..  عزيزي صاحب العمل 

اه يحق لر اس رداد المب غ الاذي تثا ا

 ك ااب أف شااركة اساا ثدا  العمالااة 

الميزلياة  ااال   اادا سا ة أشااهر  اان 

اساا ال  العا اال الميزلااي فااي الحاااي 

17ال الية ال ي حددتها المادا 
لسية 68قانو  العمالة الميزلية رقم 

2015



..  عزيزي صاحب العمل 

في حا  فاود عائق قانوني يحو  دف  قياا  العا ال •

الميزلي  عم ه ي يد لصاحب العمل فيه 

قاانو  العمالاة الميزلياة رقام 17 ن المادا 1الفثرا ) 

(2015لسية 68

ة في حا  إصا ة العا ل الميزلي  أحد األ ارا  السااري•

أف أي إعاقا   دنية أف صحية أف نفساية تميعاه  ان

ايس مرار  العمل 

قاانو  العمالاة الميزلياة رقام 17 ن المادا 2الفثرا ) 

( 2015لسية 68
لسية 68قانو  العمالة الميزلية رقم 

2015



..  عزيزي صاحب العمل 

ة في حا  قيا   انع قاانوني تفر اه المصا حة العا ا•

يحااو  دف  اس صاادار صاااحب العماال إقا  ااه ل عا اال 

الميزلي 

قاانو  العمالاة الميزلياة رقام 17 ن المادا 3الفثرا ) 

(2015لسية 68

فااي حااا  إ عاااد العا اال الميزلااي إداريااًا لمث لاايا  •

المص حة العا ة 

قاانو  العمالاة الميزلياة رقام 17 ن المادا 4الفثرا ) 

(2015لسية 68
لسية 68قانو  العمالة الميزلية رقم 

2015



..  عزيزي صاحب العمل 

فااي حااا  قيااا   ك ااب أف شااركة اساا ثدا  العمالااة •

حة الميزلية   زفيدك  بياناا  أف  ع و اا  ريار صاحي

. عن العا ل الميزلي

قاانو  العمالاة الميزلياة رقام 17 ن المادا 5الفثرا ) 

(2015لسية 68

ف في حا  رف  العا ل الميزلي ايس مرار فاي العمال أ•

.  تركه إلى اهة رير  ع و ة 

 ان قاانو  العمالاة الميزلياة 17 ان الماادا 6الفثرا ) 

(2015لسية 68رقم 
لسية 68قانو  العمالة الميزلية رقم 

2015



..  عزيزي صاحب العمل 

 اان فااباار تااوفير سااكن  ياسااب 

ف جهااز  وسااائل المعيشااة  الالئثااة 

ل عا ل الميزلي

 ن قانو  العمالة الميزلية رقم 11المادا 

2015لسية 68



..  عزيزي صاحب العمل 

 اان فااباار إرعااا  العا اال الميزلااي 

ة، فكسوته  ما يكفل له حياا  ياساب

 ه فايل زا   عالااه فتمريلاه فتساجي

ه في اللاما  الصاحي الميصاول ع يا

1999لسية 1في الثانو  رقم 

 ن قانو  العمالة الميزلية رقم 9المادا 

فالبيد  ا سًا  ن عثد 2015لسية 68

ال زا ا  صاحب العمل -العمل اليموكاي 

2الفثرا رقم -



..  عزيزي صاحب العمل 

يجااب أداء أااار العا اال الميزلااي  يااذ اليااو  

األف  ل عماال لاادير فكلاار فااي نهايااة كاال 

شااهر  اايالدي، ع ااى أ  ي يثاال عاان الحااد 

األدناااى الميصاااول ع ياااه  اااالثرار الاااوتاري 

 مواااب إيصااا  اساا ال   وقااع  اان العا اال 

ورا الميزلي، فيعد إيصا  ال حويال لراتباه صا

 ن صور اإلثبا   اس ال  األار

68 ن قانو  العمالة الميزلية رقم 7المادا 

البيد  ا سًا  ن عثد العمل 2015لسية 

3الفثرا -ال زا ا  صاحب العمل -اليموكاي 



..  عزيزي صاحب العمل 

يجااب تعااوي  العا اال الميزلااي عاان 

إصا ا  العمل ففثاًا ألحكاا  الثاانو 

اء المدني الكوي ي   ى  ا فقعت أثي

تأدية عم ه أف  سببه

 ن قانو  العمالة 1الفثرا –22المادا 

البيد  ا سًا 2015لسية 68الميزلية رقم 

ال زا ا  صاحب - ن عثد العمل اليموكاي 

4الفثرا –العمل 



..  عزيزي صاحب العمل 

يكااو  دفااع الراتااب الشااهري ل عا اال 

 ه الميزلي  ن ال ااري  الفع اي يسا ال

العماال لاادير في يجااوت  ااأي حااا   اان 

األحوا   صم أي ازء  ن الراتب

 ن قانو  العمالة الميزلية رقم 8المادا 

2015لسية 68


