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  1املادة رقم 
  : يف تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد 

  : باالعمال النفطية  -
لغاز الطبيعي سواء آان العمليات اخلاصة بالبحث او الكشف عن النفط او ا -

  . ذلك حتت سطح االرض او البحر
العمليات اخلاصة باستخراج النفط اخلام او الغاز الطبيعي او تصفية أي  -

  . منهما او تصنيعه او نقله او شحنه
اصحاب العمل الذين يزاولون االعمال النفطية : بأصحاب االعمال النفطية  -

و يقومون بتنفيذ تلك االعمال آمقاولني مبوجب امتياز او ترخيص من احلكومة ا
او مقاولني من الباطن ، وال يرتتب على منح أي عمل من االعمال النفطية 

املنصوص عليها يف الفقرة أ ملقاول أي مساس ببقاء العامل الكوييت يف عمله او 
  . النيل من حقوقه

وذلك  العمال الذين يشتغلون لدى اصحاب االعمال النفطية: بعمال النفط  -
  : باالستثنائني التاليني 

يطبق هذا القنون على العمال الكويتيني املشتغلني يف اعمال البناء واقامة  -
  . الرتآيبات واالجهزة وصيانتها وتشغليها وآافة اعمال اخلدمات املتصلة هبا

 .يطبق هذا القانون يف الشرآات الوطنية على العمال الكويتيني فيها فقط -
  
 

  2املادة رقم 
  . تسري احكام هذا االقنون على عمال النفط دون غريهم

تسري عليهم آذلك ، فيما مل يرد فيه نص يف هذا القانون والقرارات املنفذة 
 .يف شأن العمل يف القطاع االهلي 1964لسنة  38له ، احكام القانون رقم 

  
 

  3املادة رقم 
دة لعمال النفظ واملقررة ال خيل تطبيق احكام هذا االقنون باملزايا االآثر فائ

هلم مبوجب عقود عملهم احلالية او القواعد والنظم املعمول هبا لدى اصحاب 
  . االعمال النفطية

يعترب باطال آل شرط او اتفاق خيالف احكام هذا القانون ولو ابرم قبل العمل 
  . به ، ما مل يكن الشرط او االتفاق ميثل فائدة اآرب للعامل

 .يا املقررة للعامل تغيري نوع عمله بدون رضاهيعترب ماسا باملزا
  
 

  4املادة رقم 
يكون تعيني عمال النفط بعقد آتابي يبني فيه على وجه اخلصوص تاريخ التعاقد 

وحيرر العقد من . وقيمة االجر وطبيعة العمل ، ومدة العقد اذا آان حمدد املدة
د جاز لعامل اثبات فإذا مل حيرر عق. نسختني على االقل يعطي للعامل احداها

  . حقه جبميع طرق الثبات
على رب العمل ان يعطي العامل ايصاال باللغة العربية مبا يكون قد اودعه 

 .عنده من اوراق او شهادات



  
 

  5املادة رقم 
متوسط ساعات العمل اربعون ساعة يف االسبوع خالل فرتة دورة املناوبة ويعوض 

  . العامل عن ساعات العمل االضافية وفق احكام هذا القانون
 .ما االحداث فال جيوز تشغيلهم اآثر من ست ساعات يوميا

  
 

  6املادة رقم 
را اذا آان مكان العمل يف منطقة بعيدة عن العمران ، استحق العامل اج

يساوي اجره العادي عن املدة اليت تستغرقها املسافة ذهابا وايابا بني مرآز 
 .التجمع احملدد له ومكان العمل

  
 

  7املادة رقم 
اجرا يوازي االجر العادي  -عن آل ساعة عمل اضافية يؤديها  -يستحق العامل 

را و منه اذا آان العمل االضايف ا% 25الذي يستحقه يف الساعة مضافا اليه 
وتؤدي اجور ساعات العمل االضايف يف . منه اذا آان العمل االضايف ليال% 50

  . مواعيد دفع االجور عادة
 .يصدر بتعريف املقصود بالليل قرار من وزير الشئون االجتماعية والعمل

  
 

  8املادة رقم 
فإذا استدعت ظروف . يكون يوم الراحة االسبوعية لعمال النفط بأجر آامل

ضايف تشغيل عامل يف يوم الراحة االسبوعية استحق اجرا اضافيا عن آل العمل اال
على االقل من اجره العادي وعلى صاحب العمل يف ههذ % 50ساعة عمل يوازي 

  . احلالة تعويض العامل عن يوم راحته بيوم آخر
 .حيدد صاحب العمل يوم الراحة االسبوعية للعمال وفق ظروف العمل

  
 

  9املادة رقم 
  : ازات الرمسية اليت متنح للعامل بأجر آامل هي االج
  

  يد رأس السنة اهلجرية يوم واحد 
  لعيد الوطين يوم واحد 

  يد االسراء واملعراج يوم واحد 
  ايام  3يد الفطر 

  قفة عرفات يوم واحد 
  ايام  3يد االضحى 

  يد املولد النبوي الشريف يوم واحد 
  يد رأس السنة امليالدية يوم واحد 

 -استدعت ظروف العمل االضايف تشغيل العامل يف يوم اجازة رمسية استحق اذا 
 .اجر اضافيا عن آل ساعة عمل يوازي مثل اجره عنها -فضال عن اجره العادي 

  
 

  10املادة رقم 
 48عن  -مبا فيها ساعات العمل االضافية  -ال جيوز حبال ان تزيد ساعات العمل 

ساعة يف االسبوع الواحد اال بالقدر الضروري ملنع وقوع حادث خطر او اصالح ما 
نشأ عنه او تاليف خسارة حمققة او ملواجهة االعمال االضافية ذات الصفة غري 

يف يف هذه احلاالت ساعتني يف اليوم العادية ، وبشرط ان ال جياوز العمل االضا
 .الواحد

  
 

  11املادة رقم 
  : االجازات املرضية التالية  -خالل السنة  -يستحق عمال النفط 
  تة اشهر بأجر آامل 

  هرين بثالثة ارباع االجر 
  هرا ونصف بنصف االجر 
  هر واحدا بربع االجر 



  هرا واحدا بدون اجر 
  

او اصابة عمل او متفاقما بسببها ، استحق اذا آان املرض ناشئا عن املهنة 
العامل اجره آامال عن مدة اجارزة املرضية السابقة ، اال اذا انقضت اجازته 

  . بتمام شفائه او ثبوت عاهته او وفاته
إذا انتهت هذه املدد دون ان يتمكن العامل من العودة اىل عمله جاز لصاحب 

مته مع منحه ما يستحقه من العمل ابقاؤه دون مرتب او االستغناء عن خد
  . مكافأة وفق احكام هذا القانون مع احتساب االجازة املرضية ضمن مدة اخلدمة
يثبت املرض بتقرير من اهليئة الطبية احلكومية اذا زادت مدته عن مخسة عشر 
يوما وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب املسئول باحدى 

واذا وقع خالف حول حتديد . اذا مل جتاوز مدته ذلك الوحدات الصحية احلكومية
مدة العالج فان شهادة طبيب الوحدة الصحية احلكومية جتب شهادة الطبيب الذي 

 .يعينه صاحب العمل
  
 

  12املادة رقم 
يستحق عمال النفط املعينون بأجر شهري اجازة سنوية قدرها ثالثون يوما بأجر 

ويستحق غريهم من عمال . دمة مخس سنوات متصلةآامل تزاد اىل اربعني يوما بعد خ
النفط اجازة سنوية قدرها واحد وعشرون يوما بأجر آامل تزاد اىل ثالثني يوما 

  . بعد خدمة مخس سنوات متصلة
وال . حتسب االجازة السنوية حبيث تكون مدهتا ومدة العمل معا سنة واحدة آاملة

 .ةيستحق العامل اجازة قبل امتامه سنة يف اخلدم
  
 

  13املادة رقم 
جيوز لصاحب العمل جتميع اجازة العامل املستحقة خالل مدة ال جتاوز سنتني اذا 

  . ابدى العامل رغبته يف ذلك آتابة
اذا ترك العامل العمل او اى عمله استحق مقابال نقديا عن اجازاته 

 .السنوية اليت مل يستفد هبا
  
 

  14املادة رقم 
جيوز منح اجازة خاصة بأجر آامل لعمال النفط املرشحني لدورات التدريب املهين 

 .او الثقافة العمالية او يف متثيل البالد يف مؤمترات عربية او دولية
  
 

  15املادة رقم 
عامل على  200من يستخدمون مائيت  -جيب على آل من اصحاب االعمال النفطية 

ر بعيادة عماله وعائالهتم ، وبعالجهم يف ان يعهد اىل طبيب او اآث -االقل 
آما جيب عليه ان يوفر هلم مجيع . املكان الذي يعده صاحب العمل هلذا الغرض

وسائل العالج االخرى يف احلاالت اليت يتطلب عالجها االستعانة باطباء اخصائيني ، 
تؤدي هذه . او اجراء عمليات جراحية او غريها مع تقدمي االدوية الالزمة

 .دمات للعمال وعائالهتم بااناخل
  
 

  16املادة رقم 
على مجيع وسائل العالج االخرى يف احلاالت اليت يتطلب عالجها االستعانة بأطباء 

. اخصائيني ، او اجراء عمليات جراحية او غريها مع تقدمي االدوية الالزمة
 .وتؤدي هذه اخلدمات للعمال وعائالهتم باان

  
 

  17املادة رقم 
آان عقد العمل غري حمدد املدة جاز الي من الطرفني فسخه بعد اعالن الطرف  اذا

  : اآلخر آتابة ، ويكون االعالن على الوجه التايل 
  . قبل فسخ العقد بثالثني يوما على االقل بالنسبة للعمال باجر شهري -
  . قبل فسخ العقد خبمسة عشر يوما على االقل بالنسبة للعمال اآلخرين -

ن يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل اعالن للطرف اآلخر مساويا الجر جيوز ا
وال جيوز لرب العمل ان . العامل عن املدة احملددة لالعالن او اجلزء الباقي منها

يفسخ العقد اثناء قيام العامل باجازاته السنوية واال اعتربت االجازة 
 .منقطعة مبجرد اعالن الفسخ



  
 

  18املادة رقم 
خالل باحلقوق املكتسبة ، يستحق العامل ، عند انتهاء مدة العقد ، مع عدم اال

او هند صدور االلغء من جانب صاحب العمل يف العقود غري حمددة املدة ، مكافأة 
ثالثني يوما عن آل سنة خدمة عن السنوات  30عن مدة خدمته حتسب على اساس 

  : ية يوما عن آل سنة من السنوات التال 45اخلمس االوىل واجر 
يستحق العامل مكافأة عن آسور السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل ويتخذ 

  . االجر االخري اساسا حلساب املكافأة
جيوز للعامل بعد اعالن صاحب العمل طبقا للمادة السابقة ان يستقيل من 

العمل ويستحق يف هذه احلالة نصف املكافأة املشار اليها يف الفقرة السابقة 
ت مدة خدمته سنتني ومل تبلغ مخس سنوات ، وثالثة ارباعها اذا جتاوزت اذا جتاوز

هذه املدة مخس سنوات ومل تبلغ عشر سنوات ويستحق العامل املكافأة اذا استقال 
بعد عشر سنوات من اخلدمة املتصلة ، على ان تسري احكام هذه املادة على 

هم فتسري احكامها العمال الكويتيني من تاريخ التحاقهم بالعمل ، واما غري
 57عليهم من تاريخ صدور هذا القانون وذلك آله بدون اخالل بأحكام املادة 

 .1964لسنة  38من القانون رقم 
  
 

  19املادة رقم 
حيق للعامل اخلاضع لنظام تقاعد او ادخار او تفري او أي اتفاق آخر من هذا 

اقات املقررة له على آافة االستحق -عند انتهاء خدمته  -القبيل ، احلصول 
مبوجبشروط النظام او االتفاق املشار اليه واملعتمد من وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل ، وذلك باالضافة اىل مكافأة اية اخلدمة املنصوص عليها يف 
  . املادة السابقة اال اذا نصت هذه الشروط على غري ذلك
من مبالغ اىل تلك يقع باطال أي شرط حيرم العامل من اسرتداد ما دفعه 

الصناديق مع فوائدها ، باالضافة اىل مبلغ ال يقل عن مكافأة اية اخلدمة اليت 
 .يستحقها طبقا هلذا القانون

  
 

  20املادة رقم 
ان يعدوا  -ممن يستخدمون مائيت عامل على االقل  -على اصحاب االعمال النفطية 

صة تتيح الآرب عدد ممكن من برامج تدريبية باالتفاق مع اجلهات احلكومية املخت
املواطنني اآتساب املهارات واخلربات يف خمتلف وجوه االعمال النفطية لتأهيلهم 

  . لتويل املناصب الفنية والقيادية لدى اصحاب االعمال النفطية
على اصحاب العمل ان يقدموا اىل اجلهات احلكومية املختصة تقارير دورية عن سري 

 .امج سنوياالعمل يف تنفيذ تلك الرب
  
 

  21املادة رقم 
  : مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب 

و  7و  6و  5و  4بغرامة قدرها ثالثة دنانري آل من خالف احكام املواد : وال 
فإذا مل تصحح . من هذا القانون 18و  17و  13و  12و  11و  10و  9و  8

كم بالعقوبة ، عوقب املخالف بغرامة اخرى املخالفة خالل شهر من تاريخ احل
  . قدرها مخسة دنانري

 19و  16و  15بغرامة قدرها عشرون دينارا آل من خالف احكام املواد : انيا 
فإذا مل تصحح املخالفة خالل شهر من تاريخ احلكم . من هذا القانون 20و 

 .بالعقوبة عوقب املخالف بغرامة اخرى قدرها مخسون دينارا
  
 

  22دة رقم املا
يف تطبيق احكام املادة السابقة توجه اجلهة احلكومية املختصة اىل املخالف 

اخطارا بضرورة تصحيح املخالفة خالل فرتة حتددها ، فإذا مل تصحح املخالفة خالل 
  . الفرة احملددة احيلت االوراق اىل اجلهة املختصة القامة الدعوى العمومية

زير الشؤون االجتماعية والعمل لتحقيق هذه يكون للموظفني الذين ينتدهبم و
 .املخالفات صفة الضبطية القضائية

  
 

  23املادة رقم 



بتعديل وتصحيح القانون  1968لسنة  43تلغي املادة االوىل من القانون رقم 
يف شأن العمل يف القطاع االهلي واملتضمنة اضافة باب  1964لسنة  38رقم 

 .بعنوان الباب السادس عشر ، اىل ذلك القانون
  
 

  24املادة رقم 
الشؤون تنفيذ هذا القانون ، ويصدر وزير  -آل فيما خيصه  -على الوزراء 

االجتماعية والعمل القرارات الالزمة لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من يوم 
 .1968يوليو سنة  14
 

 
  الرجاء عدم اعتبار املادة املعروضة أعاله رمسية أو ائية 

 نونية شبكة املعلومات القا


