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املادة ١
يف تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد : 

١- باالعامل النفطية : 
ــاز الطبيعــي ســواء كان  ــط او الغ ــن النف ــث او الكشــف ع ــات اخلاصــة بالبح أ- العملي

ــطح االرض او البحــر.  ــك حتــت س ذل
ب- العمليــات اخلاصــة باســتخراج النفــط اخلــام او الغــاز الطبيعــي او تصفيــة أي منهــام 

او تصنيعــه او نقلــه او شــحنه. 
ــة  ــون االعــامل النفطي ــن يزاول ــة : اصحــاب العمــل الذي ٢- بأصحــاب االعــامل النفطي
بموجــب امتيــاز او ترخيــص مــن احلكومــة او يقومــون بتنفيــذ تلــك االعــامل كمقاولــني 
او مقاولــني مــن الباطــن ، وال يرتتــب عــى منــح أي عمل مــن االعامل النفطيــة املنصوص 
ــن  ــل م ــه او الني ــي يف عمل ــل الكويت ــاء العام ــاس ببق ــاول أي مس ــرة أ ملق ــا يف الفق عليه

حقوقــه. 
ــك  ــة وذل ــامل النفطي ــاب االع ــدى اصح ــتغلون ل ــن يش ــامل الذي ــط : الع ــامل النف ٣- بع

ــني :  ــتثنائني التالي باالس
أ- يطبــق هــذا القانــون عــى العامل الكويتيني املشــتغلني يف اعــامل البناء واقامــة الرتكيبات 

واالجهــزة وصيانتها وتشــغليها وكافــة اعامل اخلدمــات املتصلة هبا. 
ب- يطبق هذا القانون يف الرشكات الوطنية عى العامل الكويتيني فيها فقط.

 املادة ٢
تري احكام هذا القانون عى عامل النفط دون غريهم. 

وتــري عليهــم كذلــك ، فيــام مل يــرد فيــه نــص يف هــذا القانــون والقــرارات املنفــذة لــه ، 
احــكام القانــون رقــم ٣٨ لســنة ١٩٦٤ يف شــأن العمــل يف القطــاع االهــيل.

املادة ٣
ــدة لعــامل النفــظ واملقــررة هلــم  ــر فائ ــا االكث ــون باملزاي ــق احــكام هــذا القان ال خيــل تطبي
بموجــب عقــود عملهــم احلاليــة او القواعــد والنظــم املعمول هبــا لدى اصحــاب االعامل 

النفطيــة. 
ويعتــرب باطــال كل رشط او اتفــاق خيالــف احــكام هــذا القانــون ولــو ابــرم قبــل العمــل بــه 
، مــا مل يكــن الــرشط او االتفــاق يمثــل فائــدة اكــرب للعامــل. يعتــرب ماســا باملزايــا املقــررة 

للعامــل تغيــري نــوع عملــه بــدون رضــاه.

 املادة ٤
يكــون تعيــني عــامل النفــط بعقــد كتــايب يبــني فيــه عــى وجــه اخلصــوص تاريــخ التعاقــد 
ــن  ــد م ــرر العق ــدة. وحي ــدد امل ــد اذا كان حم ــدة العق ــل ، وم ــة العم ــر وطبيع ــة االج وقيم
نســختني عــى االقــل يعطــي للعامــل احداهــا. فــإذا مل حيــرر عقــد جــاز لعامــل اثبــات حقه 
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بجميــع طــرق الثبــات. وعــى رب العمــل ان يعطــي العامــل ايصــاال باللغــة العربيــة بــام 
يكــون قــد اودعــه عنــده مــن اوراق او شــهادات.

 املادة ٥
متوســط ســاعات العمــل اربعــون ســاعة يف االســبوع خــالل فــرتة دورة املناوبــة ويعوض 
العامــل عــن ســاعات العمــل االضافيــة وفــق احــكام هــذا القانــون. أمــا االحــداث فــال 

جيــوز تشــغيلهم اكثــر مــن ســت ســاعات يوميــا.

 املادة ٦
اذا كان مــكان العمــل يف منطقــة بعيــدة عــن العمــران ، اســتحق العامــل اجــرا يســاوي 
اجــره العــادي عــن املــدة التــي تســتغرقها املســافة ذهابــا وايابــا بــني مركــز التجمــع املحدد 

لــه ومــكان العمــل.

 املادة ٧
يســتحق العامــل - عــن كل ســاعة عمــل اضافيــة يؤدهيــا - اجــرا يــوازي االجــر العــادي 
الــذي يســتحقه يف الســاعة مضافا اليــه ٢٥% منه اذا كان العمل االضــايف هنارا و ٥٠% منه 
اذا كان العمــل االضــايف ليــال. وتــؤدي اجــور ســاعات العمــل االضــايف يف مواعيــد دفــع 
االجــور عــادة.و يصــدر بتعريــف املقصــود بالليــل قــرار مــن وزيــر الشــئون االجتامعيــة 

والعمل.

 املادة ٨
يكــون يــوم الراحــة االســبوعية لعــامل النفــط بأجــر كامــل. فإذا اســتدعت ظــروف العمل 
االضــايف تشــغيل عامــل يف يــوم الراحــة االســبوعية اســتحق اجــرا اضافيــا عن كل ســاعة 
عمــل يــوازي ٥٠% عــى االقــل مــن اجــره العــادي وعــى صاحــب العمــل يف هــذه احلالــة 
ــة  ــوم الراح ــل ي ــب العم ــدد صاح ــر. وحي ــوم آخ ــه بي ــوم راحت ــن ي ــل ع ــض العام تعوي

االســبوعية للعــامل وفــق ظــروف العمــل.

 املادة ٩
االجازات الرسمية التي متنح للعامل بأجر كامل هي : 

عيد رأس السنة اهلجرية يوم واحد 
العيد الوطني يوم واحد 

عيد االرساء واملعراج يوم واحد 
عيد الفطر ٣ ايام 

وقفة عرفات يوم واحد 
عيد االضحى ٣ ايام 

عيد املولد النبوي الرشيف يوم واحد 
عيد رأس السنة امليالدية يوم واحد 

واذا اســتدعت ظــروف العمــل االضــايف تشــغيل العامــل يف يــوم اجــازة رســمية اســتحق 
ــوازي مثــل اجــره  ــا عــن كل ســاعة عمــل ي - فضــال عــن اجــره العــادي - اجــر اضافي
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عنهــا.

 املادة ١٠
ال جيــوز بحــال ان تزيــد ســاعات العمــل - بــام فيهــا ســاعات العمــل االضافيــة - عن ٤٨ 
ســاعة يف االســبوع الواحــد اال بالقــدر الــرضوري ملنــع وقــوع حــادث خطــر او اصــالح 
ــة ذات الصفــة غــري  ــه او تــاليف خســارة حمققــة او ملواجهــة االعــامل االضافي مــا نشــأ عن
ــوم  ــاعتني يف الي ــاالت س ــذه احل ــايف يف ه ــل االض ــاوز العم ــرشط ان ال جي ــة ، وب العادي

الواحــد.

املادة ١١
يستحق عامل النفط - خالل السنة - االجازات املرضية التالية : 

ستة اشهر بأجر كامل 
شهرين بثالثة ارباع االجر 

شهرا ونصف بنصف االجر 
شهر واحدا بربع االجر 
شهرا واحدا بدون اجر 

ــة عمــل او متفاقــام بســببها ، اســتحق العامــل  ــة او اصاب اذا كان املــرض ناشــئا عــن املهن
اجــره كامــال عــن مــدة اجــازة املرضيــة الســابقة ، اال اذا انقضــت اجازتــه بتــامم شــفائه او 

ثبــوت عاهتــه او وفاتــه. 
ــإذا انتهــت هــذه املــدد دون ان يتمكــن العامــل مــن العــودة اىل عملــه جــاز لصاحــب  ف
العمــل ابقــاؤه دون مرتــب او االســتغناء عــن خدمتــه مــع منحــه مــا يســتحقه مــن مكافــأة 

وفــق احــكام هــذا القانــون مــع احتســاب االجــازة املرضيــة ضمــن مــدة اخلدمــة. 
ويثبــت املــرض بتقريــر مــن اهليئــة الطبيــة احلكوميــة اذا زادت مدتــه عــن مخســة عــرش يوما 
وبشــهادة الطبيــب الــذي يعينــه صاحــب العمــل او الطبيــب املســئول باحــدى الوحــدات 
الصحيــة احلكوميــة اذا مل جتــاوز مدتــه ذلــك. واذا وقــع خــالف حــول حتديــد مــدة العالج 
ــه  ــذي يعين ــب ال ــهادة الطبي ــب ش ــة جت ــة احلكومي ــدة الصحي ــب الوح ــهادة طبي ــان ش ف

صاحــب العمــل.

 املادة ١٢
يســتحق عــامل النفــط املعينــون بأجــر شــهري اجــازة ســنوية قدرهــا ثالثــون يومــا بأجــر 
كامــل تــزاد اىل اربعــني يومــا بعــد خدمــة مخــس ســنوات متصلــة. ويســتحق غريهــم مــن 
عــامل النفــط اجــازة ســنوية قدرهــا واحــد وعــرشون يومــا بأجــر كامــل تــزاد اىل ثالثــني 

يومــا بعــد خدمــة مخــس ســنوات متصلــة. 
وحتســب االجــازة الســنوية بحيــث تكــون مدهتــا ومــدة العمــل معــا ســنة واحــدة كاملــة. 

وال يســتحق العامــل اجــازة قبــل امتامــه ســنة يف اخلدمــة.
 

 املادة ١٣
جيــوز لصاحــب العمــل جتميــع اجــازة العامــل املســتحقة خــالل مــدة ال جتــاوز ســنتني اذا 
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ابــدى العامــل رغبتــه يف ذلــك كتابــة. 
ــه الســنوية  ــا عــن اجازات ــال نقدي ــه اســتحق مقاب ــرك العامــل العمــل او اهنــى عمل واذا ت

التــي مل يســتفد هبــا.

 املادة ١٤
جيــوز منــح اجــازة خاصــة بأجــر كامــل لعــامل النفط املرشــحني لــدورات التدريــب املهني 

او الثقافــة العامليــة او يف متثيــل البــالد يف مؤمتــرات عربيــة او دولية.

 املادة ١٥
ــة - مــن يســتخدمون مائتــي ٢٠٠ عامــل  جيــب عــى كل مــن اصحــاب االعــامل النفطي
عــى االقــل - ان يعهــد اىل طبيــب او اكثــر بعيــادة عاملــه وعائالهتم ، وبعالجهــم يف املكان 
الــذي يعــده صاحــب العمــل هلــذا الغــرض. كــام جيــب عليــه ان يوفــر هلــم مجيــع وســائل 
العــالج االخــرى يف احلــاالت التــي يتطلــب عالجهــا االســتعانة باطبــاء اخصائيــني ، او 
اجــراء عمليــات جراحيــة او غريهــا مــع تقديــم االدويــة الالزمــة. تــؤدي هــذه اخلدمــات 

للعــامل وعائالهتــم باملجــان.

 املادة ١٦
عــى مجيــع اصحــاب االعــامل النفطيــه مــن يســتخدمون مائتــي ٢٠٠ عامــل عــى االقــل 
توفــري الســكن املالئــم للعــامل وعائلتهــم وتعويــض مــن مل توفر هلــم هذا الســكن بمنحهم 

بــدل ســكن مناســب

 املادة ١٧
اذا كان عقــد العمــل غــري حمــدد املــدة جــاز الي مــن الطرفــني فســخه بعــد اعــالن الطــرف 

اآلخــر كتابــة ، ويكــون االعــالن عــى الوجــه التــايل : 
١- قبل فسخ العقد بثالثني يوما عى االقل بالنسبة للعامل باجر شهري. 

٢- قبل فسخ العقد بخمسة عرش يوما عى االقل بالنسبة للعامل اآلخرين. 
وجيــوز ان يــؤدي الطــرف الــذي فســخ العقــد بــدل اعــالن للطــرف اآلخــر مســاويا الجــر 
ــل  ــرب العم ــوز ل ــا. وال جي ــي منه ــزء الباق ــالن او اجل ــددة لالع ــدة املح ــن امل ــل ع العام
ان يفســخ العقــد اثنــاء قيــام العامــل باجازاتــه الســنوية واال اعتــربت االجــازة منقطعــة 

بمجــرد اعــالن الفســخ.

 املادة ١٨
مــع عــدم االخــالل باحلقــوق املكتســبة ، يســتحق العامــل ، عنــد انتهــاء مــدة العقــد ، او 
عنــد صــدور االلغــاء مــن جانــب صاحــب العمــل يف العقــود غــري حمــددة املــدة ، مكافــأة 
عــن مــدة خدمتــه حتســب عــى اســاس ٣٠ ثالثني يوما عــن كل ســنة خدمة عن الســنوات 

اخلمــس االوىل واجــر ٤٥ يومــا عــن كل ســنة مــن الســنوات التاليــة : 
ويســتحق العامــل مكافــأة عــن كســور الســنة بنســبة مــا قضــاه منهــا يف العمــل ويتخــذ 

ــأة. االجــر االخــري اساســا حلســاب املكاف
وجيــوز للعامــل بعــد اعــالن صاحــب العمــل طبقــا للــامدة الســابقة ان يســتقيل مــن العمل 
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ــأة املشــار اليهــا يف الفقــرة الســابقة اذا جتــاوزت  ــة نصــف املكاف ويســتحق يف هــذه احلال
مــدة خدمتــه ســنتني ومل تبلــغ مخــس ســنوات ، وثالثــة ارباعهــا اذا جتــاوزت هــذه املــدة 
مخــس ســنوات ومل تبلــغ عــرش ســنوات ويســتحق العامــل املكافــأة اذا اســتقال بعــد عــرش 
ســنوات مــن اخلدمــة املتصلــة ، عــى ان تــري احــكام هــذه املــادة عــى العــامل الكويتيــني 
مــن تاريــخ التحاقهــم بالعمــل ، وامــا غريهم فتــري احكامهــا عليهم مــن تاريخ صدور 
هــذا القانــون وذلــك كلــه بــدون اخــالل بأحــكام املــادة ٥٧ مــن القانــون رقــم ٣٨ لســنة 

.١٩٦٤

 املادة ١٩
حيــق للعامــل اخلاضــع لنظــام تقاعــد او ادخــار او تفــري او أي اتفــاق آخــر مــن هــذا القبيل 
، احلصــول - عنــد انتهــاء خدمتــه - عــى كافــة االســتحقاقات املقررة لــه بموجب رشوط 
النظــام او االتفــاق املشــار اليــه واملعتمــد مــن وزارة الشــؤون االجتامعية والعمــل ، وذلك 
باالضافــة اىل مكافــأة هنايــة اخلدمــة املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة اال اذا نصــت هذه 

الــرشوط عــى غــري ذلك. 
ويقــع باطــال أي رشط حيــرم العامــل مــن اســرتداد مــا دفعــه مــن مبالــغ اىل تلــك الصناديق 
مــع فوائدهــا ، باالضافــة اىل مبلــغ ال يقــل عــن مكافــأة هنايــة اخلدمــة التــي يســتحقها طبقا 

هلــذا القانون.

 املادة ٢٠
عــى اصحــاب االعــامل النفطيــة - ممــن يســتخدمون مائتــي عامل عــى االقــل - ان يعدوا 
برامــج تدريبيــة باالتفــاق مــع اجلهــات احلكوميــة املختصــة تتيــح الكــرب عــدد ممكــن مــن 
ــة لتأهيلهــم  املواطنــني اكتســاب املهــارات واخلــربات يف خمتلــف وجــوه االعــامل النفطي

لتــويل املناصــب الفنيــة والقياديــة لــدى اصحــاب االعــامل النفطيــة. 
وعــى اصحــاب العمــل ان يقدمــوا اىل اجلهــات احلكوميــة املختصــة تقاريــر دوريــة عــن 

ســري العمــل يف تنفيــذ تلــك الربامــج ســنويا.

املادة ٢١
مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب : 

اوال : بغرامــة قدرهــا ثالثــة دنانــري كل مــن خالــف احــكام املــواد ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ 
و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٧ و ١٨ مــن هــذا القانــون. فــإذا مل تصحــح املخالفــة خــالل 
شــهر مــن تاريــخ احلكــم بالعقوبــة ، عوقــب املخالــف بغرامة اخــرى قدرها مخســة دنانري. 
ثانيــا : بغرامــة قدرهــا عــرشون دينــارا كل مــن خالــف احــكام املــواد ١٥ و ١٦ و ١٩ و 
٢٠ مــن هــذا القانــون. فــإذا مل تصحــح املخالفــة خــالل شــهر مــن تاريــخ احلكــم بالعقوبة 

عوقــب املخالــف بغرامــة اخــرى قدرهــا مخســون دينــارا.

 املادة ٢٢
يف تطبيــق احــكام املــادة الســابقة توجــه اجلهــة احلكوميــة املختصــة اىل املخالــف اخطــارا 
بــرضورة تصحيــح املخالفــة خــالل فــرتة حتددهــا ، فــإذا مل تصحــح املخالفــة خــالل الفــرة 

املحــددة احيلــت االوراق اىل اجلهــة املختصــة القامــة الدعــوى العموميــة. 
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ويكــون للموظفــني الذيــن ينتدهبــم وزيــر الشــؤون االجتامعيــة والعمــل لتحقيــق هــذه 
ــة القضائيــة. املخالفــات صفــة الضبطي

 املادة ٢٣
تلغــي املــادة االوىل مــن القانــون رقــم ٤٣ لســنة ١٩٦٨ بتعديــل وتصحيــح القانــون رقــم 
ــوان  ــاب بعن ــة ب ــة اضاف ــيل واملتضمن ــاع االه ــل يف القط ــأن العم ــنة ١٩٦٤ يف ش ٣٨ لس

البــاب الســادس عــرش ، اىل ذلــك القانــون.

 املادة ٢٤
عــى الــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانون ، ويصــدر وزير الشــؤون االجتامعية 
والعمــل القــرارات الالزمــة لتنفيــذه ، ويعمــل بــه اعتبارا من يــوم ١٤ يوليو ســنة ١٩٦٨.


