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1- Introduction to Human Resources Policy
Definition of Human Resources Policy
The Human Resources Policy is the official source
of policies for Petroleum Services Company
management and employees relating to their
employment relationship with PSC. It is also a
source for the company policies in the daily
management of individuals and departments.
2- Purpose of the Human Resources Policy
 The policy provides accurate information
about PSC policies relating to employees and
their relationship with the company.











 مقدمة عن مذكرة سياسة الموارد البشرية-1

تعريف بمذكرة سياسة الموارد البشرية
تعتبر مذكرة سياسة الموارد البشرية المصدر الرئيسي
 ولعالقة، لسياسات إدارة شركة الخدمات البترولية
 كما أنها مصدر للسياسات المتبعة.الموظفين بالشركة
.في الشركة سواء على مستوى األفراد أواألقسام

 الهدف من سياسة الموارد البشرية-2
 تزود هذه المذكرة الموظفين العاملين بمعلومات
دقيقة عن السياسات التنظيمية المتبعة في الشركة و
.عالقة الموظفين بالشركة
The Manual is not inclusive of all PSC  ال تشمل هذه المذكرة كل السياسات واإلجراءات
policies, or procedures. Each Department may المتبعة في الشركة إذ يمكن ألي قسم عمل سياسة
establish additional policies or practices
.و إجراءات خاصة بعملية معينة تخص القسم
related to department’s operational needs.
New employees must review and sign the  يجب على جميع الموظفين مراجعة و قراءة و
acceptance of the HR Policy as a condition of التوقيع بالموافقة على المذكرة المتبعة في الشركة
employment.
.كإجراء من إجراءات التعيين
The Disciplinary Code and related penalties  يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للقوى
must be approved by the Public Authority of العاملة في دولة الكويت على الئحة العقوبات و
Man Power and Labor in Kuwait.
.اإلجراءات التأديبية المتبعة
Petroleum Services Company has the right to  يمكن لشركة الخدمات البترولية – إجراء أية
review, amend, modify or cancel at any تعديل أو إضافة أو حذف ألي من هذه السياسات
individual specific policy or corresponding
. المتبعة في أي وقت
procedure at any time.
Any change to the Human Resources Policy,  يجب موافقة رئيس مجلس اإلدارة على أي تعديل
requires the approval of the chairman. All  أو أي تعديل ذو، أو تغيير على السياسات المذكورة
changes, which have any financial impact,
.طابع مالي أو مادي
require approval by the chairman.
Any amendments to approved policies will be  يجب تعميم أي تعديل على السياسات المتبعة في
announced to all employees via the normal
.الشركة على جميع الموظفين
methods of internal communication.
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3- General Guidelines of the HR Policy
 The Human Resources Policy is not
intended to be an employment contract
between the employees and PSC.
 The Human Resources Policies are
available in English and Arabic. In the
event of any inconsistency between the
two languages in any provisions, the
Arabic language version will be used.

 مبادئ عامة لسياسة الموارد البشرية-3
 ال ت عتبر مذكرة سياسات الموارد البشرية كعقد عمل بين
 سواء بصورة ضمنية،الشركة و الموظفين العاملين بها
. أو صريحة
 مذكرة سياسات الموارد البشرية متاحة باللغتين العربية و
 عند حدوث اي تضارب بين النسختين فإن، االنجليزية
.النسخة العربية هي التي سيتم إعتمادها

 If any conflict arises between the clauses  عند وجود أي تضارب بين بنود المذكرة و قانون العمل
of the Human Resources Policies and the عندها سيتم إعتماد قانون العمل الكويتي، في الكويت
Kuwait Labour Law, the provisions of
.للفصل
Kuwait Labour Law will be used.
 The terms and conditions are to be read  تقرأ األحكام و الشروط المنصوص عليها في المذكرة
in conjunction with and subject to:
: بالتزامن مع ما يلي
. عقد التوظيف
.أخر تحديث لسياسات و إجراءات الشركة
.التغييرات التي تطرأ على أحكام التوظيف

1- Employment Contract
2- The latest version of the HR policy and
procedures manuals.
3- Changes in terms and conditions of
employment.

.1
.2
.3

4- Organizational Structure
 الهيكل التنظيمي-4
 The organizational structure must be  يجب توثيق الهيكل التنظيمي للشركة بعد موافقة كل من
documented and approved by the GM
.المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة
and the chairman.
 Each Department is required to have  يجب على كل قسم أن يحتوي على هيكل تنظيمي موافق
Organizational Charts that are approved
. عليه و أن يحفظ في قسم الموارد البشرية
and kept on file in the Human
Resources department.
 Changes to the organizational structure  إن إحداث أي تغيير في الهيكل التنظيمي بما في ذلك
including changes to the headcount إدخال تغييرات على عدد الموظفين المخصص للشركة
within the approved budget require
.يجب ان يكون بموافقة المدير العام للشركة
approval from the GM,
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5- Company Culture
 ثقافة الشركة-5
The Following cultural dynamics should be على جميع موظفي الشركة تبني ثقافة ديناميكية تعكس
embraced by all employees to reflect a positive
:الجزء اإليجابي عن الشركة
image of Petroleum Services Company:
 نتصف بالمرونة و قادرون على التكيف بسهولة
 We are dynamic and flexible; we adapt to  متفائلون و متحمسون و لدينا بعد نظر،  إيجابيون
change easily.
للمستقبل
 We are positive, optimistic and enthusiastic –
 نتعلم و نبتكر دائما
we always look forward in life.
 نفتخر بقوتنا و قدراتنا و نحن فخورين بإنجازاتنا في
 We are always learning and improving.
الكويت
 We are a strong and believable brand and we
 محبون لالخرين
are proud of our achievements in Kuwait.
 نتواصل مع عمالئنا
 We are friendly and approachable.
 ندعم و نمكن موظفينا
 We are close to our customers.
 We support and empower our employees.
6- Petroleum Services Company Brand
.م.م. رؤية شركة الخدمات البترولية ذ-6
Vision
INTRODUCE TO OIL, GAS & ENERGY تقديم احدث التقنيات التكنولوجية والحلول لمنابع ومصبات
SECTORS NEW WORLD TECHNOLOGIES القطاعات النفطية والغاز من خالل تقديم الدراسات
AND SOLUTIONS TO THE UPSTREAM,
.والمنتجات من مصانع معتمدة ومشهود لها
DOWNSTREAM AND ENERGY SECTORS,
OPERATIONS BY PROVIDING STUDIES
AND FULL PACKAGED PRODUCTS FROM
REPUTABLE MANUFACTURES.
7- Petroleum Services Company Brand
.م.م. هدف شركة الخدمات البترولية ذ-7
Mission
PROVIDE HIGH QUALITY EQUIPMENT, توفير معدات عالية الجودة وقطع الغيار والخدمات
SPARES, SERVICES AND NEW EMERGING والتكنولوجيا الحديثة و الجديدة لقطاعات النفط والغاز
TECHNOLOGIES TO THE OIL & GAS, والطاقة والبتروكيماويات لتكون شركة يشهد لها في ريادة
POWER AND PETROCHEMICAL SECTORS
. الكمال والقيم، السوق من حيث الجودة
AND TO BE RECOGNIZED AS A MARKET
LEADER IN TERMS OF QUALITY,
INTEGRITY AND VALUES.
 قيمنا-8

8- Our Values

 We believe in professionalism and honesty –  نؤمن بالروح المهنية و المصداقية و النزاهة إتجاه
customers can always trust us to deliver.
 وعليه فإن العميل سوف يثق بنا دائما مما، عمالئنا
 Every customer, employee and strategic
.يساعدنا في التقدم
partner will be treated with care and respect.
 معاملة كافة عمالئنا و موظفينا و شركائنا بكل رعاية
 We will always make ‘customer loyalty’ a
.و إحترام
priority in our actions.
. نجعل والء عمالئنا من أولويتنا في جميع تحركاتنا
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 ساعات الدوام في الشركة-9

9- Working Hours

Working hours will be 40 hours a week as  ساعة موزعة كما40 عدد ساعات العمل األسبوعية هي
follows:
:يلي
. ساعات عمل يومية وذلك من األحد إلى الخميس8 

 8 Hours a day from Sunday to Thursday

 Friday will be a weekly holiday and Saturday  يوم الجمعة هو يوم العطلة األسبوعية ويوم السبت هو
.يوم راحة مدفوع األجر
will be a rest day with pay.
 Working hours in the month of Ramadan will 30  عدد ساعات العمل األسبوعية في رمضان هو
be 30 hours a week.
.ساعة
Petroleum Services Company reserves the right
to adjust the Standard Working Hours or the يحق لشركة الخدمات البترولية– تعديل ساعات العمل
standard working days for some or all categories الرسمية لبعض أو لفئة معينة من العاملين في الشركة تبعا
.إلحتياجات العمل و ظروفه و متطلباته
of employees, in response to business needs, to
suit the nature of the work.
 تصنيف الوظائف و الوصف الوظيفي-10

10- Job Classification and Job Descriptions

Every position in Petroleum Services Company كل موقع وظيفي أو مسمى وظيفي في شركة الخدمات
is required to have a Job Title, Job Description  الوصف،  مسمى وظيفي: البترولية يجب أن يشمل
and Job Grade Level. This is based on the Job  و تعتمد هذه المواقع،الوظيفي و الدرجة الوظيفية
Evaluation used by Petroleum Services
. الوظيفية على التقييم الوظيفي المعتمد من قبل الشركة
Company.

 المسمى الوظيفي10-1

10-1 Job Title

A Job Title is a label used to describe a هو عبارة عن عنوان المهمة أو التسمية المستخدمة
designated position within Petroleum Services لوصف عمل معين داخل شركة الخدمات البترولية– و
Company that is comprised of key
تتألف من عدد من المسؤوليات الرئيسية
responsibilities.

 الوصف الوظيفي10-2

10-2 Job Description

The main purpose of the job description is:
: الغرض الرئيسي من الوصف الوظيفي هو
 Describe and communicate the overall scope
 وصف و إرتباط جميع المسؤوليات في العمل
of responsibilities of a job.
 أساس لتقييم عملية التعيين و تحديد المهام
 Function as a basis of recruitment, selection
.والمسؤوليات
and job evaluation.
 ضمان أن تتماشى جميع الوظائف داخل الهيكل
 Ensure that all the positions are consistent
.التنظيمي للشركة
within the organizational structure of
Petroleum Services Company.
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The Job Description at Petroleum Services يشمل الوصف الوظيفي في شركة الخدمات البترولية ما
Company will include the following:
:يلي
1. Job Title

 المسمى الوظيفي.1
 القسم.2
 عالقة العمل أو التبعية.3
 اإلشراف.4
 بيئة العمل.5
 الهدف الوظيفي.6
 المهام.7
 المؤهالت.8
 المسؤوليات تجاه الموظفين.9
 أخرى10

2. Department
3. Reporting Relationship
4. Supervises
5. Operating Segment
6. Role Objective
7. Operations
8. Qualifications
9. Responsibilities toward the Staff
10. Other
Modification of Existing Job Descriptions:

: التعديل على الوصف الوظيفي الحالي

In the case where the job scope has changed
significantly (30% to 40%), which may affect
the official Job Description, the Department
manager must submit proposed changes to
General Manager for review. Changes will be
evaluated using approved job evaluation.
New Jobs:

) %40 -%30 ( عند تغير مجال أو نطاق العمل بنسبة
 عندها يجب على، مما قد يؤثر على الوصف الوظيفي
مدير القسم تغيير على الوصف الوظيفي الحالي بعد
 و سيتم تقييم أي تغير بالمقارنة مع.موافقة المدير العام
.التقييم الوظيفي الموافق عليه مسبقا

:الوصف الوظيفي الجديد

Human Resources Department will develop any
يقوم قسم شئون الموظفين بتطوير وصف وظيفي جديد
new Job Descriptions in co-operation with the
بالتعاون مع مدير القسم المعني و بموافقة كل من المدير
department Manager and obtain approval from
. العام و مدير القسم المعني
the department manager and the general
manager.
HR Department is accountable to keep and
maintain all job descriptions for all titles in the
company.

إن قسم الموارد البشرية هو القسم المعني بحفظ الوصف
.الوظيفي لكل وظائف الشركة

Copies of the approved Job Description are توزع نسخ من الوصف الوظيفي الموافق عليه لكل وظيفة
distributed to the:
: كما يلي
 Employee personnel file
 Direct Manager

 ملف الموظف الشخصي
 المدير المباشر
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 الدرجة الوظيفية10-3

10-3 Job Grade Level

Jobs within Petroleum Services Company are
classified by a Grade Level/category structure
and hierarchy. The GM should submit Any
change in job Grade Level to the Chairman for
approval.

تصنف الوظائف داخل الشركة – بالدرجة الوظيفية
حسب التسلسل الهرمي للوظائف و تخضع كل وظيفة
في كل درجة وظيفية لعملية التقييم الوظيفي ويقوم
المدير العام بتقديم أي تغييرات تطرأ على الدرجة
.الوظيفية الى رئيس مجلس اإلدارة للموافقة عليها

The employee remains in his grade once he اليمكن للموظف اإلنتقال إلى درجة اعلى عندما يصل
reaches the grade ceiling unless a new post with  إال إذا تم استحداث درجة،لسقف الدرجة الحالية له
a higher grade has been created and the اعلى وعليه يمكنه االنتقال لها اذا كانت مؤهالته تسمح
employee’s qualifications entitles him to move
.بذلك
to the new grade.

 التقييم الوظيفي10-4

10-4 Job Evaluation

التقييم الوظيفي هو الخطوات لمراجعة المهام الوظيفية
Job Evaluation is the process of reviewing the الرئيسية و التي تشكل جزء من العمل للتأكد من أن
range of key activities and responsibilities that  كما يضمن نظام. تصنيفات العمل تتم بالشكل المناسب
form part of a job in order to ensure that the job تعويض األفراد للتأكد من ان جميع تعويضات الموظفين
is graded appropriately. As grade influences
.تتناسب مع المهام الموكلة اليهم
pay, this also ensures that individuals are
compensated in accordance with the work they
do and the responsibilities they have.
The process of Job Evaluation may be for the
: تتم عملية التقييم الوظيفي لألسباب التالية
following reasons:
1) Part of a rolling process of reviewing job
.  عملية متجددة لمراجعة الوصف الوظيفي.1
descriptions,
) وفقا% 40-30( تغييرعلى المهام والواجبات بنسبة.2
2) Significant change of duties (30%-40%)
.لمتطلبات العمل
as per business needs.
. إعادة هيكلة للشركة أو انشاء وظائف جديدة.3
3) Restructuring and creation of new
positions.
تستخدم شركة الخدمات البترولية– منهجية
Petroleum Services Company uses the Point
Point Factor System (PFS)
Factor System (PFS) to evaluate positions across
the Company.
. لتقييم الوظائف في الشركة
The PFS methodology is an analytical points :  هو نتائج خمس نقاط تحليلية أساسيةPFS إن منهجية
system which incorporates five (5) factors:  المعرفة و مستوى المخاطرة،  اإلبتكار،  اإلتصال، األثر
Impact,
Communication,
Innovation,
. في كل مستوى
Knowledge and Risk; resulting in a Grade
تحتفظ الشركة بحق تعديل قيمة النقاط التحليلية وقيمة كل
Level.
.نقطة بالدينار الكويتي
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PSC has the right to modify the Factor Points
and the value of the Point in KD.
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 التوظيف-11

11- Recruitment and Employment

 التكويت11-1

11-1 Kuwaitisation

The Kuwait Ministry of Social Affairs and تطلب وزارة الشئون اإلجتماعية و العمل في الكويت من
Labour require all companies in Kuwait to جميع الشركات في الكويت الحفاظ على توظيف نسبة معينة
maintain a specific percentage of Kuwaiti  و عليه يجب على، من المواطنين الكويتيين في شركاتها
nationals within its total manpower in
. الشركة اإللتزام بهذا القانون
accordance with their respective sector.
Petroleum Services Company shall adhere to
this law.

 تخطيط القوى العاملة11-2

11-2 Manpower Planning

Petroleum Services Company will develop the تضع شركة الخدمات البترولية– خطة القوى العاملة و
manpower plan and organizational structure in الهيكل التنظيمي للشركة و فقا لخطة تطوير االعمال في
accordance with the Company’s business  لكن اي تعديل على هذه الميزانية يتطلب موافقة، ، الشركة
planning process. Approval from the General
.مسبقة من المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة
Manager and the Chairman is required for the
total Company manpower budget change.

 تكافئ الفرص11-3

11-3 Equal Opportunity
PSC is an Equal Opportunity Employer. New
and current employees will have equal
opportunities for training, or promotion
irrespective of their race, colour, marital status,
parental status, ancestry, source of income,
religion, gender, age, national origin, handicap
or others. Limitations may apply only when
there are restrictions governed by the concurrent
Labour Laws within the State of Kuwait.

تعمل الشركة بمبدأ تكافؤ الفرص إذ يتساوى الموظفين
الجدد و الموظفين الحاليين في الشركة بالفرص التي تتيحها
 الترقية بغض النظر عن، الشركة لموظفيها مثل التدريب
 اإلعاقة او غير، الجنسية، السن،  المنصب،  اللون، العرق
 قد يكون هناك إستثناءات يتم تطبيقها عندما يكون.ذلك
.هناك قيود تحكمها قوانين العمل في الكويت

 مبادى التوظيف11-4

11-4 Recruitment Guidelines

Based on the approved manpower plan, budget يتم التعيين أو التوظيف بالشركة بناء على مخطط القوى
and organizational structure, recruitment of new  والميزانية باالضافة الى الهيكل، العاملة الموافق عليه
employees will be undertaken for the following
: التنظيمي للشركة و ذلك لألسباب التالية
purposes:
 To fill vacancies for approved budgeted  لتغطية الشواغر التي تم اإلتفاق عليها في ميزانية
.القوى العاملة
positions.
 To
engage
temporary
employees,  لضم مجموعة معينة من الموظفين المؤقتين أو
.المستشارين للقيام بأعمال معينة لفترة زمنية معينة
consultants and contractors to cover shortterm business needs.
 يتم تغطية الشواغر المتاحة في الشركة من قبل
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 Whenever possible, suitable candidates will
be resourced internally before filling with
an external candidate via the internal
resourcing process.

.مرشحين مناسبين من القوى الداخلية العاملة في الشركة

: المبادئ التوجيهية للتوظيف الخارجي

External Recruitment Application
Guidelines

External candidates can apply for employment يمكن للمرشحين من خارج الشركة التقديم للوظائف المتاحة
with PSC using one of the following options:
: في الشركة من خالل الخيارات التالية
 Submit personal documents and complete  تقديم الوثائق الشخصية و تعبئة نموذج طلب التوظيف
an Employment Application Form available
.الموجود في قسم الموارد البشرية
from Human Resources Department.
 Through one of the recruitment providers
approved by company.

. من خالل شركات التوظيف التي تتعامل معها الشركة

 All data, personal information and  إذ، يجب أن تكون كافة البيانات و المعلومات دقيقة
employment history must be accurate and يحق لقسم الموارد البشرية التحقق من مدى صحة هذه
true. The HR Department reserves the right
.البيانات
to conduct background and reference
checks to verify any data provided.
 In the event that data submitted was not true
or accurate, applicants will not be
considered for employment.

 يتم إلغاء طلب التوظيف عندما تكون البيانات المدونة
في الطلب غير صحيحة أو غير دقيقة

 All employees are subject to and must pass  يتم مراجعة الخلفية الجنائية لجميع الموظفين العاملين
a criminal background test and medical test.
.في الشركة كما يخضعوا لإلختبارات الطبية
 PSC has the right to terminate the services  يحق للشركة إنهاء خدمات الموظف في حالة تقديمه
of any employee in the event that the أي من الوثائق المزورة سواء كانت جنائية أو طبية
Human Resources Department finds
.ويكون هذا اإلنهاء بدون مستحقات نهاية الخدمة
evidence that this employee has submitted
falsified or fraudulent criminal background
or medical test documentation. The
termination will be without compensation.
 Expatriate employees must meet residency  يجب ان يستوفي الموظفين األجانب جميع الشروط
requirements
stipulated
in
current
.المنصوص عليها فيما يخص اإلقامة في الكويت
legislation.
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: المقابلة واإلختيار

Interviewing and Selection

 Interview will be conducted by the relevant  تتم المقابلة األولية من قبل مدير القسم المعني و ممثل
 و تكون من مسؤولية المدير. قسم الموارد البشرية
Department Manager and a Human
العام إجراء المقابالت المتعلقة بالوظائف اإلدارية او
Resources representative depending on the
.أي من الوظائف ذات األهمية االكبر في الشركة
position. The GM is required to interview all
Executive Management level positions or
other key positions, as needed.

 عقد العمل و ملحقاته11-5

11-5 Employee Contract and supplement

All PSC employees will be provided with the على جميع موظفي الشركة الحصول على وقراءة ما
following:
: يلي
 Contract of Employment (for signature)

)  عقد العمل ( للتوقيع

 It is the sole responsible of all PSC
employee to read and understand the
Human Resources Policies
 Code of Conduct

. قراءة سياسة الشركة لشئون الموظفين

.  قواعد السلوك

 Health Card will be provided to all PSC  يتم تزويد موظفي الشركة بالتأمين الصحي وهذا
employees. PSC has no obligations towards
.التأمين ال يشمل افراد عائلة الموظف
the family members of the employees.
 ID cards will be provided to all PSC  يتم تزويد موظفي الشركة ببطاقة الموظف الخاصة
employees.
. بالشركة
: ) توظيف األجانب ( من غير الجنسية الكويتية

For the recruitment of non-Kuwaitis:
The Company will cover the fees and
associated for the following:
 Any visas necessary to attend recruitment
interviews or official business.

: تغطي الشركة النفقات التالية
 تكاليف اصدار التأشيرة لحضور مقابلة العمل و
. العمل الرسمي
 تكاليف إذن العمل واإلقامة

 Work and Residency Permit

 نقل الكفالة

 Release of Sponsorship:

 الفحص الطبي

 Medical Examinations

 تكاليف الفحوصات الطبية التي تطلبها وزارة
 All medical examinations required by the
.الشئون
Ministry of Labour,
 البطاقة المدنية إن وجدت
18

PSC
 Civil ID Card if existed
 Exit Permit if required

 تصاريح الخروج إذا دعت الحاجة

 متطلبات التوظيف11-6

11-6 Employment Criteria
The following process is required to employ a
candidate:

: من متطلبات التوظيف أو التعيين في الشركة ما يلي
 طلب التوظيف



Employment Form



Employment Contract: Employment contract
must be signed.

.  يجب توقيع عقد العمل: عقد العمل

 شروط العقد11-7

11-7 Contract Regulations


Employment contracts are signed according  يتم توقيع عقود العمل من قبل المفوضين بالتوقيع
to the signature authority matrix.
. عن الشركة



The Contract of Employment sets out the
principle terms and conditions of
employment.



Based on the Kuwait Labor Law, the  إستنادا لقانون العمل في الكويت يجب اصدار عقد
Employment Contract will be issued in العمل باللغة العربية بشكل أساسي و ممكن ترجمته
Arabic. A translation in English and in any للغة اإلنجليزية أو أي لغة اخرى و لكن يجب إعتماد
other language applicable to the employee
.اللغة العربية كمرجعية قانونية
will be added accordingly. In event of any
dispute, the Arabic text will legally prevail.

. يحدد عقد العمل مبدأ و أحكام و شروط التوظيف



Both the Company and the new employee  يحتفظ كل من الشركة والموظف الجديد بنسخة
will retain a signed copy of the original موقعة من عقد العمل األصلي وأي من الوثائق
Contract of Employment, the Employment
.المرتبطة بها
Offer and any associated documents.
 The first day the employee reports to work  يكون اليوم االول الذي يلتحق به الموظف بعمله في
الشركة هو تاريخ بدء العمل الفعلي
will be the effective date of commencement.


All employment contracts are subject to
adherence these HR Policies.
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 يخضع جميع الموظفين الجدد للسياسات المتبعة في
. قسم شئون الموظفين

PSC
 برنامج التوجيه واإلرشاد11-8

11-8 Orientation

The new employee may be required to attend an
يتطلب من جميع الموظفين الجدد في الشركة حضور أي
orientation program or other required training من البرامج التوجيهية أو التدريب المعينة والتي قد تكون
program associated with their position organized مرتبطة بموقعه الوظيفي و يتم هذا من خالل التنسيق بين
by the Department Manager in partnership with
. مدير القسم و قسم الموارد البشرية
Human Resources.

 فترة التجربة11-9

11-9 Probation Period
The probation period is specified in the contract
of employment and will be one hundred (100)
calendar days from the date of commencement.
 During the probation period, the employee’s
performance will be reviewed by the direct
manager who will assess the employee’s
performance for suitability for permanent
employment. At that time, if mutually
satisfactory to both, the Company will either
confirm
the
employee’s
permanent
employment status or terminate the Contract
of Employment.
 The employee should not be under probation
period more than once during their tenure
with the company.
 When an employee is still on probation, but
requires a leave, this must be approved by the
HR department and Department manager and
will be treated as unpaid leave. Leave during
the probation period must not exceed 10
working days. The leave during probation
period must be justified and supporting
documents must be presented.
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 مائة100 فترة اإلختبار المحددة في عقد العمل ستكون
.يوم تقويميا من تاريخ البدء
 خالل فترة التجربة يخضع الموظف للتقييم من قبل
مديره المباشر و مدى مالئمته للوظيفة ـ إذا كانت
النتائج إيجابية عندها سيتم تثبيت الموظف في
الشركة كموظف دائم غير ذلك يتم إنهاء خدماته من
.الشركة

 اليجوز أن يخضع الموظف ألكثر من فترة تجربة
.واحدة خالل عمله في الشركة
 يجب موافقة مدير القسم و قسم الموارد البشرية على
طلب إجازة للموظف تحت فتره التجربة و تكون
 كما يجب أن ال تتعدى، إجازة غير مدفوعة األجر
 ويجب تقديم مبررات اإلجازة، أيام كحد اقصى10
.مع تقديم مستندات داعمة لسبب قيامه باإلجازة

PSC
within 11-10 Temporary Transfer
PSC

 النقل المؤقت داخل الشركة11-10

11-11 Job Rotation

) التناوب الوظيفي (المناوبة11-11

إذا تطلب العمل نقل الموظف من القسم الذي تعين فيه
If any employee is required to work in a
 سوف يتم اصدار أمر، الى أي قسم اخر في الشركة
department different to the one they were hired
نقل مؤقت من قبل قسم الموارد البشرية و لفترة محددة
for, due to business requirements, a temporary
.من الوقت
transfer will be issued. The HR department will
issue the temporary transfer which will specify a
fixed period of time.

Occasionally employees may have the قد تتطلب الوظيفة في بعض األحيان إنتقال الموظف
opportunity to move from one position or من وظيفته إلى وظيفة أخرى ألغراض التدريب أو
Department to another for cross training or التطوير و عليه يجب على الموظف اتباع اجراءات
.اإلنتقال المناسبة
development purposes. Appropriate transfer
procedures must be followed accordingly.

 النقل الداخلي11-12

11-12 Internal Transfer
 PSC may, according to its business needs or
at the employee’s request, organize a transfer
from one Department to another by the
agreement between the two respective
Department managers. An internal transfer
request must be submitted to the HR
department.
 The transfer request of the employee should
not be considered if his grade is higher than
the other required position unless the transfer
is part of a promotion.

 قد يتم في بعض األحيان نقل موظف من قسم الى
اخرى بناء للحاجة الوظيفية أو بناء على طلب
الموظف شريطة موافقة مدرءا القسمين المعنيين و
عليه فإن النقل الداخلي سوف يتم من خالل قسم
.الموارد البشرية

 ال يجوز نقل الموظف من وظيفته الى وظيفة اخرى
 إال إذا اعتبر هذا النقل ترقية-بمستوى أعلى
.للموظف

 The employee can transfer from one
 ال يجوز للموظف طلب النقل إال عند إنقضاء سنة
Department to another only after completing  أي استثناء لهذا،واحدة على األقل من تاريخ ترقيته
.الشرط يتطلب موافقة المدير العام
one year of continuous services. Any
exception to this rule requires GM approval.
 After the promotion of any employee a
 ال يجوز للموظف طلب النقل إال عند إنقضاء سنة
.واحدة على األقل من تاريخ ترقيته
period of at least one year has to elapse to
make the employee eligible for transfer to
another Department.
 Transfers will be handled on a case by case
basis.
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 سيتم التعامل و معالجة عمليات النقل على أساس كل
.حالة على حدة

PSC
12- Attendance
 الحضور واإلنصراف-12
Regular attendance at work is a fundamental يجب على جميع موظفي الشركة اإللتزام بساعات العمل
requirement of all Contracts of Employment.
.الرسمية للشركة

 نظام الدوام12-1

12-1 Attendance System


PSC has implemented a compulsory
Attendance Monitoring System where all
employees are required to record their time
upon entry and exit from their respective
work location.

تتابع الشركة دوام الموظفين و مدى إلتزامهم
بساعات العمل المقررة من خالل نظام الدوام ـ
وعليه يجب على جميع الموظفين اإللتزام بتسجيل
الدوام عند الحضور وعند مغادرة أماكن عملهم من
.خالل هذا النظام



 اإلستئذان12-2

12-2 Permission

 Employees must obtain written permission  يجب على الموظفين الحصول على إذن كتابي من
from their direct manager before leaving المدير المباشر قبل ترك العمل خالل أوقات الدوام
office during the day or leaving work early for
الرسمية أو ترك العمل المبكر ألي سبب من
any reason.
.األسباب
 Disciplinary action in accordance with the  من يترك العمل خالل ساعات الدوام الرسمي دون
Disciplinary Code will be taken if the عذر رسمي موافق عليه من مديره المباشر فإنه
employee leaves work without permission or سوف يعرض نفسه إلجراءات القواعد و العقوبات
for late attendance.
التأديبية المنصوص عليها في الئحة العقوبات في
.الشركة

12-3 Absenteeism

 التغيب عن العمل12-3

 Employees must notify their direct Supervisor
if they are unable to attend work due to an
emergency, ill health or for other personal
reasons. If the employee fails to notify their
direct Supervisor, disciplinary action will be
taken in accordance with the Disciplinary
Code and corresponding penalties.

 على جميع الموظفين ابالغ مديرهم المباشر بعدم
القدرة على حضور الدوام الي من األسباب الطارئة
. أو أي أسباب شخصية أخرى، أو األسباب الصحية
أما اذا لم يتم ابالغ المدير المباشر عن التغيب خالل
يوم معين فإن الموظف سيعرض نفسه للعقوبة تبعا
.لنظام العقوبات المتبع في الشركة
 يجب،  في الحالة التي يكون فيها الموظف مريضا
 In the case where the employee is ill, a عليه تقديم تقرير طبي من الطبيب المعالج مرفقا
.بطلب اإلجازة المرضية
doctor's note is required to accompany the
completed and signed Sick Leave Form. All
other reasons for absenteeism with proper  يجب على مدير القسم ابالغ قسم الموارد البشرية
notification will be handled by Department بشكل كتابي عن أي تغيب بدون عذر أو إذن رسمي
.ألي من موظفي قسمه
Manager, on case-by-case basis.
 The Department manager must inform Human
Resources in writing when an employee is
absent without permission or proper
notification.
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 العطل و اإلجازات الرسمية-13

13- Official Holidays and Leaves

 العطل الرسمية13-1

13-1 Official Holidays

Employees working in Kuwait will be granted يمنح الموظفون الذين يعملون في الكويت "أيام العطل
Official Holidays with full pay in respect to the
:الرسمية" بأجر كامل كما يلي
following:

Official
Holidays
Hijri New
Year Day

Date
1st of
Muharram

Duration of
Holidays
One (1) Day

العطل الرسمية

التاريخ

عدد أيام اإلجازة

راس السنة
الهجرية

االول من محرم

يوم واحد

االول من يناير

يوم واحد

اإلسراء و
المعراج

 رجب27

يوم واحد

عيد الفطر

أول ثالثة أيام من
شوال

ثالثة أيام

 ذو الحجة9

يوم واحد

عيد األضحى

12و11و10
ذو الحجة

ثالثة أيام

One (1) Day

المولد النبوي
الشريف

 ربيع األول12

يوم واحد

One (1) Day

العيد الوطني

 فبراير25

يوم واحد

One (1) Day

يوم التحرير

 فبراير26

يوم واحد

Gregorian
New Year
Day

1st of
January

Ascension of
Prophet Day
(Israa and
Miraj)

27th of
Rajab

One (1) Day

Eid Al-Fitr

First three
days of
Shawal

Three (3)
Days

Waqfa Mount
Arafat

9th of Thul
Hijja

One (1) Day

Eid Al-Adha

10th, 11th,
12th days
of Thul
Hijja

Prophet
Mohammed’s
Birthday

12th of
Rabi El
Awal

National Day

25th of
February

Liberation
Day

26th of
February

راس السنة
الميالدية

One (1) Day

وقفة عرفات

Three (3)
Days
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PSC may declare other days as a Paid Rest Day تعلن الشركة عن أي من العطل الرسمية مدفوعة األجر
with full pay in accordance with Government
.بناء على التوجيهات الحكومية أو التوجيهات اإلدارية
Decrees, or based on Administrative directives.
When an Official Holiday falls on a Rest Day, عندما تقع أي عطلة رسمية خالل يوم من أيام الراحة
األسبوعية للموظف فعليه تتبع الشركة قرار الخدمة
PSC will follow the lead of the Civil Service in
المدنية بمنح أي يوم أخر كعطلة مدفوعة االجر عوضا
respect of granting additional paid days off.
.عن ذلك اليوم
Employees who are required to work during يجب إبالغ الموظفين الذين تتطلب منهم طبيعة العمل
.بالعمل خالل العطل الرسمية بشكل مسبق

Official Holidays will be notified in advance.

 أيام الراحة13-2

13-2 Rest Days

 “Rest Days” are additional days off work  أيام الراحة هي أيام إجازة إضافية تعطى للموظفين
given to employees as part of a Company كقرار من الشركة بإغالق الشركة و إيقاف العمل و
decision to close or cease normal business الدوام لفترة محددة إستجابة ألي من الظروف
. الخارجية
operations for any particular period in
response to any external event.
 Rest Days taken off are paid at single time  من%100 ( تدفع أيام الراحة للموظف بشكل كامل
. ) أجر العمل اليومي
(100%).
 Employees whose services are needed during  يجب إشعار الموظفين الذين تتطلب منهم طبيعة
العمل بالعمل خالل أيام الراحة بضرورة الدوام قبل
rest days will be notified in advance.
.فترة من اإلجازة المقررة

 اإلجازات السنوية13-3

13-3 Annual Leave

. يوم تقويمي كإجازة سنوية30 يستحق كل موظف

Leave entitlement is 30 Calendar Days

 Annual leave will be scheduled by each  يتم تحديد خطة اإلجازات السنوية في كل قسم في
Department at the beginning of every calendar الشركة عند بداية العام ويجب أن تسلم قبل األول من
year .The leave plan should not exceed the 1st
.فبراير
of February.
 Employees, at all levels, are permitted to take
up to 30 calendar days of leave at any one
period of time. Uninterrupted leave lasting for
more than 30 calendar days requires the
approval of the department manager, the HR
department and the General Manager.

 يسمح للموظفين في جميع المستويات الوظيفية أخذ
 أما فيما. يوما ً تقويمي كإجازة سنوية دفعة واحدة30
يتعلق باإلجازات التي تزيد عن تلك الفترة المحددة
.يجب أخذ موافقة مدير القسم و المدير العام للشركة

 يتم إحتساب رصيد اإلجازات السنوية للموظف عند
تاريخ بدء العمل وبمعدل تراكمي مقسما ً بالتساوي
 Accrual of annual leave begins on the date of
.لكل شهر
commencement and accrues on a pro-rata
basis calculated on the completed months of
24
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service and done through an automated
system.
 All employees may accumulate the balance  يحق للموظف تجميع إجازاته السنوية المستحقة خالل
of their current year in addition to the
.العام وللعام السابق كحد أقصى
eligibility of one previous year as a
maximum.
 يجب االلتزام بسقف اإلجازات المحدد من قبل قانون
 The leave balance ceiling should be  وعليه يتم دفع الفائض عن السقف في نهاية،العمل
maintained at the end of the year. The excess
.كل سنة
over 60 should be paid to the employee.
 To be entitled to paid annual leave, the
employee has to:
a) Have the accrued leave balance in the leave
system for the number of days they have
requested to take off.

 يحق للموظف الحصول على إجازاته السنوية في
: حال
أ) أن رصيد الموظف من اإلجازات يغطي عدد أيام
. اإلجازة المطلوبة

ب) الحصول على الموافقة من مديره المباشر و مدير
b) Obtain permission to take annual leave at the القسم والمدير العام على اإلجازة السنوية قبل
.أسبوعين على األقل من تاريخ بدء اإلجازة
requested time from their Direct Supervisor,
direct manager and the general manager.
 If workload requirements or business needs  إذا تطلبت ظروف العمل من الموظف إلغاء إجازته
force a cancellation of the leave, the employee  يحق للموظف، السنوية بعد أن تم الموافقة عليها
is entitled to be reimbursed for any actual cost المطالبة بتغطية كافة التكاليف الفعلية المترتبة على
of travel arrangements which were made after
.إلغاء السفر
the leave request was approved.
 Fridays, and official holidays are not included  ال يتم إحتساب اإلجازات و العطل الرسمية التي تقع
when calculating the total leave days خالل أيام اإلجازة السنوية من مجموع أيام اإلجازة
requested.
.السنوية المطلوبة
 Approved Annual leave must be documented  يجب أن توثق جميع اإلجازات الموافق عليها في
in the PSC Leave System.
.نظام اإلجازات الخاص بالشركة
 In case the employee requires encashment of  في حال طلب الموظف صرف مستحقات إجازاته
annual leave then the employee must obtain  فإنه يجب الحصول،السنوية بدون القيام باالجازة
the direct manager, the HR department and على على موافقة المدير المباشر وقسم الموارد
the general manager approval.
.البشرية و المدير العام
 Annual leave must be planned according to  يجب التخطيط لإلجازة السنوية ضمن اإلجراءات
.والسياسات المتبعة في الشركة
Company procedures.
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 If the employee does not resume duty for  يتم فصل الموظف من الخدمة إذا لم يتم مباشرته العمل
seven (7) calendar days or more after بعد ما يزيد عن سبعة أيام تقويمي من إنتهاء إجازته
completion of annual leave, and does not
.السنوية و لم يحصل على الموافقة بتمديد إجازته
obtain approval to extend their annual leave,
the employee will be dismissed from service
as at the last day of their leave.
 For considering this absence as extended  يحق للموظف تمديد إجازته السنوية بعد أخذ موافقة
leave, the employee's Direct Manager, the مديره المباشر و قسم شئون الموظفين والمدير العام
HR department and the general manager’s على أن ال يتعدى مجموع األيام المطلوبة رصيد
approval is required.
. الموظف من اإلجازات السنوية
Leave during the Year of Delivery
اإلجازة السنوية خالل فترة الوضع
A female employee has the right to use her يحق للموظفة أخذ إجازتها السنوية خالل السنة التي يتم
annual leave during the year of her maternity
. فيها الوضع
leave.
Annual Leave during Probation Period
اإلجازة السنوية خالل فترة التجربة
When an employee is still on probation, but يمكن للموظف خالل فترة التجربة طلب إجازة سنوية بعد
requires annual leave, this must be approved by  على أن، موافقة مدير شئون الموظفين و مدير القسم
the HR department and Department Manager .  ايام10 تعتبر إجازة غير مدمفوعة األجر و أن ال تتجاوز
and will be treated as unpaid leave. Annual
leave during the probation period must not
exceed 10 working days.
13-4 Unpaid Leave
 اإلجازات غير مدفوعة األجر13-4
 To request unpaid leave, an employee must
have first exhausted the full annual leave يحق للموظف طلب إجازة غير مدفوعة األجر على أن
يكون قد إستنفذ رصيده من اإلجازات السنوية
entitlement.
.المستحقة
 Unpaid leave will only be granted where  إذا، يتم الموافقة على اإلجازة غير مدفوعة األجر
business needs permit the employee to be سمحت متطلبات العمل بغياب الموظف خالل فترة
absent for the period requested.
.اإلجازة المطلوبة
 Unpaid leave must not exceed two weeks in يجب أن ال تتعدى اإلجازة غير مدفوعة األجر
a year, if the need arises for an extension this  أما إذا كان هناك،  مرة واحدة من السنة/ أسبوعين
حاجة ألكثر من ذلك يجب أخذ موافقة المدير العام
be approved by the General Manager.
. للشركة على ذلك
 Periods of unpaid leave will not be included مجموع أيام اإلجازة غير مدفوعة األجر ال تحتسب من
in the calculation of the employee length of سنوات خبرة الموظف في الشركة عند إحتساب مكافئة
service when calculating end of service
. نهاية الخدمة للموظف
benefits.
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 اإلجازات المرضية13-5

13-5 Sick Leave

Sick leave entitlement follows the table below تستحق اإلجازات المرضية للموظف تبعا للجدول أدناه
for each calendar year. This table outlines the خالل سنة ميالدية واحدة و لجميع الموظفين العاملين
total entitlement in one (1) year for all levels of
: بجميع المستويات الوظيفية
employees and not per period of sickness.

رصيد الموظف من اإلجازات المرضية خالل العام

Sick Leaves Days per Year
 The first 15 calendar days with full pay

 يوم مدفوعة األجر15  أول

 Then next 10 calendar days with 75% pay

% 75  أيام الالحقة تدفع بنسبة10  الـ

 Then next 10 calendar days with 50% Pay

% 50  أيام الالحقة تدفع بنسبة10 الـ

 The final 10 calendar days with 25% pay

% 25  أيام األخيرة تدفع بنسبة10 الـ

 A further 45 days unpaid

 يوم تعتبر اإلجازة غير مدفوعة األجر45  بعد

 If an employee has taken more than 45
calendar day’s sick leave in one year, PSC
has the right to seek medical advice as to
whether or not the employee will be healthy
and fit enough to perform his duties and
fulfill the terms of the Contract of
Employment after his treatment.

45  إذا إستنفذ الموظف مجموع إجازاته المرضية لـ
 عندها يحق للشركة طلب المشورة، يوم خالل السنة
الطبية عن حالة الموظف الصحية و عن إمكانية
الموظف من متابعته للمهام الوظيفية الموكلة اليه و
مطابقة الشروط المنصوص عليها بعقد العمل بعد
.عالجه

 Sick leave cannot be accrued and cannot be  ال يحق للموظف تجميع رصيد إجازاته المرضية للسنة
carried over to the next year.
.المقبلة
 Employees taking sick leave must inform  يجب على الموظف إخبار مديره المباشر في حالة
their manager as soon as the doctor قرر الطبيب المعالج إجازة مرضية للموظف او
recommends any days required to rest or if
.بحاجة للدخول للمستشفى
there is a requirement for hospitalization.
 The employee should submit the attested sick
leave in 2 working days after resuming the
duty. The sick leave report should be from
any approved clinic by PSC Company. The
sick leave will not be accepted if it was not
submitted within two days from the duty
resumption date and it will be deducted.
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 يجب على الموظف إرسال تقرير اإلجازة المرضية
مرفق بنموذج طلب اإلجازة بعد يومين كحد أقصى من
 ويجب أن يكون التقرير من. تاريخ مباشرة العمل
 لن تقبل.احدى المستشفيات المعتمدة لدى الشركة
اإلجازة المرضية إذا لم يتم تسليمها خالل يومين من
.مباشرة العمل وسوف تخصم

PSC
 In any other case, the employee will be  في أي حالة أخرى غير المذكورة أعاله يعتبر
considered as absent from work without الموظف متغيب عن العمل دون إذن رسمي بحيث
approval and the days will be deducted from تخصم أيام اإلجازة من رصيد إجازته السنوية
their annual leave balance or salary if the
. باإلضافة الى توجيه إنذار خطي له
annual leave balance is exhausted and would
get a written warning.
 PSC has the right to end the service of an  يحق للشركة إنهاء خدمات الموظف إذا تجاوز األيام
employee if the total allowed sick leave days المسموحة من اإلجازات المرضية دون تقديم تقرير
in a year have been exceeded without
.رسمي بالحالة المرضية
evidence of serious health issues.
 If sickness is caused by occupational disease  إذا كان المرض ناجما عن حادث صناعي أو مهني
or industrial, the employee will be entitled to يحق للموظف أخذ إجازة مدفوعة األجر إلى أن يشفى
full pay for any periods of sick leave taken
. الموظف
due to this cause.
 Sick leave can only be used for the  تستحق اإلجازة المرضية لمرض الموظف نفسه و ال
employee, and cannot be used to care for a تأخذ لمرض أو للعناية بأحد المقربين من العائلة أو
sick relative or to accompany them to
. المعارف
treatment.




Any sick leave taken in the last month before  أي إجازة مرضية تأخذ في الشهر األخير قبل الوضع
delivery because of the pregnancy will be و متعلقة بالحمل و الوالدة تحتسب من إجازة الوضع
considered part of the maternity leave
.شريطة أن يتم الوضع خاللها
mentioned above.
 التحتسب أيام الجمع والسبت ضمن اإلجازات
Fridays and Saturdays are not counted within
.المرضية
the sick leaves.

 إجازة األمومة و الرضاعة13-6

13-6 Maternity Leave& baby feeding
 A pregnant female employee shall be entitled
to pay maternity leave of 70 calendar days, in
addition of their contracted entitlement,
provided that they give birth within this
period.
 After the end of the maternity leave, a female
employee can request an additional 4
months’ unpaid leave if she wishes to
continue being off work for that further
period to care for her baby. Approval is at the
discretion of Department Manager and the
General Manager.
 The employer may not terminate the services
of a female employee while they are on such
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 يحق للموظفة الحامل إجازة أمومة مدفوعة األجر لمدة
 يوم باإلضافة إلى ما تم اإلتفاق عليه أو المتعاقد70
. عليه شريطة أن يتم الوضع خالل تلك الفترة

 يحق للموظفة بعد اإلنتهاء من إجازة األمومة طلب ما
ال يزيد عن أربعة أشهر غير مدفوعة األجر للعناية
بالمولود الجديد بشرط موافقة مدير القسم المعني
.والمدير العام

 ال يجوز إنهاء خدمات المرأة العاملة خالل إجازة
الوضع أو خالل إجازتها المرضية المتعلقة بالحمل أو

PSC
leave.
. الوضع
 The employee must present the medical  يجب تزويد قسم الموارد البشرية بالتقرير الطبي بعد
certificates with the leave form upon
.مباشرة العمل تماما
resumption duty.
 A female employee shall be allowed to take a  يحق للموظفة أخذ ساعتين راحة خالل أوقات الدوام
2 hours break during her working hours in .) أشهر فقط6( إلرضاع الطفل حديث الوالدة و لمدة
order to feed her newly born baby for a
period of six (6) months.

 إجازة الحج13-7

13-7 Hajj Leave

 All Muslim employees who have been  يحق للموظف المسلم و من أمضى في خدمته بالشركة
working with PSC for 2 years or more are ) يوم تقويمي21( سنتين أو أكثر بطلب إجازة حج لمدة
entitled to (21) calendar days paid leave for
.مدفوعة األجر ألداء مناسك الحج
purpose of going on Hajj.
 The Hajj leave will be granted to the  تستحق إجازة الحج للموظف مرة واحدة أثناء فترة
employee only once throughout their service  حتى إذا تم إنهاء خدمات الموظف و، العمل بالشركة
with PSC. This applies even when an
.تم إعادة تعيينه بالشركة
employee leaves the Company and is reemployed at a future date.
 For female employees, no Hajj leave will be  ال يحق للموظفة العاملة في الشركة بإجازة حج خالل
approved in the year where maternity leave
.السنه التي إستحقت فيها الموظفة إجازة أمومة
has been taken.
 Employees wishing to take Hajj leave must
inform department manager at least one
month prior to Hajj. If the employee
requested a 2nd time hajj leave during his
tenure, then he should obtain the approval of
the department manager and this will be
deducted from his annual leave.

 يجب إبالغ مدير القسم بمدة أقصاها شهر واحد من
 يجب الحصول على موافقة مدير القسم. تاريخ الحج
في حال رغب الموظف اداء الفريضة للمرة الثانية
وذلك خالل مدة خدمته في الشركة وسوف يتم خصمها
.من رصيد اجازاته السنوية

 Evidence of travel to the Holy Land for this  يجب تقديم دليل السفر لالراضي المقدسة و تقديم
purpose must be submitted upon return to مناسك الحج عند مباشرة العمل ( نسخة من جواز
work (i.e. copy of exit stamp on passport).
. ) السفر المختوم
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 إجازة الوفاة13-8

13-8 Compassionate Leave

 The employee will be granted three (3)  يحق للموظف إجازة مدتها ثالثة أيام عند وفاة احد
calendar days for compassionate leave for
. المقربين من الدرجة األولى
death of close relatives.
 The employee must present the death  يجب تزويد قسم شئون الموظفين بشهادة الوفاة مرفقة
certificates with the leave form either prior . بطلب اإلجازة إما قبل اإلجازة أوبعد مباشرة العمل
to, or immediately on return from
compassionate leave.
 If the deceased is not a close relative as  ال يحق للموظف إجازة وفاة مدفوعة األجر إذا لم يكن
defined in this Manual, the employee is not  و عليه، هناك صلة قرابة للمتوفي من الدرجة االولى
entitled to any paid compassionate leave days تخصم األيام المطلوبة من رصيد الموظف من
. اإلجازات السنوية
and is required to utilize annual leave days
for any time taken off.

 إجازة وفاة الزوج13-9

13-9 Widow Leave

 Muslim females who are widowed during  يحق للمرأة المسلمة التي توفي تزوجها إجازة مدتها
their service are eligible for four (4) months  كما نصت،) أيام مدفوعة األجر10( ) أشهر و4(
and ten (10) calendar days paid leave
. الشريعة اإلسالمية
consecutively in accordance with Muslim
Shariah starting from the date of her
husband’s death.
 يحق للمراة غير المسلمة من توفي زوجها خالل فترة
 Non-Muslim female who are widowed )21( عملها في الشركة إجازة مدفوعة األجر مدتها
during their service with are eligible for
. يوم
twenty one (21) calendar days paid Widow
 يجب تقديم شهادة الوفاة لقسم شئون الموظفين سواء
Leave.
.كانت الوفاه داخل أو خارج الكويت
 An attested copy of the death certificate must
be submitted whether the death occurred in
Kuwait or abroad in both cases.

 إقرار العودة من اإلجازة13-10

13-10 Resumption of Duty

 Employees must follow Resumption of Duty  يجب على الموظف إتباع اإلجراءات المعتمدة في
procedure upon return to work and enter their الشركة لمباشرة العمل بعد إنتهاء اإلجازة أيا كان
resumption of duty into the system on the  كما يجب توثيق إقرار العودة في النظام المتبع، نوعها
first day back at work.
.لإلجازات في الشركة
 The Company can’t terminate the contract of
employee during their annual leave.
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 المنافع المقدمة للموظفين-14

14- Benefits for Employees

 المستحقات في حال وفاة الموظف14-1

14-1 End of service dues in case of Death
e Those who are mentioned on employee’s file will
receive all End of Service benefits due to the
employee within thirty (30) days of the recorded
death.

14-2 Social Security

 PSC insures with the Public Institution For
Social Security (PIFSS) for all Kuwaiti
employees working with PSC.
The
Company will deduct the required percentage
from the employee's insured monthly salary
and undertakes to pay the prescribed monthly
contribution to PIFSS.
 The employee will be entitled to all the
benefits accrued from the PIFSS in
accordance with procedures and laws.
 PSC will provide PIFSS with all data and
records of registered employees, and will
maintain relevant records for reference, as
and when required.

يتم استالم مكافاة نهاية الخدمة للموظف المتوفي من قبل
من تم ذكره في ملف الموظف باستالم تلك المستحقات
.) يوم من تاريخ الوفاة30( خالل

 الضمان اإلجتماعي14-2
 سوف تقوم الشركة بالتأمين على مواطني دولة
 سوف. الكويت لدي الهيئة العامة للتامينات اإلجتماعية
تقوم الشركة باستقطاع النسبة المئوية المطلوبة من
راتب الموظف الشهري والتعهد بدفعها للهئية العامة
.للتامينات اإلجتماعية
 سوف يتمتع الموظف (المواطن الكويتي ومواطني دول
مجلس التعاون) بجميع مزايا الهيئة العامة للتأمينات
.اإلجتماعية وفقا ً للقانون
 ستقوم الشركة بتزويد الهيئة العامة للتأمينات
.اإلجتماعية ببيانات جميع الموظفين

PSC reserves the right to Kuwaiti persons to pay يحق للشركة القيام بسداد كافة التأمينات المستحقة عن
the full insurance to PIFSS as part of the الموظفين الكويتيين لدي الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية
.وذلك كجزء من عقد التوظيف
employment contract.
15- Allowances and Benefits
البدالت والمزايا- 15
This will determine prior to the signing of the
employment contract or when the employee has .يتم تحديدها قبل توقيع عقد التوظيف أوعند ترقية الموظف
been promoted.
16 End of Contract Benefits/Indemnity
)تعويضات (مكافئة نهاية الخدمة- 16
End of Contract Benefits are for those on a fixed تدفع مكافئة نهاية الخدمة للموظف بعد إتمامه لفترة معينة
period contract and paid out at the separation of من العمل في الشركة و بعد نهاية خدمته فيها بغض النظر
the employee from PSC at the conclusion of the
:عن تجديد العقد أو عدمه وفقا للمعاييرالتالية
contract, regardless of renewal per the contract
stipulations End of Contract Benefits/Indemnity
will be calculated using the following criteria:
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 Employee entitlement will be on a pro-rata  تستحق بمعدل تراكمي لمدة خدمة الموظف في
basis for the period of service during an
.الشركة
incomplete year.
 All entitlements due for the employee will be  تحسب جميع اإلستحقاقات للموظف بناءا على آخر
. راتب يتقاضاه الموظف من الشركة
calculated based on the last base salary.

16-1 End of Contract Benefits/Indemnity
Table – Involuntary Termination

 جدول التعويضات/  إستحقاقات نهاية الخدمة16-1
عند فصل الموظف من العمل

If the Company terminates an employee for
reasons other than those that warrant dismissal
as stipulated in the Disciplinary Code, the
following End of Service/Indemnity will be
granted to all types of employees (Kuwaiti
nationals and non-Kuwaitis) based on their
employment contract for each year spent
working for PSC. This is calculated based on
the last salary as follows:

عندما يتم إنهاء خدمات الموظف و فصله من العمل ألي
 غير األسباب التي تستدعى إقالة الموظف- من األسباب
 ما يلي- من العمل و المنصوص عليها في قائمة العقوبات
جدول باالستحقاقات التي تدفع للموظف الكويتي أو غير
الكويتي بناءا على عقد العمل للموظف و آخر راتب له في
: تلك الحالة

For each year of the
first five years

For each year following
completion of five years

اإلستحقاق لكل سنة عن
الخمس سنوات االولى

اإلستحقاق لكل سنة بعد الخمس سنوات
االولى

15 days

30 days

 يوم15

 يوم30

Middle Management

15 days

30 days

موظفي اإلدارة – مدراء ومدراء اولون

 يوم15

 يوم30

Professional, Semi
Professional, Technical &
Administrative

15 days

30 days

موظفون

 يوم15

 يوم30

Job Level
المستوى الوظيفي

Senior Executive Management
 اإلدارة- المدراء التنفيذيون

Senior Management
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16-2 End of Contract/Indemnity Table
– Voluntary Resignation

/  جدول التعويضات/  إستحقاقات نهاية الخدمة16-2
للموظف المستقيل

In case of voluntary resignation, the End of تدفع إستحقاقات نهاية الخدمة للموظف المستقيل من العمل بناء
Service Benefits as stipulated under Kuwait
: على قانون العمل الكويتي وقفا للجدول أدناه
Labour Law will be paid in accordance with
the following:

Years of Service

End of Service
Benefit Entitle

Less than 3 years of
service

Nil

3 to less than 5
years of service

Half of the accrued
benefits

5 to less than 10
years of service

Two thirds (2/3) of
the accrued benefits

10 years or above

Full accrued benefits

سنوات العمل

المبالغ المستحقة

أقل من ثالثة سنوات من الخدمة

الشئ

 أقل من سنوات5-3

نصف الفوائد المتراكمة

 سنوات10  أقل من-5

 من الفوائد المتراكمة3/2

 سنوات فأكثر10

كافة إستحقاقاته

 متطلبات براءة الذمة عند إنهاء الخدمات16-3

16-3 End of Service clearance
requirements

 Hand over the responsibilities, including  تسليم كافة األعمال الموكلة إليه و المهام الوظيفية لمديره
any documentation required to the
.المباشر
Manager.
 Return all property belonging to PSC  إعادة جميع ممتلكات الشركة و العهدة التي تم الحصول
allocated
during
the
course
of عليها خالل فترة عمله في الشركة للحصول على براءة
employment to obtain an End of Contract
:  وتشمل العهدة مايلي، ذمة من الشركة
clearance. This includes but is not
exclusive to:
 بطاقة الموظف.1
 بطاقة التأمين الصحي.2
1. PSC ID
 الكمبيوتر المحمول.3
2. Health Insurance Card
 أي مفاتيح تتعلق بالشركة.4
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3. Laptop (Notebook)
 جميع األجهزة التكنولوجية و المراسالت والوثائق.5
4. Keys
العائدة للشركة التي كانت في حوزة الموظف أو أي
5. All other technology, correspondence,
.ممتلكات عائدة للشركة
documents and all other property
belonging to PSC which may be in the
employee's possession or control any
properties belong to the company.
 Sign the End of Service Form upon  يجب على الموظف توقيع نموذج نهاية الخدمة عند إستالم
receipt of all End of Contracts indemnity  و يشمل النموذج على التسوية المالية،كافة المستحقات
that is due. This form states that all
.النهائية المستحقة للموظف و إبراء الذمة
payments due from PSC have been
received and the employee agrees with the
total final settlement.
 The notice period for all employees is  فترة اإلنذار لجميع الموظفين الدائمين في الشركة دون
three full months for all job levels.
. إستثناء هي ثالثة أشهر كاملة
 If the employee does not give the  إذا اختار الموظف عدم العمل خالل فترة االنذار أو خالل
appropriate notice period in full or part, or جزء منها فإن هذه المدة تخصم من أي من المبالغ
. المستحقة للموظف بشكل نهائي
chooses not to work the notice period
once it is given, the amount equivalent to
the notice period will be deducted from
any payments due to the employee in the
final pay.
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 أسباب إنهاء الخدمات16-4

16-4 Reasons for End of Service

إنهاء العقد

Termination of Contract
 PSC or the employee may terminate the
contract of employment provided the
other party is notified in writing and gives
the required notice.
 The service of an employee shall not be
terminated without any justification or as
a result of their activity in a syndicate or a
legal claim in accordance with the
provisions of the Kuwait labour law.
Similarly the service of the employee
shall not be terminated for reason for
gender, race or religion.
 An employee’s service with the Company
may end for any of the other following
reasons:

 يجوز للشركة أو للموظف إنهاء عقد العمل شريطة إشعار
.الطرف اآلخر بشكل خطي
،  ال يجوز إنهاء خدمات الموظف دون أي مبرر أو عذر
أو نتيجة إللتحاقه أو إرتباطه بأي من األحزاب و إعتناقه
 و ذلك وفقا لقانون العمل، لدين معين او إنتمائه لمنطقة ما
. الكويتي

 قد يتم إنهاء خدمات أي من الموظفين ألي من األسباب
:التالية

1.
2.
3.
4.

Job redundancy.
Disciplinary action (Dismissal).
Health reasons/Medically unfit
Poor performance during probation
period
5. Resignation.
6. Expiry of contract of employment
period.
7. Mutual Agreement.
8. Death in Service (Demise).
9. Official written Government directive
10. Retirement.
Job Redundancy
 PSC reserves the right to terminate the
service of an employee at any time if
his/her job is not required in due to
reorganization and another suitable job is
not found internally. In this case, PSC
may the compensate employee with salary
up to the end of the notice period. All End
of Contract Benefits/Indemnity will be

.  إنتهاء الخدمة المقدمة.1
)(فصل.  أي عقوبة قانونية.2
.  أسباب صحية.3
.  ضعف األداء الوظيفي أثناء فترة التجربة.4
.  اإلستقالة.5
.  إنتهاء مدة عقد العمل.6
.  إتفاق متبادل من الطرفين.7
. )  الوفاة ( أثناة الخدمة.8
.  توجيهات حكومية رسمية.9
. التقاعد.10
اإلنتهاء من الخدمة المقدمة
 يحق للشركة إنهاء خدمات أي من موظفيها عندما تنجز
كافة األعمال الموكلة اليه بموجب المسمى الوظيفي الحالي
و لم يعد هناك أي حاجة لطبيعة عمله من خالل الهيكل
 عندها يجب على الشركة دفع مستحقات، التنظيمي للشركة
الموظف كاملة بما فيها فترة اإلنذار بناء على قانون العمل
. الكويتي
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paid in accordance with the Kuwait Labor
law.
 During the notice period, Annual leave  يتجمع رصيد الموظف من اإلجازات السنوية حتى آخر
accrual will continue until the last day of
.يوم عمل من أيام فترة اإلنذار
the notice period.
 In addition, the employee will be  يحق للموظف خالل فترة اإلنذار يوم عطلة واحد خالل
.األسبوع بالتنسيق بينه و بين المدير المباشر
permitted one (1) paid day off during
each week during the notice period, to
search for other work, to be taken in
coordination with the direct manager.
Disciplinary Action (Dismissal)
عقوبة أو إجراء قانوني
 According to the Disciplinary Code for
 باإلشارة إلى سياسة اإلجراءات التأديبية المتبعة في الشركة
PSC, the services of the employee will
فإنه يحق إنهاء خدمات الموظف نتيجة إرتكابه ألي من
cease if he/she commits a breach which
المخالفات التي تستلزم فصله من العمل وذلك حسب قائمة
warrants dismissal without warning and
.العقوبات في الشركة
remuneration, as outlined in the
Disciplinary Code.
أسباب صحية

Health Reasons
 If it is proved that, the employee is not
healthy and fit to perform his/her
contracted duties then, the work
relationship with PSC will cease. In this
case, their medical unfitness must be
qualified by a medical report from a
Government clinic.

 إذا أثبت أن الموظف غير الئق صحيا ( من خالل عيادة
حكومية) إلنجاز االعمال الموكلة اليه و أداء واجباته
 عندها يحق للشركة إنهاء خدمات، بالشكل الصحيح
. الموظف

 يحق للشركة إنهاء خدمات الموظف بسبب مرضه بعد أن
 PSC has the right to terminate the services كان الموظف قد إستنفذ جميع رصيده من اإلجازات
. المرضية خالل العام
of an employee because of illness and
who has exhausted all sick leave
entitlements during a calendar year.
 عند إنهاء الخدمات ألسباب صحية يتم دفع جميع
 The employee will be paid full End of إستحقاقات الموظف وتعتبر اإلجازات المرضية من فترة
Contract Benefits/Indemnity, and the sick
.خدمة الموظف
leave will be considered part of the
service with PSC.
Poor Performance
Period

during

ضعف األداء الوظيفي أثناء فترة التجربة

Probation

 يحق للشركة إنهاء خدمات أي من الموظفين خالل فترة
. التجربة بدون أي إشعار أو تنبيه مسبق
PSC has the right to terminate the
employment contract during the probation
period without any notice or explanation.
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Resignation
اإلستقالة
 Every employee is entitled to voluntarily  يحق ألي من الموظفين إنهاء عقد العمل من طرفه من
resign their service from PSC, and must خالل تقديم طلب اإلستقالة و بإشعار مدته ثالثة أشهر و
provide and adhere to the notice period
.اإللتزام بفترة اإلنذار المذكورة في عقد العمل
specified in their Contract of Employment
 PSC may postpone the acceptance of the
resignation for operational requirements
provided that the employee is notified of,
and agrees to such a decision.
 If the Company chooses not to allow the
employee to physically work out their
notice period as given, payment of
remaining period up to and including the
employee’s final date of employment will
be paid. The employee’s the last working
day on record will be consider the last day
of the notice period.

 و ذلك تبعا،  يحق للشركة تأجيل قبول اإلستقالة للموظف
لمتطلبات العمل على أن يتم اإلتفاق على ذلك من قبل
. الطرفين
 إذا إختارت الشركة عدم السماح للموظف بالعمل الفعلي
خالل فترة اإلنذار فإن عليهم دفع المدة المتبقية حتى
 و يكون آخر يوم عمل، تاريخ آخر يوم من فترة اإلنذار
للموظف في السجالت هو تاريخ اليوم األخير من فترة
. اإلشعار

 PSC may refuse to accept the resignation,  يحق للشركة رفض االستقالة للموظف إذا كان الموظف
if the employee is the subject of criminal موضع تحقيقات جنائية أو إدارية لحين إصدار نتيجة
or administrative investigation until a  و عليه فإن استحقاقات نهاية الخدمة ال تدفع، التحقيق
. للموظف حتى إنتهاء و إصدار نتيجة التحقيق
decision taken as a result of the
investigation. Accordingly, the end of
service dues will not be paid pending the
decision.
 If the employee is an expatriate, the
Company will keep residency open for
the duration of the notice period until he
works and do the transfer. If the transfer
is not being done after 3 months, PSC
will automatically cancel the employee’s
visa and send him home.

 تبقى إقامة الموظف إذا كان من العمالة الوافدة على إسم
. الشركة طوال فترة اإلشعار لحين العمل و نقل اإلقامة
ستقوم الشركة بإلغاء اإلقامة وإعادة الموظف الى بلده
وذلك في حال لم يقم الموظف بتحويل اإلقامة وذلك بعد
.ثالثة أشهر من تركه العمل

 Annual leave will accrue until the last  تستحق اإلجازات السنوية حتى آخر يوم عمل في فترة
. اإلنذار
day of the notice period.
Expiry of the Contract
 An employee’s service expires on the date
specified in the contract. However, if both
parties continue in its execution after the
lapse of the contracted term then, the
contract will be considered renewable for
the same period and according to the same
conditions stipulated therein, and the
implementation of the contract terms and

إنتهاء مدة العقد
 تنتهي خدمة الموظف في الشركة عند تاريخ محدد في العقد
 و مع ذلك إذا استمر الطرفان في تبادل الخدمة و العمل،
سينظر للعقد على أنه قد تجدد تلقائيا بنفس الشروط و
األحكام المنصوص عليها في العقد السابق و حسب قانون
. العمل الكويتي
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conditions and the provisions of the
Kuwait Labor Law will apply.
 If PSC or the employee does not wish to
renew the contract, then a written notice
of intent to the other party is required. In
the case of where the employee has
decided not to renew the contract, work
must continue until the end of contractual
period or until the notice period is
expired, as per employment contract. In
the case of non-adherence to this
condition, the dues will be paid up to the
last actual working day.

 إذا لم ترغب الشركة أو الموظف بتجديد العقد فإن ذلك يتم
بتوجيه كتاب خطي للطرف اآلخر بعدم الرغبة بتجديد العقد
 وفي حال عدم رغبة الموظف بتجديد العقد فإنه يجب.
مواصلة العمل حتى نهاية مدة العقد أو نهاية فترة اإلنذار
 فإن لم يتم التقيد بأي من هذه. حسب عقد العمل المبرم
الشروط فإن على الطرف المتخلف دفع المدة المتبقية من
. العقد للطرف اآلخر

Mutual Agreement
إتفاق متبادل
A Specified contract may be terminated any قد يتم إنهاء عقد محدد المدة بإتفاق متبادل من قبل الطرفين
time by mutual agreement of both parties in على أن يتم تعويض الموظف عن مدة مكافاة نهاية الخدمة ليس
accordance to the conditions decided.
. بأقل من المنصوص عليه في قانون العمل الكويتي
However,
the
End
of
Contract
Benefits/Indemnity will not be less that those
stated in the Kuwait Labor Law.
Death in service (Demise)
الوفاة
Upon the demise of the employee, his/her عند وفاة الموظف فان خدماته تتوقف تلقائيا بشرط أن يتم توثيق
service ceases automatically, and the death is
. خبر الوفاة بشهادة رسمية مصدقة من السلطات الرسمية
confirmed only by official death certificate
certified by the official authorities.
Official Written Government Directive
توجيهات رسمية – حكومية
In the event of the non-Kuwaiti employee, يتم إنهاء خدمات الموظف غير الكويتي في حالة صدور أي
and if a juridical judgment or an حكم قانوني أو قرار إداري حكومي بضرورة الترحيل و
administrative Governmental decision for
. اإلبعاد من البلد
deportation has been issued, then service to
PSC must be terminated accordingly.
Retirement
التقاعد
: للموظفين من الجنسيات غير الكويتية

For Non-Kuwaiti Nationals:
The retirement age for employees is (65)
based on the following contracts:

:  عام بنا ًء على العقود التالية65 سن التقاعد للموظف هو

 Specified contracts: The employee will  يتقاعد الموظف عند نهاية:  إذا كان العقد محدد المدة
retire on the date of expiry of the العقد إذا كان تاريخ نهاية عقده عندما يتم الموظف عمر
contract, which falls on/after he/she
. خمس وستين عام أو بعده
attains the age of (65) years.
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 Unspecified contracts: The employee  يتقاعد الموظف وينتهي عقده:  العقد غير محدد المدة
will retire from PSC upon reaching the
. عندما يبلغ سن خمس وستين عام
age of sixty-five years.
يجوز تمديد مدة العقد و لكن بموافقة المدير العام للشركة و
Extension is possible on a case-by-case
.أو رئيس مجلس اإلدارة
basis if required with the approval of the
GM. And or the chairman.
All extensions will be on a year-to-year .)كل تمديد يتم للعقد يكون بشكل سنوي(أي كل سنة على حدة
basis.
The retiring employee will be entitled to full
applicable End of Service benefits.

. يحصل الموظف المتقاعد على كافة مستحقات نهاية الخدمة

Kuwaiti Nationals:
: للموظفين من الجنسية الكويتية
Kuwaiti employees are eligible for
PIFSS يحق للموظف الكويتي التقاعد بنا ًء على قوانين
retirement upon PIFSS conditions.
Kuwaiti employees are entitled to retirement يحصل الموظف الكويتي المتقاعد جميع إستحقاقات نهاية
benefits as per PIFSS.
PIFSS الخدمة بناءا على قواعد
The Kuwaiti Employee can continue his/her يمكن للموظف الكويتي اإلستمرار مع الشركة وذلك في حال
with PSC after his retirement from PIFSS تقاعده من الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية وذلك من خالل
on a private contract.
.عقد عمل منفصل
.يحق للشركة اإلستمرار او إلغاء هذا العقد المنفصل

PSC has the right to continue or to cancel
this contract.

نظام التعويضات

17 Compensation Practices

-17

 الراتب األساسي17-1

17-1 Basic Salary

يحصل الموظف على راتبه األساسي مقابل عمله في
.الشركة بناء على ما تم اإلتفاق عليه في الدرجة الوظيفية

The basic monthly salary received by the
employee in return for his/her work as
determined by the job Grade Level.

 دفع الرواتب17-2

17-2 Payment of Salaries

 Employees are required to provide bank  يجب على جميع الموظفين تزويد الشركة برقم حساب
account details to have their salary البنك الخاص بكل موظف لكي تتم عملية تحويل الرواتب
deposited directly into their bank
.الشهرية على حساباتهم البنكية
account.
 The salaries are paid to all employees at ،  يتم دفع الرواتب الشهرية للموظفين عند نهاية كل شهر
the end of each month by depositing the من خالل إيداع المبلغ المستحق للموظف في حسابه
amount to the employee bank account.
. البنكي الخاص
 The obligations due to PSC will be  فواتير هاتف الخ،  قروض،  يتم خصم أي إلتزامات مالية
deducted monthly. All settlement of  من الموظف كإقتطاع من الراتب الشهري بما يتفق...
debts or any additional dues such as
. مع قانون العمل الكويتي
telephone bills will be deducted from the
employee salary in accordance with
Kuwait Labor Law.
39

PSC
 تعديل الراتب األساسي17-3

17-3 Basic Salary Adjustments

:يتطلب التعديل على الراتب األساسي ما يلي

Adjustments to the basic salary require the
following rationale:
 Market force changes; results of
benchmarking exercises
 Performance
 Merit increment or Cost of Living
adjustment
 Promotion
 Inflation (This is relative and may or
may not take place)

 هي نتيجة أي: نتيجة تغيير في قوة أو طبيعة السوق
. تغيير على مقاييس أو معايير في السوق المحلي
. األداء
. زيادة في اإلنجاز او لتعديل المستوى المعيشي
. الترقية
)التضخم (نسبي إذ يمكن او اليمكن حدوثه








Note: The following employees will not  ما يلي قائمة بفئة الموظفين الغير خاضعين لنظام: مالحظة
: الزيادة أو تعديل الرواتب
be entitled to any increments, or
adjustments:





Temporary employees
Trainees
Employees serving their notice period
Employees who reached their grade
ceiling

. الموظفين المؤقتين
. المتدربين
. الموظفين العاملين في فترة اإلنذار
.الموظفون الذين وصلوا الحد األقصى لدرجتهم الوظيفية






 الزيادة على الراتب األساسي17-4

17-4 Merit Increment

 An Employee’s eligibility for a merit  تعتمد الزيادة السنوية على الراتب األساسي على التقييم
increment is based on their performance
السنوية وعلى الدرجة الوظيفية
appraisal
and
position
in
the
compensation structure.
 In the event the Company has an annual  يجب موافقة المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة للشركة
merit increment; the average percentage
.على متوسط الزيادات السنوية
of the annual merit increment will be
approved by the GM and the Chairman.
 Merit increment will not impact the  ال تؤثر الزيادة السنوية للموظف على الدرجة الوظيفية
current grade of the employee.
.للموظف
17-5 Promotion
 الترقي17-5
A promotion is advancement from one الترقية هي اإلنتقال من مستوى وظيفي الى مستوى وظيفي
position to another or to a higher Grade Level
.أعلى سواء بنفس القسم أو لقسم آخر
(in either the same Department or another
Department).

 معايير الترقية17-6

17-6 Criteria for promotion

The criteria for promotions are as follows:
: تتكون معايير الترقية مما يلي
 An approved vacant position must be
 مدى توفر الموقع الوظيفي الموافق عليه
available.
 سنوات لدى5  أن أمضى الموظف فترة ال تقل عن
 Employee must have a minimum one (5)
.الشركة
year of service with PSC.
 أن يتوفر بالموظف الحد األدنى من متطلبات الوظيفة في
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 The employee must possess the minimum
job requirements for the next level.

. المستوى األعلى

 اإلنابة17-7

17-7 Acting Role

The employee may be instructed to take the اإليعاز للموظف بتحمل مهام و مسؤوليات لمنصب أعلى من
responsibility of a higher position in addition  اشهر دون أي6 منصبه الحالي لفترة مؤقتة و لمدة ال تتجاوز
to that of the present position for a temporary
. تعديل على المسمى الوظيفي أو المستوى أو الراتب
period not exceeding six (6) consecutive
months without an increase in the Grade
Level, salary or benefits.

 العمل لساعات اضافية17-8

17-8 working additional hours

In response to urgent work Department قد تستدعي متطلبات العمل الحالية أو ظروف العمل المحيطة
Managers may require an employee to work
 من الموظف العمل لساعات عمل اضافية،
for additional hours (not connected with the
) (غير متصلة بساعات العمل األصلية
normal working hours).

17-9 Annual Performance Bonus

 Bonuses are based on the approval of the
GM and the chairman on an annual basis;
based on the company financial
performance, attainment of goals and the
individual performance rating.

) المكافأة السنوية (مكافأة األداء الوظيفي السنوية17-9

 يوضع نظام المكافآت السنوية بناءا على موافقة المدير
 و تبعا لوضع، العام ورئيس مجلس اإلدارة بشكل سنوي
الشركة المالي و مدى تحقيق األهداف المطلوبة خالل العام
. باإلضافة إلى تقييم األداء الفردي للموظف

 يتم دفع البونص السنوي عندما يتحقق الهدف البيعي والذي
يتم وضعه من قبل المدير العام وبموافقة رئيس مجلس
 Bonus will be paid upon reaching the
.اإلدارة
approved yearly sales target set by the
GM and approved by the chairman.
 قواعد السلوك و العقوبات-18

18 Code of Conduct, Discipline and
Grievance

 مبادئ عامة18-1

18-1 General Principles

This Code of Conduct applies to all تطبق هذه القواعد والقوانين على كافة الموظفين العاملين
employees of PSC.
.بالشركة
It provides a framework for conducting تشمل هذه القواعد اإلطار العام للتعامل مع العمالء والزمالء
business and dealing with customer and
: في العمل كالتالي
colleagues, the framework includes:
 Act with integrity and professionalism
and be scrupulous in proper use of PSC  و اإلستخدام السليم لكافة،  التعامل بنزاهة و كفاءة عالية
.معدات و مرافق الشركة
information, funds, equipment and
facilities.
 Exercise fairness, equity, proper courtesy,  و التصرف بالطريقة،  ممارسة مبدأ اإلنصاف في التعامل
consideration and sensitivity in dealing السليمة و الشفافية في التعامل مع العميل و الموظفين و
with customers, employees and Avoid
. تجنب التعقيد في حل االمور
real or apparent conflict of interests.
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 مبادئ أساسية18-2

18-2 Fundamental Principles

تضارب المصالح

Conflict of Interest
 All employees occupy a position of trust
with PSC and, as a result, have a duty of
loyalty to make decisions and conduct
themselves in a manner that is in PSC’s
best interests. Questions arising on whether
an interest may be a conflict must be
promptly disclosed to the HR department.
 Employees are required to avoid any
relationship or activity that might create or
give the appearance of a conflict between
their personal interests and the interests of
PSC.
 Employees must not misuse their official
position or information acquired in their
official duties to further their private
interests or those of others.
 Employees must avoid any personal,
financial or other interest, which may
conflict
with
their
duties
and
responsibilities to PSC.
 Accepting any external works or working
for another organization, or conducting a
business, is not permitted.
 An employee may accept business related
meals, legal entertainment, gifts, if the
following conditions are enforced:
1. When the value involved is not significant,
the significance of the value of the gift shall
not exceed K.D. 2

 إن جميع من يعمل لدى الشركة يجب أن يكونوا
 و عليه إن من واجبهم الوالء لجميع،جديري بالثقة
 و، قرارات الشركة بما فيه مصلحة العمل و الشركة
عند الكشف عن أي صراع أو مشكلة يجب إرسال
.تقرير لقسم الموارد البشرية بهذا الشأن مباشرة
 يجب على جميع موظفي الشركة تجنب العالقات التي
تؤدي بدورها الى خلق نوع من عدم الثقة بين مصالح
.الشركة و المصالح الشخصية
 على الموظف عدم إستغالل موقعه الوظيفي إلنجاز
مصالح شخصية أو أي مصالح لآلخرين دون نطاق
. العمل
 يجب على الموظف تجنب أي مصالح شخصية أو
مالية أو غيرها قد تعكس بدورها أثر سلبي على
.واجباتهم و مسؤولياتهم في الشركة
 ال يجوز للموظف العامل في الشركة القيام بعمل
خارجي أو العمل لدى شركات أخرى أو القيام بأي
.أعمال تجارية خالل فترة عمله في الشركة
 يجوز للموظف قبول عالقات األعمال المشتركة و
دعوات الغداء او العشاء المتعلقة بالعمل و الهدايا
: وفقا للشروط التالية
 عندما تكون القيمة المادية المرتبطة بتلك العالقات أو-1
. دينار كويتي2 الهدايا غير كبيرة وال تتعدى

2. If will not affect the independency and the .  إذا لم تنعكس على إستقاللية الموظف و موضوعيته-2
objectivity of the employee.
 يجب على الموظف إعالم مدير القسم عن أي هدايا تم-3
3. The employee should inform the  إن عدم قيام.استالمها والتي قد تؤثر في عمل الشركة
department or manager of any received
.الموظف باألبالغ قد يعرض عمل الموظف للخطر
gifts as this might affect PSC business.
Failure to report the gift will jeopardize the
employees the work.

 التدخين18-3

18-3 Smoking

In order to maintain a healthy, comfortable, and حرصا من الشركة على توفير بيئة صحية سليمة و فعالة
productive work environment for all للموظفين في العمل فأن التدخين ممنوع في كافة مرافق
employees, smoking is not allowed inside the
.الشركة
company premises.
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 وحدة األعمال التجارية18-4

18-4 Business Integrity
We will pursue our business with honesty,
integrity, and fairness.

. يجب إنجاز األعمال بكل صدق و نزاهة و إنصاف

يجب إستخدام كافة مرافق الشركة و معداتها ألغراض
Company funds and assets will only be used for تتعلق بالعمل و إلنجاز األعمال المشروعة مما يعكس مدى
lawful or proper purposes and all business
. النزاهة و المصداقية في العمل
transactions will be reflected accurately and
fairly.

 الكحول و المخدرات18-5

18-5 Alcohol and Drug Use
Employees must abide by Kuwait laws and
regulations forbidding the possession or use of
alcohol and drugs. It is never permissible for
employees to attend to their job duties and
responsibilities after having consumed alcohol,
or be under the influence of drugs, medications
or other similar substances, which might
adversely affect their performance on the job.

يجب أن يلتزم العاملين بالقواعد المتبعة و اللوائح التي
تحظر حيا زة أو تعاطي الكحول أو المخدرات في دولة
 ال يجوز على أي موظف الحضور للعمل و القيام.الكويت
بمهامه وواجباته بعد تعاطيه للكحول و أن يكون تحت تأثير
. المخدرات مما قد يؤثر سلبا على أدائه في العمل

 النشاطات السياسية18-6

18-6 Political Activities

No employee may make any political ال يجوز ألي موظف المشاركة في أي نوع من النشاطات
contribution on PSC’s behalf, or use PSC’s السياسة نيابة عن الشركة أو إستخدام إسم الشركة لدعم أي
name, funds, property, equipment or services for
. جهة أو نشاط سياسي
the support of political parties, initiatives,
committees or candidates.

 ممارسة العنف و التحرش و التمييز في العمل18-7

18-7 Discrimination, Workplace
Harassment & Violence

PSC strongly supports the right of all تدعم الشركة الحق للموظفين للعمل ببيئة سليمة خالية من
employees to work in an environment free from كافة أعمال العنف أو التمييز او التحرش و يشمل هذا كافة
all forms of harassment, discrimination and المضايقات التي قد يتعرض لها الموظف من ناحية الجنس
violence.
This includes all forms of
. اإلعاقة أو غير ذلك،  السن، الديانة، اللون،العرق،
harassment and discrimination on the basis of
race, color, religion, gender, sexual orientation,
national origin, age, or disability.
Every employee at all levels is responsible for على جميع الموظفين بكل الدرجات الوظيفية تحمل
promoting
and
maintaining
a
work مسؤولية تعزيز و توفير بيئة العمل الخالية من كافة
environment that is free of all forms of  ويمن يخالف ذلك يعرض نفسه،أشكال التمييزأو العنف
. للعقوبة و المسؤولية القانونية
discrimination and/or harassment (including
but not limited to sexual, physical,
psychological harassment, vilification or
violence).
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What can an Employee do if they feel ماذا ينبغي على الموظف فعله إذا شعر بمضايقة من أحد
Harassed?
العاملين في الشركة ؟
If an employee believes that they are being
harassed or discriminated against there are
some important steps that should be taken:
Step 1.
Inform the person that their
behavior is unacceptable, and that it must stop.
It is important to say these things to the
harasser otherwise they may interpret silence
as consent. However, failing to say anything
does not mean that there is not a valid claim.

هناك خطوات مهمة يجب على الموظف يشعر بأي نوع
:من انواع المضايقات أو التفرقة أن يتبعها
 يجب على الموظف توجيه انذار شفهي.الخطوة األولى
للشخص المتوجه بالمضايقة اليقاف هذه األفعال ألن
 و لكن.السكوت قد يتم ترجمته كقبول لهذه المضايقات
.السكوت ال يمنع الضحية من التقدم بشكوى

Step 2.
Report the behavior or incident to  التبليغ عن هذا السلوك أو عن الحادثة.الخطوة الثانية
a manager, or to Human Resources. A لقسم الموارد البشرية الذين بدورهم سيباشروا بإجراءات
grievance may be lodged under the
.التحقيق من خالل القوانين المدرجة بهذا الشأن
Company’s Grievance Policy.
Step 3.
Keep the complaint confidential - لزوم السرية التامة للشكوى لتجنب
.الخطوة الثالثة
this avoids idle gossip and the possibility of االشاعات أو توجيه االفتراءات على الضحية أو الشركة
defamation
proceedings
against
the
.قبل انتهاء التحقيق بصورة كاملة
complainant or the Company before the matter
is fully investigated.

The Company’s Responsibility

مسؤولية الشركة

PSC has put this policy in place and
implemented grievance procedures to ensure
employees
understand
that
harassment,
discrimination or violence in any form will not
be tolerated.
All complaints of harassment, discrimination or
violence will be taken very seriously and will be
dealt with sympathetically and in a confidential
manner. The complaint will be investigated and,
if found to be proven, appropriate warnings or
other disciplinary action will be taken against
the harasser.
Management Responsibility

وضعت هذه القوانين و القواعد بشكل واضح لكي يفهم
جميع الموظفين أن جميع هذه األفعال و المضايقات لم و لن
.يستهان بها ألهميتها البالغة

جميع المتضررين سواء بالتفرقة أو المضايفة سيتم
.معاملتهم بأعلى درجة من الجدية و التعاطف و بسرية تامة
سوف يتم التحقيق بهذا الشأن و اذا تم اثبات صحة ذلك
.سيتم توجيه تنبيه جدي أو عقوبات اخرى للفاعل

: مسؤولية اإلدارة

Managers who are responsible for supervising مدراء الشركة والمشرفين على عدد من الموظفين لديهم
employees have an important role in the
.مسؤولية كبيرة في الوقاية من هذه المضايقات
prevention of workplace harassment.
 يجب أن يحرصوا على عدم مضايقتهم ألي من،أوال
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Firstly, they must ensure that they do not harass
employees, other managers or supervisors, or
customers.

.الموظفين أو المشرفين أو العمالء

Secondly, managers and supervisors must
ensure that their employees understand that
workplace harassment will not be tolerated.
When they observe discrimination or
harassment, they should take steps to stop it
and warn the person of the consequences if the
behaviour continues.

 يجب على المدراء توضيح أن أي مضايقة لن يستهان،ثانيا
 اذا تم اكتشاف أي من.بالتعامل معها بشكل جدي و رسمي
انواع االساءة أو التفرقة فيجب عليهم أن يأخذوا خطوة
نحوة ايقاف هذه المضايقات و توجيه انذار للفاعل مع
.تذكيره بالعواقب الناتجة اذا استمر بممارستها

If an employee approaches them with a  يجب،اذا جاءهم احد الموظفين بشكوى من هذا النوع
complaint about harassment, they should take  اذا كانت.عليهم أن يأخذوا الخطوات الصحيحة لحلها
appropriate steps to resolve it. If this is not الشكوى غير ممكنة أو غير الئقة فيجب عليهم التوجه لقسم
possible or inappropriate, then the HR
.الموارد البشرية للمباشرة باالجرآت الصحيحة
department must be informed.
Employees’ Responsibility

مسؤولية الموظف

Every employee must ensure that they do not
engage in harassing behavior towards other يجب على كل موظف التأكد من عدم مشاركته في أي من
employees, customers, contractors, visitors or المضايقات تجاه الموظفين اآلخرين والعمالء والمقاولين
vendors. Employees should be aware that they  يجب أن يكون الموظف على علم تام.والزوار أو البائعين
.بأنه سيعد مسؤوال قانونيا عن أفعاله الغير المشروعة
might be held legally responsible for their
unlawful acts.
الموظفين الذين يساعدوا بالتحريض أو التشجيع على
Employees who aid, abet or encourage other
.المضايقة سيعتبرون مسؤولين من الناحية القانونية
persons to harass can also be held legally
liable.

 وسائل اإلعالم والعالقات العامة18-8

18-8 Media and Public Relations

 PSC employees must not to interact directly  على جميع موظفين عدم التعامل مع وسائل االعالم
with the media without the approval of the دون الحصول على موافقة من قبل المدير العام و أو
.رئيس مجلس اإلدارة
GM and or the chairman.

18-9 Confidentiality

 PSC employees are required to protect, at
all times, the information that is
confidential to the Company. These
obligations of confidentiality continue after
an individual’s employment has ceased as
per the employment contract.
 Information that is not generally available
concerning the operation or strategies of
their employer must be used for authorized
purposes only, and must not be disclosed to
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 السرية18-9
 على جميع الموظفين العاملين في الشركة الحفاظ على
سرية المعلومات في الشركة خالل فترة عمله في
الشركة و بعد إنتهاء خدماته في الشركة و ذلك بناء
. على عقد التوظيف بين الشركة و الموظف

 إن المعلومات السرية الغير متاحة بشكل علني
للموظفين و التي تتعلق بإستراجية العمل و اإلنتاجية
في الشركة ال يجب أن تستخدم إال من قبل المخول
باإلستخدام و ألغراض معينة فقط و على المخول

PSC
باإلستخدام عدم إفشاء سرية أي من تلك المعلومات
.ألي سلطة خارجية

outside parties without proper authority.
 No employee will take an advantage of his
position to destroy, erase and/or manipulate
any information obtained in the course of
business, for the direct or indirect benefit of
himself or of any other person associated
with him. Business related topics should not
be discussed in house or with friends.

 إن أي موظف يستغل منصبه لتدمير أو محو أي من
المعلومات السرية التي يتم الحصول عليها بنطاق
عمله و ذلك ألسباب شخصية أو لمصلحة أي شخص
 ال. آخر فإنه يعرض نفسه للمسائلة القانونية مباشرة
يجب التحدث بأمور العمل الخاصة بالموظف سواء
.مع األهل أو األصدقاء

 Employees will not release information  ال يحق للموظف إفشاء أو التصريح عن أي من
concerning a customer to third party معلومات عن عمالء الشركة دون الموافقة بشكل
without the customer’s written approval.
. خطي من العميل نفسه

 الخصوصية18-10

18-10 Privacy

 PSC respects the privacy of all employees  و،  تحترم الشركة خصوصية الموظفين العاملين فيها
and therefore maintains only those personnel لذلك تحتفظ الشركة بجميع السجالت الطبية و القانونية
and medical records that are necessary for  و ال يجوز اإلطالع عليها،الالزمة لألعمال التجارية
business, legal or contractual purposes.
.إال من قبل الموظف المخول بذلك
Access to personnel records and the
information contained therein will be limited
to those key employees who need to access
this information for a legitimate business
purpose.
 Every employee has the right to see his or  يحق لجميع الموظفين اإلطالع على سجالتهم
her own personnel record.
. الشخصية في أي وقت
 PSC will comply with all applicable  تلتزم الشركة بتطبيق جميع القوانين الحكومية
governmental laws regulating the disclosure المعمول بها لتنظيم عدم اإلفصاح عن أي معلومات
of personal information about employees.
. شخصية بالموظفين
 Employees must respect the privacy of  على جميع الموظفين إحترام خصوصية العمالء و
customers, contractors and vendors.
. المقاولين و الموردين للشركة
 No employee is allowed to use the details  ال يسمح ألي من الموظفين إستخدام أو إفشاء الوثائق
and records of PSC customers and employees أو التفاصيل الخاصة بموظفي الشركة ألي جهة أو
for external use; it must not be divulged to
.شخص خارج الشركة
any person outside PSC.
 الحماية18-11
 PSC abides by all applicable health, safety  تلتزم الشركة بتطبيق كافة أنظمة وقوانين الصحة و
and environmental laws and regulations of
. السالمة المتبعة في الكويت
Kuwait.
 تسعى الشركة لتحديد و مراقبة إستخدام المواد
 PSC will identify, control and endeavor to الضارة أو الخطرة باإلضافة إلى تقليل مستوى
minimize the use of hazardous materials, and
. النفايات الصادرة
will endeavor to reduce wastes.

18-11 Environmental Protection
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18-12 Personal Appearance and Hygiene

 PSC employees are required to visibly
display their ID card all the time in when in
Company premises.
 All
employees,
contractors,
and
representatives of PSC must maintain a
high level of personal hygiene and
grooming at all times. Care must be taken
to eliminate body odor and minimize the
use of strong perfumes.
 PSC is considered as a business casual
environment, however; appropriate discretion
must be maintained. Professional or formal
dress may be required for customer facing
positions, meeting with outside parties or
designated events.

 النظافة و المظهر العام18-12

 على جميع الموظفين إظهار بطاقة التعرفة الخاصة
.بهم
 على جميع الموظفين و المندوبين المحافظة على أعلى
و الحرص على، مستويات النظافة طوال الوقت
القضاء على رائحة الجسم و تقليل إستخدام العطور
. القوية
 لذا من المتوقع و، تعتبر شركتنا من الشركات الرائدة
المقبول إرتداء ما هو مناسب لبيئة العمل كما يجب
على الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم مقابلة
العمالء إرتداء زيا ً رسميا ً يتماشى مع طبيعة العمل
. بحيث يعكس صورة إيجابية عن الشركة
:  و هي،الزي في بيئة العمل العادية له حدود

Business casual limitations in dress are as
follows:
Women
Men
Short skirts
Sleeveless shirts or dresses.
Shorts

Cropped shirts / t-shirts
Inappropriately see-through
clothing or low cut tops.
اآلنسات و السيدات
تنورة قصيرة

Everyone

Shorts
Capri or cropped pants.
If wearing the dishdasha, must
wear the full traditional dress
including the quatra and ogal.
Sleeveless or mesh muscle tshirts.

Ripped or torn clothing.
Offensive t-shirts.
Exceptionally tight clothing
or gym wear.
Low-riding pants or jeans.

Fitting shirts or pants.
الرجال
البنطلونات الرياضية

القمصان و االطقم بدون اكمام

مالحظات للجميع
عدم إرتداء المالبس الممزقة

المالبس المتعلقة بأي فريق أو حزب السراويل القصيرة

عدم إرتداء المالبس الرياضية و عند إرتداء الزي الرسمي و الدشداشة يجب البنطلونات القصيرة
اإللتزام به كامال بما فيه الغترة والعقال
المالبس الضيقة
المالبس الممزقة

القمصان الضيقة بدون أكمام

المالبس الشفافة

القمصان الضيقة

الجينز القصير

 All clothing and footwear must be clean  يجب أن تكون جميع المالبس بحالة جيدة و مرتبة و
and in good condition.
. نظيفة
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)مرجعية الموظفين (لمن يهمه االمر18-13

18-13 Employee References
Only Human Resources is authorized to
issue reference letters to parties outside PSC
releasing details of salary, performance
appraisals, leave balance, or position upon
written requests from the employee or legal
authorities.

قسم الموارد البشرية هو القسم الذي يمكنه إصدار رسائل
التعريف بالموظف ( لمن يهمه األمر ) الى أي جهة خارج
الشركة و التي تبين تفاصيل خاصة بالموظف مثل المرتبات
و رصيد اإلجازات او تقييم األداء الوظيفي و ذلك بناء على
. طلب خطي من الموظف أو السلطات القانونية

ال يجوز طباعة أي معلومات مرجعية تخص الموظف على
A personal reference from colleagues or أي ورق خاص بالشركة و باإلنابة عن الشركة دون الرجوع
managers is permitted but represents the
. إلى قسم الموارد البشرية
personal opinion of the reference therefore
cannot be written or printed on Company
letterhead representing, or on behalf of PSC.
18-14 Customer Service
) خدمة الزبائن (العمالء18-14
Employees must engage and strive to على جميع موظفي الشركة المشاركة و السعي لتحقيق
provide services that meet customer needs مطالب العمالء من خالل إستخدام كافة الوسائل ذات الفعالية
and requirements using the most effective
. و الكفاءة و ذلك في نطاق مسؤولياتها
and efficient means possible within their
scope of responsibilities.
على جميع موظفي الشركة التعامل مع عمالء الشركة و
Employees are required to deal with all
. الزوار و الضيوف و الموردين بطرق محترمة و لبقة
customers, vendors, contractors, visitors,
suppliers and guests in a professional,
respectful, and courteous manner.
Employees must not misbehave with or in يجب على الموظفين عدم اإلساءة بحق أي من العمالء أو
front of clients or colleagues inside or إساءة التعامل أمام أي من الزمالء أو العمالء داخل الشركة
outside the Company premises. Misbehavior  و يشمل الخطأ اإلعتداء اللفظي أو البدني على، أو خارجها
includes, but is not exclusive to acts such as
. الموظف او العميل
shouting, use of indecent or abusive
language, threatening, physical assault,
spitting etc.

 حماية إستخدام ممتلكات الشركة18-15

18-15 Protection and Use of PSC's
Assets

All employees are responsible for protecting إن جميع الموظفين مسؤولين عن حماية ممتلكات الشركة و
and for appropriate use of the assets of PSC. إستخدامها بصورة مناسبة وحمايتها من الضياع وسوء
All employees must safeguard the assets of
. االستخدام و السرقة
PSC against loss, damage, misuse or theft.
 The assets of PSC including vehicles,
spare parts and supplies, equipment,
stationery, funds, Company brand and
Company logo, hardware and software
and all other electronic communication
devices, must be used for PSC business
consistent
with
approved
usage

،  السيارات الخاصة بالشركة:  تشتمل ممتلكات الشركة
 شعار،  األموال،  القرطاسية،  المعدات، قطع الغيار
 جميع المعدات اإللكترونية و وسائل اإلتصال و، الشركة
التي يجب ان تستخدم ألغراض العمل فقط وطبقا لمعايير
. و شروط إستخدامها
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guidelines.
 If there is misuse or damage of Company
property by any employee, PSC has the
right to deduct the damage costs and
charges from the employee’s basic salary
as soon as the charges are determined.
This is subject to the Kuwait Labour Law
definition of the monthly basic salary
and without limitations to other civil and
criminal liabilities as charged.
 All
financial
and
commercial
transactions and dealings must be fully
and accurately conducted and recorded
according to the PSC audit standards.
 All employees will work in accordance
with both PSC controls established to
prevent fraudulent misconduct and all
applicable
laws,
regulations
and
government guidelines. Employees will
exercise honesty, integrity, objectivity
and diligence and will not knowingly be
a party to any fraudulent activity,
including theft. All PSC employees are
encouraged to report, in writing, any
knowledge or suspicion of fraud to the
HR department.
 All Managers at PSC are responsible for
ensuring that adequate internal controls
are in place to prevent and detect fraud.
Managers
are
responsible
and
accountable for monitoring employee
activity and performance and ensuring all
employees are aware of, and in
compliance with, controls, policies and
procedures.

 إذا تبين و جود سوء إستخدام ألي من معدات الشركة من
قبل أحد الموظفين فإن للشركة الحق في إقتطاع قيمة أو
تكلفة الخسارة من راتب الموظف الشهري في حالة تم
 و هذا يخضع لقانون العمل الكويتي. تحديد القيمة الفعلية
. دون أي قيود لوجود أي إقتطاع أو خصم مدني او جنائي

 توثق جميع السجالت و المعامالت المالية و التجارية
بشكل دقيق و تراجع بشكل دوري وفق معايير مراجعة
. حسابات الشركات
 يعمل جميع موظفي وفقا لمعايير و ضوابط تمنع و تحد
 و ذلك بتطبيق كافة اللوائح و، من السلوك اإلحتيالي
 و على جميع. القوانين المعترف بها للحد من تلك الظاهرة
الموظفين اإللتزام و التحلي بالصدق و النزاهة و
الموضوعية و عدم المشاركة بأي من األنشطة التي تسهم
 كما يجب عليهم إرسال. باإلحتيال بما في ذلك السرقة
تقرير أو إخبار قسم الموارد البشرية عند معرفة حدوث
. أي عملية إحتيال أو اإلشتباه بوجود أي حالة إحتيال

 جميع مديري الدوائر و األقسام في الشركة مسؤولين عن
 و، ضمان وجود الضوابط التي تحد من عملية اإلحتيال
كذلك تكمن مسؤوليتهم في مراقبة نشاط و أداء الموظفين
العاملين في الشركة و مدى إمتثالهم و إلتزامهم بالقوانين و
. الضوابط

 إستخدام األنظمة اإللكترونية18-16

18-16 Access and Usage of Systems
General
 All hardware, software and system
access is provided to employees for their
use only in order to perform their daily
responsibilities. It is for their use while
employed at PSC and remains the
property of PSC, falling under the all
applicable
usage
standards
and

عـــــــام
 يزود موظفي الشركة بجميع البرمجيات و األنظمة و
التي يجب أن تستخدم بشكل فردي إلنجاز األعمال
اليومية و المسؤوليات ضمن معايير و أنظمة إستخدام
. متفق عليها
 إن جميع موظفي مسؤولين عن المعدات و األجهزة
التكنولوجية التي يتم تزويد الموظف بها كما يجب عليهم
. الحفاظ عليها من السرقة أو غيرها
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regulations.
 Employees are responsible for securing
any equipment provided to them
(whether hardware, software, or other
technology related equipment) against
theft, fraud, or unauthorized use.
 Employees will be given individual User
ID and password for all computer-based
systems and are responsible for keeping
them secure. Employees must not
provide passwords or User IDs to any
other person, and they are responsible for
ensuring that their access is secured
before leaving their computer at any
time. If an employee becomes aware of a
breach
of
security,
they
must
immediately report it to their manager.

 يتم تسليم كافة الموظفين كلمة مرور و إسم مستخدم
ألجهزة الكمبيوتر الخاص به و األنظمة التي يتم العمل
 و عليه يجب على الموظفين الحفاظ على سرية تلك، بها
و عدم إعطاء كلمة المرور ألي موظف او. المعلومة
شخص اخر و التأكد من أن النظام الخاص به قد تم
 و، إغالقه عند اإلنتهاء من العمل به أو مغادرة المكتب
إذا علم الموظف عن وجود أي خلل أو إختراق أمني
. فعليه إبالغ المدير المعني فورا

البريد اإللكتروني
Email
 Employees are provided with access to  يتم تزويد العاملين في الشركة بالبريد اإللكتروني لتسهيل
email
to
facilitate
ease
of  و عليه فإن البريد اإللكتروني و، عملية اإلتصال
communication. The email system and  يجب عدم استخدام البريد.محتوياته هو ملكا للشركة
its contents remain the property of PSC.
.اإللكتروني للمرسالت الشخصية
It is not allowed to use company email
account to communicate personal
communications.
 تعمل الشركة على رصد و مراقبة أنظمة البريد
 PSC may monitor system usage. اإللكتروني لتجنب أي إستخدام غير مناسب أو أي إفراط
Inappropriate use or excessive personal
. في إستخدام البريد اإللكتروني
use of the email system is prohibited.
 All email sent or forwarded via PSC  إن إرسال أي بريد إلكتروني من خالل البريد الخاص
system carries the PSC name. Email, يحمل شعار و إسم الشركة يجب أن يتصف بمهنية و
whether business or personal, must موضوعية تامة سواء كان على الصعيد الشخصي أو
therefore be drafted in a professional
. العملي
tone and presentation.
 Emails sent or distributed containing  يحظر تماما إرسال أي بريد إلكتروني يحتوي على أي
abusive, violent or other inappropriate ألفاظ بذيئة أو تعدي على الغير أو أي صور مخلة
. باالداب من خالل البريد اإللكتروني الخاص بالشركة
language, racial, violent, cruel or sexual
messages or images, illegal or criminal
activity or inappropriate attachments are
expressly prohibited.
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 The GM and the chairman can access
and monitor read all electronic
communications use, including e-mail,
information on shared and individual
folders on Company computers. This is
to ensure that there is compliance with
appropriate usage and corresponding
laws.
Internet
 Employees may be provided with access
to the Internet as an information tool to
assist them with the completion of their
duties.
 PSC may monitor Internet usage.
Inappropriate or excessive personal use
of the Internet is prohibited.

 يمكن للمدير العام ورئيس مجلس اإلدارة مراقبة البريد
اإللكتروني الخاص بكل موظف و الملفات الموجودة في
أجهزة الكمبيوتر وذلك للتأكد من استخدامه ضمن القوانين
. المنصوص عليها و اإللتزام بها

اإلنترنت
 يتم تزويد الموظفين بخدمة االنترنت و ذلك لتسهيل
حصولهم على المعلومات التي تساعدهم في إنجاز
. أعمالهم

 يمكن للشركة مراقبة األستخدام الخاص باالنترنت و ذلك
.لمنع اإلستخدام المفرط للخدمة و كذلك سوء إستخدامها
 ال يجوز إستخدام اإلنترنت للوصول إلى األلعاب أو
المواقع المرئية ذات الطابع الجنسي أو المخل اآلداب أو
 Employees may not use the Internet to
. العنصري منها أو أي من المواقع غير المشروعة
access any games or materials (whether
visual or written) of a sexual, abusive,
racial, violent, illegal or otherwise
inappropriate nature.
Virus Control
التحكم بالفيروس
 PSC provides virus protection on all IT  توفر أنظمة الحماية من الفيروسات على جميع االنظمة
systems for the safety and security of  و، التكنولوجية و ذلك لضمان أمن و سالمة ذلك النظام
those systems. Employees are not ال يجوز ألي موظف إلغاء تفعيل أو تعطيل أي من تلك
. البرامج
allowed to deactivate or disable any virus
protection software or functionality.
 Any media, software, or data systems
from third party sources must be pre-  عند تركيب أو تحميل أي نظام من جهة خارجية فإن هذه
screened by an authorized employee of البرامج يجب ان تخضع للمراقبة و المسح من قبل
the IT Department prior to any الموظف المختص في قسم تكنولوجيا المعلومات في
. الشركة
installation on any PSC computer or
system.
Back-up
 Employees are required to save all
documents to their department’s shared
drive or a network drive to facilitate the
retrieval of these documents in the case of
a local system failure.
 In the event that the employee is on an
extended leave, all work related
documents must be accessible to their
direct manager.

النسخ اإلحتياطي
 يجب على جميع الموظفين حفظ جميع الوثائق الخاصة
بهم من خالل نسخها على محرك األقراص المشترك في
 وذلك، إداراتهم أو محرك أقراص شبكة اإلتصال
لتسهيل إسترجاع هذه الوثائق في حالة فشل النظام
. المستخدم حاليا
 في حالة ما إذا تقدم الموظف إلجازة طويلة فعليه جمع
الوثائق المتعلقة بعمله و توفيرها لمديره المباشر و ذلك
. لسهولة الوصول إلها عند الحاجة
 من مسؤولية قسم تكنولوجيا المعلومات في الشركة
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 The PSC IT department is responsible for صيانة شبكة تكنولوجيا المعلومات وإجراء النسخ
maintaining the IT network, performing  وتأمين تلك النسخ، االحتياطية في الوقت مناسب
. اإلحتياطية للرجوع اليها عند الحاجة
back-ups in a timely manner and securing
those back-ups in an off-site location.
Employee Laptop-Computer Use
 و الكمبيوتر المحمول-إستخدام جهاز الكمبيوتر
All PSC employees provided with a company يجب على جميع الموظفين اإللتزام بالسياسات و اإلجراءات
computer must adhere to the IT Policies and
. المتبعة في قسم تكنولوجيا المعلومات بهذا الشأن
Procedures.

18-17 Discipline

 اإلنضباط و العقوبات18-1

Disciplinary Overview

نظرة عامة
 ال يتم تطبيق إجراءات العقوبات التأديبية تجاه أي
موظف في خارج العمل ما لم تتعلق الحالة بعمل الشركة
 إذا تصرف الموظف بناءا على تعليمات خطية او،
شفهية من المشرف المباشر فإن المصدر لهذه التعليمات
. سوف يتعرض للمسائلة أيضا

 Disciplinary actions will not be taken for
personal actions outside PSC premises,
unless these actions are related to PSC's
business. If the employee was acting on
direct written or verbal instructions from
the immediate supervisor, the issuer of
such instruction will be held equally
responsible and liable.
 Under the Disciplinary Code approved
by PSC and the Ministry of Social
Affairs and Labour, only a few breaches
of discipline merit Summary Dismissal
for a first offence.
 Repetition of other offences may lead to
temporary Dismissal. If an employee
commits an offence that is not listed in
the Disciplinary Code then the issue
will be referred to Human Resources.
Investigation Guidelines
The following principles must always be
observed when disciplinary action is taken:

 تحتوي الئحة العقوبات المتفق عليها بين الشركة و
وزارة الشئون اإلجتماعية و العمل على بعض القوانين
في حال إذا انتهكت تؤدي الى فصل الموظف من العمل
. إذا إرتكب هذه المخالفات ألول مرة
،  قد يؤدي تكرار المخالفات الى فصل مؤقت من العمل
و بعدها يتم تحويل القضية الى قسم الموارد البشرية
. للنظر فيها
المبادئ التوجيهية للتحقيق
فيما يلي المبادئ األساسية التي يجب أن تاخذ بعين اإلعتبار
:عند إتخاذ أي إجراء قانوني

 All facts must be established and the  و يجب أن،  أن يتم تقديم كافة الحقائق بشان القضية
employee is given an opportunity to state يعطى الموظف الفرصة للدفاع عن نفسه إتجاه أي قضية
his/her case.(Documented if Possible).
) ) خطيا ً إن أمكن. توجه ضده
 The employee might be given the  قد تتاح الفرصة للموظف لتصحيح سلوكه من خالل
opportunity to correct their behavior by توجيه كتاب تنبيه خطي للموظف بشأن تلك القضية من
being provided with a warning writing
. قسم الموارد البشرية مباشرة
written by their Manager a written
complaint is sent to Human Resources.
 All
investigation
records
and  جميع وثائق التحقيق يجب التوقيع عليها من قبل لجنة
documentation require signature by
. التحقيق التأديبية و الموظف نفسه
Disciplinary Committee and employee.
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 The concerned employee must be  يجب إبالغ الموظف المعني باإلجراءات التأديبية التي
informed of any disciplinary action
.سوف تتخذ خالل يومي عمل من تاريخ إتخاذ القرار
which will be taken within two (2)
working days of the decision being
taken.
Committee representatives for discipline
: ممثلو اللجنة التأديبية هم
purpose are as follows:
Human Resources representative
Manager from the Employee's
Department.
The GM can waive the committee and can
individually investigate with the employee.
- Human Resources may call witnesses to
the offence including other employees
involved and any witness the employee
may wish to call, the investigation must
be submitted in writing and signed by the
witnesses.

.  مدير قسم الموارد البشرية.  مدير قسم الموظف المعني-

-

يمكن للمدير العام إعفاء ممثلي اللجنة من مهامها وان يقوم
.بالتحقيق مع الموظف بصورة فردية
 قد يستدعي قسم الموارد البشرية الشهود على قضية كما يجوز ألي، معينة من الموظفين العاملين في الشركة
موظف أن يشهد في القضية و بناءا على ذلك يتم التوقيع
على محضر التحقيق الخاص بالقضية من قبل الشهود و
.اللجنة

-

If the investigation finds no evidence of إذا لم يثبت التحقيق وجود دالئل على القضية عندها
any wrongdoing, PSC will close the case سوف تقوم الشركة بإغالق ملف القضية و ال يتم إتخاذ
and no action will be taken.
.أي إجراء بشأنها

-

-

The final decision on disciplinary action  يتم إتخاذ قرار العقوبة المتبعة تجاه الموظف من خالل قسمwill be taken by the HR department. If  أما الموظفين بالمستويات اإلدارية و ما، الموارد البشرية
the employee was a Manager or above, أعلى منه فإن قرار العقوبة يتم من خالل المدير العام
the GM will be entitled to take the final
. للشركة وفقا لقانون العقوبات المتبع في الشركة
decision by notifying the employee in
writing of the penalty which will apply to
him/her.

Employee’s Refusal to Accept the Written
.رفض الموظف اإلنذار الكتابي الموجه له
Warning
 The findings of an investigation by the  يمكن الطعن في النتائج التي توصل إليها التحقيق من قسم
Human Resources can be appealed
."الموارد البشرية من خالل استخدام "سياسة التظلم
utilizing the Grievance Policy.
 All
warnings
and
corresponding  يتم حفظ جميع اإلنذارات والوثائق المتعلقة بها في الملف
.الشخصي للموظف ونسخة للموظف
documentation will be recorded in the
employee's personnel file and a copy
given to the employee.
 يوضع اإلنذار اعتراض الموظف و يتم حفظها في ملف
. الموظف دون إمكانية تغيير او تعديل عليها
 The warning will note that the employee
objects; however will remain unchanged
in the copies within the employee's
personnel file.
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التوقيف عن العمل
:يستند التوقيف عن العمل الى حالتين مختلفتين

Suspension from work
Suspension is based on two different cases:


External Suspension: Events forcing  يتم الفصل الخارجي نتيجة ألحداث أو: فصل خارجي
the employee to miss work because of مؤثرات خارجية أو نتيجة تحقيق جنائي أو حادث قانوني
criminal investigation, legal case or
.يتطلب توقيف الموظف عن العمل
order by other legal or competent
authorities.





Internal Suspension: In the case where  تحتفظ الشركة بحق توقيف الموظف عن: فصل داخلي
an investigation is on-going, PSC العمل نتيجة للتحقيق في قضية معينة لحين ظهور نتائج
. التحقيق
reserves the right to suspend the
employee pending the outcome of the
internal investigation.



External Suspension from Work
الفصل الخارجي من العمل
 In the event, the suspension is due to a  في حال ما إذا كانت عملية التوقيف تعود الى تحقيق
pending administrative investigation, the  فإن للشركة الحق في، إداري معلق لفترة من الوقت
management may, after the elapse of تحديد ما إذا سوف يتم إستمرار دفع راتب الموظف أو
some time, specify the payment or non. توقيفه لحين إنتهاء فترة التحقيق
payment of the employee’s salary during
the suspension period.
 In the event, the suspension is by reason  إذا تم توقيف الموظف عن العمل نتيجة ألوامر من
of his attachment by the competent سلطات عليا في بلده لمدة أكثر من ثالثون يوما ً متتالية
authorities for whatsoever reason then,
.فإن للشركة الحق في فصل الموظف من العمل كليا
the suspension will be without salary.
PSC may dismiss the employee if his
suspension period exceeds Thirty (30)
days.
 Any incarceration of the employee will
be unpaid initially; if the employee is  عندها ستكون الفترة األولى،  في حالة تم حبس الموظف
found to be not guilty and the judgment ، غير مدفوعة االجر لحين إثبات أن الموظف غير مذنب
is rendered to exempt the employee from  و، عندها سوف يتم دفع المدة السابقة كاملة للموظف
.تعامل كل حالة بصورة فردية
penalty, the payment for the days of
incarceration will be rendered, depending
on individual situation.
 If the incarceration of the employee is ،  في حالة إثبات السلطات القانونية بأن الموظف مذنب
justified by the legal authorities as guilty, عندها سيتم إنهاء خدمات الموظف من الشركة إعتبارا
. من تاريخ صدور القرار
the employee will be dismissed from
service at PSC effective from the date of
decision.
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 The company has the right to read the  يحق للشركة طلب قراءة القضية الخاصة بالموظف
case of the employee involved in.
.المتورط
Internal Suspension from Work
التوقيف الداخلي عن العمل
 The employee may not be suspended for  ال يجوز توقيف الموظف عن العمل لمدة تزيد عن
more than ten (10) days per month and  كما أن اإلقتطاع من الراتب الشهري،  أيام10
the deduction may not exceed the salary
. أيام5 للموظف ال يجوز أن يزيد عن
of five (5) days per month.
)12-4) Disciplinary Code and Corresponding Penalties
Second
time

Third time

Fourth time

1.

Non-compliance with
working hours.

Draw the
employee’s
attention to
the breach.

First
Warning

50%
deduction of
the day’s
wage.

Final
warning for
dismissal.

2.

Leaving during the
official working hours
without permission.

Warning
not to
repeat the
breach

Deduction
of one day’s
pay.

First Warning

Final
warning for
dismissal.

Warning for
repeat of the
breach

Warning for
repeat of the
breach and
repercussions
of a Final
Warning.

S.

Description of breach

3.

Absence without
permission or reason for
less than seven (7)
consecutive days.

4

Absence without excuse or
acceptable reason for
more than seven (7)
consecutive days or 20
separate days within a
year.

First time

Draw the
employee’s
attention to
the breach

Final
warning for
dismissal.

Dismissal from service and without payment of notice
period.
Payment of End of Service benefits in accordance with
length of service.

5.

Repetition of seeing
visitors for purposes other
than work.

Warning
not to
repeat the
breach.

Deduction
of 50% of
one day’s
wage.

Deduction of
one day’s
wage.

Deduction of
two days
wages with a
warning for
dismissal.

6.

Non-performance of work
due to “minor negligence”

Warning
not to

50%
Deduction

First Warning

Final
warning for
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non-intentional.

repeat the
breach.

7.

Fighting with colleagues
during work or talking in
an improper manner.

Deduction
of one full
day wage.

8.

Treating customers in an
improper or rude
manner.

Deduction
of two full
days’
wages.

Not cooperating with
colleagues.

Warning
not to
repeat the
breach.

9.

form the
wage of one
day.
Deduction
of two full
days wages
with a
warning for
a dismissal.
Deduction
of three days
wages with
a warning
for a
dismissal.
Deduction
of one full
day wage.

dismissal.

Dismissal from service
without further warning or
notice and with indemnity

Dismissal from service
without further warning or
notice and with indemnity

First Warning

Final
warning for
dismissal.

Deduction of
2 full day
wage with
notice for
dismissal

Dismissal
from service
without
further
warning or
notice and
with
indemnity

Insubordination to
supervisor or not
following instruction

Warning
not to
repeat the
breach.

11

Assaulting supervisor,
colleagues or customers.

Dismissal from service without further warning or notice
and with Indemnity.

12

Intentional or gross
negligence resulting in a
significant loss to the
Company.

Dismissal from service without further warning or notice
and without Indemnity and compensation.

13

Disclosing Company’s
secrets and policies
potentially or actually
causing losses.

Dismissal from service without further warning or notice
and without Indemnity and compensation.

14

Obtaining a personal

Dismissal from service without further warning or notice

10
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of one full
day wage.
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and with indemnity.

benefit by occasion of his
employment in the
company.

16

Accepting bribery or
mediating therein by
virtue of his employment
in the company.

Dismissal from service without further warning or notice
and with indemnity.

16

Giving untrue data for
obtaining a job or a
benefit at work.

Dismissal from service without further warning or notice
and without Indemnity and compensation.

17.

Working for third parties
in an industry or role
similar to the one with the
Company.

Dismissal from service without further warning or notice
and with indemnity.

18.

Performing work under
the influence of alcohol,
drugs or other mind
altering substances.

Dismissal from service without further warning or notice
and with indemnity.

19.

Immoral or significantly
offensive behavior or acts
in the workplace.

Dismissal from service without further warning or notice
and with indemnity.

20.

Involvement in a crime (in
accordance with Kuwait
Law) which is immoral,
breaches trust or is
considered dishonourable.

Dismissal from service without further warning or notice
and with indemnity.

21.

If the employee is arrested
or detained pending trial.

Suspension of employment (without pay) pending the
court verdict. If cleared of charges, resumption and
payment of lost wages subject to instructions from the
court

22.

Employees noncompliance
with the permanent
orders and instructions or
breaching the Law, bylaws or contract of
employment

Dismissal from service without further warning or notice
and with indemnity.

23.

Breach obligations of the

Dismissal from service without further warning or notice
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and with indemnity.

contract of employment.

Dismissal from service without further warning or notice
and without Indemnity and compensation.

Obtaining employment
with the Company by
cheating, fraud or nondisclosure of significant
information.

أول مرة

المرة الثانية المرة الثالثة

المرة الرابعة

م

الوصف

1

عدم اإللتزام بأوقات العمل

لفت نظر

إنذار أول

خصم %50
من مرتب يوم

إنذار نهائي

2

مغادرة العمل أثناء الدوام
الرسمي دون إذن رسمي

إنذار

خصم مرتب
يوم

إنذار أول

إنذار نهائي

3

الغياب لمدة أقل من  7أيام
متتالية دون عذر أو إذن
رسمي

لفت نظر

4

الغياب عن العمل دون عذر
أو إذن رسمي لمدة  7أيام
متتالية او  20يوم في السنة

إستقبال الزوار خالل فترة
5
العمل

تحذير بان
إنذار بعدم تكرار الفعل
التكرار يؤدي الى إنذار
نهائي .

24.

إنذار نهائي بالفصل من العمل

الفصل من العمل دون أجر مدفوع عن فترة اإلنذار
دفع مستحقات نهاية الخدمة عن مدة الخدمة
إنذار بعدم
التكرار

خصم يومي عمل مع إنذار بالفصل من
خصم  %50خصم مرتب
لعمل
يوم
من مرتب يوم

إنذار بعدم
التكرار

خصم %50
من مرتب يوم

6

عدم اداء العمل بالشكل
المناسب نتيجة إلهمال غير
متعمد

7

خصم يومي
عمل مع إنذار
التعدي بالقول أو الفعل على
خصم مرتب يوم
بالفصل من
الزمالء في العمل
العمل

8

التعامل مع العمالء بطريقة
غير سليمة أو غير مهذبة

خصم ثالثة
أيام عمل مع
غنذار نهائي
بالفصل

9

عدم التعاون مع الزمالء

خصم يومي
عمل
تنبيه

إنذار أول

الفصل من العمل دون أجر مدفوع عن فترة اإلنذار
دفع مستحقات نهاية الخدمة عن مدة الخدمة

الفصل من العمل دون أجر مدفوع عن فترة اإلنذار
دفع مستحقات نهاية الخدمة عن مدة الخدمة

إنذار أول خصم يوم عمل
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أول مرة

م

الوصف

10

عصيان االوامر و عدم إتباع
تعليمات المدير او المشرف
المباشر

11

اإلعتداء على المدير المباشر أو
الزمالء أو العمالء.

12

اإلهمال المتعمد الذي أدى إلى
خسارة كبيرة للشركة.

13

إفشاء أسرار الشركة ممى أدى
الى خسارة واضحة .

الفصل من الخدمة دون تنبيه أو إنذار و دون دفع مستحقات أو تعويضات

14

إستغالل الشركة لمنفعة خاصة

الفصل من الخدمة دون تنبيه أو إنذار و دفع مستحقات أو تعويضات

تنبيه

المرة الثانية المرة الثالثة

المرة الرابعة

خصم يومي الفصل من العمل دون أجر مدفوع عن
فترة اإلنذار
خصم مرتب عمل مع إنذار
يوم
بالفصل من دفع مستحقات نهاية الخدمة عن مدة
العمل
الخدمة

الفصل من العمل دون أجر مدفوع عن فترة اإلنذار
دفع مستحقات نهاية الخدمة عن مدة الخدمة
الفصل من العمل دون أجر مدفوع عن فترة اإلنذار
دون دفع مستحقات نهاية الخدمة

 15قبول الرشوة أو الوساطة بحكم
وظيفته في الشركة
إعطاء بيانات غير صحيحة
 16للحصول على وظيفة أو منفعة في الفصل من الخدمة دون تنبيه أو إنذار و دون دفع مستحقات أو تعويضات
مكان العمل.
 17العمل لدى طرف ثالث في نفس
الفصل من الخدمة دون تنبيه أو إنذار مع دفع مستحقات
مجال الشركة
الفصل من الخدمة دون تنبيه أو إنذار و دفع مستحقات أو تعويضات

 18أداء عمل تحت تأثير الكحول أو
المخدرات

الفصل من الخدمة دون تنبيه أو إنذار مع دفع مستحقات

 19السلوك غيراألخالقي أو الهجومية الفصل من الخدمة دون تنبيه أو إنذار مع دفع مستحقات
الكبيرة في مكان العمل
 20المشاركة في جريمة ( وفقا
للقانون الكويتي )

الفصل من الخدمة دون تنبيه او إنذار مع دفع مستحقات

 21إذا كان الموظف مطلوبا أو
محتجزا رهنا للمحكمة
عدم اإلمتثال للقوانين أو األوامر
 22بشكل دائم بما القوانين في عقد
العمل
 23اإلخالء باإللتزام بأي بند من بنود
عقد العمل .

يتم فصل الموظف مؤقتا بدون راتب لحين صدور قرار المحكمة

 24الحصول على العمل مع الشركة
بالغش أو التدليس أو عدم

الفصل من الخدمة دون تنبيه او إنذار مع دفع مستحقات
الفصل من الخدمة دون تنبيه او إنذار مع دفع مستحقات
الفصل من الخدمة دون تنبيه او إنذار و دون دفع مستحقات أو تعويضات
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المرة الرابعة

المرة الثانية المرة الثالثة

أول مرة

الوصف

م

.اإلفصاح عن أي معلومات هامة

Complementary Provisions
أحكام تكميلية
 Penalties stated in the penalties list are the  إن العقوبات المذكورة في قائمة العقوبات أعاله هي
maximum extent of the penalty and a lesser أقصى حد للعقوبة التي قد تفرضها الشركة ويجوز
penalty may be imposed at PSC discretion.
. للشركة الحكم بعقوبة أقل
 No more than one penalty will be inflicted  ال يجوز تطبيق أكثر من عقوبة واحدة إتجاه أي جريمة
. أو إنتهاك
for one single violation.
 In the articles for the disciplinary table
outlined above, the imposed penalties upon
the employee will cease as follows:

:  تطبق العقوبات في الجدول أعاله وفقا لما يلي

)  اإلنذار األول (يبقى صالحا لمدة ثالثة أشهر من تاريخهأشهر من6 اإلنذار الثاني و الثالث (يبقى صالحا لمدة)تاريخه

- First written warning (will be valid for 3
months from the date of the warning)
- Second & Third written warning (will be
valid for 6 months from the date of the
warning)
- Final written warning (will be valid for one
year from the date of the warning)

) اإلنذار النهائي(يبقى صالحا لمدة سنة من تاريخ اإلنذار-

في حال تكرار نفس اإلنتهاك أثناء فترة فعالية التحذير أو
اإلنذار السابق فإنه سوف يتم إلغاء التنبيه السابق و تطبق
. العقوبة األعلى منها مباشرة

In case of repetition of the same breach during
the effective period of the previous warning the
first penalty will be cancelled and the new
penalty will be applied.
Employee’s Right to Appeal
للموظف الحق في اإلستئناف
 With the exception of the termination of  فإن،  عند أخذ قرار إنهاء الخدمات بحق أي موظف
service decision, the employee has the right to للموظف الحق باالستئناف ضد اإلجراء المتخذ بحقه من
appeal against a disciplinary action decision  أيام من تاريخ إستالمه5 خالل تقديم شكوى خطية خالل
taken by submitting a written complaint within
.القرار للمدير العام
five (5) days from the date of receiving the
warning letter and submit to the general
manager.
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18-18 Grievance

 التظلم18-18

 PSC encourages employees to bring workrelated complaints to the attention of the
management. Employees will be provided
with an opportunity to present their problems,
questions and complaints.
 A “Grievance” is defined as an employee's
feeling of dissatisfaction concerning working
conditions or treatment by management,
supervisors, other employees or customers.
 The employee will not be penalized for
presenting a grievance.
 The grievance will be treated confidentially.
 Arrangements for meetings, communication
between all parties, and adherence to time
limits will be administered by Human
Resources to ensure that grievances are
addressed as quickly as possible, and by the
appropriate level of management relative to
the seriousness of the employee's complaint.
 Implementation of proposed solutions to the
employee's grievance will be monitored by
Human Resources.
There are two level of Grievance committees
which are :

 تشجع الشركة موظفيها من خالل قانون التظلم التقدم
بأي شكوى أو مشكلة قد تواجههم و الحق بالطعن بأي
.قرار متخذ من قبل اإلدارة
 يعرف المتظلم بأنه الموظف الذي يشعر بعدم الرضا فيما
يتعلق بظروف العمل من ناحية اإلدارة أو المشرفين او
.العمالء أو غيرهم
. ال يتم معاقبة الموظف نتيجة تقديمه التظلم
. يجب أن تعامل الشكوى بسرية تامة
 يقوم قسم الموارد البشرية بالترتيب لعقد اإلجتماع و
التواصل مع جميع األطراف و متابعة مدى التقيد بالمهلة
الزمنية لضمان معالجة الشكوى بالسرعة الممكنة و
إتخاذ اإلجراء المناسب و تحديد مدى خطورة الشكوى
. باإلضافة إلى الحد من االثار الجانبية المترتبة عليها
 تقوم دائرة الموارد البشرية برصد الحلول المقترحة لحل
. الشكوى المقدمة
: هناك مستويان من لجان التظلم و هي
: المستوى األول

Level (1)

.ممثل عن قسم الموارد البشرية
.مدير القسم

- Human Resource representative
- Department Manager

-

: القضايا التي يتم التحقيق بها على هذا المستوى

Causes for investigations at this level :

 Unfair implementation of PSC policies,  تطبيق سياسات غير عادلة او ممارسات غير عادلة منo
procedures, rules or practices.
قبل الشركة
 Improper or unfair administration of  أو،  إتخاذ قرارات إدارية غير عادلة نتيجة ظروف العملo
employee benefits or conditions of إستحقاقات الموظفين أو اإلجازات السنوية او ترقية الخ
employment such as annual leave,
promotions etc.
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: المستوى الثاني

Level (2):

المدير العام
.ممثل عن قسم الموارد البشرية
.مدير القسم

General Manager
- General Manager
- Human Resources representative
- Department manager

-

: القضايا التي يتم التحقيق بها على هذا المستوى

Causes for investigations at this level:

Treatment considered unfair by an employee,
 المعامالت غير العادلة تجاه الموظف من قبل
such as threats or problems with a direct  مثل المشاكل مع المدير المباشر، المدير المباشر
supervisor or manager.
.أو ما شابه
Steps for Grievance Action
خطوات إجراء التظلم
 Grievances must be submitted with  تحول الشكوى الى قسم الموارد البشرية مع جميع
supporting documents to Human Resources
. الوثائق المعنية بالشكوى
department.
 Human Resources will review and prepare ،  يتم إستعراض الشكوى من قبل قسم الموارد البشرية
the Grievance Case for the designated
.ثم تحال القضية للجنة التظلم المعنية
Grievance Committee.
 The Grievance Committee will address the  أيام من إستالم10  تستعرض اللجنة الشكوى خالل
case within ten (10) business days of receipt.
. القضية
 The employee's written agreement that the  عند الوصول للقرار من قبل اللجنة فإن الموظف يحصل
grievance has been addressed will be على وثيقة مكتوبة بأنه قد تم حل المشكلة من قبل
obtained by PSC’s committee. The employee  و إن لم يتقبل الموظف النتيجة من قبل اللجنة،الشركة
might not accept the decision taken by the يحق له أن طلب تحويل الشكوى للجنة في المستوى
current level in the Grievance process and
. االعلى منها
request to transfer his/her grievance to the
 عند حل المشكلة في أي مرحلة من المراحل سيتم
next level.
 At whichever stage the grievance is resolved, اإلحتفاظ بجميع األوراق الخاصة بالشكوى في ملف
all papers will be retained on employee’s file الموظف بحيث يتم الرجوع اليه عند اي حالة قانونية في
. المستقبل
in case of future legal intervention.
19 Health and Safety
 الصحة و السالمة-19
Emergency Action Plan
) خطة العمل الطارئة ( البديلة
 PSC is committed to provide its employees  تلتزم الشركة بتوفير ظروف عمل صحية و آمنة
with healthy and safe working conditions  من خالل التقيد بأنظمة و مبادئ السالمة، لموظفيها
.العامة
which comply with safety regulations and
guidelines.
 Employees must be informed of safety issues  يجب على جميع موظفي الشركة اإللتزام بالسياسات و
and policies that affect their job and  التي تؤثر على، اإلجراءات المتبعة للسالمة العامة
immediately notify their direct supervisor of طبيعة عملهم كما يجب عليهم إخبار المدير المباشر فور
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any workplace injury or any circumstance حصول أي نوع من أنواع اإلصابات التي قد تحدث في
presenting a dangerous situation.
مكان العمل او أي خلل قد يؤدي الى خطورة في مكان
. العمل
 Upon learning of any circumstance that might  يجب على جميع اإلدارات إتخاذ اإلجراء المناسب فور
affect health or safety in the workplace, العلم بوجود أي من الظروف التي قد تؤثر على الصحة
Managers and employees must take و السالمة في مكان العمل و الذي قد يؤثر بدوره على
immediate action to remove the threat to the
. صحة و سالمة العاملين
health or safety of the employees.
 Emergency action plans must be provided to  يجب تعريف جميع موظفي الشركة بخطط العمل
every employee for their reference.
. الطارئة أو البديلة المتبعة
 Emergency action plans must be updated and  يجب تحديث و متباعة خطط الطوارىء بدقة عالية في
accurately maintained for all PSC premises
.جميع أماكن العمل و األفرع الخاصة بالشركة
including all branch locations and visible to  على الموظفين والمدراء إرشاد الزائرين األجانب عن
all employees within the work area.
.مخارج وخطط الطوارئ
 Employees and managers have to inform
their foreign visitors about the emergency
exist and emergency plans.
20 Performance Management
The Performance Management Program at
PSC is used to maximise each employee’s
performance and potential and enhance their
overall effectiveness and productivity. It is also a
powerful management tool which provides
valuable information on areas for development
for current and future success and advancement
for the individual and the Company.
The strength of the Program lays in the fact that
individual Performance Objectives are tied to
business objectives and selected Competencies
and ultimately this leads to success in reaching
high end objectives at a Company level.
The Performance Management System aims
to:
Achieve business objectives through the efforts of
all employees.

 إدارة األداء الوظيفي-20
يتم إعتماد برنامج إدارة و تقييم األداء في الشركة من أجل
زيادة و رفع كفاءة و أداء الموظفين باإلضافة إلى تعزيز
 و كونها أيضا أداة قوة و دعم. الفاعلية و اإلنتاجية بشكل عام
لإلدارة من خالل توفير معلومات قيمة عن مجاالت التنمية و
النجاح الحالي و المستقبلي للنهوض بالشركة و األفراد
.العاملين فيها

و تكمن قوة البرنامج من خالل الربط بين أهداف األداء
 مما يؤدي إلى، الفردي و أهداف العمل مع الكفاءات المختارة
. الوصول ألعلى معايير النجاح في الشركة

: يهدف نظام إدارة األداء إلى
.تحقيق أهداف العمل من خالل تكثيف جهود الموظفين

The employee Performance Management يعتبر برنامج األداء الوظيفي للموظف االلية والتي من خاللها
Program provides a mechanism to monitor and  يتم وضع األهداف في مرحلة.يتم مراقبة وتقييم آداء الموظف
evaluate
employee
performance.
The مبكرة ومن ثم يتم وضع االطر والتي من خاللها يمكن قياس
Performance Objectives are set in the
.مدى تحقيق هذه األهداف
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performance planning stage and tie performance
into the Competencies for the entire cycle.
Manager and employee define key areas the
employee will focus on, both in terms of what
they need to accomplish and the behaviours they
will need to demonstrate to show they have
achieved the desired results.
20-1 Performance Management Process
Policies
New Employees/Transfer – Setting Performance
Objectives.

سوف يقوم الموظف ومديره بتعريف المجاالت التي يجب
التركيز عليها متمثلة باهداف عملية واهداف تتعلق بسلوك
.الموظف

 سياسات عملية إدارة األداء20-1
وضع أهداف و معايير األداء للموظفين الجدد أو الموظفين
.ً الذين تم نقلهم مؤخرا

 Managers
must
ensure
that
the  يجب على مدراء األقسام التأكد من أن جميع الموظفين
new/transferred employees have a clear الجدد أو المنقولين حديثا على علم و فهم بكافة متطلبات
understanding of their job requirements, العمل و المهام الوظيفية و المعايير المتبعة في القسم و
responsibilities and standards.
.الشركة
 All PSC employees must attend the  على جميع موظفي الشركة حضور البرنامج التدريبي
Performance Management System training; الخاص بنظام إدارة األداء بحيث يتم فهم النظام بشكل
fully understand and be able to utilize the
.تام و كيفية إستخدام أدوات نظام إدارة األداء
Performance Management System tool.
 New/transferred employees must have ) يجب أن يوضع لكل موظف (تم تعيينه أو نقله مؤخرا
Performance Objectives (which are mutually أهداف لألداء الوظيفي ( بحيث يتم اإلتفاق عليها بين
agreed between the new Manager and the
) الموظف واإلدارة التي يتبع إليها الموظف
employee).
 When a new employee fails to perform at the  إذا لم ينجح الموظف بتحقيق المستوى المطلوب أو
expected level or to meet the job standards ،الوصول إلى معاير العمل المطلوبة خالل فترة التجربة
during their first 100 days (probation period),
. فإن هذا يودي الى إنهاء خدمات الموظف من العمل
this may lead to termination of employment.
Setting Performance
Employees

Objectives

for

All تحديد أهداف و معايير األداء لجميع الموظفين العاملين في
.الشركة

 The Manager must create the Performance
Objectives aligned with the department’s
objectives before assigning them to their
employees.
Reviewing Progress
 The Manager must meet with their employees
on a quarterly basis to discuss progress status
for their Performance Objectives and the
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 يجب على مدراء األقسام وضع أهداف األداء الوظيفي
التي تتماشى مع أهداف كل قسم قبل تعميمها على
. الموظفين
.إستعراض التقدم أو اإلنجازات المحققة
 يجب أن يجتمع كل مدير مع موظفيه بشكل ربع سنوي
لمناقشة مدى التقدم المحرز "أهدافه األداء" و خطة تنمية
كما يجب أن تسجل كافة تفاصيل المناقشة.)األفراد (داخليا
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Individual Development Plan. The verbal
discussion must be recorded in the
Performance Management System.

. اللفظية في نظام إدارة األداء

 Human Resources must be notified when an  يجب إخبار قسم الموارد البشرية عند فشل أي موظف في
employee’s performance level fails to meet تحقيق أي من األهداف التي تم وضعها خالل فترة رصد
the expected level for job standards during
. اداء الموظفين
the Performance Monitoring cycle.
Final Evaluation
التقييم النهائي
 The Manager is responsible for providing  إن من مسؤوليات مدير كل قسم تزويد اإلدارة بتصنيف
feedback and a rating for each Performance  و كل معيار من، و تقييم كل هدف من أهداف األداء
.معايير الكفاءة لتنمية األفراد
Objective, each Competency and for the
Individual Development Plan recorded on the  يجب أن يزود المدير العام بنسخة عن التقييم النهائي
.للموظف
Performance Management System.

The General Manager should be furnished
with a copy of the final rating.
 If a new Manager has been assigned during
the evaluation cycle, then the previous
Manager must assist the new Manager in
completing the Performance Evaluation form
by providing the documents related to the
employee's performance comments/prior
notes.
 If the employee disagrees with the
Performance Evaluation and does not sign
the form, they can submit a grievance to the
Performance Committee for review and
investigation.
 The Performance Management rating scale is
based on five point rating levels which are:
 1 = Performance Unsatisfactory
 2 = Performance needs improvement
 3 = Performance Meets Expectations
 4 = Performance Exceeds Expectations
 5 = Performance Exceptional
21 Training and Development
 PSC believes its core asset is its people. The
human capital of the Company requires ongoing professional development, networking,
and skill building to remain on the cutting edge
of their chosen profession and to maintain our
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 فإن على،  إذا تم تعيين مدير جديد خالل دورة التقييم
المدير األقدم مساعدة المدير الذي تم تعيينه مؤخرا في
 من خالل تزويده بكافة،تعبئة نموذج تقييم األداء
الوثائق و المستندات التي تتعلق بأداء الموظف خالل
. الفترة السابقة
 إذا لم يوافق الموظف على تقييمه و لم يوقع على
النموذج فإنه باإلمكان تقديم تظلم الى لجنة تقييم األداء
. للمراجعة و التحقيق
: يتم قياس تقييم األداء على خمسة مستويات و هي
.  = األداء غير مرضي1 
.  = األداء بحاجة إلى تحسين2 
.  = األداء يفي بالتوقعات3 
.  = األداء يفوق التوقعات4 
.  = أداء إستثنائي5 
 التدريب و التطوير-21
 تؤمن الشركة بأن األشخاص العاملين في الشركة هم من
 و عليه فإن القوى العاملة تتطلب، أهم المقومات فيها
تطوير مهني بشكل مستمر باإلضافة الى تطوير المهارات
المتعلقة بأداء الموظفين للحفاظ على الميزة التنافسية
 و سيتم تخطيط جميع األنشطة على أساس. للشركة

PSC
competitive advantage. All development إحتياجات الفرد و متطلباته للنمو و التقدم و التوافق مع
activities will be planned based on the needed . إحتياجات العمل باإلضافة إلى تحليل أفضل أساليب التعلم
growth of the individual, the alignment to the
business needs, and an analysis of the best
learning method or tool to accomplish the
learning objective.
 قانون مكافحة الرشاوى-22
الرشوة

22 Anti-Bribery Law
Bribery

Is defined as an offer or receipt of any gift, loan, ، قرض،تعرف الرشوة على انها عرض أو قبول هدية
reward or other advantage to or from any person مكافأة أو أي ميزة أخرى للقيام بأشياء غير مشروعة أو غير
as an inducement to do something which is
.قانونية من اجل تسيير أعمال الشركة
dishonest, illegal or a breach of trust in the
conduct of the enterprise’s business
PSC condemns any form of bribery and
corruption. Employees must never, directly or
through intermediaries, offer or promise any
personal or improper financial or other advantage
in order to obtain or retain a business or other
advantage from a third party.
Eemployees must refrain from any activity or
behaviour that could give rise to the appearance
or suspicion of such conduct or the attempt
thereof.

 يلتزم.تدين الشركة أي شكل من أشكال الرشوة والفساد
موظفوا الشركة بعدم تقديم وعود او مزايا مالية سواء بطريقة
مباشرة أو من خالل وسطاء من أجل الحصول أو االحتفاظ
.بأعمال تجارية من طرف ثالث

يجب على الموظفين اإلمتناع عن أي نشاط أو سلوك يمكن أن
. يوحي بعرض الرشوة

على موظفي الشركة أن يدركوا أن تقديم أو إعطاء منافع غير
Employees should be aware that the offering or
 حتى لو لم يكن هذا المتلقي،مناسبة للتأثير على قرار المتلقي
giving of improper benefits in order to influence
 قد ال يقتصر فقط على فرض عقوبات تأديبية،مسؤوال حكوميا
the decision of the recipient, even if he or she is
.ولكن قد يؤدي إلى اتهامات جنائية
not a government official, may not only entail
disciplinary sanctions but also result in criminal
charges.
Scholarships, grants, charitable contributions  الرعاية غير-  المساهمات الخيرية-  الهبات-المنح الدراسية
and non-commercial sponsorships
التجارية
PSC may offer scholarships, grants, charitable
contributions or non-commercial sponsorships to
support the advancement of knowledge in
science, nutrition, healthcare, or to support other
socially beneficial purposes. They must never be
made to procure an improper advantage to PSC
nor be made conditional upon an individual’s or
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 مساهمات-  هبات- قد تقوم الشركة بتقديم منح دراسية
 رعاية غير التجارية وذلك لدعم النهوض في مجال- الخيرية
 أو لدعم أغراض أخرى،العلوم والتغذية والرعاية الصحية
 يجب أال تتم هذه الرعاية مطلقا من أجل.مفيدة اجتماعيا
الحصول على ميزة غير مناسبة للشركة وأن ال تكون
.مشروطة بالترويج لمنتجات الشركة

PSC
organization’s agreement to recommend or
promote PSC products.
المساهمات السياسية

Political contributions

PSC has adopted policy prohibiting political تعتمد الشركة سياسة عدم تقديم مساهمات لألحزاب السياسية
contributions to political parties or candidates.
. أو المرشحين
Third party compliance and PSC due diligence
 PSC takes care in its dealings with third parties
and will never use them to pay bribes or
engage in corrupt practices.
 PSC requires its suppliers, service providers,
distributors and third parties acting on its
behalf to act with integrity and to comply with
anti-bribery laws.
 The decision to purchase from a certain
supplier, or to appoint a commercial agent or
distributor, must follow an appropriate due
diligence process which is consistent with
Company Guidelines.
 If it becomes clear or appears likely during the
course of the relationship that a third party is
engaging in inappropriate or illicit practices,
then the Legal and Compliance Functions must
be immediately consulted for guidance.
Records and documentation As part of its
internal controls against corruption

التزام الطرف الثالث والعناية الواجبة من الشركة
تهتم الشركة في تعاملها مع االطراف الثالثة ولن
تستخدمها أبدا لدفع رشاوى أو االنخراط في ممارسات
.فاسدة
تطلب الشركة من مورديها ومقدمي الخدمات والموزعين
واألطراف الثالثة التي تعمل بالنيابة عنها أن تتصرف
.بنزاهة وأن تمتثل لقوانين مكافحة الرشوة
 أو تعيين، يجب أن تتبع قرارات الشراء من مورد معين
 اإللتزام بقواعد الشراء والتعيين،وکيل تجاري أو موزع
. يتفق مع مبادئ الشرکة.الخاصة بالشركة
إذا اتضح أو تبين خالل فترة العالقة مع طرف ثالث
 فيجب،وجود ممارسات غير صحيحة أو غير مشروعة
في هذه الحالة استشارة متخصصين قانونيين من أجل
.للحصول علی اإلرشادات









الحفظ والتوثيق كجزء من الضوابط الداخلية ضد الفساد

PSC requires that all business transactions and يجب تسجيل وتوثيق جميع المعامالت التجارية والتدفقات
financial flows be properly recorded, classified المالية بشكل صحيح وتصنيفها وتوثيقها بما في ذلك تلك
and documented, including those concerning the ، الترفيه والمنح الدراسية، تذاكرالسفر،المتعلقة بتقديم الهدايا
company’s provision of gifts, hospitality, travel,
.مساهمات الخيرية
entertainment, scholarships, grants and charitable
contributions.
الوجبات والضيافة والترفيه

Meals, hospitality and entertainment

 PSC may offer reasonable and appropriate قد تقدم الشركة وجبات عادية ومناسبة ألطراف ثالثة
meals to third parties who attend business يحضرون اجتماعات عمل أو مؤتمرات أو مناسبات التي يتم
meetings, conferences or events which are استضافتها أو دعمها أو رعايتها من قبل الشركة شريطة أن
.تكون مواتية ومتناسبة مع الغرض األساسي المشروع
hosted, supported or sponsored by PSC
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provided they are conducive and proportionate تسمح الشركة للدراء والموظفين باصطحاب أطارف ثالثة
لوجبات الغداء او العشاء وذلك تماشيا ً مع التراث الكويتي
to the legitimate underlying purpose.
.الخاص بكرم الضيافة
 PSC allows managers and employees to take
their delegations, i.e. third parties for lunch or
dinner following the noble act of the Kuwaiti
custom.
PSC welcomes any of its distributers in Kuwait to ترحب الشركة بأي من موزعيها في الكويت من اجل مساعدة
support and train PSC staff to identify what
وتدريب موظفي الشركة على تحديد والتعرف على ما يشكل
constitutes an indirect bribery.
.رشوة غير مباشرة
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