
  
 
 
 
 
 

 
 

 (القطاع األهلي ) نسب االشتراك والراتب الخاضع لالشتراك في دول مجلس التعاون الخليجي          

 الدولة 
 
 
 

 

النسبة المستحقة وفقًا   الجهـــــة 
 لقانون دول موطن العامل 

النسبة المستحقة في دولة  
 مقر العمل 

الكويت ( وذلك بعد   ) دولة
تغطية الفروق الناتجة عن  

 نسب االشتراك   اختالف

 الراتـــب الخاضــع لالشتراك 

 حصة 
  الموظف

 حصة 
 صاحب
 العمل

 حصة 
 الموظف

 حصة 
 صاحب
 العمل

دولة 
اإلمارات  
العربية 
 المتحدة

الهيئة العامة  
للمعاشات والتأمينات  

 ة االجتماعي 
5% 15%  9% %11 

جر األساسي مضافًا إليه  األ  •
وبدل السكن   االجتماعيةالعالوة 

وعالوة غالء المعيشة بما ال  
 درهم .  50.000يتجاوز  

مملكة 
 البحرين 

الهيئة العامة للتأمين 
 االجتماعي 

5% 7% 5% 7% 

كل ما يتقاضاه العامل بصفة   •
دورية ومنظمة نظير عمله  
حسب عناصر األجر األساسي / 
النسبة المئوية عن ثمن  

المبيعات أو اإليرادات / بدل  
السكن النقدي / العمولة /  

/ بدل   االجتماعيةالعالوة 
مواصالت أو السيارة / عالوة  

الهاتف / عالوة اإلشراف / عالوة  
ل بحد  المناوبة / بدل طبيعة عم

دينار بحريني اعتبارًا   4000أقصى  
 . 8/2006/ 3من 

 1/5/2007 من اعتباراً 

6% 9% 6% 9% 

 1/5/2022  من اعتباراً 

6% 11% 6% 11% 

 1/1/2023  من اعتباراً 

7% 12% 8% 11% 

 1/1/2024 من اعتباراً 

7% 13% 9% 11% 

 1/1/2025  من اعتباراً 

7% 14% 10% 11% 

 1/1/2026  من  اعتباراً 

7% 15% 11% 11% 



  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 1/1/2027  من اعتباراً 

7% 16% 12% 11% 

 1/1/2028  من اعتباراً 

7% 17% 13% 11% 

المملكة 
العربية 
 السعودية

المؤسسة العامة  
 %9 %9 %9 %9 االجتماعيةللتأمينات 

الراتب األساسي مضافًا إليه بدل 
السكن النقدي والعيني الشهري 
وتقدر قيمته السنوية بما يساوى 
األجر األساسي عن شهرين على أال  

مبلغ  لالشتراكيتجاوز األجر الخاضع 
ريال سعودي شهريًا وال يقل  45.000
 ريال سعودي شهريًا .   1500عن 

سلطنة 
 ُعمان 

الهيئة العامة  
 تماعيةللتأمينات االج

6.5% 9.5% 6.5% 9.5% 

مجموع االجر األساسي دون أي   •
إضافات خالف العالوات الدورية  

ريال   3000على أن ال يتجاوز 
ريال   180عماني وال يقل عن 
 عماني.

 1/3/2011اعتبارًا من 

 1/7/2020  من اعتباراً 
كل ما يتقاضاه المؤمن عليه من   •

مرتب أساسي مضافًا إليه كل ما 
قد يتقاضاه من عالوات ومكافآت 
أو منح أو هبات دورية بشرط أن ال  

 لالشتراكيتجاوز المرتب الخاضع 
ريال عماني وأن ال يقل الحد   3000

 ريال عماني. 325عن  األدنى

 1/7/2020اعتبارًا من  •

7% 10.5% 7% 10.5% 

 دولة قطر
الهيئة العامة للتقاعد 

 %10 %5 %10 %5 والمعاشات 
الراتب األساسي + العالوة   •

 . االجتماعية



  
 
 
 
 
 

 
 

 الحظة : م
فــي األحــوال التــي تقــل فيهــا مســاهمة صــاحب العمــل عــن النســبة المطلوبــة طبقــًا لنظــا  / قــانون التأمينــات  •

االجتماعية فــي الدولــة مــوطن العامــل يتحمــل بتغطيــة الفــرق فــي المســاهمة وعليــه فقــد تــم احتســا  نســب 
ين لدى أصــحا  األعمــال العاملاالشتراك المذكورة أعاله والمستحقة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي  

بدولة الكويت على أساس فرق نسب االشتراك المقررة لقوانين وأنظمــة التأمينــات االجتماعيــة بــين الدولــة مقــر 
 العمل ) دولة الكويت ( والدولة موطن العامل . 

ــوطن ك • ــة م ــين الدول ــتراك ب ــع لالش ــب الخاض ــف الرات ــتالف تعري ــة اخ ــروق نتيج ــود ف ــال وج ــي ح ــا ف م
ــة الكويــت ( فــين المــؤمن عليــه يتحمــل النســبة كاملــة عــن فــرق العامــل والدو لــة مقــر العمــل ) دول

 .  الراتب غير الخاضع لالشتراك وفقًا لقانون دولة مقر العمل ) دولة الكويت ( 


