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وزير الداخلية يصدر قرارًا بتعديل قواعد الحصول على تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين
طال�ب الترخيص يجب أال يكون من موظفي الدول�ة أو الهيئات التابعة لها

عل�ى طال�ب الترخي�ص تقدي�م خط�اب ضم�ان م�ن أح�د البن�وك بمبل�غ 20000 دين�ار لصال�ح »الداخلي�ة« ويظل س�اريًا ط�وال م�دة الترخيص
الترخي�ص ش�خصي وال يج�وز نقل�ه أو توكي�ل الغي�ر إلدارة النش�اط

ضرورة إبرام عقد ثالثي بين المكتب والكفيل والخادم تحدد فيه التزامات كل منهم

الجاسم: نسعى لتوافق وطني لمواجهة تبديد ثروة البالد
أصدرت احلملة الوطنية ملواجهة استنزاف وتبديد ثروة البالد وترشيد استخدامها على لسان 
املتحدث االعالمي للحملة يوس��ف اجلاس��م بيانا قالت فيه: استجابة لتساؤالت كثير من االخوة 
املواطنني حول نشاطات احلملة خالل الفترة املاضية وخطتها املستقبلية، وبرنامج عملها احلالي 
فإنه يس��رنا بداية أن نشكر جميع االخوة املتسائلني واملتابعني واملؤازرين لعملنا على مؤازرتهم 
وحرصهم وتأييدهم، ونؤكد ان ال خيار لنا امام واجبنا الوطني سوى مواصلة مسيرتنا التي انطلقت 
باحلملة الوطنية ضد قانون حتميل املال العام فوائد القروض، ونؤكد كذلك ان تلك احلملة لم تكن 
اال بداية للوقوف امام سلس��لة من القوانني والقرارات واالقتراحات ذات االنعكاسات والتداعيات 
السلبية على الوطن واملواطنني حاضرا ومستقبال والتي يجب التوعية مبخاطرها وآثارها ونتائجها 

وضرورة التصدي لها إلغالق جميع أبواب ومنافذ الهدر والتجاوزات.

وانطالقا من قرار اعضاء احلملة باالستمرار في أداء واجبها الوطني فإنها تقوم حاليا بالتحضير 
لبلورة رؤية مشتركة من خالل سلسلة من اللقاءات واالجتماعات مع جميع املهتمني واملسؤولني 
واملفكرين واخلبرات الوطنية في مختلف املجاالت، وباشرت االلتقاء بعدد من اعضاء مجلس االمة 
ونائب رئيس الوزراء للش��ؤون االقتصادية ومجموعة الوفاق، والتحالف الوطني الدميوقراطي 
والقوى الطالبية ومنظمة برملانيون ضد الفس��اد وجمعية الشفافية الكويتية وجمعية الدفاع عن 
املال العام، كما أن املجموعة تسعى لعقد املزيد من اللقاءات مع وسائل االعالم ومنظمات املجتمع 
املدن��ي بغية حتقيق توافق وطني حول االهداف التي س��بق ان اعلنتها وعب��رت عنها وأبلغتها 
للس��لطتني التنفيذية والتش��ريعية، وهي ال يساورها الش��ك في أن مثل هذا التوافق املجتمعي 
سيمثل االرضية الصلبة لتمكني السلطات املعنية بالتشريع واالدارة احلكومية للبالد من مراعاة 

االهداف املعلنة للمجموعة وعلى رأسها احترام الدستور 
والقوانني لتحقيق العدالة، وللحفاظ على الثروة الوطنية 
واستثمارها لصالح االجيال القادمة، وحتقيق التنمية 
الشاملة، ومحاصرة الفس��اد بشتى صوره وأشكاله 
باعتباره آفة ال��دول واملجتمعات والعقبة الكأداء أمام 
التقدم والنمو وستعلن املجموعة تباعا عن نشاطاتها 
املستقبلية، مؤكدة حرصها على حتقيق اهدافها وعزمها 
على الس��عي احلثيث لتفعيل تلك االهداف من خالل 

مضامني اخلطة التنموية.

أصدر وزير الداخلية الش���يخ جابر اخلالد قرارا وزاريا بقواعد 
وإجراءات احلص���ول على تراخيص مكات���ب اخلدم اخلصوصيني 
ومن في حكمهم، حيث اشتمل القرار على تعديالت في شروط منح 
التراخيص باشتراط أال يكون طالب الترخيص من موظفي الدولة او 
املؤسسات او الهيئات العامة او التابعة لها او الشركات التي يكون 
للدولة او أحد األشخاص املعنوية العامة نصيب في رأسمالها ال يقل 
عن 50%، وكذلك ان يقدم طال���ب الترخيص خطاب ضمان من أحد 
البنوك احمللية بقيم���ة 20000 دينار لصالح وزارة الداخلية ويظل 

ساريا طوال مدة الترخيص وملدة سنة تالية.
كما أوضح القرار ان الترخيص املمنوح يكون شخصيا وال يجوز 
نقله او توكيل الغير إلدارة النش���اط وأنه ينتهي بوفاة الصادر له، 

وفيما يلي نص القرار:

مادة أولى 

يس���تبدل بنصوص املواد: 
)1( فق���رة أولى والبندان رقما 
)4، 6(، )4/ فقرة أولى(، )7(، 
)8(، )11 بند 2(، )12( النصوص 

التالية:
مادة )1/ فقرة أولى(: يشترط 
الترخيص  للحص���ول عل���ى 
املنصوص عليه في املادة األولى 
من املرسوم بقانون رقم 92/40 

أو لتجديده ما يلي:
مادة )1/ بن���د 4(: أال يكون 
طال���ب الترخيص من موظفي 
الدولة أو املؤسسات والهيئات 
العامة التابعة لها أو الشركات 
أو أحد  التي يك���ون للدول���ة 
األش���خاص املعنوي���ة العامة 
نصي���ب في رأس���مالها ال يقل 

عن %50.
مادة )1/ بند6(: أن يقدم طالب 
الترخي���ص خطاب ضمان من 
احد البن���وك مببلغ )20000( 
عش���رين ألف دينار، لصالح 

وزارة الداخلية ويظل س���اريا 
طوال مدة الترخيص وملدة سنة 

تالية.
م���ادة )4/ فق���رة أول���ى(: 
الترخي���ص وفق أح���كام هذا 
القرار شخصي وال يجوز نقله أو 
توكيل الغير إلدارة هذا النشاط 
وينتهي الترخيص بوفاة الصادر 
له، وللمرخص له تعيني مدير 
للمكتب بش���رط أن يكون من 
أقاربه حتى الدرجة الثانية وأن 
تتوافر فيه الشروط املنصوص 
عليها ف���ي البنود )1، 2، 3، 4( 
من املادة 1 من هذا القرار، وذلك 
دون اإلخالل بحق اجلهة اإلدارية 
في استدعاء صاحب املكتب متى 

رأت ذلك.
الترخيص  مادة )7(: مينح 
الذي يستخرج ألول مرة ملدة 
س���نة ويجوز جتدي���ده بعد 
ذلك سنويا بعد تقدمي العقود 
املبرم���ة بني املكت���ب ونظيره 
لدى الدول املستقدم منها خدم 

خصوصيون ومن في حكمهم، 
على أن تكون هذه العقود مصدقا 
عليها من س���فارة الكويت ان 
وجدت، ومعتم���دة من وزارة 

اخلارجية.
مادة )8(: يلتزم املكتب بإبرام 
عقد ثالثي األطراف بني كل من 
املكتب والكفيل واخلادم أو من 
التزامات  في حكمه يحدد فيه 
وحقوق كل منهم )راتب اخلادم 
او من في حكمه – عمولة املكتب 
– اإلجازة الس���نوية – ساعات 
العمل – توفير الس���كن املالئم 
– الع���الج في حال���ة املرض – 
العمل  التعويض عن إصابات 
وغيرها من االلتزامات(، وذلك 
طبقا لنموذج العقد الذي تعده 
اإلدارة العامة للهجرة وذلك عند 
طلب اس���تقدام اخلادم او من 
في حكمه وعند إعادة تشافيه، 
الكفيل تقدمي هذا  ويجب على 
العقد عند طلب احلصول على 
سمة دخول للعمل او عند اتخاذ 
اج���راءات اإلقامة، ويجب على 
صاحب املكتب االلتزام بتدوين 
االسم التجاري الكامل على كافة 
املستندات التي تصدر عن هذا 

املكتب.
مادة )11/ بند 2(: إذا تقاضى 
املرخص له من اخلدم او من في 
حكمه اي مقابل نظير استقدامه 

او تشغيله.
مادة )12(: مع عدم اإلخالل 
بالعقوب���ات املنصوص عليها 
في املرسوم بقانون رقم 92/40 
املشار إليه، يلتزم املكتب بإعادة 
اخلادم او من في حكمه الى بلده، 

بش���رط ان يقوم بإخطار إدارة 
العمالة املنزلية بهذا السبب في 

خالل املدة املشار إليها.
3 � ف���ي حال���ة ع���دم التزام 
صاح���ب املكت���ب � ب���دون عذر 
مقبول � استقبال العمالة )اخلدم 
اخلصوصيني ومن في حكمهم( 
التأخير  او  البالد  عند وصولها 

في تسلمها من املطار.
ويظل قرار الس���حب املؤقت 
قائما حتى يزول س���ببه، وفي 
حال تكرار السبب تضاعف مدة 

السحب املؤقت.
م���ادة 12 مك���ررا »أ«: يجب 
على صاحب املكتب ان يحتفظ 

بالسجالت واملستندات التالية:
1 � سجل يدون به أسماء اخلدم 
اخلصوصي���ني ومن في حكمهم 
الذين مت استقدامهم من اخلارج 
يثبت به كحد أدنى )اسم اخلادم/ 
اخلادمة � اجلنسية � املهنة � الراتب 
� رقم جواز الس���فر � رقم سمة 

الدخول � اسم الكفيل � رقم هاتف 
الكفيل � تاريخ الدخول � تاريخ 

تسلم العمل لدى الكفيل(.
2 � سجل يدون به أسماء اخلدم 
اخلصوصي���ني ومن في حكمهم 
الذين تتم إعادة تشغيلهم، مبينا 
به كح���د أدنى )اس���م اخلادم/ 
اخلادمة � اجلنسية � الرقم املوحد 
� املهنة � الراتب � اس���م الكفيل 
السابق � اس���م الكفيل اجلديد � 
رقم هاتف الكفيل اجلديد � الرقم 
املوحد او املدني � تاريخ الدخول 
� تاريخ تسلم العمل لدى الكفيل 

اجلديد(.
3 � سجل يدون به اسماء اخلدم 
اخلصوصي���ني ومن في حكمهم 
من اإلناث الالتي مت استضافتهن 
بسكن املكتب مبينا به كحد أدنى 
)اسم اخلادمة � اجلنسية � املهنة 
� الرقم املوحد � اس���م الكفيل � 
الرق���م املوحد او املدني � تاريخ 
� تاريخ دخول  الوصول للبالد 

الس���كن � السبب � تاريخ إعادة 
التشغيل � اسم الكفيل اجلديد � 
رقم هاتف الكفيل اجلديد � الراتب 
� تاري���خ حتويل اإلقامة للكفيل 

اجلديد(.
4 � بيان لكل خادم/ خادمة مطلوب 
استقدامها او إعادة تشغيلها، مبينا 
به كحد ادنى )صورة ش���خصية 
واضحة املعالم � االسم � اجلنسية 
� اخلبرة � اللغات � الديانة � املهنة � 
الطول � احلالة االجتماعية � توقيع 

املستقدم/ الكفيل(.
� عقد اس���تقدام/ تشغيل   5
طبقا للنموذج الذي تعده اإلدارة 
العامة للهجرة محددا به التزامات 

وحقوق أطراف العقد.
ويجوز لإلدارة العامة للهجرة 
حتديد اي وسائل اخرى إلثبات 
املعلومات والبيانات املشار إليها 

في هذه املادة.
مادة 12 مكررا »ب«:

عل���ى صاحب املكت���ب الذي 

يستقدم شهريا عددا ال يقل عن 
25 م���ن اخلدم اخلصوصيني او 
من في حكمه���م ان يوفر لهم � 
حتى تسليمهم لكفالئهم � السكن 
املالئم ووسائل اإلعاشة املناسبة، 
وان يراعى فيه كل االشتراطات 

الصحية املقررة.
ويج���وز ل���كل مكتبني ممن 
يس���تقدمان اقل من ه���ذا العدد 
املشاركة في سكن واحد تتوافر 

فيه ذات الشروط السابقة.
� مادة 12 مكررا »ج«: يلتزم 
صاحب املكتب بأن يكون النشر 
في وس���ائل اإلعالم عن نشاط 
املكتب متضمنا االسم التجاري 
الكام���ل للمكتب وعنوانه ورقم 

الترخيص.

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا 
القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 

نشره باجلريدة الرسمية.

الحملة الوطنية أكدت استمرار أداء واجبها الوطني في المحافظة على الكويت وثروتها

يوسف اجلاسم

ورد املبالغ الت���ي تقاضاها من 
الكفيل خالل 100 يوم من تاريخ 
دخوله البالد في احلاالت اآلتية: 1� 
وجود اي عائق بدني لدى اخلادم 
او من في حكمه مينعه من القيام 
بعمله او اي عائق آخر بسبب البد 
للمخدوم فيه مينع من عمل اقامة 

للخادم او من في حكمه.
2� إذا تب���ني ان اخلادم او من 
في حكمه مصاب بأحد األمراض 
السارية او اية معوقات جسمية 
او صحية او نفسية متنعه من 
القيام بعمله او اية اعتبارات اخرى 

تقتضيها املصلحة العامة.
3� وج���ود عائق لدى اخلادم 
او من ف���ي حكمه مينع من عمل 

اإلقامة.
4� إذا تب���ني ان املكت���ب زود 
املخدوم ببيان���ات أو معلومات 
غير صحيحة عن اخلادم او من 

في حكمه. 
5� ارت���كاب اخلادم او من في 
حكمه اية افعال مخلة بالشرف 
او األمانة او اآلداب العامة ويثبت 

ذلك بحكم قضائي نهائي.
6� إذا تبني أن للخادم أو من 
في حكمه رفض العمل او تركه 

جلهة غير معلومة.
7� انتح���ار اخلادم او من في 

حكمه.
8 � إبعاد اخل���ادم او من في 

حكمه للمصلحة العامة.
9 � اذا امتنع صاحب املكتب 
عن رد املبالغ لكفيل اخلادم او من 

في حكمه املعاد تشغيله.
وفي حالة امتناع املكتب عن 
دف���ع نفقات إعادة اخلادم او من 
في حكمه ال���ى بلده ورد املبالغ 
التي تقاضاها من الكفيل يتم ذلك 
مبعرف���ة اإلدارة العامة للهجرة 
خصم���ا م���ن خط���اب الضمان 
املنصوص علي���ه باملادة األولى 

من هذا القرار.
ويتم استقطاع قيمة نفقات 
إعادة اخل���ادم او من في حكمه 
الى بلده في حالة مخالفة املكتب 
للبندي���ن 9 و10 من املادة 11 من 

هذا القرار.

مادة ثانية

تضاف الى الق���رار الوزاري 
إليه بنود  رقم 1992/617 املشار 
جديدة الى املادة 11 بأرقام 9 و10 
و11 و12 ومواد جديدة بأرقام 12 
مك���ررا، 12 مكررا »أ« و12 مكررا 
»ب« و12 مكررا »ج« نصوصها 

كالتالي:
م���ادة 11: بن���د 9: اذا تبني ان 
املكتب يقوم بتشغيل عمالة لم 

تستقدم بواسطته.
� بند 10 اذا تبني ان املكتب يقوم 
بالتعامل مع العمالة املستقدمة من 
قبله بعد انتهاء مدة 100 يوم من 
تاريخ دخولها البالد، او ألكثر من 

مرتني خالل تلك الفترة.
� بند 11 اذا قام املكتب بإصدار 
عقود استقدام او تشغيل مخالفة 
للعقود املعدة من اإلدارة العامة 

للهجرة.
� بند 12 إذا تبني من سجالت 
املكت���ب او غيره���ا ان���ه يقوم 
باس���تقدام عدد يقل عن 10 من 
اخل���دم اخلصوصيني او من في 

حكمهم من اخلارج شهريا.
م���ادة 12 مك���ررا: يس���حب 
الترخيص بصورة مؤقتة بقرار 
يصدر من مدير عام اإلدارة العامة 
للهجرة وملدة ال تتجاوز 6 اشهر، 

في احلاالت اآلتية:
1 � عدم مراجعة صاحب املكتب 
� بدون عذر مقبول � إلدارة العمالة 
املنزلية ف���ي حالة طلبها، وذلك 

لبحث شكوى مقدمة ضده.
2 � عدم قيام صاحب املكتب 
بتسليم اخلادم او من في حكمه 
للمخدوم خالل 24 ساعة من خالل 
دخوله البالد إال إذا كان ذلك بسبب 
إرادة صاحب املكتب  خارج عن 


