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  المقدمة           

 

Decent Work is the type of work for which all of us aspire. It is done under conditions 
where people are gainfully employed (and there exist adequate income and 
employment opportunities); social protection system (labour protection and social 
security) is fully developed and accessible to all; social dialogue and tripartism are 
promoted and encouraged; and rights at work, as specified in ILO Declaration on 
Fundamental principles and Rights at Work and Core ILO Conventions, are practiced, 
promoted and respected.  

WageIndicator Foundation has been working, since late 2007, to raise awareness on 
workplace rights through a unique tool, i.e., Decent Work Check.  The Decent Work 
Check considers different work aspects, which are deemed important in attaining 
"decent work". The work makes the rather abstract Conventions and legal texts tangible 
and measurable in practice. 

The Decent Work Check employs a double comparison system. It first compares 
national laws with international labour standards and gives a score to the national 
regulations (happy or sad face). If national regulations in a country are not consistent 
with ILO conventions, it receives a sad face and its score decreases (and vice versa). It 
then allows workers to compare their on-ground situation with national regulations. 
Workers can compare their own score with national score and see whether their 
working conditions are consistent with national and international labour standards. The 
Check is based on de jure labour provisions, as found in the labour legislation.  

Decent Work Check is useful both for employees and employers. It gives them 
knowledge, which is the first step towards any improvement. It informs employees of 
their rights at the workplace while simultaneously enlightening employers about their 
obligations. Decent Work Check is also useful for researchers, labour rights 
organizations conducting surveys on the situation of rights at work and general public 
wanting to know more about the world of work. WageIndicator teams, around the 
world, have found out that workers, small employers and even labour inspectors are 
not, sometimes, fully aware of the labour law. When you are informed - being a 
workers, self-employed, employee, employer, policy maker, labour inspector - there is a 
greater possibility that you ask for your rights (as a worker), you comply with rules (as 
an employer) and you strive to enforce these (as a labour inspector).  

The work is relevant to the challenges posed to the future of work especially the 
effective enforcement of legislation in financially constrained states, rise of precarious 
employment and measuring the impact of regulatory regimes. 

Currently, there are more than 100 countries for which a Decent Work Check is 
available here: www.decentworkcheck.org During 2020, the team aims to include at 
least 10 more countries, thus taking the number of countries with a Decent Work Check 
to 115!  
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  والعمل العمالة حول الرئيسية التشريعات            

 

 1992أعيد إقراره في  ،1962دستور الكويت  .1

 (2010لسنة  6قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  .2

 .(2015لسنة  21قانون حقوق الطفل )رقم   .3

بشأن   .4 وزاري  )رق قرار  املهنية  واألمراض  اإلصابات  ضد  اتخاذها  الواجب  السالمة  احتياطات  لسنة    22م  احترام 

1974 ) 

 ( 1977لعام  131قرار بشأن التحكم في اإلشعاع املؤين واستخدامه والحماية من األخطار )رقم  .5

 .1965( لسنة 11قانون التعليم اإللزامي رقم ) .6

 ( 2011نة / أ لس 201األمر الوزاري بحظر السخرة )رقم  .7

 (2013لسنة  91قانون مكافحة االتجار باألشخاص وتهريب املهاجرين )رقم  .8
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية 
 

 ( 1970) 131الحد األدنى لالجور: اتفاقية 

 ( 1962) 117( و 1949) 95ات االجر العادى وحماية األجور: اإلتفاقي

 

 .فقط 117صدقت الكويت على االتفاقية  

 ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

ذلك  اسرتها. وعالوة على  املوظفة وأسرته/  املوظف/  معيشة  نفقات  األدنى لألجور  الحد  يراعي  أن  يجب 

الع باملستوى  معقول  بشكل  لألجور  االدنى  الحد  يرتبط  أن  املكتسبة  يجب  لألجور  معيشة  ام  ومستوى 

 يجب أن يتم دفع األجور بشكل دوري سواء يومي، أسبوعي أو شهري.  .الفئات االجتماعية األخرى 

 

 العمل واألجور   01/13
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   :اللوائح املنظمة للعمل واألجور 

 ( 2010لسنة  6للقطاع الخاص )القانون رقم  قانون العمل  •

 

 األدنى لألجور الحد 

 

ه أو بسببه.  األساس ي الذي يتقاضاه العامل أو يجب أن يتقاضاه مقابل عمليعرف قانون العمل األجور على أنه الراتب  

وا والعموالت،  والحوافز،  األساس ي،  األجر  التي  يشمل  والبدالت  الثالثة،  األطراف  من  واإلكراميات  اإللزامية،  ملكافآت 

 األرباح.  يستفيد منها املوظف )مثل بدل السكن(، ولكنه يستثني البدالت على حساب املصروفات وأسهم

 

 بشأن الحد األدنى لأل وي
ً
العمل والتنظيم. ويحدد    جور بعد التشاور مع اللجنة االستشارية لشؤونصدر معالي الوزير قرارا

الحد األدنى لألجور مع مراعاة معدالت التضخم التي تشهدها الدولة، وكذلك مراعاة طبيعة املهنة والتجارة. هذا ويراجع  

 لألجور مرة كل خمس سنوات. معالي الوزير الحد األدنى 

 

 (2010لعام  6ون رقم نون العمل للقطاع الخاص )القان من قا 63و 55املصدر: املادتان 

 

 ملعرفة التحديثات الخاصة بالحد األدنى لألجور، يرجى الرجوع إلى القسم الخاص بالحد األدنى لألجور.

 

 لدفع العادي ا

 

القانونيةي بالعملة  للموظفين  األجور  الكويتي( خالل    جب سداد  وتود  7)الدينار  االستحقاق.  تاريخ  من  في أيام  األجور  ع 

املالية  مؤسساتهم  لدى  املفتوحة  العمال  لوزارة    حسابات  املؤسسة  لتلك  املرسل  البيان  من  نسخة  تحال  كما  املحلية. 

ا هو  هذا  ألن   
ً
هاما اإلجمالية  املكافأة  في  مدرج  هو  ما  كل  ويعد  والعمل.  االجتماعية  عند  الشؤون  الحقا  يستخدم  ملبلغ 

قدر هللا. وفي حالة  ية الخدمة( أو التعويض على حساب اإلصابة عند حدوث ذلك ال  حساب التعويض النهائي )مكافأة نها

أجر   العامل يحصل على  كان  إذا  الدفع.  راتب مستحق  آخر  يتم استخدام  الوقت،  أساس  للموظف على  الراتب  سداد 

 . األجر املدفوع له بالفعل خالل األشهر الثالثة السابقةبالقطعة، فيتم استخدام متوسط 

 

بالقطعة  ب  جي املصنفين  للعمال  السداد  يتم  بينما  األقل.  على  الشهر  في  واحدة  مرة  رواتب  املوظفون  يتقاض ى  أن 

العامل   نقل  العامل،  موافقة  دون  العمل،  لصاحب  يجوز  ال  أسبوعين.  كل  األسبوع  أو  بالساعة  بأجر  بأجر  والعاملين 

التي حصل عل إلى درجة أخرى كما ال يتم املساس بالحقوق  النقل كما ال يجوز له تخفيض أجر  شهري  أثناء  العمال  يها 

 ب من األسباب. العامل ألي سب

 

كان  و  إذا  العمل.  ينتجها صاحب  التي  السلع  شراء  أو  محددة  متاجر  من  السلع  أو  األطعمة  بشراء  ملزمون  غير  العمال 

ُيفرض عليه فائدة. عندما يتم    ٪ من راتبه لسداد دينه وال10مديًنا بأموال لصاحب العمل، يخصم ما يصل إلى  املوظف  

املستحقة الديون  بسبب  املوظف  راتب  وقف  والديون    حجز/  واملالبس  والطعام  النفقة  دين  )تسوية  ثالثة  ألطراف 

على   الخصم  يقتصر  لديون  25األخرى(،  األحقية  وتعطى  راتبه.  من  تتجاوز  ٪  أال  يجب  أخرى.  ديون  أي  على  النفقة 
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ال عن  التعويض  حالة  في  أجر  الخصومات  يتم   5خسارة  الخصم،  لهذا  العقوبة  تجاوز  حالة  في  واحد.  أي شهر  في    أيام 

 خصم املبلغ الزائد من أجر الشهر / األشهر التالية. 

 

اللوائو  أو  العمل  عقد  عليه  إذا نص   
ً
إلزاميا  

ً
أمرا املكافأة  املبلغ  يعد سداد  بنفس  تم سدادة  إذا  أو  للشركة  الداخلية  ح 

 .بانتظام كل عام

  

العمل في إغالق أبوابه إلجبار العمال على االمتثال ملطالبه، فيجب عليه سداد أجور العمال. وباملثل، إذا    أ صاحبذا بد إ

ول على أجر لهذه الفترة إذا أراد  تم إغالق املصنع كلًيا أو جزئًيا ألسباب أخرى غير مرتبطة بالعمال، فيحق للعمال الحص 

 .عمل معهصاحب العمل أن يستمر هؤالء العمال في ال

 

مجموع  ف تتجاوز  ال  لغرامة  العمل  صاحب  يخضع  املصرفية،  حساباتهم  في  العمال  أجور  إليداع  االمتثال  عدم  حالة  ي 

ال صاحب  واجب  على  الغرامة  هذه  تؤثر  ولن  تسويتها.  في  فشل  التي  العمال  استحقاقات  استحقاقات  تسوية  في  عمل 

 . العمال

 

  ( 2010عام ل 6ون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم من قان 139و 62-55و 38ملصدر: املادتان ا
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية 
 

 ( 1919)  01تعويض وقت العمل اإلضافى : إتفاقية 

 (1990)  711عمل الليلي: إتفاقية 

 

 .طفق 1صدقت الكويت على االتفاقية  

 ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

بشكل عام يجب تجنب العمل اإلضافي. ولكن كلما كان أمرا ال مفر منه يجب ان يكون هناك تعويض  

الحد األدنى لألجر االساس ي لكل ساعه باإلضافة إلى املزايا اإلضافية التي يحق لك الحصول    –إضافي 

ت اإلضافي عن واحد  ، يجب اال يقل معدل الدفع للوق1مة العمل الدولية رقم عليها. وفقا الى اتفاقية منظ 

 %(. 125وربع من الوقت العادي )

( ساعات متتالية، ويشمل  07يعني العمل الليلي كل األعمال التي يتم تنفيذها خالل فترة ال تقل عن سبع )

العامل   الخامسة صباحا  الساعة  إلى  الليل  منتصف  الزمني من  أداء  الفاصل  يتطلب عمله  الذي  الليلي 

 171ساعات على االقل(. وتنص االتفاقية    3الليلي التي تتجاوز حدا معينــا )  عدد كبير من ساعات العمل

االستحقاقات.   من  ما شابه ذلك  أو  األجور  زيادة  أو  العمل  بتقليص وقت  الليليين  العمال  تعويض  على 

 .1990لعام  178 وترد أحكام مماثلة في توصية العمل الليلي رقم 

رسمية اجازة  أثناء  العمل  منك  طلب  أو   / إذا  أو   دينية  للموظف  يحق  األسبوعية،  الراحة  أجازه  خالل 

يتم   أن  شريطة   ، االسبوع  نفس  في  التعويض  يكون  أن  شرط  وليس  تعويض.  على  الحصول  املوظفة 

 .التعويض بعد ذلك

نهاية االسبوع اجازة  ايام  العمل خالل  العامل  راحة  إذا طلب من  ان يحصل على فترة  ساعة   24، يجب 

انقطاع بدل من هذه االيام. ليس من الضروري أن يكون هذا التعويض فى نهاية االسبوع ولكن على  دون  

االقل في خالل االسبوع التالي. وباملثل أذا كان من الضروري العمل خالل اجازة رسمية، يجب أن يحصل  

االج زيادة معدالت  أجازه تعويضية.  الرسمية واجازاعلى  العمل خالل االجازات  في  نهاية السبوع ال  ور  ت 

 يلغي للعامل حقه في الحصول على إجازة/ راحة. 

 

 التعويض  02/13
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 للوائح الخاصة بالتعويضات:ا

 ( 2010لسنة  6للقطاع الخاص )القانون رقم  انون العمل ق •

 

 دل العمل اإلضافي ب

 

( ساعة في األسبوع مع السماح  48وأربعون )اعات في اليوم وثمانية  ( س8قدر ساعات العمل العادية للبالغين بثمانية )ت

باستراحة ملدة ساعة واحدة على األقل بعد خمس ساعات متتالية من العمل. ال تتضمن فترات الراحة في حساب ساعات  

حاالت تشمل العمل  العمل. ويجوز زيادة أو تقليل هذه الساعات االعتيادية من قبل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في  

 . ساعة في األسبوع 36أو الضار أو الخطر. ويتم تخفيض ساعات العمل خالل شهر رمضان إلى   الشاق

 

 )و 
ً
 7مساًء إلى    10ساعات العمل االعتيادية للسيدات هي نفسها بالنسبة للرجال. ومع ذلك، ال يجوز للسيدات العمل ليال

والف والصيدليات  العيادات  باستثناء  املصباًحا(  ودور  واملدارس  وشركات  نادق  الهمم(  العمل  أرباب   / )أصحاب  عاقين 

الطيران واملكاتب السياحية واملسارح واملدينة الترفيهية. وقد يعملن حتى منتصف الليل في الجمعيات التعاونية واملرافق  

 .العامة وصالونات التجميل ومحالت الخياطة والبنوك واملكاتب

 

العمق املوظف  من  ُيطلب  إضافية  د  لساعات  كتابًيا.  ل  العمل  طلب صاحب  يكون  وأن  ذلك ضرورًيا  يكون  أن  شريطة 

تشمل أسباب العمل اإلضافي تفادي وقوع حادث خطير، وإصالح األضرار الناشئة عن هذا الحادث، وتجنب الخسارة أو  

بنسبة   اإلضافي  العمل  وتقدر عالوة  اعتيادي  غير  عمل  األ 25مواجهة عبء  األجر  معدل  من  لسا٪  للساعة  عات  ساس ي 

 ٪ من أجر الساعة العادي(.125العمل اإلضافية في األيام العادية )

 

 180ساعات في األسبوع و  6يوًما في السنة ويقتصر على ساعتين في اليوم و  90جوز أن يكون العمل اإلضافي فقط ملدة  ي

أ   / أصحاب  من  ُيطلب  اإلضافي.  العمل  رفض  في  الحق  للموظف  السنة.  في  االحتساعة  العمل  خاص  رباب  بسجل  فاظ 

 .للعمل اإلضافي يوضح التواريخ وعدد ساعات العمل واألجور املدفوعة للعمال

 

 (2010لعام  6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  66-64، 22ملصدر: املادتان ا

 

 دل العمل الليليب

 

ساعاق يحدد  فإنه  ذلك،  ومع  الليلي.  العمل  يحدد  ال  العمل  الليلية  انون  العمل  السن(  ت  صغار  )الشباب  لألحداث 

 .
ً
 حتى السادسة صباحا

ً
 والسيدات. يحظر العمل الليلي لألحداث بين الساعة السابعة ليال

 

الشؤون  ي لوزارة  يجوز    .
ً
صباحا السابعة  حتى   

ً
ليال العاشرة  من  الفترة  خالل  السيدات  توظيف  العمل  قانون  حظر 

ل شهر رمضان، وفي األعياد والعطالت الرسمية. وأصحاب / أرباب  لعمل الليلية خالاالجتماعية والعمل تمديد ساعات ا

 العمل ملزمون بترتيب النقل للسيدات العامالت ليال.
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  يوجد نص قانوني لتعويض العمل الليلي أو إجازة للعمال الليليين. ال

 

 (. 2010لسنة  6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  22و 21ملصدر: الفقرتان ا

 

 لعطل التعويضية )بدل اإلجازات( / أيام الراحة ا

 

مكن إشراك العمال في مهام معينة خالل فترات الراحة األسبوعية والعطالت الرسمية. في الظروف االستثنائية، يجوز  ي

ب العمل غير  أسبا للعمال أداء العمل خالل فترة الراحة األسبوعية والعطالت الرسمية والتي ال يمكن تأجيلها حيث تكون 

 .متوقعة وال يمكن اتخاذ تدابير أخرى 

 

 .حق للعمال املنتشرين خالل أيام الراحة األسبوعية والعطالت الرسمية الحصول على إجازة تعويضيةي

 

 (2010لعام  6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  68و 67ملصدر: املادتان ا

 

 لرسميةعطل ابدل عطلة نهاية األسبوع / أيام ال

 

يسمح العمل في أيام الراحة األسبوعية والعطالت الرسمية بموجب القانون. في حالة العمل في أيام الراحة األسبوعية،  

٪ من الراتب األساس ي. في حالة العمل في أيام العطل الرسمية، يسمح القانون بنسبة  150يتم سداد أجور العمال بنسبة  

 .٪ من الراتب األساس ي200

  

 (2010لعام  6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  68و 67املادتان  :صدرامل
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية 
 

 ( بشأن اإلجازات مدفوعة األجر 1970) 132رقم  اتفاقية

 ( بشأن أيام الراحة األسبوعية 1957)  106( و 1935) 47( ، 1921) 14تفاقيات 

 ضافة الى ذلك، يتم تطبيق اتفاقيات مختلفة للصناعات املختلفة.باإل 

 

 .فقط 106صدقت الكويت على االتفاقية  

 ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

عن   تقل  ال  كامل  بأجر  متتالية  سنوية  أجازه  العامل  اإلجازة    21يستحق  ضمن  من  تحتسب  وال  يوما 

طل الرسمية والدينية التي تقع أثناء تمتع العامل بإجازته. طبقا الى االتفاقيات السنوية أيام اإلجازات والع

السنوية بأج يوم   17ر كامل عن كل  الجماعية، يجب أن يحصل العامل على األقل على يوم من أجازته 

 عمل.  

 للقوانين املعمول بها
ً
 .يستحق العامل إجازة بأجر كامل في جميع العطل الرسمية والقومية وفقا

كل   متتالية  ساعة  وعشرين  أربعة  عن  تقل  ال  راحة  فترة  على  العامل  يحصل  أن  كل    7ويجب  أي  أيام، 

  أسبوع. 

         

    االجازة السنوية والعمل فى   03/13

 االجازات الرسمية واالسبوعية 
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   باإلجازات السنوية والرسميةاللوائح املتعلقة 

 (2010لسنة  6نون رقم للقطاع الخاص )القاانون العمل ق •

 

 إلجازة مدفوعة األجر / اإلجازة السنويةا

 

أشهر على األقل من الخدمة املستمرة    9يوم عمل بعد    30حق للعمال الحصول على إجازة سنوية مدفوعة األجر ملدة  ي

 .ب مع فترة عملهملك الفترة، يحق للعمال إجازة لجزء )عدد أيام( من السنة تتناسخالل السنة األولى من العمل. وقبل ت

 

ويجوز  و  سنوية.  بإجازة  القيام  قبل  للعمال  كاملة  األجور  سداد  ويتم  بالكامل  األجر  مدفوعة  السنوية  اإلجازة  تكون 

 ته مع صاحب/ رب عمل آخر. لصاحب العمل أن يسترد هذه األجور من العامل في حالة عمل العامل يعمل أثناء إجاز 

 

اإلجاز ي تحديد جدول  العمل  لصاحب   حق 
ً
يمنحها جزئيا أن  ويجوز  السنوية،  بعد    ة  العامل  موافقة  الحصول على  عند 

 منه  14انقضاء أول 
ً
 يوما

 

املتراكمة مرة  ي يأخذ كل إجازته  أن  للعامل  السنوية ولكن ليس ألكثر من عامين. ويجوز  تراكم اإلجازة  واحدة رهنا  مكن 

 . بموافقة صاحب العمل

 

وية. ويحظر على العامل التنازل عن حقه  جازات املرضية كجزء من اإلجازة السن يجوز احتساب اإلجازات الرسمية واإل ال

من    
ً
بدال نقدية  قيمة  على  الحصول  للموظف  يحق  التعاقد،  إنهاء  حالة  في  تعويض.  بدون  أو  مع  السنوية  اإلجازة  في 

 اإلجازات املتراكمة 

  

 (2010لسنة  6قم من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون ر  74-70ملصدر: املادتان ا

 

 يام العطل الرسميةأ

 

ويبلغ عددهاي بالكامل.  األجر  إجازات عامة مدفوعة  الحصول على  للعمال  )يوم   يوم. 12 حق  الهجرية  السنة  رأس  يوم 

/ الحج )يوم واحد(؛  واحد(؛ يوم الصعود )اإلسراء واملعرا أيام(؛ يوم وقفة عرفات  / )ثالثة  ج( )يوم واحد(؛ عيد الفطر 

  1سنة امليالدية الجديدة ) ضحى املبارك )ثالثة أيام(؛ املولد النبوي الشريف )صلى هللا عليه وسلم( )يوم واحد(؛ العيد األ 

 فبراير(. 26فبراير(؛ وعيد التحرير ) 25يناير( اليوم الوطني )

 

 ( 2010لسنة  6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  68املادة  ملصدر:ا
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 بوعية يام الراحة األسأ

 

أيام عمل. ويوم الراحة األسبوعي   6ساعة على األقل بعد كل    24حق للعمال الحصول على راحة أسبوعية متواصلة ملدة  ي

 .شرطا قانونيا في الكويتمدفوع بالكامل. تقليديا، يوم الجمعة هو يوم عطلة ولكن هذا ليس 

 

 والسبت هما أيام الراحة األسبوعية.   شكل عام، يكون العمل ملدة خمسة أيام في األسبوع ويومي الجمعةب

 

 ستراحة منتصف النهار ا

 

استراحة منتصف  م الخليجي  التعاون  أدخلت دول مجلس  املباشر ألشعة الشمس،  التعرض  العمال من  ن أجل حماية 

ًء.  مسا  4:00صباًحا و    11:00أغسطس لساعة العمل بين    31يونيو و  1الكويت، تكون عطلة منتصف اليوم بين  النهار. في  

تعرض ألشعة الشمس  دينار كويتي لكل عامل ي  200-100في حالة املخالفة، يسدد صاحب العمل غرامة تتراوح قدرها بين 

 .املباشرة

 

 ( 2010لسنة  6)القانون رقم من قانون العمل للقطاع الخاص  67ملصدر: الفقرة ا

https://www.lexolog y.com/library/detail.aspx?g=93154cb4-3c82-4602-ac4b-2787846e3ed2   
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية
 

 ( بشأن إنهاء االستخدام 1982) 158رقم  اتفاقية
 

 .158االتفاقية لم تصدق الكويت على  

 ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

عدم  ت من  العمل  مرونة  مدى  و  العمال  بأمن  يتعلق  ما  قياس  الى  الباب  هذا  في  الواردة  األسئلة  هدف 

استقراره. وعلى الرغم من عدم االشارة الى هذه التدابير بوضوح في اتفاقية واحدة )يحق للعامل الحصول  

الالزم   الى اإلشعار  الخدمة باإلضافة  نهاية  إنهاء خدمته طبق  على مكافأة  االتفاقية رقم    اعند  (. 158الى 

وبالرغم من ذلك، أفضل ممارسات املجال تتطلب إبرام عقود عمل مكتوبة للموظفين كما أنه ال ينبغي  

تعيين العاملين بعقود محدده املدة للقيام بمهام ذات طابع دائم. وعند توقيع عقد العمل يجوز إخضاع  

( يعقبها تقييم لصالحية العامل. ويجب أن تحدد فترة  رالعامل لفترة اختباريه )عادة ال تزيد على ستة أشه

االشعار في عقد العمل قبل إنهاء خدمة العامل؛ ويدفع للعمال تعويض نهاية الخدمة عند انتهاء عالقة 

 .العمل

بيان   على  الحصول  للعامل  يحق  الشفهية،  االتفاقيات  أو  املكتوبة  العقود  استخدام  يمكن  حين  ففي 

 ة عقد العمل. يوظيفي مكتوب عند بدا

بمهام ذات طابع دائم للقيام  العاملين بعقود محدده املدة  يتم تعيين  أن  ينبغي  الى     ال  حيث يؤدي ذلك 

 عدم استقرار العمالة. 

اختباريه لفترة  العامل  إخضاع  للقيام  يجب  الالزمة  الجديدة  املهارات  اكتساب  له  يتثنى  حتى  معقوله 

 تم تعيينه حديثا خالل الفترة االختبارية دون أي عواقب سلبية. ي بالعمل. يجوز إنهاء العقد للعامل الذ

يجب أن يقوم صاحب العمل باحتساب مدة اإلشعار املحدده بما يتالئم مع مدة خدمة العامل قبل إنهاء 

 عقد العمل.  

العمالة أو أي سبب أخر   إنهاء الخدمة )بسبب فائض  العمل دفع تعويض عن  وقد يتطلب من صاحب 

 .(دم القدرة على القيام بمهام العمل أو سوء السلوكعباستثناء 

 

 أمن العمالة  04/13
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   لوائح بشأن ظروف العمل

  (2010لسنة  6للقطاع الخاص )القانون رقم  انون العمل ق •

 

 فاصيل العمل املكتوبة/ املوثقةت

 

 .أو غير محددةرد شروط خدمة املوظف في عقد عمله، والتي يتم إبرامها ملدة محددة ت

 

 باللغة العربية بحيث يتناول البيانات التالية على األقل: تاريخ توقيع العقد؛ التاريخ الفعلي لبدء  ي
ً
حرر عقد العمل كتابيا

اللغة   أن  إال  العمل. ويمكن إضافة نسخة من ترجمته  لفترة محدودة وطبيعة  إذا كانت  العقد  األجر مدة  العمل؛ قيمة 

هللا. ويحرر العقد من ثالث نسخ؛ واحد لكل طرف والثالث يحال للهيئة العامة للقوى  النزاع ال قدر    العرية هي امللزمة في

، ُيعتبر العقد سائًدا ويجوز للعامل إثبات حقوقه من خالل جميع طرق اإلثبات
ً
 . العاملة. إذا لم يتم إعداد العقد كتابيا

 

أثناء سر و  املوظف  أجر  يجوز خفض  العمل، ال  لقانون  وأي  فًقا  العقد.  أو  يان  العمل  قبل سريان عقد  اتفاقية موقعة 

بعده تعد باطلة. وال يجوز لصاحب العمل إسناد مهام للعمال ال تتناسب مع طبيعة العمل املنصوص عليها في العقد أو ال  

 .تتوافق مع مؤهالت وخبرات العامل التي عليها تم توقيع العقد معه

 

عاملة عقد عمل موحد جديد ينظم العالقات بين الكفيل والعمال.  العامة للقوى ال، أطلقت الهيئة  2016ي بداية عام  ف

الجديد   العقد  كال    16يتضمن  وقدرات  بالكويت،  العامل  وظيفة  الطرفين،  كال  تحدد  أولية  فقرة  ذلك  في  بما  بنًدا، 

اختبار   وفترة  مد  100الجانبين،  العقد،  مدة  خالل  تخفيضه  يمكن  ال  شهري  ومبلغ  يوم،  وتاريخ  ملدة  العقد  سريانه  ة 

 : وقابلية تجديده ملدة أقصاها خمس سنوات. تشمل النقاط الرئيسية األخرى لعقد العمل املوحد ما يلي

 لتجديد رهنا باتفاق األطراف؛ ا . أ  

 دد ساعات العمل اليومية ويقدر بثماني ساعات باإلضافة إلى استراحة ملدة ساعة واحدة؛ع . ب 

 ل فترة العقد؛ حظر تخفيض املدفوعات الشهرية خال  . ت 

السنة  ت . ث  الخدمة خالل  من  أشهر  تسعة  بعد  متبادل  بشكل  عليها  ومتفق  بالكامل  مدفوعة  سنوية  إجازة  وفير 

 ؛األولى

 سداد صاحب العمل للعامل العائد للنفقات إلى بلده / بلدها عند إبرام العقد ومغادرة الكويت؛   . ج 

للعامل وضمان سال ا . ح  الصحي  التأمين  العمل بسداد  امللتزام صاحب  العامل من  تعويض عن  مة  وتقديم  خاطر 

 العمل؛ و

 قرار اللغة العربية كلغة مرجعية )في حالة إبرام العقد بلغتين( في حالة النزاعات القانونية ال قدر هللا  إ . خ 

  

 ( 2010لسنة  6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  29و 28ملصدر: الفقرتان ا
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 لعقود املحددة املدة ا

 

قاي العنظم  خمس  مل  نون  هو  األقص ى  والحد  واحدة  سنة  هو  املحدد  العقد  ملدة  األدنى  الحد  املدة.  املحددة  العقود 

 .سنوات. يمكن تمديد العقد ملدة أقصاها خمس سنوات بعد انتهاء صالحيته بالتراض ي

 

ُمجدًدا ملدة مماثلة  العقد  ذا استمر أطراف العقد املحدد املدة في تنفيذه بعد انتهاء صالحيته دون تجديد رسمي، يعتبر  إ

بنفس الشروط، ما لم يوافق الطرفان على تجديده بموجب شروط أخرى. على أي حال، قد ال يؤثر التجديد سلًبا على  

 . استحقاقات العامل املكتسبة بموجب العقد السابق

 

 املوحد   العمل (؛ عقد2010لعام  6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  31و 30ملصدر: املادتان ا

 

 ترة االختبارف

 

خمس  ي هو  األقص ى  والحد  واحدة  سنة  هو  املحدد  العقد  ملدة  األدنى  الحد  املدة.  املحددة  العقود  العمل  قانون  نظم 

 .سنوات. يمكن تمديد العقد ملدة أقصاها خمس سنوات بعد انتهاء صالحيته بالتراض ي

 

صالحيته دون تجديد رسمي، يعتبر العقد ُمجدًدا ملدة مماثلة  نتهاء  ذا استمر أطراف العقد املحدد املدة في تنفيذه بعد اإ

بنفس الشروط، ما لم يوافق الطرفان على تجديده بموجب شروط أخرى. على أي حال، قد ال يؤثر التجديد سلًبا على  

 . استحقاقات العامل املكتسبة بموجب العقد السابق

 

 (؛ عقد العمل املوحد 2010لعام  6)القانون رقم الخاص من قانون العمل للقطاع  31و 30ملصدر: املادتان ا

 

 تطلبات اإلشعار م

 

ي حالة إبرام العقد املحدد املدة، فإنه ينتهي تلقائًيا بانقضاء املدة، أما إذا استمر كال الطرفين في تنفيذه، يعتبر العقد  ف

 ملدة مماثلة )ال تتجاوز 
ً
ا(. تفق عسنوات( بموجب نفس )أو الشروط واألحكام امل  5مجددا

ً
 ليها حديث

 

عند قيام أحد الطرفين بإنهاء العقد قبل نهاية الفترة املحددة )وال يوجد بند في العقد لتغطية هذا(، فيجب على الطرف  و 

الذي أنهى العقد تعويض الطرف اآلخر. وفي حالة إنهاء العمل من قبل صاحب العمل، يقتصر التعويض على سداد أجر  

نتهاء عقده. أما في حالة استقالة املوظف، يقتصر التعويض على الخسارة الفعلية لصاحب  حتى ا  املوظف من يوم اإلنهاء

 العمل. 

 

 بثالثة أشهر على  ع
ً
ندما يكون عقد العمل لفترة غير محدودة، يجوز ألي من الطرفين إنهائه بإخطار الطرف اآلخر كتابيا

ذلك( قبل اإلنهاء. في حالة عدم وجود فترة اإلشعار،  خالف    األقل )في حالة السداد الشهري؛ أو شهر واحد )إذا السداد

 من اإلشعار. وفي حالة إنهاء العمل  
ً
يلتزم الطرف األول بالسداد للطرف اآلخر املبلغ املعادل لراتبة عن نفس الفترة، بدال
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ع للبحث  األسبو ساعات خالل    8من قبل صاحب العمل، يحق للعامل التغيب عن العمل ملدة يوم واحد في األسبوع أو  

 .عن وظيفة أخرى دون أي خصم في راتبة بسبب الغياب

 

 غير مشروع أدى إلى  ي
ً
حق لصاحب العمل فصل العامل دون سابق إنذار، ودون سداد تعويض، إذا ارتكب املوظف فعال

ل عن  خسارة جسيمة لصاحب العمل؛ أو إذا حصل العامل على عمل من خالل الغش أو االحتيال؛ أو إذا كشف العام

 ي أسرار تتعلق بعملة تسببت في خسائر فعلية أو كانت ستسببها. أ

 

 :جوز لصاحب العمل فصل العامل في أي من الحاالت التاليةي

 ( إدانة العامل بارتكاب جريمة تتعلق بالشرف أو األمانة أو األخالق؛أ

 اآلداب العامة في موقع العمل؛ ب
ً
 منافيا

ً
 ( ارتكاب العامل فعال

 العامل على أحد زمالئه أو صاحب العمل أو نائب صاحب العمل أثناء العمل أو لسبب ما؛ ( اعتداء  ج

 .( خرق العامل للعقدد

 .ـ( االنتهاك املتكرر لتعليمات صاحب العمله

 

 الفصل ال يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة. و 

 

انقضاء عقده، والحصول عل إنذار قبل  العمل دون سابق  في ترك  الحق  في  لعامل  العمل  إذا أخفق صاحب  لى تعويض 

على   بناء  )أو  وكيله  أو  العمل  قبل صاحب  من  املوظف  على  االعتداء  تم  إذا  او  العمل؛  قانون  أو  عقده  ببنود  االلتزام 

استفزازهم(؛ أو إذا كان العمل املستمر سيعرض صحته للخطر؛ أو فعل الغش أو االحتيال من قبل صاحب العمل فيما  

ل عند توقيع العقد؛ أو إذا اتهم رب العمل العامل بارتكاب فعل يعاقب عليه القانون وتم تبرئته؛ أو  يتعلق بظروف العم

 .فعل من قبل صاحب العمل أو وكيله يخالف اآلداب العامة ضد العامل

  

أو استنفد    تم إنهاء عقد العامل/ املوظف في حالة الوفاة. يجوز إنهاء العمل إذا فشل العامل )دون خطأ( في أداء عملهي

 حقه في اإلجازة املرضية. في جميع هذه الحاالت، يجب سداد تعويضات للعامل

 

يتم إنهاء عقد املوظف تلقائًيا إذا أفلست املؤسسة أو تم إغالقها نهائًيا. إذا تم بيع الشركة أو دمجها مع مؤسسة أخرى   

عق يظل  آخر،  قانوني  إجراء  أو  التبرع  أو  امليراث  طريق  عن  نقلها  نقل  أو  ويتم  الشروط  نفس  بموجب  سارًيا  العمل  د 

 .التزامات وحقوق صاحب العمل األصلي تجاه العمال إلى صاحب العمل الجديد

 

 ( 2010لعام  6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  50-41ملصدر: املادتان ا
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 عويض/ مكافأة نهاية الخدمة ت

 

إج ع إنهاء عمل املوظف، يحق للموظف مبلغ  الحصول على تعويض  ند  للعامل  إنهاء الخدمة. يحق  مالي يسمى تعويض 

إنهاء الخدمة في الحاالت التالية: إنهاء العقد من قبل صاحب العمل؛ عند انتهاء العقد املحدد املدة إذا لم يتم تجديده؛  

 إذا أنهت عاملة عقدها في غضون سنة واحدة أو زواجها؛ أو فسخ العقد وفق أحكام القانون. 

 

ملدة  اب مكافأة  هو  الخدمة  إنهاء  تعويض  فإن  لهم،  شهرية  رواتب  سداد  يتم  ملن  من    15لسبة  كاملة  سنة  كل  عن  يوًما 

و األولى  الـخمس  للسنوات  إجمالي   30الخدمة  يتجاوز  أن  يمكن  ال  ولكن  الـخمس.  سنوات  بعد  كاملة  سنة  لكل  يوًما 

 التعويض أجًرا ملدة عام ونصف.

 

أيام عن كل سنة    10والعاملين بالساعة أو اليومية أو األسبوع، فإن التعويض هو مكافأة ملدة    النسبة للعاملين بالقطعةب

يوًما عن كل سنة كاملة بعد خمس سنوات. ولكن ال يمكن أن يتجاوز    15كاملة من الخدمة للسنوات الـخمس األولى، و

 السنة على أساس تناسبي. إجمالي التعويض أجر سنة واحدة. في كلتا الحالتين، يتم احتساب جزء من  

 

نصف  ي على  الحصول  الخدمة  من  سنوات  لخمس  ثالث  من  ولدية  املدة  املحدد  غير  العقد  من  املستقيل  للعامل  حق 

التعويض النهائي؛ أما إذا تراوحت مدة خدمته من خمس لعشر سنوات يحق له الحصول على ثلثي قيمة التعويض؛ أما  

ا الحصول على تعويض كامل. وبالنسبة للموظف  ر من الخدمة، يحق له / لهإذا كانت مدة خدمته عشر سنوات أو أكث 

الذي أصبح يمثل عمالة زائدة )بغض النظر عن مدة خدمته(، والذي بلغ سن التقاعد، أو املعاقين في العمل، أو الذين  

اج الحصول على  ماتوا يحق لهم الحصول على تعويض كامل. يحق للعامالت املستقيالت في غضون ستة أشهر من الزو 

 .  تعويض كامل

 

الضمان  ي قانون  يطبق  وهنا  النهائية.  الخدمة  تعويضات  من  املوظف  من  مستحقة  قروض  أو  ديون  أي  خصم  جوز 

االجتماعي شريطة التزام م صاحب العمل بسداد الفرق الصافي بين املبالغ التي يتحملها مقابل اشتراك العامل في الضمان  

 .خدمة النهائيةقة للعامل مقابل تعويض ال االجتماعي واملبالغ املستح 

 

 ما يتم توفير شهادة إنهاء الخدمة للعمال ك

 

املادة  ك  في  في عام    51ان هناك تغييرات  الكويتي  العمل  القانون رقم    2017من قانون  )من خالل    2018( و85من خالل 

لعام  17القانون رقم   العمل  أتاح قانون  العمل بخصم مساهما  2010(. وقد  )التي يقدمها ص لصاحب  التقاعد  احب  ت 

 مع إصالح عام  
ً
، يتلقى املوظفون الكويتيون مكافأة  2017العمل( من مكافأة نهاية الخدمة للموظف. ومع ذلك، وتمشيا

التقاعدي. في عام   املعاش  في  العمل  أي خصومات على مساهمة صاحب  الكاملة دون  ، ومن خالل  2018نهاية الخدمة 

ُيسم  اإلضافية،  بالتغيرات  العمل  أرباب   / التقاعد حتى  ح ألصحاب  في معاش  )تاريخ   2010فبراير    20خصم مساهمتهم 

فصاعًدا من مكافأة    2010فبراير    21دخول قانون العمل حيز التنفيذ(. وال يتم خصم أي اشتراكات تقاعدية اعتباًرا من  

 نهاية الخدمة للموظف. 

 

 ( 2010لعام  6خاص )القانون رقم من قانون العمل للقطاع ال 54-51ملصدر: املادتان ا
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

 (1981) : اتفاقية العمال ذوي املسؤوليات العائلية156رقم  اتفاقية

  (1981)   : العمال ذوي املسؤوليات العائلية 165رقم  توصيات
 

 .165و 156لم تصدق الكويت على االتفاقية 
 

 موجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية األحكام بملخص  

 إجازة االبوة هي اإلجازة التي يحصل اآلباء الجدد بعد والدة الطفل وعادة ما تكون مدتها قصيرة. 

( إلى اإلجازة العائلية كخيار متاح ألحد االبوين للحصول على إجازة طويلة من  165تشير التوصية )رقم 

ن االستقالة من العمل. عادة ما يتم الحصول على هذه مدفوعة األجر( بدو العمل )مدفوعة أو غير  

اإلجازة بعد االنتهاء من إجازة الوضع وإجازة االبوة. وبالنسبة لآلباء العاملين، يمكن أن تحدد القوانين  

 املعنية جزء من اإلجازة العائلية التي يجب أن يحصل عليها اآلباء أو األمهات إجباريا . 

صة بخيار العمل املرن لآلباء واألمهات/ تحقيق التوازن بين العمل والحياة  الخا 165وصية رقم وتحث الت

االسرية أصحاب العمل أن ينظروا في التدابير التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل بشكل عام من خالل 

 إتاحة ترتيبات العمل املرن. 

 

 املسؤوليات العائلية   05/13
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   بالعاملين الذين لديهم مسئوليات أسريةالقوانين الخاصة 

 (2010لسنة  6للقطاع الخاص )القانون رقم انون العمل ق •

 2015لسنة  21قانون حقوق الطفل )رقم  •

 

  أجازة األبوة 

 

 .د نص في قانون العمل بشأن إجازة األبوةيوج ال

 

 /اإلجازة الوالدية  جازة الوالدينإ

 

يتعلق باإلجازة الوالدية. ومع ذلك، عند االنتهاء من إجازة األمومة، يمكن لصاحب العمل   يوجد حكم في قانون العمل  ال

 .جر لرعاية الطفلمنح املرأة العاملة، بناء على طلبها، إجازة ال تزيد عن أربعة أشهر بدون أ

 

عاملة أن تأخذ إجازة  سمح قانون حقوق الطفل لألم بالحصول على إجازة بدون أجر ملدة عامين لرعاية طفلها. يمكن للي

 .رعاية األطفال هذه ثالث مرات فقط في خدمتها

 

املادة  ا )القانون رقم    24ملصدر:  الخاص  للقطاع  العمل  املادة  2010لسنة    6من قانون  الطفل  من قا  52(؛  نون حقوق 

 (2015لسنة  21)رقم 

 

 يار العمل املرن لآلباء واألمهات/ التوازن بين العمل والحياة االسرية خ

 

  يوجد نص في قانون العمل يتعلق بخيار العمل املرن لآلباء أو التوازن بين العمل والحياة. ال
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

 12( على أن تكون مدة إجازة الوضع  1952لعام  103رقم نصت االتفاقية السابقة لحماية األمومة )

اسبوعا على األقل، ستة اسابيع قبل الوالدة وستة اسابيع بعد الوالدة. أيضا يوجد اتفاقية أخرى الحقة  

 على األقل من ضمنهم إجازة إلزامية   14( تقتض ى أن تكون إجازة الوضع 2000لعام  183)رقم 
ً
أسبوعا

 أسابيع.بعد الوالدة ملدة ستة 

 

 .183و 103لم تصدق الكويت على االتفاقيتين 

 ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

يحق للعاملة الحصول على الخدمات والرعاية الطبية الالئقة خالل فترة الحمل والوالدة دون تحمل أي  

 تكاليف إضافية. 

تلحق   قد  التي  الخطرة  االعمال  في  العامالت  تشغيل  الحمل  يحظر  فترات  أثناء  بأطفالهن  أو  بهن  ضرر 

 والرضاعة. 

 أسبوعا.   14يجب أن ال تقل فترة إجازة الوضع عن 

 يجب أن تحصل العاملة على ما ال يقل عن ثلثي راتبها السابق خالل فترة إجازة الوضع.  

فترة   خالل  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  أو  الفصل  أو  الطرد  من  العاملة  حماية  يتم  أن  الحمل  ينبغي 

 وإجازة الوضع. 

 إلى نفس املنصب والوظيفة أو ما يساويها ويعادلها بعد العودة من إجازة الوضع. يحق للعاملة العودة

يجب أن تحصل العاملة على فترات راحة مدفوعة األجر من أجل إرضاع طفلها بعد الوالدة والعودة الى 

 العمل. 

 

 

 أجازة الوضع والعمل  06/13
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    قوانين اجازة الوضع والعمل

 (2010لسنة  6)القانون رقم للقطاع الخاص انون العملق •

  (2015لسنة  21انون حقوق الطفل )رقم ق •

 

 لرعاية الطبية املجانية  ا

 

 .  يوجد نص في قانون العمل يتعلق بالرعاية الطبية املجانية للمرأة العاملة الحاملال

 

 مل بال ضرر/ مخاطر  ع

 

العامالت الحوامل في األعمال التي تشكل خطورة  العمل يقيد صاحب العمل من توظيف    حدد في قانون  يوجد نص م ال

 .على املرأة الحامل وصحة الطفل. ومع ذلك، ُيحظر عموًما توظيف السيدات في وظائف خطرة أو تلك الضارة بصحتهن

 

العمل للعامالت الحوامل بساعتين من  طالب القانون الخاص بحقوق الطفل أصحاب / أرباب العمل بتقليص ساعات  ي

 .دس من الحمل. وال يجب إجبار العاملة الحامل على العمل اإلضافيالشهر السا

 

املادة  ا )القانون رقم    23ملصدر:  الخاص  للقطاع  العمل  املادة  2010لسنة    6من قانون  الطفل    54(؛  من قانون حقوق 

 (2015لسنة  21)رقم 

 

  جازة الوضع )إجازة األمومة(إ

 

أسابيع(. إجازة ما قبل الوالدة )قبل الوالدة( هي   10يوًما )  70أمومة مدتها  /حق للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع  ي

هي    30 الوالدة(  )بعد  الوالدة  بعد  ما  إجازة  بينما  يمكن    40يوًما  األمومة(،  )إجازة  األمومة  إجازة  من  االنتهاء  يوًما. وعند 

 .ربعة أشهر بدون أجر لرعاية الطفلعاملة، بناًء على طلبها، إجازة ال تزيد عن أ لصاحب العمل منح املرأة ال

 

 (2010لسنة  6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  24ملصدر: القانون ا

 

 لدخل )أثناء إجازة األمومة(ا

 

أمإ إعانة  الحامل على  العاملة  العمل. تحصل  بالكامل من قبل صاحب  األمومة مدفوعة  األمومة.  جازة  إجازة  أثناء  ومة 

 جر العادي خالل هذه الفترة.ويتم سداد مبلغ األ 

 

الالئي  ي األخريات  والعامالت  املنازل  عامالت  على  تنطبق  ال  هذا  العمل  قانون  ونصوص  أحكام  أن  إلى  هنا  اإلشارة  جب 

 .يخضعن ألحكام قانون آخر
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 ( 2010لعام  6نون رقم من قانون العمل للقطاع الخاص )القا 24و 5ملصدر: املادتان ا

 

 لحماية من الفصل ا

 

ر قانون العمل على صاحب العمل إنهاء خدمة عاملة أثناء إجازة األمومة أو غيابها عن العمل بسبب مرض يؤكده  حظي

 .التقرير الطبي يؤكد أنه ناتج عن الحمل أو الوالدة

 

 ( 2010ة لسن 6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  24ملصدر: املادة ا

 

 ق الرجوع إلى نفس الوظيفةح

 

ينص القانون صراحة على حق الرجوع إلى نفس الوظيفة، ولكن بما أن الحماية من الفصل مكفولة بموجب قانون    ال

 .العمل، يمكن االستدالل بأمان على أن العمال لهم الحق في الرجوع إلى نفس وظيفتهم

 

 لرضاعة الطبيعية ا

 

في على  الحصول  للعامالت  الطبيعي حق  للرضاعة  راحة  إل ترات  الرضاعة   / االستراحة  ة  مدة  الرضع.  األطفال  طعام 

دقيقة )ساعتان( خالل ساعات العمل الرسمية وفق الشروط واألحكام التي يصدر بها قرار وزاري. ويتم    120للمرضعات  

 توفير فترات راحة للرضاعة الطبيعية لألطفال أقل من عامين. 

 

أن  ي العمل  نهاريةجب على صاحب  مركز رعاية  )لألطفال دون سن    يرتب  في  4الرابعة  السيدات  كان عدد  إذا  ( سنوات 

 .200أو إذا كان عدد العامالت فيها أكثر من   50الشركة أكثر من 

 

املادة  ا )القانون رقم    25ملصدر:  الخاص  للقطاع  العمل  املادة  2010لسنة    6من قانون  الطفل    55(؛  من قانون حقوق 

 ( 2015لعام  21)رقم 

 

 
 
 
 
 

 

 

https://rawateb.org/kuwait


 

The text in this document was last updated in April 2020. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in 
Kuwait in Arabic, please refer to: https://rawateb.org/kuwait  

 22  

 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

اتف معظم  مع  تشمل  التعامل  كيفية  املهنية  والصحة  بالسالمة  الخاصة  الدولية  العمل  منظمة  اقيات 

 املخاطر املهنية مثل مواد االسبست واملواد الكيميائية. 

    .( هى االكثر مالئمة لذلك 1981)لعام  155اتفاقية رقم 

 ( 1947) 81اتفاقية تفتيش العمل: رقم 

 

  . فقط 81صدقت الكويت على االتفاقية  

 .ص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية ملخ

 نزاهة. على صاحب العمل أن يتخذ االحتياطات الالزمة لتحقيق امن وسالمة العمال بكل 

 كما يجب توفير املالبس الواقية واملعدات واألجهزة األخرى الالزمة للعمال مجانا. 

تعلقة باألمن والصحة املهنية ويجب أن ُيعلن  يجب أن يحصل العمال على البرامج التدريبية والتثقيفية امل

 في مكان ظاهر عن مخارج الطوارئ.

التفتيش   يجرى  املهنية،  والصحة  السالمة  عمالي لضمان  تفتيش  نظام  خالل  من  العمل  منشأة  على 

 مركزي مستقل وفعال.

 

    واالمن فى العملالصحة   07/13
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    :اللوائح املتعلقة بالصحة والسالمة في مكان العمل

 ( 2010لسنة  6انون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم ق •

اإلصابة  ق • اتخاذها ضد  الواجب  السالمة  احتياطات  احترام  بشأن  وزاري  املهنيةرار  لسنة   22)رقم    واألمراض 

1974 ) 

 )1977لعام  131رار بشأن التحكم في اإلشعاع املؤين واستخدامه والحماية من املخاطر )رقم ق •

 

 هتمام صاحب العمل ا

 

 ألحكام قانون  
ً
يتعين على أصحاب / أرباب العمل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية صحة وسالمة العمال في الكويت وفقا

 .دون مخاطر على صحتهمبيئة عمل آمنة وبللعمال الحق في  العمل.

 

أصحاب / أرباب العمل ملزمون باتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية موظفيهم من املخاطر الجسدية واألمراض املهنية. كما  

العمل أرباب   / الجيدة. يجب على أصحاب  التهوية واإلضاءة  العمل وتوفير  أماكن  التأكد من نظافة  أدوات    عليهم  توفير 

ااإل  األولية  ويتعين  سعافات  املوظفين  متناول  في  واضح  بشكل  ووضعها  والضمادات،  واملطهرات  األدوية  تحتوي على  لتي 

 .عليهم أيًضا االحتفاظ بسجالت الفحوصات الطبية الروتينية للعاملين املعرضين للمخاطر الصحية

 

ن تفاصيل عن تدابير الصحة  امة، قراًرا يتضموزارة الصحة الع  أصدرت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، بالتشاور مع

العمل   إدارة  قبل  من  املعتمدة  واللوائح  القواعد  وضع  العمل  صاحب  على  يجب  تطبيقها.  الواجب  املهنية  والسالمة 

، واإلجازة  املختصة بالوزارة في مكان ظاهر بمقر العمل، وتتكون بشكل خاص من ساعات العمل اليومية وفترة الراحة فيها

 .رسميةوعية والعطالت الاألسب

 

يجب تزويد املوظفين العاملين في املناطق التي ال تخدمها وسائل النقل العام بوسائل النقل املناسبة. وفي حالة العاملين  

ووسائل   الشرب  ومياه  مناسب  سكن  لهم  توفير  العمل  صاحب  على  يجب  بالسكان،  املأهولة  غير  البعيدة  باملناطق 

 .على اإلمداداتالحصول 

 

على   كما يجب  التعليمات  استخدام هذه  في  العمل  مع صاحب  والتعاون  الوقائية  التعليمات  اتباع  يجب على كل عامل 

العامل استخدام الوسائل الوقائية وعدم إزالة هذه الوسائل أو تعديلها. يبذل العامل جهود الحماية الالزمة، وعليه أن  

ات الصلة املنصوص عليها لسالمته وصحته وحمايته  نفيذ التعليمات ذحماية بحوزته وت  يتعهد باالستفادة من أي تدابير 

من اإلصابات واألمراض املهنية. ويجب على العامل إبالغ صاحب العمل أو املشرف بأي خلل في هذه الوسائل قد يعرض  

 .سالمته وصحة اآلخرين للخطر

 

 ( 2010لسنة  6 خاص )القانون رقم من قانون العمل للقطاع ال 87-87املصدر: املادتان 
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 لحماية املجانيةا

 

وفقا لقانون العمل، يجب على صاحب العمل توفير أدوات ومعدات السالمة والصحة املهنية املطلوبة. ويعاقب العمال  

العمال   مطالبة  العمل  أرباب   / أصحاب  على  العمل  قانون  يحظر  كما  الحماية.  معدات  استخدام  في  يفشلون  الذين 

 .ن أجور العمال مقابل توفير هذه املعداتحماية وإجراء خصومات مبتحمل تكاليف معدات ال

 

من القرار الوزاري بشأن احترام    25(؛ §  2010لعام    6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم    83املصدر: املادة  

 (. 1974لعام  22احتياطات السالمة الواجب اتخاذها ضد اإلصابات واألمراض املهنية )رقم 

 

 يبلتدر ا

 

 البدء في العمل  وفقا لقانون العمل، يجب على صاحب العمل شرح مخاطر العمل واملتطلبات االحترازية للعمال قبل

 

 )2010لسنة  6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  84املصدر: املادة 

 

 ظام تفتيش العمل ن

 

صفة   ذوي  أكفاء  مفتشين  الوزير  تطبيقيعين  لضمان  وقضائية  ا  قانونية  هؤالء  يتولى  العمل.  أعمال  قانون  ملفتشون 

 ألحكام قانون العمل. للمفتشين الحق في دخول املنشآت واملواقع، خالل ساعات العمل، حيث  
ً
اإلشراف والتفتيش وفقا

السج ملراجعة  وذلك  املشعة؛  املستندات  أو  السجالت  أو  املشعة  واملواد  اإلشعاع  أجهزة  اإلجراءات  توجد  واتخاذ  الت 

القانون وقراراته التنفيذية؛ ورفع التقارير املتعلقة بالجرائم املخالفة ألحكام هذا    ة للتحقق من تنفيذ أحكام هذاالالزم

 القانون وإحالتها إلى السلطات. وقد يطلبون مساعدة الشرطة وفق الحالة. 

 

إلى الوزير التجاري    بشأن إغالق العملالذي لديه سلطة إصدار قرار    يتمتع املفتشون بسلطة إصدار تقارير املخالفات 

 .كلًيا أو جزئًيا، أو التوقف عن استخدام جهاز )أجهزة( معينة لحين تصحيح هذا املخالفة

 

املادتان   )القانون رقم    136-133املصدر:  للقطاع الخاص  العمل  املادة  2010لسنة    6من قانون  من قرار مراقبة    14(؛ 

 ( 1977لعام  131ة من األخطار )رقم اع املؤين واستخدامه والحمايوالتحكم في اإلشع

 

 

 

 

 

 

 

https://rawateb.org/kuwait


 

The text in this document was last updated in April 2020. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in 
Kuwait in Arabic, please refer to: https://rawateb.org/kuwait  

 25  

 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

( بشأن الضمان االجتماعي، إعانات 1969) 130( و 1964) 121(، اتفاقيات 1952) 102اتفاقية رقم 

  .إصابات العمل والرعاية الطبية وإعانات املرض

 

  .130و 121و 102لم تصدق الكويت على االتفاقيات 

 .ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

طبقا   باملرض.  اإلصابة  عند  أجره  على  الحصول  وضمان  العامل  حقوق  حماية  يتم  أن  قانون يجب  الى 

من   األولى  الثالثة  األيام  خالل  املرض  إعانة  دفع  عدم  يمكن  اليمني  أن  العمل  يجب  كما  العامل  غياب 

%  45يحصل العامل على أجره ملدة خالل الستة اشهر االولى من مرضه. ويجب أن ال يقل هذا االجر عن  

% من أحدث  60حصول العامل    من الحد االدنى لألجور. )كل الدول لها حرية اختيار النظام الذي يضمن

الس أو خالل  للمرض  األولى  الستة أشهر  العامل عند مرضه  أجر حصل عليه خالل  األولى(. يستحق  نة 

 إجازة مرضيه مدفوعة األجر. 

يجب أن يحصل العامل على الرعاية الصحية الالزمة اثناء مرضه بدون تحمل أي تكاليف إضافية. كما  

 ى الالزم من الرعاية الصحية للعاملين ولعائلتهم بتكلفة معقوله. ينبغي أن يتم توفير الحد االدن

 ل خالل الستة أشهر االولى من املرض. ال يمكن فصل العام 

إذا اصيب العامل بعجز ناش ئ عن مرض منهي أو عن حادث يجب أن يحصل على تعويض أكبر. وفي حالة  

على األقل من متوسط أجره بينما إذا    %50العجز املؤقت أو العجز الكلي املستديم، يحصل العامل على  

% من متوسط أجر العامل املتوفي في املدفوعات 40على  كانت اإلصابة قاتلة، يحصل الورثة واملستحقين  

 الدورية.

 

    العمل واملرض  08/13
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   :العمل إصابات  وإعانات  املرضية باإلجازات  الخاصة  للوائح ا

  (2010لسنة  6للقطاع الخاص )القانون رقم  انون العمل ق •

 

 إليرادات ا

 

يوًما    45يوًما )  75وعة األجر. إجمالي مدة اإلجازة املرضية  مدف  وغير ينص قانون العمل على إجازة مرضية مدفوعة األجر  

يوًما غير مدفوعة األجر(. في حالة املرض أو اإلصابة التي تثبتها شهادة طبية، يحق للموظفين الحصول على   30مدفوعة + 

 :إجازة مرضية مدفوعة األجر. مدة اإلجازة املرضية خالل العام هي كما يلي

 ٪( ؛100امل )جر ك ة بأيوم إجاز  15 

 ٪(؛ 75أيام إجازة بثالثة أرباع األجر ) 10 

 ٪( ؛50أيام إجازة بنصف أجر ) 10

 ٪( ؛25أيام إجازة بربع أجر ) 10

 يوما إجازة بدون أجر  30  

 

قبل   من  الطبي  التقرير  ُيوقع  أن  يجب  مرض.  فترة  لكل  وليس  واحد  عام  في  االستحقاق  مجموع  هو  االستحقاق  هذا 

ال أو  املسؤولالطبيب  املرضية،    طبيب  اإلجازة  في  الحق  بشأن  تعارض  أي  هناك  كان  إذا  الحكومي.  الصحي  املركز  عن 

 فيجب املوافقة على شهادة الطبيب. 

 

يجب استثناء األمراض الخطيرة التي يصعب عالجها بقرار من الوزير. ويتعين على الوزير تحديد هذا النوع من األمراض. ال  

 دد. ي في هذا الص أي قرار وزار يمكن تحديد  

 

 (. 2010لسنة  6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  69املصدر: املادة 

 

 لرعاية الطبية ا

 

املستشفيات   في  املهنية،  األمراض  أو  العمل  إصابات  يعاني من  الذي  العامل  تكاليف عالج  كافة  العمل  يتحمل صاحب 

 .النقلقات العالج و ما في ذلك نفالحكومية أو مراكز العالج الخاصة، ب

 

 ( 2010لسنة  6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  91املصدر: املادة 
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   األمن والضمان الوظيفي

 

( املرضية  اإلجازة  أثناء  للموظف  الوظيفي  األمن  القانون  عقد    75يكفل  إنهاء  العمل  لصاحب  يجوز  وال  السنة  في  يوًما 

يالعمل عندما يكون   إجازة  في  القانون.العامل  املرضية    نص عليها  تتجاوز مدة اإلجازة  أن  في   75ومع ذلك، بمجرد  يوًما 

 للتطبيق
ً
 .السنة، فإن ضمان األمن الوظيفي لم يعد قابال

 

 ( 2010لسنة  6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  45املصدر: املادة 

 

 مخصصات اإلعاقة / إصابات العمل

 

إلصابات واألمراض املهنية. ُيطلب من أصحاب / أرباب العمل اتخاذ  االجتماعي الحوادث واقانون العمل والضمان  يغطي  

 .التدابير الوقائية من أجل حماية العمال من حوادث العمل واألمراض املهنية

 

العمل، فيجب على صاح  أثناء  إذا أصيب موظف  العمل.  إصابات  تعويض عن  الحصول على  للموظف  العمل  يحق  ب 

األمر   املحإبالغ  الشرطة  مركز  نفقة  إلى  على  العالج،  في  الحق  املصاب  للعامل  والعمل.  االجتماعية  الشؤون  ووزارة  لي 

صاحب العمل، في أي مستشفى حكومي أو عيادة خاصة حسبما يراه صاحب العمل مناسًبا. يجب الحصول على تقرير  

 صلة العمل. ث ولياقة املوظف ملواإعاقة ناجمة عن الحادالطبيب، الذي يوضح فترة العالج املطلوبة، وأي  

 

يحق للعامل الذي يعاني من إصابة عمل أو مرض منهي الحصول على أجر كامل طوال فترة العالج التي يحددها الطبيب  

في حا أو  اإلعاقة  أو إعالن  الشفاء  الراتب حتى  العالج ستة أشهر يحق للموظف نصف  في حال تجاوزت فترة  لة  املعالج. 

 .الوفاة

 

 أو كانت اإلصابة نتيجة لسوء  لعامل ال ال يحق ل
ً
حصول على تعويض إذا كشف التحقيق أن العامل أصاب نفسه عمدا

السالمة   تعليمات  انتهاك  أو  املخدرات(  تعاطي  أو  )الكحول  التسمم  هذا  السلوك  سوء  يشمل  ومتعمد.  فادح  سلوك 

صابة املهنية تؤدي إلى  ى تعويض إذا كانت اإل ل أو أسرته الحصول علوالصحة املهنية. على الرغم من كل هذا، يحق للعام

٪ خسارة في القدرة على العمل أو وفاة العامل. يحق للعامل الحصول على إعانات إصابة العمل  25إعاقة دائمة تزيد عن  

 .عام واحدإذا كان يعاني من مرض منهي أو ظهر علية أعراض مرض منهي خالل فترة الخدمة أو بعد استقالته ب

 

ب يوجد  محدال  إلعانات  رنامج  األساس ي  النظام  خالل  من  العمل  إصابة  عن  النقدية  اإلعانات  وتقدم  العمل  إلصابة  د 

 .الشيخوخة، وإعانات العجز ومستحقات الورثة

 

 ( 2010لعام  6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  97-89املصدر: املادتان 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

رقم   اتفاقية  الدنيا(:  )املعايير  االجتماعي  على  1952)لسنة    102الضمان  الحصول  ولضمان   .)

  قاقات املختلفة، بطريقة ما، تم وضع معايير افضل في االتفاقيات الالحقةاالستح 

 (،1964)لسنة  121إعانات إصابات العمل: اتفاقية رقم 

 (1967لعام ) 128إعانات العجز والشيخوخة والورثة: اتفاقية رقم 

 ( 1969)لسنة  130الرعاية الطبية وإعانات املرض: اتفاقية رقم 

 ( 1988)لسنة   168حماية من البطالة: اتفاقية رقم النهوض بالعمالة وال 

 

 .168و 130و 128و 121و 102لم تصدق الكويت على االتفاقيات 

 .الواردة بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية  ملخص األحكام

سنة. وإذا تم ذلك،    65في الظروف الطبيعية، يجب اال يتم تحديد سن التقاعد عن العمل بما يزيد على  

واالقتصادية يجب   الديموغرافية  و"املعايير  العمل"  على  السن  كبار  "قدرة  االعتبار  في  يؤخذ  أن 

ويمكن تحديد قيمة املعاش كنسبة مئوية من الحد   كن أن التدليل عليهم احصائيا".واالجتماعية التي يم

 األدنى لألجور أو نسبة مئوية من األجر املكتسب. 

رته متمثلة في الزوجة واالبناء على إعانة تعادل نسبة من الحد  في حالة وفاة الشخص املعيل، تحصل أس

املكت الشهري  االجر  من  نسبة  أو  لألجور  عن  االدنى  اإلعانة  قيمة  تقل  ال  بحيث  االجر  40سب  من   %

 املرجعي.

نسبة   اساس  على  احتسابه  يتم  وأن  محدده  زمنية  لفترة  يكون  أن  البطالة  تأمين  على  للحصول  يشترط 

 االدنى لألجور أو الحد االدنى لألجر الشهري املكتسب. محدده من الحد  

 وبصفة مستديمة بين  يتم دفع إعانة العجز عندما يصاب املؤمن عليه بعجز دائ
ً
م غير منهي يحول كليا

بمرض،   اإلصابة  الى  ويؤدي  التقاعد  سن  قبل  منه  يتكسب  عمل  أو  مهنة  أي  مزاولة  وبين  عليه  املؤمن 

 % من االجر املرجعي.40نة العجز عن إصابة أو إعاقة. ال تقل إعا

 

 املساواة فى العمل  09/13
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  :الوظيفي باألمن اللوائح املتعلقة

 (2010لسنة  6العمل للقطاع الخاص )القانون رقم انون ق •

 

 قوق التقاعد/ املعاش ح

 

سن   إلى   
ً
تدريجيا )ترتفع  الخمسين  سن  في  الشيخوخة  إعانة  على  الحصول  للموظفين  عام    55يحق  مع 2020بحلول   )

تقل عن   ه  15مساهمات ال  التقاعد  لديه   49و  سنة. سن  ليس  الذين  املتزوجات  غير  للرجال والسيدات  أطفال  سنة  م 

 إلى سن  
ً
  44سنة على األقل من االشتراكات. كما يخفض سن التقاعد إلى    20( مع  2020بحلول عام    55)يرتفعون تدريجيا

إلى سن    
ً
تدريجيا )يرتفع  أطفال  ولديهن  املتزوجات  للسيدات  عام    50سنة  ملد2020بحلول  تغطية  مع  على   15ة  (  سنة 

 .األقل

 

سنة على    15سنة على األقل من االشتراكات للعاملين بأعمال شاقة أو    20عمر بمعدل  يمكن الحصول على املعاش في أي  

سن   فإن  الخاص،  لحسابهم  العاملين  لألشخاص  بالنسبة  املعوق.  الطفل  أو  الزواج  يرعين  اللواتي  للسيدات  األقل 

سنة من التغطية. يسدا الحد األقص ى ملعاش    20سنة مع    55  عندنة على األقل أو س  15سنة مع تغطية    60التقاعد هو  

 .سنة من االشتراكات 30الشيخوخة األساس ي مع 

 

٪  10يسدد كل من العامل وصاحب العمل مساهمة للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي. يساهم صاحب العمل بنسبة  

من كشوف املرتبات(. يسدد العامل املؤمن عليه  ٪  20يلي )املجموع:  من كشوف املرتبات للنظام األساس ي والنظام التكم

)املجموع:  5 التكميلي  والنظام  األساس ي  للنظام  الشهرية  املكاسب  من  العاملون  ٪10  يساهم  الشهرية(.  املكاسب  من   ٪

بين   مساهمتهم  وتتراوح  األساس ي  النظام  في  فقط  الخاص  و5لحسابهم  تساهم  ٪15  كما  املعلن.  الشهري  الدخل  من   ٪

في مساهمتهم    الحكومة  وتبلغ  الخاص  لحسابهم  للعاملين  األساس ي  منه  25النظام   
ً
مطروحا الشهري  الدخل  من   ٪

 ٪(20-10مساهمات العاملين لحسابهم الخاص )تتراوح بين 

 

هو   األساس ي  الشيخوخة  معاش  )متوسط  65ومبلغ  عليه  املؤمن  للعامل  األخير  الشهري  الدخل  من  الشهري  ٪  الدخل 

٪  95سنة، حتى    15٪ لكل سنة اشتراكات تتجاوز  2خاص في السنوات الثالث األخيرة(، باإلضافة إلى  للعاملين لحسابهم ال

 من األرباح.  

 

يجوز تأجيل املعاش األساس ي إذا استمر العامل املؤمن عليه في العمل بعد سن التقاعد الطبيعي. يتم سداد مبلغ إجمالي  

من عليه في السنة األخيرة من العمل لكل من السنوات الخمس األولى  الدخل الشهري للعامل املؤ ٪ من متوسط    10قدره  

 .سنوات 10٪ بعد 20٪ للسنوات الخمس التالية وترتفع النسبة إلى 12عاًما؛  30التي تجاوزت 

 

هو   االستحقاق  األساس ي.  للنظام  الشروط  نفس  هي  التكميلي  للنظام  املؤهلة  من  30-25الشروط  العمر(  )حسب   ٪

  5الشهري للعامل املؤمن عليه خالل فترة االشتراك اإلجمالية باإلضافة إلى    األجرمتوسط  
ً
٪ لكل سنة اشتراك، مقسوما

 .، يمكن سداد جزء من املعاش كمبلغ إجمالي65دينار )حسب العمر(. قبل سن  120دينار إلى  202على مبلغ ثابت من 
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في العمل بعد سن التقاعد الطبيعي. وتزيد الفائدة بنسبة    ويجوز تأجيل املعاش التكميلي إذا استمر العامل املؤمن عليه

 .٪ لكل سنة تأجيل5

 

 .يتم إجراء تعديالت بسعر موحد على االستحقاقات كل ثالث سنوات

 

 ISSA Country Profile -2014املصدر: 

 

عالين / الورثةإ
ُ
 عانة/ استحقاقات امل

 

أو   حصل  الذي  عليه  املؤمن  الشخص  عن  للمعالين  ييحق  الوفاة كان  وقت  الشيخوخة  معاش  على  الحصول  له  حق 

الحصول على إعانة الورثة. يشمل الورثة املستحقون األرامل، واألرامل املعالين ذوي اإلعاقة وغير القادرين على العمل،  

د حد عمري   يوجسنة للطالب(؛ اآلباء؛ أخوة؛ وأوالد االبن. وال   28سنة لألبناء، ورفع الحد األدنى للسن إلى    26واألطفال )

 .للسيدات الوريثات غير املتزوجات أو الورثة الذكور من ذوي اإلعاقة

 

هو   للمعاش  األقص ى  عليه،  100الحد  الحصول  في  الحق  له  كان  أو  املتوفى  عليه  الذي حصل  الشيخوخة  من معاش   ٪

 دول زمني في القانون. ا لج حسب عدد وفئة الورثة املستحقين ويتم تحديد معاش الورثة ملختلف الفئات املستحقة وفًق 

 

 فيما بعد. وُيعلق أو يتوقف املعاش إذا بدأ  
ً
ويتم وقف املعاش عند الزواج مرة أخرى ولكن يعاد إذا طلق أو أصبح أرمال

املستحقين.   الورثة  باقي جميع  بين  املعاش  يتم تقسيم  الورثة،  إذا توقف استحقاق  العمل.  في  األرملة(  )باستثناء  الوريث 

األد للالحد  الشهري  نى  املعال؛    242معاش  األرمل  أو  لألرملة   
ً
والد؛    190دينارا لكل  الورثة    122دينارا  من  لكل   

ً
دينارا

 .اآلخرين

 

منح منحة الزواج، التي تعادل املبلغ املقطوع ملدة ستة أشهر من نصيب الورثة املستحقين للمعاش، البنة العامل املتوفى 
ُ
ت

 نحة لكل وريث مرة واحدة فقط.سداد هذه املأو ابنة ابن املتوفى. يتم 

 

يتم سداد منحة الوفاة عند وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش. يبلغ مبلغ منحة الوفاة ضعف آخر راتب شهري للعامل  

أو كان يحق له الحصول عليه. والحد األدنى للمنحة هو ضعف   أو معاش الشيخوخة الذي حصل عليه املتوفى  املتوفى 

 .ي قطاعي النفط والقطاع الخاصنى لألجور فالحد األد

 

جرى تعديالت املعدل الثابت على االستحقاقات/ االعانات كل ثالث سنوات
ُ
 .ال تسدد ا االستحقاقات في الخارج وت

 

 ISSA Country Profile 2014املصدر: 
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 عانات البطالة  إ

 

لحصول على معاش الشيخوخة. يجب  غير مستحق لسنة وإذا كان العامل    60إلى    18يتم تقديم إعانات البطالة في سن  

أن يكون لدى املستفيد من االعانة ما ال يقل عن ستة أشهر متتالية من االشتراكات مباشرة قبل تقديم املطالبة األولى؛ ما  

 36جمالي  شهًرا من املساهمات بما في ذلك ستة أشهر متتالية على األقل قبل تقديم املطالبة الثانية؛ وإ  18يوازى إجمالي  

 .ًرا من املساهمات بما في ذلك ستة أشهر متتالية على األقل قبل تقديم أي مطالبة الحقةشه

 

املقدم   االعانة  مبلغ  ستحق  60ويقدر 
ُ
امل الشيخوخة  معاش  إلى  باإلضافة  عليه  املؤمن  للعامل  شهري  راتب  آخر  من   ٪

 . هرإلى ستة أش  للشخص املؤمن عليه الحصول عليه بموجب النظام التكميلي ملدة تصل

 

 ISSA Country Profile 2014املصدر: 

 

 عانات / استحقاقات العجز إ

 

عن   تزيد  مقدرة  عجز  لدرجة  والتكميلية  األساسية  العجز  إعانات  تقديم  بتقييم  50يتم  العام  الطبي  املجلس  يقوم   .٪

 .درجة اإلعاقة

 

الدخل الشهري املؤمن عليه في  ط  ٪ من آخر راتب شهري للعامل املؤمن عليه )متوس65ومبلغ االستحقاق األساس ي هو  

سنة، حتى    15٪ لكل سنة من االشتراكات ملن تجاوز  2السنوات الثالث األخيرة للعاملين لحسابهم الخاص( باإلضافة إلى  

 .االشتراك من تاريخ بدء اإلعاقة حتى سن الستين ٪ من األرباح. يحسب للعامل املؤمن عليه سنوات95

 

األجر الشهري للعامل املؤمن عليه خالل فترة االشتراك اإلجمالية  العمر( من متوسط  ٪ )حسب  30-25االستحقاق هو  

 على مبلغ ثابت يتراوح من 5باإلضافة إلى 
ً
 دينار )حسب العمر(  120دينار إلى  202٪ لكل سنة اشتراك، مقسوما

 

ج
ُ
 .رى تعديالت املعدل الثابت على االستحقاقات/ االعانات كل ثالث سنواتوت

 

 ISSA Country Profile 2014ر: املصد
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية
 

 املمنوعة  ( توضح االتفاقية اسباب التمييز1958)لسنة  111االتفاقية رقم 

  ( بشأن املساواة في االجور لكافة العمال عند تساوي ظروف العم 1952)لسنة 110االتفاقية رقم 
 

 قط. ف 111على االتفاقية رقم الكويت  صدقت 

 .ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

القيمة املتساوية في أماكن العمل  يجب مراعاة مبدأ املساواة بين الجنسين في األجور عن كل االعمال ذات 

بصرف النظر عن حالتهم االجتماعية. كما يحظر التمييز وعدم املساواة في األجور بسبب العرق، اللون،  

الدين يتم تحديد نظام واضح وشفاف  الجـنس،  امليالد. يجب أن  الجنسية/ موطن  أو  السياسية  اآلراء   ،

 اشكال التمييز في هذا الشأن. يكفل تحقيق املساواة في األجور ويمنع جميع  

باإلضافة الى ذلك يعتبر الترهيب والتحرش الجنس ي أحد انواع التمييز القائم على النوع االجتماعي بالرغم  

 لك صراحة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية. من عدم ذكر ذ

لعمل )التعيين،  ال يستطيع صاحب العمل التمييز ضد احد العمال في أي جانب من الجوانب املتعلقة با

تقديم   بسبب  أو  النقابية  األنشطة  في  املشاركة  أو  النقابية  العضوية  بسبب  النقل(  التدريب،  الترقي، 

أسباب  ألي  أو  العمل  صاحب  ضد  االجتماعية،    شكوى  الحالة  الجنس،  اللون،  العرق،  مثل  أخرى 

ية، األصل االجتماعي، الغياب  املسئوليات العائلية، الحمل، الدين، اآلراء واملعتقدات السياسية، الجنس

أو   اإليدز  بمرض  اإلصابة  اإلعاقة/  العمالية،  النقابات  احدى  عضوية  السن،  املرض،  بسبب  املؤقت 

إج بسبب  العمل  من  رقم  الغياب  الدولية  العمل  منظمة  )اتفاقيات  الوضع.   159،  158،  156،  111ازة 

 (. 183و

 ة مهنية على اساس النوع االجتماعي.الحق في العمل مكفول للجميع دون أي تمييز أو تفرق

 

 املساواة فى العمل  10/13
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 للوائح الخاصة باملساواة في العمل: ا 

 1992، أعيد إقراره عام 1962دستور الكويت  •

 (2010لسنة  6للقطاع الخاص )القانون رقم قانون العمل  •

 

 ألجر املتساوي ا

 

املساواة في األجر لجميع العمال. ينص الدستور على حصول املرأة على نفس ل من الدستور وقانون العمل على  نص ك ي

 أجر الرجل حال قيامها بأداء نفس عملة.

 

 لقانون العمل، للعاملة الحق في نفس الراتب املمنوح للعاملة، إذا كانت تؤدي نفس الوظيفة و 
ً
 .فقا

 

 (.  2010لعام  6للقطاع الخاص )القانون رقم  من قانون العمل 26كويت. املادة من دستور ال –ملصدر: املادة ا

 

 لتحرش الجنس ي ا

 

للقانون   وفقا  الجاني  عليها  يعاقب  وتعتبر جريمة  الجنس ي  بالتحرش  يتعلق  أي نص  العمل  وقانون  الدستور  يتضمن  ال 

 .الجنائي

 

للمادة    
ً
بالسجن    191ووفقا يعاقب  الكويتي،  العقوبات  قانون  إلى  من  تصل  يتح   15ملدة  كل شخص    سنة 

ً
جنسيا رش 

 أو بالتهديد أو الخداع. إذا كانت الضحية مرتبطة باملتحرش، أو كانت تحت سيطرته / رعايته، ُيعاقب  
ً
بشخص آخر كرها

الجاني بالسجن مدى الحياة. وإذا كانت الضحية قاصًرا، أو غير مستقرة عقلًيا، أو غير قادرة على معرفة طبيعة الفعل،  

 ة. يعاقب املتحرش بالسجن مدى الحيا

 

 آخر دون كراهية أو تهديد أو    192تنص املادة  
ً
 شخصا

ً
من قانون العقوبات الكويتي على أن "أي شخص يضايق جنسيا

إلى   تصل  ملدة  بالسجن  يعاقب  يعاقب    10خداع  تحت سيطرته،  كان  أو  باملتحرش،  ا 
ً
مرتبط الضحية  كان  إذا  سنوات". 

 عاًما.  15ل إلى الجاني بالسجن ملدة تص 

 

رش الجنس ي في مكان العمل كجريمة محددة. يسمح قانون العمل لصاحب العمل بفصل العامل إذا ثبتت  ُيعترف بالتح 

 ضد اآلداب العامة في موقع العمل. وباملثل،  
ً

إدانته بارتكاب جريمة تتعلق بالشرف أو األمانة أو األخالق أو إذا ارتكب فعال

 ينتهك اآلداب العامة ضد العامل.   العمل دون سابق إنذار إذا ارتكبيجوز للعامل إنهاء عقد  
ً
صاحب العمل أو وكيله فعال

 .يمكن اتخاذ هذه األحكام لحظر التحرش الجنس ي

 

املادتان   لعام    192و  191املصدر:  الجنائي  القانون  املادتان  1960من  الخاص    48و  41؛  للقطاع  العمل  قانون  من 

 (2010لسنة  6)القانون رقم 
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 دم التمييزع

 

التمييز على أساس  يحظر دستور   العمل  قانون  الدين. يحظر  أو  اللغة  أو  األصل  أو  العرق  أساس  التمييز على  الكويت 

النشاط النقابي أو الجنس أو العرق أو الدين. ينص قانون العمل على أنه ال يمكن إنهاء خدمة العامل دون أي مبرر أو  

انونية. ال يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو العرق أو  بة( أو ملطالبته بحقوقه القنتيجة لنشاطه في النقابة )النقا

 .الدين

 

 ( 2010لعام   6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  46من دستور الكويت؛ املادة  29املصدر: املادة 

 

 الختيار املتكافئ للمهنة ا

 

مهنته، وعلى الدولة إتاحة العمل للمواطنين والتيقن  ل واختيار طبيعة  يكفل دستور الكويت لكل مواطن الحق في العم

 من عدالة شروطه. 

 

األعمال   في  املرأة  تشغيل  يحظر  إذ  املهن،  بعض  في  السيدات  توظيف  تقيد  نصوص  على  يحتوي  العمل  قانون  أن  إال 

تنته التي  الوظائف  في  املرأة  أو الضارة بصحتها. كما يحظر عمل  الشاقة  أو  انتهاك    ك األخالق وتستغلالخطرة  في  أنوثتها 

 .لآلداب العامة. ال يجوز إجبار أي امرأة على العمل في مؤسسات تقدم خدمات للرجال فقط

 

لشؤون   االستشارية  اللجنة  مع  التشاور  بعد  والعمل  االجتماعية  الشؤون  وزير  من  بقرار  واملنشآت  األعمال  هذه  تحدد 

 .لى مثل هذا القراريد / االستدالل ع العمل واملنظمة املختصة. ال يمكن تحد

 

 ( 2010لعام   6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  23من دستور الكويت؛ املادة  41املصدر: املادة 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

 ( 1937) 138الحد األدنى للسن: اتفاقية رقم  

 ( 1999) 182ة رقم األطفال: اتفاقيأسوا أشكال عمالة 

 

 .182و 138على االتفاقيتين رقم   الكويتصدقت 

 .ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

في اماكن العمل ال يمكن إجبار الحدث على القيام باألعمال الضارة التي يمكن أن تؤثر سلبا على صحتهم  

 وقد تعوق نموهم العقلي والبدني.

ملدارس املختلفة. ويجوز استخدام أو تشغيل األشخاص الذين تتراوح أعمارهم  يلتحق الحدث با  يجب أن 

 عاما في أعمال بسيطة شريطة أال يعطل ذلك مواظبتهم في املدرسة.  14الى  12ما بين 

عاما    14عاما ولكن قد تقرر بعض الدول النامية تخفيضه الى    15الحد االدنى لسن االلتحاق بالعمل هو  

اال  الحاالت  للسن عن  في بعض  األدنى  الحد  يقل  أن  يجوز  من    18ستثنائية. وال  نوع  أي  في  للقبول  سنة 

أنواع االستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض صحة أو سالمة أو أخالق الحدث الى املخاطر بسبب  

الى   التي يؤدى فيها. كما يمكن أيضا تخفيض هذا السن  ما في بعض الظروف  عا  16طبيعته أو الظروف 

 دة.املحد

أخالقهم أو  أو سالمتهم  أن يضر بصحتهم  أي عمل من شأنه  في  االطفال  ينبغي تشغيل  ويعتبر هذا   .وال 

الخطرة   العمل من أسوأ أشكال عمالة األطفال. باألعمال  االلتحاق  أن يقل الحد األدنى لسن  وال يجوز 

 .سنة 18عن 

 

 عمالة االطفال  11/13
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            قوانين  عمالة االطفال

 (2010لسنة  6قانون رقم انون العمل للقطاع الخاص )الق •

 ( 2015لسنة  21قوق الطفل )رقم ح •

        ( 1965لعام  11انون التعليم اإللزامي )رقم ق •

 

 لحد األدنى لسن العمل ا

 

سنة إال بعد   18و  15الذين تتراوح أعمارهم بين  سنة. ال يمكن تشغيل العمال الشباب    15الحد األدنى لسن العمل هو  

 أو  الحصول على إذن من وزارة  
ً
الشؤون االجتماعية والعمل. يمكن منح اإلذن بموجب الشروط التالية: العمل ليس خطرا

 بصحة الطفل أو سالمته أو أخالقه؛ ويتم فحص العامل الشاب طبيا قبل العمل وبعد ذلك بشكل دوري ملدة ال  
ً
ضارا

 .عن ستة أشهر تزيد

 

للطفل، نفس ي  أو  أذى جسدي  أو  ألم  في  العمل  يتسبب  أال  وتنمية    يجب  والترويح  التعليم  تلقي  فرصة  من  حرمانه  أو 

 .عام 15قدراته ومواهبه. وتقدر مرحلة التعليم اإللزامي 

 

ال واملواعيد  واإلجراءات  املهن  إلى  باإلضافة  والحرف  األعمال  هذه  بتحديد   
ً
قرارا الوزير  الطبي  يصدر  الفحص  تنظم  تي 

 .الدوري. ال يمكن تحديد موقع مثل هذا القرار

 

املواد  2010لعام    6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم    20و  19در: املادتان  املص  من قانون    51-46و  43(؛ 

 ( 1965لعام  11(؛ قانون التعليم اإللزامي )رقم 2015لسنة  21حقوق الطفل )رقم 

 

 األدنى لسن العمل الخطر لحد ا

 

( ساعات  6ألقص ى لساعات العمل للعاملين الشباب ست )سنة. ويقدر الحد ا  18يبلغ الحد األدنى لسن العمل الخطر  

، بشرط عدم العمل ألكثر من 
ً
 ساعات متواصلة. ويوجد ساعة واحدة للراحة بعد قضاء أربع ساعات في العمل.   4يوميا

 

ا والعمل  اإلضافي  العمل  أو  يحظر  األسبوعية  الراحة  خالل  والعمل   )
ً
صباحا السادسة  حتى  مساء  )السادسة  لليلي 

أيام. وبذلك يكون مجموع اإلجازة السنوية    7الت الرسمية على الشباب. ويتم رفع اإلجازة السنوية للعمال الشباب  العط

 .يوم عمل 37

 

 ( 2015لسنة  21حقوق الطفل )رقم  من قانون  51-46من قانون العمل؛ املادتان  21و 19املصدر: املادتان 
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

 ( 1957) 105إلغاء العمل الجبري اتفاقية رقم  ,(1930) 29العمل الجبري: اتفاقية رقم 

أي شخص تحت التهديد بأي عقاب  العمل القسري هو جميع األعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على  

مثل: عدم الحصول على االجر، الفصل التعسفي من العمل، التحرش أو العنف بل وفي بعض االحيان  

 احد اشكال التعدي على حقوق االنسان.  العقاب البدني. ويعد العمل القسري 

 

 .  105و 29االتفاقيتين رقم  على  الكويتصدقت 

 .اتفاقيات منظمة العمل الدولية ملخص األحكام بموجب 

أو الجبري )وهو أي عمل إجباري انتزع من شخص قدمه بشكل غير طوعي تحت   العمل القسري  يحظر 

 االت االستثنائية.  وطأة التهديد باستعمال القوة( فيما عدا بعض الح

امل يبحث  يجب على اصحاب االعمال السماح للعمال بالبحث عن العمل في اماكن أخرى. وإذا كان الع

عن عمل في مكان آخر، فال ينبغي فقدان أجورهم أو تهديدهم بالفصل. )يعتبر عكس ذلك احد اشكال  

 .العمل القسري طبقا الى القانون الدولي(

كال ظروف العمل غير اإلنسانية إذا تجاوزت مجموع ساعات عمله بما في ذلك يتعرض العامل الى احد اش 

 ي األسبوع. ساعة ف 56ساعات العمل اإلضافية 

 

 ية العمالة القسر   12/13
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   :لوائح بشأن العمل الجبري 

 ( 2011/ أ لعام  201مر/ قرار وزاري يحظر العمل القسري / الجبري )رقم أ •

  ( 2013لعام  91انون مكافحة االتجار باألشخاص وتهريب املهاجرين )رقم ق •

 

 اري ظر العمل القسري / الجبري واإلجبح
 

يحظر القانون العمل القسري / الجبري ويعتبره جريمة "إال في الحاالت التي يحددها القانون للطوارئ الوطنية وبمكافأة  

 ."عادلة

 

رقم   الوزاري  األمر  لعام    201بموجب  أ  أي  2011/  استخدام  الخاص  القطاع  في  العمل  أرباب   / أصحاب  على  ُيحظر   ،

أ العمل،  العمال على  العمال  وسيلة لإلجبار  املعينة وتوظيف  بمهام خارج نطاق وظيفتهم  القيام  العمال على  و يجبرون 

 بدون أجر. 

 

ة االتجار باألشخاص وتهريب املهاجرين على أن أي شخص يرتكب جريمة  بشأن مكافح   2013لعام    91ينص القانون رقم  

 .عام والسجن مدى الحياة 15االتجار باألشخاص يحكم عليه بالسجن 

 

األ  )رقم  املصدر:  الجبري   / القسري  العمل  الوزاري بحظر  أ لعام    201مر  االتجار باألشخاص  2011/  (؛ قانون مكافحة 

 (.  2013 لعام 91وتهريب املهاجرين )رقم 

 

 رية تغيير الوظائف والحق في تركها  ح
 

إن  الذين يرغبون في  العمل بعد تقديم اإلخطار املطلوب.  للموظفين  بإنهاء  هاء عقد العمل، يجب  يسمح القانون للعمال 

ف  عليهم تقديم إشعار ملدة ثالثة أشهر على األقل )للحاصلين على راتب شهري(؛ أو شهر واحد )إذا تم سداد األجر خال 

راتب   يعادل   
ً
مبلغا للمبلغ  العمل  لصاحب  بالسداد  العامل  يلتزم  اإلشعار،  فترة  تقديم  عدم  حالة  في  اإلنهاء.  قبل  ذلك( 

 من اإلشعاراملوظف عن نفس الفترة، ب
ً
 .دال

 

 . ملزيد من املعلومات حول هذا، يرجى الرجوع إلى قسم األمن والضمان الوظيفي

 

 روط العمل الالإنساني ش
 

وقت العمل إلى ما بعد ثمانية وأربعين ساعة في أوقات الطلب املتزايد. ومع ذلك، ويجوز العمل اإلضافي فقط  يمكن تمديد  

ساعة في السنة. يحق للموظف رفض    180ساعات في األسبوع و  6ساعتين في اليوم ويوًما في السنة ويقتصر على    90ملدة  

ساعات    6ساعة +    48ساعة في األسبوع )  54العمل اإلضافية    العمل لساعات إضافية. وبالتالي ال يتجاوز إجمالي ساعات

 .عمل إضافي

 

 .ملزيد من املعلومات حول ذلك، يرجى الرجوع إلى قسم التعويض والبدالت
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 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 

 ( 1948) 87وحماية حق التنظيم: اتفاقية الحرية النقابية 

 (1949) 98حق التنظيم واملفاوضة الجماعية: اتفاقية 

 

 .  98أو   87 يت على االتفاقيتينالكو لم تصدق  

 .ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

وهو جزء   النقابات العماليةالحق في حرية االنضمام إلى الجمعيات أو تكوينها هي الحق في االنضمام إلى  

لنقابي  من الحقوق األساسية لإلنسان. وال يجوز فرض عقوبات على العمال بسبب ممارستهم للنشاط ا

خارج أوقات العمل الرسمية. ويجب أن تكون قائمة االستثناءات قصيرة بالنسبة الى قطاعات األنشطة  

 االقتصادية والعمال في منظمة ما.

ية التفاوض مع أصحاب العمل بشأن شروط واحكام العمل دون عائق. وبموجب  ويحق للمنظمات النقاب

النق الدولي للمنظمات  العمل  التفاوض مع اصحاب العمل ملحاولة  اتفاقيات منظمة  ابية الحق في حرية 

من   املقدمة  الشكاوى  ملعالجة  خاص  إجراء  لديها  الدولية  العمل  )منظمة  جماعية.  اتفاقيات  إبرام 

 انتهاك هذا املبدأ(. النقابات بشأن 

ي  ويحق للعمال ممارسة االضراب من اجل الدفاع عن مصالحهم االجتماعية واالقتصادية وهو امر عرض 

 .87ونتيجة طبيعية للحق في التنظيم املنصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 

 حقوق النقابات العمالية  13/13
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   قوانين النقابات العمالية

 1962الكويت ستور د •

 (2010لسنة  6انون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم ق •

 

 حرية االنضمام وتشكيل االتحاد

 

 للدستور، فإن حرية تكوين الجمعيات  يمنح الدستور وقانون العمل العمال حرية تكو 
ً
ين النقابات واالنضمام إليها. ووفقا

السلمية   القانون؛ وال يجوز إجبار  والنقابات على أساس وطني وبالوسائل   للشروط واألحكام التي يحددها 
ً
مكفولة وفقا

 .أي شخص على االنضمام إلى أي جمعية أو اتحاد

 

الحق للعاملين  أن  على  العمل  قانون  املادية    ينص  أوضاعهم  تحسين  على  والعمل  مصالحهم  لرعاية  نقابات  تكوين  في 

م وباملثل، يجوز ألصحاب / أرباب العمل العمل تشكيل اتحادات لنفس  واالجتماعية، وتمثيلهم في جميع األمور التي تهمه 

 .األهداف

 

واحد نقابة  بإنشاء  يسمح  النقابات.  وأنشطة  تشكيالت  على  بشكل صارم  الرقابة  وال  يتم  مهنة.  أي  في  للعاملين  فقط  ة 

ا العمل ساري  تصريح  يعد  للمهاجرين،  بالنسبة  نقابة.  من  ألكثر  باالنضمام  للموظف  العمل  ُيسمح  خبرة  وتبلغ  ملفعول 

 .بالكويت ألكثر من خمس سنوات أمًرا ضرورًيا لتصبح عضًوا في النقابة

 

الدينية   أو  السياسية  القضايا  في  العمل  النقابات  على  أو  يحظر  املالية  املضاربات  في  أموالهم  استثمار  الطائفية،  أو 

والوصايا إال بموافقة الوزارة. يحظر التمييز الذي يؤدي إلى إنهاء  العقارية أو أي نوع آخر من املضاربات؛ قبول التبرعات  

 . الخدمة والقائم على أساس العضوية أو النشاط النقابي

 

النقابة أو مجلس إدارة االتحاد ملتابعة شؤون النقابات مع إدارة العمل أو   يجوز لصاحب العمل تفويض عضو أو أكثر في

 .السلطات الحكومية املختصة

 

 .حكام قانون العمل هذه على العاملين في الحكومة وقطاع النفط بما ال تتعارض مع القوانين التي تنظم شؤونهمتسري أ

 

 (.2010لعام  6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  110-98و 46من دستور الكويت. املواد  43املصدر: املادة

 

 حرية املفاوضة الجماعية

 

للعامل العمل  قانون  في  يوفر  محدوًدا  حًقا  املدنية،  الخدمة  وموظفي  البحريين  والعمال  باملنازل  العاملين  باستثناء  ين، 

 .التفاقياتاملساومة الجماعية. ال يوجد حد أدنى من عدد العمال إلبرام مثل هذه ا

 

https://rawateb.org/kuwait


 

The text in this document was last updated in April 2020. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in 
Kuwait in Arabic, please refer to: https://rawateb.org/kuwait  

 41  

الجماعية املفاوضة  اال (CBA) اتفاقية  أو  )النقابات  العمال  بين  العمل  وظروف  شروط  تنظم  اتفاقية  تحادات(  هي 

 وصاحب العمل )من خالل صاحب العمل أو جمعية أصحاب / أرباب العمل العمل( 

 

الجماعية   املفاوضة  اتفاقية  أن توضع  ا  CBAيجب  العمال حسب  يوقع عليه  وأن  العقد على كتابيا  ُيعرض  ثم  ألصول. 

ب أن يوافق عليه أعضاء تلك الجمعية العامة لنقابات العمال واتحادات أصحاب / أرباب العمل أو كال الطرفين، ويج

 املنظمات. 

 

 وأن يوقع عليه العمال حسب األصول. ثم يتم عرض العقد على  CBAاتفاقية املفاوضة الجماعية/   يجب أن يوضع
ً
خطيا

مية لنقابات العمال واتحادات أصحاب / أرباب العمل أو كال الطرفين، ويجب أن يوافق عليه أعضاء تلك  الجمعية العمو 

 .املنظمات

 

إذا استمر كال الطرفين في تنفيذ اتفاقية   3عقًدا محدد املدة شريطة أال تتجاوز شروطه    CBAيجب أن يكون   سنوات. 

CBA  دة عام واحد وفًقا لنفس الشروط ما لم ُينص على خالف ذلك في  ُمجددة مل  ا بعد انتهاء صالحيتها، فيجب اعتباره

 العقد.

 

ال يريد التجديد بعد انتهاء صالحيتها، فيجب عليه إبالغ الطرف اآلخر والوزارة املختصة   CBA إذا كان أي من طرفي اتفاقية

دة، فقد ال يؤدى إنهاء طرف واحد إلى  اقدية متعدأشهر على األقل. وفي حالة وجود أطراف تع  3كتابًيا قبل انتهاء العقد بـ  

 .اإلنهاء مع األطراف األخرى 

 

ال تكون االتفاقية سارية املفعول إال بعد تسجيلها لدى الوزارة املختصة وبمجرد نشر ملخصها في الجريدة الرسمية. يجب  

 أكثر فائدة للعمال.  هذه الشروطأن تلتزم أحكام الوثيقة بالقانون، وإال فإنها تعتبر الغية وباطلة ما لم تكن 

 

 .االتفاقية على األطراف التي أبرمت أو انضمت إلى اتحاداتهم أو جمعياتهم ذات الصلة بعد إبرام العقد تنطبق أحكام

 

 (2010لسنة  6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  122-111املصدر: املادتان 

 

 الحق في اإلضراب 

 

التي  العمل على  يحتوي الدستور وقانون   النزاعات  أحكام تتعلق باإلضراب. وتعتبر النزاعات العمالية الجماعية هي تلك 

 تنشأ بين صاحب عمل واحد أو أكثر وجميع عماله أو بعضهم بسبب ظروف العمل أو العمل. 

 

من   عضو  ألي  ُيسمح  وال  مسبق؛  إخطار  أو  إذن  إلى  الحاجة  دون  االجتماع  لألفراد  يحق  للدستور،  األمن وفقا    قوات 

يحددها   التي  واألحكام  للشروط  وفًقا  والتجمعات  واملواكب  العامة  بالتجمعات  ُيسمح  الخاصة.  اجتماعاتهم  بحضور 

 .القانون، شريطة أن تكون األشياء ووسائل التجمع سلمية وال تتعارض مع األخالق
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في   الحق  الخاص  القطاع  العام اإلضراب. ولعمال  القطاع  في  للعاملين  األحكام املرهقة  اإلضراب، بال يحق  الرغم من أن 

التي تدعو إلى التفاوض والتحكيم اإللزامي في حالة النزاعات تحد من هذا الحق. وتتطلب اإلضرابات القانونية الحصول  

على إذن من وزارة الداخلية. وال يحظر القانون االنتقام من العمال املضربين أو يمنع الحكومة من التدخل في األنشطة  

 ما في ذلك الحق في اإلضراب. لنقابية، با

 

 أثناء إجراءات التفاوض املباشر أو أمام لجنة التوفيق أو هيئة  
ً
 أو جزئيا

ً
يحظر على األطراف املتضررة إيقاف العمل كليا

 لألحكام املنصوص عليها في قانون العمل
ً
 .التحكيم بسبب تدخل الوزارة املختصة في املتنازع عليها وفقا

 

 (2010لسنة  6من قانون العمل للقطاع الخاص )القانون رقم  132-123من دستور الكويت؛ املادتان  44املادة املصدر: 
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  لتحقق  بالحساب للقيام. العمل  بشأن الوطنية  القانونية  املعايير  إلى ترقى عملك صاحب كم   بأن الشخصية نتيجتك تخبر

  الجدول  في املوجودة  القيم  مع مقارنتها  ثم. ملحوظ نعم إجابة لكل واحدة نقطة  تتراكم أن  يجب بك،  الخاص الالئق العمل

  .أدناه
           

 .املتراكمة" نعم" من  الخاص  املبلغ هو  …… 

 

  .الدولية  العمل معايير  تتعلق أسئلة  49 على" نعم" مرات   40 الكويت  عشرات

      

 18-1 بين النتيجة كانت  إذا

  هناك   كان   إذا .  حقوقك  عن   تسأل  ؟21  القرن   في  نعيش  بأننا  بك  الخاص  العمل صاحب  يعرف هل!  يصدق  ال أمر  النتيجة   هذه

  .املساعدة  وطلب إليها واالنضمام  الصناعة،  فروع من  فرع أو شركتك  في نشط اتحاد

 

 38-19 بين النتيجة كانت  إذا

  يضر   أنه   حيث   من   نبدأ .  واحد  وقت  في  القضايا   هذه   كل   معالجة  ال  فضلك  من  ولكن .  للتحسين  واسعا  مجاال   هناك   ترون،  كما

  على   يساعد   قد  ولذلك   بك،  الخاص   الوضع  حول  WageIndicator أو  النقابة  واخطار  األثناء،  هذه   وفي.  غيرها  من   أكثر

  محددة   تكون   أن   يرجى  االتصال،/    الوطن  www.rawateb.org/home/contact-us إلى  إلكترونية  رسالة   إرسال   عند.  تحسينه

  يعرف   رمز   إلى  رسميا   تلتزم  شركتك  كانت   إذا   معرفة  ومحاولة  أيضا، .  أيضا  ممكن   العمل  صاحب  اسم   كان   وإذا   شكواك   حول 

  إذا .  الدولية  العمل  منظمة  معايير   عن  يقل   ال   ما   إلى  ترقى  أن  لها  ينبغي  ذلك،  فعلوا  إذا .  للشركات  االجتماعية  املسؤولية  باسم

 .األمر  هذا  أحمل   كنت قد. اآلن تفعل الشركات  من العديد.  لها وينبغي اآلن،  حتى  املدونة  هذه يلتزمون  ال  كانوا

 

 50  – 39 بين النتيجة كانت  إذا

  دائما   هناك  ولكن.  القائمة  العمل  وأنظمة  القوانين  معظم  تلتزم  عملك  صاحب.  الخطر  منطقة  من  للخروج  كبير  حد  الى  كنت

  والتشاور   الجيد   واالستعداد   بك،  الخاص   العمل   ظروف  حول   اإلدارة   إلى  تتحدث   كنت   القادمة  املرة   في   حتى.  للتحسين  مجاال

        . املرجعية  باعتبارها DecentWorkCheck هذه

  النتائج


