شركة صناعة الكيماويات البترولية
* نـــبـــذة تاريـــخــــية :
@μg@ oàšãaë@ ~1963@ òä@ CòîÛëjÛa@ pbíëbàîØÛa@ òÇbä•D@ ò×Š‘@ odm
@N1980@òä@CòîníìØÛa ÞëjÛa@òûßD
* قــــــــيم الشـــــركـــــــة :
-

التفكير المؤسسي

 االلتزام بحماية البيئة وتوفير مكان عمل آمن وصحي الشراكة التحفيز المرونة التميز االستقامة____________________________________________________________

* منــتجـــات الشــــــركة :
-1األمونيا السائلة )النشادر( :التي تستخدم في صناعة اليوريا.
-2اليوريا الحبيبية :سماد كيماوي للمحاصيل الزراعية وصناعات أخرى.
-3البولي بروبيلين :والذي يدخل في صناعة العديد من المنتجات البالستيكية
وصناعات أخرى .

)استثمارات الشركة داخل الكويت(

* ﺷرﻛﺔ إﻳﻛوﻳت ﻟﻠﺑﺗروﻛﻳﻣﺎوﻳﺎت :
 مشاركة ما بين شركة صناعة الكيماويات البترولية بحصة قدرھا  ،٪ 42.5وشركةداو بحصة قدرھا  ،٪ 42.5والقطاع الخاص الكويتي ممثال ً بشركة بوبيان
للبتروكيماويات بحصة قدرھا  ٪ 9وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية بحصة
قدرھا . ٪ 6
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* اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻛوﻳﺗﻳﺔ ﻟﻸوﻟﻳﻔﻳﻧﺎت): (TKOC
 حجم ونوع اإلنتاج :مشاركة ما بين شركة صناعة الكيماويات البترولية بحصة قدرھا  ،٪ 42.5وشركةداو بحصة قدرھا  ،٪ 42.5والقطاع الخاص الكويتي ممثال ً بشركة بوبيان بحصة قدرھا
 ، ٪ 9وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية بحصة قدرھا . ٪ 6

* اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻛوﻳﺗﻳﺔ ﻟﻠﻌطرﻳﺎت): (TKAC
 مشاركة ما بين شركة صناعة الكيماويات البترولية بحصة قدرھا  ,40٪وشركةالبترول الوطنية بحصة قدرھا  ,40٪والقطاع الخاص الكويتي ممثال ً بشركة القرين
للبتروكيماويات بحصة قدرھا .20٪

 اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻛوﻳﺗﻳﺔ ﻟﻠﺳﺗﺎﻳرﻳن): (TKSCوھي مشاركة ما بين الشركة الكويتية للعطريات بحصة قدرھا  ٪ 57.5وشركة
داو كيميكال األمريكية بحصة قدرھا .٪ 42.5

 اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻛوﻳﺗﻳﺔ ﻟﻠﺑرازﻳﻠﻳن): (KPPC-الشركة مملوكة بالكامل من قبل الشركة الكويتية للعطريات .

) استثمارات الشركة خارج الكويت ( :

ﺷرﻛﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺗروﻛﻳﻣﺎوﻳﺎت )ش.م.ب(  -ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﻳن :
مشاركة كل من مملكة البحرين و شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة سابك
) المملكة العربية السعودية ( بحصة قدرھا  ٪ 33.33لكل منھم.

ﺷرﻛﺔ إم إي ﺟﻠوﺑﺎﻝ :
 مشاركة مابين شركة صناعة الكيماويات البترولية بحصة قدرھا  , ٪ 50وشركة داوكيميكال األمريكية بحصة قدرھا .٪ 50

ﺷرﻛﺔ اﻟﻘرﻳن ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﻳﻣﺎوﻳﺎت اﻟﺑﺗروﻟﻳﺔ :
 -تملك الشركة  % 10من أسھم شركة القرين .
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اﻟﻣﻘدﻣــﺔ
إن دائرة الموارد البشرية تسعى دائما ً إلى
العمل وفق سياسات عادلة لجميع العاملين
لديھا إيمانا منھا بأھمية رضا وقناعة واستمرار
العاملين في عملھم وما يترتب على ذلك من
روح معنوية عالية لتحقيق االنسجام والتعاون
وتنمية الوالء واإلخالص بين العاملين  ،فضال ً
عن كونھا أداة التوجيه وإيصال المعلومات
والقرارات إلى جميع العاملين في مختلف
مواقعھم  ،وعليه فقد تم إعداد ھذا الكتيب
ليكون بين أيديكم مشتمال ً على كل ما يحتاج
العاملون معرفته وكل ما يتعلق بحقوقھم
وواجباتھم والمزايا الوظيفية التي يستحقونھا.
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
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رؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ
الرسالة

الرؤية

نعمل ألن نكون شريكا ً استراتيجيا ً يدعم تتطلع الموارد البشرية إلى :
الشركة في تحقيق أھدافھا وذلك عن
 رضاء العمالء.طريق:
 تشجيع المديرين بأخذ مسؤولية إشراك• رفع قدرات العاملين.
العاملين.
• إجراءات مھنية عالية .
 جذب وتطوير وتحفيز القوى العاملة• إدارة المشاركات بفاعلية وكفاءة من
المختصة واالحتفاظ بھا.
خالل تطبيق ثقافة األداء.
 تقديم المشورة المتخصصة والتوجيهالمھني المتعلقة بإدارة الموارد البشرية ذات
الصلة لدعم قرارات الشركة.
تقديم أفضل الممارسات والتطبيقات
واالستراتيجيات لشركائنا.
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المبادرة
االستجابة
للعمالء

القيادة

الكفاءات
العامة

الفعالية
الشخصية

المسائلة

العمل
الجماعي

التعلم
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اﻟﺗﻌﻳﻳن
ﺳـﻳـﺎﺳـﺔ اﻟـﺗـﻌـﻳـﻳـن
Ö

ﻳﺗم ﺷﻐﻝ اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣـن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﺗـﺳﻧد
اﻟوظﺎﺋف اﻟﺷﺎﻏرة إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﻫﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوظﻳﻔﺔ .

Ö

ﺗﻌطﻰ اﻷوﻟـوﻳﺔ ﻓﻲ ﺷـﻐﻝ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺷﺎﻏرة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن وذﻟك ﻋن طرﻳق
اﻟﺗرﻗﻳﺎت واﻟﻧﻘﻝ ﻓﺈذا ﻟم ﻳﺗوﻓر اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﻣطﻠوب ﻣن داﺧﻝ اﻟـﺷ ـرﻛﺔ ﻳﺗم اﻟﺗﻌﻳﻳن ﻣن داﺧﻝ اﻟﻘطﺎع
اﻟﻧﻔطﻲ ﻟﻣن ﺗﺗوﻓر ﻟدﻳﻪ اﻟﺧﺑرة واﻟﻣؤﻫﻝ اﻟﻣطﻠوب ﻟﺷﻐﻝ اﻟوظﻳﻔﺔ ٕ ،واذا ﻟم ﻳﺗوﻓر ذﻟك
اﻟﺗﻌﻳﻳن ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻔطﻲ .

ﻳﺗم

ﻋـﻘـود اﻟـﻌـﻣــﻝ
ﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﻳن اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﻬﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻋﻘود ﻋﻣﻝ ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ وﻳﺗم ﺗﺟدﻳد ﻫذا اﻟﻌﻘد ﺳﻧوﻳﺎً

وﺗﺣرر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ وﻣن ﻧﺳﺧﺗﻳن ﻣﺗطﺎﺑﻘﺗﻳن ﻳﺣﺗﻔظ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻌﺎﻣﻝ
ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻳﺑﻳن ﺑـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﻌﻳﻳن وﻗﻳﻣﺔ اﻷﺟر واﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟوظﻳﻔﻲ وﻣدة
اﻟﻌـﻘــد ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺣدد اﻟﻣدة أو ﻏﻳر ﻣﺣدد اﻟﻣدة .
ﻓـﺗـرة اﻟﺗـﺟـرﺑـﺔ
ﺗﺣدد ﻓﺗرة اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﻳد ﻋن ﻣﺎﺋﺔ ﻳوم ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﻳد ،وﻳﺟوز ﻟﻠـﺷرﻛﺔ
ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣدة اﻹﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻝ دون إﻧذار .

اﻟـﻧﻘﻝ واﻟﻧـدب واﻹﻋـﺎرة
Ö

ﻳﺟوز ﻧﻘﻝ اﻟـﻌﺎﻣﻝ إﻟﻰ وظﻳﻔﺔ أﺧرى داﺧﻝ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣؤﻫﻼﺗﻪ وﺧﺑرﺗﻪ ﺷرﻳطﺔ أﻻ ﻳﺗم
اﻟﻧﻘﻝ إﻟﻰ وظﻳﻔﺔ أدﻧﻰ أو إﻧﻘﺎص أﺟرﻩ دون ﻣواﻓﻘﺗﻪ.

Ö

ﻳﺟوز إﻧﺗداب اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣؤﻗﺗﺎً ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﺎم وظﻳﻔﻳﺔ أﺧـرى ﺑﻧـﻔس درﺟـﺗﻪ دون اﻟـﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻪ

ﻓﻲ وظﻳﻔﺗﻪ اﻷﺻﻠﻳﺔ داﺧﻝ اﻟﺷرﻛﺔ .
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اﻟوﺻف اﻟوظﻳﻔﻲ
ﺗﺣـ ــﺗﻔظ اﻟﺷـ ــرﻛﺔ ﻟﻛـ ــﻝ وظﻳﻔـ ــﺔ ﺑوﺻـ ــف وظﻳﻔـ ــﻲ ﻳﺣـ ــدد ﻧطﺎﻗﻬـ ــﺎ واﻟﻐـ ــرض ﻣـ ــن اﻳﺟﺎدﻫـ ــﺎ واﻟﻣﻬـ ــﺎم
واﻟﻣﺳــﺋوﻟﻳﺎت اﻟﻣﻠﻘــﺎة ﻋﻠــﻰ ﻣــن ﻳﻘــوم ﺑﺄﻋﺑﺎﺋﻬــﺎ وﻣﻘــدار اﻹﺷ ـراف اﻟــذي ﻳﺗﻠﻘــﺎﻩ ﺷــﺎﻏﻠﻬﺎ واﻟﻣﻬــﺎرات
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻪ وظروف اﻟﻌﻣﻝ ﺛم اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺧﺑرة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻣﺳﺋوﻟﻳﺗﻬﺎ .
ﺳـﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ

ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻌطﻝ اﻟرﺳﻣﻳﺔ واﻟﻌﻣﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ

ﺗﻛون ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻧﻬﺎرﻳﺔ أرﺑﻌﻳن ﺳ ـﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ  .وﻳﻛون ﻳوم
اﻟﺟﻣﻌــﺔ ﻫــو ﻳــوم اﻟﻌطﻠــﺔ اﻷﺳــﺑوﻋﻳﺔ ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﻳن ﺣﺳــب ﺟــداوﻝ اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﻧﻬﺎرﻳــﺔ ،وﻳﺣﺻــﻝ اﻟﻌــﺎﻣﻠون
وﻓق ﺟداوﻝ اﻟﻣﻧﺎوﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﻳوم راﺣﺔ واﺣد ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ .
ﺳـﺎﻋﺎت اﻟـﻌﻣـﻝ ﺧـﻼﻝ ﺷـﻬر رﻣـﺿﺎن

ﺗﺧﻔض ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻧﻬﺎرﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬر رﻣﺿﺎن إﻟﻰ ) (30ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع .

العطل الرسمية:

<zÔÖ„e< í‘^¤]< ÜéÚ^ÃjÖ]< …]‚‘c< Ùø}< àÚ< íé†Ö]< ØŞÃÖ]< Ý^è`e< °×Ú^ÃÖ]< …^Ş}de< íÒ†Ö]< ÝçÏi
< <VêÖ^jÖ^Ò<êâ<ØÚ^Ò<†q`e<íé…<øŞÂ<Í^’i<Ö]<l^f‰^ß¹]æ
< <í×ŞÃÖ]<ì‚Ú
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اﻟـــﻐـــﻳـــﺎب
Ö

اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟذي ﻳﺗﻐﻳب ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﻻ ﻳﺗﻘﺎﺿﻰ أﺟ ار ﻋن اﻟوﻗت اﻟذي ﻳﻐﻳﺑﻪ ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻐﻳﺎب

Ö

إذا ﺗﻐﻳب اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء إﺟﺎزﺗﻪ اﻟﺳـﻧوﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﻓـﺎن ﻟﻠﺷـرﻛﺔ اﻟﺣـق ﻓـﻲ ﺧﺻـم ﻣـدة

ﺑﺈذن أو ﺑدون إذن وﻳﺳﺗﺛﻧﻲ ﻣن ذﻟك اﻟﻐﻳﺎب ﺑﺈذن ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟدرﺟﺔ )  ( 15ﻓﻣﺎ ﻓوق .

اﻟﻐﻳﺎب ﻣن رﺻﻳد إﺟﺎزﺗﻪ اﻟﺳﻧوﻳﺔ أو اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻏﻳﺎب ﺑدون اﺟر.
اﻟــﻌـﻣــﻝ اﻹﺿــﺎﻓــﻲ
Ö

ﻳﻣﻧ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠ ـ ـ ـ ــون ﺑﺎﻟﺷرﻛ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟذﻳ ـ ـ ـ ــن ﻳﺷﻐﻠ ـ ـ ـ ــون اﻟدرﺟ ـ ـ ـ ــﺔ ) 14ﻓﻣـ ـ ـ ــﺎ دون( وﻛـ ـ ـ ــذﻟك ﺷﺎﻏﻠ ـ ـ ـ ــﻲ

اﻟدرﺟﺔ )15وﻣﺎ ﻓوق( اﻟذﻳن ﻳﺗطﻠب ﻋﻣﻠﻬم اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺎوﺑـﺔ ﻟﺗﻐطﻳ ــﺔ ) (24ﺳـﺎﻋﺔ ﻓـﻲ اﻟﻳـوم
ﺗﻌوﻳﺿـﺎً ﻋن ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ .
Ö

ﺗﻌوﻳض اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻋن اﻟﻌﻣﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ -:
ﺣﺗﻰ )  ( 44ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺷﻬرﻳﺎ

ﻣدﻳر اﻟداﺋرة ) اﻟﻣﻌﻧﻲ (

ﺣﺗﻰ )  ( 54ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺷﻬرﻳﺎ

ﻧﺎﺋب اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب ) اﻟﻣﻌﻧﻲ (

أﻛﺛر ﻣن )  ( 54ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺷﻬرﻳﺎ

رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب

ﺣﺳب ﻻﺋﺣﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ .

اﻷﺟـور
ﺳﻠم اﻷﺟــور
ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺳﻠم اﻷﺟور اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ  20درﺟﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ  1ﺣﺗﻰ  20وﻳﺗم ﺗﺣدﻳـد اﻟوظﻳﻔﺔ
واﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳـب ﻣﻌﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻧظـﺎم ﺗﻘﻳﻳم اﻟوظﺎﺋـف.
اﻟـــﻌــﻼوة اﻟـﺳـﻧوﻳـــﺔ
Ö

ﺗﻣﻧﺢ ﻋﻼوة ﺳﻧوﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻳزاﻧﻳﺔ واﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻘررة ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﺑذﻟك

وﺗﺣﺳب ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻌﻼوة اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻟراﺗب اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ .
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Ö

ﻳﻛون اﺳﺗﺣﻘـﺎق اﻟﻌـﻼوة اﻟﺳﻧـوﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟذﻳن ﺗﻘﻝ ﺧدﻣﺗﻬم ﻓﻲ اﻷوﻝ ﻣن اﺑـرﻳﻝ ﻋن
) (12ﺷﻬر ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ -:
أ -ﻣن ﺑداﻳﺔ اﺑرﻳﻝ إﻟــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳوﻧﻳو

= ﻋﻼوة ﻛﺎﻣﻠﺔ .

ب -ﻣن ﺑداﻳﺔ ﻳوﻟﻳو إﻟــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺳﻣﺑر

= ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﻼوة ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻓﺗرة اﻟﻌﻣﻝ.

ج -ﻣن ﺑداﻳﺔ ﻳﻧﺎﻳر إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس

= ﻻ ﺷﻲء .

ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺻﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣرﺑوط اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟدرﺟﺗﻪ ﻻ ﻳﻣﻧﺢ ﻋﻼوة ﺳﻧوﻳﺔ  ،وﻟﻛن

ﻳﺟوز أن ﻳﻣﻧﺢ ﻣﻧﺣﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣرﺑوط .
Ö

ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻣس ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻟﺗﻘﻳﻳم ﻣﺳﺗوي أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن وﻫﻲ -:

Ö

اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟذي ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي ﺗﻘﻳﻳم أداء ﺿﻌﻳف ﻷوﻝ ﻣـرة ﻳﻣـﻧﺢ اﻟﺣـد اﻷدﻧـﻲ ﻟﻠﻌـﻼوة اﻟﺳـﻧوﻳﺔ

" ﻣﻣﺗﺎز – ﺟﻳد ﺟدا – ﺟﻳد – ﻣﺗوﺳط – ﺿﻌﻳف "

وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر ﻟﻬذا اﻟﻣﺳﺗوي وﻻ ﻳﻣﻧﺢ ﻋﻼوة ﺳﻧوﻳﺔ ﻓـﻲ أي ﻣـن اﻟﺳـﻧوات اﻟﺗﺎﻟﻳـﺔ ﻣـﺎ
ﻟم ﻳرﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوي أداﺋﻪ.
ﻧـظـﺎم اﻟـﺗرﻗـﻳـﺎت
Ö

ﻳﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗرﻗﻳﺔ أن ﻳﺳﻧد إﻟﻲ اﻟﻌﺎﻣﻝ وظﻳﻔـﺔ ذات واﺟﺑـﺎت وﻣﺳـﺋوﻟﻳﺎت اﻛﺑـر وﻓـﻲ درﺟـﻪ اﻋﻠـﻲ ﻣـن
درﺟﺗﻪ وطﺑﻘﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟداﺋرة اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ أو ﻓﻲ داﺋرة أﺧري .

Ö

ﻳﺷﺗرط ﻟﻠﺗرﻗﻳﺔ أن ﻳﻛون اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻗد أﻣﺿﻲ ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻲ اﻷﻗﻝ ﻣﻧذ ﺗﺎرﻳﺦ آﺧر درﺟﺔ أو ﻣن
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌدﻳﻝ اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻲ ) ﻋدا ﺣﺎﻟﺔ اﻟزﻳﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرواﺗب ( .

اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﺗﺷﺟﻳﻌﻳﺔ :
ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﺗﺷﺟﻳﻌﻳﺔ ﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠم اﻟـدرﺟﺎت وذﻟـك وﻓﻘـﺎً ﻟﻠـواﺋﺢ واﻟﺿـواﺑط اﻟﺧﺎﺻـﺔ

ﺑﺎﻟﻧظﺎم  ،وﺗﺣﺳب ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ﻣن اﻟراﺗب اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣـﻝ وﺗﺻـﻝ ﻗﻳﻣﺗﻬـﺎ

ﺑﺣد أﻗﺻﻲ ﺧﻣﺳﺔ أﺷﻬر ﻣن اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن .

اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻔورﻳﺔ :

ﺗﻣــﻧﺢ اﻟﺷــرﻛﺔ ﻣﻛﺎﻓــﺄة ﻓورﻳــﺔ ﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻬــﺎ ﻋــن أي ﻋﻣــﻝ اﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻳﻬــدف إﻟــﻰ ﺣﻣﺎﻳــﺔ اﻷرواح وأﺻــوﻝ
اﻟﺷــرﻛﺔ وﻣــﺎ ﻳـراﻩ رﺋــﻳس ﻣﺟﻠــس اﻹدارة واﻟﻌﺿــو اﻟﻣﻧﺗــدب اﻟﻣﺧــﺗص ﻣــن أﻋﻣــﺎﻝ ﺟﻠﻳﻠــﺔ وذﻟــك ﻓــﻲ
أي وﻗت ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ وﺑﺣد أﻗﺻﻰ راﺗب أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر .
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اﻟﻌﻼ وات واﻟﺑدﻻت
ﺳـﻳـﺎﺳـﺔ اﻟـﻌـﻼ وات واﻟـﺑـدﻻت
 Öﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻌﻼوات واﻟﺑدﻻت اﻟواردة ﻓﻲ ﻻﺋﺣﺔ ﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﻟﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎﻩ -:
أ -ﻋﻼوة ﻏﻼء اﻟﻣﻌﻳﺷﺔ :
ﻳﻣﻧﺢ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن ﻋﻼوة ﻏﻼء ﻣﻌﻳﺷﺔ ﺣﺳب اﻟدرﺟﺎت اﻟوظﻳﻔﻳﺔ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ب -اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﻼوة ﻏﻼء اﻟﻣﻌﻳﺷﺔ :

ﺗﻣﻧﺢ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﻼوة ﻏﻼء اﻟﻣﻌﻳﺷﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ وﺗﺑﻠﻎ ) 120د.ك ( ﺷﻬرﻳﺎً ﻟﻠﻛوﻳﺗﻲ و) 50د.ك(
ﺷﻬرﻳﺎً ﻟﻐﻳر اﻟﻛوﻳﺗﻲ .

ج  -اﻟﻌﻼوة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ :
ﻳﻣﻧﺢ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن ﻋﻼوة اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺣﺳب اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .
د – ﻋﻼوة اﻷطﻔﺎﻝ :

ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺷرﻛﺔ ﻫذﻩ اﻟــﻌﻼوة ﺷﻬـرﻳﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳـن ﻋـن اﻷوﻻد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘـﻳن ﺑﺣد أﻗﺻﻰ ﺳـﺑﻌﺔ أوﻻد،
وﺗـ ـ ــزداد ﻫ ـ ـ ــذﻩ اﻟﻌ ـ ــﻼوة ﺑﻧﺳ ـ ــﺑﺔ  %100ﻣ ـ ــن ﻗﻳﻣـ ـ ــﺗﻬﺎ اﻷﺻ ـ ــﻠﻳﺔ ﻋ ـ ــن ﻛ ـ ــﻝ وﻟ ـ ــد ﻣ ـ ــن ذوي اﻹﻋﺎﻗ ـ ــﺔ

) اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدﻳدة واﻟﻣﺗوﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطﺔ ( وﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزداد ﻗﻳﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼوة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻸوﻻد اﻟﻣﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻗﻳن
) ﻣن ﻏﻳر ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﺷدﻳدة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ( ﺑﻧﺳﺑﺔ . % 50
Ö

ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻝ إﺑﻼغ داﺋرة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺻوﻝ ﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أو

ﺗﻐﻳﻳر اﻷﺣواﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻧﺢ ﻋﻼوة اﻷطﻔﺎﻝ ،وأي ﺗﻘﺻﻳر ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺳﺗرد ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺻروﻓﺔ

ﺑﻐﻳر وﺟﻪ ﺣق ﻣﻊ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ .

ز -ﻋﻼوة اﻟﺳﻛـــن :

ﻳﻣﻧﺢ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن ﻋﻼوة ﺳﻛن ﺣﺳب اﻟدرﺟﺎت اﻟوظﻳﻔﻳﺔ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .

ط -ﺑـدﻝ اﻹﻧﺗﻘـﺎﻝ :

ﻳﻣﻧﺢ اﻟﻌـﺎﻣﻠون ﻓـﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠم اﻟـدرﺟﺎت ﺑـدﻝ اﻧﺗﻘـﺎﻝ وﻗـدرﻩ ) (54دﻳﻧـﺎر ﻛـوﻳﺗﻲ ﺷـﻬرﻳﺎً وﻳوﻗـف

ﺻرف اﻟﺑدﻝ ﻣﻣن ﻳﺧﺻص ﻟﻪ ﺳﻳﺎرة ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻛﻣﻳزة أو ﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ .

ظ  -ﺑدﻝ ﻣﻧﺎوﺑﺔ:

ﻳﻣــﻧﺢ اﻟﻌــﺎﻣﻠون اﻟــذﻳن ﻳﻌﻣﻠــون ﺑﺻﻔ ــﺔ ﻣﻧﺗظﻣــﺔ وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻧظــﺎم اﻟﻣﻧــﺎوﺑﺗﻳن أو اﻟــﺛﻼث ﻣﻧﺎوﺑــﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑــﺔ

ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ  8ﺳﺎﻋﺎت ﻟﺗﻐطﻳﺔ ) (24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺑدﻝ ﻣﻧــﺎوﺑﺔ ﻗـدرﻩ ) (100د.ك ﺷـﻬرﻳﺎ  .وﻳﺳﺗ ــﻣر دﻓـﻊ
اﻟﺑدﻝ ﺧﻼﻝ اﻹﺟﺎزات اﻟﺳﻧوﻳﺔ واﻟﻣرﺿﻳﺔ ﻓﻘط .
م  -ﺑدﻝ طﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻝ :

* ﻳﻣﻧﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠون اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻳن ﻟﻪ وﻓق اﻷﺳــس واﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﺷرﻛﺔ .
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* ﻳوﻗف ﺻرف ﺑدﻝ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻧد اﻟﻧﻘﻝ /اﻹﻋﺎرة/اﻻﻧﺗداب إﻟﻰ وظﻳﻔﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ
طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﺣق ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻫذا اﻟﺑدﻝ .
* ﻻ ﻳﺳﺗﻣر دﻓﻊ ﺑدﻝ طﺑﻳﻌـﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻋن ﻓﺗرة اﻹﺟﺎزة اﻟﺳﻧوﻳﺔ /اﻟﻐﻳﺎب ﺑدون ﻋذر /اﻹﺟﺎزة اﻟﻣرﺿﻳﺔ/
إﺟﺎزة ﻣ ارﻓـق ﻣرﻳض /اﻹﺟﺎزة اﻟطﺎرﺋﺔ /اﻟﺳﻔر ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻣﺎت

اﻟدراﺳﻳـﺔ /إﺟﺎزة اﻟزواج /إﺟﺎزة

اﻟرﺳﻣﻳﺔ أو اﻟﺗدرﻳـب /إﺟﺎزة اﻟﺣـﺞ /اﻹﺟﺎزة

اﻟوﻓﺎة /إﺟﺎزات اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ  /إﺟﺎزة ﺗﻘدﻳم اﻻﻣﺗﺣـﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﻳﺔ/

إﺟـﺎزة اﻟوﺿﻊ ورﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣوﻣﺔ /اﻟﺗﺟﻧﻳد اﻹﻟزاﻣﻲ واﻻﺣﺗﻳﺎطﻲ /اﻹﻋﺎرة واﻟﻧدب ﻟﻣﻬﻣﺎت ﺧﺎرﺟﻳﺔ.

ﺟدوﻝ ﺑﻔﺋﺎت ﺑدﻝ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ -:
اﻟﻔﺋﺔ
A
B
C
D

ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺑدﻝ ) ﻗﺑﻝ اﻟﺗﻌدﻳﻝ ( ) د.ك (
150
125
100
50

ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺑدﻝ ) ﺑﻌد اﻟﺗﻊ ﻳﻝ ( ) د.ك (
200
175
150
75

ن -ﺑدﻝ ﻋﻣﻝ ﻏﻳر ﻣﻧﺗظم :
ﻳﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠون اﻟذﻳن ﻳطﻠب ﻣﻧﻬم اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻣدد ﻏﻳر ﻣﺣددة ﺑﻣوﺟب ﺟـداوﻝ ﻋﻣﻝ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺟداوﻝ

اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻧﻬﺎرﻳﺔ  ،وﺟداوﻝ اﻟﻣﻧﺎوﺑﺔ ﺑدﻝ ﺷﻬري ﻗدرﻩ ) 50د.ك( وﻳﺳﺗﻣر دﻓﻊ اﻟﺑدﻝ ﺧﻼﻝ اﻹﺟﺎزات
اﻟﺳﻧوﻳﺔ واﻟﻣرﺿﻳﺔ ﻓﻘط .

و– اﻟﻌﻼوة اﻟﺗﺷﺟﻳﻌﻳﺔ ﻟﻠﻛوﻳﺗﻳﻳن :
*

ﻳﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻧﺢ اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛـ ـ ـ ـ ـ ــوﻳﺗﻳﻳن ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــدرﺟﺎت ) (5وﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــوق ﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﻼوة ﺗﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺟﻳﻌﻳﺔ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﻬرﻳﺎً

ﺣﺳب اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
اﻟدرﺟﺔ

اﻟﻌﻼوة اﻟﺗﺷﺟﻳﻌﻳﺔ ﻟﻠﻛوﻳﺗﻳﻳن ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﻳﻝ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

100
200
300
400
450
50
550
600
650
700
750
800
800
900
1000
1000
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* ﻳوﻗــف ﺻــرف ﻫــذﻩ اﻟﻌــﻼوة ﻓــﻲ ﺣــﺎﻝ اﻟﻧــدب أو اﻹﻋــﺎرة داﺧــﻝ او ﺧــﺎرج اﻟﻘطــﺎع اﻟﻧﻔطــﻲ ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء
اﻟﻣﻧﺗدﺑﻳن اﻟﻣﻌﺎرﻳن داﺧﻝ اﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻔطﻲ اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن ﺑﻣﻬﺎم ﻣﺣددة  /ﻣﺷﺎرﻳﻊ  /ﻣﺳؤوﻟﻳﺎت .

اﻟﻣزاﻳﺎ واﻟﻌواﺋد

ﻣــﻧــﺣﺔ اﻟـﺳـﻛــن

ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﻛوﻳﺗﻳﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻳن ﺷـ ـﺎﻏﻠﻲ اﻟدرﺟ ـﺔ )  13ﻓﻣـﺎ ﻓـوق ( ﻣﻧﺣـﺔ ﺳـﻛن ﺷـﻬرﻳﺔ

وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻠﺷــروط واﻟﺿ ـواﺑط اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﺎ ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻋــﻼوة اﻟﺳــﻛن وذﻟــك وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻠــدرﺟﺎت اﻟوظﻳﻔﻳــﺔ واﻟﺣﺎﻟــﺔ

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ-:

اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ

اﻟﻣﺑﻠﻎ

15-13

 230د .ك

17-16

 260د .ك

20-18

 310د .ك

ﻣــﻧــﺣــﺔ اﻷﺛـــﺎث
ﺗﺻرف ﻣﻧﺣﺔ اﻷﺛﺎث ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ وﻟﻣرة واﺣدة أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﺣﺳب اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ دون
رﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻرف ﻣﻧﺣﺔ اﻟﺳﻛن ﺑﻌد اﺟﺗﻳﺎز ﻓﺗرة اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺑﻧﺟﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:

اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ

اﻟﻣﺑﻠﻎ

6-1

 500د .ك

8-7

 750د .ك

12-9

 1000د .ك

15-13

 2500د .ك

20-16

 3000د .ك

اﻟﻘﻳﺎدﻳﻳن

 4000د .ك

ﺗـﺧـﺻـﻳـص اﻟـﺳـﻳــﺎرات
ﺗﺧﺻﻳص ﺳﻳﺎرات ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﺷـرﻛﺔ ﻣﻣـن ﻫـم ﻋﻠـﻰ اﻟدرﺟـﺔ ) (16وﻣـﺎ ﻓـوق وﻛـذﻟك اﻟـذﻳن ﺗﺗطﻠـب طﺑﻳﻌـﺔ
ﻋﻣﻠﻬم ﺗﺧﺻﻳص ﺳﻳﺎرة ﻟﻬم .
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اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻷﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن وذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ :
Ö

ﺗطﺑق اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻷﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎﻣـﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳـن اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن وذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟدرﺟﺎت ﺑﻧﺎء

ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﺎرﻳر طﺑﻳـﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ )و ازرة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( أو ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻷﺣﻣدي واﻟذﻳن
ﻳﻠﺣﻘون أﺑﻧﺎءﻫم ﻓﻲ ﻣدارس ﺗﺄﻫﻳﻠﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻣدارس اﻷﻫﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﺑراﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ داﺧﻝ اﻟﻛوﻳت وﻻ ﺗوﺟد
ﻣدارس ﺣﻛوﻣﻳﺔ أو أﻫﻠﻳﺔ ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ .
Ö

ﺗﺗﺣﻣﻝ اﻟﺷرﻛﺔ  %90ﻣن ﻣﺻﺎرﻳف اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ واﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة وﺑدون ﻣﺻﺎرﻳف اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﻝ إﻳﺻﺎﻻت
رﺳﻣﻳﺔ ﺑذﻟك وﺑﺣد أﻗﺻﻰ  2000د.ك ﻟﻼﺑن /اﻻﺑﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ .

اﻟــﺗﺄﻣﻳـن اﻟﺟـﻣـﺎﻋـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺣـﻳـﺎة
ﺗﻘدم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑوﻟﻳﺻﺔ ﺗﺄﻣﻳن ﺟﻣﺎﻋﻲ ﺗوﻓر ﺗﻐطﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ داﺧﻝ أو ﺧﺎرج إﻗﻠﻳم
دوﻟﺔ اﻟﻛوﻳت ﺑﺷروط وأوﺿﺎع ﻣﺗﻣﺎﺷﻳﺎً ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﺗروﻝ

اﻟﻛوﻳﺗﻳﺔ .
اﻟــﻌـﻼج اﻟــطــﺑــــﻲ
Ö

ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗوﻓﻳر اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن وأﻓراد ﻋﺎﺋﻼﺗﻬم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻳن ﻓﻲ اﻟﻣراﻓق اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،
وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻝ .

Ö

ﻳﺟوز إرﺳﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣرﻳض أو أﺣد أﻓراد أﺳرﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻳن ﻟﻠﻌﻼج اﻟطـﺑﻲ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻋﻧـد ﻋدم ﺗوﻓر اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟطﺑﻳـﺔ

اﻟﻣطـﻠوﺑﺔ داﺧﻝ اﻟﻛوﻳـت وﻓﻘﺎً ﻹﺟـراءات ﻣﺳﺗﺷــﻔﻰ اﻷﺣﻣـدي وﺑﻌـد ﻣواﻓﻘـﺔ اﻟﻠﺟﻧـﺔ اﻟطﺑﻳـﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﺑـذﻟك  ،ﻋﻠـﻰ أن

ﺗﺷـ ــﻣﻝ اﻟﻌـ ــﺎﻣﻠﻳن اﻟﻣﺗﻘﺎﻋـ ــدﻳن وﻛـ ــذﻟك واﻟـ ــدي )اﻟﻌﺎﻣـ ــﻝ  /اﻟﻌﺎﻣﻠـ ــﺔ( وأﻋﺿـ ـ ــﺎء ﻣﺟـ ــﺎﻟس اﻹدارة ﻟﻠﺷـ ــرﻛﺔ ﺧـ ــﻼﻝ ﻓﺗ ـ ـرة
ﻋﺿوﻳﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻘط .

اﻟﺳﻣﺎﻋﺎت واﻟﻧظﺎرات :

ﺗﺻرف اﻟﺷرﻛﺔ ﺳﻣﺎﻋﺎت وﻧظﺎرات طﺑﻳﺔ ﻟﻣن ﻳﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن وأﺳرﻫم اﻟﻣﺣدودﻳن ﺑﺎﻟزوﺟﺔ واﻷﺑﻧﺎء وواﻟدي

اﻟﻌﺎﻣﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻧظم وﻳﺗم ﺗوﻓﻳر اﻟﻧظﺎرات ﺑﺣد أﻗﺻﻲ )  ( 30د.ك ﻟﻸطﻔﺎﻝ و) ( 40
د.ك ﻟﻸﻋﻣﺎر ﻓوق اﻷرﺑﻌﻳن ﺳﻧﻪ وﺗﺗﺣﻣﻝ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟطﺑﻳﺔ .

ﻣـﻧـﺣــﺔ اﻟـزواج )ﻟـﻠـﻛـوﻳـﺗـﻳـﻳـن(
Ö

ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺷرﻛﺔ أﺟ اًر إﺟﻣﺎﻟﻳﺎً ﻟﺷﻬر واﺣد )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺟـر اﻟﺷﻬري ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ اﻷﻋزب( ﻟﻠﻌـﺎﻣﻝ اﻟﻛوﻳﺗﻲ

Ö

ﻳﺗم دﻓﻊ اﻟﻣﻧﺣﺔ ﺑﻌد اﺟﺗﻳﺎز ﻓﺗرة اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻧﺟﺎح وﻟﻣرة واﺣدة ﻓﻘط أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ .

ﺳواء ﻛﺎن ذﻛ اًر أم أﻧﺛﻰ ﻋﻧد زواﺟﻪ ﻷوﻝ ﻣرة .
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ﻣـــﻧـﺣـﺔ اﻷرﻣــﻠـــﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻛوﻳﺗﻲ أﺛﻧﺎء ﺧدﻣﺗﻪ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣـﺳﺎﻋدة ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻷرﻣﻠــﺗﻪ ﺗــﻌﺎدﻝ اﻷﺟر اﻟـﺷﺎﻣﻝ
ﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر أو ) ( 4000د.ك أﻳﻬﻣﺎ أﻗﻝ وﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺟزءاً ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺔ .
ﺗـذاﻛـر اﻟـﺳـﻔـر
أوﻻ  :اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﻳـن اﻟـﻛـوﻳـﺗـﻳـﻳـن
ﺗﺻرف ﻗﻳﻣﺔ ﺗذاﻛر اﻟﺳﻔر )ﻛوﻳت/اﻟﻘﺎﻫرة/ﻛوﻳت( ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن ﺳواء ﻛﺎن ذﻛ ار او اﻧﺛﻰ ﺑﺣﻳث ﻻ ﺗﺧﻝ ﺑﺎﻟﻣﺑدأ
وﻻ ﻳؤدي اﻟﻰ اﻹزدواﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻳزة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻔطﻲ وأﻓراد أﺳرﻫم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻳن

ﻋﻠﻰ ﺣﺳب درﺟﺗﻬم اﻟوظﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻳﻼدﻳﺔ )ﺷﻬر ﻳﻧﺎﻳر( دون رﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﺎزة اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن و
ﻳﺳﺗﺣق اﻟﻣوظف اﻟﻛوﻳﺗﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺗذاﻛر اﻟﺳﻔر أوﻝ ﻣرة ﺑﻌد إﻛﻣﺎﻝ ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ

اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق

درﺟﺔ اﻟﺳﻔر

9-1

ﻣرة ﻛﻝ ﺳﻧﺗﻳن

اﻟدرﺟﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ

18 - 10

ﻣرة ﻛﻝ ﺳﻧﺔ

اﻟدرﺟﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ

20 - 19

ﻣرة ﻛﻝ ﺳﻧﺔ

اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ

ﺛﺎﻧﻳﺎ  :اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﻳـن ﻏـﻳـر اﻟـﻛـوﻳـﺗـﻳـﻳــن
ﻳﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻏﻳر اﻟﻛوﻳﺗﻲ ﻣـﻊ زوﺟﺗـﻪ وأرﺑﻌـﺔ أﺑﻧـﺎء ﻣﻣـن ﻫـم ﺗﺣـت ﺳـن اﻟﺗﺎﺳـﻌﺔ ﻋﺷـر ) ﺷـرﻳطﺔ أن ﻳﻛوﻧـوا ﻣﻘﻳﻣـﻳن

ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻛوﻳت إﻗﺎﻣﺔ داﺋﻣﺔ ( ﻗﻳﻣﺔ ﺗذاﻛر اﻟﺳﻔر ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻟﻣدة ﺛـﻼث
اﺷﻬر إﻟﻲ اﻟﺑﻠد اﻷﺻﻠﻲ وﺑﺣد أﻗﺻﻲ اﻟﻘﺎﻫرة وذﻟك ﻣرة ﻛﻝ ﺳﻧﺗﻳن .
اﻟــﻘــروض

ﻳﺟوز ﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻗرض ﺑدون ﻓواﺋد ﻳﻌﺎدﻝ اﻷﺟر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺷﻬرﻳن  ،وﺑﺣد أﻗﺻﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻗروض طﻳﻠﺔ ﻓﺗرة
ﺧدﻣـ ـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻝ  ،وﻳﺷﺗرط ﻣرور ﻓﺗرة أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺑﻳن ﻛﻝ ﻗرض وآﺧر .
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اﻹﺟﺎزات

اﻹﺟــﺎزة اﻟﺳــﻧوﻳــﺔ

ﻳﺳﺗﺣق ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ إﺟﺎزة ﺳﻧوﻳــﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر ﻋن ﻛﻝ ﺳﻧــﺔ ﺧدﻣﺔ ،وﻻ ﻳﺳﺗﺣق اﻟﻌﺎﻣﻝ إﺟـﺎزة ﺳـﻧوﻳﺔ
إﻻ ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ﺳﺗﺔ ﺷﻬور ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺑدء اﻟﻌﻣﻝ ،وﺗﻛون ﻣـدة اﻷﺟـﺎزة اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﺑﻌـد ذﻟـك ﻣﺗﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻣـﻊ ذﻟـك اﻟﺟـزء ﻣـن
اﻟﺳﻧﺔ اﻟذي ﻗﺿﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ.

ﻳﺟب أن ﻳﺗﻣﺗﻊ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑﺈﺟﺎزﺗﻪ ﺳﻧوﻳﺎ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﺟوز ﻟﻣدﻳر اﻟداﺋرة ﺗﺄﺟﻳـﻝ اﻹﺟـﺎزة أو ﺗﻘﺻـﻳرﻫﺎ ﻗﺑـﻝ اﻟﻘﻳـﺎم ﺑﻬـﺎ أو ﻗطـﻊ
اﻹﺟــﺎزة أﺛﻧﺎﺋﻬــﺎ ﺣﺳــب ﻣﻘﺗﺿــﻳﺎت اﻟﻌﻣــﻝ وﻻ ﻳﺟــوز ﻟﻠﻌﺎﻣــﻝ اﻟﻘﻳــﺎم ﺑﺎﻹﺟــﺎزة إﻻ ﺑﻌــد إﺑﻼﻏــﻪ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘــﺔ ﻋﻠﻳﻬــﺎ .وﻋﻠﻳــﻪ أن

ﻳﻌود إﻟﻰ ﻋﻣﻠﻪ ﻓور اﻧﺗﻬﺎء إﺟﺎزﺗﻪ وﻻ ﻳﺟوز ﻣدﻫﺎ أو ﻗطﻌﻬﺎ إﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ طﻠـب ﻛﺗـﺎﺑﻲ ٕواﺑﻼﻏـﻪ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﻗﺑـﻝ اﻧﺗﻬـﺎء
اﻹﺟﺎزة .

ﻳﺟوز ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ أن ﻳﺟزئ إﺟﺎزﺗﻪ اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﺑﺣد أﻗﺻﻰ أرﺑﻊ ﻣرات ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة ﺷرﻳطﺔ أﻻ ﻳﻘﻝ ﻣﺟﻣـوع ﻣـددﻫﺎ أو

ﻣ ــدة إﺣ ــداﻫﺎ ﻋ ــن ﻧﺻ ــف ﻣ ــدة اﻹﺟ ــﺎزة اﻟﺳ ــﻧوﻳﺔ اﻟﻣﻘـ ــررة ﻟ ــﻪ ﺣﺳ ــب درﺟﺗ ــﻪ اﻟوظﻳﻔﻳ ــﺔ وﻻ ﺗﺣﺳ ــب اﻹﺟ ــﺎزة اﻟﻘﺻـ ــﻳرة

) اﻟﻳوم واﻟﻳوﻣﻳن ( ﺿﻣن ﻋدد اﻹﺟﺎزات .
ﻳﺳﺗﺣق اﻟﻌﺎﻣﻝ إﺟﺎزة ﺳﻧوﻳﺔ ﻋن ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻓﻌﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺋﺎت واﻟﻣدد اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
اﻟدرﺟﺔ
6-1
9-7
20 - 10

أوﻝ ) (5ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ
30
35
42

أﻛﺛر ﻣن ) (5ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ
40
42
45

اﻹﺟــﺎزة اﻟــطـــﺎرﺋــــﺔ
Ö

ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺷرﻛﺔ إﺟﺎزة طﺎرﺋﺔ ﺑﺄﺟر ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺣﺎﻻﺗﻬم ﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻹﺟﺎزات ﻋن ﻣرض أﺣد أﻓراد اﻷﺳرة

اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن )اﻟواﻟدﻳن ،اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ  ،اﻷﺑﻧﺎء  ،اﻷﺧوة واﻷﺧوات( وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن إﺛﺑﺎت ﻫذﻩ اﻟظروف ﺑﻌد اﻟﻌودة
ﻣن ﻫذﻩ اﻹﺟﺎزة وﻳﻛون اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻬذﻩ اﻹﺟﺎزة ﻋﺷرة أﻳﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻳﻼدﻳﺔ اﻟواﺣدة .
Ö

ﻳﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﻣﻝ إﺟﺎزة طﺎرﺋﺔ ﺑﺄﺟر ﻳوم ﻛﺎﻣﻝ أو أﻛﺛر ﻓﻲ ﺣﺎﻝ دﺧوﻝ أﺣد أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷـرﻳن إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ.

Ö

ﻳﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﻣﻝ إﺟﺎزة طﺎرﺋﺔ ﺑﺄﺟر ﻳوم ﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن :

أ  -ﻋﻧد ﻣرض أﺣد أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣـﻝ اﻟﻣﺑـﺎﺷرﻳن)ﻳﺻدر ﺑﻪ ﺗﻘرﻳر طﺑﻲ ﻳﻣﻧـﺣﻪ أﺟﺎزة ﻣرﺿﻳﺔ أو اﻟراﺣﺔ اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ( .
ب -ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أﺣد أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن ﺑﻣوﺟب ﻣوﻋد ﻣﺳﺑق ﻹﺟراء ﻓﺣوﺻﺎت طﺑﻳﺔ ﻟدى
اﻟﻌﻳﺎدات اﻟﺗﺧﺻﺻﻳﺔ .
Ö

ﻳﺳﻘط ﺣق اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﺟﺎزة ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺳﻧﺔ وﻻ ﺗﻌﺗﺑر رﺻﻳداً ﻳﻌﺗد ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ .
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إﺟــﺎزة اﻟــوﻓــــﺎة
Ö

ﻳﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أﺣد أﻓراد أﺳرﺗﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن داﺧﻝ أو ﺧ ـﺎرج اﻟﻛوﻳ ـت )اﻷب ،اﻷم  ،اﻟزوج،
اﻟزوﺟﺔ اﻷﺑﻧﺎء  ،اﻷﺧوة  ،اﻷﺧوات ( إﺟﺎزة ﺑﺄﺟر ﻛﺎﻣﻝ وﻟﻣدة ﻻ ﺗزﻳد ﻋن أﺳﺑ ـوع ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬـﺎ أﻳﺎم اﻟراﺣﺔ
اﻷﺳﺑوﻋﻳﺔ وأﻳﺎم اﻟﻌطﻝ اﻟواﻗﻌﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ .

Ö

ﻳﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أﺣد أﻗﺎرﺑﻪ ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن داﺧﻝ أو ﺧﺎرج اﻟﻛوﻳت )اﻟﺟد ،اﻟﺟدة  ،اﻟﻌم أو اﻟﻌﻣﺔ ،
اﻟﺧﺎﻝ أو اﻟﺧﺎﻟﺔ  ،أﺣد واﻟدي اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ ( إﺟﺎزة ﺑﺄﺟر ﻛﺎﻣﻝ ﻻ ﺗزﻳد ﻋن ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ أﻳﺎم
اﻟراﺣﺔ اﻷﺳﺑوﻋﻳﺔ وأﻳﺎم اﻟﻌطﻝ اﻟواﻗﻌﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ .

Ö

ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗوﻓﻰ زوﺟﻬﺎ إﺟﺎزة ﺑﺄﺟر ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣدة أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷرة أﻳﺎم ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟوﻓﺎة.

اﻹﺟــﺎزة اﻟــﻣرﺿــﻳــــﺔ

ﻳﺳﺗﺣق اﻟﻌﺎﻣﻠون اﻟﻛوﻳﺗﻳون ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرض ﻏﻳر اﻟﻧﺎﺷﺊ أو ﻏﻳر اﻟﻣﺗﺻﻝ أو اﻟﺧﺎرج ﻋن ﻗﻳﺎم اﻟﻌﺎﻣﻝ

ﺑﻣﻬﺎم وظﻳﻔﺗﻪ  ،إﺟﺎزة ﻣرﺿﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
اﻟﻣــدة

اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ

ﺳﺗﺔ ﺷﻬور

ﺑﺄﺟر ﺷﺎﻣﻝ

اﻟﺷﻬرﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﻳن

ﺑﺛﻼث أرﺑﺎع اﻷﺟر اﻟﺷﺎﻣﻝ

اﻟﺷﻬر واﻟﻧﺻف اﻟﺗﺎﻟﻲ

ﺑﻧﺻف اﻷﺟر اﻟﺷﺎﻣﻝ

اﻟﺷﻬر اﻟﺗﺎﻟﻲ

ﺑرﺑﻊ اﻷﺟر اﻟﺷﺎﻣﻝ

اﻟﺷﻬر اﻟﺗﺎﻟﻲ

ﺑدون أﺟر

ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣرض ﻧﺎﺷﺋﺎ ﻋن اﻟﻣﻬﻧﺔ أو إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻣﻝ أو ﻣﺗﻔﺎﻗﻣﺎ ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ اﺳﺗﺣق اﻟﻌﺎﻣﻝ أﺟرﻩ ﻛﺎﻣﻼ ﻋن ﻣدة اﻹﺟﺎزة
اﻟﻣرﺿﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .

إﺟـــﺎزة اﻟـﺣـــﺞ
Ö

ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟذﻳن أﻛﻣﻠوا  4ﺳـﻧوات ﻣـن اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻣرة ﻟﻣـرة واﺣـدة ﺧـﻼﻝ ﺧدﻣ ـ ـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﻝ إﺟـﺎزة

Ö

ﻻ ﺗﻣﻧﺢ إﺟﺎزة اﻟﺣﺞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟذﻳن ﺳﺑق ﻟﻬم اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إﺟﺎزة اﻟﺣﺞ أﺛﻧﺎء ﻣدة ﺧدﻣﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻔطﻲ

ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﻳد ﻋن  28ﻳوﻣﺎً ﺑﺄﺟر ﻛﺎﻣﻝ وذﻟك ﻟﺗﺄدﻳﺔ ﻓرﻳﺿﺔ اﻟﺣﺞ.

أو اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻷﺧرى.
Ö

ﻳﺟب أن ﻳﻘدم اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻟدى ﻋودﺗﻪ ﻣﺎ ﻳﺛﺑت ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﺗﺄدﻳﺔ ﻓرﻳﺿﺔ اﻟﺣﺞ .
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إﺟــﺎزة اﻟــوﺿــﻊ ورﻋــﺎﻳــﺔ اﻷﻣــوﻣــــﺔ

اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻛوﻳﺗﻳﺔ وﻏﻳر اﻟﻛوﻳﺗﻳﺔ اﻟﻣﺗزوﺟﺔ ﻣن ﻛوﻳﺗﻲ:
أ  -ﺗﺳﺗﺣق اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺣﺎﻣﻝ إﺟﺎزة اﻟوﺿﻊ ورﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣوﻣﺔ ﺑـﺄﺟر ﻛﺎﻣـﻝ ﻣدﺗﻬﺎ  30ﻳوﻣﺎً ﻗﺑﻝ اﻟوﺿﻊ و 40ﻳوﻣﺎً ﺑﻌد
اﻟوﺿﻊ أو  70ﻳوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘطﺎﻋﻬﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠوﺿﻊ .

ب -ﺗﺳﺗﺣق اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إﺟﺎزة رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣوﻣﺔ ﺑﻧﺻف أﺟر ﻣـدﺗﻬﺎ  60ﻳوﻣﺎً ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺈﺟﺎزة اﻟوﺿﻊ  ،وﻳﺟوز

أن ﺗﻧﻘطﻊ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑدون أﺟر ﻟﻣدة أﻗﺻﺎﻫﺎ  100ﻳوم ﻣﺗﺻﻠﺔ أو ﻏﻳر ﻣﺗﺻﻠﺔ  ،وذﻟك
ﺑﺳﺑب ﻣرض ﻳﺛﺑت ﺑﺷﻬﺎدة طﺑﻳﺔ أﻧﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺣﻣﻝ واﻟوﺿـﻊ .

إﺟــﺎزة وﻣﻧﺣﺔ اﻟــزواج
Ö

ﺗﻣ ـ ــﻧﺢ اﻟﺷ ـ ــرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﻝ اﻟﻛ ـ ــوﻳﺗﻲ ذﻛـ ـ ـ اًر أم أﻧﺛ ـ ــﻰ إﺟ ـ ــﺎزة زواج ﻣ ـ ــدﺗﻬﺎ ﺳ ـ ــﺑﻌﺔ أﻳ ـ ــﺎم ﻣﺗﺗﺎﻟﻳ ـ ــﺔ ﻋﻧ ـ ــد زواﺟ ـ ــﻪ ﻷوﻝ ﻣـ ـ ـرة ،
وﻳﻣﻧﺢ ﻣﻧﺣﺔ زواج ﻗدرﻫﺎ راﺗب ﺷﺎﻣﻝ ﻟﺷﻬر واﺣد ﺷرﻳطﺔ اﺟﺗﻳﺎزﻩ ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺑﻧﺟﺎح .

إﺟــﺎزة ﺗـﻘـدﻳــم اﻻﻣــﺗـﺣﺎﻧــﺎت اﻟـدراﺳـﻳـــﺔ
ﻳﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻛوﻳﺗﻲ اﻟذي ﺳﺑق ﻹدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻧﺣﻪ ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ إﺟﺎزة ﺑـﺄﺟر ﻛﺎﻣـﻝ ﻟﻣـدة ﻻ ﺗزﻳـد ﻋـن ﺛﻼﺛـﻳن
ﻳوﻣﺎً ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻟواﺣدة وذﻟك ﻟﺗﻘدﻳم اﻻﻣﺗﺣﺎﻧـﺎت اﻟد ارﺳـﻳﺔ ﻓـﻲ أي ﻣـن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ داﺧـﻝ اﻟﻛوﻳـت أو

ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻛوﻳت وﻓق اﻟﺷروط اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻻﺋﺣﺔ ﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن.
إﺟﺎزات اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ :
Ö

ﻳﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠون اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ إﺟﺎزة ﺑﺄﺟر وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺋﺣﺔ ﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن .

اﻹﺟـــﺎزة ﺑــدون أﺟــــر
ﻳﺟوز ﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﻣﻝ إﺟﺎزة ﺑدون أﺟر ﻷﺳﺑﺎب ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻻ ﺗزﻳد ﻋن ﺷﻬر ﻓﻲ اﻟﺳﻧـﺔ  ،وذﻟك
ﺑﻌد اﺳﺗﻧﻔﺎذ رﺻﻳدﻩ ﻣن اﻹﺟﺎزات اﻟﺳﻧوﻳﺔ وﻳﺟوز ﻣدﻫﺎ ﻟﻔﺗرة أﺧرى ﻓﻲ ظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ  ،وذﻟك ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻌﺿو
اﻟﻣﻧﺗدب أو ﻣن ﻳﻔوﺿﻪ .

إﺟـــﺎزة ﻣــراﻓـــق ﻣـــرﻳــض

ﻳﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻛوﻳﺗﻲ اﻟﻣراﻓق ﻟﻣرﻳض ﺳواء اﻟﻣﺑﻌوث ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ و ازرة اﻟﺻﺣﺔ أو ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻷﺣﻣدي أو ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ

أي ﺟﻬﺔ رﺳﻣﻳﺔ أﺧرى أو ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺧﺎرج اﻟﻛوﻳت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪ اﻟﺧﺎص إﺟﺎزة ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺗﺳﻌون ﻳوﻣﺎً ﺑﺄﺟر
ﻛﺎﻣﻝ وﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﻼج اﻟﻣﺳﺗﻌﺻﻳﺔ ﺗﻣدد ﻓﺗرة اﻹﺟﺎزة ﺑﻣواﻓﻘﺔ رﺋﻳس ﻣﺟﻠس إدارة ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﺗروﻝ اﻟﻛوﻳﺗﻳﺔ.
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إﺟـﺎزة ﻟـﻠـﻌـﺎﻣﻠﺔ اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟـﻣﻌﺎﻗـﺔ

ﺗﺳﺗﺣق اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗﺔ إﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺟر ﻛﺎﻣـﻝ ﻻ ﺗﺣﺳب ﻣن إﺟﺎزاﺗﻬﺎ اﻷﺧرى إذا ﻛﺎﻧـت ﺣﺎﻣﻼً

وأوﺻت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﺑﻳﺔ ﺑﺄن ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﺗﺗطﻠب ذﻟك .

اﻟﺗدرﻳب واﻟﺗطوﻳر اﻟوظﻳﻔﻲ

اﻟـﺗـدرﻳـب واﻟـﺗـطـوﻳـر

ﺗﻬدف اﻟدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺗطوﻳر اﻟوظﻳﻔﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌدﻫﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺳواء داﺧﻝ اﻟﻛوﻳت أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ  ،اﻟﻰ ﺗﻧﻣــﻳﺔ
ﻛﻔــﺎءة اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ٕواطﻼﻋﻬــم ﻋﻠــﻰ اﻷﺳــﺎﻟﻳب وآﺧــر اﻟﺗطــورات اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ ﻋﻣﻠﻬــم ﻟﺗﻣــﻧﻛﻬم ﻣــن اﻟﻘﻳــﺎم

ﺑواﺟﺑــﺎﺗﻬم أو ﻟﺗــوﻟﻲ اﻟوظــﺎﺋف اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟﺷــرﻛﺔ  ،وﺗﻌﻣــﻝ اﻟﺷــرﻛﺔ ﻋﻠــﻰ إﺟﺗــذاب اﻟﺷــﺑﺎب اﻟﻛــوﻳﺗﻲ ﻣــن

ﺧرﻳﺟــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫــد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ٕواﻟﺣــﺎﻗﻬم ﺑﺑ ـراﻣﺞ ﺗدرﻳﺑﻳــﺔ وﺗطوﻳرﻳــﺔ ﺑﻬــدف إﻋــدادﻫم وﺗــﺄﻫﻳﻠﻬم ﻟﺷــﻐﻝ
اﻟوظــﺎﺋف اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﺧطــﺔ اﻟﺗطــوﻳر اﻟــوظﻳﻔﻲ وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺻــدد ﺗطﺑــق اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺎت واﻹﺟ ـراءات
اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻔطﻲ .

ﻧظﺎم اﻟﺳﻔر ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺎت رﺳﻣﻳﺔ /ﺗدرﻳﺑﻳﺔ
ﺗدﻓﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻘﻳﺎم اﻟﻌﺎﻣﻝ /اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻔر ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺎت رﺳﻣﻳﺔ أو اﻟﺳﻔر ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺎت ﺗدرﻳﺑﻳﺔ .
درﺟــﺔ اﻟﺳﻔــر

ﺗﻛون درﺟﺔ اﻟﺳﻔر ﺣﺳب اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ

اﻟدرﺟﺔ ) (14وﻣﺎ دون

اﻟدرﺟﺔ )(18 – 15

اﻟدرﺟﺔ )(20 – 19

درﺟﺔ اﻟﺳﻔر

ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ

رﺟﺎﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ

اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ

وﻳﺗم ﺗرﻓﻳـﻊ درﺟـﺔ اﻟﺳـﻔر ﻣـن اﻟدرﺟـﺔ اﻟﺳـﻳﺎﺣﻳﺔ إﻟـﻰ درﺟـﺔ رﺟـﺎﻝ اﻷﻋﻣـﺎﻝ إذا اﻗﺗﺿـت اﻟرﺣﻠـﺔ طﻳ ارﻧـﺎ ﻣﺳـﺗﻣ اًر ﻳزﻳـد ﻋـن

) (8ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻳن اﻟﻛوﻳت ووﺟﻬﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ .
ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺳﻔر

ﻋﻧد اﻳﻔﺎد اﻟﻌﺎﻣﻝ /اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ رﺳﻣﻳﺔ ﻳﺻرف ﻟﻪ /ﻟﻬﺎ ﺑدﻝ ﻧﻘدي ﻳوﻣﻲ )ﺑﺎﻟدﻳﻧﺎر اﻟﻛوﻳﺗﻲ( ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :

اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ

اﻟدرﺟﺔ ) (16ﻓﻣﺎ دون

اﻟدرﺟﺔ )(20 – 17

اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ واﻟﻳﺎﺑﺎن وﻛورﻳﺎ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ

220

240

ﺑﺎﻗﻲ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم

200

220

اﻟدوﻟﺔ

وﻳﺻرف ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ /اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﻳﻣﺗﻪ ) (%50ﻓﻘط ﻣن ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺑدﻝ اﻟﻳوﻣﻲ ﻋن اﻷﻳﺎم اﻟﺗـﻲ ﻳﺗـوﻓر ﻟـﻪ /ﻟﻬـﺎ اﻟﻣﺳـﻛن ﺳـواء
ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻣن أي ﺟﻬﺔ أﺧرى .
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أﻳــﺎم اﻟﺳﻔـــر
ﻳﺻرف ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ /اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑدﻝ اﻟﻳوﻣﻲ ﻋن أﻳﺎم اﻟذﻫﺎب ﻟﻣﻘر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻗﺑﻝ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ﻟﺑدﺋﻬﺎ واﻟﻌودة ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌد
اﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
أﻣرﻳﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ  ،أﻣرﻳﻛﺎ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ  ،أﺳﺗراﻟﻳﺎ  ،اﻟﻳﺎﺑﺎن  ،اﻟﺻﻳن  ،ﻛورﻳﺎ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ  ،اﻟﻔﻠﺑﻳن أو أي ﺑﻠد آﺧر ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ  :ﻳوﻣﺎن ﻟﻠذﻫﺎب وﻳوﻣﺎن ﻟﻠﻌودة .

إذا ﻛﺎن ﻣﻘر اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻳر ﻣﺎ ﻫو ﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) أ (  :ﻳوم ﻟﻠذﻫﺎب وﻳوم ﻟﻠﻌودة .

اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻟﺟزاءات اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ
العقوبات التأديبية :
إن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﺑﺎط أﻣر ﺟوﻫري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻟﻌﺎﻣﻝ ،ﻟذا ﺗﻘوم ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﺗروﻝ اﻟﻛوﻳﺗﻳﺔ

واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑوﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎت وﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ آﻣن وﻳﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺳرﻳﺗﻪ،

وﻋﻠﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣراﻋﺎة ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﻘواﻋد وﺗﺣﻘﻳق ﻗدر ﻋﺎﻝ ﻣن اﻟﻧزاﻫﺔ واﻻﻧﺿﺑﺎط ﻓﻲ أداﺋﻬم
ﻟواﺟﺑﺎﺗﻬم.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄي ﻣن ﺗﻠك اﻟﻼزﻣﺎت ﺳﻳﺗم اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ ﺑﺣق اﻟﻣﺧﺎﻟف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻻﺋﺣﺔ اﻟﺟزاءات ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗدرج ﻣن اﻹﻧذار وﺣﺗﻰ اﻟﻔﺻﻝ ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ.
قواعد سلوك العمل :
أﺻدرت ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﺗروﻝ اﻟﻛوﻳﺗﻳﺔ ﻛﺗﻳب ﺗﻌرﻳﻔﻲ ﺣوﻝ ﻗواﻋد ﺳﻠوك اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻬﺎ ،ﻳﺳﺗﻬدف اﻟﻛﺗﻳب ﺗوﻓﻳر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹرﺷﺎدات ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟﺗوﺟﻳﻪ ﺳﻠوﻛﻬم ﻓﻲ أداﺋﻬم ﻷﻋﻣﺎﻟﻬم
وﻧﺷﺎطﻬم اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﺑزﻣﻼﺋﻬم واﻟﻌﻣﻼء ،وﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣظﻬر اﻟﻌﺎم واﻻﻟﺗزام ﺑﻘواﻋد اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ واﻷﺧﻼق واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻹﺧﻼص ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ،وﺗﻘدﻳم اﻟﻘدوة
اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك واﻟﺗﺻرﻓﺎت ،ﻛﻣﺎ ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﻪ

ﻟﻬﺎ  .وﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻋﺎﻣﻝ ﻗراءة ﻫذا اﻟﻛﺗﻳب واﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻗواﻋد ﺳﻠوك اﻟﻌﻣﻝ
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ .

ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
)أ( مكافأة نھاية الخدمة:
ﻳﺳﺗﺣق اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﺧدﻣﺗﻬم ﻣﺑﻠﻎ )اﻟﻣﻳزة اﻷﻓﺿﻝ( واﻟذي ﻳﻌﺎدﻝ راﺗب ﻧﺻف ﺷﻬر
ﻋن ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﺧدﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺳﺗﺣق اﻟﻣوظف ﻏﻳر اﻟﻛوﻳﺗﻲ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑواﻗﻊ ﺷﻬر ﻋن ﺳﻧوات
اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺧﻣس اﻷوﻟﻰ وﺷﻬر وﻧﺻف ﻋن اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻳﻬﺎ ،وﺗدﻓﻊ اﻟﻣﻳزة اﻷﻓﺿﻝ وﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ،وﻻ ﺗﺻرف ﻟﻠذﻳن ﻳﻔﺻﻠون ﻣن ﻋﻣﻠﻬم ﺑدون إﻋﻼن وﺑدون ﻣﻛﺎﻓﺄة ،واﻟذﻳن
ﻳﺳﺗﻘﻳﻠون ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﺧﻼﻝ ﻣدة اﻟﻌﻘد ﻗﺑﻝ إﻛﻣﺎﻟﻬم ﺳﻧﺗﻳن ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ.
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وﺗﺧﻔض اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ أﺛﻧﺎء ﺳرﻳﺎن اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
قيمة مكافأة نھاية الخدمة
ال يستحق مكافأة نھاية خدمة
نصف مكافأة نھاية الخدمة )(%50
ثالث أربع مكافأة نھاية الخدمة )(%75
كامل مكافأة نھاية الخدمة )(%100

مدة الخدمة عند االستقالة
أقل من سنتين
من )سنتين( ـ أقل من )خمس( سنوات
من )خمس( ـ أقل من )عشر( سنوات
عشر سنوات فأكثر

)ب( المـنحـة اإلضافية :
ﺗﺻرف اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﺧدﻣﺗﻬم ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻔطﻲ ﻷﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
)أﺳﺑﺎب ﺻﺣﻳﺔ ،اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ،ﺑﻠوغ ﺳن اﻟﺳﺗﻳن ،اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ،إﻟﻐﺎء اﻟوظﻳﻔﺔ/اﻟﻧﻘﻝ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺧﺎرج اﻟﻘطﺎع
اﻟﻧﻔطﻲ/ﻋدم ﺗﺟدﻳد ﻋﻘد اﻟﻌﻣﻝ /اﻟوﻓﺎة( .وﺗﺣﺳب ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟراﺗب اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد

اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ وﻻ ﺗدﺧﻝ اﻟﻌﻼوة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸطﻔﺎﻝ واﻟﻌﻼوات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻧﺣﺔ
اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ وﺗﺗراوح ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﻧﺻف ﺷﻬر إﻟﻰ ﻋﺷرة أﺷﻬر ﻛﺣد أﻗﺻﻰ ﺣﺳب ﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ واﻷداء وﻻ
ﻳﺳﺗﺣق اﻟﻣﻧﺣﺔ ﻣن ﻟدﻳﻪ أﻗﻝ ﻣن ) (5ﺳﻧوات ﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ .ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺳﺗﺣق اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﻣوظف اﻟذي
ﻟدﻳﻪ إﻧذار ﺧطﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ أو إﻧذار ﺧطﻲ ﻟﺛﻼث ﻣرات أو ﻣﺗوﺳط ﺗﻘﻳﻳم أداﺋﻪ ﺿﻌﻳف ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث
اﻷﺧﻳرة.

ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
)أ( االشتراك الشھري:
ﻳﺧﺿﻊ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،وﻳﺗﺣﻣﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ )(%7.5
ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ) (%11ﻛﺎﺷﺗراﻛﺎت ﺷﻬرﻳﺔ .وﻳﺑﻠﻎ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻣرﺗب ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﻳن
اﻷﺳﺎﺳﻲ )1500د.ك( ،وﻳﻐطﻲ اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋن )1500د.ك( ﻣن اﻟﻣرﺗب اﻟﺷﺎﻣﻝ ﺑﺣد

أﻗﺻﻰ ﻟﻠزﻳﺎدة )1500د.ك(.

وﻳﺳﺗﺣق اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋدي ﺷﻬري ﻣن اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑواﻗﻊ ) (%65ﻣن آﺧر ﻣرﺗب ﺷﻬري ﻋن
ﻣدة اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ،وﻳزداد ﺑواﻗﻊ ) (%2ﻋن ﻛﻝ
ﺳﻧﺔ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺣد أﻗﺻﻰ ).(%95
وﻳﺧﻔض اﻟﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋدي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ أﺛﻧﺎء ﺳرﻳﺎن اﻟﻌﻘد ﺑواﻗﻊ ) (%5إذا ﻛﺎن ﺳن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﻳﻪ

أﻗﻝ ﻣن ) (45ﺳﻧﺔ ،وﺑﻧﺳﺑﺔ ) (%2إذا ﻛﺎن اﻟﺳن ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻳن ) (45ﺳﻧﺔ و) (52ﺳﻧﺔ.

)ب( االستبدال أثناء الخدمة:
ﻳﺟوز ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ اﺳﺗﺑداﻝ ﺟزء ﻣن ﻣﻌﺎﺷﻪ اﻟﺗﻘﺎﻋدي اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻣن اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻷﺳﺎﺳﻲ )وﺑﺣد أﻗﺻﻰ رﺑﻊ ذﻟك

اﻟﻣﻌﺎش( ،وذﻟك إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣدة اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ )(20
ﺳﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ وﻟﻠﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ أوﻻد ،و) (15ﺳﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟدﻳﻬﺎ أوﻻد .وﻳﺻرف ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺑداﻝ
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ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣن دﻓﻌﺔ واﺣدة ،وﻳﺧﺻم اﻟﺟزء اﻟﻣﺳﺗﺑدﻝ ﻣن اﻟﻣرﺗب ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﺷﻬرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ) (5ﺳﻧوات
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻛرار.
نظام صندوق التأمين الخاص للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي:
أﻧﺷﺄت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧدوﻗﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻧﻔطﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ وذﻟك
ﻟﺗوﻓﻳر ﻣزاﻳﺎ ﺗﺄﻣﻳﻧﻳﺔ ﺗﺿﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺣق ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت ﻣن ﻣﻌﺎش أﺳﺎﺳﻲ وﺗﻛﻣﻳﻠﻲ ،وﻳﺑﻠﻎ
ﻣﻌﺎش اﻟﺻﻧدوق ﺑﺣد أﻗﺻﻰ ) (%95ﻣن ) (750د.ك وﻳﺑدأ اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻﻧدوق ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻳﻳن
اﻟﻌﺎﻣﻝ  ،وﻳﺗﺣﻣﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﺷﺗراﻛﺎت ﺗﻌﺎدﻝ ) (% 4.25ﻣن اﻟﻣرﺗب اﻟﺷﻬري اﻟﺷﺎﻣﻝ ﺑﺣد
أﻗﺻﻰ ) 2000د.ك( وﺗﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺻﺔ ﺗﻌﺎدﻝ ) (%8.5ﻣن اﻟﻣرﺗب اﻟﺷﻬري اﻟﺷﺎﻣﻝ.
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