
تعرف على مجموعة الشؤون اإلدارية 
موؤ�س�سة البرتول الكويتية



هيكل قطاع الموارد البشرية

جمموعة العالقاتجمموعة التدريب والتطوير الوظيفي جمموعة ال�شوؤون الإدارية

التدريباملوارد الب�سرية والتطويرالتجارية واخلدمات
تخطيط وم�ساريع 

التدريب

التدريب العامال�سراء وعقود اخلدمات
التخطيط وكفاءة 

التدريب
االت�سال اخلارجي

االت�سال الداخلياإدارة املوهبة واملعرفةالتدريب الفني 

التدريب التطبيقياإدارة التدريب
العالقات الدولية 

واحلكومية

خدمات التدريب

التعوي�سات
التوظيف وتقييم 

الوظائف والقوى العاملة

عوائد وعالقات العاملنياخلدمات االإدارية
درا�سات املوارد الب�سرية 

و�سريك العمل

العقود اال�ست�سارية
�سندوق التاأمني اخلا�ص 

والتاأمينات االإجتماعية
تطوير املوظفني

اخلدمات العامة 

و�سيانة املبنى
العالقات الربملانية

قطاع الموارد البشرية

مركز اخلربة للموارد الب�شريةاإدارة االنتقال للهيكل التنظيمي اجلديد

دائرة العالقاتاالأداء والتعوي�سات
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 مجموعة الشؤون اإلدارية 
مسؤوليات دائرة األداء والتعويضات

• تقييم االأداء ن�سف ال�سنوي وال�سنوي.
• تغيري احلالة الوظيفية للموظف )ترفيع / نقل /

 تعديل م�سمى(.

• تطبيق اأنظمة الرتقيات ل�سغل الوظائف
 االإ�سرافية.

• االإيفاد اإىل املكاتب اخلارجية.
• املكافاأة الت�سجيعية.

• املكافاأة الفورية.
• بطاقات ال�سكر.

• مكافاأة اللجان الدائمة واملوؤقت.
• مكافاأة امل�ساركة بالنجاح.

• عوائد العاملني
• الهويات / التاأمني ال�سحي/ االإجازات.

• �سهادات ملن يهمه االأمر.
• كتب اخلروجيات وامل�ساعدة التعليمية

للموظفني غري الكويتيني.

• قر�ص املوؤ�س�سة ومنحة ال�سكن ومنحة االأثاث
ومنحة الزاوج والتذاكر ال�سنوية.

• التغيري يف احلالة االإجتماعية.
• متابعة احل�سور واالإن�سراف.

العاملني • عالقات 

• التحقيقات االإدارية.
• مطالب احتاد عمال البرتول و�سناعة

البرتوكيماويات ومطالب نقابة العاملني 

مبوؤ�س�سة البرتول الكويتية.

• ت�سجيل واإنهاء خدمة موظف يف املوؤ�س�سة العامة
للتاأمينات االإجتماعية.

• اال�ستبدال اأثناء اخلدمة
• �سم مدة اخلدمة ال�سابقة يف املوؤ�س�سة العامة

للتاأمينات االإجتماعية.

• م�ستحقات نهاية اخلدمة
• اال�سرتاك يف �سندوق التاأمني اخلا�ص و�سم مدة

اخلدمة ال�سابقة يف القطاع النفطي

• انتهاء خدمة من �سندوق التاأمني اخلا�ص
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�شندوق التاأمني اخلا�ص والتاأمينات االإجتماعيةعوائد وعالقات العاملنيالتعوي�شات



 مجموعة الشؤون اإلدارية 
مسؤوليات دائرة  الموارد البشرية والتطوير

• ق�شم القوى العاملة
• ميزانية القوى العاملة واخلطة اخلم�سية للقوى

العاملة للموؤ�س�سة وال�سركات التابعة.

• ال�سواغر والهياكل التنظيمية.
• الدرا�سات اخلا�سة بالقوى العاملة والتقارير 

االإح�سائية للموؤ�س�سة وال�سركات التابعة.

• ق�شم تقييم الوظائف
• الدرا�سات الهيكلية وت�سميم الهياكل التنظيمية.

• االأو�ساف الوظيفية للوظائف.

• ق�شم تقييم الوظائف
• اإعالنات التوظيف الداخلية واخلارجية.

• الفرز االأويل لطلبات التوظيف / االختبارات/ 
املقابالت ال�سخ�سية.

• عقود العمل.
• تعديل اأو�ساع العاملني بعد ح�سولهم على موؤهل 

علمي اأعلى.

• اإعداد ميزانية الربامج اخلارجية/ املحلية/ االلتحاق 
اخلارجي.

• حتليل االحتياجات التدريبة ملوظفي املـوؤ�س�سة.
• ت�سجيل موظفي املوؤ�س�سة يف الربامج الداخلية والربامج التطويرية.

• مراجعة اخلطط التطويرية ملوظفي املوؤ�س�سة واخلطط  
Self Assessment Book التطويرية اخلا�سة

• مقابلة اجلهات التدريبية ملناق�سة الربامج التدريبية
• حتديث نظام الكفاءات

• اخلطط اال�سرتاتيجية للموارد الب�سرية.
• اإدارة امل�ساريع اخلا�سة باملوارد الب�سرية.

• الدرا�سات االإدارية على م�ستوى القطاع النفطي.
• مراجعة هيكل الرواتب واملرايا للعاملني بالقطاع النفطي.

• درا�سة تطوير وتب�سيط االإجراءات
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درا�شات املوارد الب�شرية و�شريك العملتطوير املوظفنيالتوظيف وتقييم الوظائف والقوى العاملة



 مجموعة الشؤون اإلدارية 
مسؤوليات دائرة التجارية والخدمات

• �سيانة مبنى املوؤ�س�سة.
• النظافة والكافترييا.

• الت�سوير واالأر�سيف وخمازن 
ملفات املوؤ�س�سة.

• االت�ساالت.

• �سراء م�ستلزمات دوائر املوؤ�س�سة.
• املمار�سات واملناق�سات اخلا�سة 

بعقود اخلدمات.

• النقليات )ال�سيارات(.
• ال�سفريات.

• املرا�سالت الربيدية.
• املعامالت اخلارجية.

• االأدوات املكتبية والقرطا�سية.

• توفري و�سيانة االأثاث املكتبي.
• قاعات االجتماعات.

• املمار�سات واملناق�سات اخلا�سة
بالعقود اال�ست�سارية.
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العقود اال�ش�شاريةاخلدمات االإداريةال�شراء وعقود اخلدماتاخلدمات العامة و�شيانة املبنى
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 مجموعة الشؤون اإلدارية 
أرقام اإلتصال لدائرة األداء والتعويضات

اإبراهيم عو�ص - مدير االأداء والتعوي�سات )داخلي: 4545(

اآمنة اخلالدي - �سكرترية مدير االأداء والتعوي�سات )داخلي: 4465(

التعوي�شــــات

Extا�سم املوظف وامل�سمى الوظيفي

4436نوف الطوير�ص - رئي�ص فريق التعوي�سات

4426�سو�سن بور�سلي - حملل اول التعوي�سات

4438لطيفة ال�سليطي - حملل اأول التعوي�سات

3748عبداهلل العو�سي - حملل اأول التعوي�سات

3141يا�سني الوائل - حملل التعوي�سات

4117يو�سف ال�سامل - حملل التعوي�سات

4415حنان خليفة - �سكرترية

عوائــد وعالقـــات العامليـــن

Extا�سم املوظف وامل�سمى الوظيفي
4423نادر عبدالرحمن - رئي�ص فريق عوائد وعالقات العاملني

4437منرية العنزي - حملل اأول عوائد العاملني

4191ملى الفار�ص - حملل اأول عوائد العاملني

3670اأبرار املحيميد - �سابط قانوين اأول

3671دالل احلمود - �سابط قانوين اأول

4925عبداهلل الدخيل - �سابط عوائد العاملني

4460بثينة ال�سالح - م�ساعد اإداري عوائد العاملني

4841فاطمة اخلمي�ص - اإداري عوائد العاملني

3305ح�سن الر�سيد - �سابط عوائد العاملني

4514ر�سا بدران - �سابط عوائد العاملني

3250حممد باحداد - مدخل بيانات

4068نهال احلم�ساين - م�سغل كمبيوتر

3144حممد الكندري- �سابط قانوين

3768هيا اخل�سري - اإداري عوائد العاملني

4461وفاء بندر - م�ساعد اإداري II اإدارة املكتب

4631جيهان حممد - �سكرترية

�شـــدوق التاأميـــن اخلـــا�ص والتاأمينـــات االجتماعيـــة

Extا�سم املوظف وامل�سمى الوظيفي
حممد ال�سايجي - رئي�ص فريق �سندوق التاأمني 

اخلا�ص والتاأمينات االجتماعية 
4421

رمي الرومي - حملل اأول  �سندوق التاأمني اخلا�ص 

والتاأمينات االجتماعية 
4823

�سذى رم�سان - حملل اأول  �سندوق التاأمني 

اخلا�ص والتاأمينات االجتماعية
4929

�سماح الذربان - حملل  �سندوق التاأمني اخلا�ص 

والتاأمينات االجتماعية
4435

علي املطوع - حملل  �سندوق التاأمني اخلا�ص 

والتاأمينات االجتماعية
4016

غادة ال�سلطان - حملل  �سندوق التاأمني اخلا�ص 

والتاأمينات االجتماعية
3135

3857األطاف الب�سري - م�ساعد اإداري II اإدارة املكتب



 مجموعة الشؤون اإلدارية 
أرقام اإلتصال لدائرة التجارية والخدمات

ق�شم اخلدمات االإدارية ق�شم اخلدمات العامة و�شيانة املبنى 

Ext�سعبةا�سم املوظف وامل�سمى الوظيفي

Service Help Desk Operator سيانة املبنى�
)7AM-3PM( 3366
)3PM-7AM( 3394

4417النظافة والكافترييا�سامل ال�سمري- م�سرف خدمات مكتبية

طارق الرتكيت- م�سرف خدمات مكتبية
الت�سوير واالأر�سيف 

وخمازن ملفات املوؤ�س�سة
4336

اأحمد الزعابي- م�سرف خدمات مكتبية

االت�ساالت

3818

4848اأحمد العيد – مراقب اأول خدمات مكتبية

Ext�سعبةا�سم املوظف وامل�سمى الوظيفي
4949�سيانة املبنى نادر الغيث- م�سرف خدمات اإدارية

اأحمد البناي- كبري مراقبني خدمات اإدارية

النقليات )ال�سيارات(

4900

3300عبدالعزيز احل�سم - كبري املراقبني خدمات اإدارية

3841عبدالرحمن ال�سامل- مراقب اأول خدمات مكتبية

ندى عيادة- مراقب اأول خدمات اإدارية 
ال�سفريات

4081

3638خالد خان- �سابط �سئون ال�سفر

4949املرا�سالت الربيديةنادر الغيث- م�سرف خدمات اإدارية

عبداهلل الق�سيب - مراقب اأول خدمات اإدارية

املعامالت اخلارجية

3101

3841عبدالرحمن ال�سامل- مراقب اأول خدمات مكتبية

3300عبدالعزيز احل�سم - كبري مراقبني خدمات اإدارية

االأدوات املكتبية حممد ال�سارخ- كبري مراقبني خدمات اإدارية

والقرطا�سية / 

توفري و�سيانة االأثاث 

املكتبي/

قاعات االإجتماعات

3889

4081ندى عيادة- مراقب اأول خدمات اإدارية

4900اأحمد البناي- كبري  مراقبني خدمات اإدارية

ق�شم ال�شراء وعقود اخلدمات 

Ext�سعبةا�سم املوظف وامل�سمى الوظيفي
حممد نور - اإداري اأول ال�سراء

 وعقود اخلدمات 

�سراء م�ستلزمات 

الدوائر/

املمار�سات واملناق�سات 

اخلا�سة بعقود 

اخلدمات

4466

ريا�ص ال�سطي – اإداري اأول ال�سراء وعقود 

اخلدمات
4099Pa
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�سالح الهاجري - مدير التجارية واخلدمات )داخلي: 3434(
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 مجموعة الشؤون اإلدارية 

أرقام اإلتصال لدائرة الموارد البشرية والتطوير

اميان العبدالرزاق - مدير املوارد الب�سرية والتطوير )داخلي: 4777(

ال�سكرتارية )داخلي: 4453(

التوظيف القوى العاملة التقييم

Extا�سم املوظف وامل�سمى الوظيفي
اأ�سيل العتيبي   

Team Leader Manpower planning, Job Eva & Recruitment
4420

Senior Analyst Manpower Planning  - 4938طالل اجليعان

Officer Manpower Planning - 4923نوره عامر

Officer Manpower Planning - 3188غادة التويجري

Analyst Manpower Planning - 4981زهراء �س�سرت

Analyst Manpower Planning - 4428عماد العثمان

Analyst Manpower Planning - 4456ماجد املطريي

Analyst Manpower Planning - 4457�سريفة احلمد

Secretary I - 4932منى وحيد

Senior Analyst Manpower Planning - 3481عبدالعزيز ال�سابج

Senior Analyst Job Evaluation - 3707يو�سف ال�سطي

Secretary I - 4459�سنتيا

Specialist Job Evaluation - 4432�سونيل

Senior Administrator Recruitment - 3187ن�سيبه الن�سار

Administrator Recruitment- 3279حممد قا�سم

ق�شم تطوير املوظفني

Extا�سم املوظف وامل�سمى الوظيفي
فوزي الق�سار 

Team Leader Employee Development 
4639

اأمينة الكندري 

Assistant Administrator II - Office Admin 
4678

ثورة عبداهلل 

Senior Analyst Employee Development 
4648

هديل البناي 

Senior Analyst Employee Development 
4845

عبري املزين 

Senior Analyst Employee Development 
4652

نا�سر املطريي 

Senior Analyst Employee Development 
4653

اأماين الكندري 

Senior Analyst Employee Development 
4647

Analyst Employee Development - 4016علي املطوع
Analyst Employee Development - 4143رمي علي النقي
Analyst Employee Development - 4656منى اخلليفة

Administrator  - 3433عمر احلمادي
Secretary - 4676بارام مانكو

درا�شات املوارد الب�شرية وتطوير ال�شيا�شا

Extا�سم املوظف وامل�سمى الوظيفي
حممد ال�سامل 

Team Leader HR Studies & Bus Partner
4418

Senior Analyst HR Studies - 4928حممد العمار

Senior Analyst HR Studies - 3721عدنان ب�ستكي

Senior Analyst HR Studies - 4931هدى عو�ص

Analyst HR Studies - 3157�سافية العيار

Analyst HR Studies - 4429�سارة الر�سود

ربيعة الفرحان 

Assistant Administrator II - Office Admin 4926


