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المقدمة
يستعرض هذا الدليل بإيجاز نظام العمل في شركة البترول الوطنية الكويتية ومستحقات
الموظف اثناء عمله في الشركة من اجور ومزايا عينية ونقدية إلى جانب الخدمات التي
تقدمها الشركة لموظفيها وشروط استحقاق كل منها .وقد روعي عند اعداد هذا الدليل أن
يتضمن كافة المعلومات التي تهم الموظف وتستوجب أن يكون على دراية بها واطالع عليها.
ويجدر التنويه إلى ان هذا الدليل ليس شامال لكل المعلومات وخصوصا المتعلقة بأنظمة
الشركة والمبينة بشكل مفصل في أنظمة شئون الموظفين التي يتم الرجوع إليها عند تحديد
مستحقات الموظفين .كما نود أن نوضح أن هذه االنظمة قابلة للتعديل والتغيير من حين آلخر
بما يخدم مقتضيات التطور والرقي وهو المنهاج الذي تسير عليه الشركة وتسعى دائما
لتحقيقه.
هذا ونأمل بلوغ غايتنا في ايصال وتعميم الفائدة المرجوة من إصدار هذا الدليل لجميع
الموظفين ،على انه تجدر االشارة إلى أن هذا الدليل اليلزم الشركة تحت أي ظرف من
الظروف إال بمقدار ما يحقق الغرض الذي قصد منه .وستكون الشركة علـى اتصال
بموظفيها من خالل التعاميم والنشرات ألي مستجدات تطرأ في المستقبل وترى ضرورة
إلمامهم بها.

دائرة الموارد البشرية
الطبعة الرابعة  1122م
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قواعد سلوك العمل
االحترام

البيئة

المجتمع

اخالقيات المهنة

السرية

يلتزم بقواعد سلوك العمل كافة الموظفين في شركة البترول الوطنية الكويتية وتهدف هذه
القواعد إلى توفير مجموعة من اإلرشادات لجميع الموظفين بالنسبة لسلوكهم في أدائهم لعملهم
ونشاطهم المهني  ،وفيما يتعلق بتعاملهم مع زمالئهم ومع الموردين والعمالء والمقاولين
والجهات الحكومية والجمهور .
وتعتبر هذه القواعد بمثابة وسيلة تذكير لجميع الموظفين بأهمية التمسك بأعلى مستويات
االستقامة والســلوك الشخصي في كل مسألة تتعلق بالشركة .
ويجب على الموظف أن يكون واعيا بأن أي مخالفة لهذه القيم قد تؤدي الى مساءلة المخالف
تأديبيا وكذلك من يتستر أو يخفي معلومات عن مخالفة تضر بمصالح شركة البترول الوطنية
الكويتية  ،وقد وردت اإلشارة في قواعد السلوك هذه الى المساءلة التأديبية بصفتها تلك
اإلجراءات اإلدارية التي تتخذها المؤسسة وشركاتها التابعة بموجب القوانين واألنظمة
السارية تجاه المخالف  ،وقد تصل العقوبة التأديبية إلى انهاء خدمة المخالف في الحاالت التي
تستدعي ذلك  .وقد يخضع المخالفون بجانب تلك المساءلة التأديبية الى المساءلة القانونية في
حالة ارتكاب مخالفة للقوانيـن المحلية .
ويجب على كل من ينضم الى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وكل من يؤدي
عمال فيها أن يلتزم بهذه القواعد لسلوك العمل .
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نظام العمل
ساعات العمل لجميع الموظفين في الشركة ( )01ساعة عمل في االسبوع .وتقضي متطلبات
العمل أن يكون هناك أكثر من نظام للعمل .
* العاملون بنظام العمل النهاري
 أيام العمل ( )5أيام في االسبوع بمعدل ( )8ساعات يوميا ابتداء من األحد إلى الخميس منالساعة ()7صباحا وحتى ( )3بعد الظهر .ويعتبر يوم الجمعة يوم الراحة االسبوعية
مدفوعة االجر ،ويوم السبت يوم راحة بأجر .وخالل شهر رمضان المبارك تكون ساعات
الدوام النهاري العادي ( )6ساعات يوميا.
* العاملون بنظام المناوبة
 أيام العمل ( )6أيام في االسبوع بمعدل ( )8ساعات يوميا وفقا لنظام الثالث نوباتالمتعاقبة (صباحا  ،مساء ،ليال ) أو بمعدل ( )21ساعة يوميا وفقا لنظام النوبتين
المتعاقبتين (صباحا ،ليال) .
 يمنح الموظفون يوم راحة بأجر ويوم الراحة االسبوعية كل أسبوع . خالل شهر رمضان المبارك ال يطرأ أي تغيير على ساعات عمل الموظفيين في دوامالمناوبة ويدفع لهم تعويض عن االعمال االضافية.
* العاملون بنظام العمل غير المنتظم
 تقضي متطلبات العمل أن يكون نظام دوام بعض العاملين وفق جداول عمل تختلف عنالدوام النهاري العادي ودوام المناوبة ولمدد غير محددة .
 يمنح الموظفين يوم راحة إسبوعية بأجر ويوم الراحة األسبوعية كل أسبوع. خالل شهر رمضان المبارك ال يطرأ أي تغيير على ساعات عمل الموظفين في الدوام غيرالمنتظم ويدفع لهم تعويض عن األعمال اإلضافية.
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 يجب على الموظف التقيد بمواعيد العمل الرسمية وفي حالة المخالفة يكون عرضه لتطبيقالئحة الجزاءات.
* إستحقاق الموظف  /الموظفة ذوي االعاقة أو من يرعى ولدا أو زوجا من ذوي االعاقة
(المتوسطة أو الشديدة) تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة األجر وفقا
للشروط والضوابط التي تصدرها الهيئة العامة لشئون ذوي االعاقة .

 .2العطل الرسمية
تعتبر األيام التالية عطال رسمية بأجر إجمالي :
التاريخ

مدة االجازة

المناسبة
رأس السنة الميالدية

 1يناير

يوم واحد

رأس السنة الهجرية

 1محرم

يوم واحد

 12ربيع األول

يوم واحد

االسراء والمعراج

 22رجب

يوم واحد

اليوم الوطني

 22فبراير

يوم واحد

يوم التحرير

 22فبراير

يوم واحد

عيد الفطر

 3-1شوال

ثالثة أيام

 12-9ذو الحجة

أربعة أيام

المولد النبوي الشريف

عيد االضحى(بما في ذلك وقفة عرفات)

 إذا وقع أحد أيام هذه العطل ضمن إجازة الموظف السنوية يضاف إلى تلك اإلجازة  ،وإذاصادف أي من هذه العطل يوم الجمعة فيعوض بيوم راحة آخر يمنح في أول يوم عمل يلي
العطلة.
 إذا وقعت عطلة المولد النبوي الشريف وعطلة االسراء والمعراج بين يومي عمل فإنهاترحل إلى الخميس التالي لها مباشرة.
 اعتبار اليوم الثالثين لشهر رمضان من كل عام يوم راحة تعطل فيه الشركة مالم يكن أولأيام عيد الفطر السعيد.
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 .3العمل االضافي
 يمنح الموظفين شاغلي الدرجات ( 20فما دون) وكذلك شاغلي الدرجات ( 25فما فوق)الذين يتطلب عملهم العمل بنظام المناوبة لتغطية ( )10ساعة في اليوم تعويضا عن ساعات
العمل االضافية التي يطلب منهم تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية .
 يكون الحد االقصى لتعويض الموظفين في جميع الدرجات المستحقة للعمل االضافي ()01ساعة في الشهر وفق الصالحيات المعتمدة وفي حالة الحاجة لزيادة ساعات العمل االضافي
عن الحد األقصى بسبب متطلبات ومقتضيات العمل يتطلب األمر موافقة المسئول األعلى
المفوض بالتعويض .
 يكون تعويض الموظفين عن األعمال اإلضافية وفق أحكام قانون العمل النفطي ،ويجبعلى جميع الموظفين الذين يعملون بنظام المناوبة االستمرار في أداء العمل حتى ولو بعد
انتهاء الوقت المحدد وإلى حين حضور الموظف المكلف بالعمل في المناوبة الالحقة  ،ومن
يخالف تلك التعليمات يكون عرضة لالجراءات التأديبية .

 .4ساعتين الرضاعة للموظفة
يتم منح الموظفة ساعتين للرضاعة وفقا للشروط والضوابط المقررة لذلك -:
 -2تمنح سنة كاملة بعد انقضاء إجازة الوضع (71يوم) والتي تبدأ أساسا من تاريخ بدء
إجازة الوضع .
 -1تمنح ( 21شهور ) فقط في حال إستفادتها من إجازة رعاية األمومة بنصف أجر
وهي ( 61يوم) متصلة وهي الحقة الجازة الوضع.
 -3يمكن للموظفة اإلستفادة من ساعتي الرضاعة إما مع بداية الدوام الرسمي أي من
الساعة ( 7صباحا –  9صباحا )  ،حيث يتـوجب عليهــا أن تكون علــى رأس
عملهــا السـاعة ( 9صباحا) أو قبل إنتهاء العمل حيث بإمكانها اإلنصراف من العمل
الساعة ( 2ظهرا) بعد قضائها ( )6ساعات على رأس عملها.
 -0خالل شهر رمضان المبارك على الموظفة الراغبة اإلستفادة من ساعتي الرضاعة أن
تكون على رأس عملها لمدة ( )0ساعات كاملة .
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 -5على الموظفة تقديم طلب اإلستئذان للرضاعة حسب نظام اإلستئذان المتبع في كل
جهة.
وفي حال تجاوز عدد الساعات المسموح بها ألكثر من (ساعتين) تقوم مجموعة الموارد
البشرية بإ تخاذ االجراءات الالزمة وفقا للوائح واألنظمة المتبعة فيما يخص نظام الحضور
واالنصراف .
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األجــــــــــور
 .1الراتب الشهري اإلجمالي
يتضمن الراتب األساسي مضافا إلية العالوات والبدالت المقرره حسب درجة الوظيفة .

 .2العالوة السنوية
يمنح كل موظف عالوة سنوية زيادة على الراتب االساسي في اليوم األول من شهر إبريل
من كل عام تتناسب مع مستوى أداء الموظف خالل السنة وتتراوح قيمتها من  %1.5إلى
 %21من الراتب األساسي والموظف الذي يلتحق بالشركة قبل شهر يناير أو يتم تثبيته
بعد فترة التدريب في أي وقت خالل العام تحسب له العالوة السنوية على اساس نسبي،
وتدفع له في شهر ابريل كما يمنح الموظف الذي وصل راتبه االساسي إلى نهاية مربوط
الدرجة منحة سنوية تدفع دفعة واحدة تتناسب مع مستوى أدائه خالل السنة وتصرف في
نفس الوقت الذي تصرف فيه العالوة السنوية للموظفين وال تعتبر جزءا من الراتب
األساسي .

 .3الترقية
تتم ترقية الموظف من وظيفته التي يشغلها إلى وظيفة أعلى في الدرجة والراتب عند توفر
الشاغر واستيفائه شروط الوظيفة وانطباق سياسة الترقيات عليه ويزداد راتبه االساسي
بنسبة ( )%7.5أو يمنح بداية مربوط الدرجة األعلى أيهما أكثر ،وبنسبة ( )%6كحد
أدنى إذا كان الراتب األساسي الجديد يتعدى منتصف مربوط الدرجة الجديدة ،باالضافة
إلى العالوات المحددة للدرجة األعلى .
تؤجل ترقية الموظفين غير المنتظمين بالعمل والحاصلين على مرضيات كثيرة خالل
السنة ( غير مرتبطة بإصابة  /مرض خطير) إلى حين ثبوت االنتظام بالعمل كما تؤجل
ترقية الموظفين الحاصلين على إنذارات خطية إلى حين انتهاء سريان مفعول اإلنذار .
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العـــــالوات والبـــدالت
يجب على الموظف إبالغ قسم مركز خدمة الموارد البشرية في موقعه بأي تغيير يطرأ على
حالته االجتماعية ( زواج /طالق  /والدة أو وفاة أحد األبناء  /تغيير الحالة االجتماعية
ألحد االبناء  /عمل أحد االبناء) وعن تغيير عنوان السكن في حينه وفي حالة المخالفة
يكون عرضة لتطبيق الئحة الجزاءات .
 -2عالوة غالء المعيشة:

يمنح جميع الموظفين عالوة غالء معيشة حسب الدرجة الوظيفية والحالة االجتماعية .
-1

الزيادة في عالوة غالء المعيشة:

تمنـح الزيادة في عالوة غالء المعيشة بشكل منفصل وتبلغ ( 211د.ك ) شهريا
للموظف الكويتي و ( 51د.ك ) للموظف الغير الكويتي وال تحسب ضمن اإلشتراكات
التأمينية وكذلك الصندوق الخاص إال أنها تعتبر جزء من المرتب الشامل للموظف 1
-3

العالوة االجتماعية:

يمنح جميع الموظفين الكويتيين عالوة اجتماعية حسب الدرجة الوظيفية والحالة
االجتماعية.
-4

العالوة اإلجتماعية لألطفال:

يمنح الموظفين الكويتيين الذكور عالوة اجتماعية لألطفال قدرها ( )51,-د.ك لكل
طفل وبحد أقصى ( )7أطفال وتصرف هذه العالوة ابتداء من الشهر الذي ولد فيه
اإلبن  /اإلبنة ويتم إيقافها إعتبارا من آخر الشهر الذي يتوقف فيه االستحقاق لهذه
العالوة أو من تاريخ إنتهاء الخدمة أيهما أسبق  ،وتزاد العالوه إلى ( )75,-د.ك لكل
طفل من األبناء المعاقين المستحقة عنهم العالوة االجتماعية  ،وإلى ( )211د1ك لكل
طفل من ذوي اإلعاقة الشديدة أو المتوسطة ويستثنوا من الحد األقصى لعدد األوالد .
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-5

عالوة السكـــن :

يمنح جميع الموظفين عالوة سكن حسب الدرجة الوظيفية والحالة االجتماعية.
-6

العالوة التشجيعية :

يمنح الموظفين الكويتيين والموظفين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في
الدرجات (  ) 11-5عالوة تشجيعية شهرية  ،و يوقف صرف هذه العالوة في حال
الندب أو اإلعارة داخل او خارج القطاع النفطي باستثناء المنتدبين أو المعارين داخل
القطاع النفطي المكلفين بمهام محددة  /مشاريع  /مسؤوليات .
-7

بدل االنتقال :

يمنح المووظفين المعينوين علوى سولم الودرجات بودل انتقوال وقودره ( )50دينوار كوويتي
شووهريا ويخصووم البوودل مموون يخصووص لووه سوويارة موون الشووركة لالسووتعمال الشخصووي
كميزة أو لطبيعة العمل على مدار  10ساعة.
-8

عالوة الدعم المالي :

تصرف لجميع الموظفين الكويتيين بواقع (  )51د1ك شهريا وذلك وفقا للشروط
واألحكام المقررة لذلك 1
-9

بدل مناوبة:

يمووونح المووووظفين الوووذين يعملوووون بصفوووـة منتظموووة وفقوووا لنظوووام المنووواوبتين أو الوووثالث
مناوبات المتعاقبة كل منهوا  8سواعات لتغطيوة ( )10سواعة عمول بودل منـوـاوبة قودره
( )211د.ك شهريا  .ويستــمر دفع البدل خالل اإلجازات السنوية والمرضية فقط .
-21

بدل طبيعة عمل :

 يدفع للموظفين بودل طبيعوة عمول يورتبط بدرجوة تعورض الموظوف للبيئوة الخارجيوةوالمشقات والمخاطرة وتبلـغ قيـمته ( )251د.ك شهريا كحـد أقصوـى وينقوـسم هوـذا
البـدل إلى الفـئات التاليـة - :


الفئة األولى  )051( :د.ك شهريا .
 الفئـة الثانيـة  )025( :د.ك شهريـا .
 الفئـة الثالثـة  )011( :د.ك شهريا.
 الفئـة الرابعـة  )51( :د.ك شهريا .
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 -22بدل عمل غير منتظم:

يمنح الموظفين الذين يطلب منهم العمل لمدد غير محددة بموجب جـداول عمل تختلف
عن جداول العمل النهارية وجداول المناوبة بدل شهري قدره ( 51د.ك) ويستمر دفع
البدل خالل اإلجازات السنوية والمرضية فقط .
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المزايا النقدية والعينية
 .1أنظمة المكافآت


تتم مكافأة الموظفين ذوي األداء المتميز والموظفين المشاركين في العمل الجماعي الذي
يتحقق من خالله اهداف الشركة وتنطبق عليهم المعايير والشروط المحددة في االنظمة
من خالل نظم المكافآت التالية:

المكافـــأة التشجيعية

كل سنة مالية مرة

المشاركة بالنجـــاح

كل سنة مالية مرة

المكافأة الفوريـــــة

غير محددة



بطاقة الشكر  :يحق لكل رئيس فريق فما فوق توجيه بطاقة شكر ألي موظف في الشركة
باالضافة إلى بطاقة دعوة مجانية في أحد المطاعم في الكويت أو كوبونات بنزين أو
كوبون للشراء من أحد المحالت التجارية المعتمدة بقيمة  51دينار كويتي كحد أقصى
نظير جهده اإلضافي المبذول لتحقيق أهداف العمل .

 .2منحة السكن الشهرية
تقدم الشركة منحة سكن شهرية باإلضافة إلى عالوة السكن وفق الضوابط والشروط المحددة
لشاغلي الدرجات ( )23فما فوق على النحو التالي :
الدرجة

الكويتي
المتزوج

غير الكويتي
أعزب/متزوج وال تقيم عائلته معه

متزوج وتقيم عائلته معه

25 – 23

131

------

131

27 – 26

161

115

161

11 – 28

321

175

321
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يتطلب من الموظف الكويتي /الموظفة الكويتية إلستحقاق منحة السكن الشهرية أن يستوفي
الشروط التالية :
أ .أن يكون الموظف  /الموظفة متزوجا.
ب .عدم حصول الموظف  /الموظفة أو زوجته  /زوجها على ميزة السكن سواء كانت مادية
أو عينية من أية جهة عمل أخرى وذلك بشهادة من جهة عمل الزوجة  /الزوج.
ج .يوقف صرف منحة السكن الشهرية للموظف  /الموظفة من الشهر التالي بعد مرور سنة
ونصف من تاريخ تخصيص السكن من الرعاية السكنية أو شراء السكن ،وبعد مرور
أربع سنوات من تاريخ استالم صرف أول دفعة من القرض العقاري لبناء السكن.
 عند انتفاء أي من الشروط السابقة في المستقبل ،على الموظف إشعار قسم مركز خدمةالموارد البشرية فــي الموقع التابع لـــه في حينه وإال فسوف يكون عرضة للمساءلة
القانونية .

 .3منحة األثــــاث
تقدم الشركة منحة األثاث للموظفين شاغلي الدرجات أدناه وللقياديين الكويتيين وفق شروط
وضوابط محددة ولمرة واحدة أثناء الخدمة على النحو التالي :
الدرجة
الوظيفية

الكويتي
المتزوج

غير الكويتي
أعزب/متزوج وال تقيم عائلته معه

متزوج وتقيم عائلته معه

6–2

511

-------

-------

8–7

751

-------

-------

21 – 9

2111

-------

-------

25 – 23

1511

2511

1111

11 – 26

3111

1111

3111

الوظائف القيادية

0111

-------

-------
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 .4المساعدة التعليمية ألبناء الموظفين الغير كويتيين
يمنح الموظفين غير الكويتيين شاغلي الدرجات ( )23فما فوق مساعدة تعليمية ألبنائهم
المقيمين داخل الكويت فقط ،وذلك بما يعادل ( )%91من مصاريف الدراسة الفعلية باستثناء
مصاريف المواصالت والكتب ،وبحد أقصى ال يزيد عما تقرره وزارة التربية للمدارس
الخاصة وحسب جنسية الموظف وبحد أقصى ( )0أطفال للذين تتراوح أعمارهم بين()29-0
سنة .
وعلى الموظف أن يتقدم بطلب المساعدة التعليمية إلى قسم مركز خدمة الموارد البشرية
في الموقع التابع له مرفقا ً مع الطلب االيصاالت والفواتيرالمعتمدة من الجهات الرسمية
والخاصة بالمصاريف الدراسية التي دفعها عن ابنائه المستحقين .

 .2المساعدة التعليمية البناء الكويتيين ذوي االحتياجات الخاصة
يستحق الموظفين الكويتيين المساعدة التعليمية عن ابنائهم من ذوي االحتياجات الخاصة الذين
تتراوح أعمارهم بين ( )0سنوات و ( )12سنه الملتحقين بمدارس تأهيلية خاصة  ،وتتحمل
الشركة ( )%91من مصاريف الدراسة الفعلية واالجهزة المساعدة بحد أقصى ( )1111د.ك
في السنة  ،ويجوز تقديم المساعدة التعليمية للملتحقين بالمدارس الحكومية أو األهلية بحد
أقصى( )511د.ك والمحتاجين لبعض المساعدات التعليمية أو الخدمات الطبية أو النفسية
الخاصة .
وعلى الموظف أن يتقدم بطلب المساعدة التعليمية إلى قسم مركز خدمة الموارد البشرية
في الموقع التابع له مصطحبا معه شهادة اثبات االعاقة والتقارير الطبية المعتمدة من
الجهات الرسمية التي تؤكد الحاجة التأهيلية لالبن المعاق وشهادة إثبات عدم تقاضيه
مساعدة أو دعم مادي من جهات أخرى في الدولة وشهادة إثبات حاجة اإلبن المعاق
للخدمات الطبية أو النفسية الخاصة .
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 .2تذاكر السفر وشحن األمتعة الشخصية
تدفع الشركة للموظف المتعاقد معه من الخارج عند بدئه العمل وانتهاء خدمته في الشركة
نفقات النقل بالطائرة بالدرجة السياحية ومعيشته وهو في طريق السفر من موطنه األصلي
إلى الكويت عند التعيين وحين العودة إلى موطنه األصلي عند انتهاء خدمته .
وتدفع تذاكر سفر مماثلة لزوجة الموظف ولغاية أربعة أطفال تقل أعمارهم عن ( )29عاما
بشرط إكماله فترة التجربة بنجاح  ،وفي حالة رغبة الموظف في إحضار عائلته إلى الكويت
قبل إتمام فترة التجربة فإن الشركة تتولى تسديد نفقات السفر بعد اجتيازه فترة التجربة
وتكلفة نقل امتعة اضافية بحد أقصى ( )15كيلو غرام بالنسبة للشخص البالغ ،ونصف هذا
المبلغ لكل طفل مرافق وال تدفع الشركة نفقات شحن بعض الممتلكات مثل البيانو والسيارات
والقوارب وما شابه ذلك .

 .2تذاكر السفر أثناء اإلجازة السنوية
أ .يمنح الموظف الكويتي قيمة تذاكر السفر جوا ذهابا وإيابا من الكويت إلى القاهرة
حسب األحكام التالية :
الدرجة
الدرجة ( )2إلى الدرجة ()9

االستحقاق
مرة واحدة كل سنتين خدمة للموظف  +الزوجة وأربعة
أبناء دون التاسعة عشرة بالدرجة السياحة.

الدرجة ( )21إلى الدرجة ()28

مرة كل سنة خدمة للموظف  +الزوجة وأربعة أبناء دون
التاسعة عشرة بالدرجة السياحية.

الدرجة ( )29إلى الدرجة ()11

مرة كل سنة خدمة للموظف  +الزوجة وأربعة أبناء دون
التاسعة عشرة بالدرجة األولى .

تصرف قيمة تذاكر السفر للموظفين الكويتيين المستحقين مع راتب شهر يناير من كل عـــــــام ،
كما تصرف تذاكر السفر للموظفة الكويتية ولعائلتها (الزوج وأربعة أبناء ،ممن هم دون التاسعة
عشرة) حسب الشروط والضوابط الخاصة بذلك .
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ب .تصرف للموظف غير الكويتي قيمة تذاكر السفر إلى موطنه األصلي وفقا للضوابط
والشروط وحسب األحكام التالية :
الدرجة

االستحقاق

الدرجة ( )2إلى الدرجة ()6

مرة واحدة كل سنتين خدمة للموظف فقط بالدرجة السياحية .

الدرجة ( )7إلى الدرجة ()21

مرة واحدة كل سنتين خدمة للموظف  +زوجته وأربعة أبناء دون
التاسعة عشرة بالدرجة السياحية .

الدرجة ( )23إلى الدرجة ()28

مرة واحدة كل سنة خدمة للموظف  +زوجته وأربعة أبناء دون
التاسعة عشرة بالدرجة السياحية.

الدرجة ( )29إلى الدرجة ()11

مرة واحدة كل سنة خدمة للموظف  +زوجته على درجة رجال
األعمال ،وعلى الدرجة السياحية ألربعة أبناء دون التاسعة عشرة .

 .8القروض
يجوز منح الموظف قرضا يعادل الراتب اإلجمالي لشهرين ،وبحد أقصى ثالثة قروض طيلة
فترة خدمة الموظف ويشترط مرور ( )0سنوات على األقل بين كل قرض وآخر ،ويمنح
القرض وفق القواعد والشروط الخاصة بالقروض ،ويسدد القرض على أقساط شهرية
متساوية خالل مدة أقصاها ( )10شهرا اعتبارا من بداية الشهر التالي للصرف .

 .9منحة الزواج
يمنح الموظف الكويتي (ذكر /أنثى) عند زواجه ألول مره أثناء خدمته بالشركة منحة زواج
تعادل األجر اإلجمالي لشهر واحد على أساس راتب أعزب وذلك وذلك عند تقديم وثائق
الزواج الثبوتية وال تدفع إال بعد أن يكون الموظف أنهى بنجاح فترة التجربة ،وتدفع مرة
واحدة وال يستحقها الموظف إذا كانت لديه زوجة أخرى في عصمته .
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 .10تخصيص السيارات
تؤمن الشركة للموظفين في الدرجة ( )26فما فوق وللموظفين في الدرجة ( )25ويشغلون
وظائف درجتها ( )26ويحملون المسمى الوظيفي لتلك الوظائف حسب اختيارهم سيارات
الستعمالهم بصورة منتظمة وذلك مقابل خصم بدل االنتقال الخاص بهم .

 .11التعويض عن اإلصابات والعجز الكلي والوفاة
توفر وثيقة التأمين الجماعي الموحدة لجميع العاملين في القطاع النفطي التأمين على الحياة
وإصابات العمل على مدار ( )10ساعة سواء كانت داخل العمل أو خارجه كما تشمل
التعويض عن اإلصابات التي تحدث خارج الكويت .ولحفظ حقه في التعويض  ،على
الموظف عدم التنازل عن أي حق أو تعويض في حوادث المرور أو االعتداء وأن يبلغ عن
اإلصابة خالل ( )211يوما من تاريخ وقوع الحادث مع تقديم المستندات الثبوتية مثل إخطار
حادث المرور وحكم المحكمة و التقارير الطبية  ....إلخ .
وبشكل عام فإن وثيقة التأمين تغطي الوفاة واإلصابات والعجز الكلي والجزئي الدائمين ،
وتتفاوت قيمة التعويض من الراتب الشهري اإلجمالي عن ( )10شهرا ألى الراتب الشهري
اإلجمالي عن ( )71شهرا حسب الحالة .
كما تغطي وثيقة التأمين الجماعي مصاريف العالج الطبي الناجم عن حادث وبحد أقصى
( )1111د.ك للشخص ومصاريف إعادة الموظف إلى الكويت أو الموطن األصلي في حالة
وفاته أو عجزه عن السفر نتيجة للمرض أو الحادث (متضمنا مصاريف المرافق) وبحد
أقصى ( )1111د.ك للشخص .

 .12العالج الطبي المجاني لجميع الموظفين وأفراد عائالتهم
توفر الشركة العالج الطبي المجاني لجميع الموظفين وأفراد عائالتهم المقيمين معهم بصفة
دائمة في مستشفى األحمدي وذلك حسب القواعد واألنظمة المعمول بها لديهم وكذلك في
عيادات الشركة المخصصة فقط للموظفين .
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 .13التأمين الصحي للموظفين الموفدين للخارج في مهمات رســـمية أو في
بعثات دراسية أو في مهمات تدريبية .
توفر الشركة العالج الطبي المجاني للموظفين الموفدين للخارج أو الموفدين في بعثات
دراسية أو في مهمات تدريبية ولعائالتهم (الزوجة واألبناء تحت سن  15سنة) وذلك بحد
أقصى من الفائدة قدره ( )5111د.ك بالنسبة للموظف و ( )2111د.ك بالنسبة لكل فرد من
العائلة خالل أي سنة من سنوات التأمين على أنه توجد بعض المصاريف الطبية التي لن تدفع
بموجب هذا النظام وعلى الموظف التأكد من هذه االستثناءات قبل سفره.

 .14نظام التأمين الصحي الجماعي
نظــام يعني بتقديم الرعاية الصوحية عـوـن طريوق القطواع الصوحي الخواص فوي دولوة الكويوت
بشكل إختياري للعاملين في القطاع النفطــي وهو نظام مؤقت لفترة زمنيوة تسوتغرق مون 6-5
سنوات لحوين اإلنتهواء مون بنواء وتجهيوز مبنوى مستشوفى األحمودي الجديود التوابع لشوركة نفوط
الكويت 1
وبإمكان الموظفين التعرف على آلية النظام والشروط واإلستثناءات والمزايا المقدمة وآخر
المستجدات عن طريق الدخول على الموقع المخصص لذلك في البوابة اإللكترونية للشركة
2 Portal/HR Department/Group Medical Insurance

 .12تكريم الموظفين أثناء الخدمة
تحرص الشركة على تقدير جهود موظفيها بتكريم من أمضوا ( )21سنوات خدمة متصلة فما
فوق بمنحهم شهادات تقديرية وهدايا  ،ويعاد تكريم الموظف مرة أخرى بعد كل خمس
سنوات حتى ( )01سنة خدمة .

 .12تكريم الموظفين عند نهاية الخدمة
تقوم الشركة بتكريم موظفيها ممكن امضوا ( )21سنوات خدمة متصلة على األقل وذلك عند
انتهاء خدماتهم وذلك بمنحهم شهادة وهدية عينية وفق شروط وضوابط محددة .
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 .12النظارات الطبية وأدوات تحسين السمع
* النظارات الطبية
 يتم توفير النظارات الطبية عن طريق تحمل الشركة مقابل التكلفة بحد أقصى ( )31د.كللصغار وحتى سن  01و( )01د.ك فوق سن . 01
 تحدد فترة الفحص الدوري الالزم إلعادة قياس النظر والحاجة لتجديد النظارة تبعا لفئاتاألعمار المحددة على النحو التالي :

الفئة األولى  :األطفال تحت سن  13سنة :
يتم تغيير العدسات كل ستة شهور وإطار واحد كل سنة بعد الفحص متى استدعى األمر ذلك.
الفئة الثانية  :األعمار من  13إلى  40سنة :
يتم تغيير العدسات كل سنة وإطار واحد كل سنتين بعد الفحص متى استدعى األمر لذلك.
الفئة الثالثة  :العمر فوق  40سنة :
يتم تغيير اإلطار كل  0سنوات على األقل مع تغيير للعدسات بعد الفحص متى إستدعى األمر
لذلك .

* أدوات تحسين السمع
ضعيف السمع بشكل دائم يحدد له فحص سنوي لمستوى السمع والحاجة لتجديد السماعة
نتيجة للفحص .
وعلى وجه العموم يتم تقدير حاجة الموظف أو أي من أفراد أسرته المتمتعين بالرعاية
الطبية للنظارة أو السماعة الطبية  ،وذلك بواسطة األخصائي الطبي المختص بمستشفى
األحمدي  ،ويكون الموظف مسئوال عن المحافظة على النظارة وصيانتها .
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 .18المساعدة العاجلة لألرملة
تدفع ألرملة الموظف مساعدة عاجلة تعادل الراتب الشامل لثالثة أشهر أو ( )0111د.ك
أيهما أقل  ،كما تتحمل الشركة تكاليف نقل جثمان الموظف أو أحد افراد أسرته (الزوجة
واألوالد) من الكويت إلى الموطن األصلي ،باإلضافة إلى صرف قيمة تذاكر السفر ذهابا
وإيابا للشخص المرافق للجثمان .
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نهايــــة الخدمـــة
 .1مكافأة نهاية الخدمة
يستحق جميع الموظفين الذين تنتهي خدمتهم لدى الشركة ألي سبب كان مكافأة نهاية
الخدمة باستثناء الذين يفصلون من عملهم بدون إعالن وبدون مكافأة أو الذين
يستقيلون من العمل خالل مدة العقد قبل إكمالهم سنتين من الخدمة  .وتحسب مكافأة
نهاية الخدمة وفق أحكام قانون العمل النفطي  ،كما تراعى األحكام الخاصة في قانون
التأمينات االجتماعية الكويتي فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للموظفين
الكويتيين الذين يستحقون الميزة األفضل والتي تعادل الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة
وفق أحكام قانون العمل النفطي ومكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل األهلي .
الموظفين الذين تنتهي خدماتهم خالل العقد وقبل إكمالهم العشر سنوات خدمة في
الشركة تخفض مكافأة نهاية خدمتهم بمقدار النصف إذا كانت مدة خدمتهم تبلغ سنتين
إلى أقل من خمس سنوات ،وبمقدار الربع إذا كانت خدمتهم تبلغ خمس سنوات إلى
أقل من عشر سنوات ويستثنى من ذلك من تنتهي خدماتهم بسبب التقاعد .

 .2المنحة اإلضافية للموظفين الكويتيين
تصرف المنحة اإلضافية للموظفين الكويتيين تقديرا لخدماتهم وعند انتهاء خدمتهم من
الشركة ألسباب صحية (عدم اللياقة الصحية للعمل  ،العجز الصحي  ،استنفاذ
اإلجازات المرضية) ،اإلحالة للتقاعد  ،بلوغ سن الستين  ،االستقالة  ،إلغاء الوظيفة ،
النقل إلى جهه خارج القطاع النفطي  ،عدم تجديد عقد العمل  ،الوفاة  .وتحسب قيمة
المنحة اإلضافية على أساس الراتب اإلجمالي عند انتهاء الخدمة ،وال تدخل العالوة
االجتماعية لألطفال والعالوات المرتبطة بطبيعة العمل في حساب المنحة اإلضافية .
وتتراوح قيمتها من شهرين إلى عشرة أشهر كحد أقصى حسب سنوات الخدمة وال
يستحق المنحة من لم يستكمل ( )5سنوات خدمة في الشركة .
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 .3رواتب مدة اإلعالن
يتقاضى الموظف (أو ورثته) الذي تنتهي خدمته بسبب استنفاذ اإلجازات المرضية /
عدم اللياقة الصحية/العجز الدائم أو الكلي أو الوفاة تعويضا يعادل األجر اإلجمالي
لمدة اإلعالن المقرر له وفي حالة الوفاة بسبب إصابة عمل يتقاضى الورثة رواتب
إجمالية عن بقية مدة العقد بحد أدني ( )3أشهر وحد أقصى ( )6أشهر .
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االجـــــازات
 .1اإلجازات السنوية
تكون االجازة السنوية خالل السنة التعاقدية كما يلي :
الدرجة الوظيفية
6-2
9-7
11-21

مدة الخدمة
أكثر من ( )5سنوات خدمة متصلة
حتى ( )5سنوات خدمة
 41يوم
 31يوم
 41يوم
 35يوم
 45يوم
 41يوم

اليستحق الموظف إجازة سنوية إال بعد مضي ستة شهور من تاريخ بدء العمل وتكون مدة
اإلجازة الممنوحة بعد ذلك متناسبة مع ذلك الجزء من السنة الذي قضاه الموظف فـــي
الخدمة .
يجوز للموظف أن يجزئ إجازته السنوية بحد أقصى أربع مرات خالل السنة الواحدة شريطة
أال يقل مجموع عددها أو مدةإحداها عن نصف مدة اإلجازة السنوية المقررة له حسب
درجته الوظيفية 1

 .2اإلجازة المرضية
االجازة المرضية هي غياب الموظف عن عمله لسبب صحي غير ناشئ أو غير متصل بقيام
الموظف بأعماله الوظيفية  .ويعوض الموظف إذا حصل على إجـــازة مرضية تزيد عن
ثالثة أيام خالل إجازتـــه السنوية شـــريطة تقديم ما يثبت مرضه فور مباشـــرته للعمــل .
االجازة المرضية كفلها قانون العمل للموظف مراعاة لظروفه الصحية وفي حالة استغالل
هذه الميزة وزيادة عدد اإلجازات المرضية عن المعدل الطبيعي خالل السنة غير المرتبطة
بإصابة  /مرض خطير فإن ذلك يؤثر على تطوير الموظف ومستقبله الوظيفي وعلى
الموظف إبالغ مسئوله المباشر بالمدة التقريبية لإلجازة المرضية وأن يلتزم بتقديم اإلجازة
المرضية فور عودته للعمل وبحد أقصى ( )7أيام  ،على أن تكون صادرة عن المستوصف/
المستشفى التابع لعنوان سكنه حسب البطاقة المدنية باستثناء مستشفى األحمدي والمستشفيات
التخصصية .
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 .3إجازة الوضع ورعاية األمومة
تمنح الموظفة الحامل إجازة وضع بأجر كامل مدتها ( )31يوما قبل الوضع و ( )01يوما بعد
الوضع أو ( )71يوما متصلة من تاريخ انقطاعها عن العمل للوضع .
تمنح الموظفة الكويتية وغير الكويتية المتزوجة من كويتي إجازة رعاية األمومة بنصف أجر
ومدتها ( )61يوما متصلة بإجازة الوضع ،مع احتفاظها باستحقاقها السنوي لالجازة السنوية ،
بينما تتمتع الموظفة غير الكويتية بإجازة الوضع المذكورة أعاله فقط ويلغي حقها باإلجازة
السنوية في تلك السنة .
تمنح الموظفة الكويتية ذات اإلعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل ال تحسب من إجازاتها
األخرى إذا كانت حامال وأوصت اللجنة الفنية المختصة بأن حالتها تتطلب ذلك  ،باإلضافة
إلى إستحقاقها إلجازة الوضع لمدة ( )71يوم براتب كامل وإجازة رعاية األمومة التالية
إلجازة الوضع لمدة ( )0شهور براتب كامل تليها ( )6شهور بنصف راتب وفقا لما توصي
به اللجنة الفنية المختصة .

 .4اإلجازة اإلضطرارية
يجوز منح الموظف االجازة االضطرارية بحد أقصى ( )21أيام بأجر كامل خالل السنة
الميالدية وفق الشروط والضوابط المحددة للحاالت التالية :
 )2عند مراجعة الموظف مع أحد أفراد عائلته المباشرين بموجب موعد مســـــبق إلجراء
فحوصات طبية لدى العيادات التخصصية .
 )1في حال دخول أحد أفراد عائلة الموظف المباشرين إلى المستشفى .
كما يمنح الموظف إجازة وفاة مدتها سبعة أيام بأجر كامل في حالة وفاة أحد أفراد أسرته
المباشرين وثالثة أيام في حالة وفاة أحد أفراد أسرته غير المباشرين سواء داخل أو خارج
الكويت .
ويجوز منح الموظفة المسلمة في حالة وفاة زوجها إجازة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة
أيام .
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مالحظات
 أفراد العائلة المباشرين ( :األم  ،األب  ،الزوج  ،الزوجة  ،األوالد  ،األخوة ،األخوات) .
 أفراد العائلة غير المباشرين ( :الجد  ،الجدة ،العم ،العمة ،الخال ،الخالة  ،أحدوالدي الزوج أو الزوجة) .
 في جميع األحوال يجب على الموظف تقديم المستندات الرسمية الخاصة بحاالتالمرض /الوفاة لقسم مركز خدمة الموارد البشرية في الموقع التابع له وفي حالة
تعذر ذلك تخصم اإلجازة من الراتب ويكون الموظف عرضـــة لإلجراءات
التأديبية .

 .2اإلجازة بدون مرتب
يجوز منح الموظف إجازة بدون مرتب التزيد عن ( )31يوميا في السنة وذلك بعد
استنفاذ رصيده من االجازات السنوية المتراكمة ويجوز مدها لفترة أخرى في
الظروف االستثنائية بموافقة العضو المنتدب أو نائب العضو المنتدب للشؤون المالية
واالدارية  ،على أن يتحمل الموظف الكويتي إجمالي اشتراكات التأمينات االجتماعية
( )% 28.5وصندوق التأمين الخاص للعاملين في القطاع النفطي ( )%21.75إذا
زادت مدة اإلجازة عن ( )7أيام .

 .2إجازة مرافق مريض
يمنح الموظف المرافق لمريض من أفراد أسرته المباشرين والمبعوث على نفقة
وزارة الصحة العامة /مستشفى األحمدي أو أي جهة رسمية أخرى أو نفقته الخاصة ،
إجازة لمرافقة مريض براتب كامل لمدة ال تتجاوز ( )91يوما خالل السنة التقاعدية ،
ولحاالت العالج المستعصية تمدد فترة اإلجازة بموافقة رئيس مجلس إدارة مؤسسة
البترول الكويتية .
على الموظف تقديم طلب اإلجازة مرفقا ً معه شهادة مصدقة من وزارة الصحة أو
مستشفى األحمدي تبين المدة المطلوبة لمرافقة المريض .
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 .2إجازة تقديم اإلمتحانات الدراسية
يجوز منح الموظف الكويتي إجازة لتقديم االمتحانات الدراسية ولمدة ال تزيد عن ()31
يوما في السنة الدراسية بشرط أن يكون قد مضى على تعيينه سنتان على األقل وأن يكون
التخصص فنيا أو يتماشى مع الوظيفة التي يشغلها أو في نفس مجال العمل في دائرته
وفي مجال التخصصات المعتمدة لدى الشركة ويجب أن ال يكون حاصال على أية
جزاءات تأديبية سارية المفعول وأن ال يقل أداؤه آلخر سنة عن جيد .
على الموظف عند تقديم اإلجازة أن يرفق مع الطلب إثباتا ً من المدرسة  /الجامعة /
اعتماد وزارة التعليم العالي للدراسة خارج دولة الكويت ومواعيد االمتحانات كما عليه
عند انتهاء اإلجازة تقديم شهادة تثبت بأنه قد تقدم فعالً لإلمتحانات وإذا تعذر ذلك
تخصم فترة اإلجازة من مرتبه ويكون عرضة لالئحة الجزاءات .

 .8إجازة الحج
تمنح للموظفين المسلمين ألداء فريضة الحج وال تمنح إال مرة واحدة وذلك بعد انقضاء
أربع سنوات متصلة على خدمة الموظف وتكون مدتها ( )18يوما .
يجب على الموظف بعد عودته أن يبرز ما يثبت تأديته لفريضة الحج .

 .9إجازة الزواج
يستحق الموظف الكويتــــي (ذكرا أم أنثى ) والموظف الغير كويتي (ذكـــرا) الذي
يتزوج بعد تعيينه فـي الشـــــركة إجازة زواج مدتها ســــبعة أيام متواصلة بأجر
إجمـــالي شريطة أن ال يكون لهذا الموظف زوجة على عصمته  ،كما أنها تمنح لمرة
واحدة فقط .
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 .10إجازة التفرغ الرياضي
يجوز منح الموظف إجازة خاصة للتفرغ الرياضي بأجر شامل سواء كان العبا أو
إداريا للمشاركة في أي من األلعاب والمسابقات القارية أو االقليمية أو الدولية  ،وتمنح
عن فترتي اإلعداد والمشاركة فقط وتشمل فترتـي الســـــفر والعودة إذا كانت المشاركة
خارج البالد وفقا للفترة المحددة والمعتمدة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك
حسب شروط وضوابط التفرغ الرياضي .

 .11اإلجازة الخاصة
 يجوز منح إجازة خاصة براتب كامل للموظف لحضور دورات ثقافية أو عمالية أو مهنيةداخل أو خارج الكويت بشرط عدم تعارض ذلك مع ظروف ومتطلبات العمل .
 يجوز منح الموظف  /الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي اإلعاقة إجازة خاصةبمرتب كامل ال تحتسب من إجازاته األخرى إذا كان مكلفا برعايته للعالج خارج أو داخل
الكويت وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة .

دليل الموظف – 1122
Page 27

الخدمــــــــــــــــات

 .1الخدمات االجتماعية والثقافية
توفر الشركة وسائل الترفيه لموظفيها وألسرهم خارج ساعات العمل من خالل األنشطة
االجتماعية والثقافية والترفيهية التي تقيمها في نادي الشركة (بيت الوطنية) باإلضافة إلى
المخيم الربيعي وتنظيم رحالت السفر والمسابقات الرياضية .

 .2خدمات التغذية
توفر الشركة الخدمات الغذائية لجميع موظفي الشركة بأسعار رمزية من وجبات (خفيفة /
صحية) لموظفي العمل المنتظم والوجبات الحارة (غداء  /عشاء) لموظفي العمل الغير منتظم
(المناوبة)  ،باإلضافة إلى وجبتي الفطور والسحور في شهر رمضان وتوفير خدمة الكانتين
المجانية لجميع الموظفين عن طريق مخصصات مالية حسب المستوى الوظيفي  ،كما يتم
توزيع مخصصات الشاي والقهوة مجانا (الراشن) للموظفين الذين ال توجد خدمة الكانتين في
أماكن عملهم .

 .3خدمات اإلقامة والسفر
توفر الشركة جميع الخدمات المتعلقة بإجراءات االقامة للموظف وعائلته من تجديد ،إلغاء ،
تحويل  ،إصدار تصاريح أذونات العمل ،سمة الدخول  ،الزيارة التجارية والعائلية  ،االلتحاق
بعائل وإجراءات الفحص الطبي وبعض الخدمات الشخصية الخاصة بالموظف  ،كما تشمل
خدماتها الحصول على تأشيرات الدخول للدول األخرى من السفارات داخل الكويت
وخارجها للمبعوثين في رحلة عمل أو مهمة تدريبية أو بعثة دراسية وعمل حجوزات
الطيران لهم .
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تعليمات السالمة والصحة والبيئة
تحرص الشركة على حماية جميع موظفيها  ،وتضع سالمتهم في مقدمة إهتماماتها  ،وتسخر
كل إمكانياتها لحمايتهم ( من خالل أنظمة السالمة واإلطفاء والصحة المهنية واألمن والبيئة ،
والتدريب  ،وحمالت التوعية) وذلك للحد من إصابات العمل إلى أقصى مستوى ممكن ،
وحماية العاملين والبيئة .وال يمكن منع وقوع الحوادث من غير تظافر جهود الموظفين مع
إدارة الشركة وإتباعهم ألنظمة ولوائح السالمة واألمن والصحة المهنية والبيئية  ،وإستخدام
معدات الوقاية الشخصية بما في ذلك إرتداء المالبس الواقية التي تصرفها الشركة للعاملين
داخل مناطق التصنيع والورش  .كما أن كل موظف في الشركة مطالب بمعرفة واجباته
ومسئولياته تجاه السالمة الصناعية والصحة المهنية وحماية البيئة واألمن  ،واإللمام بكيفية
إستخدام مطفآت الحريق  ،ومعرفة إجراءات اإلخالء في حاالت الطوارئ  ،ومعرفة ما تعنيه
النغمات المختلفة لصافرات االنذار (حالة الخطر  ،زوال الخطر...إلخ )  ،والمظاهر البيئية
السلبية  ،وغيرها .يمكن االستعانة باألنظمة والوثائق واللوائح المنشورة في موقع دائرة
السالمة والصحة والبيئة على االنترنت  ،باإلضافة إلى الكتيبات واإلرشادات والتعاميم
الصادرة بهذا الشأن .
كما يجب على جميع الموظفين اإللتزام ببرامج التدريب المختلفة والمعنية بنظام الصحة
والسالمة والبيئة والمقررة من قبل قسم التدريب في دائرة السالمة والصحة والبيئة  ،كما
يجب الحصول على جواز التدريب لتسجيل وتوثيق المواد التدريبية وذلك قبل دخول المصفاة
أو مباشرة العمل  ،وفي حالة عدم االلتزام بذلك يكون الموظف المخالف عرضة لتطبيق
االجراءات التأديبية عليه حسب الئحة الجزاءات في الشركة .
وفي حالة تعرض الموظف لحادث صناعي أثناء العمل أو مشاهدته  /علمه بأية حالة طارئة
في مكان عمله ( على سبيل المثال  :حريق  ،أو انبعاثات غازية  ،أو تصريف مياه صناعية
غير معالجة أو إنسكابات بترولية )  ،يجب عليه ابالغ مركز تحكــــــــم إتصاالت الطوارئ
(على هاتف  )888فورا وتزويد متلقي البالغ بالبيانات الدقيقة حول الحادث (الموقع ونوعية
الحالة الطارئة  ،وهل هناك اصابات...إلخ ) .
كما يجب على المسئول المباشر للمصاب تعبئة نموذج إصابة العمل وإرساله إلى عيادة
المصفاة المعنية خالل  08ساعة  ،وأال يسمح للمصاب بمباشرة العمل إال بعد موافقة الطبيب
المعالج .
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الئحـــــة الجـــــــزاءات
تنبثق الئحة الجزاءات المعمول بها في الشركة عن أحكام قانون العمل في القطاع األهلي رقم
( )60/38وقانون العمل في القطاع النفطي رقم ( )69/18والذين تعمل الشركة بموجبها
وذلك لضمان حسن سير العمل .وتحتوي الئحة الجزاءات على ( )16مادة تناولت جميع
أنواع المخالفات المرفوضة والمحظور ارتكابها أثناء العمل ،وروعي فيها تدرج العقوبات
اإلدارية وفقا لعدد مرات ارتكاب العامل لنفس المخالفة وذلك حسب حجمها ،كما تضمنت
أيضا بعض المالحظات المذيلة بها توضح نمط كيفية تطبيق هذه األحكام .

وتأمل الشركة من جميع الموظفين التقيد بأنظمتها وتالفي الوقوع تحت طائلة المخالفة حفاظا
على مس تقبلهم الوظيفي  .وتقوم دائرة الموارد البشرية بالتحقيق في المخالفات التي تقع داخل
نطاق الشركة وبدراسة شكاوي وتظلمات العاملين بصورة حيادية وتقدم النصح واإلرشاد
والحلول المناسبة لها لما فيه مصلحة الموظف والشركة .

مالحظـــــات هامة
 يتوجب انقضاء  10ساعة على األقل بين صدور اإلنذار واإلنذار الي يليه . إذا حافظ الموظف على سجل سلوك سليم لمدة ( )21شهرا بعد صدور إنذار خطي بحقهفإن ذلك االنذار الخطي ال يعتبر ساريا.
 إذا بقي للموظف خالل ( )21شهرا انذاران خطيان لم يطل مفعولهمـــا بمرور الوقت وإنكانا لمخالفتين مختلفتين فإن الموظف المذكور يصبح عرضــــة للتسريح بدون إشعار إذا
ارتكب مخالفة ثالثة ( وإن كانت مختلفة ) من الفئة التي تستوجب إنذارا خطيا .
 تمثل العقوبات المبينة فــي الئحة الجزاءات الحد األقصى لها  ،ويجوز توقيـــــــع عقوباتأخــف .
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الئح ـة الج ـزاءات
الــعــقــــوبــــات
الـمـخـالـفــات
1

المخالفة األولى

المخالفة
الثانية

المخالفة الثالثة

الغيـاب بدون إذن
أ)
ب)

إن ار خطي نهائي

لغاية يومين متتاليين

إنـ ار شفوي

إنـ ار خطي

لمدة  01-3أيام متتالية

إنـ ار خـطـي

إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ار خط ـ ـ ـ ـ ــي فصا من الخدمـة ـدون

2

ج) لم ــدة تت ــاوي مشـ ـرة أي ــام متتالي ــة ــدون مـ ـ ر فصـ ــا مـ ــن الخدمـ ــة
مشروع
ـ ـ ــدون إم ـ ـ ـ ن م ـ ـ ـ
خص ـ ـ ــم  %51م ـ ـ ــن
مكافـةة نهايـة الخدمــة
المستحقة
إنـ ار شـفـوي
الـتمـارض ( أي إدماء المرض )

3

مخالفـ ـ ــة تاليمـ ـ ــاف الرفسـ ـ ــاء أو رفـ ـ ــض تنفي ـ ـ ـ

إنـ ار خـطـي

نهائي

إم ن و دون مكافةة

إن ار خـطــي

إنـ ار خطي نهائي

إن ار خطي نهائـي

فص ـ ـ ــا م ـ ـ ــن الخدم ـ ـ ــة ـ ـ ــدون

4

النـوم أثنـاء الامـا أو ترك مكان الاما دون إ ن

5

أداء الامـ ــا صـ ــورة يـ ــر مرضـ ــية أو السـ ــلوك

مـ ـ ــدم ارتـ ـ ــداء الم ـ ـ ـ

إنـ ار خطي نهائـي

7

إنـ ار شـفـوي

مكافةة

إن ار خـطـي

إن ار خطي نهائي

8

9

التشا ر أثناء الاما أو تهديد موظف آخر

12

اإلمت ــداء ملـ ــر أحـ ــد الرفسـ ــاء أو الـ ــيم ء أو المرفوسـ ــين

م خصم مدة
الغياب من الراتب

فصا من الخدمة دون
إم ن و دون مكافةة

فصـا مـن الخدمـة ـدون
إم ن و دون مكافةة

إنـ ار شـفـوي

إن ـ ار خـطــي

إنـ ار خطـي نهائـي

فصـا مـن الخدمـة ـدون
إم ن و دون مكافةة

إنـ ار شـفـوي

إن ـ ار خـطــي

إنـ ار خطـي نهائـي

األوقاف المحددة
الت مب المتامد لس ـ ف الدوام

مكافةة

دون إم ن و دون

الظهور مظهر ير الئق
مـ ــدم المواظ ـ ــة أو مـ ــدم الحضـ ــور للـ ــدوام فـ ــي

دون إم ن و دون

م خصم مدة
الغياب من الراتب

فصا من الخدمة

مسلكا ير مرضي 1
الخاصـ ـ ــة الامـ ـ ــا أو

فصا من الخدمة

م خصم مدة
الغياب من الراتب

إم ن و دون مكافةة

التاليماف واألوامر المشرومة والمتالقة الاما

6

المخالفة الرابعة

مـالحـظـات

إن ـ ار خـطــي
إن ـ ار خـطــي

إنـ ار خطي

فصا من الخدمة دون

نهائـي

إم ن و دون مكافةة

إنـ ار خطي نهائـي

فصا من الخدمة دون

فصـا مـن الخدمـة ـدون

م خصم فترة التـةخير

إم ن و دون مكافةة

من الراتب

إم ن و دون مكافةة
أثناء الاما

11

فصا من الخدمة دون
إم ن و دون مكافةة

قي ـ ــادة الس ـ ــياراف التا ا ـ ــة للش ـ ــركة أو إس ـ ــتاماا
ماداتها دون إ ن

إن ـ ار خـطــي

إنـ ار خطي نهائـي

فصا من الخدمة دون

م ـ ـ الر ـ ــوع ملـ ــر المخـ ــالف فـ ــي
مي ـ ـ األح ـ ـواا كافـ ــة األضـ ـ ـرار

إم ن و دون مكافةة

المترت ة ملر المخالفة
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الــعــقــــوبــــات
الـمـخـالـفــات

المخالفة

المخالفة

األولى

الثانية

12

محاولة ش أحد الام ء أو مدم الدقة في إحصاء النقود

إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار خط ـ ـ ـ ـ ـ ــي
نهائي

13

إسـ ـ ــاءة إسـ ـ ــتاماا أو سـ ـ ــوء مناولـ ـ ــة ماـ ـ ــداف الش ـ ـ ـركة

إن ار خـطــي

المخالفة الثالثة

المخالفة الرابعة

م الر وع ملر
المخالف في مي
األحواا كافة
األضرار المترت ة
ملر المخالفة

فص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الخدم ـ ـ ــة ـ ـ ــدون
إم ـ ـ ـ ن و ـ ـ ــدون
مكافةة

وموادها وممتلكاتها
14

إهمـ ــاا األنظمـ ــة والتاليمـ ــاف الخاصـ ــة الس ـ ـ مة فـ ــي
الشـ ــركة م ـ ـ مـ ــدم اإلخ ـ ـ ا مـ ــا ورد فـ ــي المخالفـ ــاف
 01+05من نف

15

16

فص ـ ـ ــا م ـ ـ ــن الخدم ـ ـ ــة ـ ـ ــدون

"
"

"
"

"
"

إن ـ ـ ـ ـ ـ ار خطـ ـ ـ ـ ــي

فص ـ ـ ــا م ـ ـ ــن الخدم ـ ـ ــة ـ ـ ــدون

نهائـي

إم ن و دون مكافةة

"
"

"
"

"
"

إنـ ـ ار خطــي
نهائـي

إنـ ار خـطـي

مـالحـظـات

إم ن و دون مكافةة

ال ئحة

حم ـ ــا مل ـ ــب الثق ـ ــاب أو الوالم ـ ــاف أو المـ ـ ـواد القا ل ـ ــة
ل شتااا دون إ ن في األماكن المحظورة أو التدخين
فيها .
اإلنتهــاك المتامــد للتاليمــاف المتالقــة س ـ مة وحمايــة

فصا من الخدمة
دون إم ن و دون
مكافةة

إن ار خطي نهائي

فصا من
الخدمة دون

مو وداف الشركة ومملياتها وموظفيها

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

إم ن و دون
مكافةة

17

إســاءة إســتاماا الوظيفــة فــي الشــركة طلــب أو ق ــوا

"
"

فصا من الخدمة

رش ــوة أو من ــاف شخص ــية م ــن موظفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي الش ــركة أو

"
"

"
"

الغير
18

ارتكــاب خطــة أو القيــام فاــا أو إهمــاا يلحــق خســارة

فصا من الخدمة

"
"

"
"

"
"

فصا من الخدمة

"
"

"
"

"
"

فصا من الخدمة

"
"

"
"

"
"

فصا من الخدمة

"
"

"
"

"
"

فصا من الخدمة

"
"

"
"

"
"

سيمة الشركة .
19
22

ث وف الحصوا ملر الوظيفة الغش
الحكم ملر الموظف

ريمة ماسة الشرف أو األمانة

واألخ ق
21

إرتك ــاب فا ــا م ــا

ــاألخ ق أو األمان ــة ف ــي مك ــان

الاما
22

تةديـ ــة الامـ ــا أثنـ ــاء الوقـ ــوع تحـ ــف تـ ــةثير المشـ ــرو اف
الكحولية أو المخدراف أو ما في حكمها
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23

اإلخـ ـ ـ ـ ـ ا أو التقص ـ ـ ـ ــير ف ـ ـ ـ ــي أي م ـ ـ ـ ــن اإللت ايم ـ ـ ـ ــاف
المفروضـ ــة ملـ ــر الموظـ ــف مو ـ ــب نصـ ــو

فصا من الخدمة

م الر وع ملر

المخالف في مي

الاقـ ــد

األحواا كافة

وأحكام قانون الاما

األضرار المترت ة
ملر المخالفة

24

إفشـاء األسـرار المتاـلقـة الاما

فصا من الخدمة

"
"

"
"

"
"

25

إسـاءة التصـرف ةمـواا الشركة

فصا من الخدمة

"
"

"
"

"
"

26

الحصــوا ملــر امتيــاياف أثنــاء الخدمــة الش ـركة نــاء

فصا من الخدمة

"
"

"
"

"
"

ملر ياناف كا ة
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