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 مقدمة

 
كت بببب ت  ت بببفر ة ت بببي ك س ة تببب  كببب ص  1981سبببأن أص أتبببمؤس ة فيسمببب  نببب   ببب    سببب    

 تف عببب  ة نببب ةلفر  ة نبببيةؤةس  كفببب بت  حببب   ف ببباة  نببب   تببب ت ة تة ف ببب س ةب تف   ببب      ببب  ب سببب   
 ي ك س   ث  ؤؤي تط  ي هاه ة فتف ع  بحفث ت فل ك ن  ة تة فتكلن    ظ م ة تة ف  س ةب تف    

ة تب  تبمؤس نبب  هباة ة فتبب ت   ب  هطببيأ علفحب   ببر تكبم ؤس  نةتببمؤس ة فيسمب  نبب   ب ؤ  سبب   
  ثببب  تبببمؤ هببباة ة بببم فل نببب  ة بببم فل ة ت بببي ك   لتة ف ببب س ةب تف   ببب  ب     ببب كت بببب ت ب سببب    1988

ثبب  كتبب  فر ص ببد أ ببمهف   لنبب ةلفر  ةاصببي  لفيةسبب    ة نببيةؤةس  ة تكبب     ة ف نببا   حبباه ة نبب ةلفر  
 كبببب ص  ببببت    ببببية   2006ةعت بببب ؤةت  ببببر تببببمؤ هبببباة ة ببببم فل نبببب   تف عبببب     لبببب   ببببر سبببب ك  كتبببب  

 ة تكم ؤس ة ت  تطيأ على هاه ة ت ي ك س س    ت ن  ط ك   م م .
 

 صببؤت أك ببي  ببر صفبب   ع ببي ر سبب    ببر تبب ؤ ل ة كفببل بنبب ل ص ة تة ف بب س ةب تف   بب    
تببمؤس ت ببي ك س عم ببم  تطلأبب  تكببم ؤس  تؤ نبب  علببى ة ببم فل  كظفحبب  ب   بب ن    فبب  أتبب   

 س ة ط  عببب  ة    بببت  عبببر تكبببم ؤس بكببب  ة   ببب   أ  تمة  بببي  فبببي   مبببي  ن بببؤ عبببر تبببك  
   غ ئح .

 فمببب  ي  ة تطببب ؤ ة ببباي  حبببن ثوووجد دد ووود  بببا   أعفبببم ة  ظبببي نببب   تبببمةؤ هببباة ة بببم فل نببب   
ب  فيسمبب  نبب  ة نتببي  ة صفببي   بحفببث هنت ببي علببى ة ت ببي ك س ة فكفبب ت  حبب      بب    ص ة ت ببي ك س 

ت ببمؤ ط كبب  ة ببم فل   ةس ة  ببل   حبباة ة فتبب ت  ة فلغبب   أ  ة فكم بب    ببة   بب ن  ك نبب  ة ت ببي ك س  
 على ة  ح  ة ت   :كتب أربعة ة ت ي ك   لتة ف  س ةب تف     ن  

 
   بي  بة تة ف ب س ةب تف   ب   ة نب ةلفر ة فكم قب ةلفر   تفل علبى ك نب  الكتاد األول :  (1)

 ة فاكيةس ة ه       لن ةلفر ة فاك ؤ .  

  

ة تة ف ب س  قب ةلفرةس ة ت نفاهب   ة تكب     نب   تب ت :    تفل على ة نبيةؤ الكتاد الثاني  (2)
 ةب تف     

 

   بتفل علبى ة ت بي ك س ة ف   ب   ة  ةؤ ب  ة فكفب ت  حب  نب  ة فيسمب  : الثالو الكتاد  (3)
بف  ن    ب  ت بي ك س  بت ص ة كب  لفر ب  فيسمب    ة نبيةؤةس ة ف ظفب  

 ب تزة  س ة خزةل  ة ك    ب   م    لفيسم .
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  ةس ة  ل  بن ةلفر ة تة فر ةب تف ع .ك ن  ة ت ي ك س    تفل على : الرابعالكتاد  (4)

 

  

  فت بكبب   بب  همببتحمش  ببر ت ببي ك س أصببيه بكببم  تببمةؤ هبباه ة ط كبب    ي ببى ة ي بب     ببى  
 .(www.pifss.gov.kw  قة ة فيسم  على ةبلتيل  )

 
 فل ة ن ئم  ة في      ي.وهللا لمةت أص هحنن هاة ة ك

 
 المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية

 

 .2021 أكتجبرالتاريخ: أول 

 

http://www.pifss.gov.kw/
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 رســـــفه
 

 الكتاب الثاني

 التأمينات االجتماعية قوانينالقرارات التنفيذية والتعاميم في مجال األول:  القسم

 الصفحةرقم  المجضوووووجع م

  :األول: التسجيل الجزء 

 21 بشأن مجاعيد تسجيل الخاضعين لقانجن التأمينات. 1977( لسنة 4ر المالية رقم )قرار وزي 1

 22 بشأن تحد د اختصاصات من لهم صفة الضبطية القضائية. 1977( لسنة 5قرار وزير المالية رقم ) 2

 24 بشأن الئحة قجاعد وإدراءات التسجيل بالمؤسسة. 1977( لسنة 11قرار وزير المالية رقم ) 3

 32 بشأن الشروط الجادب تجافرها العتبار العمل أصليًا. 1977( لسنة 13قرار وزير المالية رقم ) 4

 34 بشأن الخاضعين للباد الخامس ومجاعيد تسجيلهم. 1981( لسنة 9قرار وزير المالية رقم ) 5

لخاضوعين ل التجقو  عون مزاولوة النشواطإثبوات االوة بشوأن  1987( لسونة 5قرار وزير المالية رقم ) 6
 .للباد الخامس

37 

 38 بشأن اشتراك أصحاد المعاشات في الباد الخامس. 1994( لسنة 5قرار وزير المالية رقم ) 7

بشأن أرقام تسجيل أصحاد األعمال وأرقام تأمين المؤمن  1977( لسنة 79قرار المد ر العام رقم ) 8
 عليهم.

43 

 47 بأاكام الباد الرابع الخاص بإصابات العمل.بشأن تأديل العمل  1977( لسنة 2تعميم رقم ) 9

 48 تأمينات( الخاصة بإنهاء الخدمة. 204بشأن االستمارة رقم ) 1977( لسنة 5تعميم رقم ) 10

 49 بشأن تسجيل المؤمن عليهم. 1978( لسنة 9تعميم رقم ) 11

 50 أمينات(.ت 204بشأن مجافاة المؤسسة باالستمارة رقم ) 1978( لسنة 10تعميم رقم ) 12

 51 بشأن تسجيل وانتهاء خدمات المؤمن عليهم. 1986( لسنة 2تعميم رقم ) 13

 52 بشأن استيفاء دميع بيانات نماذج المؤسسة. 1987( لسنة 3تعميم رقم ) 14

 53 بشأن إرفاق صجرة البطاقة المدنية بالمعامالت الجاردة للمؤسسة. 1988( لسنة 4تعميم رقم ) 15

بشأن خضجع الكجيتيين الذ ن يعملجن بأعمال مؤقتة أو لفترات محدودة  1988( لسنة 5م )تعميم رق 16
 ألاكام القانجن.مقابل مكافأة 

54 

 55 بشأن إشعار انتهاء الخدمة. 2001( لسنة 1تعميم رقم ) 17

 58 .2001( لسنة 1بشأن تعد ل التعميم رقم ) 2003( لسنة 1تعميم رقم ) 18

 59 بشأن وق  االستعانة بالمتقاعد ن. 2004سنة ( ل1تعميم رقم ) 19

تعيينهم أو التحاقهم بشأن تسجيل أصحاد المعاشات عند إعادة  2009( لسنة 3تعميم رقم ) 20
 .بالعمل بعد التقاعد

60 

 62 بشأن االستمارات المعتمدة لدى المؤسسة. 2015( لسنة 1تعميم رقم ) 21

 66 اق إذن العمل الصادر عن الهيئة العامة للقجى العاملة.بشأن إرف 2015( لسنة 2تعميم رقم ) 22

بشأن إضافة بعض المستندات الالزمة لتسجيل أصحاد األعمال  2016( لسنة 3تعميم رقم ) 23
 .والمؤمن عليهم

67 
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 رســـــتابع: فه

 

 الكتاب الثاني

 الجتماعيةالتأمينات ا قوانيناألول: القرارات التنفيذية والتعاميم في مجال  القسم

 المجضوووووجع م
رقم 
 الصفحة

  :الثاني: االشتراكات الجزء 

 بشأن قجاعد اساد وأداء االشتراكات والمبالغ األخرى  1977( لسنة 10قرار وزير المالية رقم ) 1
 .المستحقة

70 

 87 بشأن قجاعد اساد مرتب المؤمن عليه في بعض الحاالت. 1978( لسنة 2قرار وزير المالية رقم ) 2

 90 .من المبالغ اإلضافية بشأن ااالت وشروط اإلعفاء 1978( لسنة 10قرار وزير المالية رقم ) 3

 92 بشأن رفع ادي المرتب في القطاعين األهلي والنفطي. 1980( لسنة 2قرار وزير المالية رقم ) 4

 93 الباد الخامس.بشأن مجاعيد وإدراءات سداد اشتراكات  1981( لسنة 10قرار وزير المالية رقم ) 5

 96 بشأن اساد مرتب رئيس البلدية. 1981( لسنة 19قرار وزير المالية رقم ) 6

بشأن الحد ن األدنى واألقصى لمرتب العاملين في القطاعين  1983( لسنة 1قرار وزير المالية رقم ) 7
 األهلي والنفطي.

97 

 98 قصى لمرتب العاملين في القطاعين األهلي والنفطي.بشأن رفع الحد األ 1986( لسنة 2قرار وزير المالية رقم ) 8

 99 بشأن ااالت اإلعفاء من المبالغ اإلضافية في الباد الخامس. 1987( لسنة 1قرار وزير المالية رقم ) 9

 101 بشأن تأديل سداد بعض االشتراكات في الباد الخامس. 1991( لسنة 1قرار وزير المالية رقم ) 10

 102 بشأن اإلعفاء من المبالغ اإلضافية عن فترة محددة. 1991( لسنة 2لمالية رقم )قرار وزير ا 11

 103 بشأن رفع ادي المرتب في القطاعين األهلي والنفطي. 1992( لسنة 3قرار وزير المالية رقم ) 12

ق المرف (6بشأن إضافة شرائح دد دة إلى الجدول رقم ) 1992( لسنة 5قرار وزير المالية رقم ) 13
 .لقانجن التأمينات االدتماعية

104 

 بشأن شروط وقجاعد تعد ل شريحة بدء االشتراك في الباد الخامس 1993( لسنة 4قرار وزير المالية رقم ) 14
 .من قانجن التأمينات االدتماعية

105 

في قانجن التأمينات  بشأن رفع الحد األقصى للمرتب 2010( لسنة 7قرار وزير المالية رقم ) 15
 .الدتماعيةا

107 

المرافق  (6بشأن إضافة شرائح دد دة إلى الجدول رقم ) 2014( لسنة 4قرار وزير المالية رقم ) 16
 .لقانجن التأمينات االدتماعية

108 

لحملة المؤهالت الدراسية  تحد د شريحة بدء االشتراك بشأن 2019( لسنة 1رقم )وزير المالية  راروق 17
 .من قانجن التأمينات االدتماعية د الخامسمن الخاضعين ألاكام البا

109 

على أساسها  شروط وقجاعد تعد ل الشريحة التي تؤدى بشأن 2019( لسنة 2رقم )وزير المالية  قرار 18
 .من قانجن التأمينات االدتماعية االشتراكات في الباد الخامس

112 
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 رســـــفهتابع: 
 

 الكتاب الثاني

 نفيذية والتعاميم في مجال قوانين التأمينات االجتماعيةالقسم األول: القرارات الت
 

 

 المجضوووووجع م
رقم 
 الصفحة

 بشأن 1993( لسنة 4قرار رقم )بتعد ل بعض أاكام ال 2019( لسنة 3رقم )وزير المالية  قورار 19
قانجن  شريحة بدء االشتراك في الباد الخامس من الشروط والقجاعد التي  تم وفقا لها تعد ل

 .مينات االدتماعيةالتأ

115 

بشأن تأديل بعض المبالغ المستحقة وفقًا لقانجن التأمينات  2020( لسنة 3رقم ) المد ر العام قرار 20
 االدتماعية

117 

بشأن تأديل بعض المبالغ المستحقة وفقًا لقانجن  2021( لسنة 302رقم )المد ر العام   قرار 21
 التأمينات االدتماعية

119 

 121 بشأن قجاعد اساد وأداء االشتراكات والمبالغ األخرى. 1977( لسنة 1قم )تعميم ر  22

 124 بشأن اآلثار المترتبة على التأخير في سداد االشتراكات. 1977( لسنة 4تعميم رقم ) 23

 125 بشأن تحد د مرتبات بعض المؤمن عليهم. 1980( لسنة 2تعميم رقم ) 24

 127 .في القطاع الحكجمي االشتراكات عن مدد االنقطاع عن العمل بشأن 1981( لسنة 5تعميم رقم ) 25

 128 بشأن الحد ن األدنى واألقصى للمرتب. 1983( لسنة 1تعميم رقم ) 26

 130 بشأن الحد األقصى للمرتب. 1986( لسنة 3تعميم رقم ) 27

 132 بشأن سداد االشتراكات عن فترة الغزو. 1991( لسنة 1تعميم رقم ) 28

في شأن االشتراكات المستحقة عن المدد التي يحرم المجظف من مرتبه  2009( لسنة 1تعميم رقم ) 29
 عنها بسبب التأخير أو التغيب الجزئي

133 

عن الفروق المالية التي  تقرر المستحقة في شأن سداد االشتراكات  2010( لسنة 1تعميم رقم ) 30
 .2008( لسنة 64رقم )صرفها إعمااًل لتعميم د جان الخدمة المدنية 

134 

( من قانجن التأمينات 114بشأن تنفيذ االلتزامات المقررة بالمادة ) 2012( لسنة 1تعميم رقم ) 31
 االدتماعية.

135 

بشأن اساد المكافأة المالية المقررة للكجيتيين العاملين في دهات غير  2014( لسنة 1تعميم رقم ) 32
 ن.اكجمية ضمن المرتب الخاضع للتأمي

136 

في شأن تسجية آثار إلغاء قرارات انتهاء الخدمة بأاكام قضائية نهائية  2015( لسنة 3تعميم رقم ) 33
 .2015( لسنة 28وفقًا للقانجن رقم )

138 

والخاص بتسجية  2015( لسنة 28بشأن تنفيذ ما ورد بالقانجن رقم ) 2017( لسنة 1تعميم رقم ) 34
 .نهائية مة بأاكام قضائيةآثار إلغاء قرارات انتهاء الخد

140 
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 رســـــفهتابع: 
 

 الكتاب الثاني

 التأمينات االجتماعية قوانيناألول: القرارات التنفيذية والتعاميم في مجال  القسم
 

 الصفحةرقم  المجضوووووجع م
  :الحقجق التأمينية: الثال  الجزء 
 142 عاشات التقاعدية.بشأن زيادة الم 1982( لسنة 3قرار مجلس اإلدارة رقم ) 1
عن األوالد المجلجد ن التقاعدية بشأن زيادة المعاشات  1989( لسنة 1قرار مجلس اإلدارة رقم ) 2

 بعد انتهاء الخدمة.
144 

 147 بشأن زيادة المعاشات التقاعدية. 1990( لسنة 1قرار مجلس اإلدارة رقم ) 3
 149 .1989( لسنة 1ل بعض أاكام القرار رقم )بشأن تعد  1991( لسنة 1قرار مجلس اإلدارة رقم ) 4
 151 بشأن زيادة المعاشات التقاعدية. 1992( لسنة 1قرار مجلس اإلدارة رقم ) 5
بشأن شروط وقجاعد صرف المنحة عند وفاة المؤمن  1977( لسنة 6قرار وزير المالية رقم ) 6

 عليه أو صااب المعاش.
153 

 د الحاالت التي تعتبر في اكم االستقالة دبشأن تح 1977ة ( لسن8قرار وزير المالية رقم ) 7
 القطاعين األهلي والنفطي. بالنسبة للعاملين في

155 

بشأن إدراءات ومستندات ومجاعيد صرف المعاشات  1977( لسنة 12قرار وزير المالية رقم ) 8
 والمكافآت.

156 

 159 الحد األدنى للنصيب. وتعيين بشأن قجاعد الجمع 1978( لسنة 5قرار وزير المالية رقم ) 9
 166 بشأن تقرير زيادة ألصحاد المعاشات والمستحقين. 1979( لسنة 2قرار وزير المالية رقم ) 10
 168 .بالزيادة بشأن إعادة تسجية بعض المعاشات التقاعدية 1980( لسنة 4قرار وزير المالية رقم ) 11
 169 بشأن زيادة المعاشات التقاعدية. 1981( لسنة 12قرار وزير المالية رقم ) 12
 171 في شأن إعادة تسجية المعاشات في ااالت الجمع. 1981( لسنة 15قرار وزير المالية ) 13
بشأن قجاعد الجمع بين المعاش العسكري والمعاش  1981( لسنة 18قرار وزير المالية رقم ) 14

 المدني.
172 

بشأن إدازة صرف المعاش للمؤمن عليه بالباد  1982( لسنة 23قرار وزير المالية رقم ) 15
 الخامس في بعض الحاالت.

173 

 174 بشأن إعادة تسجية بعض المعاشات بالزيادة. 1983( لسنة 3قرار وزير المالية رقم ) 16
 175 بشأن زيادة المعاشات التقاعدية في بعض الحاالت. 1983( لسنة 4قرار وزير المالية رقم ) 17
 180 بشأن ااالت وشروط وقجاعد صرف مكافأة التقاعد. 1983( لسنة 7ر المالية رقم )قرار وزي 18
 182 بشأن زيادة المعاشات التقاعدية. 1985( لسنة 8قرار وزير المالية رقم ) 19
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 رســـــفهتابع: 

 

 الكتاب الثاني

 تماعيةالتأمينات االج قوانيناألول: القرارات التنفيذية والتعاميم في مجال  القسم
 

 الصفحةرقم  المجضوووووجع م
 184 بشأن إعادة تسجية بعض المعاشات التقاعدية. 1986( لسنة 4قرار وزير المالية رقم ) 20
بشأن قجاعد الجمع والحد األدنى للنصيب في  1986( لسنة 9قرار وزير المالية رقم ) 21

 معاشات الباد الخامس.
185 

( لسنة 5بشأن تعد ل بعض أاكام القرار رقم ) 1987نة ( لس3قرار وزير المالية رقم ) 22
1978. 

186 

بشأن تحد د من تصرف لهم الحقجق التأمينية في  1988( لسنة 3قرار وزير المالية رقم ) 23
 .الحكم على المؤمن عليه أو صااب المعاشاالة 

188 

 190 ات بالزيادة.بشأن إعادة تسجية بعض المعاش 1992( لسنة 4قرار وزير المالية رقم ) 24
 191 بشأن قجاعد وشروط وااالت االستبدال. 1993( لسنة 1قرار وزير المالية رقم ) 25
 198 بشأن زيادة المعاشات. 2001( لسنة 1قرار وزير المالية رقم ) 26
بشأن شروط استحقاق المرأة المتزودة التي ليس  2003( لسنة 1قرار وزير المالية رقم ) 27

 .للمعاش التقاعديلد ها أوالد 
201 

 202 بشأن الحد األدنى للمعاش التقاعدي. 2003( لسنة 2قرار وزير المالية رقم ) 28
( من 19( من المادة )3بشأن قجاعد تنفيذ البند ) 2004( لسنة 1قرار وزير المالية رقم ) 29

 قانجن التأمينات االدتماعية.
205 

التقاعدي عند انتهاء  بشأن شروط استحقاق المعاش 2004( لسنة 4قرار وزير المالية رقم ) 30
 التي ترعى زودًا أو ولدًا معاقًا. خدمة المؤمن عليها

206 

في المعاشات  صرف الزيادات بشأن قجاعد وشروط 2004( لسنة 8قرار وزير المالية رقم ) 31
 .1/8/2004التي استحقت في التقاعدية 

208 

 بشأن قجاعد وشروط صرف الزيادة في المعاشات 2005( لسنة 6قرار وزير المالية رقم ) 32
 أو بعد ذلك. 1/7/2005التقاعدية المستحقة في 

210 

بشأن قجاعد وشروط صرف الزيادة في المعاشات  2007( لسنة 3قرار وزير المالية رقم ) 33
 .2001( لسنة 25( من القانجن رقم )9التقاعدية المستحقة وفقًا للمادة )

212 

في شأن قجاعد وشروط صرف الزيادة في المعاشات  2008( لسنة 1ير المالية رقم )قرار وز  34
 أو بعد ذلك. 1/3/2008التقاعدية المستحقة في 

214 

بشأن رفع الحد األقصى للمرتب في قانجن التأمينات  2010( لسنة 7قرار وزير المالية رقم ) 35
 االدتماعية.

216 
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 الكتاب الثاني

 التأمينات االجتماعية قوانيناألول: القرارات التنفيذية والتعاميم في مجال  القسم
 

 الصفحةرقم  المجضوووووجع م
وفقًا للقانجن  في شأن ااالت وشروط العمل المناسب 2013( لسنة 8رقم )وزير المالية قرار  36

 .في شأن التأمين ضد البطالة 2013( لسنة 101رقم )
217 

وصرف  في شأن مجاعيد وإدراءات وقجاعد التسجيل 2013( لسنة 9رقم )المالية  وزيرقرار  37
 .في شأن التأمين ضد البطالة 2013( لسنة 101التعجيض وفًقا للقانجن رقم )

219 

 221 بشأن مجاعيد ونظام فحص صااب المعاش المؤقت. 2016( لسنة 2رقم )وزير المالية قرار  38

 إلىبشأن قجاعد إثبات االة المرض التي تؤدي  2016( لسنة 3رقم )وزير المالية قرار  39
 التجق  عن مزاولة النشاط ومجاعيد الفحص الطبي للمؤمن عليه وفقًا ألاكام الباد الخامس.

223 

بشأن تحد د الجهة المختصة بإصدار الشهادة التي  2016( لسنة 4رقم )وزير المالية قرار  40
 لمعيشة على المتجفي.عليها االعتماد في ابناء  ثبت 

225 

 أوبشأن إدراءات إثبات االة فقد المؤمن عليه  2016( لسنة 5رقم )وزير المالية قرار  41
 صااب المعاش وما  تبع في شأن ما صرف من مبالغ إذا ظهر ايًا.

226 

بشأن شروط وقجاعد صرف المعاشات التي تقررها  2016لسنة ( 6رقم )وزير المالية قرار  42
أو تكميلية لقانجن  ها صااب العمل بتقرير مزايا إضافيةؤ العقجد التي  نش أو مةاألنظ

 .التأمينات االدتماعية

228 

بشان أوده صرف الغرامات والمبالغ المحكجم بها  2016( لسنة 8رقم )وزير المالية قرار  43
 عن مخالفة أاكام قانجن التأمينات االدتماعية.

230 

 231 بشأن معاش اإلعاقة. 2001( لسنة 102شئجن المعاقين رقم )قرار المجلس األعلى ل 44
بشأن إخطار المؤسسة بالحاالت التي تصرف فيها مبالغ بصفة  1978( لسنة 8تعميم رقم ) 45

 دورية ألصحاد المعاشات.
233 

بشأن خصم أقساط االستبدال من أصحاد المعاشات الذ ن  1978( لسنة 12تعميم رقم ) 46
 في الجهات الحكجمية.عادوا للعمل 

234 

بشأن رد مكافأة التقاعد في االة إعادة التعيين بالحكجمة  1981( لسنة 4تعميم رقم ) 47
 .منها للمجظفين المستقيلين

235 

 236 بشأن صرف ورد مكافأة التقاعد. 1983( لسنة 2تعميم رقم ) 48
 240 .التقاعد افأةبشأن تعد ل بعض قجاعد صرف ورد مك 1986( لسنة 4تعميم رقم ) 49
 242 والمرتب.التقاعدي بشأن قجاعد الجمع بين المعاش  1986( لسنة 5تعميم رقم ) 50
 244 بشأن طلب إعادة تقسيط ما تبقى من مكافأة. 1986( لسنة 6تعميم رقم ) 51
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 رســـــتابع: فه

 الكتاب الثاني

 التأمينات االجتماعية قوانيناألول: القرارات التنفيذية والتعاميم في مجال  القسم
 

 الصفحةرقم  المجضوووووجع م
 245 .قانجن التأمينات االدتماعيةبشأن االستفسارات المتعلقة بتطبيق  1987( لسنة 1تعميم رقم ) 52
 246 بشأن سداد األقساط في مجاعيدها، وما  ترتب على مخالفة ذلك. 1987( لسنة 2تعميم رقم ) 53
 247 بشأن طريقة اساد اإلدازات المرضية. 1988( لسنة 2تعميم رقم ) 54
بشأن ودجد خصم األقساط المستحقة على المؤمن عليه من مرتبه،  1988( لسنة 3تعميم رقم ) 55

 دون دخجلها في المقدار الجائز الحجز به قانجنًا.
248 

جظف وفقًا بشأن إرفاق صجرة من آخر إقرار االة ادتماعية قدمه الم 1990( لسنة 1تعميم رقم ) 56
 ، ضمن مستندات انتهاء الخدمة.1986( لسنة 2لتعميم د جان الخدمة المدنية رقم )

249 

التقاعدي الصادر بشأن اإلعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش  1991( لسنة 2تعميم رقم ) 57
 .1991( لسنة 11)بالمرسجم بقانجن 

250 

 251 ب إتباعها في ااالت الحجادث التي تقع للعسكريين.( بشأن اإلدراءات الجاد1/1992تعميم رقم ) 58
 252 بشأن االستبدال أثناء الخدمة. 1993( لسنة 1تعميم رقم ) 59
 256 بشأن المبادرة بتقديم طلبات االستبدال أثناء الخدمة. 1993( لسنة 2تعميم رقم ) 60
 257 ستبدال أثناء الخدمة.بشأن المستندات التي ترفق بطلب اال 1993( لسنة 3تعميم رقم ) 61
 258 بشأن سداد أقساط االستبدال. 1994( لسنة 1تعميم رقم ) 62
 259 في المجاعيد المقررة. ألقساط المستحقة على المؤمن عليهمبشأن أداء ا 1995( لسنة 1تعميم رقم ) 63
 260 .لحكجميةفي الجهات ا بشأن االاتفاظ بمستندات إصابات العمل 1996( لسنة 1تعميم رقم ) 64
 261 بشأن طريقة اساد اإلدازات المرضية للعاملين في القطاع النفطي. 1997( لسنة 1تعميم رقم ) 65
 262 بشأن استيفاء البيانات الالزمة لالستبدال أثناء الخدمة. 2002( لسنة 1تعميم رقم ) 66
االستبدال أثناء لخاص باصرف البشأن إرفاق صجرة من مستند دهة  2005( لسنة 12تعميم رقم ) 67

 الخدمة.
263 

 264 بشأن شروط استحقاق المتزودة وليس لها أوالد للمعاش. 2007( لسنة 1تعميم رقم ) 68

عامًا بأاد  26في شأن إرفاق مستندات قيد الطالب الذي تجاوز سن الوو 2011( لسنة 2تعميم رقم ) 69
 مراال التعليم التي تجاوز التعليم الثانجي.

265 

بتقرير مكافأة مالية  2014( لسنة 110بشأن بعض أاكام القانجن رقم ) 2015( لسنة 1تعميم رقم ) 70
للخاضعين لقانجن التأمينات االدتماعية وقانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء 

 االشتراك.

266 

 268 .2019( لسنة 10بشأن تطبيق القانجن رقم ) 2019( لسنة 1تعميم رقم ) 71
 269 بشأن االستفسارات المتعلقة بتطبيق قانجن التأمينات االدتماعية 2019( لسنة 3تعميم رقم ) 72
بشأن ااالت عدم تطابق األسماء الجاردة بشهادة الميالد مع شهادة  2021( لسنة 1تعميم رقم ) 73

 الجنسية.
270 
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 الكتاب الثاني
 التأمينات االجتماعية قوانينت التنفيذية والتعاميم في مجال األول: القرارا القسم

 الصفحةرقم  المجضوووووجع م
  الرابع: ضم واساد مدد التأمين الجزء 
بشأن شروط رد مكافأة التقاعد وضم المدد التي صرفت  1993( لسنة 1قرار مجلس اإلدارة رقم ) 1

 .من الرد عنها وااالت اإلعفاء
272 

بشأن القجاعد والشروط والجداول الخاصة بضم مدد  1978( لسنة 3لمالية رقم )قرار وزير ا 2
 اشتراك اعتبارية.

274 

التي انتهت قبل بشأن شروط وقجاعد ضم المدد السابقة  1980( لسنة 5قرار وزير المالية رقم ) 3
 في القطاعين األهلي والنفطي. 1/10/1977

286 

م مدد الخدمة المحسجبة طبقا ألاكام قجانين معاشات في شأن ض 1981( لسنة 11قرار رقم ) 4
ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى مدة االشتراك في تأمين الباد الثال  من قانجن التأمينات 

 االدتماعية وكذا ضم المدد األخيرة إلى المدد األولى وشروط تحجيل ااتياطياتها.

294 

 الشروط والقجاعد الخاصة بضم مدد الخدمةبشأن  1982( لسنة 21قرار وزير المالية رقم ) 5
 .السابقة على الحصجل على الجنسية الكجيتية

297 

 تمد د ميعاد تقديم طلب ضم مدد الخدمة السابقة بشأن 1984( لسنة 2قرار وزير المالية رقم ) 6
 .على الحصجل على الجنسية الكجيتية

304 

د اساد مدد الخدمة أو النشاط السابق بشأن قجاع 1985( لسنة 5قرار وزير المالية رقم ) 7
 .من قانجن التأمينات االدتماعية ضمن مدد االشتراك في الباد الخامس

305 

في بشأن شروط وقجاعد ضم مدد اشتراك اعتبارية  1986( لسنة 10قرار وزير المالية رقم ) 8
 .من قانجن التأمينات االدتماعية الباد الخامس

314 

بشأن  1982( لسنة 21تعد ل بعض أاكام القرار رقم )  1988( لسنة 2قم )قرار وزير المالية ر  9
 .على الحصجل على الجنسية الكجيتية الشروط والقجاعد الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة

319 

ألاكام بشأن ضم المدد المترتب على خضجع المختارين  1993( لسنة 3قرار وزير المالية رقم ) 10
 .ن التأمينات االدتماعيةمن قانج لباد الثال ا

321 

بشأن شروط وقجاعد اساد مدد اإلدازات بدون مرتب  1993( لسنة 5قرار وزير المالية رقم ) 11
 .1960( لسنة 3المرسجم األميري رقم )بأاكام التي انتهت في ظل العمل 

324 

في الباد  المحسجبةمدد البشأن شروط وقجاعد ضم  1994( لسنة 3قرار وزير المالية رقم ) 12
 .وتحجيل االاتياطي عنها الخامس إلى الباد الثال 

326 

الخدمة التي ال  تقاضى بشأن شروط وقجاعد اساد مدد  1994( لسنة 4قرار وزير المالية رقم ) 13
 الثال .المؤمن عليه مرتبه عنها ضمن مدة االشتراك في الباد 

330 
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 الكتاب الثاني

 التأمينات االجتماعية قوانينالقرارات التنفيذية والتعاميم في مجال  األول: القسم
 

 الصفحةرقم  المجضوووووجع م
 333 .1982( لسنة 21بشأن تعد ل بعض أاكام القرار رقم ) 2003( لسنة 4قرار وزير المالية رقم ) 14
في شأن  1978( لسنة 3) تعد ل بعض أاكام القرار رقم بشأن 2008( لسنة 7قرار وزير المالية رقم ) 15

 .القجاعد والشروط والجداول الخاصة بضم مدد اشتراك اعتبارية
334 

شروط وقجاعد ضم المدد المحسجبة في الباد الخامس من  شأنفي  2010( لسنة 3قرار وزير المالية رقم ) 16
ومكافآت التقاعد قانجن التأمينات االدتماعية إلى مدة الخدمة المحسجبة وفقًا ألاكام قانجن معاشات 

 .للعسكريين وتحجيل االاتياطي عنها 

335 

في القطاع  ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليه التي قضيت 1977( لسنة 2قرار المد ر العام رقم ) 17
 .الحكجمي إلى مدة االشتراك

337 

 339 .1961( لسنة 27) الخاضعة للقانجن رقم ( بشأن ضم مدد الخدمة العسكرية السابقة3/1977تعميم رقم ) 18
 340 بشأن المستندات المطلجبة للنظر في طلبات ضم المدد السابقة. 1978( لسنة 6تعميم رقم ) 19
الذ ن صدر قرار  أقساط مكافأة التقاعد المستحقة على المؤمن عليهم في شأن 1978( لسنة 13تعميم رقم ) 20

 .1/10/1977بضم مدد خدمتهم السابقة قبل 
341 

بشأن ضم المدد السابقة المنتهية في القطاع األهلي والنفطي قبل  1980( لسنة 1ميم رقم )تع 21
1/10/1977. 

342 

 345 الباد الثال .في بشأن ضم المدد العسكرية السابقة إلى مدد االشتراك  1981( لسنة 3تعميم رقم ) 22
 349 قة.بشأن قجاعد ضم بعض مدد الخدمة الساب 1982( لسنة 6تعميم رقم ) 23
 350 .1/10/1977اعتبارًا من التي انتهت مدد الخدمة السابقة ضم بشأن  1982( لسنة 7تعميم رقم ) 24
 351 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة على الحصجل على الجنسية. 1982( لسنة 8تعميم رقم ) 25
 355 االشتراك في الباد الثال . بشأن قجاعد اساد مدد الخدمة اإللزامية ضمن مدد 1984( لسنة 1تعميم رقم ) 26
ضمن  بشأن االشتراكات المستحقة عن اإلدازات بدون مرتب المطلجد اسابها 1986( لسنة 1تعميم رقم ) 27

 .مدد االشتراك في التأمين
356 

بشأن االلتزام بخصم أقساط مقابل الضم اتى نهاية التاريخ الذي اددته  1988( لسنة 1تعميم رقم ) 28
 المؤسسة.

357 

بلجغ المستفيد السن المؤهل التي تقضي قبل ( بشأن عدم اساد مدد الدراسة السابقة 2/1990تعميم رقم ) 29
 لاللتحاق بالدراسة.

358 

 359 في التأمين التكميلي. 1/1/1995بشأن طلبات ضم مدد الخدمة السابقة على  2002( لسنة 2تعميم رقم ) 30
 360 .المؤمن عليه قجاعد ضم مدد االشتراك االعتبارية بغرض انتهاء خدمةبشأن  2004( لسنة 2تعميم رقم ) 31
خدمة المؤمن بشأن إيضاح قجاعد ضم مدد االشتراك االعتبارية بغرض انتهاء  2005( لسنة 1تعميم رقم ) 32

 .عليه
361 

ستنفاد المجظف في شأن الجضع التأميني لمدد االنقطاع عن العمل التالية ال 2009( لسنة 2تعميم رقم ) 33
 للحد األقصى لإلدازات المرضية

362 
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 الكتاب الثاني

 التأمينات االجتماعية قوانيناألول: القرارات التنفيذية والتعاميم في مجال  القسم
 

 الصفحةرقم  المجضوووووجع م
  : األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرةالخامسالجزء  
( بتحد د األعمال المذكجرة بشركات 6:  1بشأن الجداول أرقام ) 1998( لسنة 1ية رقم )قرار وزير المال 1

 البترول الجطنية، ونفط الكجيت، وصناعة الكيماويات البترولية، وناقالت النفط، وسانتافي، النقل الججي.
364 

المذكجرة بشركات  بشأن إضافة دداول دد دة بتحد د األعمال 2000( لسنة 1قرار وزير المالية رقم ) 2
( 7البترول الجطنية، ونفط الكجيت، وصناعة الكيماويات البترولية، وناقالت النفط، والجدول رقم )

 بالنسبة للشركة الكجيتية لتزويد الطائرات بالجقجد.

397 

( بتحد د األعمال المذكجرة في مؤسسة 8بشأن إضافة ددول ) 2003( لسنة 3قرار وزير المالية رقم ) 3
 .بشأن تحد د األعمال الشاقة أو الخطرة 1998( لسنة 1المرافقة للقرار رقم ) انئ الكجيتيةالمج 

424 

( 1أ( إلى الجداول المرفقة بالقرار رقم )/7بإضافة ددول رقم ) 2003( لسنة 6قرار وزير المالية رقم ) 4
 قجد.بتحد د األعمال المذكجرة بالشركة الكجيتية لتزويد الطائرات بالج  1998لسنة 

426 

( إلى الجداول السابقة، بتحد د األعمال 9بإضافة الجدول رقم ) 2004( لسنة 2قرار وزير المالية رقم ) 5
 المذكجرة في شركة إيكجيت للبتروكيماويات.

428 

( لسنة 1د( إلى القرار )/2د( و)/1بإضافة الجدوالن رقما ) 2006( لسنة 5قرار وزير المالية رقم ) 6
1998. 

431 

 434 .1998( لسنة 1( إلى القرار )10بإضافة ددول رقم ) 2008( لسنة 13قرار وزير المالية رقم ) 7
 438 .1998( لسنة 1أ( إلى القرار رقم )/6بإضافة ددول رقم ) 2010( لسنة 8قرار وزير المالية رقم ) 8
 443 .1998( لسنة 1قم )د( إلى القرار ر /6بإضافة ددول رقم ) 2011( لسنة 3قرار وزير المالية رقم ) 9

 



 15 

 ابع: فهـــــرست
 الكتاب الثاني

 : القرارات والتعاميم في مجال التأمين التكميليالثانيالقسم 
 

 الصفحةرقم  المجضوووووجع م
 446 بشأن تحد د عناصر المرتب في التأمين التكميلي. 1997( لسنة 1قرار وزير المالية رقم ) 1
والمبالغ األخرى  بشأن مجاعيد وإدراءات سداد االشتراكات 1997لسنة  (2قرار وزير المالية رقم ) 2

 .المستحقة طبقًا ألاكام نظام التأمين التكميلي
448 

السابقة الفعلية بشأن قجاعد وشروط ضم مدد الخدمة  1997( لسنة 3قرار وزير المالية رقم ) 3
 .في التأمين التكميلي 1/1/1995على 

450 

بشأن طريقة أداء االشتراكات المستحقة اتى  1998( لسنة 4ة رقم )قرار وزير المالي 4
 .طبقًا ألاكام نظام التأمين التكميلي 30/11/1997

454 

من التأمين  بشأن قجاعد وشروط صرف مكافأة التقاعد 1998( لسنة 8قرار وزير المالية رقم ) 5
 .التكميلي

456 

 458 .في التأمين التكميليفع الحد األقصى للمرتب بشأن ر  2005( لسنة 1قرار وزير المالية رقم ) 6
الخدمة الفعلية بشأن مد مهلة تقديم طلبات ضم مدد  2005( لسنة 2قرار وزير المالية رقم ) 7

 .في التأمين التكميلي 1/1/1995على  السابقة
459 

 460 .1997نة ( لس3بشأن تعد ل بعض أاكام القرار رقم ) 2005( لسنة 3قرار وزير المالية رقم ) 8
 رفع الحد األقصى للمرتب في التأمين التكميلي بشأن 2019( لسنة 6رقم ) وزير المالية راروق 9

 1992( لسنة 128بالقانجن رقم ) ( المرافق للمرسجم1وإضافة شرائح دد دة إلى الجدول رقم )
 .بنظام التأمين التكميلي

462 

 463 .االشتراك االختياري في التأمين التكميلي بشأن 2019( لسنة 7رقم ) وزير المالية قرار 10
بدء االشتراك أو  شروط وقجاعد تعد ل شريحة بشأن 2019( لسنة 8رقم ) وزير المالية قرار 11

 .في التأمين التكميلي على أساسها االشتراكات ىالشريحة التي تؤد
467 

مدد االشتراك في التأمين بشأن شروط وقجاعد ضم  2019( لسنة 16قرار وزير المالية رقم ) 12
 التكميلي التي صرفت عنها مكافأة التقاعد.

469 

في التأمين  1/1/1995على بشأن طلبات ضم المدد السابقة  2002( لسنة 2تعميم رقم ) 13
 التكميلي.

471 
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 رســـــتابع: فه
 الكتاب الثاني

 ى العاملين في الخارج: القرارات والتعاميم في مجال قوانين التأمينات علالثالثالقسم 
 ومن في حكمهم

 

 الصفحةرقم  المجضوووووجع م
المؤمن عليهم  في شأن قجاعد وإدراءات التسجيل 1988( لسنة 4قرار وزير المالية رقم ) 1

 .1988( لسنة 11الخاضعين للقانجن رقم )
473 

وغيرها من  راكاتفي شأن مجاعيد وإدراءات سداد االشت 1988( لسنة 5قرار وزير المالية رقم ) 2
 .1988( لسنة 11المبالغ المستحقة طبقًا للقانجن رقم )

476 

المستحقة  في شأن ااالت اإلعفاء من المبالغ اإلضافية 1991( لسنة 3قرار وزير المالية رقم ) 3
( لسنة 11عن التأخير في سداد االشتراكات للمشتركين طبقًا ألاكام المرسجم بالقانجن رقم )

1988. 

479 

التي  السابقةالخدمة في شأن قجاعد وشروط ضم مدد  1998( لسنة 3قرار وزير المالية رقم ) 4
 .قضيت بالخارج أو ما في اكمها

480 

بالنسبة في شأن مجاعيد وقجاعد تسجيل وسداد االشتراكات  2008( لسنة 2قرار وزير المالية رقم ) 5
 .العربي الخليجول مجلس التعاون لدول الخارج بإادى دلكجيتيين العاملين في للمؤمن عليهم ا

484 

تحد د مجاعيد وقجاعد وإدراءات التسجيل وسداد  بشأن 2008( لسنة 3رقم )وزير المالية قرار  6
بالنسبة للمؤمن عليهم من مجاطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين  االشتراكات
 .في الكجيت

489 

تحد د مجاعيد وقجاعد وإدراءات التسجيل وسداد  بشأن 2016( لسنة 12رقم )وزير المالية قرار  7
للعسكريين الكجيتيين العاملين في الخارج بإادى دول مجلس التعاون لدول بالنسبة  االشتراكات

 الخليج العربية.

494 

 تحد د مجاعيد وقجاعد وإدراءات التسجيل وسداد االشتراكات بشأن 2016( لسنة 13قرار رقم ) 8
 .من مجاطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الكجيت للعسكريينلنسبة با

498 

في التأمين  شروط وقجاعد اشتراك أصحاد المعاشات التقاعدية بشأن 2017( لسنة 6رقم ) قرار 9
والجمع بين المعاش التقاعدي وبين  1988( لسنة 11المنصجص عليه بالمرسجم بالقانجن رقم )

 .األعمال الخاضعة ألاكامه لمرتب في عمل منا

502 

 المنصجص عليه عجدة االشتراك في التأمينشروط وقجاعد  بشووأن 2017( لسنة 7رقم )قرار  10
 .واساد مدة التجق  ضمن مدة االشتراك 1988( لسنة 11بالمرسجم بالقانجن رقم )

505 

أو استمرار االة  الكامل أو األسباد الصحيةإثبات ااالت العجز  بشأن 2017( لسنة 8قرار  رقم ) 11
 .1988( لسنة 11وفقًا للمرسجم بالقانجن رقم ) المرض التي يستحق فيها المعاش المؤقت

507 

التي تستحق بانتهاء  قجاعد وإدراءات صرف الحقجق التأمينية بشأن 2017( لسنة 9رقم )قرار  12
 .1988( لسنة 11جم بالقانجن رقم )وفقًا ألاكام المرس العمل الذي تم االشتراك عنه

508 
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 الكتاب الثاني
 المراسيم والقرارات الخاصة بالمعاشات العسكرية: القسم الرابع

 

 الصفحةرقم  المجضوووووجع م
واالاتياطيين  بشأن معاملة املة المؤهالت من المجند ن إلزاميا 1980( لسنة 97مرسجم رقم ) 1

 .في مناطق العمليات الحربية الحكجمةوالمدنيين العاملين بتكلي  من 
510 

منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق  بشأن 2008( لسنة 495قرار مجلس الجزراء رقم ) 2
 .للعسكريين

512 

تقرير معاشات استثنائية ألصحاد  بشأن 2009ثالثًا( لسنة /565قرار مجلس الجزراء رقم ) 3
 .ن اكتسبجا الجنسية بعد التقاعدغير الكجيتيين الذ  المعاشات العسكرية

516 

بالنسبة إلى  إعادة تسجية المعاشات في ااالت الجمع في شأن 1981( لسنة 15) قرار رقم 4
 .معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الخاضعين ألاكام قانجن 

517 

 518 .العسكري والمعاش المدني قجاعد الجمع بين المعاش في شأن 1981( لسنة 18قرار رقم ) 5
شروط وقجاعد ضم المدد المحسجبة في الباد الخامس  في شأن 2010( لسنة 3قووووووووووورار رقم ) 6

إلى مدة الخدمة المحسجبة وفقًا ألاكام قانجن معاشات  من قانجن التأمينات االدتماعية
 .وتحجيل االاتياطي عنها ومكافآت التقاعد للعسكريين

519 

 521 .تحد د مناطق العمليات الحربية وسااات القتال بشأن (1112/1991قرار وزاري رقم ) 7
 523 .تحد د مناطق العمليات الحربية وسااات القتال بشأن (1992لسنة  200قرار وزاري رقم ) 8
بشأن سريان القرارات الخاصة بتحد د مناطق العمليات الحربية على الحرس  (262/92قرار رقم ) 9

 .الجطني
524 

 525 .(1112/1991بتعد ل القرار رقم ) (510/92ي رقم )قرار وزار  10
 526 .بشأن تحد د مناطق العمليات الحربية وسااات القتال (399/94قرار وزاري رقم ) 11
 527 .(339/94بإلغاء القرار رقم ) (452/94قرار وزاري رقم ) 12
 528 .بية وسااات القتالتحد د مناطق العمليات الحر  بشأن 2001( لسنة 96قرار وزاري رقم ) 13
 529 .في شأن تحد د مناطق العمليات الحربية 2002( لسنة 2506قرار وزاري رقم ) 14
 531 .في شأن تحد د مناطق العمليات الحربية وسااات القتال 2003( لسنة 141قرار وزاري رقم ) 15
 533 .يبتحد د مناطق العمليات الحربية للحرس الجطن (101/2003قرار رقم ) 16
 534 .(101/2003بإنهاء االة العمليات الحربية طبقًا للقرار رقم ) (115/2003قرار رقم ) 17
 535 .بتحد د مناطق العمليات الحربية للجيش الكجيتي (290/2003قرار رقم ) 18
 536 .(290/2003بإنهاء االة العمليات الحربية للقرار رقم ) (445/2003قرار رقم ) 19
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 الكتاب الثاني: تابع
 المراسيم والقرارات الخاصة بالمعاشات العسكرية: القسم الرابع

 

 الصفحةرقم  المجضوووووجع م
( لسنة 27الخاضعة للقانجن رقم ) بشأن ضم مدد الخدمة العسكرية السابقة (3/77تعميم رقم ) 20

 .م1961
537 

المستفيد  التي تقضي قبل بلجغعدم اساد مدد الدارسة  في شأن 1990( لسنة 2تعميم رقم ) 21
 .الحد األدنى للسن المؤهل لاللتحاق بالدراسة

538 

التي تقع  اإلدراءات التي يجب إتباعها في ااالت الحجادث في شأن 1992( لسنة 1تعميم رقم ) 22
 .للعسكريين

539 

 .جميةاالاتفاظ بمستندات إصابات العمل في الجهات الحك بشأن 1996( لسنة 1تعميم رقم ) 23
 

540 
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 1977( لسنة 4قرار رقم )
 بشأن

 مجاعيد تسجيل فئات العاملين الخاضعين ألاكام
 اعيةقانجن التأمينات االدتم

 
 وزير المالية،
بإصدار قانجن التأمينات  1976( لسنة 61على األمر األميري بالقانجن رقم ) اإلطالعبعد 
 االدتماعية،  

 
 -قوورر -

 
 بدأ تسجيل فئات العاملين الخاضعين ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه من  (:1مادة )

جدب االستمارات التي تعدها المؤسسة العامة للتأمينات تاريخ نشر هذا القرار. ويتم التسجيل بم
االدتماعية لهذا الغرض وذلك بالنسبة لكل من العاملين المجدجد ن بالخدمة في التاريخ المشار 

 .30/9/1977إليه أو الذ ن  لتحقجن بالخدمة بعد ذلك واتى 
 

م بعد التسجيل وقبول وعلى صااب العمل إخطار المؤسسة بأسماء العاملين الذ ن تنتهي خدمته
1/10/1977. 

 
على صااب العمل تحرير االستمارات المشار إليها بالمادة األولى وإرسالها إلى المؤسسة  (: 2مادة)

بالبريد المسجل أو تسليمها باليد في المجاعيد التي تحددها المؤسسة أو انقضاء عشر أيام من 
 .1977  تعدى ذلك نهاية شهر سبتمبرتاريخ التحاق العامل بالخدمة أ هما ألحق، بشرط أال

 
وعلى مد ر عام المؤسسة  )*( نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره (: 3مادة )

 اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.
 وزير المالية                  

 عبد الرامن سالم العتيقي                   
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 1977( لسنة 5) قرار رقم

 في شأن
 تحد د اختصاصات من لهم صفة الضبطية القضائية
 من مجظفي المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية

 
 وزير المالية،

 
بإصدار قانجن التأمينات  1976( لسنة 61على األمر األميري بالقانجن رقم ) اإلطالعبعد 
 ناء على عرض المد ر العام للمؤسسة.االدتماعية، وب

 
 -قوورر -

 
يكجن لمجظفي المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية ممن لهم صفة الضبطية القضائية مراقبة  (: 1مادة)

 تنفيذ أاكام قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك:
 

 اعيده المعتادة دون إخطار سابق إلدراء التحريات الالزمة.( دخجل أماكن العمل في مج 1
 على السجالت والدفاتر واألوراق والمحررات والملفات المتعلقة بتنفيذ القانجن. اإلطالع( 2
 ( التحقق من تعليق الشهادة الدالة على سداد صااب العمل اشتراكه في المؤسسة.3
ين لديه الخاضعين ألاكام القانجن لدى ( التحقق من قيام صااب العمل بتسجيل العامل4

 المؤسسة خالل عشرة أيام من تاريخ التحاقهم لديه.
( إدراء التحريات الالزمة وسماع أقجال صااب العمل أو من يمثله والعمال المجدجد ن في 5

 خدمته واثبات ذلك كتابة إذا لزم األمر.
 ة بجقاية عماله من إصابات العمل.( التحقق من قيام صااب العمل باتخاذ االاتياطات الكفيل6
 ( التحقيق في أسباد الحجادث التي تقع للعمال.7
(  تحرير محاضر بنتيجة التفتيش وإاالة ما يسفر منها عن ودجد دريمة من الجرائم التي 8

 يعاقب عليها القانجن إلى النيابة العامة أو المحقق المختص.
 

الضبطية القضائية امل البطاقة الشخصية التي تثبت  على مجظفي المؤسسة ممن لهم صفة  (: 2مادة)
 صفاتهم الجظيفية وعليهم إبرازها عندما يطلب منهم ذلك.

خطار لى األإلمجظفي الضبطية القضائية تنبيه أصحاد األعمال إلى المخالفات التي تقع منهم و  (: 3مادة)
التعاون مع مجظفي التي  تعرض لها المؤمن عليهم وطلب تالفيها، وعلى أصحاد األعمال 

المؤسسة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبذل كل مساعدة ممكنة لتمكينهم من أداء عملهم 
 واسن تنفيذه.
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على مجظفي الضبطية القضائية عدم إفشاء أسرار أو معلجمات يكجنجا قد اطلعجا عليها بحكم  (:4مادة)

امة المنصجص عليها في وظيفتهم ومن يخالف ذلك يكجن معرضا لعقجبة الحبس أو الغر 
 ( من قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه.123المادة)

 
وعلى مد ر عام المؤسسة  )*( نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره (: 5مادة)

 إصدار التعليمات الالزمة لتنفيذه.
 وزير المالية                

 لرامن سالم العتيقيعبد ا                   
 
 
 

 هو1397شعبوان 9التاريخ:   
 م1977 جليوج 24

 
 

                                                           
 (.1152العدد ) 14/8/1977نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ   )*(
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 1977( لسنة 11قرار رقم )
 في شأن

 الئحة قجاعد وإدراءات التسجيل
 بالمؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية

 
 وزير المالية،
ات بإصوووودار قووووانجن التأمينوووو 1976( لسوووونة 61) علووووى األموووور األميووووري بالقووووانجن رقووووم اإلطووووالعبعوووود 
 االدتماعية،

وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 
 م،10/9/1977المجافق 27/9/1397

 
 -قوورر -

 
(: يعمل بالالئحة المرافقة وإدراءات تسجيل أصحاد األعمال والمؤمن عليه الخاضعين لقانجن التأمينات 1مادة)

 ليه.االدتماعية المشار إ
 

 .)*(1/10/1977(:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من 2مادة )
 

 وزير المالية     
 عبد الرامن سالم العتيقي
 
 
 
 

 هو1397رمضان  27التاريخ : 
 م1977سبتمبر   10          

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .(1157العدد ) 19/9/9771الجريدة الرسمية بتاريخ بنشر   )*(
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 الئحووة
 قجاعد وإدراءات التسجيل

 بالمؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية
 

  : المخاطبجن بقجاعد التسجيلأوال
 المؤمن عليهم

 
 (: تسري أاكام هذه الالئحة على الكجيتيين من ذكر وأنثى من الفئات اآلتية:1مادة )

 
 1960( لسنة 7مجظفي ومستخدمي الحكجمة الخاضعين ألاكام المرسجم األميري رقم )     (1

 .(1)لماليةبقانجن الجظائف العامة المدنية أيا كانت القاتهم ودرداتهم ا
 .(2)1960( لسنة 18عمال القطاع الحكجمي الخاضعين ألاكام القانجن رقم )     (2
القضاة وأعضاء النيابة ومجظفي السلكين الدبلجماسي والقنصلي وغيرهم من مجظفي      (3

 ومستخدمي الحكجمة الخاضعين لكادرات خاصة.
خضعجن ألاكام قانجن مجظفي ومستخدمي وعمال الهيئات والمؤسسات العامة الذ ن ي     (4

الجظائف العامة المدنية أو قانجن العمل في القطاع الحكجمي أو أي قانجن آخر أو 
 لجائح تجظف خاصة.

 1964( لسنة 38عمال ومستخدمي القطاع األهلي الخاضعين ألاكام القانجن رقم )    (5
والطجافين ، ويشمل ذلك الججابين والممثلين التجاريين (3)بشأن العمل في القطاع األهلي

ومندوبي التأمين، كما يشمل المحامين واألطباء الذ ن يعملجن بأدر ثابت لدى شركات 
ومؤسسات أو لدى مكاتب لمحامين آخرين أو عيادات غيرهم، طالما تجفرت في 
عالقتهم بمن يعملجن لد هم رابطة التبعية القانجنية أي الخضجع لإلشراف المباشر 

 يعملجن لد هم. ولرقابة أصحاد األعمال الذ ن
في شأن العمل في  1969( لسنة 28) عمال النفط الذ ن يخضعجن ألاكام القانجن رقم    (6

قطاع األعمال النفطية ولج كانجا ال يقجمجن بعمليات البح  أو الكشف عن النفط أو 
الغاز أو تصفيته أو تصنيعه أو نقله أو شحنه طالما كانجا يشتغلجن لدى أصحاد 

 األعمال النفطية.
 العمال الذ ن يستخدمجن في أعمال عرضية مؤقتة ال تستغرق أكثر من ستة أشهر.    (7
العمال الذ ن يعملجن في المحال الصغيرة التي ال تدار بآالت ميكانيكية وتستخدم عادة     (8

 أقل من خمسة عمال.

 

                                                           

 ( في شأن الخدمة المدنية الذي ال محلهما.15/1979انجن رقم )( بالق18/1960،  7/1960ألغي القانجنان ) (2،1)
 

 
 

 .العمل في القطاع األهلي( في شأن 6/2010( بالقانجن رقم )38/1964ألغي القانجن )    (3)
 



 26 

 
 الذ ن يعملجن خارج دولة الكجيت من الفئات السابقة بشرط أن يكجن المركز الرئيسي    (9

لصااب العمل في الكجيت، وكذلك الذ ن يعملجن من هذه الفئات داخل الكجيت في فروع 
 لمؤسسات مركزها في الخارج.

أي ضباط السفن البحرية على اختالف درداتهم ومهندسجها ومالاجها،  عمال البحر، (10
سجاء كانت أدجرهم مشاهرة أو بالرالة أو ااتمالية قجامها اصة في أدرة السفينة أو 

الرسالة البحرية، على أنه  لزم في هؤالء أن يكجنجا تابعين لسفن تحمل العلم  غلة
 الكجيتي أو تعمل عادة في المياه اإلقليمية الكجيتية.

 
(: تسري الالئحة على دميع الفئات السابقة سجاء كان العمل  دويا أو ذهنيا، أو كان االلتحاق بالعمل 2مادة )

دة أو اتفاقات دماعية أو بعقجد كتابية أو شفهية محدودة المدة بقرارات بالتعيين أو محدودة الم
أو غير محدودة المدة، أو كان األدر شهريا أو أدرا أسبجعيا أو باليجمية أو بالساعة أو بالقطعة 
أو يكجن العمل بدون أدر أصال، ويشمل التطبيق هذه الفئات ولج كانجا من أفراد أسرة صااب 

 العمل.
 

 بق أاكام هذه الالئحة على الفئتين اآلتيتين:(: ال تنط3مادة )
العسكريين من ردال الجيش والشرطة والحرس الجطني وغيرهم من الخاضعين ألاكام  (1

بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من ردال  1961( لسنة 27القانجن رقم )
 .)*(الجيش والقجات المسلحة

والطاهي واارس المنزل الخاص الخدم الخصجصيين، ويشمل ذلك السائق الخصجصي  (2
 والبستاني في منزل خاص.

 
 أصحاد األعمال

 
(: يقصد بصااب العمل كل شخص طبيعي أو معنجي يستخدم عامال كجيتيا فأكثر من الفئات 4مادة )

المنصجص عليها في المادة األولى من هذه الالئحة ويتخذ من العمل الذي  زاوله ارفة أو مهنة 
غير كجيتي ويشمل ذلك الجهات الحكجمية والهيئات والمؤسسات ذات سجاء كان كجيتيا أم 

 الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة أو ذات الميزانيات المستقلة أو الجهات العامة األخرى.
 

 ثانيا : تسجيل أصحاد األعمال
 

ماعية على (: على صااب العمل أن يقدم طلبا لتسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات االدت5مادة )
 تأمينات( وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ التحاق عمال كجيتيين لديه./51االستمارة رقم )

                                                           
 محله.ال ( الذي 69/80( ألغي بالمرسجم بالقانجن رقم )27/61القانجن رقم )  )*(
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(: يجب أن  رفق بطلب التسجيل المنصجص عليه في المادة السابقة نمجذج من تجقيع األشخاص 6مادة )
سسة معتمدا المسئجلين عن تحرير المكاتبات أو استيفاء البيانات أو النماذج التي تقدم للمؤ 

 بالخاتم الرسمي وبتجقيع صااب العمل.
 

 تأمينات(./52ويتم إثبات التجقيعات المشار إليها في الفقرة السابقة على االستمارة رقم )
 

ويلتزم صااب العمل دائما بكل ما  ترتب على تجقيع هؤالء المسئجلين على المحررات والمكاتبات 
 نجن التأمينات االدتماعية والقرارات الصادرة بشأنه.والنماذج واالستمارات الخاصة بتنفيذ قا

 

ويجب على صااب العمل أخطار المؤسسة فجرا بكل تغيير يطرأ على التجقيعات المبلغة للمؤسسة 
، وإال كان مسئجال عما يقع نتيجة التخلف عن هذا قد األختام أو استبدال غيرها بهاأو في االة ف

 اإلخطار أو التراخي في تقديمه.
 

ما يجب على صااب العمل بالقطاعين األهلي والنفطي أن  رفق بطلب التسجيل المشار إليه في ك
الفقرة األولى من هذه المادة المستند الذي يفيد سريان الترخيص أو التصريح الصادر له بمزاولة 

لخاضعين النشاط، ويلتزم بتقديم هذا المستند في كل مرة  تقدم فيها بطلبات لتسجيل العاملين لديه ا
 .)*(ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية

 

ويتعين على صااب العمل إخطار المؤسسة بانتهاء الترخيص أو التصريح وكذلك إلغائه أو أي 
 .)*(ي تسجيله أو تسجيل المؤمن عليهمتعد ل يطرأ عليه  ؤثر ف

 
ز الرئيسي وفروعه إذا لم يكن (:    يعتبر صااب عمل وااد في تطبيق أاكام المجاد السابقة  المرك7مادة )

 ألي منها كيان مالي مستقل ، سجاء مارست نشاطا واادا أو أنشطة متنجعة.
 

جن المتعلقة بمرتبات ويعتبر كيانا ماليا مستقال أن يستقل الفرع بجادة اسابية تتجلى كافة الشئ             
 .العاملين به

 
في السجالت المعدة لهذا الغرض وإعطائهم أرقام تسجيل  (:  تقجم المؤسسة بتسجيل أصحاد األعمال8مادة )

 وعلى أن يخصص لكل من القطاعات الحكجمية واألهلية والنفطية سجال وأرقاما مستقلة.
 

، وتعاد صجرة منها لصااب العمل بعد وضع رقم التسجيل طي طلبات التسجيل أرقاما متتابعةوتع             
 عليه.

 
لعمل أن  ذكر في دميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أاكام قانجن التأمينات وعلى صااب ا            

 االدتماعية رقم تسجيله بالمؤسسة.

                                                           
العدد  22/5/2016المعمجل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ  2016سنة ( ل11فقرتان مضافتان بالقرار رقم )  )*(

(1289) 
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 ثالثا: تسجيل المؤمن عليهم

 

(:  على صااب العمل خالل الميعاد المنصجص عليه في المادة الخامسة من هذا القرار أن يقدم 9مادة )
ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية، وترفق هذه الطلبات  طلبات تسجيل العاملين لديه الخاضعين

 بطلب تسجيل صااب العمل إذا  لم يكن قد سجل قبل ذلك.
 

فإذا تعلق األمر بتسجيل عامل لم يسبق تسجيله لدى المؤسسة خالل عمله لدى صااب عمل              
 تأمينات(./53يقدم طلب التسجيل على االستمارة رقم )

 
تأمينات( صجرة من المستند الرسمي الدال على /53على صااب العمل أن  رفق باالستمارة رقم ) (:10مادة )

تاريخ ميالد المؤمن عليه مصدقا عليها من صااب العمل أو أي مستند آخر تعتمده المؤسسة 
( من قانجن التأمينات 116) لهذا الغرض وإال أرفق بها طلب لتقد ر السن وفقا ألاكام المادة

 ماعية.االدت
 

(:  إذا امتنع صااب العمل أو تراخي في تسجيل أاد المؤمن عليهم في الميعاد المنصجص عليه في 11مادة )
هذا القرار داز للمؤمن عليه أن يقجم بتسجيل اسمه مباشرة لدى المؤسسة وفقا ألاكام المجاد 

 السابقة.
 

التسجيل المنصجص عليه في الفقرة  وتقجم المؤسسة بإخطار صااب العمل بصجرة من طلب              
السابقة، ويعتبر ما ورد في هذا الطلب من بيانات صحيحا وتحسب على أساسها االشتراكات إذا 

 لم  بد صااب العمل اعتراضا عليها خالل عشرة أيام من تاريخ إخطاره.
 

 لما تسفر عنه تحرياتها.ومع ذلك يججز للمؤسسة أن تقجم بحساد االشتراكات بقرار منها طبقا              
 

وفي دميع األاجال يكجن لصااب العمل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة في هذا الشأن             
 .1977( لسنة 7خالل ثالثين  جما من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة المشكلة بالقرار الجزاري رقم )

 
ال  تغير بتغير دهة العمل ، وال يججز للمؤسسة (:  يخصص لكل مؤمن عليه رقم تأمين ثابت 12مادة )

 إعطاء مؤمن عليه رقم تأمين سبق إعطاؤه آلخر.
وعلى كل من صااب العمل أو المؤمن عليه ذكر رقم التامين في كل مكاتبة تتعلق به مع 

 المؤسسة.
 

ت المؤسسة (:   على المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه بعد تسجيله ألول مرة بسجال13مادة )
 دون مقابل على أن تتضمن اسم المؤمن عليه رباعيا ورقم تأمينه الثابت بالمؤسسة على األقل.
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وعلى المؤمن عليه أن يحتفظ ببطاقة التأمين وأال  دخل عليها أية تعد الت وأن يقدمها عند               
 طلبها   لمندوبي المؤسسة.

 

مين يجب على المؤمن عليه إخطار المؤسسة بذلك ويعطي له بدل فاقد وفي االة فقد بطاقة التأ             
 فلس(. 500عنها بعد سداد رسم قدره )

 
كل صااب عمل  لتحق بالعمل لديه على بطاقة التأمين وعلى صااب  طالعإ(: على المؤمن عليه 14مادة )

 العمل أن  بين في طلب تسجيل المؤمن عليه رقم تأمينه.
 

 لدفاتر والسجالترابعا: النماذج وا
 والبيانات الالزمة لتنفيذ القانجن 

 

(:  على صااب العمل بالقطاعين األهلي والنفطي أن  نشئ لديه ملفا خاصا بالتأمينات االدتماعية 15مادة )
 )ملف صااب عمل( تجدع به المستندات اآلتية:

تأمينات( الخاصة بطلب تسجيل صااب عمل في  /51صجرة من االستمارة رقم ) (1
 قطاعين األهلي والنفطي.ال

تأمينات( الخاصة ببيان مفصل عن المؤمن عليهم  /55صجرة من االستمارة رقم ) (2
 ومرتباتهم في القطاعين األهلي والنفطي.

تأمينات( الخاصة بحركة تغيير بيانات المؤمن عليهم  /168صجرة من االستمارة رقم ) (3
 ومرتباتهم.

لخاصة بطلبات سداد اشتراكات التأمينات تأمينات( ا /166) صجرة من االستمارة رقم (4
 واألقساط الخاصة.

تأمينات( الخاصة بسداد المبالغ  /172) تأمينات( أو /171صجرة من االستمارة رقم ) (5
 .المستحقة للمؤسسة

صجرة المستند الذي يفيد سريان الترخيص أو التصريح الصادر بمزاولة النشاط أو انتهائه  (6
أ عليه وتؤثر في تسجيل صااب العمل أو تسجيل المؤمن أو إلغائه أو أي تعد الت تطر 

 .)*(لدى المؤسسة عليهم
 

(:  على صااب العمل في القطاع الحكجمي والقطاعين األهلي والنفطي أن  نشئ لديه ملفا خاصا 16مادة)
 بالتأمينات االدتماعية )ملف مؤمن عليه ( تجدع به المستندات اآلتية:

 عليه في القطاع الحكجمي. قرار التعيين بالنسبة للمؤمن (1
تأمينات( الخاصة بطلب تسجيل مؤمن عليه لم يسبق /53صجرة من االستمارة رقم ) (2

تأمينات( الخاصة بإشعار التحاق مؤمن عليه /54تسجيله أو صجرة من االستمارة رقم )
 سبق تسجيله بحسب األاجال.

                                                           
 .26/6/2016المعمجل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في  2016( لسنة 10بند مضاف بالقرار رقم )  )*(
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 المستند الدال على الميالد أو صجرة منه. (3
 من عليه خالل سنجات الخدمة.بيان بتدرج مرتب المؤ  (4
 بيان بمدد خدمة المؤمن عليه غير المحسجبة في المعاش. (5
إخطار المؤسسة بأقساط االستبدال المستحقة على المؤمن عليه في االة وق  صرف  (6

 المعاش التقاعدي.
القرار الصادر بانتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكجمي أو صجرة من االستمارة رقم  (7

 ينات( الخاصة بإشعار انتهاء خدمة مؤمن عليه في القطاعين األهلي والنفطي.تأم/56)
 المدد الممنجاة للمؤمن عليه كإدازة مرضية والمرتب الذي يمنح عنها. (8
 .صجرة من المكاتبات المتبادلة بين صااب العمل والمؤسسة بشأن المؤمن عليه (9

 .)*(من عليه لد هاشهادة من الهيئة العامة للقجى العاملة تفيد تسجيل المؤ  (10
 

وتجدع في هذا الملف عند انتهاء خدمة المؤمن عليه الصجر التنفيذية لألاكام الصادرة بالنفقة 
 التي لم  تم تنفيذ المقضي به فيها كامال قبل انتهاء الخدمة.

 
افة أية (: يججز بقرار من المد ر العام استبدال المستندات المبينة في المادتين السابقتين أو إض17مادة )

 مستندات أخرى.
 

(: يججز لصااب العمل في القطاع الحكجمي إرفاق مستندات ملف التأمينات االدتماعية المشار إليه 18مادة )
 ( بملف خدمة المؤمن عليه.16بالمادة )

 
 خامسا: أاكام عامة وانتقالية

 
ضاء اليجم األخير من كل ميعاد (: تنقضي كل من المجاعيد المحددة في القانجن وفي هذه الالئحة بانق19مادة)

 وإذا صادف آخر أيام الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول  جم عمل بعدها.
 

بناء على طلب كتابي  –ة استثناء أصحاد األعمال وووام المؤسسووجز بترخيص من مد ر عوو(: يج20مادة )
ضة عنها بنماذج من التقيد ببعض النماذج المشار إليها في هذه الالئحة، واالستعا –منهم 

بد لة كلما كان ذلك أيسر لهم ولنظام العمل بالمؤسسة، وعلى األخص أغراض أساليب العمل 
 اآللية.

 
ويحدد الترخيص الذي يصدر في هذا الشأن شكل وأوصاف وبيانات النماذج وشروط وأوضاع 

 استخدامها.
 

                                                           
 السابق اإلشارة إليه. 2016( لسنة 10بند مضاف بالقرار رقم )  )*(
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لقرار وصرفها ألصحاد العمل تقجم المؤسسة بطبع االستمارات المنصجص عليها في هذا ا (: 21مادة)
والمؤمن عليهم، ويججز للمد ر العام أن يحدد ثمنا لها وذلك فيما لم  رد بشأنه نص خاص في 
قانجن التأمينات االدتماعية أو في هذه الالئحة وله الترخيص ألصحاد األعمال بطبع تلك 

ة الستعمالهم فقط، وال االستمارات كلها أو بعضها على نفقتهم الخاصة في ادود الكميات الالزم
 يججز لهؤالء أو لغيرهم طبعها بقصد االتجار فيها أو بيعها للغير.

 
مع عدم اإلخالل بما نص عليه قانجن التأمينات االدتماعية في الباد الثامن من عقجبات بالنسبة  (: 22مادة)

تبر البيانات إلى الجرائم المشار إليها فيه أو بأية عقجبة أشد  نص عليها أي قانجن آخر تع
( من قانجن التأمينات 120الجاردة في هذه الالئحة من البيانات المنصجص عليها في المادة )

االدتماعية والتي يعاقب من  تعمد إعطائها غير صحيحة بقصد الحصجل على أمجال من 
المؤسسة دون وده اق أو بقصد عدم الجفاء بمستحقات المؤسسة كاملة بعقجبة الحبس 

 لمنصجص عليها في هذه المادة.والغرامة ا
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 1977( لسنة 13قرار رقم )
 في شأن

 الشروط الجادب تجافرها العتبار العمل أصليا
 

 وزير المالية،
( من قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم 14بعد اإلطالع على المادة )

 ،1976( لسنة 61)
( لسنة 7جظائف العامة المدنية الصادر بالمرسجم األميري رقم )( من قانجن ال102وعلى المادة )

1960، 
 وبناء على عرض المد ر العام للمؤسسة.

 
 -قوورر -

 
(: إذا كان المؤمن عليه يعمل في أكثر من عمل من األعمال الخاضعة ألاكام الباد الثال  من قانجن 1مادة )

 على العمل األصلي.التأمينات االدتماعية المشار إليه اقتصر اشتراكه 
 

 وفي تحد د العمل األصلي تتبع القجاعد اآلتية:
 يعتبر العمل المعين فيه المؤمن عليه على وظيفة عامة هج العمل األصلي. (1
فيما عدا الحالة المشار إليها بالبند السابق يعتبر العمل الذي يحصل منه المؤمن عليه  (2

 على المرتب األكبر هج العمل األصلي.
 1/10/1977ألعمال التي يشغلها المؤمن عليه كلها أو بعضها سابق على إذا كانت ا (3

يعتبر العمل األصلي هج العمل الذي التحق به أوال دون اإلخالل بالقاعدة المشار إليها 
 (.1بالبند )

 تم تحد د العمل األصلي بالنسبة للحالة المشووار إليهووا بالبند السابق اعتبارا من  (4
 (.2عدة المنصجص عليها بالبند )وفقا للقا 1/11/1977

 
(: يججز لمد ر عام المؤسسة أن يحدد العمل األصلي بالنسبة للمؤمن عليه بناء على طلبه إذ كانت 2مادة )

 األاكام المشار إليها بالمادة األولى ال تحقق مصلحته وبما ال  تعارض مع أهداف التأمين.
 

عن األعمال التي يشغلها باإلضافة إلى عمله لديه مجضحا  (: على صااب العمل مطالبة العامل ببيان3مادة )
به دهة العمل وتاريخ شغلها والمرتب الذي يحصل عليه من كل منها وذلك لتحد د مدى التزامه 
باالشتراك عنه وفقا لألاكام المشار إليها بالمادة األولى، مع االاتفاظ لديه بهذا البيان ومجافاة 

 الدتماعية بصجرة منه.المؤسسة العامة للتأمينات ا
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( : إذا ترك المؤمن عليه العمل الذي تم فيه االشتراك عنه وما زال ملتحقا بعمل آخر أو أكثر ، يكجن 4مادة )
االشتراك عنه في هذا العمل من تاريخ تركه العمل األول مع مراعاة القجاعد المشار إليها بالمادة 

 األولى.
 

 .1977ويعمل به من أول أكتجبر سنة  )*(يدة الرسمية(:  نشر هذا القرار في الجر 5مادة )
 

 وزير المالية                       
 عبد الرامن سالم العتيقي

 
 
 

 هو1397رمضان  27التاريخ : 
 م1977سبتمبر  10          

 
 

                                                           
 .(1171العدد رقم ) 25/12/1977الجريدة الرسمية بتاريخ بنشر   ()*
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 1981( لسنة 9قرار رقم )

 بشأن
 شروط وأوضاع انتفاع الخاضعين ألاكام الباد الخامس

 أمينات االدتماعيةمن قانجن الت
 وقجاعد ومجاعيد وإدراءات تسجيلهم

 
 وزير المالية،
 

( لسنة 61على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) اإلطالعبعد 
 والقجانين المعدلة له، 1976

العامة  في شأن الئحة قجاعد وإدراءات التسجيل بالمؤسسة 1977( لسنة 11وعلى القرار رقم )
 للتأمينات االدتماعية،

هو 12/4/1401 وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة  
 م.17/2/1981الموجافق 

 
 -قوورر -

 

 (: تسري أاكام هذا القرار على الكجيتيين من الفئات اآلتية:1مادة )
 .)*(نأعضاء مجلس األمة والمجلس البلدي والمختاري (1
 المشتغلين بالمهن الحرة من المحامين والمهندسين والمحاسبين واألطباء وغيرهم. (2
 التجار الذ ن  جدب القانجن قيدهم بالسجل التجاري. (3
 الشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو في شركات التجصية. (4
 الشركاء المتفرغين لإلدارة في الشركات ذات المسئجلية المحدودة. (5
 ات األدرة والنقل وكذا سفن الصيد والنقل.أصحاد سيار  (6
أصحاد المؤسسات العالدية ومعامل التحليل الطبية والصيدليات ومخازن األدوية ومحالت  (7

 صناعة النظارات الطبية.
 أصحاد دور الصحف والمجالت والمكتبات والمطابع. (8
 أصحاد المحالت المعدة للجمهجر مثل المطاعم والمقاهي ومحالت البقالة. (9

 أصحاد المصانع والجرش.  (10
كما تسري أاكام هذا القرار على غير هؤالء من المزاولين ألنشطة مما يستلزم لمزاولتها       

 ترخيص من الجهة المختصة.
                                                           

، وبوذلك يكوجن 1992( لسونة 92) رسجم بالقانجن رقم، وذلك بالم( أصبحت تخضع للباد الثال  بداًل من الخامس1الفئات المبينة في البند )  )*(
 هذا البند ملغى من القرار.
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 (: يشترط النتفاع الفئات المنصجص عليها في المادة السابقة بأاكام التأمين:2مادة )

 أال تقل السن عن الثامنة عشر. (1
ويعفى من شرط السن  سن عن الخامسة والستين عند بدء االشتراك في التأمين،أال تزيد ال (2

 اشتراكه في التأمين خالل سنة من تاريخ العمل بهذا القرار. أالمذكجر من بد
 أن  تم تسجيل المؤمن عليه في المؤسسة. (3

 

 (: ال تسري أاكام هذا التأمين على الفئات اآلتية:3مادة )
لثال  من قانجن التأمينات االدتماعية أو ألاكام قانجن معاشات الخاضعين ألاكام الباد ا (1

 العسكريين.
 .(1)أصحاد المعاشات التقاعدية (2

 

 (:  يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة على النمجذج الذي تعده لهذا الغرض.4مادة )
من تاريخ إلزام فئتهم  ويكجن تقديم الطلب بالنسبة للملزمين باالشتراك في التأمين خالل عشرة أيام            

 أو بدء نشاطهم إن كان الاقا على ذلك.
 

 (: على المؤمن عليه أن  رفق بطلب التسجيل:5مادة )
صجرة من المستند الرسمي الدال على تاريخ الميالد أو أي مستند آخر تعتمده المؤسسة  أ(

جن التأمينات ( من قان116لهذا الغرض وإال قدم طلبا لتقد ر السن وفقا ألاكام المادة )
 االدتماعية.

نمجذج تجقيعه أو نمجذج تجقيع من يفجضهم في التجقيع عنه ، ويلتزم بكل ما  ترتب على  د(
تجقيعهم على المحررات والمكاتبات والنماذج واالستمارات الخاصة بتنفيذ أاكام الباد 

 الخامس من قانجن التأمينات االدتماعية والقرارات الصادرة بشأنه.
تند الرسمي الدال على نجعية نشاط المؤمن عليه وتاريخ بدئه والذي تعتمده المس ج( 

 المؤسسة.
المستند الرسمي الدال على آخر مؤهل دراسي في تاريخ الطلب، ويججز للمؤسسة  د( 

استيفاء البيان محل المستند من الجهات المختصة بأي وسيلة بما في ذلك الجسائل 
 .(2)االلكترونية

 

( 22 ،19 ،13 ،12ي على الخاضعين ألاكام هذا القرار األاكام المنصجص عليها في المجاد )(: تسر 6مادة )
 المشار إليه. 1977( لسنة 11من الالئحة المرافقة للقرار رقم )

 

 

                                                           

( من قانجن التأمينات االدتماعية تجيز ألصحاد المعاشات االشتراك اختياريا في هذا 54دة )أضيفت فقرة ثانية إلى البند )د( من الما (1)
 التأمين.

 

( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1431والمنشجر بالعدد ) 4/2/2019الصادر بتاريخ  2019( لسنة 4البند )د( بالقرار رقم )أضي   (2)
 ويعمل به من تاريخ صدوره. 10/2/2019
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وعلى مد ر عام  1981ويعمل به من أول مارس سنة  )*((:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية7مادة )

 ءات الالزمة لتنفيذه.المؤسسة اتخاذ اإلدرا
          

 
 وزير المالية

 عبد الرامن سالم العتيقي
 هو1401 ربيع األول 13التاريخ: 
 م1981فبرا ر  18          

                                                           
 .(1347العدد ) 8/3/1981 الجريدة الرسمية بتاريخبنشر   )*(
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 1987( لسنة 5قرار رقم )
 في شأن

 الشروط الالزم تجافرها لقيام االة التجق 
 عن مزاولة النشاط وكيفية إثباتها للخاضعين

 نجن التأمينات االدتماعيةللباد الخامس من قا
 

 وزير المالية،
 

( لسوونة 61علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم ) االطووالعبعوود 
 والقجانين المعدلة له، 1976

وبعووووود مجافقوووووة مجلوووووس إدارة المؤسسوووووة العاموووووة للتأمينوووووات االدتماعيوووووة بجلسوووووته المنعقووووودة فوووووي 
 م.30/12/1987هو المجافق 9/5/1408

 -قوورر -
 

 (:     يشترط لقيام االة التجق  عن مزاولة النشاط ما  لي:1مادة)
أن يكووجن النشوواط الووذي اشووترك علووى أساسووه المووؤمن عليووه فووي تووأمين البوواد الخووامس موون  (1

 قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه قد انتهى.
 ن المشار إليه.أال يكجن المؤمن عليه مزاوال ألي نشاط آخر خاضع للتأمي (2

 
(:    ثبت إنهواء النشواط الوذي توم علوى أساسوه االشوتراك بشوهادة مون الجهوة المختصوة أو أي مسوتند 2مادة )

 آخر تعتمده المؤسسة.
 

ي نشوواط آخوور خاضووع للتووأمين وفقووا لمووا هووج إثبووات عوودم مزاولووة المووؤمن عليووه أل ويكووجن                
لوه أنشوطة أخورى سوبق بيانهوا عنود بودء االشوتراك أو منصجص عليه في الفقورة السوابقة إذا كانوت 

 ثبتت للمؤسسة في أي وقت الاق، ويكتفي في غير هذه الحاالت بإقرار بذلك من المؤمن عليه.
 

، وعلوى مود ر عوام المؤسسوة )*((:     نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمول بوه مون تواريخ نشوره3مادة )
 ه.اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذ

 وزير المالية       
 داسم محمد الخرافي

 هو1408دمادى األولى  10التاريخ:  
 م1987ديسمبووور  31          

                                                           
( 59، وقد ألغي شرط التجق  عن مزاولة النشاط الجارد بالمادة )6/3/1988 ( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ1755نشر بالعدد )  )*(

 .1/6/2013 المعمجل به اعتبارًا من 2013( لسنة 105من قانجن التأمينات االدتماعية بمجدب القانجن رقم )
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 1994( لسنة 5قرار رقم )
 بشأن

 شروط وقجاعد اشتراك أصحاد المعاشات
 في الباد الخامس من قانجن التأمينات االدتماعية

 
 وزير المالية،

 1976( لسنة 61ات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقم )على قانون التأمين االطالعبعد 

 والقوانين المعدلة له،

( 69وعلى قاانون معاااات ومكافاات التقاعاد للعساكريين الصاادر بالمرساوم األمياري بالقاانون رقام )

 والقوانين المعدلة له، 1980لسنة 

باأن اروط وقواعاد تعاديل  1993لسنة  (3المعدل بالقرار رقم ) 1985( لسنة 4وعلى القرار رقم )

 الاريحة التي تؤدي على أساسها االاتراكات في الباب الخامس من قانون التأمينات االجتماعية،

وبعااااد موافقااااة مجلااااس ةدارع المؤسسااااة العامـااااـة للتأمينـااااـات االجتماعيـااااـة بجلسااااته المنعقـااااـدع 

 م.24/9/1994هـ الموافق 18/4/1415في

 
 -قوورر -

 
أو  1976( لسوونة 61(:  يجووجز ألصووحاد المعاشووات التقاعديووة المسووتحقة وفقووا ألاكووام القووانجن رقووم )1مووادة )

المشار إليهما االشتراك اختياريوا فوي التوأمين المنصوجص عليوه فوي  1980( لسنة 69القانجن رقم )
 الباد الخامس من القانجن األول وذلك وفقا للشروط والقجاعد المنصجص عليها في هذا القرار.

 
(:  يقدم طلب االشتراك على النمجذج المعد لهذا الغرض علوى أن  تضومن طلوب إيقواف صورف المعواش 2مادة )

مين ما لم يكن المعاش مجقجفا بالفعل، كما  تضمن طلوب ضوم أالتقاعدي طجال مدة االشتراك في الت
امس موون موودة االشووتراك فووي البوواد الخوو إلووىالموودة السووابقة التووي اسووتحق عنهووا المعوواش التقاعوودي 

 المشار إليه. 1976( لسنة 61القانجن رقم )
 

أو  1976( لسونة 61(: إذا كان المعاش التقاعدي مستحقا طبقا ألاكام الباد الثال  من القانجن رقم )3مادة )
المشار إليهما فال يججز أن تزيد شريحة بدء االشوتراك  1980( لسنة 69طبقا ألاكام القانجن رقم )
 ( المرافق لهذا القرار.1معاش على الحدود المبينة طبقا للجدول رقم )التي يختارها صااب ال

 
( لسوونة 61أموا إذا كوان المعواش مسوتحقا طبقوا ألاكووام البواد الخوامس مون القوانجن رقوم )            

المشووار إليووه فووال يجووجز االشووتراك بشووريحة تختلووف عوون الشووريحة التووي انتهووى بهووا اشووتراك  1976
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المووذكجر مووا لووم تكوون قجاعوود تعوود ل الشووريحة التووي تووؤدي علووى أساسووها صووااب المعوواش فووي البوواد 
 المشار إليه تجيز له ذلك. 1985( لسنة 4االشتراكات والمنصجص عليها في القرار رقم )

 
(: ال  ووتم ضووم الموودة السووابقة التووي اسووتحق عنهووا المعوواش التقاعوودي المجقووجف إال بتحقووق الشوورطين 4مووادة )

 اآلتيين:
 

( 2فعليوة فوي البواد الخوامس ال تقول عون المودة المبينوة فوي الجودول رقوم ) قضاء مودة اشوتراك (1
المرافق لهذا القرار قرين شوريحة بودء االشوتراك أو شوريحة العوجدة لالشوتراك بالنسوبة ألصوحاد 
المعاشات من الباد الخامس، وتستثنى من هذا الشورط اواالت انتهواء االشوتراك بسوبب الجفواة 

 أو العجز الكامل.
 

معاش تقاعدي من الباد الخامس عن مدة االشتراك فيه والمدة المضمجمة إليهوا ال استحقاق  (2
يقول عوون المعوواش السووابق المجقووجف مضووافا إليووه مبلوغ يعووادل الزيووادات التووي تكووجن قوود تقووررت 
للمعاشوووات التقاعديوووة خوووالل فتووورة االشوووتراك ومبلوووغ آخووور يعوووادل نووواتج قسووومة مكافوووأة التقاعووود 

 (.120األخيرة في الباد الخامس واده على )المحسجبة عن مدة االشتراك 
 

صووندوق البوواد الخووامس عنوود إتمووام الضووم عوون المعاشووات  إلووى(:  يحسووب االاتيوواطي الووذي يحووجل 5مووادة )
أو  1976( لسووونة 61التقاعديوووة التوووي اسوووتحقت طبقوووا ألاكوووام البووواد الثالووو  مووون القوووانجن رقوووم )

المشار إليهما وفقا  1980( لسنة 69ن رقم )المعاشات التقاعدية التي استحقت طبقا ألاكام القانج
 ( المرافق لهذا القرار.3للجدول رقم )

 
 نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى مد ر عوام المؤسسوة اتخواذ   (: 6مادة )

 .)*(اإلدراءات الالزمة لتنفيذه
 

 وزير المالية              
 ناصر عبدهللا الروضان

 هـ1415 ربيع اآلخر 19 لتاريخ:ا

 م1994سبتمبـر  25          
 
 

                                                           
 .(175العدد ) 2/10/1994الجريدة الرسمية بتاريخ بنشر   )*(
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 (1ددول رقم )
 بحدود شريحة بدء االشتراك

 
السن عند  أساس حساب الحدود ةذا كانت أقرب اريحة ةلى أعلى من المرتب االعتباري هي:

 بدء 

 االاتراك
و أ 900

 أكثر

850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 

 أو أقل

50% 

47.5% 

45% 

42.5% 

   40% 

37.5% 

35% 

32.5% 

30% 

27.5% 

25% 

22.5% 

20% 

17.5% 

15% 

12.5% 

55% 

52.25% 

49.50% 

46.75% 

    44% 

41.25% 

38.50% 

35.75% 

33% 

30.25% 

27.50% 

24.75% 

22% 

19.25% 

16.50% 

13.75% 

60% 

57% 

54% 

51% 

48% 

45% 

42% 

39% 

36% 

33% 

30% 

27% 

24% 

21% 

18% 

15% 

65% 

61.75% 

58.50% 

55.25% 

    52% 

48.75% 

45.50% 

42.25% 

39% 

35.75% 

32.50% 

29.25% 

26% 

22.75% 

19.50% 

16.25% 

 

70% 

66.5% 

63% 

59.5% 

   56% 

52.5% 

49% 

45.5% 

42% 

38.5% 

35% 

31.5% 

28% 

24.5% 

21% 

17.5% 

75% 

71.25% 

67.50% 

63.75% 

    60% 

56.25% 

52.50% 

48.75% 

45% 

41.25% 

37.50% 

33.75% 

30% 

26.25% 

22.50% 

18.75% 

 

80% 

76% 

72% 

68% 

64% 

60% 

56% 

52% 

48% 

44% 

40% 

36% 

32% 

28% 

24% 

20% 

85% 

80.75% 

76.50% 

72.25% 

    68% 

63.75% 

59.50% 

55.25% 

51% 

46.75% 

42.50% 

38.25% 

34% 

29.75% 

25.50% 

21.25% 

90% 

85.5% 

81% 

76.5% 

   72% 

67.5% 

63% 

58.5% 
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49.5% 

45% 

40.5% 

36% 

31.5% 

27% 

22.5% 

 

 

95% 

90.25% 

85.50% 

80.75% 

    76% 

71.25% 

66.50% 

61.25% 

57% 

52.25% 

47.50% 

42.75% 

38% 

33.25% 

38.50% 

23.75% 

 

 

100% 
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49 

50 

51 

52 

53 

54 

 فأكثر55

 

 مالاظات:
في اساد السون عنود بودء االشوتراك تجبور كسوجر السونة إلوى سونة إذا بلغوت النصوف وتهمول إن قلوت عون  -1

 ذلك.
 ( سنة ال تكجن هناك أية ادود لشريحة بدء االشتراك.40إذا كانت السن عند بدء االشتراك تقل عن ) -2
 يقصد بالمرتب االعتباري في تطبيق هذا الجدول ما  لي: -3

 ساسه المعاش التقاعدي مضافا إليه الزيادات التي استحقت في هذا المعاش.أالمرتب الذي اسب على       
 تحدد أكبر شريحة يمكن االشتراك فيها على النحج التالي: -4

المرافق لقوانجن  (6)  رفع "المرتب االعتباري" إلى أقرد شريحة اشتراك إلى أعلى من الجدول رقم )أ(
 التأمينات االدتماعية.

 

تزاد على الشريحة المشار إليهوا فوي )أ( نسوبة منهوا تعوادل النسوبة المبينوة بالجودول قورين السون  )د(
وهذه الشريحة، ويقرد الناتج إلى أقرد شوريحة إلوى أدنوى، وتكوجن هوذه هوي أكبور شوريحة يمكون 

 االشتراك فيها.
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 (2ددول رقم )
 مدة االشتراك الفعلية في الباد الخامس

 (، إلتمام ضم المدة السابقة4ام المادة )الالزمة، وفقا ألاك
 التي استحق عنها المعاش التقاعدي المجقجف

 
 مدة االشتراك الفعلية
 في الباد الخامس
 التالية لطلب الضم

 شريحة بدء االشتراك
 أو شريحة العجدة إلى االشتراك

 )بالد نار(
 750حتى  اهر 24   

27  ،، 800 

30  ،، 850 

33  ،، 900 

 فأكثر 950 ،،  36
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 (3ددول رقم )
 اساد مبلغ االاتياطي الذي يحجل لتأمين الباد الخامس
 من قانجن التأمينات االدتماعية عن المدد المحسجبة
 في المعاش التقاعدي وفقا ألاكام الباد الثال 

 من قانجن التأمينات االدتماعية 
 عسكريينأو أاكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد لل

 
مبلغ االحتياطي الذي يحول 

لخامس عن كل اةلى الباب 

دينار من المعاش التقاعدي 

الاهري الماار ةليه في المادع 

 ( أو الزيادع المستحقة فيه4)

 السن عند

 طلـب

 الضم

 يحولمبلغ االحتياطي الذي 

ةلى الباب الخامس عن كل 

دينار من المعاش التقاعدي 

ادع الاهري الماار ةليه في الم

 ( أو الزيادع المستحقة فيه4)

 السن عند

 طلـب

 الضم

171 

168 

165 

162 

159 

156 

153 

150 

144 

138 

132 

126 

120 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

 فأكثر65

202 

200 

198 

196 

194 

192 

190 

188 

186 

183 

180 

177 

174 

 

 40حتى 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

 
 

 :مالاظة
ي اساد السن عند طلب الضم تجبر كسجر السنة إلى سنة إذا بلغت النصف وتهمل إن قلت عن ذلك.ف



 43 

 1977( لسنة 79قرار رقم )
 بشأن

 أرقام تسجيل أصحاد األعمال وأرقام تأمين المؤمن عليهم
 المد ر العام،

 

تأمينات بإصدار قانجن ال 1976( لسنة 61بعد اإلطالع على األمر األميري بالقانجن رقم )  
 االدتماعية،

بشأن مجاعيد تسجيل فئات العاملين الخاضعين ألاكام  1977( لسنة 4وعلى قرار وزير المالية رقم )
 قانجن التأمينات االدتماعية.

 
 -قوورر -

 
(: عند تقدم أصحاد األعمال بطلبات لتسجيل المؤمن عليهم من العاملين لد هم الخاضعين ألاكام 1مادة )

ت االدتماعية المشار إليه تقجم المؤسسة بتسجيل أصحاد األعمال والمؤمن عليهم قانجن التأمينا
في السجالت المعدة لهذا الغرض وتخصيص أرقام تسجيل ألصحاد األعمال وأرقام تأمين للمؤمن 

 عليهم.
    

في (: على كل من صااب العمل والمؤمن عليه ذكر رقم تسجيله أو رقم تأمينه على اسب األاجال 2مادة )
دميع المكاتبات المجدهة للمؤسسة في شأن تنفيذ أاكام قانجن التأمينات االدتماعية أو القرارات 

 الصادرة تنفيذا له.
 

 (: تخصص أرقام تسجيل أصحاد األعمال على النحج التالي:3مادة )
  

 : بالنسبة للرقم الدال على نجع القطاع:أوال      
 ( للقطاع الحكجمي.1يخصص رقم ) (1
 ( للقطاع النفطوي.2قم )يخصص ر  (2
 ( للقطاع األهلوي.3يخصص رقم ) (3
 

 : بالنسبة للرقم الدال على رقم تسجيل صااب العمل داخل كل قطاع:ثانيا
 تخصص خمسة أرقام ألصحاد األعمال ويراعي عند إثبات رقم صااب العمل ما  لي:   
 .يكتب الرقم المخصص لصااب العمل على يمين الرقم المخصص لنجع القطاع (1
 تكجن أرقام تسجيل الجهات التابعة للقطاع الحكجمي وفقا للكشف المرافق لهذا القرار. (2
يعطي رقم تسجيل صااب العمل في القطاعين األهلي والنفطي مسلسال وفقا ألولجية ورود  (3

 مستندات التسجيل للمؤسسة.
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 (:    تخصص أرقام تأمين المؤمن عليهم على النحج التالي:4مادة )
 

 ية أرقام للمؤمن عليهم في دميع القطاعات.تخصص ثمان (1
يخصص الرقم األول من دهة اليمين لترميز الجهاز اآللي، ويكجن كل من الرقمين التاليين  (2

 له صفرا لالستعمال اين تحد د معاش للمؤمن عليه أو المستحقين عنه.
رود يعطي للمؤمن عليه رقما مسلسال عند تسجيله بالمؤسسة ألول مرة وفقا ألولجية و  (3

مستندات تسجيليه وال  تغير هذا الرقم بتغير دهة العمل وال يججز إعطاء مؤمن عليه دد د 
 رقما سبق تخصيصه لمؤمن عليه آخر.

( من المادة 2( مع مراعاة ما داء بالبند )10001 بدأ أول رقم تأمين مؤمن عليه من رقم ) (4
 الرابعة.

 
 .(1)شر في الجريدة الرسمية(: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وين5مادة )
 

 المد ر العام
 امد عبد هللا الججعان     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(1152العدد رقم ) 14/8/1977الجريدة الرسمية بتاريخ بونشر  1977أغسطس  8صدر بتاريخ   (1)
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 كشف بأرقام تسجيل الجهات التابعة للقطاع الحكجمي
 رقم التسجيل اسم الجـــــــهة

 الديـــوان األميــري

 ديوان المـــــحاسبة

                           مجـلس الــوزراء                                      

 ةدارع الفـتوى والتاريـع

 وزارع التخطــيط

 ديـوان الموظفـين

 وزارع الخــارجية

 وزارع المــالية

 ةدارع أمـالك الـدولة والخدمات

 وزارع الــنفط

 وزارع التجــارع والصناعة

 وزارع الــدفاع

 الحرس الوطــني

 وزارع الداخـلية

 ةدارع الطــيران المدني

 زارع العـدلو

 وزرع األوقــاف والائون اإلسالمية

 وزارع التــربية

 وزارع اإلعــالم

 وزارع الصـحة العامة 

 وزارع الائون االجتماعية والعمل

 اإلدارع المركزية للتدريب

 وزارع اإلســكان

 وزرع الكــهرباء والماء

 محطات القـوي الكهربائية وتقطير المياه

 البرق والهــــاتف

 ـــد البريــ

 الجمارك والمـــوانئ

 وزارع األاغــال العامة

 مجلس األمـــة 

100001 

100002 

100003 

100004 

100005 

100006 

100007 

100008 

100009 

100010 

100011 

100012 

100013 

100014 

100015 

100016 

100017 

100018 

100019 

100020 

100021 

100022 

100023 

100024 

100025 

100026 

100027 

100028 

100029 

100030 
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 كشف بأرقام تسجيل الجهات التابعة للقطاع الحكجميتابع: 
 

 رقم التسجيل اسم الجـــــــهة

 بلدية الكـــويت

 ةدارع نــزع المــلكية

 بنك الكويــت المــركزي

 الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

 بنك التســليف واالدخار

 جامعة الكــــويت

 لخطــوط الجوية الكويتيةمؤسسة ا

 اإلدارع العامة لمنطقـة الاعيبة

 الهيئة العامة للجنــوب والخليج العربي

 الهيئة العامة لإلسكــان

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 معهد الكويت لألبحــاث العلمية

 وكالة األنباء الكويتيــة

                         المركز ابه اإلقليمي للتدريب على مصايد األسماك   

 المعهد العربي للتخطيط االقتصادي واالجتماعي

 المؤسسة العامـــة للموانئ

 مؤسسة البترول الكويتية

 بيت الزكــــــاع

 الهيئة العامة للمعلومات المدنية

 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 مة لإلطفــاءاإلدارع العا

 مؤسسة تسوية المعامالت المتعلقة بأسهم

 الاركات التي تمت باألجـل

 الهيئة العامة لائون القصــر

 سوق الكويت لألوراق الماليــة

 الهيئة العامة لالستثمــار

 الهيئة العامة لائون الزراعة والثروع السمكية

 معهد الدراسات المصرفيــة

100031 

100032 

100033 

100034 

100035 

100036 

100037 

100038 

100039 

100040 

100041 

100042 

100043 

100044 

100045 

100046 

100047 

100048 

100049 

100050 

100051 

100052 

100053 

 

100054 

100055 

100056 

100057 

100058 
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 1977( لسنة 2تعميم رقم )
 

( الصوادر بتواريخ 1159ليوجم( فوي العودد ) ردى اإلااطة أنه قود نشور فوي الجريودة الرسومية )الكجيوت ا      
بتعد ل بعض أاكوام األمور األميوري بالقوانجن رقوم  1977( لسنة 126مرسجم بالقانجن رقم ) 1977سبتمبر  27
بإصوودار قووانجن التأمينووات االدتماعيووة ونصووت المووادة األولووى منووه علووى أنووه ) ؤدوول العموول  1976( لسوونة 61)

، المشار إليه، ويصدر مرسجم بتحد د تواريخ 1976( لسنة 61لقانجن رقم )بأاكام البابين الرابع والخامس من ا
 العمل بهما(.

 
وايوو  أن أاكووام البوواد الرابووع موون قووانجن التأمينووات االدتماعيووة المشووار إليووه تتعلووق بتووأمين إصووابات       
 العمل.

 
صوجص عليهوا بقوانجن والى أن يصدر مرسوجم بتحد ود تواريخ العمول بأاكوام توأمين إصوابات العمول المن      

 التأمينات االدتماعية المشار إليه، فيردى مراعاة ما  لي:
 
( 18( مون القوانجن رقوم )21استمرار العمل بأاكوام إصوابات العمول وأموراض المهنوة الوجاردة بالموادة ) (أ

 بشأن العمل في القطاع الحكجمي. 1960لسنة 
( موون قووانجن التأمينووات 33بالمووادة ) عوودم سووداد االشووتراكات الخاصووة بتووأمين إصووابات العموول الووجاردة (د

االدتماعيووة المشووار إليووه وذلووك سووجاء بالنسووبة لكافووة الجهووات الحكجميووة أو أصووحاد األعمووال فووي 
 القطاعين األهلي والنفطي.

اسووتمرار العموول بعقووجد التووأمين ضوود إصووابات العموول مووع شووركات التووأمين بالنسووبة ألصووحاد األعمووال  دو(
 في القطاعين األهلي والنفطي.المرتبطين بهذه العقجد وذلك 

والخاص بالتعجيض عن  1964( لسنة 38استمرار العمل بأاكام الباد الثاني عشر من القانجن رقم ) د (
 إصابات العمل وأمراض المهنة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين األهلي والنفطي 

 
 المد ر العام

 امود عبود هللا الججعووان
 هو 1397شجال  18:التاريخ 

 م1977أكتجبور  1          
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 1977( لسنة 5تعميم رقم )
 بشأن
 تأمينات( 204االستمارة رقم )

 
تأمينوات(  204المؤسسة العامة للتأمينووات االدتماعيوووة االستموووارة رقووووم ) إلىبأنه ترد  اإلااطة ردى       

 ن عليه المنتهية خدماته.تحتجي على دميع البيانات األساسية التي تخص المؤم
 

 واي  أن بعض هذه البيانات غير واضحة وتسبب التأخير في إنجاز المعاملة.      
 

لذا فان المؤسسوة تردوج اسوتيفاء البيانوات اآلتيوة عنود تعبئوة االسوتمارة الموذكجرة وذلوك اتوى تسوتطيع       
 إنجاز معامالت المتقاعد ن في أسرع وقت ممكن.

 
 من االستمارة المتعلق بالنجع:في البند الثال   (1

إذا كانت المنتهية خدماتها أنثى  راعى ذكر االتها االدتماعية، عزباء، متزودوة، مطلقوة، أرملوة موع          
 إرفاق المستند الذي  ثبت إادى الحاالت الثالث األخيرة.

 في البند الرابع من االستمارة والذي  ثبت تاريخ الميالد: (2
ق المسوتند المطوابق لهوذا التواريخ سوجاء كوان هوذا المسوتند شوهادة مويالد أو شوهادة تقود ر  راعى إرفا         

 سن.
أن  ووذكر فووي البنوود الحووادي عشوور موون االسووتمارة المتعلووق بتوواريخ انتهوواء الخدمووة: نهايووة اليووجم الووذي  (3

 .(……انتهت خدمته فيه )نهاية  جم 
لى المؤمن عليه:  راعى ذكر آخر قسط تم في البند "ج" من االستمارة والمتعلق بالد جن المستحقة ع (4

 ..(…خصمه من المؤمن عليه )عن شهر 
 :1/1/1955في االة ودجد خدمات للمؤمن عليه تبدأ من  (5

 تدرج المرتب عن هذه الفترة. إرفاق راعى           
 دانب أي تعد ل باليود علوى أي إلى ردى التجقيع من قبل المجظف المسئجل بالتجقيع على االستمارة  (6

 بيان مطبجع.
 

والمؤسسة على استعداد تام للتعاون مع كافة الجهات في الرد على ما قد يكجن لد ها من استفسارات فوي      
 هذا الخصجص.

 المد ر العام بالنيابة

 مادد راشد المضيان
 هو 1398محرم  5  التاريخ :
  م1977ديسمبر  15          
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 1978( لسنة 9تعميم رقم )
 في شأن

 )*(لمؤمن عليهمتسجيل ا
 
 

لووجاظ أن بعووض الجهووات فووي القطوواع الحكووجمي والقطوواعين األهلووي والنفطووي لووم تتقيوود بجدووجد تقووديم       
طلبووات تسووجيل العوواملين الكووجيتيين لوود هم خووالل عشوورة أيووام موون توواريخ التحوواقهم بالخدمووة وفقووا ألاكووام كوول موون 

، والموادة 1976( لسونة 61ر األميري بالقانجن رقم )( من قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألم94المادة )
( من الئحوة قجاعود وإدوراءات التسوجيل بالمؤسسوة العاموة للتأمينوات االدتماعيوة الصوادرة بقورار السويد وزيور 9)

 .1977( لسنة 11المالية رقم )
 

ميزانية الدولة أو لذا  ردى من كافة الجهات الحكجمية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة ب      
ذات الميزانيووات المسووتقلة والجهووات العامووة األخوورى وأصووحاد األعمووال فووي القطوواعين األهلووي والنفطووي ضوورورة 
االلتوزام بمجافوواة المؤسسووة العامووة للتأمينووات االدتماعيووة خووالل عشورة أيووام موون توواريخ التحوواق أي موون العوواملين 

كوان لوم يسوبق  إذا، تأمينوات( 53تسوجيله )اسوتمارة رقوم الكجيتيين لود هم بطلوب تسوجيل موؤمن عليوه لوم يسوبق 
تأمينووات( فووي اووال سووبق  54تسووجيله بالمؤسسووة أو إشووعار التحوواق مووؤمن عليووه سووبق تسووجيله )اسووتمارة رقووم 

 تسجيله بالمؤسسة.
 

 اإلضوافيةوتأمل المؤسسة تنفيذ ما تقدم ارصوا علوى صوالح الموؤمن علويهم ولتجنوب الفجائود والمبوالغ       
لتزم بها صااب العمول فوي االوة التوأخير فوي تسوجيل الموؤمن علويهم وموا يسوتتبعه مون توأخير فوي سوداد التي  

 االشتراكات المستحقة عنهم.
 

 المد ر العام
 

 امود عبداللوه الججعوان
 هو1398ردب  13التاريخ: 
 م1978 جنيج  19          

 
 
 
 

 

                                                           
 .في هذا الشأن 1986( لسنة 2 رادع أيضا التعميم رقم )  )*(
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 1978( لسنة 10تعميم رقم )
 في شأن

 ( تأمينات204ستمارة رقم )مجافاة المؤسسة باال
 

المؤمن  إلىرغبة من المؤسسة في تيسير صرف الحقجق التأمينية عند انتهاء الخدمة وذلك بالنسبة       
 ( تأمينات.204عليهم أو المستحقين عنهم، وتبسيطا إلدراءات إعداد االستمارة رقم )

 
قووجم الجهووات الحكجميووة التووي  تبعهووا أن ت 1/7/1978فقوود تقوورر، فووي القطوواع الحكووجمي، ابتووداء موون       

المؤسسوة مباشورة خوالل  إلوى( تأمينوات وإرسوالها 204المؤمن عليه الذي انتهت خدمته بإعداد االسوتمارة رقوم )
( لسوونة 12عشورة أيووام مون توواريخ انتهواء الخدمووة وفقوا لحكووم الموادة الثانيووة مون قوورار السويد وزيوور الماليوة رقووم )

ومجاعيووود صووورف المعاشوووات ومكافوووآت التقاعووود، علوووى أن ترفوووق صوووجر  فوووي شوووأن إدوووراءات ومسوووتندات 1977
 المستندات اآلتية:

 
 المستند الدال على تاريخ الميالد. (1
 قرار أو نمجذج التعيين. (2
شهادة الجنسوية، علوى أن  رفوق بهوا فوي اواالت الكوجيتيين بوالتجنس صوجرة عون كتواد وزارة الداخليوة  (3

 المتضمن تاريخ اعتبار المؤمن عليه كجيتيا.
 .قرار إنهاء الخدمة (4
قرار اللجنة الطبيوة المختصوة فوي االوة إنهواء الخدموة بسوبب عودم اللياقوة الصوحية مرفقوا بوه موا  ودل  (5

 على استنفاد المؤمن عليه إلدازاته المرضية أن كان قد استنفدها.
كوان قود  إنالمستند الدال علوى ضوم خودمات سوابقة، مرفقوا بوه موا  ودل علوى رد مكافوأة التقاعود عنهوا  (6

أد ت للمؤمن عليه وقيمتها والجهوة التوي توم رد المكافوأة لحسوابها سوجاء دفعوة وااودة أو علوى أقسواط 
 ورصيد المكافأة الباقي.

المسووتندات الدالووة علووى أيووة د ووجن أخوورى مسووتحقة علووى المووؤمن عليووه والتووي ورد ذكرهووا فووي البيانووات  (7
 (.204األساسية لالستمارة رقم )

 
المرافق  1977( لسنة 5لتقيد باإلرشادات الجاردة في تعميم المؤسسة رقم )وبهذه المناسبة  ردى ا      

 المعامالت وصرف الحقجق التأمينية في أسرع وقت ممكن. إنجازاتى تستطيع المؤسسة  )*(لهذا التعميم
 

 المد ر العام بالنيابة
 مادد راشد المضيان

 هو 1398ردوووب  19التاريخ: 
 م1978 جنيوووج  25       

                                                           
 .من هذا الكتاد (48صفحة ) 1977( لسنة 5أنظر التعميم رقم )  )*(
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 1986( لسنة 2يم رقم )تعم
 في شأن

 تسجيل وانتهاء خدمات المؤمن عليهم
 

لجاظ أن بعض أصحاد األعمال في القطاع الحكجمي والقطاعين األهلي والنفطي ال  تقيودون بجدوجد       
الخواص بالعواملين الكوجيتيين لود هم  –التحواق الموؤمن عليوه أو انتهواء خدماتوه  إشعار –( 103نمجذج ) إرسال
مون قوانجن التأمينوات  94شرة أيام من تاريخ التحاقهم بالخدمة أو انتهاء خودماتهم وفقوا ألاكوام الموادة خالل ع

بشووأن الئحووة  1977( لسوونة 11( موون قوورار وزيوور الماليووة رقووم )9والمووادة ) 1976( لسوونة 61االدتماعيووة رقووم )
( 12( من قرار وزيور الماليوة رقوم )2التسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية والمادة ) وإدراءاتقجاعد 
 ومستندات ومجاعيد صرف المعاشات ومكافآت التقاعد. إدراءاتفي شأن  1977لسنة 

 
( لسونة 9ولما كانت المؤسسة قد سبق لها التعميم على كافة الجهات المعنيوة بمجدوب تعميمهوا رقوم )      

 .إليهاخدمة بالمؤسسة خالل الفترة المشار ال إنهاءالتسجيل أو  إدراءات بإتمامبضرورة التقيد  )*(1978
 

لوذا فووان المؤسسوة تهيووب بأصوحاد األعمووال ارصوا علووى صوالح المووؤمن علويهم االلتووزام بالتسووجيل أو       
خودماتهم ولتجنوب التعورض لموا  إنهواءالمؤسسة بانتهاء الخدمة خالل عشرة أيام من تاريخ التحواقهم أو  إشعار

 يقضي به القانجن.
 

 د ر العامالم       
 فهد مزيد الردعان             

 
 هو 1406رمضان  25التاريخ: 
 م 1986 جنيووج    2          

 

                                                           
 .الكتاد( من هذا 49ص ) 1978( لسنة 9التعميم رقم )  )*(
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 1987( لسنة 3تعميم رقم )

 في شأن استيفاء دميع البيانات المدردة بنماذج المؤسسة
 

 
قوانجن وقراراتوه لما كانت المؤسسة تستعمل في تعاملها مع أصحاد األعمال نماذج محددة بمقتضى ال      

الجزاريووة المنفووذة، وكانووت تلووك النموواذج تشووتمل علووى بيانووات قصوود بهووا التيسووير علووى كوول موون أصووحاد األعمووال 
 والمؤسسة.

 
ال  تقيدون عند تحرير نموجذج مون تلوك  األعمالونظرا لما تالاظ للمؤسسة من أن بعضا من أصحاد       

بياناتووه التووي منهووا بيووان باالسووتقطاعات التووي كووان  ووتم  انتهوواء الخدمووة باسووتيفاء دميووع إشووعارالنموواذج وهووج 
 استقطاعها من المؤمن عليه.

 
ولما كانت البيانات التي  تضمنها النمجذج المذكجر بما فيها البيوان الخواص بالمبوالغ المسوتقطعة مون       

ات يجعول النموجذج المؤمن عليه أو عدم ودجدها تعتبر كلها بيانات دجهرية ورسمية، وان نقص أاد تلوك البيانو
 غير مستجف من النااية القانجنية.

 
ولهووذا فووان المؤسسووة تهيووب بأصووحاد األعمووال ضوورورة اسووتيفاء دميووع البيانووات المجضووحة بالنموواذج       

الخاصة بتنظيم العالقة بيونهم وبوين المؤسسوة، موع مالاظوة أن كول بيوان مون بيانوات تلوك النمواذج مقصوجد بوه 
 اد تلك البيانات يعني عدم تحقيق هذا الهدف.أصالح العام، وان تخلف تحقيق هدف معين يقتضيه ال

 
 المد ر العام

 فهد مزيد الردعان       
 هو 1408ربيع األول  22التاريخ: 
 م1987نجفمبوور  14         
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 1988( لسنة 4تعميم رقم )
 بشأن

 صجرة من البطاقة المدنية إرفاق
 الخدمة إنهاءن/التعيي إعادةعند االلتحاق ألول مرة/ 

 مع النماذج المعدة لهذا الغرض
 

فوي شوأن نظوام المعلجموات المدنيوة باعتمواد  1982( لسونة 32( مون القوانجن رقوم )14تقضى المادة )
 البطاقة المدنية في إثبات شخصية صاابها لدى كافة الجهات الحكجمية وغير الحكجمية.

 
ت بأنهوا قوود انتهووت موون تجزيووع البطاقووات المدنيووة وايو  أن الهيئووة العامووة للمعلجمووات المدنيووة قوود أفوواد

 على كافة المجاطنين.
 

صوجرة مون البطاقوة المدنيووة موع المعوامالت التوي توورد  إرفواق ردووى  1/1/1989لهوذا فأنوه اعتبوارا مون 
الخدمة، مع النماذج المعدة لهوذا الغورض،  إنهاءالتعيين/ إعادةللمؤسسة والمتعلقة بحاالت االلتحاق ألول مرة/ 

ضرورة استيفاء ما تضمنته تلك النماذج من بيانات من نجع الجنسية وتواريخ المويالد بالتفصويل خاصوة فوي مع 
 االة التسجيل ألول مرة.

 المد ر العام
 فهد مزيد الردعان      

 هو1409صفر  11 :التاريخ
 م1988سبتمبر  22         
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 1988( لسنة 5تعميم رقم )
 بشأن

 ت االدتماعيةسريان أاكام قانجن التأمينا
 على الكجيتيين الذ ن يعهد إليهم بعمل معين لفترات محدودة

 أو بأعمال مؤقتة مقابل مكافآت
 

الووجزارات رأي المؤسسووة فووي موودى سووريان أاكووام قووانجن التأمينووات االدتماعيووة علووى  إاوودىاسووتطلعت 
قيووام بأعمووال مؤقتووة وذلووك ال إلوويهمبعووض الكووجيتيين الووذ ن تكلفهووم بعموول معووين لوود ها لفتوورات محوودودة، أو تسووند 

مقابول مكافووآت تصورف لهووؤالء موون بنود مكافووآت أعمووال أخورى فووي ميزانيوة الووجزارة، وال يطبووق فوي شووأنهم قووانجن 
 ونظام الخدمة المدنية.

 
وايوو  أن المنوواط فووي خضووجع الكووجيتيين ألاكووام البوواد الثالوو  موون قووانجن التأمينووات االدتماعيووة هووج 

موول، سووجاء كووان االلتحوواق بهووذا العموول بمقتضووى قوورارات تعيووين أو بعقووجد ارتبوواطهم بعالقووة عموول لوودى صووااب ع
، وسجاء كان األدر بالشهر أو باألسبجع أو باليجم أو بالقطعوة أو محددة المدةكتابية أو شفهية محددة أو غير 
 كان في صجرة مكافأة شهرية.

 
املين لود هم بصورف النظور ولهذا فأن المؤسسة تهيب بأصحاد األعمال القيام باالشتراك عن كافة الع

 عن خضجعهم أو عدم خضجعهم لقانجن ونظام الخدمة المدنية وأيا كانت وسيلة التعيين أو طريقة أداء األدر.
 

 والمؤسسة على استعداد لإلدابة على أي استفسار في شأن ما ورد في هذا التعميم.
 

 المد ر العام
 فهد مزيد الردعان

 هو1409صفور  11التاريخ 
 م 1988سبتمبر  22        
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 2001( لسنة 1تعميم رقم )
 بشأن

 إشعار إنتهاء الخدمة
 

 باستيفاءتالاظ المؤسسة أن بعض أصحاد األعمال ال  تقيدون عند تحرير إشعار إنتهاء الخدمة 
 دميع بياناته، وعدم إرفاق المستندات والبيانات المطلجبة وفقا لإلرشادات المجضحة به.

 

المستندات المطلجبة الزمة وضرورية لتنفيذ أاكام القانجن وتيسير صرف الحقجق لما كانت البيانات و و 
 التأمينية دون تأخير للمؤمن عليهم أو المستفيد ن أو المستحقين.

 

 لذا تهيب المؤسسة بأصحاد األعمال التقيد باآلتي: 

 الخدمة وفقا لإلرشادات المجضحة به. انتهاءاستيفاء دميع بيانات إشعار  (1

 رفاق المستندات والبيانات التالية:إ( 2

  الخدمة مرفقا به المستندات المؤيدة. انتهاءصجرة عن قرار 

  انتهاءتاريخ  ىالخاضعة واتبيان تدرج المرتب )األساسي، العالوة االدتماعية، البدالت 
 الخدمة(

 وفقا للنمجذج المرفق.

  الحكجمي للقطاع االنقطاعكشف تفصيلي بتجاريخ أيام  

 كري(.)مدني/عس

 .صجرة عن قرارات منح اإلدازة الخاصة بدون راتب وقرار مباشرة العمل 

ضرورة مجافاة المؤسسة بإقرار الحالة االدتماعية للمؤمن عليه أو المستفيد متضمنا أسماء وتاريخ ميالد ( 3
دة عنهم هذه العالوة خالل م بمن فيهم من قطعت –كل من األوالد الذ ن صرفت عنهم عالوة ادتماعية 

تنتهي خدمتهم بالجهات الحكجمية أو الجهات غير الحكجمية المشمجلين  وذلك بالنسبة لمن –الخدمة 
األوالد ألصحاد  بشأن منح العالوة االدتماعية وعالوة 2001( لسنة 391مجلس الجزراء رقم ) بقرار

دات ميالد األوالد ترفق باإلقرار صجر شها ير الحكجمية، على أنغالمهن والحرف والعاملين في الجهات 
 المذكجرين.

أما بالنسبة للجهات غير المشمجلة بقرار مجلس الجزراء المشار إليه، فيكتفي بإرفاق صجر شهادات ميالد 
 .)*(األوالد فقط

                                                           
 .      ( من هذا الكتاد58صحفة ) 2/7/2003الصادر بتاريخ  2003( لسنة 1( معدل بالتعميم رقم )3البند )  )*(
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وتؤكد المؤسسة عن أن عدم استيفاء بيانات إشعار الخدمة وعدم إرفاق المستندات المطلجبة يجعل 
ف من النااية القانجنية األمر الذي  تعذر معه قبجل المؤسسة لهذا إشعار إنتهاء الخدمة غير مستج 

 اإلشعار.

 

 المد ر العام          

 فهد مزيد الردعان               

 هـ1422ريع األول  11التاريخ: 

     م 2001يونيو  3     
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 بيان تدرج المرتب للمسجلين بالقطاع الحكجمي

 ري()مدني / عسك
 

 رقم التسجيل: )          (      اسم صااب العمل:
 

 رقم الهجيوة: )          (     اسم المؤمن عليه/ المستفيد:
 التاريخ
 

من       
 إلى

 العالوة االدتماعية المرتب األساسي
)بما فيها عالوة 

 األوالد(

 البدالت الخاضعة
 للتأمين التكميلي

عدد 
 األوالد

 
 المالاظات

 د نار فلس د نار فلس ارد ن فلس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 تجقيع وختم المسئجل:        
 
 

المؤمن عليه المعين بمكافأة شاملة بالقطاع الحكجمي،  دون بحقل المرتب األساسي مبلغ  -
 المكافأة وقيمة العالوة االدتماعية عن األوالد بحقل العالوة االدتماعية.
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 2003( لسنة 1تعميم رقم )
 بشأن
 2001( لسنة 1تعد ل التعميم رقم )

 بشأن إشعار انتهاء الخدمة
 

، أوضحت فيه البيانات بشأن إشعار انتهاء الخدمة 2001ة ( لسن1أصدرت المؤسسة التعميم رقم ) 
بشأن  2003( لسنة 2وزير المالية رقم ) والمستندات التي ترفق بهذا اإلشعار، ونظرا لصدور قرار السيد/

ح ( من التعميم المشار إليه بحي  يصب3للمعاش التقاعدي، فإن األمر  تطلب تعد ل البند ) الحد األدنى
 كالتالي:

ضرورة مجافاة المؤسسة بإقرار الحالة االدتماعية للمؤمن عليه أو المستفيد متضمنا أسماء وتاريخ  -3"
عنهم هذه العالوة بمن فيهم من قطعت  –ميالد كل من األوالد الذ ن صرفت عنهم عالوة ادتماعية 

وذلك بالنسبة لمن تنتهي خدمتهم بالجهات الحكجمية أو الجهات غير الحكجمية  –خالل مدة الخدمة 
بشأن منح العالوة االدتماعية وعالوة األوالد  2001( لسنة 391المشمجلين بقرار مجلس الجزراء رقم )

ن ترفق باإلقرار صجر شهادات ألصحاد المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكجمية، على أ
 ميالد األوالد المذكجرين.

أما بالنسبة للجهات غير المشمجلة بقرار مجلس الجزراء المشار إليه، فيكتفي بإرفاق صجر شهادات  
 ميالد األوالد فقط".

 لذلك تهيب المؤسسة بمراعاة هذا التعد ل. 

 المد ر العام                  

 الردعانفهد مزيد               

 هو1423دمادي األولى  02التاريخ: 

  م2003 جليج  02         
 



 59 

 
 

 2004( لسنة 1تعميم رقم )
 ألصحاد األعمال في الجهات الحكجمية 

 بشأن 
 قرار مجلس الجزراء الخاص

 بجق  االستعانة بالمتقاعد ن على بند المكافآت 
 

 بالمجافقة على اآلتي: 16/11/2003( بتاريخ 1124أصدر مجلس الجزراء قراره رقم )
 

 المكافآت.وق  االستعانة بالمتقاعد ن على بند  (1
 د المبرمة معهم مع قاعد معهم االيا عند انتهاء مدة التقاععدم التجد د للمتقاعد ن المت (2

 عدم خصم ما تم دفعه لهم.
ات تكلي  مجلس الخدمة المدنية بالبت بالطلبات المقدمة من الجزراء لالستعانة بأصحاد الخبر  (3

 النادرة والكفاءات المتميزة من المتقاعد ن.
 

ضرورة التنسيق  إلىالذي يشير  13/1/2004كما ورد إلى المؤسسة كتاد وزارة المالية المؤرخ 
تها مع الجهات الحكجمية المختلفة بخصجص تنفيذ ما ورد بقرار مجلس الجزراء المشار إليه، مع مجافا

 يتسنى للجزارة اتخاذ اإلدراءات المالية المناسبة.بالمبالغ التي صرفت بأسرع وقت ممكن ل
 

في الجهات الحكجمية إلى ضرورة التقيد  األعمالتجده نظر أصحاد المؤسسة  وبناء عليه فإن
ببيان بكافة الحاالت التي تمت فيها االستعانة بما ورد بقرار مجلس الجزراء المشار إليه، مع مجافاة المؤسسة 

كافآت مع بيان تاريخ االلتحاق وتاريخ انتهاء العقد ومقدار المكافأة المنصرفة شهريا بالمتقاعد ن على بند الم
في كل االة على ادة ولج كان ذلك كله سابقا على قرار مجلس الجزراء المشار إليه ، مع إخطار المؤسسة 

قورار ، وذلك تجنبا لما ( من ال3استنادا إلى البند ) آتمستقبال بمن  تم تعيينهم من المتقاعد ن على بند المكاف
  ترتب على المخالفة من آثار . 

 
 المد ر العام بالنيابة
 امد مشاري الحميضي

 
 

 هو . 1424ذو الحجة  6 التاريخ :
 م. 2004 نا ر  28          
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 2009( لسنة 3تعميم رقم )

 باأن

 تسجيل أصحاب المعااات التقاعدية

 بعد التقاعدعند ةعادع تعيينهم أو التحاقهم بالعمل 

 
تالاظ للمؤسسة قيام بعض أصحاد األعمال بتعيين بعض أصحاد المعاشات التقاعدية 
لد هم دون إخطار المؤسسة بذلك وتسجيلهم لد ها خالل عشرة أيام من تاريخ التحاقهم بالخدمة، 

من الئحة  (9( من قانجن التأمينات االدتماعية والمادة )94وذلك إعمااًل لما تقضي به أاكام المادة )
، مما ترتب 1977( لسنة 11قجاعد وإدراءات التسجيل بالمؤسسة الصادرة بقرار وزير المالية رقم )

عليه صرف مبالغ دون وده اق ألصحاد المعاشات المذكجرين اعتبارًا من تاريخ التحاقهم بالخدمة 
ة التي تقضي بإيقاف ( من قانجن التأمينات االدتماعي3بند/115( و)27بالمخالفة ألاكام المادتين )

صرف المعاش التقاعدي في االة التحاق صااب المعاش بأي عمل بعد تقاعده واظر الجمع بين 
 المعاش التقاعدي وبين المرتب كأصل عام.

 
ونظرًا إلى أن إخالل أصحاد األعمال بالتزامهم المشار إليه يسبب إضرارًا بصناد ق 

ك عليها من تحصيل لالشتراكات المستحقة في المجاعيد التقاعد التي تد رها المؤسسة لما يفجته ذل
المقررة لذلك قانجنًا، ولما  ترتب عليه من صرف مبالغ بغير استحقاق من الصناد ق المذكجرة التي 
تمجل اقجق كافة المشتركين بأنظمة التأمينات االدتماعية مما قد يعرض أمجالها للضياع، وباألخذ 

ها التنبيه إلى ضرورة التزام أصحاد األعمال بتسجيل كافة الكجيتيين في االعتبار أن المؤسسة سبق ل
 1986( لسنة 2و) 1978( لسنة 9العاملين لد هم خالل المجعد السابق بيانه وذلك بالتعاميم أرقام )

 .1988( لسنة 5و)
 

لذلك فإن المؤسسة تهيب بأصحاد األعمال في كافة القطاعات ضرورة التقيد بأاكام 
ًا لما تقدم وإال سجف تضطر و انطالقًا من مسئجليتها عن اسن تطبيق القانجن والحفاظ القانجن وفق

على أمجال الصناد ق و إلى اتخاذ كافة اإلدراءات القانجنية الالزمة للحفاظ على اقجقها بما في ذلك 
تيجة مطالبة أصحاد األعمال المخالفين لألاكام السابق بيانها بتعجيضها عن أي أضرار تلحق بها ن

اإلخالل بالتزامهم المذكجر، وباألخذ في االعتبار أن اإلخالل بهذا االلتزام، وما  ترتب عليه من صرف 
للمعاشات التقاعدية دون وده اق في ااالت تعيين أصحاد المعاشات التقاعدية دون إخطار 
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ى مال عام المؤسسة بذلك، فيه ما قد يشكل درائم االستيالء على مال عام وتسهيل االستيالء عل
واالمتناع عن إعطاء المؤسسة البيانات المنصجص عليها في قانجن التأمينات االدتماعية بقصد عدم 

 الجفاء بمستحقاتها والحصجل على أمجالها بغير اق.
 

 المد ر العام
 
 

 فهد مزيد الردعان
 

 هو 1430دمادي األولى  23التاريخ: 
 م 2009ما وووووج  18المجافق: 
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 2015( لسنة 1تعميم رقم )

 باأن االستمارات المعتمدع لدى المؤسسة

 

بتقريااار مكافاااأع مالياااة للخاضاااعين لقاااانون التأميناااات  2014( لسااانة 110باإلااااارع ةلاااى القاااانون رقااام ) -

 االجتماعية ومكافات التقاعد للعسكريين عند انتهاء االاتراك.

 

داث نموذج جديد تحت رقم النموذج ( واستح103وبناء على ما تضمنه من أحكام فقد تم تعديل النموذج ) -

 ( خاص لمن أعيد تعيينه ويتم استيفاؤه من قبل المؤمن عليه.107)

 

علاى  1/1/2015برجاء اعتماد استالم االستمارات المرفقة طيه وذلك من أصاحاب األعماال اعتبااران مان  -

 أن تكون مستوفاع بالاكل الصحيح وباألخص فيما يتضمن خانتي صرف المكافأع.

 

 بالنيابةير العام المد

 

 الايخ/ عبدهللا جابر األحمد الصباح

 نائب المدير العام لائون االستثمار

 هو 1436 ربيع اآلخر 1التاريخ: 
 م 2015  نا ر 21 
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 2015( لسنة 2تعميم رقم )

 ةرفاق العمل الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملةباأن 

 

بتعااديل  4/5/2015الصااادر فااي  2015( لساانة 613ء رقاام )بمناساابة صاادور قاارار مجلااس الااوزرا

بااأن مانح العاالوع االجتماعياة وعاالوع األوالد  2001( لسانة 391بعض أحكاام قارار مجلاس الاوزراء رقام )

 ( منه بالتالي:1ألصحاب المهن والحرف للعاملين في الجهات غير الحكومية والذي قضى بالمادع )

( 7المااار ةلياه بناد جدياد بارقم ) 2001( لسانة 391قارار رقام )"يضاف ةلى المادع الخامسة مان ال

 نصه التالي:

 "أن يكون مسجالن لدى الهيئة العامة للقوى العاملة"           ".

 

لذا فإن المؤسسة تود أن توجه نظر أصحاب األعمال بالقطااع األهلاي الغيار مملاوك للدولاة وأصاحاب 

ضارورع ةرفاااق ةذن العماال الصااادر عاان  1/9/2015تباااران ماان المهان الااذين يعملااون لحسااابهم الخااص أنااه اع

 الهيئة العامة للقوى العاملة كأحد المستندات الالزمة للتسجيل لدى المؤسسة تنفيذان للقرار الماار ةليه أعاله.

 

 المدير العام

 

 حمد مااري الحميضي

 هو 1436رمضان  25التاريخ: 
 م 2015  جليج 12 
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   2016نة ( لس3تعميم رقم )

 

( ماان قااانون التأمينااات اإلجتماعيااة بوجااوب أن يقاادم كاال صاااحب عماال للمؤسسااة 96تقضااي المااادع )

التااي يتطلبهااا تنفيااذ القااانون، كمااا أن عليااه أن يحااتفظ بالاادفاتر  سااتماراتواالالكاااوف والبيانااات واإلخطااارات 

ن والسجالت الالزمة لذلك وأن يقوم بإنااء ملف خاص بصاحب العمل وبكل مؤم ن عليه يعمال لدياه، وذلاك وفقاا

للاروط واألوضاع والمواعيد التي يحددها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس اإلدارع، وقاد صادر تنفياذان 

 .1977( لسنة 11لذلك الئحة قواعد وةجراءات التسجيل بالمؤسسة بالقرار رقم )

 

األعمااال والمااؤمن علاايهم لاادى وحيااث أنااه تقاارر ةضااافة بعااض المسااتندات الالزمااة لتسااجيل أصااحاب 

( 11( و)10المؤسسة للمستندات الواردع في الالئحة الماار ةليها، وذلك بالقرارين الصادرين مؤخران برقمي )

 .2016لسنة 

 

وحرصان من المؤسسة على ةحاطة المخاطبين بأحكام القارارات المااار ةليهاا بالتزامااتهم بماا يمكانهم 

 يضمن سالمة تطبيق أنظمة التأمينات اإلجتماعية. من أدائها على النحو الصحيح، و

 

فإنها تود أن توضح ألصحاب األعماال فاي القطااعين األهلاي والنفطاي أناه يتعاين علايهم االلتازام بماا 

 يلي:

 

ةرفاق المستند الذي يفياد ساريان التارخيص أو التصاريح الصاادر بمزاولاة الناااط عناد التقادم بطلاب  -1

 ة.تسجيل صاحب العمل لدى المؤسس

تقديم نسخة حديثة من المستند الماار ةليه فاي البناد الساابق فاي كال مارع يتقادم فيهاا صااحب العمال  -2

 بطلبات لتسجيل المؤمن عليهم العاملين لديه لدى المؤسسة.

ةخطااار المؤسسااة بانتهاااء أو ةلغاااء التاارخيص أو التصااريح الماااار ةليااه أو أي تعااديل فيااه يااؤثر فااي  -3

 المؤمن عليهم العاملين لديه. تسجيل صاحب العمل أو تسجيل

تطااارأ علياااه باااالملف الخااااص بالتأميناااات  تةرفااااق صاااورع مااان التااارخيص أو التصاااريح وأي تعاااديال -4

( مان الالئحاة المااار ةليهاا كال صااحب عمال 15اإلجتماعية )ملف صاحب العمل( الذي تلزم المادع )

 بإناائه.

المااؤمن عليااه لااديها بااالملف الخاااص  ةرفاااق اااهادع ماان الهيئااة العامااة للقااوى العاملااة تفيااد تسااجيل -5

( ماان الالئحااة الماااار ةليهااا كاال 16بالتأمينااات اإلجتماعيااة )ملااف مااؤمن عليااه( الااذي تلاازم المااادع )

 صاحب عمل بإناائه.
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ن للصاالح العاام، وباألخاذ فاي االعتباار أن اإلخاالل  وتأمال المؤسساة التقياد باألحكاام المااار ةليهاا تحقيقاا

ا هذه األحكام يرتب في حق صاحب العمل المبالغ اإلضافية المنصوص عليها في الماادع بااللتزامات التي تقرره

 فقرع ثانية( من القانون. /92)

 

 والمؤسسة على استعداد للرد على أية استفسارات قد تثور في اأن ما ورد في هذا التعميم.

 

 المدير العام

 

 

 حمد مااري الحميضي

 

 

 هو 1438محرم  19التاريخ: 
 م 2016تجبر أك 20 
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 الثاني الجزء

 
 
 

 القرارات والتعاميم الخاصة

 باالاتراكات
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 1977 ( لسنة10قرار رقم )
 بشأن

 قجاعد اساد وأداء االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة
 وفقا ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية

 
 وزير المالية،
بإصدار قانجن التأمينات  1976( لسنة 61القانجن رقم )على األمر األميري ب اإلطالعبعد 
 االدتماعية،

 بقانجن معاشات ومكافآت التقاعد للمجظفين المدنيين، 1960( لسنة 3وعلى المرسجم األميري رقم )
في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من ردال  1961( لسنة 27وعلى القانجن رقم )

 الجيش والقجات المسلحة،
 في شأن العمل في القطاع األهلي، 1964 لسنة (38ى القانجن رقم )وعل

 وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسووة العامووة للتأمينووات االدتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ
 م.10/9/1977 هو المجافق27/9/1397

 
 -قوورر -

 
لمؤمن عليهم في القطاع الحكجمي (: يعمل بالالئحة المرافقة في شأن اساد وأداء االشتراكات عن ا1مادة)

والقطاعين األهلي والنفطي والمبالغ األخرى المستحقة وفقا ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية 
 المشار إليه.

 
 .)*(1/10/1977(:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من 2مادة)

 
 وزير المالية                        

 عبد الرامن سالم العتيقي                    
 
 

 هو                               1397رمضان 27  التاريخ:
 م1977سبتمبر 10          

 
 

                                                           
 .(1157العدد ) 19/9/1977الجريدة الرسمية بتاريخ بنشر   )*(
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 الئحة
 قجاعد اساد وأداء االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة

 وفقا ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية
 

 أوال: االشتراكات الشهرية
 طريقوة تقد رهوا

 

 تحسب االشتراكات المستحقة للمؤسسة على النحج التالي: (: 1مادة)
 %( من المرتب شهريا،  لتزم بها المؤمن عليه وتقتطع من مرتبه. 5)
 %( من المرتب شهريا،  لتزم بها صااب العمل.10)

وتكجن االشتراكات في القطاع الحكجمي عن دزء من الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة أو تنتهي 
 ا استحق عنه من مرتب إلى مرتب الشهر الكامل.بنسبة م

 
أما في القطاعين األهلي والنفطي فتحسب كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة وال تستحق 

 عن دزء الشهر الذي تنتهي فيه.
 

 المدة التي تحسب عنها
 

ن المؤمن عليه (:     تحسب االشتراكات عن كل مدة يقضيها المؤمن عليه لدى صااب عمل ولج كا2مادة)
بدون مرتب أو كانت من مدد اإلدازات المرضية بدون مرتب أو من مدد الجق  عن العمل أو 

 .)*(االنقطاع عنه التي  تقرر ارمان المؤمن عليه من مرتبه عنها
 

 المرتب المحسجبة على أساسه
 

ل  نا ر من كل عام على صااب العمل في القطاعين األهلي والنفطي أن يقدم للمؤسسة في أو  (: 3مادة)
بيانا بمرتبات المؤمن عليهم العاملين لديه في هذا التاريخ بمن فيهم من هم تحت االختبار 

دبة اواشتراكاتهم على االستمارة التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض وإال اسبت االشتراكات الج 
المستحقة  األداء على أساس آخر بيان قدم منه للمؤسسة وذلك إلى اين اساد االشتراكات

 فعال.
 

أو خالل عشرة  10/10/1977ويقدم هذا البيان في بدء االشتراك بالمؤسسة في ميعاد غا ته 
 أيام من تاريخ سريان القانجن على صااب العمل.

وفي االة عدم تقديم بيانات أصال أو عدم ودجد السجالت والمستندات التي  تعين على صااب 
تأمينات االدتماعية تحسب االشتراكات المستحقة بقرار من العمل افظها وفقا ألاكام قانجن ال

 المؤسسة طبقا لما تسفر عنه تحرياتها.
 

                                                           
 .الكتاد( من هذا 127صفحة ) 1981نة ( لس5 رادع التعميم رقم )  )*(
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(: إذا لم  ؤد صااب العمل االشتراكات على أساس المرتبات الحقيقية  لتزم بأن  ؤدي إلى المؤسسة 4مادة)
المبالغ اإلضافية التي %( من االشتراكات التي لم  ؤدها فضال عن الفجائد و 50مبلغا إضافيا  جازي )

 ( من هذه الالئحة.13 لتزم بها بسبب التأخير والمنصجص عليها في المادة )
 

في تحد د المرتب الذي تحسب على أساسه االشتراكات في القطاع الحكجمي تطبق القجاعد  (:5مادة)
 اآلتية:
الدتماعية بما في المرتب األساسي مضافا إليه عالوة االنتقال والعالوة ا -يقصد بالمرتب أ (

وال يشمل المرتب ما يمنح عينا  -ذلك العالوة المقررة عن األوالد وعالوة غالء المعيشة 
 للمؤمن عليه ولج كان عجضا عن هذه العالوات.

 د(  تحسب االشتراكات على أساس مرتب كل شهر، وتتعدل قيمة االشتراكات تبعا لتغير المرتب.
يع عقجبة الخصم أو أية استقطاعات أخرى مثل النفقة والقرض ال يعتبر تخفيضا للمرتب تجق  دو(

واشتراكات التأمينات االدتماعية،أما عقجبة خفض المرتب والدردة معا فيعتد بهما في 
 تحد د المرتب الذي يحسب على أساسه االشتراك.

 
فطي تطبق (: في تحد د المرتب الذي تحسب على أساسه االشتراكات في القطاعين األهلي والن6مادة)

 القجاعد اآلتية:
أ ( يشمل المرتب ما  تقاضاه المؤمن عليه من أدر أساسي مضافا إليه كل ما  تقاضاه عادة من 

 عالوات ومكافآت أو عمجلة أو منح أو هبات دورية.
( د نارا شهريا أعتد بهذا الحد، فإن زاد 88إذا كان العمل بدون مرتب أو قل المرتب عن ) د(

 .)*(د نارا شهريا فال يعتد إال بهذا الحد (720األدر عن )
ال يعتبر تخفيضا للمرتب الجزاءات المجقعة على المؤمن عليه بخصم أيام من المرتب أو أي  دو(

 استقطاعات أخرى مثل النفقة والقرض واشتراكات التأمينات االدتماعية.
العمل في الشهر  في اساد المرتب الشهري لمن ال  تقاضجن مرتباتهم مشاهرة تحدد أيام (د

بثالثين  جما فيما عدا من ال تصرف لهم مرتبات عن أيام الرااة األسبجعية فتحدد عدد أيام 
 العمل في الشهر بست وعشرين  جما.

هو( يعتد عند التحاق المؤمن عليه بالعمل ألول مرة أو لدي صااب عمل دد د بالمرتب في تاريخ 
الي، ثم تحسب االشتراكات على أساس المرتب في االلتحاق بالعمل وذلك اتى أول  نا ر الت

 أول شهر  نا ر من كل سنة.
 

مع  1977ي الخدمة في أول أكتجبر سنة فويسري اكم الفقرة السابقة على المجدجد ن 
االعتداد أول مرة بمرتبهم في هذا التاريخ, وفي دميع الحاالت ال يعتد بأي تعد ل يطرأ على 

 .المرتب اتى أول  نا ر التالي
 

                                                           
فيراعى ذلك في كل اكم  ( من الكتاد األول18صفحة )( 2رقم )تم تعد ل الحد ن األدنى واألقصى للمرتب على النحج المبين في هامش   )*(

  تعلق بشأنهما في هذا القرار.
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(:   تحسب االشتراكات بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين األهلي والنفطي الذ ن  تقاضجن مرتباتهم 7مادة)
بالقطعة أو باإلنتاج على أساس متجسط ما  تقاضجنه من مرتب عن أيام العمل الفعلية في 
 شهر االلتحاق بالخدمة ثم تحسب االشتراكات ابتداء من شهر  نا ر التالي على أساس
متجسطها خالل الثالثة شهجر السابقة عليه أو خالل مدة العمل بالقطعة أو باإلنتاج أن قلت 

 عن ذلك.
 

تحسب  1977وبالنسبة إلى المؤمن عليهم المجدجد ن في الخدمة في أول أكتجبر سنة        
ن االشتراكات على أساس متجسط المرتب عن الثالثة شهجر السابقة على التاريخ المذكجر أو ع

مدة العمل بالقطعة أو باإلنتاج أن قلت عنها وذلك اتى أول  نا ر التالي ثم يطبق اكم الفقرة 
 مرتب هذا الشهر. إلىالسابقة بالنسبة 

 
ومع ذلك ال يعتد في دميع األاجال بالمدة التي تتخذ أساسا للحساد أن قلت عن خمسة عشر 

  جما وتستكمل إلى هذا الحد من الشهر التالي.
 

 مل بعبء االشتراكاتالمتح
 

 %(من مرتبه.5(:  تحمل المؤمن عليه بنسبة االشتراك الشهري من المرتب بجاقع )8مادة)
 %(.10ويتحمل صااب العمل بنسبة االشتراك الشهري بجاقع )

ومع ذلك  تحمل صااب العمل بمجمجع النسبتين المنصجص عليهما في الفقرتيون السابقتيوون 
 :%( في الحاالت اآلتية15)
 إذا كان المؤمن عليه يعمل بدون مرتب أو كان في إدازة مرضية بدون مرتب. أ (
د نارا أو كان في إدازة مرضية بمرتب يقل  88إذا كان المؤمن عليه  تقاضى مرتبا يقل عن  (د

 عن هذا الحد، وذلك عن الفرق بين هذا الحد وبين ما  تقاضاه المؤمن عليه.
 

مادة السابقة  تحمل المؤمن عليه بمجمجع النسبتين المنصجص عليهما في (:   استثناء من أاكام ال9مادة)
 المادة السابقة متى طلب اساد المدد اآلتية ضمن مدة االشتراك في هذا التأمين:

 إذا كانت المدة بدون مرتب.  أ (
مدد اإلعارة أو االنتداد لدى صااب عمل ال يخضع ألاكام هذا القانجن متى كان صااب  د(

 األصلي ال  تحمل بمرتب المؤمن عليه خاللها.العمل 
( من قانووجن التأمينات 12المدد المنصجص عليها في الفقرة الثانية من المادة ) دو(

 .(1)االدتماعية
 

                                                           

 .1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992 ( لسنة127( قبل تعد لها بالمرسجم بالقانجن رقم )12يقصد بذلك المادة ) (1)
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(:  في ااالت ال المنشأة أو تصفيتها أو إغالقها أو إفالسها أو إدمادها في غيرها أو انتقالها 10مادة)
ة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات يكجن الخلف مسئجال باإلرث أو الجصية أو الهب

 بالتضامن مع أصحاد األعمال السابقين عن سداد االشتراكات المستحقة للمؤسسة.
فإذا آلت المنشأة إلى الخلف بطريق اإلرث كان مسئجال عن هذه االلتزامات في ادود ما آل إليه 

 من تركة.
 

لعمل بتنفيذ أعماله أو دزء منها إلى مقاول ودب عليه إخطار المؤسسة باسم (:  إذا عهد صااب ا11مادة)
المقاول وعنجانه قبل تاريخ البدء بالعمل بثالثة أيام على األقل.ويلتزم المقاول بهذا اإلخطار 
بالنسبة للمقاول من الباطن ويكجن صااب العمل والمقاول األصلي والمقاول من الباطن 

 االلتزامات المقررة في هذا القانجن.متضامنين في الجفاء ب
 

 ميعاد الجفاء باالشتراكات
 

(:   تكجن االشتراكات وادبة األداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه أو لصدور قرار 12مادة)
( من هذه الالئحة ولج تظلم صااب 3المؤسسة بحساد االشتراكات وفقا للفقرة األخيرة من المادة)

من قانجن التأمينات  (109و 107و 89التقد ر أو طعن فيه وفقا ألاكام المجاد )العمل من هذا 
 االدتماعية.

 
على أنه بالنسبة لالشتراكات التي تستحق عن المرتبات التي تقرر صرفها بحكم القانجن أو 
بمجدب أاكام قضائية أو قرارات إدارية أو تسجيات الاقة على تاريخ استحقاقها فتكجن وادبة 

 ء في أول الشهر التالي للشهر الذي نفذت فيه األاكام أو القرارات أو التسجيات.األدا
 

 (:    لتزم صااب العمل في اال التأخير في سداد االشتراكات بأداء:13مادة)
%(سنجيا عن المدة من تاريخ ودجد األداء اتى تاريخ تمام السداد وذلك 6أ (  فجائد بجاقع)

زم بها أو بالنسبة لحصة المؤمن عليه التي  لتزم باقتطاعها سجاء بالنسبة للحصة التي  لت
 من مرتبه وأدائها للمؤسسة.

ن االشتراكات المستحقة عن كل  جم تأخير وذلك دون اادة إلى إنذار م %(    ) مبلغ إضافي يعادل د(
 .(1)أو تنبيه

                                                           

( 91األداء اتى تاريخ السداد وفقا للتعد ل الذي أدري على المادة ) د%( شهريا من تاريخ ودج 1ألغيت الفجائد وعدل المبلغ اإلضافي إلى ) (1)
 .1/5/1993المعمجل به اعتبارا من  1992( لسنة 127من القانجن بالمرسجم بالقانجن رقم )
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 ثانيا:مدد الخدمة السابقة
 اساد المدة

 
دخل مدة خدمة المؤمن عليه المحسجبة في المعاش وفقا ألاكام المرسجم (:   في القطاع الحكجمي:ت14مادة)

المشار إليه أو ألاكام أي نظام خاص ضمن مدد االشتراك في  1960( لسنة 3األميري رقم )
 التأمين فيما عدا المدد اآلتية:

 
أو على  المدد التي اصل على مكافأة تقاعد عنها إلى أن  رد هذه المكافأة أما دفعة واادة أ ( 

( من قانجن التأمينات االدتماعية ولج كان قد اختار قبل العمل بهذا 27أقساط طبقا للمادة)
القانجن االاتفاظ بها ومحاسبته عند انتهاء خدمته على أساس مدة خدمته الجد دة 

 وادها.
 

 المدد التي ارم المؤمن عليه من معاشه أو مكافأته عنها بقرار تأد بي أو اكم قضائي. د( 
 

المشار إليه  1961( لسنة 27ج(   مدد الخدمة المحسجبة في التقاعد وفقا ألاكام القانجن رقم ) 
( من قانجن التأمينات 28ما لم يحجل ااتياطي تلك المدة وفقا ألاكام المادة )

 االدتماعية.
 

كه في المؤسسة تدخل مدة خدمة المؤمن عليه السابقة على اشترا (: في القطاعين األهلي والنفطي:15مادة)
 والتي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة ضمن مدة االشتراك في التأمين فيما عدا المدد اآلتية:

 
 .(1)أ  (  المدد التي قضيت في الخدمة قبل اصجل المؤمن عليه على الجنسية الكجيتية

 .(2)1977د(  المدد التي انتهت خدمة المؤمن عليه فيها قبل أول أكتجبر  سنة
 

 تحمله المؤمن عليه عنهاما  
 

(:  ال  تحمل المؤمن عليه في القطاع الحكجمي بأية مبالغ عن مدد الخدمة في القطاع الحكجمي 16مادة)
والمحسجبة في المعاش طبقا ألاكام المرسجم األميري رقم  1977السابقة على أول أكتجبر سنة 

 .1960( لسنة 3)
 

                                                           

( لسنة 37مكررا( إلى هذا القانجن بمجدب القانجن رقم ) 30( من قانجن التأمينات االدتماعية، وإضافة المادة )13عد تعد ل المادة )ب (1)
 أصبح يججز ضم هذه المدد. 1982

 

 1980( لسنة 71رقووم )( من هذا القانجن بمجدب القانجن 30( من قانجن التأمينات االدتماعية، وتعد ل المادة )13بعد تعد ل المادة ) (2)
 أصبح يججز ضم هذه المدد.
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طاعين األهلي والنفطي عن مدة اعتبارية تعادل نصف مدة (:  يستحق على المؤمن عليه في الق17مادة)
%( من 5( من هذه الالئحة مبلغ بجاقع )15خدمته السابقة المنصجص عليها في المادة )

الذي يحسب االشتراك على  1977المرتب السنجي محسجبا على أساس مرتب شهر أكتجبر سنة 
 لمدة االعتبارية المذكجرة.أساسه مضروبا في اثني عشر وذلك عن كل سنة من سنجات ا

 
 ما  تحمله صااب العمل عنها

 
صافي القيمة الحالية لاللتزامات  1977(:   يستحق على الخزانة العامة في أول أكتجبر سنة 18مادة )

كما يستحق  1960( لسنة 3االعتبارية لصندوق التقاعد المنشأ بمقتضى المرسجم األميري رقم )
ات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة أو ذات على الجهات الحكجمية والهيئ

الميزانيات المستقلة والجهات العامة األخرى والتي تخضع ألنظمة تقاعد خاصة صافي القيمة 
، وذلك بالنسبة للمؤمن 1977الحالية لاللتزامات االعتبارية لهذه األنظمة في أول أكتجبر سنة 

مستحقين عنهم الخاضعين لهذه األنظمة والذ ن  تمتعجن اتى عليهم وأصحاد المعاشات أو ال
 ذلك التاريخ بمزاياها.

 
ويكجن تقد ر االلتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس المزايا واالشتراكات الجاردة               

في تقد ر في قانجن التأمينات االدتماعية وباستخدام نفس األسس االكتجارية التي استخدمت 
 النسبة المئجية لالشتراكات المنصجص عليها في القانجن.

 
(:   تستحق على صااب العمل في القطاعين األهلي والنفطي مكافأة نهاية الخدمة كاملة عن مدد 19مادة )

الخدمة السابقة على االشتراك في المؤسسة بفرض انتهاء خدمة المؤمن عليه عند صااب 
 .1977جم األخير من شهر سبتمبر سنة العمل الحالي بنهاية الي

 
( 38(:   تحسب المكافأة المنصجص عليها في المادة السابقة بالمعدالت الجاردة في القانجن رقم )20مادة )

 المشار إليه على النحج التالي:
أدر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنجات الخمس األولى وخمسة عشر  جما عن  أ ( 

التالية بحي  ال تزيد المكافأة في مجمجعها عن أدر سنة، وذلك كل سنة من السنجات 
 للعمال الذ ن  تقاضجن أدجرهم باليجمية أو باألسبجع أو بالقطعة أو بالساعة.

أدر خمسة عشر  جما عن كل سنة خدمة من السنجات الخمس األولى وأدر شهر عن  د(
مجعها عن أدر سنة ونصف كل سنة من السنجات التالية، بحي  ال تزيد المكافأة في مج

 وذك للعمال الذ ن  تقاضجن أدجرهم شهريا.
 دو(  تحسب المكافأة عن كسجر السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.



 77 

د(    تحسب المكافأة على أساس ما  تقاضاه المؤمن عليه من أدر أساسي مضافا إليه كل 
بات دورية ولج زادت ما  تقاضاه عادة من عالوات ومكافآت أو عمجلة أو منح أو ه

 ( د نارا شهريا.720على )
 

بقيمة الزيادة  أفضل(:   لتزم أصحاد األعمال الذ ن  رتبطجن بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار 21مادة )
بين ما كانجا  تحملجنه في تلك األنظمة ومكافأة نهاية الخدمة محسجبة على األساس 

 المنصجص عليه في المادة السابقة.
 

الزيادة المنصجص عليها في الفقرة السابقة عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سجاء  وتحسب
في ذلك مدد الخدمة السابقة أو الالاقة لالشتراك في المؤسسة واتى تاريخ انتهاء خدمتهم 

 فعال وعلى أساس المرتب المنصجص عليه في البند )د( من المادة السابقة.
 

 قةميعاد الجفاء بااللتزامات الساب
 

( من هذه الالئحة  تم تقسيطها على 17(:   المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم طبقا للمادة )22مادة )
( المرافق، أو على أقساط محددة المدة وفقا للجدول رقم 1أقساط مدة الحياة وفقا للجدول رقم )

 ( المرافق.2)
 

ا استحق من مرتب عنه إلى مرتب الشهر ويكجن مقدار القسط عن دزء من الشهر بنسبة م               
 الكامل.

 
ويقجم صااب العمل باستقطاع هذه األقساط من مرتب المؤمن عليهم وسدادها للمؤسسة                

 شهريا.
 

(:   يستقطع أول قسط من األقساط الشهرية مدى الحياة المنصجص عليها في المادة السابقة من 23مادة )
ويستمر استقطاع األقساط من المعاش التقاعدي إذا انتهت  1977مرتب شهر أكتجبر سنة 

 خدمة المؤمن عليه مستحقا له وذلك اتى وفاته أو وقجع عجز كامل له.
أما إذا استحق مكافأة تقاعد فتخصم منها المبالغ المستحقة على المؤمن عليه عن مدد الخدمة               

وفقا لسن المؤمن عليه عند انتهاء خدمته ومقدار وتحدد  1977السابقة على أول أكتجبر سنة 
القسط الشهري المستحق عليه والمدد الباقية لدفع األقساط في االة األقساط المحددة المدة 

 ( المرافقين بحسب األاجال.4 و 3وذلك طبقا للجدولين رقم )
كام الباد الثال  من قانجن لتحق المؤمن عليه من دد د بعمل من األعمال الخاضعة ألااوإذا               

التأمينات االدتماعية المشار إليه ولم يكن قد صرف مكافأة التقاعد عن مدة خدمته السابقة، 
التزم صااب العمل بأن يستقطع من مرتبه األقساط التي تجق  سدادها في المدة من تاريخ 
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ضعف المدة المشار انتهاء خدمته اتى تاريخ التحاقه بالعمل من دد د وذلك على مدة تساوي 
 .)*(إليها، وتسدد إلى المؤسسة شهريا مع األقساط األخرى المستحقة

 
( من هذه الالئحة دفعة واادة خالل 19(:  ؤدي صااب العمل المكافأة المستحقة عليه طبقا للمادة )24مادة )

 .1977أكتجبر سنة  30الفترة اتى 
 

اط شهرية أو سنجية وفقا للجدول رقووم ويججز لصااب العمل أن  ؤدي هذه المكافأة على أقس
( المرافق لهذه الالئحة وبالشروط الجاردة فيه على أن  تم اختياره لطريقة السداد خالل 5)

 المهلة المنصجص عليها في الفقرة السابقة وإال التزم بسداد المكافأة دفعة واادة.
 
الدتماعية المشار إليه يججز ( من قانجن التأمينات ا92ومع مراعاة ما تنص عليه المادة )   

للمد ر العام للمؤسسة التجاوز عن التأخير في الميعاد المنصجص عليه في الفقرة السابقة في 
 الحاالت التي  رى فيها أن المركز المالي لصااب العمل ال يسمح بالسداد دفعة واادة.

 
ن تاريخ انتهاء خدمة المؤمن مجما (:    لتزم صااب العمل بأن  ؤدي إلى المؤسسة خالل ثالثين  25مادة )

 ( من هذه الالئحة.21عليه الزيادة المنصجص عليها في المادة )
 

(:   لتزم صااب العمل في االة التأخير في سداد مكافأة نهاية الخدمة أو األقساط أو المبالغ 26مادة )
بالغ اإلضافية ( من هذه الالئحة بأداء الفجائد والم25، 24، 22المنصجص عليها في المجاد )
 ( من هذه الالئحة.13المنصجص عليها في المادة )

 
 ثالثا: طريقة السداد

 
(: تسدد االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة وفقا ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه 27مادة)

ض ويكجن أداؤها بمجدب االستمارات التي تعدها المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية لهذا الغر 
بمجدب إشعار إ داع لحساد المؤسسة في البنجك التي تحددها أو شيكات على البنجك باسم 

 المؤسسة أو إيصال تحصيل نقدي على خزينة المؤسسة.
 

 ويكجن إثبات تاريخ أداء االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة للمؤسسة على النحج التالي:         
 ك.تاريخ اإل داع بالبنج  (1
 تاريخ تسليم الشيك للمؤسسة في االة التسليم باليد. (2
 تاريخ الكتاد المسجل الذي يحتجي عل الشيك اال إرساله بالبريد. (3
 تاريخ الدفع نقدا. (4

                                                           
 .5/10/1978والمعمجل به اعتبارا من  1978( لسنة 9أضيفت الفقرة الثالثة بمجدب قرار وزير المالية رقم )  )*(
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(: على صااب العمل أداء األقساط الشهرية التي تخصم من مرتبات المؤمن عليهم إلى المؤسسة 28مادة )

د المقررة ألداء هذه االشتراكات وذلك على االستمارة التي المجاعي يمع االشتراكات الشهرية وف
 تعدها المؤسسة لهذا الغرض. وتسري على األقساط المذكجرة كافة أاكام االشتراكات الشهرية.

 
(:  لتزم صااب العمل بالجفاء باألقساط المشار إليها بالمادة السابقة كاملة عن المؤمن عليه في 29مادة)

أدره أو مرتبه أو في االة عدم كفاية األدر أو المرتب القتطاع القسط االة عدم اصجله على 
 المطلجد طالما أن عالقة العمل ال زالت قائمة.

 
(: تكجن مصاري  إرسال االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة للمؤسسة على اساد صااب 30مادة )

 العمل.
 

ب العمل في القطاعين األهلي والنفطي الشتراكاته (: تصدر المؤسسة الشهادة الدالة على سداد صاا31مادة )
 بالمؤسسة على النمجذج الذي تعده لهذا الغرض على أن  تضمن البيانات التالية:

 اسم صااب العمل. (أ
 رقم تسجيل صااب العمل لدى المؤسسة. (د
 بيان المركز الرئيسي لصااب العمل وفروعه إن وددت وعناوينها. (ج
 ارية المفعجل.المدة التي تظل فيها الشهادة س (د

 
وعلى صااب العمل أن  تقدم للمؤسسة بطلب لتجد د الشهادة وذلك قبل انتهاء مدة سريان 

 مفعجلها بشهر على األقل.
وتجدد تلك الشهادة بمجدب تصد ق المؤسسة عليها بعد التأكد من سداد صااب العمل 

فلس( وعلى  500ه )لالشتراكات وتصرف الشهادة أو كل مستخرج عنها بعد أداء الرسم ومقدار 
صااب العمل أن يعلق الشهادة المذكجرة أو مستخرج عنها بأماكن ظاهرة في كل من مركز 

 عمله الرئيسي وفروعه إن وددت.
 

وال يججز للجهات الحكجمية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة ألصحاد األعمال 
شهادات أو تجد دها إال بعد أن في القطاعين المذكجرين أن تقجم بمنح هذه التراخيص أو ال

 يقدم طالبها الشهادة الدالة على سداد اشتراكاته بالمؤسسة أو مستخرج عنها.
 

(: يكجن للمبالغ المستحقة للمؤسسة امتياز على دميع أمجال المد ن من منقجل أو عقار وتستجفي 32مادة )
 بعد المصروفات القضائية مباشرة بطريق الحجز اإلداري.
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 امةأاكام ع
 

 1977(: تؤدي الخزانة العامة الفرق بين المبالغ الكافية لحساد المدة السابقة على أول أكتجبر سنة 33مادة)
بالنسبة إلى المؤمن عليهم في القطاعين األهلي والنفطي ضمن مدة االشتراك في هذا التأمين 

ن هذه المدة وبين مجمجع مكافأة نهاية الخدمة والمبالغ المستحقة على المؤمن عليهم ع
( من هذه الالئحة وذلك طبقا ألاكام البند خامسا من 19و 17المنصجص عليهما في المادتين )

 ( من قانجن التأمينات االدتماعية.11المادة )
 

 (: على صااب العمل أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجالت التي تبين على األخص وبالتفصيل ما  لي:34مادة )
 

 ي يسري عليها ااتساد االشتراكات.األدجر والمرتبات الت (1
 االشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم. (2
 االشتراكات الشهرية التي  لتزم بها. (3
أقساط مكافأة نهاية الخدمة المستحقة على أصحاد األعمال العاملين في القطاعين األهلي  (4

 والنفطي.
في القطاعين  1/10/1977السابقة على  أقساط المدة االعتبارية بالنسبة إلى مدة الخدمة (5

 األهلي والنفطي.
 أقساط المدد السابقة المطلجد اسابها ضمن مدة التأمين. (6

 
(: على صااب العمل أن يقدم شهريا على االستمارات التي تعدها المؤسسة اركة تغيير بيانات 35مادة )

 وعلى األخص: همالمؤمن عليهم ومرتبات
 .لتحقجا بالخدمةؤمن عليهم الذ ن اأ (  الم

 د( المؤمن عليهم الذ ن تركجا الخدمة.
 ( التغيير في مرتبات المؤمن عليهم وعناوين وأماكن عملهم الجد دة.ج

 
على  واإلطالع(:  يكجن للمجظفين الذ ن تنتدبهم المؤسسة اق فحص المستندات والدفاتر الحسابية 36مادة)

تحقات المؤسسة وما يستلزمه القانجن من ملفات المؤمن عليهم للتحقق من الجفاء بكامل مس
 إدراءات.

 
(:  ال تسقط اقجق المؤسسة بالنسبة إلى صااب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل 37مادة )

 عماله أو بعضهم إال من تاريخ علم المؤسسة بالتحاقهم لديه .
 

دتماعية في الباد الثامن من عقجبات بالنسبة (: مع عدم اإلخالل بما نص عليه قانجن التأمينات اال38مادة )
إلى الجرائم المشار إليها فيه أو أية عقجبة أشد  نص عليها أي قانجن آخر تعتبر البيانات 
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( من هذه الالئحة من البيانات المنصجص عليها في 35و 34و 3المنصجص عليها في المجاد )
عاقب من  تعمد إعطائها غير صحيحة ( من قانجن التأمينات االدتماعية والتي ي120المادة )

بقصد عدم الجفاء بمستحقات المؤسسة كاملة أو بقصد الحصجل على أمجال من المؤسسة دون 
 وده اق بعقجبة الحبس والغرامة المنصجص عليهما في هذه المادة.
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 (1ددول رقم )
 د نار100بتحد د مقدار القسط الشهري مدى الحياة لمبلغ 

 
مقدار القسط 

 الاهري

 فلس/دينار

 سن المؤمن عليه

 عند بداية القسط

مقدار القسط 

 الاهري

 فلس/دينار

 سن المؤمن عليه

 عند بداية القسط

634 - 

648 - 

662 - 

678 - 

694 - 

712 - 

730 - 

750 - 

772 - 

796 - 

821 - 

848 - 

876 - 

908 - 

941 - 

977 - 

017/1 

059/1 

105/1 

155 /1 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

 فأكثر 60         

487 - 

491 - 

494 - 

498 – 

508 - 

508 - 

512 - 

517 - 

523 - 

529 - 

535 - 

541 - 

548 - 

556 - 

563 - 

572 - 

581 - 

590 - 

600 - 

611 - 

622  - 

 

 

 20حتى    

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 مالاظات:
 في اساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة. (1
 يقف استحقاق القسط الشهري إذا ادث العجز الكلي أو وقعت الجفاة. (2
 يستحق أول قسط بعد شهر من تاريخ استحقاق المبلغ. (3
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 (2) ددول رقم
 بتحد د مقدار القسط الشهري محدد المدة

 د نار 100لمبلغ  
 

 القسط الاهري

 سنة (15لمدع)

 القسط الاهري

 سنوات (10لمدع)

 القسط الاهري

 سنوات (5لمدع)

 السن

848/0 

854/0 

861/0 

869/0 

878/0 

888/0 

899/0 

912/0 

925/0 

941/0 

957/0 

976/0 

996/0 

920/0 

044/1 

074/1 

104/1 

140/1 

176/1 

219/1 

262/1 

104/1 

113/1 

115/1 

126/1 

128/1 

136/1 

144/1 

154/1 

164/1 

176/1 

189/1 

194/1 

220/1 

239/1 

258/1 

282/1 

306/1 

336/1 

366/1 

401/1 

437/1 

921/1 

925/1 

929/1 

932/1 

938/1 

944/1 

951/1 

959/1 

967/1 

976/1 

986/1 

997/1 

009/2 

023/2 

037/2 

055/2 

074/2 

094/2 

121/2 

149/2 

177/2 

 40حتى     

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

 فأكثر 60          

 
 مالاظات:

 في اساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة. (1
 يقف استحقاق القسط الشهري إذا ادث العجز الكلي أو وقعت الجفاة. (2
 يستحق أول قسط بعد شهر من تاريخ استحقاق المبلغ. (3
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 (3ددول رقم )
 

 بتحد د المبلغ الذي يخصم من المكافأة مقابل كل د نار
 من القسط الشهري مدى الحياة

 
المبلغ الذي يخصم من 

 المكافأع
سن المؤمن عليه عند 

 استحقاق المكافأع
 المبلغ الذي يخصم

 من المكافأع
 سن المؤمن عليه

 عند استحقاق
 المكافأع

729/157 

321/154 

057/151 

493/147 

092/144 

449/140 

986/136 

333/133 

534/129 

628/125 

803/121 

925/117 

155/114 

132/110 

270/106 

354/102 

328/98 

429/94 

498/90 

580/86 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

339/205 

666/203 

429/202 

803/200 

850/196 

850/196 

313/195 

424/193 

205/191 

036/189 

916/186 

843/184 

482/182 

856/179 

620/177 

825/174 

117/172 

492/169 

667/166 

666/163 

772/160 

 20حتى 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 
 مالاظات:
 تحدد السن عند استحقاق المكافأة بالسن الذي تم على أساسه التقسيط مضافا إليه عدد السنجات  

 الكاملة المنقضية من تاريخ بدء التقسيط اتى تاريخ استحقاق المكافأة.
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 (4ددول رقم )
 بلغ الذي يخصم من مكافأة التقاعد مقابل كل د ناربتحد د الم

 من القسط الشهري محدد المدة
 سن المؤمن عليه

 عند استحقاق

 المكافأع

 المدع المتبقية من المدع األصلية لدفع األقساط

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 40حتى 
 117ر961 113ر261 108ر188 102ر721 96ر846 90ر546 83ر803 76ر606 68ر927 60ر752 52ر057 42ر822 28ر118 22ر645 11ر642

 117ر042 112ر452 107ر485 102ر120 96ر342 90ر129 83ر467 76ر341 68ر724 60ر601 51ر953 42ر757 28ر089 22ر629 11ر639 41

 116ر122 111ر643 106ر782 101ر519 95ر837 89ر711 83ر130 76ر076 68ر521 60ر449 51ر848 42ر692 28ر060 22ر613 11ر635 42

 115ر009 110ر666 105ر931 100ر785 95ر214 89ر194 82ر707 75ر737 68ر263 60ر263 51ر720 42ر610 28ر022 22ر592 11ر629 43

 113ر896 109ر688 105ر080 100ر051 94ر591 88ر676 82ر284 75ر398 68ر005 60ر077 51ر592 42ر527 27ر984 22ر570 11ر623 44

 112ر566 108ر505 104ر054 99ر164 93ر834 88ر039 81ر760 74ر983 67ر684 59ر837 51ر425 42ر420 27ر937 22ر542 11ر617 45

 111ر236 107ر342 103ر028 98ر276 93ر076 87ر401 81ر236 74ر568 67ر362 59ر597 51ر258 42ر313 27ر889 22ر513 11ر610 46

 109ر672 105ر949 101ر803 97ر216 92ر172 86ر643 80ر610 74ر062 66ر967 59ر302 51ر048 42ر175 27ر826 22ر479 11ر600 47

 108ر108 104ر556 100ر577 96ر156 91ر268 85ر884 79ر984 73ر556 66ر572 59ر006 50ر837 42ر037 27ر762 22ر445 11ر590 48

 106ر300 102ر940 99ر153 94ر919 90ر206 84ر990 79ر249 72ر966 66ر112 58ر660 50ر594 41ر878 27ر694 22ر401 11ر580 49

 104ر492 101ر323 97ر729 93ر682 89ر143 84ر095 78ر514 72ر376 65ر651 58ر314 50ر350 41ر719 27ر614 22ر356 11ر570 50

 102ر441 99ر473 96ر081 92ر233 87ر898 83ر046 77ر648 71ر679 65ر108 57ر910 50ر063 41ر533 27ر529 22ر310 11ر558 51

 100ر390 97ر662 94ر432 90ر784 86ر653 81ر996 76ر782 70ر981 64ر564 57ر505 49ر775 41ر346 27ر444 22ر264 11ر545 52

 98ر071 95ر511 92ر535 89ر108 85ر193 80ر749 75ر742 70ر140 63ر908 57ر016 49ر428 41ر119 27ر339 22ر205 11ر529 53

 95ر752 93ر400 90ر638 87ر431 83ر732 79ر501 74ر701 69ر298 63ر252 56ر526 49ر081 40ر892 27ر234 22ر145 11ر512 54

 93ر173 91ر026 88ر481 85ر498 82ر030 78ر033 73ر465 68ر283 62ر449 55ر916 48ر646 40ر608 27ر104 22ر070 11ر493 55

 90ر594 88ر652 86ر324 83ر564 80ر328 76ر565 72ر228 67ر268 61ر646 55ر306 48ر210 40ر324 26ر974 21ر994 11ر473 56

 87ر814 86ر070 83ر954 81ر419 78ر417 74ر893 70ر802 66ر086 60ر695 54ر576 47ر683 39ر972 26ر809 21ر898 11ر448 57

 85ر034 83ر488 81ر583 79ر274 76ر505 73ر220 69ر376 64ر904 59ر743 53ر846 47ر155 39ر619 26ر644 21ر802 11ر422 58

 82ر147 80ر777 79ر070 76ر978 74ر443 71ر401 67ر805 63ر586 58ر674 53ر015 46ر546 39ر210 26ر451 21ر690 11ر393 59

 فأكثر 60
 79ر260 78ر066 76ر556 74ر682 72ر380 69ر582 66ر234 62ر267 57ر605 52ر184 45ر937 38ر801 26ر257 21ر577 11ر363

 مالاظات:  
 قاق المكافأة بالسن التي تم على أساسها التقسيط مضافا إليها عدد السنجات الكاملة المنقضية من تاريخ استحقاق المكافأة.تحدد السن عند استح (1
 المدة المتبقية لدفع األقساط. - لحساد المبلغ لمدة تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب بين المدتين الصحيحتين اللتين تقع بينهما (2
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 (5رقم ) ددول

 
 د نار 100بتحد د قيمة القسط السنجي أو الشهري لمبلغ 

 
 

 مدع سداد
 القسط بالسنوات

 قيمــة القســط
 في حالة السداد بأقساط اهرية في حالة السداد بأقساط سنوية

 دينار فلس دينار فلس
5 

10 

15 

20 

25 

30 

097 

951 

634 

024 

095 

505 

23 

12 

9 

8 

7 

6 

881 

055 

803 

654 

578 

530 

1 

1 

- 
- 
- 
- 

 
 مالاظات:

 
 (   يستحق أول قسط شهري بعد شهر من تاريخ استحقاق المبلغ.1
 (   يستحق أول قسط سنجي بعد سنة من تاريخ استحقاق المبلغ.2
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 1978( لسنة 2قرار رقم )
 في شأن

 قجاعد اساد مرتب المؤمن عليه في بعض الحاالت
 

 وزير المالية،
( من قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري 87،93ن )بعد اإلطالع على المادتي

 ،1976( لسنة 61) بالقانجن رقم
بشأن قجاعد اساد وأداء االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة  1977( لسنة 10وعلى القرار رقم )

 وفقا ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية،
ة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العام

 م.25/1/1978هو المجافق 16/2/1398
 -قوورر-

 
(: يحسب مرتب المؤمن عليه المعين في القطاع الحكجمي بمكافأة إدمالية أو بمرتب مقطجع دون 1مادة )

قصى بيان مفرداتها على أساس قيمة هذه المكافأة أو المرتب بحي  ال يجاوز أي منهما الحد األ
 .(1)للمرتب بالنسبة للعاملين في القطاعين األهلي والنفطي

 
ومع ذلك يكجن اساد المرتب بالنسبة إلى الجظائف التي  تم التعيين فيها بمرسجم بقرار من الجزير          

بعد أخذ رأي د جان المجظفين أو غيره من الجهات المختصة وذلك على أساس مرتب الجظائف 
التي يكجن مجمجع مخصصاتها المالية هج األقرد إلى المكافأة اإلدمالية أو المناظرة لها أو 

المرتب المقطجع متى كان هذا األساس أكبر من الحود األقصى المنصجص عليه في الفقرة 
 .(2)السابقة

 
(: يحسب المرتب بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الحكجمي الذي يعمل خارج الكجيت على أساس 2مادة )

ب األساسي مضافا إليه ما هج مقرر لنظيره الذي يعمل داخل الكجيت من عالوة انتقال، المرت
 وعالوة ادتماعية بما فيها العالوة المقررة عن األوالد، وعالوة غالء المعيشة.

                                                           

( 3قم )وكان نصها قبل التعد ل بالقرار ر  1/6/1983والمعمجل به اعتبارا من  1983( لسنة 2عدلت الفقرة األولى بالقرار رقم ) (1)
:"يحسب مرتب المؤمن عليه المعين في القطاع الحكجمي بمكافأة إدمالية أو 4/12/1980الذي عمل به اعتبارا من  1980لسنة 

د نارا شهريا".  (820بمرتب مقطجع دون بيان مفرداتهما على أساس قيمة هذه المكافأة أو المرتب بحي  ال يجاوز أي منهما )
مرتب المؤمن عليه المعين في القطاع الحكجمي بمكافأة إدمالية أو بمرتب مقطجع دون بيان مفرداتهما وأصلها قبل التعد ل: " يحسب 

 ( د نارا شهريا".720على أساس قيمة هذه المكافأة أو المرتب بحي  ال يجاوز أي منهما )
 ، وكان نصها قبل التعد ل:1986( لسنة 3ثم عدلت ذات الفقرة بالقرار رقم ) 
المؤمن عليه في القطاع الحكجمي بمكافأة إدمالية أو بمرتب مقطجع دون بيان مفرداتهما على أساس قيمة هذه " يحسب مرتب  

بشأن الحد ن  1983( لسنة 1المكافأة أو المرتب بحي  ال يجاوز أي منهما الحد األقصى للمرتب المنصجص عليه في القرار رقم )
 قطاعين األهلي والنفطي"األدنى واألقصى للمرتب بالنسبة للعاملين في ال

 

 .1979المعمجل به اعتبارا من أول  جليج سنة  1981( لسنة 17أضيفت الفقرة الثانية بالقرار رقم )  (2)
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(:  يحسب المرتب بالنسبة للمؤمن عليه المجفد في بعثة  أو المصرح له بإدازة دراسية بمرتب مخفض 3مادة )
 س المرتب قبل التخفيض.على أسا

 
(:  يحسب مقابل المرتب الشهري بالنسبة للمؤمن عليهم الذ ن  تقاضجن مقابل عملهم في القطاعين 4مادة )

 األهلي والنفطي نسبة محددة من األرباح ، على النحج التالي:
من نسبة األرباح مضروبة في دملة أرباح صااب  1/12يحسب المرتب على أساس     (أ

 لسنة المالية السابقة.العمل عن ا
إذا لم تجدد سنة مالية سابقة لصااب العمل، وكان هناك اتفاق على تحد د اد أدنى  (د

لنصيب المؤمن عليه في األرباح، يحسب المرتب بصفة مؤقتة على أساس المتجسط 
الشهري لهذا الحد إلى أن تحدد قيمة األرباح الفعلية فتعاد تسجية مستحقات المؤسسة 

 وفقا لها.
(   إذا لم تجدد سنة مالية لصااب العمل، ولم  جدد اتفاق على تحد د اد أدنى لنصيب ج

من نسبة  1/12المؤمن عليه في األرباح يحسب المرتب بصفة مؤقتة على اساس
األرباح مضروبة في دملة األرباح المتجقعة خالل السنة المالية األولى إلى أن تتحدد 

 مستحقات المؤسسة وفقا لها. قيمة األرباح الفعلية فتعاد تسجية
في دميع األاجال تراعى األاكام المقررة بشأن الحد ن األدنى واألقصى للمرتب بالنسبة  (د

 .)*(للعاملين في القطاعين األهلي والنفطي
 

وتؤدى الفروق الناتجة عن إعادة التسجية وفقا ألاكام هذه المادة إلى المؤسسة خالل مدة ال 
 ريخ صرف فروق األرباح المستحقة للمؤمن عليه.تجاوز ثالثين  جما من تا

 
(:  يعفى صااب العمل من الفجائد والمبالغ اإلضافية المستحقة عن الفروق الناتجة عن إعادة 5مادة )

التسجية المنصجص عليها في المادة السابقة وذلك عن المدة من تاريخ بدء مدة التسجية اتى 
 فروق األرباح المستحقة للمؤمن عليه. تاريخ انقضاء ثالثين  جما من تاريخ صرف

 
(: إذا أعير أو ندد أو كلف المؤمن عليه بالعمل لدى صااب عمل يخضع ألاكام قانجن التأمينات 6مادة )

االدتماعية وتحمل بمرتب المؤمن عليه خالل مدة اإلعارة أو الندد أو التكلي ،  لتزم صااب 
( 11ت المنصجص عليها في )أوال( من المووادة )العمل المذكجر بحصة صااب العمل في االشتراكا

من قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه، كما  لتزم بخصم اصة المؤمن عليه في هذه 

                                                           
( لسنة 3وأصلها قبل التعد ل وفقا للقرار رقم ) 1/6/1983والمعمجل به اعتبارا من  1983( لسنة 2عدلت الفقرة )د( بالقرار رقم )  )*(

( 820( د نارا وأال يجاوز )115."في دميع األاجال  راعي أال يقل المرتب الشهري عن )4/12/1980به اعتبارا من  الذي عمل 1980
( 3إليه".وأصلها قبل التعد ل بالقرار رقم ) 1980( لسنة 2( من القرار رقم)1د نارا وذلك مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة الثانية من المادة )

( بالقرار رقم 2(د نارا".ثم عدل البند )720( د نارا وال يجاوز )88ال  راعي أال يقل المرتب الشهري عن ):"في دميع األاج 1980لسنة 
بشأن  1983( لسنة 1وكان نصه قبل التعد ل"في دميع األاجال تراعى األاكام المنصجص عليها في القرار رقم ) 1986( لسنة 3)

 في القطاعين األهلي والنفطي".الحد ن األدنى واألقصى للمرتب بالنسبة للعاملين 
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وتحسب االشتراكات في هذه الحاالت على أساس مرتب اإلعارة أو  االشتراكات من مرتبه لديه.
 الندد أو التكلي .

 
االشتراكات والمبالغ المستحقة للمؤسسة وفقا ألاكام هذا القرار ذات األاكام (:  تبع في تحصيل وأداء 7مادة )

 1977( لسنة 10المنصجص عليها في قانجن التأمينات االدتماعية وقرار وزير المالية رقم )
 المشار إليه فيما لم  رد بشأنه نص خاص فيه.

 
، وعلى مد ر عام 1977أول أكتجبر سنة ويعمل به من  )*((:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية8مادة)

 المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.
 
 

 وزير المالية                       
 عبد الرامن سالم العتيقي

 
 
 

 هو1398صفر  17 التاريخ:
 م1978 نا ر  26         

 
 

                                                           
 .(1178العدد رقم ) 12/2/1978 الجريدة الرسمية بتاريخبنشر   )*(
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 1978( لسنة 10قرار رقم )
 

 في شأن
 المبالغ اإلضافية ااالت وشروط اإلعفاء من الفجائد أو

 
 وزير المالية بالنيابة، –وزير األشغال العامة 

 
( لسنة 61بعد اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم )

1976. 
بشأن قجاعد اساد االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة وفقا  1977( لسنة 10وعلى القرار رقم )

 نجن التأمينات االدتماعية،ألاكام قا
في شأن الئحة قجاعد وإدراءات التسجيل بالمؤسسة العامة  1977( لسنة 11وعلى القرار رقم )

 للتأمينات االدتماعية،
 في شأن قجاعد اساد مرتب المؤمن عليه في بعض الحاالت. 1978( لسنة 2وعلى القرار رقم )

 
 -قوورر -

 
( 92( و)91ة المنصجص عليها في المادتين )ووووغ اإلضافيوووود أو المبالووون الفجائووواء موووو(:   يكجن اإلعف1مادة )

من قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه في الحاالت والشروط المنصجص عليها في المجاد 
 التالية.

 (:   يعفى صااب العمل من الفجائد والمبالغ اإلضافية في الحاالت اآلتية:2مادة )
التي لم تكن األوضاع التأمينية فيها قد استقرت من اي  الخضجع ألاكام القانجن، الحاالت  (أ

 أو من اي  تحد د عناصر المرتب.
 د(  ااالت الظروف القاهرة التي تحجل دون السداد في المجاعيد القانجنية.

ج(  ااالت التأخير في تسجيل كل أو بعض العاملين أو في سداد االشتراكات أو غيرها من 
مبالغ المستحقة وفقا ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه التي ادثت خالل ال

 .1978اتى نهاية سنة  1977الفترة من أول أكتجبر سنة 
 

(:   يججز لمد ر عام المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية اإلعفاء من الفجائد والمبالغ اإلضافية ، 3مادة )
 ت أسباد قجية دون السداد في المجاعيد القانجنية.كلها أو بعضها، إذا اال

 
(:  ال يججز اإلعفاء من الفجائد والمبالغ اإلضافية إذا كان التأخير في السداد رادعا إلى إعطاء بيانات 4مادة )

 غير صحيحة إلى المؤسسة بقصد عدم الجفاء بمستحقاتها كاملة.
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، وعلى مد ر عام المؤسسة )*(ويعمل به من تاريخ نشره(:    نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 5مادة)
 اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.

 
 وزير األشغال العامة
 )وزير المالية بالنيابة(
 امجد  جسف النصف

 
 

 هو1398ذو الحجة  9 التاريخ:

 م1978أكتجبر  11

                                                           

 (.1215العدد ) 1978أكتجبر  11نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ   )*(
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 1980( لسنة 2قرار رقم )
 بشأن رفع ادي المرتب بالنسبة للعاملين

  (1)اعين األهلي والنفطيفي القط
 

 وزير المالية،
 

( لسنة 61على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) اإلطالعبعد 
 بإصدار قانجن التأمينات االدتماعية، 1976

محرم  16وبعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في
 م.1980نجفمبر 24 هو المجافق 1401

 
 -قوورر -

 
( من قانجن التأمينات 1( من الفقرة )م( من المادة )2(:  رفع ادا المرتب المنصجص عليهما في البند)1مادة)

 ( د نارا للحد األقصى.820/-) ( د نارا للحد األدنى،115/-االدتماعية المشار إليه إلى )
  

قصى للمرتب على أصحاد المعاشات الذ ن  لتحقجن بالخدمة بعد صدور هذا وال يسري رفع الحد األ           
القرار في دهات ال يخضع العاملجن فيها في تحد د مرتباتهم للجائح تجظف أبرمت بمقتضى اتفاقات 

 دماعية.
 

ؤسسة ، وعلى مد ر عام الم(3)ويعمل به من تاريخ صدوره (2)(:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية2مادة )
 اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.

 
 وزير المالية          

 عبد الرامن سالم العتيقي
 
 
 

                                                           

 ( من الكتاد األول.18صفحة ) (2) تم تعد ل ادي المرتب وفقا لما هج مبين بالهامش (1)
 

 .14/12/1980 ( من الجريدة الرسمية بتاريخ1331نشر بالعدد رقم ) (2)
 

 م4/12/1980صدر بتاريخ : (3)
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 1981( لسنة 10قرار رقم )
 في شأن

 مجاعيد وقجاعد وإدراءات سداد االشتراكات والمبالغ األخرى 
 المستحقة طبقا ألاكام الباد الخامس
 من قانجن التأمينات االدتماعية

 
 وزير المالية،

 
 ( لسنة61األميري بالقانجن رقم ) على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر اإلطالعبعد 

1976 ، 
بشأن قجاعد اساد وأداء االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة  1977 ( لسنة10وعلى القرار رقم )  

 وفقا ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية،
( المرافق لقانجن 6بشأن إضافة شرائح دد دة إلى الجدول رقم ) 1981( لسنة 8وعلى القرار رقم )

 التأمينات االدتماعية،
 مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في وبعد مجافقة

 م.17/2/1981هو المجافق 12/4/1401
 

 -قوورر -
 

يهم على أساس نسبة االشتراكات تحسب االشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عل (: 1مادة)
المئجية الجاردة بالجدول المرافق لهذا القرار منسجبة إلى شريحة الدخل التي اختارها المؤمن 

تعد ل يطرأ عليها بعد  أليعليه من هذا الجدول وأثبتها بطلب التسجيل الخاص به أو وفقا 
 ذلك طبقا للقجاعد المقررة في هذا الشأن.

 

شتراك كامال عن الشهر الذي بدأ فيه الخضجع للتأمين وال يستحق عن دزء يستحق اال (: 2مادة)
 الشهر الذي انتهى فيه.

 

 المستحقة عنه.للشهر تكجن االشتراكات وادبة األداء في أول الشهر التالي  (: 3مادة)
 

ليهم ( من قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه على المؤمن ع91تسري أاكام المادة ) (:4مادة)
الخاضعين ألاكام الباد الخامس من هذا القانجن في االة التأخير في سداد االشتراكات 

 .)*( عن الميعاد المنصجص عليه في المادة السابقة

                                                           
( بالجريووودة الرسووومية بتووواريخ 1431والمنشوووجر بالعووودد ) 4/2/2019الصوووادر بتووواريخ  2019( لسووونة 5اسوووتبدلت الموووادة بوووالقرار رقوووم )  )*(

10/2/2019. 
 وكان النص قبل التعد ل كاآلتي:
( مون قوانجن التأمينوات االدتماعيوة علوى الموؤمن علويهم الخاضوعين ألاكوام البواد الخوامس مون هوذا 91المادة ) تسري أاكام الفقرة األولى من

 القانجن في االة التأخير في سداد االشتراكات عن الميعاد المنصجص عليه في المادة السابقة.
 .د األداء اتى تاريخ السداد%( سنجيا عن المدة من تاريخ ودج 4) ويلتزم المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي بجاقع
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 لتزم المؤمن عليه الخاضع للتأمين إلزاميا والذي لم يقم بتسجيل نفسه خالل المجعد المحدد  (:5مادة)
 ؤدها  %( من االشتراكات التي لم5لغا إضافيا  جازي)بأن  ؤدي إلى المؤسسة مب لذلك،

 .(1)به المادة السابقة يفضال عما تقض
 

يكجن سداد االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة طبقا ألاكام الباد الخامس من قانجن  (: 6مادة )
( 27) التأمينات االدتماعية واثبات تاريخ أدائها وفقا لألاكام المنصجص عليها في المادة

 المشار إليه. 1977( لسنة 10من الالئحة المرافقة للقرار رقم )
ويججز بناء على طلب المؤمن عليه سداد االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة عليه 

في شأن دعم  2000( لسنة 19خصمًا من المبالغ التي تصرف له وفقًا للقانجن رقم )
 ير الحكجمية.العمالة الجطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غ

كما يججز بعد االتفاق مع المؤسسة تحصيل االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة عن 
 .(2)طريق الجهات الحكجمية والجمعيات والروابط وما في اكمها

تعطى المؤسسة المؤمن عليه الشهادة الدالة على سداد االشتراكات المستحقة عليه على  (: 7مادة )
 تالية:أن تتضمن البيانات ال

 اسم المؤمن عليه. (أ
 رقم تسجيل المؤمن عليه لدى المؤسسة. د(
 المدة التي تظل فيها الشهادة سارية المفعجل. (ج

 

وعلى المؤمن عليه أن  تقدم للمؤسسة بطلب لتجد د الشهادة المشار إليها وذلك قبل 
دد تلك الشهادة بمجدب تصد ق ودة سريان مفعجلها بشهر على األقل، وتجوانتهاء م

 لمؤسسة عليها بعد التأكد من سداد المؤمن عليه لالشتراكات.ا
 

م وعلى مد ر 1981ويعمل به من أول مارس سنة  (3) نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (: 8مادة )
 عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.

 
 وزير المالية          

 عبد الرامن سالم العتيقي
 هو1401اآلخر  ربيع 13التاريخ: 
 م1981فبرا ووور  18          

 

                                                           

 ( موون قووانجن 92تسووري أاكووام المووادة )واصوولها قبوول التعوود ل: "  1/3/1987المعمووجل بووه موون  1987( لسوونة 4مووادة معدلوووووة بووالقرار رقووم ) (1)
جيل نفسه خوالل المجعود التأمينات االدتماعية فضال عما تقضى به المادة السابقة على المؤمن عليه الخاضع للتأمين إلزاميا والذي لم يقم بتس

 المحدد لذلك".
 

 المشار اليه في هامش الصفحة السابقة. 2019( لسنة 5فقرة مضافة بالقرار رقم ) (2)
 

 .(1347العدد ) 8/3/1981الجريدة الرسمية بتاريخ بنشر  (3)
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 ددول
 بتحد د شرائح الدخل الشهري 

 (1)والنسبة المئجية الشتراك المؤمن عليه
 

 رقم الاريحة االاتراك الاريحة بالدينار االاتراك الاهري كنسبة
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 ،850) (، هي16،15،14ة ثووالث شرائوح بأرقوام)( المرافق لقانجن التأمينووات االدتماعيو6بعد صدور هذا القرار أضيفت إلى الجدول رقم ) (1)
، كما 19/5/1985المعمجل به من  1985( لسنة 2%( وذلك بالقرار رقم )15) د.ك( على التجالي باشتراك شهري نسبته 950 ،900

المعمجل به من  1986( لسنووة 8%( وذلك بالقوورار رقم )15د.ك( باشتراك شهري نسبتوه )1000( ومقدارها )17أضيفت الشريحة رقم )
أنظر الجدول  20/9/1992المعمجل به من  1992( لسنة 5( بالقرار رقم )22الى 18، ثم أضيفت الشرائح أرقام )26/10/1986

 1/5/2014المعمجل به من  2014( لسنة 4( بالقرار رقم )27إلى  23ثم أضيفت الشرائح أرقام ) ( من الكتاد األول86المعدل صفحة )
 ذا الكتاد.( من ه108صفحة )
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 1981( لسنة 19قرار رقم )
 في شأن

 اساد مرتب رئيس البلدية
 

 وزير المالية،
 في شأن بلدية الكجيت،  1972( لسنة 15على القانجن رقم ) اإلطالعبعد 

 ونائبه،بتعد ل مكافأة رئيس البلدية  1979أغسطس سنة  7وعلى المرسجم الصادر في 
والقجانين  1976( لسنة 61وعلى قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم )

 المعدلة له،
في شأن قجاعد اساد مرتب المؤمن عليه في بعض الحاالت  1978( لسنة 2وعلى القرار رقم )

 ،1981( لسنة 17والقرار رقم ) 1980( لسنة 3المعدل بالقرار رقم )
 د أخذ رأي د جان المجظفين،وبع

 
 -قوورر -

 
 ( د نارا شهريا.1140/-) (: يكجن اساد مرتب رئيس البلدية بجاقع1مادة )

 
 (: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.2مادة )

 
 وزير المالية

 عبد اللطي   جسف الحمد
 
 

 هو1401قعدة ذو ال 24التاريخ:
 م1981سبتمبور  23        
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 1983( لسنة 1قرار رقم )
 بشأن

 الحد ن األدنى واألقصى للمرتب بالنسبة
 للعاملين في القطاعين األهلي والنفطي

 
 وزير المالية،

 
( لسنة 61بعد اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم )

 ين المعدلة له،والقجان 1976
بشأن رفع ادي المرتب بالنسبة للعاملين في القطاعين األهلي  1980 ( لسنة2وعلى القرار رقم )

 والنفطي،
هو 18/8/1403وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في

 م.31/5/1983 المجافق
 

 -قوورر -
 

المشار إليه  1980( لسنة 2( من القرار رقم )1المنصجص عليهما في المادة )(:  رفع ادا المرتب 1مادة )
 .(1)( د نار للحد األقصى950( د نارا للحد األدنى، )180إلى)

 
وال يسري رفع الحد األقصى للمرتب على أصحاد المعاشات الذ ن  لتحقجن بالخدمة بعد صدور هذا          

 ها للجائح تجظي  أبرمت بمقتضى اتفاقات دماعية.القرار في دهات ال يخضع العاملجن في
 

وعلى مد ر عام المؤسسة   1/6/1983ويعمل به من  (2)(:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية2مادة )
 اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.

 
 وزير المالية

 عبد اللطي   جسف الحمد
 

 هو1403شعبان    19التاريخ:     
 م1983 جنيوج  1

                                                           

ثم رفع إلى  من هذا الكتاد (97)ص  1/6/1986اعتبارا من  1986( لسنة 2د.ك( بالقرار رقم )1000تم رفع الحد األقصى إلى ) (1)
( من 103صو )د.ك( بالقرار األخير 230كما رفع الحد األدنى إلى ) 1/1/1993اعتبارا من  1992( لسنة 3د.ك( بالقرار رقم )1250)

 ( من الكتاد األول".18ص )( 2)ادع هامش "ر هذا الكتاد 
 

 .12/6/1983( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1480نشر بالعدد رقم ) (2)
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 1986( لسنة  2ر رقم ) راق

 بشأن
 رفع الحد األقصى للمرتب بالنسبة 

 للعاملين في القطاعين األهلي والنفطي 
 
 وزير المالية واالقتصاد، 
 

( لسنة 61بعود اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانوجن رقم ) 
 والقجانين المعدلة له، 1976

بشأن رفع ادي المرتب بالنسبة للعاملين بالقطاعين األهلي  1983( لسنة 1) وعلى القرار رقم
 والنفطي،

هو  27/8/1406وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في 
 م . 6/5/1986المجافق 
 

 ووو قووررووو 
 

 1983( لسنة 1( من القرار رقم )1المادة )  رفع الحد األقصى للمرتب المنصجص عليه في ( :1مادة )
 .(1) (1000المشار إليه إلى )

 
وال يسري هذا الرفع على أصحاد المعاشات الذ ن  لتحقجن بالخدمة بعد صودور هذا القرار  

في دهوات ال يخضع العاملجن فيها للجائح تجظف أبرمت بمقتضى اتفاقات دماعية إال إذا 
 انقضت في الخدمة سنة كاملة.

 
 (2) نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره ( :2مادة )

 وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.
 وزير المالية واالقتصاد
 داسم محمود الخرافوي

 
 هو 1406رمضوان  5  التاريخ:

 م  1986ما وج  13 
 

                                                           

 .من الكتاد األول (18)( صوو2، رادع هامش رقم )الكتادمن هذا  (103ص ) 1992( لسنة 3د.ك( وذلك بالقرار رقم )1250رفع هذا الحد إلى ) (1)
 

 .18/5/1986( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1665ونشر في العدد ) 13/5/1986صدر بتاريخ  (2)
 



99 

 

 1987( لسنة 1قرار رقم )
 بشأن

 ااالت اإلعفاء من الفجائد اإلضافية المستحقة
 في الباد الخامس من قانجن التأمينات االدتماعية

 
 وزير المالية،

 
( لسوونة 61بعوود اإلطووالع علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم )

 والقجانين المعدلة له، 1976
في شأن شروط وأوضاع انتفواع الخاضوعين ألاكوام البواد الخوامس  1981( لسنة 9وعلى القرار رقم )

  من قانجن التأمينات االدتماعية وقجاعد ومجاعيد وإدراءات تسجيلهم،
فووي شووأن مجاعيوود وقجاعوود وإدووراءات سووداد االشووتراكات والمبووالغ  1981( لسوونة 10وعلووى القوورار رقووم )

 جن التأمينات االدتماعية،األخرى المستحقة طبقا ألاكام الباد الخامس من قان
وبعوووود مجافقووووووة مجلووووس إدارة المؤسسووووووة العاموووووة للتأمينوووووات االدتماعيوووووة بجلسووووته المنعقوووودة فووووي   

 م.9/5/1987هو المجافق 12/9/1407
 
 -قوورر -

 
(:    يكجن اإلعفاء من الفجائد والمبالغ اإلضافية المستحقة في الباد الخامس مون قوانجن التأمينوات 1مادة )

 دتماعية المشار إليه في الحاالت وبالشروط المنصجص عليها في المجاد التالية.اال
 

 (:    يعفى المؤمن عليه من الفجائد والمبالغ اإلضافية في الحاالت اآلتية:2مادة )
موون ايوو  الخضووجع ألاوووكام  الحوواالت التووي لووم تكوون األوضوواع التأمينيووة فيهووا قوود اسووتقرت (أ

 .القانجن 
 التي تحجل دون السداد في المجاعيد القانجنية. ااالت الظروف القاهرة (د

ااالت التأخير في التسجيل أو في سداد االشتراكات التي ادثت خالل الفترة من أول موارس  ج ( 
 .1987واتى نهاية فبرا ر سنة  1981سنة 

 
مبوالغ اإلضوافية، (:     يججز لمد ر عام المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية اإلعفاء من الفجائد وال3مادة )

 كلها أو بعضها إذا االت أسباد قجية دون السداد في المجاعيد القانجنية.
 

ال يجوجز اإلعفوواء موون الفجائوود والمبوالغ اإلضووافية إذا كووان التووأخير فوي السووداد رادعووا إلووى إعطوواء  (:4مادة )
 بيانات غير صحيحة إلى المؤسسة بقصد عدم الجفاء بمستحقاتها.
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، وعلوووى مووود ر عووووام        )*(ذا القووورار فوووي الجريووودة الرسووومية ويعمووول بوووه مووون تووواريخ نشوووره(:  نشووور هووو5موووادة )
 المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.

 
 وزير المالية                       

 داسم محمد الخرافي
 
 

 هو1407رمضان  13التاريخ:
 م1987ما ووج   10       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .17/5/1987 ( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ1719نشر بالعدد )  )*(
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 1991( لسنة 1قرار رقم )
 بشأن

 تأديل سداد بعض االشتراكات المستحقة
 طبقا ألاكام الباد الخامس من
 قانجن التأمينات االدتماعية

 وزير المالية،
( لسوونة 61بعوود اإلطووالع علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم )

 والقجانين المعدلة له، 1976
فوي شووأن مجاعيود وقجاعوود  1987( لسوونة 4لمعودل بووالقرار رقوم )ا 1981( لسوونة 10وعلوى القوورار رقوم )

وإدووراءات سووداد االشووتراكات والمبووالغ األخوورى المسووتحقة طبقووا ألاكووام البوواد الخووامس موون قووانجن التأمينووات 
 االدتماعية،

بشأن ااالت اإلعفاء من الفجائود والمبوالغ اإلضوافية المسوتحقة فوي  1987( لسنة 1) وعلى القرار رقم
 لخامس من قانجن التأمينات االدتماعية،الباد ا

 وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية.
 

 -قوورر -
 

(:   يججز للمؤمن عليهم في الباد الخامس من قانجن التأمينات االدتماعيوة تأديول سوداد االشوتراكات 1مادة )
اتوووى  1990 عوون شوووهر  جليووج سووونةوالمبووالغ األخووورى المسووتحقة علووويهم اعتبووارا مووون المسوووتحق 

 .1991المستحق عن شهر ديسمبر سنة 
 

شوهرا يسودد أولهوا موع  120(:   يكجن سداد المبوالغ المشوار إليهوا فوي الموادة السوابقة بالتقسويط علوى 2مادة )
 .1992المستحق عن شهر  نا ر سنة 

 
 هرية.وتسري على األقساط المستحقة كافة األاكام التي تسري على االشتراكات الش

 
، وعلووى موود ر عووام المؤسسووة اتخوواذ اإلدووراءات الالزمووة )*((:   نشوور هووذا القوورار فووي الجريوودة الرسوومية3مووادة)

 لتنفيذه.
 وزير المالية               

 ناصر عبد هللا الروضان 
 هو1411ذو القعدة  14التاريخ :
 م1991موا وج  28         

                                                           
 .9/6/1991 ( الصادر بتاريخ4العدد ) -نشر في الجريدة الرسمية  )*(
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 1991( لسنة 2قرار رقم )

 في شأن
 المستحقة اإلضافيةمن الفجائد والمبالغ اإلعفاء 

 على أصحاد األعمال
 31/12/1991اتى 1/8/1990عن الفترة من 

 
 وزير المالية،

 1976( لسنة 61بعد اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم )

 والقجانين المعدلة له،

قجاعود اسواد االشوتراكات والمبوالغ األخورى المسوتحقة وفقوا  بشوأن1977( لسونة 10وعلى القرار رقم )
 ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية،

 في شأن ااالت وشروط اإلعفاء من الفجائد والمبالغ اإلضافية، 1978( لسنة 10وعلى القرار رقم )
 وبعد العرض على مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية.

 
 -قوورر -

 
( 92( و)91) (: يعفى أصحاد األعمال مون الفجائود والمبوالغ اإلضوافية المنصوجص عليهوا فوي الموادتين1مادة )

اتووى  1/8/1990المشوووار إليووه المحسووجبة عوون الفتوورة موون  1976( لسنوووة 61موون القانوووجن رقوووم )
31/12/1991. 

 
خاذ اإلدراءات الالزمة ، وعلى مد ر عام المؤسسة ات)*((:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية2مادة )

 لتنفيذه.
 وزير المالية             

 ناصر عبد هللا الروضان
 هو1412 ربيع األول 16التاريخ:
 م1991سبتمبوور  24       

 
 
 

                                                           
 .29/9/1991( من الجريدة الرسمية بتاريخ 19نشر في العدد )  )*(



103 

 

 
 1992( لسنة 3قرار رقم )

 بشأن
 رفع ادي المرتب بالنسبة

 للعاملين في القطاعين األهلي والنفطي
 

 وزير المالية،
( لسوونة 61انجن التأمينووات االدتماعيووة الصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم )بعوود اإلطووالع علووى قوو

 والقجانين المعدلة له، 1976
بشوأن رفوع اودي المرتوب بالنسوبة للعواملين فوي القطواعين األهلوي  1983( لسونة 1وعلى القورار رقوم )

 والنفطي،
بة للعواملين فوي القطواعين بشوأن رفوع الحود األقصوى للمرتوب بالنسو 1986( لسونة 2وعلى القرار رقوم )

 األهلي والنفطي،
وبعوووووود مجافقووووووة مجلووووووس إدارة المؤسسووووووووة العامووووووووة للتأمينووووووووات االدتماعيووووووووة بجلسووووووته المنعقوووووودة 

 م.14/9/1992 هو المجافق17/3/1413في
 

 -قوورر -
 

 1986( لسنة 2و) 1983( لسنة 1(:    رفع ادا المرتب المنصجص عليهما في القرارين رقمي)1مادة)
 د نارا للحد األقصى. (1) (1250( د نارا للحد األدنى و)230لمشار إليهما، إلى)ا

 
، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ 1/1/1993(:    نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من 2مادة )

 .(2)اإلدراءات الالزمة لتنفيذه
 

 وزير المالية              
 ناصر عبد هللا الروضان

 هو1413ربيع األول  18ريخ:التا
 م1992سبتمبوور  15        

 
 
 

                                                           

، 2011( لسنة 9( من هذا الكتاد، وكذا بالقانجن رقم )107صوو ) 2010لسنة  (7د.ك( وذلك بالقرار رقم ) 1500رفع هذا الحد إلى ) (1)
 .من الكتاد األول (18)( صوو2رادع هامش )

 

 .20/9/1992 ( من الجريدة الرسمية بتاريخ69نشر بالعدد ) (2)
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 1992( لسنة 5قرار رقم )

 بشأن
 إضافة شرائح دد دة إلى الجدول

 ( المرافق لقانجن التأمينات االدتماعية6رقم )
 

 وزير المالية،
 1976نة ( لس61بعد اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم )

 والقجانين المعدلة له،

( المرافوق 6فوي شوأن إضوافة شوريحة اشوتراك دد ودة إلوى الجودول رقوم ) 1986وعلى القرار رقوم لسونة 
 لقانجن التأمينات االدتماعية،
بشوأن رفوع اودي المرتوب بالنسوبة للعواملين فوي القطواعين األهلوي  1992( لسونة 3وعلى القورار رقوم )

 والنفطي،
 17/3/1413إدارة المؤسسوة العاموة للتأمينوات االدتماعيوة بجلستوه المنعقودة في وبعد مجافقة مجلوس

 م.14/9/1992هو المجافق 
 

 -قوورر -
 

( بتحد ود شورائح الودخل الشوهري والنسوبة المئجيوة الشوتراك الموؤمن عليوه 6(: تضاف إلى الجدول رقوم )1مادة )
الشوورائح التاليووة والنسووب المئجيووة المبينوووة المرافووق لقووانجن التأمينووات االدتماعيووة المشووار إليووه، 

 .(1)قرينها
 

(:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ 2مادة )
 .(2)اإلدراءات الالزمة لتنفيذه

 وزير المالية     
 ناصر عبد هللا الروضان

 هو1413 ربيع األول 18التاريخ:
 م1992سبتمبوور  15       

                                                           

 ( من الكتاد األول.86أضيفت الشرائح إلى الجدول صفحة ) (1)
 

 .20/9/1992لجريدة الرسمية بتاريخ ( من ا69نشر بالعدد ) (2)
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 (1)1993( لسنة 4قرار رقم )
 بشأن

 الشروط والقجاعد التي  تم وفقا لها تعد ل
 شريحة بدء االشتراك في الباد الخامس من

 قانجن التأمينات االدتماعية
 

 وزير المالية،
 

نة ( لسوو61بعوود اإلطووالع علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم )
 والقجانين المعدلة له، 1976

بشووأن الشووروط والقجاعوود التووي  ووتم وفقووا لهووا تعوود ل شووريحة بوودء  1985( لسوونة 3وعلووى القوورار رقووم )
 االشتراك في الباد الخامس من قانجن التأمينات االدتماعية،

هوو 18/3/1414وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة فوي
 م.14/9/1993المجافق 

 
 -قوورر -

 
بشووأن تحد وود شووريحة بوودء االشووتراك لحملووة  2019( لسوونة 1مووع مراعوواة أاكووام كوول موون القوورار رقووم )(:  1مووادة)

المؤهالت الدراسية من الخاضعين ألاكام الباد الخامس من قانجن التأمينات االدتماعية والقرار رقم 
الشووريحة التووي تووؤدى علووى أساسووها االشووتراكات فووي  بشووأن شووروط وقجاعوود تعوود ل 2019( لسوونة 2)

الباد الخامس مون قوانجن التأمينوات االدتماعيوة يجوجز للموؤمن عليوه أن يطلوب تعود ل شوريحة بودء 
 .(2)االشتراك إلى شريحة أعلى أو أدنى طبقًا للشروط والقجاعد المنصجص عليها في هذا القرار

 
 (:   يشترط لقبجل التعد ل ما  لي:2مادة)

  يكجن قد سبق تعد ل شريحة بدء االشتراك.أال (1
 أن تكجن الشريحة المطلجد التعد ل إليها دائزا اختيارها في تاريخ بدء االشتراك. (2
أن يقدم الطلب خالل مودة ال تجواوز خموس سونجات مون تواريخ بودء االشوتراك أو خوالل سونتين  (3

الفتورة موا بوين انتهواء من تاريخ العمل بهذا القورار أ هموا ألحوق. وال تحسوب ضومن هوذه المودة 
 الخضجع له من دد د. إلىاالشتراك في الباد الخامس اتى العجدة 

                                                           

، ويعمل به اعتبارًا من 10/2/2019( بتاريخ 1431والمنشجر بالعدد ) 4/2/2019بتاريخ  2019( لسنة 3صدر القرار رقم ) (1)
 .من هذا الكتاد(( 115)باالستثناء من بعض أاكام هذا القرار )أنظر صووووووووووو 1/3/2019

المشار اليه أعاله وكان النص قبل تعد لها كالتالي: "يججز للمؤمن عليه أن يطلب تعد ل  2019( لسنة 3استبدلت المادة بمجدب القرار رقم ) (2)
 .شريحة بدء االشتراك إلى شريحة أعلى أو أدنى طبقًا للشروط والقجاعد المنصجص عليها في هذا القرار"
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(:   تم التعد ل إلى شريحة األعلى متى قام المؤمن عليوه بوأداء موا يسوتحق عليوه مون فوروق اشوتراكات 3مادة)

مون وكذا أية فروق أخرى عون المودد التوي سوبق طلوب ضومها وذلوك دفعوة وااودة خوالل ثالثوين  جموا 
 تاريخ إخطاره بقيمتها وإال اعتبر طلب التعد ل كأن لم يكن.

شوريحة أدنوى  وتم التعود ل بمجورد تقوديم الطلوب وتسوتنزل الفوروق المرتبوة علوى  إلوىفإذا كان التعد ل           
 ذلك مما يستحق على المؤمن عليه.

 

وعلى مد ر عام المؤسسوة اتخواذ  )*(ره(:    نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نش4مادة)
 المشار إليه.  1985( لسنة 3اإلدراءات الالزمة لتنفيذه، ويلغي القرار رقم )

 
 وزير المالية                                                                         

 ناصر عبدهللا الروضان                                       
 هو1414 ربيع األول 29تاريخ:ال

 م1993سبتمبوور 15        
 

                                                           
 .26/9/1993 ( من الجريدة الرسمية بتاريخ122دد )نشر بالع  )*(



107 

 

 2010( لسنة 7قرار رقم )
 بشأن

 رفع الحد األقصى للمرتب في قانجن التأمينات االدتماعية
 

 وزير المالية،
 1976( لسنة 61بعد اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم )

 عدلة له،والقجانين الم
فووووي وبعوووود مجافقووووة مجلوووووس إدارة المؤسسوووووة العاموووووة للتأمينوووووات االدتماعيوووووة بجلستوووووه المنعقووووودة 

 .م12/12/2010هو المجافق 6/1/1432
 

 -قوورر -
 

( من قانجن التأمينات االدتماعية المشوار 2 رفع الحد األقصى للمرتب المنصجص عليه في المادة )(: 1مادة )
 شهري. ( د نار1500إليه إلى )

 
وعلى مد ر عام المؤسسة  )*(،1/4/2011(:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من 2مادة )

 اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.
 وزير المالية     

 مصطفى داسم الشمالي
 ه 1432 محرم 7التاريخ:
 م 2010ديسمبر  13       

 
                        

                                                           
( من 2، كما تم رفع الحد األقصى للمرتب المنصجص عليه في المادة )19/12/2010يخ ( من الجريدة الرسمية بتار 1006نشر بالعدد )  )*(

من ( 18)ووو رادع هامش صوووو 1/5/2011المعمجل به اعتبارًا من  2011( لسنة 9قانجن التأمينات االدتماعية، وذلك بالقانجن رقم )
 .الكتاد األول
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 2014سنة ( ل4رقم ) قرار

 باأن

 (6ةضافة ارائح جديدع ةلى الجدول رقم )

 المرافق لقانون التأمينات االجتماعية
 

 وزير المالية،

( لساانة 61بعااد االطااالع علااى قااانون التأمينااات االجتماعيااة الصااادر باااألمر األميااري بالقااانون رقاام ) 

 والقوانين المعدلة له، 1976

( المرافاق لقاانون 6فة ارائح جديدع ةلى الجادول رقام )باأن ةضا 1992( لسنة 5وعلى القرار رقم )

 التأمينات االجتماعية،

وبعـاااـد موافقاااة مجلاااس ةدارع المؤسساااـة العامــاااـة للتأميناااات االجتماعيــاااـة بجلساااته المنعقااادع فاااي 

 م. 30/3/2014هـ الموافق  29/5/1435
 

 ــــ  قــرر ــــ
 

ح الدخل الاهري والنسبة المئوياة الااتراك الماؤمن علياه ( بتحديد ارائ6تضاف ةلى الجدول رقم )(: 1مادع )

المرافااق لقااانون التأمينااات االجتماعيااة الماااار ةليااه، الااارائح التاليااة والنسااب المئويااة لالاااتراك 

 :(1)المبينة قرين كل منها

 

 االاتراك الاهري كنسبة مئوية من الاريحة الاريحة بالدينار رقم اريحة االاتراك

23 1300 15 % 

24 1350 15 % 

25 1400 15 % 

26 1450 15 % 

27 1500 15 % 

 

ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية ويعمل باه مان أول الااهر التاالي لتااريخ نااره، وعلاى مادير (: 2مادع )

 .(2)عام المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه

 وزير المالية
 

 أنس خالد الصالح

 ـه 1435ع غرع جمادي اآلخر التاريخ:

 م 2014مارس  31          

                                                           

 ( من الكتاد األول.86أضيفت الشرائح إلى الجدول صفحة ) (1)
 

 .6/4/2014يخ ( من الجريدة الرسمية بتار 1178نشر بالعدد )( 2)
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 2019( لسنة 1رقم ) رارـق
 باأن

 تحديد اريحة بدء االاتراك
 لحملة المؤهالت الدراسية من الخاضعين ألحكام الباب الخامس

 من قانون التأمينات االجتماعية

 وزير المالية،
 
( لسوونة 61بالقووانجن رقووم ) بعوود االطووالع علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصووادر بوواألمر األميووري  

 والقجانين المعدلة له، 1976
شأن شروط وأوضاع انتفاع الخاضعين ألاكام البواد الخوامس في  1981( لسنة 9وعلى القرار رقم )

 من قانجن التأمينات االدتماعية وقجاعد ومجاعيد وإدراءات تسجيلهم،  
راءات سووداد االشوتراكات والمبووالغ فوي شووأن مجاعيود وقجاعوود وإدو 1981( لسوونة 10وعلوى القوورار رقوم )

( لسونة 4المعودل بوالقرار رقوم ) األخرى المستحقة طبقا ألاكام البواد الخوامس مون قوانجن التأمينوات االدتماعيوة
1987، 

بشأن اشتراك المحوامين إلزاميوًا فوي التوأمين المنصوجص عليوه فوي  1985( لسنة 6وعلى القرار رقم )
 ،الدتماعيةالباد الخامس من قانجن التأمينات ا

بشوووأن شوووروط وقجاعوود اشوووتراك أصوووحاد المعاشوووات فوووي البووواد  1994( لسووونة 5وعلووى القووورار رقوووم )
 الخامس من قانجن التأمينات االدتماعية،

وبعوووود مجافقووووة مجلووووس إدارة المؤسسووووة العاموووووة للتأمينووووووات االدتماعيووووووة بجلستوووووه المنعقوووووودة فووووي 
 م. 6/1/2019 هو المجافق 30/4/1440

 
 وو وووووووررقووووووو 

 
يكووجن تحد وود شووريحة بوودء االشوووتراك للمووؤمن علوويهم وفقووًا ألاكوووام البوواد الخووامس موون قوووانجن  (: 1مادة )

التأمينووات االدتماعيووة الحاصوولين علووى مووؤهالت دراسووية بمووا ال يقوول عوون الشووريحة المبينووة فووي 
 الجدول المرافق.

 
الوذ ن تقول الشورائح التوي توؤدى علوى أساسوها  نقل المؤمن علويهم فوي تواريخ العمول بهوذا القورار  (:2مادة )

اشتراكاتهم عن شرائح بدء االشتراك المبينة في الجدول المنصجص عليه في المادة السابقة إلى 
( المرافق لقانجن التأمينات االدتماعية المشار إليوه 6الشريحة األعلى مباشرة وفقًا للجدول رقم )

شووهر علووى توواريخ العموول بووالقرار اسووب المؤهوول وذلووك موون أول الشووهر التووالي النقضوواء ثالثووة أ
 الدراسي في هذا التاريخ.

ويتم النقل كل تسعة أشهر مون تواريخ التعود ل السوابق إلوى الشوريحة األعلوى مباشورة وذلوك اتوى 
 الجصجل إلى الشريحة المبينة في الجدول المرافق لهذا القرار.
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ياريووًا فووي تووأمين البوواد الخووامس موون أصووحاد يسووتثنى موون أاكووام هووذا القوورار المشووتركجن اخت (: 3مادة )
( من قانجن التأمينات االدتماعية المشار 54المعاشات التقاعدية وفقًا للفقرة الثانية من المادة )

 إليه.
 

 .(1)المشار إليه 1985( لسنة 6 لغى القرار رقم ) (: 4مادة )
 

، وعلوى (2)ل الشوهر التوالي لتواريخ نشوره نشر هذا القرار في الجريدة الرسومية، ويعمول بوه مون أو (: 5مادة )
 مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.

 
 وزير المالية

 د.ناي  فالح مبارك الحجرف
 هـ 1440جمادي األولى  29  التاريخ:

 م 2019فبراير  04 

 
 

                                                           

 1/6/1985إلزاميًا اعتبارًا من يقضي هذا القرار بأن يكجن اشتراك المشتغلين بمهنة المحاماة المنصجص عليه في تأمين الباد الخامس  (1)
 .د.ك( 400على شريحة بدء اشتراك ال تقل عن )

 

 .10/2/2019 ( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ1431نشر بالعدد ) (2)
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 جدول

 بتحديد اريحة بدء االاتراك

 باب الخامسالخاضعين ألحكام اللحملة المؤهالت الدراسية من 

 من قانون التأمينات االجتماعية
 

 اريحة بدء االاتراك المؤهل الدراسي م

 اهادع جامعية على األقل في تخصصات: 1

 هندسة -صيدلة  –طب 

750 

 اهادع جامعية على األقل في تخصصات: 2

 –تمااريض  –اقتصاااد  –ةحصاااء  –نظاام معلومااات  –محاساابة  –قااانون 

 –تجارع خارجية  –تأمين  –ةدارع مالية  – تمويل مناات مالية –تمويل 

 تدريس. –تعاون  –علوم مصرفية 

700 

 650 اهادع جامعية على األقل في باقي التخصصات. 3

 600 اهادع دبلوم بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها. 4

اهادع ثانوية عامة مع دورع تدريبية ال تقل مادتها عان سانتين دراسايتين  5

 .أو ما يعادلها

600 

اهادع ثانوية عامة مع دورع تدريبية ال تقل مدتها عن سنة دراسية أو ما  6

 يعادلها.

550 

اهادع متوسطة مع دورع تدريبية ال تقل مدتها عن ثالث سانوات دراساية  7

 أو ما يعادلها.

550 

 500 اهادع ثانوية عامة. 8

ية أو ماا اهادع متوسطة ماع دورع تدريبياة ال تقال مادتها عان سانة دراسا 9

 يعادلها.

500 

 500 غير ذلك من الاهادات. 10

 مالحظات:

العبرع في تحديد الاريحة هي بالمؤهل الدراسي فاي تااريخ بادء االااتراك أو تااريخ العمال باالقرار أيهماا  (1

 ألحق.

ن لها. (2  تمثل اريحة االاتراك المبينة مقابل المؤهل الدراسي أدنى اريحة يجوز االاتراك وفقا

ن للقانون رقم )يعتد في حس (3 باأن دعم العمالة  2000( لسنة 19اب السنة الدراسية باألحكام المقررع وفقا

 الوطنية وتاجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
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 2019( لسنة 2قرار رقم )

 باأن

 اروط وقواعد تعديل الاريحة التي تؤدى

 على أساسها االاتراكات في الباب الخامس

 االجتماعيةمن قانون التأمينات 

 وزير المالية،

( لساانة 61بعااد االطااالع علااى قااانون التأمينااات االجتماعيااة الصااادر باااألمر األميااري بالقااانون رقاام ) 

 والقوانين المعدلة له، 1976

باااااأن اااااروط وقواعااااد تعااااديل الاااااريحة التااااي تااااؤدى  1985( لساااانة 4وعلااااى القاااارار رقاااام )

 ون التأمينات االجتماعية والقرارات المعدلة له،على أساسها االاتراكات في الباب الخامس من قان

باأن تحدياد ااريحة بادء االااتراك لحملاة الماؤهالت الدراساية  2019( لسنة 1وعلى القرار رقم )

 من الخاضعين ألحكام الباب الخامس من قانون التأمينات االجتماعية،

بجلستاااـه المنعقـاااـدع فاااي  وبعاااد موافقاااة مجلاااس ةدارع المؤسساااة العاماااـة للتأمينـاااـات االجتماعيـاااـة

 م. 6/1/2019هـ الموافق  30/4/1440
 

 ــ قــــــــــــرر ــ
 

المااار ةلياه يكاون تعاديل الااريحة التاي تاؤدى  2019( لسانة 1مع مراعاع أحكام القرار رقم ) (: 1مادع )

ن  للااروط والقواعااد  علاى أساساها االاااتراكات ةلاى الاااريحة األعلاى أو ةلااى ااريحة أدنااى وفقاا

 منصوص عليها في هذا القرار.ال
 

(:  يجوز للمؤمن علياه أن يطلاب التعاديل ةلاى الااريحة األعلاى مبااارع بعاد انقضااء مادع ال تقال عان 2مادع )

المدع المبينة في العامود )أ( من الجدول المرافاق لهاذا القارار قارين الااريحة التاي تاؤدى علاى 

 أساسها االاتراكات. 

ب المؤمن عليه من أول الااهر التاالي النقضااء المادع المبيناة فاي ويتم التعديل حتى وةن لم يطل

 العامود رقم )ب( من الجدول الماار ةليه.

وتحسب المدد الماار ةليهاا فاي الفقارتين الساابقتين مناذ بادء االااتراك أو مناذ التعاديل الساابق 

 وفقا لهذه المادع حسب األحوال.
 

 ا يلي:(:  ياترط للتعديل ةلى اريحة أدنى م3مادع )

أال تقاااـل هاااذه الااااريحة عااان الااااريحة التاااي تاااؤدى علاااى أساساااها االااااتراكات بماااا ال  (أ

 %( منها. 25يجاوز )

فإذا تكرر طلب التعديل ةلى اريحة أدنى قبل انقضاء ثالث سنوات على آخر تعديل مان هاذا 

النوع روعيت النسبة المنصوص عليها في الفقرع السابقة ماع الااريحة التاي كانات تاؤدى 

 ى أساسها االاتراكات في بداية الثالث سنوات السابقة على سريان التعديل الجديد.عل
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 أن تكون الاريحة المطلوب التعديل ةليها جائزان اختيارها في تاريخ الطلب. (ب

ن للعامود رقام )ب( مان  (ج أال يكون التعديل ةلى اريحة أدنى من الاريحة التي يتم بلوغها وفقا

 الجدول الماار ةليه.

 

(:  ياترط إلجراء التعديل بناء على طلاب الماؤمن علياه أن يسادد كافاة االااتراكات والمباالغ األخارى 4) مادع

 المستحقة عليه حتى تاريخ الطلب.

 

(:   يتم تعديل الاريحة بناء على طلب المؤمن عليه من أول الاهر التالي النقضاء اهر علاى تااريخ 5مادع )

 ه لذلك بداية أي اهر الحق.تقديم الطلب، ما لم يحدد المؤمن علي

 

(:  ال يجوز لمن عاد ةلى الخضوع للتاأمين مان جدياد أن يااترك بااريحة تختلاف عان الااريحة التاي 6مادع )

انتهي بها ااتراكه السابق ما لم تكن األحكام المقررع لتعديل الاريحة التي تؤدى علاى أساساها 

 ك.االاتراكات أو لتعديل اريحة بدء االاتراك تجيز له ذل

 

د.ك( على األقل في تاريخ العمال  1250يجوز للمؤمن عليه الماترك في التأمين على اريحة ) (: 7مادع )

بهذا القرار أن يطلب خالل سانة مان هاذا التااريخ ةجاراء تعاديل أو أكثار كال منهاا ةلاى الااريحة 

ن األعلاى ةذا كاان قاد اساتكمل الحاد األدناى للمادع الالزمااة للتعاديل فاي كال ااريحة علاى  حادع وفقااا

 ( تعديالت.3للعمود )أ( من الجدول المرافق بما ال يجاوز )

ن لهااذه المااادع أن يكااون المااؤمن عليااه قااد ساادد كافااة االاااتراكات  وياااترط إلجااراء التعااديل وفقااا

 والمبالغ األخرى المستحقة عليه حتى تاريخ الطلب.

 

( 1( مان القارار رقام )2ين بحكم المادع )ال تسري أحكام هذا القرار على المؤمن عليهم المخاطب (: 8مادع )

الماار ةليه ةال من تاريخ الوصاول ةلاى الااريحة المبيناة فاي الجادول المرافاق لاه  2019لسنة 

 حسب المؤهل الدراسي.
 

 الماار ةليه. 1985( لسنة 4(:  يلغى القرار رقم )9مادع )
 

، وعلاى )*(ول الااهر التاالي لتااريخ نااره(: ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية، ويعمل باه مان أ10مادع )

 مدير عام المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه.

 

 وزير المالية

 د.نايف فالح مبارك الحجرف

 هـ 1440جمادي األولى  29  التاريخ:       
 م 2019فبراير  04 

 

                                                           
 .10/2/2019 ( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ1431نشر بالعدد )  )*(
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 جدول

 بالمدد التي يلزم انقضاؤها

 قبل تعديل الاريحة ةلى األعلى مباارع

 

لاريحة التي تؤدى على أساسها ا

 االاتراكات

الحد األدنى للمدع التي يلزم 

 انقضاؤها قبل التعديل

 )أ(

الحد األقصى للمدع التي يلزم 

 انقضاؤها قبل التعديل

 )ب(

 اهران  30 اهران  21 200

 اهران  30 اهران  21 250

 اهران  30 اهران  21 300

 اهران  30 اهران  21 350

 ران اه 30 اهران  21 400

 اهران  30 اهران  21 450

 اهران  30 اهران  21 500

 اهران  30 اهران  21 550

 اهران  27 اهران  18 600

 اهران  27 اهران  18 650

 اهران  24 اهران  15 700

 اهران  24 اهران  15 750

 اهران  24 اهران  15 800

 اهران  24 اهران  12 850

 اهران  24 اهران  12 900

 اهران  24 اهران  12 950

 اهران  24 اهران  12 1000

 اهران  24 اهور 9 فأكثر 1050
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 2019( لسنة 3رقم ) قـرار

 1993( لسنة 4قرار رقم )بتعديل بعض أحكام ال

 باأن

 الاروط والقواعد التي يتم وفقا لها تعديل

 اريحة بدء االاتراك في الباب الخامس من

 قانون التأمينات االجتماعية

 وزير المالية،

 

( لساانة 61ع علااى قااانون التأمينااات االجتماعيااة الصااادر باااألمر األميااري بالقااانون رقاام )بعااد اإلطااال

 والقوانين المعدلة له، 1976

باأن الاروط والقواعاد التاي ياتم وفقاا لهاا تعاديل ااريحة بادء  1993( لسنة 4وعلى القرار رقم )

 االاتراك في الباب الخامس من قانون التأمينات االجتماعية،

قاااة مجلاااس ةدارع المؤسساااة العاماااـة للتأمينـاااـات االجتماعيـاااـة بجلستاااـه المنعقـاااـدع فاااي وبعاااد مواف

 م. 6/1/2019 هـ الموافق 30/4/1440

 

 ــ قــــــــــــرر ــ

 

 الماار ةليه النص اآلتي: 1993( لسنة 4( من القرار رقم )1يستبدل بنص المادع ):  أولى مادع

بااأن تحدياد ااريحة بادء االااتراك  2019( لسانة 1"مع مراعااع أحكاام كال مان القارار رقام )

الخاضعين ألحكام الباب الخامس من قانون التأميناات االجتماعياة  لحملة المؤهالت الدراسية من

باأن اروط وقواعاد تعاديل الااريحة التاي تاؤدى علاى أساساها  2019( لسنة 2والقرار رقم )

تماعياة يجاوز للماؤمن علياه أن يطلاب االاتراكات في البااب الخاامس مان قاانون التأميناات االج

ن للاااروط والقواعااد المنصااوص  تعااديل اااريحة باادء االاااتراك ةلااى اااريحة أعلااى أو أدنااى طبقااا

 عليها في هذا القرار".

 

الماااار ةليااه يجااوز للمااؤمن عليااه فااي تاااريخ  1993( لساانة 4القاارار رقاام )اساتثناء ماان أحكااام  : ثانيةمادع 

سنة من هذا التاريخ ولمرع واحدع تعديل اريحة بدء االاتراك  العمل بهذا القرار أن يطلب خالل

ةلى اريحة أعلى على أال تجاوز الاريحة الجائز التعديل ةليها ما يزيد علاى عاار اارائح تالياة 

 للاريحة التي تؤدى على أساسها االاتراكات في تاريخ العمل بالقرار.

يااه بااأداء مااا يسااتحق عليااه ماان فااروق ويااتم التعااديل ةلااى الاااريحة األعلااى متااى قااام المااؤمن عل

ن مان تااريخ اخطااره بقيمتهاا  مبالغااتراكات وكذا أية  أخرى وذلك دفعة واحدع خالل ثالثين يوما

 وةال اعتبر الطلب كأن لم يكن.
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ويجوز خالل الميعاد المنصوص عليه في الفقرع السابقة اختيار السداد على أقسااط ااهرية بحاد 

ن لمعااش 3واقع )أقصى أربعة وعارين اهران ب ( أقساط أو مضاعفاتها، بارط أال يكون مساتحقا

تقاعاادي، وفااي حااال عاادم سااداد ثلااث عاادد األقساااط المسااتحقة علااى نحااو متتااال أو متفاارق يلغااى 

التعديل، وةذا استحق المؤمن عليه لمعاش تقاعدي أو انتهى اااتراكه بالوفااع أو لعادم خضاوعه 

التقسايط علياه ساداد المبلاغ المتبقاي دفعاةن واحادع خاالل ألحكام تأمين الباب الخامس أثنااء فتارع 

 .(1)ثالثين يومان من تاريخ ةخطاره أو الورثة الارعيين بالمبلغ المتبقي وةال ألغي الطلب

 وفــــي تطبيــــق أحكــــام الفقــــرع السابقــــة ال يعتــــد ةال بالســــداد الكامل للقسط.

 أخيـــر فـــي الســـداد ةذا كانـــت هناك أسباب تبرر ذلك.ويجـــوز التجـــاوز عـــن الت

 

، وعلاى (2)ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية، ويعمل به من أول الاهر التالي لتااريخ نااره : ثالثةمادع 

 مدير عام المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه.

 

 وزير المالية

 فد.نايف فالح مبارك الحجر

 

 هـ 1440جمادي األولى  29  التاريخ:
 م 2019فبراير  04 

 

 

                                                           

( بالجريدة الرسمية بتاريخ 1442والمنشجر بالعدد ) 18/4/2019ر بتاريخ الصاد 2019( لسنة 13فقرة مستبدلة بالقرار رقم ) (1)
 المشار اليه، وكان نصها قبل التعد ل اآلتي: 2019( لسنة 3ويعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار رقم ) 28/4/2019

( أقساط أو 3بحد أقصى اثنى عشر شهرًا بجاقع ) ويججز خالل الميعاد المنصجص عليه في الفقرة السابقة اختيار السداد على أقساط شهرية
 .مضاعفاتها، وفي اال عدم سداد ثل  عدد األقساط المستحقة على نحج متتال أو متفرق  لغى التعد ل

 

 .10/2/2019 ( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ1431نشر بالعدد ) (2)
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 2020( لسنة    3   رقم ) قرار

ن لقانون التأمينات االجتماعية  باأن تأجيل بعض المبالغ المستحقة وفقا

  

 وزير المالية،

( لسنة 61بعد االطالع على قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقم )

 انين المعدلة له،والقو 1976

 بنظام التأمين التكميلي، 1992( لسنة 128وعلى المرسوم بالقانون رقم )

 في اأن التأمين ضد البطالة، 2013( لسنة 101وعلى القانون رقم )

بتقرير مكافأع مالية للخاضعين لقانون التأمينات االجتماعية  2014( لسنة 110وعلى القانون رقم )

 لتقاعد للعسكريين عند انتهاء االاتراك،وقانون معااات ومكافات ا

( 25/2020( فاااااي اجتماعاااااه االساااااتثنائي رقااااام )524وعلاااااى قااااارار مجلاااااس الاااااوزراء رقااااام )

( 5160/2020الااااوارد بكتاااااب األمانااااة العامااااة لمجلااااس الااااوزراء رقاااام ) 13/4/2020المنعقااااد بتاااااريخ 

 .13/4/2020المؤرخ 

هـ الموافق  25/8/1441االجتماعية بتاريخ وبعد موافقة مجلس ةدارع المؤسسة العامة للتأمينات 

 م. 18/4/2020

 

 مادع أولى

 

 ما يلي: 1/4/2020يؤجل لمدع ستة أاهر اعتبارا من 

 

 

هلي والنفطي غير المملوك للدولة بالكامل من سداد حصة أصحاب األعمال في القطاعين األ (أ

 االاتراكات الاهرية المستحقة تطبيقا للقوانين الماار ةليها. 

االاتراكات الاهرية المستحقة على المؤمن عليهم وفقا ألحكام الباب الخامس من قانون  سداد (ب

 التأمينات االجتماعية الماار ةليه تطبيقا للقوانين الماار ةليها.

( من قانون التأمينات االجتماعية 77خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي وفقا للمادع ) (ج

 الماار ةليه. 

 مادع ثانية

 

عدم صرف ما يسمح به القانون مقدما للحاالت التي استفادت  ضرف المعاش التقاعدي بافترايص

مكررا( من قانون التأمينات االجتماعية الماار ةلية وذلك لمدع ستة أاهر من التاريخ  112من حكم المادع )

 المنصوص علية في هذا القرار.



118 

 

 

 مادع ثالثة

 

ين )أ( و )ب( من المادع األولى من هذا القرار على اقساط يكون سداد المبالغ المؤجلة وفقا للبند

 .2020( اهران اعتباران من اهر أكتوبر لسنة 24اهرية بواقع )

وتسري على األقساط المستحقة وفقا لهذه المادع كافة األحكام التي تسري على االاتراكات 

 الاهرية.

 

 مادع رابعة

 

على من المادع االولى والمادع الثانية من هذا القرار وفقا للبند )ج( المبالغ المؤجلة يكون سداد 

لمادتين تخصم ابتداء من أول الاهر التالي النتهاء المدع األصلية وفقا لقساط اهرية تعادل مدع التأجيل أ

 الماار ةليه. من قانون التأمينات االجتماعية (مكررا112)و  (77)

 
 مادع خامسة

 

 .1/4/2020لغ المؤجلة طبقا لهذا القرار اعتباران من يرد ما سبق أداؤه للمؤسسة من المبا

 

 مادع سادسة

 

، وعلى مدير )*(، ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية18/4/2020ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 

 عام المؤسسة اتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذه.

 

 وزير المالية

 براك علي الايتان

 

 هـ1441 اعبان 25  التاريخ:
 م 2020أبريـــل  18 

 

 

                                                           
 .23/4/2020 ريخ( من الجريدة الرسمية بتا1488لعدد )( ا9بملحق )نشر   )*(
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 2021( لسنة 302رقم ) قرار

ن لقانون التأمينات االجتماعية   باأن تأجيل بعض المبالغ المستحقة وفقا

 المدير العام،

( لسنة 61بعد االطالع على قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقم )

 والقوانين المعدلة له، 1976

 بنظام التأمين التكميلي، 1992( لسنة 128بالقانون رقم ) وعلى المرسوم

 في اأن التأمين ضد البطالة، 2013( لسنة 101وعلى القانون رقم )

بتقرير مكافأع مالية للخاضعين لقانون التأمينات االجتماعية  2014( لسنة 110وعلى القانون رقم )

 الاتراك،وقانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين عند انتهاء ا

 في اأن تأجيل االلتزامات المالية لمدع ستة أاهر، 2021( لسنة 3وعلى القانون رقم )

ن لقانون التأمينات  2020( لسنة 3وعلى القرار رقم ) باأن تأجيل بعض المبالغ المستحقة وفقا

 االجتماعية.

 

 ــ قــــرر ــ

 

ن لقانون التأمينات مادع أولى: يجوز بناء على طلب صاحب الاأن تأجيل سداد بعض ا لمبالغ المستحقة وفقا

 االجتماعية لمدع ستة أاهر.

ويكون تقديم الطلب على الموقع االلكتروني الرسمي للمؤسسة، وذلك خالل اهر من تاريخ 

ةصدار هذا القرار ولمرع واحدع ال يجوز العدول عنها، وذلك للحاالت القائمة في تاريخ العمل بهذا 

 القرار.

في حال التقدم بطلب التأجيل  1/6/2021، أو من 1/5/2021لتأجيل اعتباران من على أن يبدأ ا

بالنسبة للفئات الواردع بالبند )جـ( من المادع الثانية والمادع الثالثة من هذا  4/5/2021بعد 

 القرار.

 

ن للمادع السابقة لآلتي:  مادع ثانية: يجوز طلب التأجيل المقرر وفقا

 

هلي والنفطي غير المملوك للدولة بالكامل من في القطاعين األ سداد حصة أصحاب األعمال (أ

 االاتراكات الاهرية المستحقة تطبيقا للقوانين الماار ةليها. 

سداد االاتراكات الاهرية المستحقة على المؤمن عليهم وفقا ألحكام الباب الخامس من قانون  (ب

 ةليها. التأمينات االجتماعية الماار ةليه تطبيقا للقوانين الماار

( من قانون 77وفقا للمادع )الفعلي أو االفتراضي خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي  (ج

 التأمينات االجتماعية الماار ةليه.
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ن للحاالت التي  مادع ثالثة: يصـــرف المعــــاش التقاعدي بافتراض عدم صرف ما يسمح به القانون مقدما

حال تقدمها  –من قانون التأمينات االجتماعية الماار ةليه  مكرران( 112استفادت من حكم المادع )

ن لألحكام المنصوص عليها بالمادع األولى من هذا القرار. –بهذا الطلب   وذلك لمدع ستة أاهر وفقا

 

ن للبندين )أ( و)ب( من المادع الثانية من هذا القرار على أقساط  مادع رابعة: يكون سداد المبالغ المؤجلة وفقا

( اهران بعد انتهاء مدع الستة أاهر المنصوص عليها في هذا القرار لمن لم 24بواقع )اهرية 

يسبق له التأجيل، أو بعد انتهاء المدع المقررع لسداد األقساط المستحقة عن فترع التأجيل المقررع 

 الماار ةليه بحسب األحوال. 2020( لسنة 3بالقرار رقم )

ن ل هذه المادع كافة األحكام التي تسري على االاتراكات وتسري على األقساط المستحقة وفقا

 الاهرية.

 

ن للبند )ج( من المادع الثانية والمادع الثالثة من هذا القرار على  مادع خامسة: يكون سداد المبالغ المؤجلة وفقا

ن  أقساط اهرية تعادل مدع التأجيل تخصم ابتداء من أول الاهر التالي النتهاء المدع األصلية وفقا

مكرران( من قانون التأمينات االجتماعية الماار ةليه وأقساط المدع  112( و)77لمادتين )ل

 الماار ةليه. 2020( لسنة 3المؤجلة بموجب القرار رقم )

 

 مادع سادسة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

 

 المدير العام

 

 ماعل عبدالعزيز العثمان

 

 

 هـ1442 رمضان 06  التاريخ:
 م 2021أبريـــل  18 
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 1977( لسنة 1تعميم رقم )
 بشأن

 قجاعد اساد وأداء االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة
 عن المؤمن عليهم في القطاع الحكجمي والمستندات التي تجدع

 بملفات التأمينات االدتماعية أو بملف الخدمة
 

 1976( لسانة 61جتماعياة الصاادر بااألمر األمياري بالقاانون رقام )تنفيذا ألحكام قاانون التأميناات اال    

بااأن قواعاد حسااب وأداء االااتراكات والمباالغ األخارى  1977( لسانة 10وقراري السيد وزير المالية رقام )

فاي ااأن الئحاة قواعاد وةجاراءات  1977( لسنة 11المستحقة وفقا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية ورقم )

 بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.التسجيل 

 

يرجى من جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة أو     

 :ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة األخرى مراعاع ما يلي

 
 كل شهر: أوال : االشتراكات التي  تعين أداؤها للمؤسسة بصفة دورية في أول

%( ماان مرتبااات المااؤمن  10االاااتراكات الاااهرية التااي تتحملهااا كاال ماان الجهااات الماااار ةليهااا بواقااع ) (1

 عليهم )الموظفون والمستخدمون والعمال الكويتيون(. 

 %(. 5االاتراكات الاهرية التي تقوم هذه الجهات باقتطاعها من مرتب كل من المؤمن عليهم بواقع ) (2

أداء االاتراكات الماار ةليها فاي البنادين الساابقين فاي أول الااهر  وعلى الجهات المذكورع

فاي أول  1977التاالي للااهر المساتحقة عناه، فتاؤدي االااتراكات المساتحقة عان ااهر أكتاوبر سانة 

 وهكذا. 1977نوفمبر سنة 

 

وتااؤدي االاااتراكات عاان كاال ماادع يقضاايها المااؤمن عليااه فااي الخدمااة ولااو كاناات ماان ماادد 

 .)*(عمل التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنهااالنقطاع عن ال

 
 ثانيا : تحد د المرتب الذي تحسب على أساسه االشتراكات:

العوالوة االدتماعيوة بموا  –: عوالوة االنتقوال ساسي مضاف إليه العالوات التاليوةيقصد بالمرتب: المرتب األ( 1
وتستبعد أي عوالوات أو بودالت أخورى  –يشة عالوة غالء المع –في ذلك العالوة المقررة عن األوالد 

وال يشمل المرتوب موا يمونح  –الخ  ....كالعالوة التشجيعية أو بدل طبيعة العمل أو بدل أعمال شاقة
                                                           

 من هذا الكتاد. (127) صفحةلتعلقه بأاكام هذه الفقرة  1981( لسنة 5 راعي مرادعة التعميم رقم )  )*(
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خصووص للمووؤمن عليووه سوويارة اكجميووة كمووا تخصووم  إذاعينووا للمووؤمن عليووه فتخصووم عووالوة االنتقووال 
 خصص له سكن اكجمي. إذاالعالوة االدتماعية 

 ب االشتراكات على أساس مرتب كل شهر.تحس  (2
ال يعتبر تخفيضا للمرتب تجقيع عقجبوة الخصوم أو أيوة اسوتقطاعات أخورى، مثول الخصوم مون المرتوب        (3

والنفقووة والقوورض واشووتراكات التأمينووات االدتماعيووة، أمووا عقجبووة خفووض المرتووب أو خفووض المرتووب 
 على أساسه االشتراكات.والدردة معا فيعتد بهما في تحد د المرتب الذي تحسب 

تحسب االشتراكات عن دزء الشهر الذي تبدأ أو تنتهي فيه الخدمة على أساس ما استحق عنه من        (4
 مرتب الشهر الكامل. إلىمرتب 

 
 المؤسسة: إلىثالثا : المبالغ األخرى التي تلتزم الجهات المذكجرة بأدائها 

 

بسوووبب  1/10/1977بق أن صووورفت لهوووم قبووول مكافوووأة التقاعووود المسوووتردة مووون الموووجظفين الوووذ ن سووو (1
 .1970( لسنة 13االستقالة وذلك من قبل إعادة تعيينهم طبقا لقرار مجلس الجزراء رقم )

األقساط الشهرية المستحقة على المؤمن عليهم )مثل أقساط اساد المدد السابقة والمدد االعتباريوة  (2
ات الحكجميوووة المعنيوووة، وتسووودد إلوووي التوووي سترسووول إلوووى الجهووو لإلخطووواراتوأقسووواط االسوووتبدال( وفقوووا 

المؤسسة مع االشتراكات الشهرية فوي المجاعيود المحوددة ألداء هوذه االشوتراكات ايو  تسوري بشوأنها 
 كافة أاكام االشتراكات الشهرية، ويتعين أداء هذه األقساط في مجاعيدها.

 
 رابعا : طريقة سداد االشتراكات والمبالغ األخرى :

 

بالغ األخرى المستحقة وفقوا ألاكوام قوانجن التأمينوات االدتماعيوة بمجدوب إشوعار تسدد االشتراكات والم
(، مرفقووا بووه البيانووات التفصوويلية 376إ وداع لحسوواد المؤسسووة الجوواري فووي بنووك الكجيوت المركووزي رقووم )

 لهذه المبالغ. ويثبت تاريخ األداء باإل داع في هذا الحساد.
 

 ينات االدتماعية أو بملف الخدمة:خامسا : المستندات التي تجدع بملف التأم
 

 ردووى موون الجهووات الحكجميووة المشووار إليهووا أن تنشووئ ملفووا خاصووا بالتأمينووات االدتماعيووة لكوول مووؤمن 
تووجدع بووه المسووتندات المبينووة فيمووا بعوود، أمووا بالنسووبة  1/10/1977عليووه  لتحووق بالعموول لوود ها بعوود 

كجميوة المعنيوة إرفواق هوذه المسوتندات بملوف للمجدجد ن في الخدمة قبل هذا التاريخ فيججز للجهة الح
 خدمته، وهذه المستندات هي:

 
 قرار التعيين  (1
/تأمينووات( الخاصووة بطلووب تسووجيل مووؤمن عليووه لووم يسووبق تسووجيله أو  53صووجرة موون االسووتمارة رقووم ) (2

تأمينوات( الخاصوة بإشوعار التحواق موؤمن عليوه سوبق تسوجيله بحسوب /54صجرة من االسوتمارة رقوم )
 األاجال.

 ستند الدال على تاريخ الميالد أو صجرة منه.الم (3
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 بيان بتدرج مرتب المؤمن عليه خالل سنجات الخدمة. (4
 بيان بمدد خدمة المؤمن عليه غير المحسجبة في المعاش من المدد اآلتية: (5

 
مدد الجق  عن العمل بغير مرتب، أو االنقطاع عنه التي  تقرر ارمانه من مرتبه  -أ

 عنها.
 لخدمة قبل الحصجل على الجنسية الكجيتية.المدد التي قضيت في ا -د
والتوي اورم الموؤمن عليوه مون معاشوه أو مكافأتوه عنهوا بقورار    1/10/1977المدد السوابقة علوى  -ج

 تأد بي أو اكم قضائي.
بشوأن معاشوات  1961( لسونة 27مدد الخدمة المحسجبة في التقاعد وفقوا ألاكوام القوانجن رقوم ) -د

يحجل ااتيواطي تلوك المودة إلوى المؤسسوة وفقوا ألاكوام الموادة  ومكافآت التقاعد للعسكريين ما لم
  .( من قانجن التأمينات االدتماعية28)
 المدد التي اصل على مكافأة تقاعد عنها إلى أن  رد هذه المكافأة. -ه
 

صووجرة إخطووار المؤسسووة بأقسوواط االسووتبدال المسووتحقة علووى المووؤمن عليووه فووي االووة وقوو  صوورف   (6
 المعاش التقاعدي.

 مدد اإلدازات المرضية الممنجاة للمؤمن عليه.بيان   (7
 .كجمية والمؤسسة بشأن المؤمن عليهصجر المكاتبات المتبادلة بين الجهات الح  (8
 القرار الصادر بإنهاء الخدمة.  (9

الصووجر التنفيذيووة لألاكووام الصووادرة بالنفقووة التووي لووم  ووتم تنفيووذ المقضووي بووه فيهووا كووامال قبوول انتهوواء  (10
استعداد تام للتعاون مع كافة الجهات الحكجمية في الرد على ما قود يكوجن والمؤسسة على  الخدمة.

 لد ها من استفسارات في هذا الخصجص.
 

 المد ر العام
 امود عبودهللا الججعان
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 1977( لسنة 4تعميم رقم )
 في شأن

 اآلثار المترتبة على التأخير في أداء االشتراكات
 الشهرية والمبالغ األخرى المستحقة وفقا

 اكام قانجن التأمينات االدتماعيةأل
 

لجاظ أن بعض الجهات في القطواع الحكوجمي والقطواعين النفطوي واألهلوي لوم تتقيود بوأداء االشوتراكات       
فوي المجعود المحودد لجدوجد األداء، بوالرغم  1977والمبالغ األخرى المستحقة للمؤسسة عن شوهر أكتوجبر سونة 

( بشوأن 10/77( مون القورار رقوم )28، )(12ات االدتماعيوة والموادتين )مينو( مون قوانجن التأ90من أن المادة )
، قود أودبوت اكام قانجن التأمينات االدتماعيةقجاعد اساد وأداء االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة وفقا أل
 بأن يكجن األداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه.

 
مية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة أو لذا  ردى من كافة الجهات الحكج       

ذات الميزانيات المستقلة والجهات العاموة األخورى وشوركات القطواعين النفطوي واألهلوي ضورورة االلتوزام بالسوداد 
تلتوزم  التوي اإلضوافيةتأمينات( وذلك لتجنيب الفجائد والمبوالغ  166،167في أول كل شهر بمجدب االستمارات )

 بها في االة التأخير وهي:
 
%( سوونجيا عوون الموودة موون توواريخ ودووجد األداء اتووى توواريخ تمووام السووداد وذلووك سووجاء 6فجائوود بجاقووع ) (أ

بالنسبة للحصة والمبالغ األخرى التي  لتزم بها صااب العمل أو بالنسبة لحصة المؤمن عليه والمبالغ 
 المستحقة عليه.

شوتراكات األخورى المسوتحقة عون كول  وجم توأخير وذلوك دون اادوة %( من اال4/1مبلغ إضافي يعادل ) (د
 إلى إنذار أو تنبيه.

 
المستحقة عن االشتراكات والمبالغ األخرى  اإلضافيةوتسترعي المؤسسة النظر إلى أن الفجائد والمبالغ  

 المتأخرة تزداد  جما بعد  جم طالما لم  تم السداد.
 

تعاونووا مووع المؤسسووة لتوودعيم التنفيووذ الصووحيح لنظووام التأمينووات  نردووج التقيوود بمووا دوواء أعوواله وذلووك      
 االدتماعية.

 المد ر العام                  
 امود عبودهللا الججعوووان                     

 
 هو 1398محرم  3  التاريخ:

  1977ديسمبر  14          
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 1980( لسنة 2تعميم رقم )
 يهممرتبات بعض المؤمن علفي شأن تحد د 

 
( 3) (،2( مون قوانجن التأمينوات أصودر وزيور الماليوة القورارين رقوم )87( و )2الموادتين ) إلوىاسوتنادا       
العواملين فوي القطواعين األهلوي والنفطوي وفوي شوأن قجاعود  إلوىبشوأن رفوع اودي المرتوب بالنسوبة  1980لسنة 

 اساد مرتب المؤمن عليه في بعض الحاالت 
 

 األاكام والقجاعد اآلتية: وقد تضمن القراران      
 

 أوال : الحد األقصى لمرتب المؤمن عليهم في القطاعين األهلي والنفطي:
( د نار شهريا لمن  زد أدره محسجبا وفقوا لقوانجن العمول 820) إلىرفع الحد األقصى للمرتب  (1

 عن هذا الحد.1974( لسنة 38في القطاع األهلي رقم )
من عليهم الذ ن  تقاضجن مقابول عملهوم فوي القطواعين يسري الحد األقصى الجد د على المؤ  (2

 األهلي والنفطي نسبة محددة من األرباح 
( د.ك. شوهريا بالنسوبة 720اسوتثناء مموا تقودم يسوتمر العمول بالحود األقصوى السوابق وقودره ) (3

أصووووحاد المعاشووووات التقاعديووووة الووووذ ن  لتحقووووجن بالخدمووووة بعوووود صوووودور هووووذا القوووورار  إلووووى
جظوف أبرموت ال يخضع العاملجن فيها في تحد د مرتباتهم للجائح ت( في دهات 4/12/1980)

 .بمقتضى اتفاقات دماعية
 

 أو مرتب مقطجع في القطاع الحكجمي: إدماليةثانيا : الحد األقصى لمرتب المعين بمكافأة 
 ( د نارا شهريا لمن تزيد مكافأته820) إلىأو المرتب المقطجع  اإلدماليةرفع الحد األقصى للمكافأة 

 .أو مرتبه المقطجع عن ذلك اإلدمالية

 
 ثالثا : الحد األدنى لمرتب المؤمن عليهم في القطاعين األهلي والنفطي :

( د.ك لمون يعمول دون أدور أو لمون يقول أدوره محسوجبا 115) إلوىرفع الحد األدنى للمرتوب  (1
 عن هذا الحد. 1964( لسنة 38وفقا لقانجن العمل في القطاع األهلي رقم )

حد األدنى الجد د على المؤمن عليهم الذ ن  تقاضجن مقابل عملهوم فوي القطواعين يسري ال (2
 األهلي والنفطي نسبة محددة من األرباح.

 
 رابعا : في اساد االشتراكات :

ديسوومبر سوونة  4المووؤمن علوويهم المعينووين فووي القطوواعين األهلووي والنفطووي قبوول  إلووىبالنسووبة  (1
، يسووتمر ( د.ك شوهريا720صوى السوابق وقوودره )قوالوذ ن تزيود مرتبوواتهم علوى الحوود األ 1980

اتووى  إليوهاسواد االشوتراكات بمراعواة الحوود األقصوى السوابق عوون الفتورة مون التوواريخ المشوار 
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( د.ك شووهريا 820، ثوم يعوواد اسوواد االشوتراكات بمراعوواة الحوود األقصوى الجد وود )نهايوة السوونة
 .1981اعتبارا من أول  نا ر سنة 

ديسوومبر سوونة  4المعينووين فووي القطوواعين األهلووي والنفطووي قبوول المووؤمن علوويهم  إلووىبالنسووبة  (2
بدون مرتب أو بمرتب يقل عن الحد األدنى الجد د يستمر اساد االشوتراكات بمراعواة  1980

، ثم يعاد اساد االشتراكات بمراعاة الحود األدنوى يا( د.ك شهر 88الحد األدنى السابق وقدره )
 .1981ن أول  نا ر سنة ( د.ك شهريا اعتبارا م115الجد د وقدره )

( بمكافووأة 4/12/1980المووؤمن علوويهم المعينووين فووي القطوواع الحكووجمي قبوول ) إلووىبالنسووبة  (3
أو بمرتوووب مقطوووجع تحسوووب االشوووتراكات المسوووتحقة مووون هوووذا التووواريخ بمراعووواة الحووود  إدماليوووة

 .( د.ك شهريا820صى الجد د وقدره )األق
م سوووجاء فوووي  1980ديسووومبر سووونة  4الموووؤمن علووويهم المعينوووين اعتبوووارا مووون  إلوووىبالنسوووبة  (4

القطاعين األهلي والنفطي أو في القطاع الحكجمي ممن  نطبق عليهم قجاعد الحد ن األقصوى 
، فوان كوان واألدنى الجد د نتحسب االشتراكات بمراعاة الحد ن األقصى  إليهاواألدنى المشار 

اموول الشووهر تحسووب االشووتراكات عوون ك 1980االلتحوواق بالخدمووة خووالل شووهر ديسوومبر سوونة 
 بمراعاة الحد ن األقصى واألدنى الجد د ن.

 

 خامسا : في اساد الحقجق التقاعدية :
يسووري الحوود األقصووى والحوود األدنووى الجد وودان فووي اسوواد المرتووب الووذي تسووجى علووى أساسووه  (1

المووؤمن علوويهم فوي القطوواعين األهلووي  إلوىالحقوجق التقاعديووة موون معواش أو مكافووأة بالنسووبة 
 .1980ديسمبر سنة  4هي خدمتهم اعتبارا من والنفطي الذ ن تنت

يسري الحد األقصى الجد د فوي اسواد المرتوب الوذي تسوجي علوى أساسوه الحقوجق التقاعديوة  (2
أو بمرتوب مقطوجع  إدماليوةالمؤمن عليهم المعينين بمكافأة  إلىمن معاش أو مكافأة بالنسبة 

 .1980سنة  ديسمبر 4في القطاع الحكجمي والذ ن تنتهي خدمتهم اعتبارا من 
 

 المد ر العام
 امد عبدهللا الججعان

 
  

 هو 1401صفر  13التاريخ: 

 م 1980ديسمبر  20         
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 1981( لسنة 5تعميم رقم )
 في شأن

 االشتراكات عن مدد االنقطاع عن العمل التي  تقرر
 ارمان المؤمن عليه من مرتبه عنها في القطاع الحكجمي

 
على أن مدد االنقطاع عن العمل التي  تقرر ارمان المؤمن عليه من مرتبه اي  أن الرأي قد استقر       

 المؤمن عليهم في القطاع الحكجمي. إلىعنها ال تستحق عنها أية اشتراكات وذلك بالنسبة 
  

سووجاء فووي ذلووك  إليهوواعوودم أداء أيووة اشووتراكات عوون الموودد المشووار  إلووىلووذلك تجدووه المؤسسووة النظوور       
 من مرتب المؤمن عليه أو تلك التي  لتزم بأدائها صااب العمل. الحصة التي تقتطع

 
كما  ردى من كافة الجهات في القطاع الحكجمي مجافواة المؤسسوة ببيانوات تفصويلية بأسوماء الموؤمن       

، موع بيوان هوذه المودد واالشوتراكات التوي إليهواعليهم الذ ن سبق أن أد ت عنهم االشوتراكات عون المودد المشوار 
 عنها وتاريخ األداء.أد ت 
 
 

 المد ر العام بالنيابة

 هو1401شوجال   4  التاريخ:
 م 1981أغسطس  14
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 1983( لسنة 1تعميم رقم )
 في شأن

 الحد ن األدنى واألقصى للمرتب في تطبيق
 أاكام قانجن التأمينات االدتماعية

 
ية، وألاكوام قورار وزيور الماليوة رقوم ( من قانجن التأمينات االدتماع87، 15، 2ألاكام المجاد ) إعماال      
في شأن قجاعد اساد مرتب المؤمن عليه في بعض الحاالت، فقد أصدر وزير المالية قراريه  1978( لسنة 2)

فووي شوووأن الحووود ن األدنووى واألقصوووى للمرتووب بالنسوووبة للعووواملين فووي القطووواعين األهلوووي  1983( لسووونة 1رقووم )
 .إليهالمشار  1978( لسنة 2م القرار رقم )بشأن تعد ل أاكا 1983( لسنة 2والنفطي، )

 
 وقد تضمن هذان القراران ما  لي من أاكام وقجاعد:      
 
 
 1980( لسوونة 2( موون قوورار وزيوور الماليووة رقووم )1:    رفووع اوودا المرتووب المنصووجص عليهمووا فووي المووادة )أوال

 :إلىبالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين األهلي والنفطي 
 

 لحد األدنوى.( د نارا ل180)
 ( د نارا للحد األقصى.950)

 
وعلووى أصووحاد  1/6/1983الحوود ن األدنووى واألقصووى الجد وود ن اعتبووارا موون  إلووىتسووري قجاعوود الرفووع  ثانيووا :

والجادبوة األداء  1983األعمال مراعاة ذلك عند سدادهم لالشتراكات المستحقة عن شهر  جنيج سنة 
 1/7/1983في 

 
، علووى أصووحاد المعاشووات التقاعديووة الووذ ن  لتحقووجن إليووهاألقصووى للمرتووب، المشووار ال يسووري رفووع الحوود  ثالثووا:

بالخدمة مرة أخرى بعد صدور هوذا القورار فوي دهوات ال يخضوع العواملجن فيهوا للوجائح تجظوف أبرموت 
بمقتضووى اتفاقووات دماعيووة، ويسووري فووي شووأن تحد وود مرتووب اشووتراك هووؤالء عوون الموودة الجد وودة الحوود 

 ريا وقت تسجية معاشهم المحسجد عن المدة السابقة.األقصى الذي كان سا
 

المؤمن عليهم الوذ ن  تقاضوجن مقابول عملهوم فوي القطواعين األهلوي  إلىيحسب المرتب الشهري بالنسبة  رابعا:
( لسونة 2( مون القورار )4فوي الموادة ) إليهواوالنفطي نسوبة محوددة مون األربواح وفقوا للقجاعود المشوار 

 في "أوال". إليهمانى واألقصى المشار بمراعاة الحد ن األد1978
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أو بمرتوب مقطوجع دون بيوان  إدماليةيحسب مرتب المؤمن عليه المعين في القطاع الحكجمي بمكافأة  خامسا :
مفرداتهمووا علووى أسوواس قيمووة هووذه المكافووأة أو المرتووب المقطووجع بحيوو  ال يجوواوز أي منهمووا الحوود 

 في "أوال". إليهاألقصى للمرتب المشار 
 

 تحمل أصحاد األعمال باالشتراكات عن الفرق بوين المرتوب الوذي  تقاضواه الموؤمن عليوه وبوين الحود  سا :ساد
كان الموؤمن عليوه يعمول بمرتوب يقول عون هوذا الحود، بمعنوى  إذا" أوالفي " إليهاألدنى للمرتب المشار 

مول  تحمول ( د نوارا، فوان صوااب الع150كان المؤمن عليه يحصول علوى مرتوب شوهري قودره ) إذاأنه 
( د نارا وهج الفورق بوين المرتوب الفعلوي والحود األدنوى الجد ود 30%( عن )15االشتراكات بحصتيها )

 (د نارا.180للمرتب )
 

كانووت بمرتووب يقوول عوون الحوود األدنووى  إذاالمرضووية  اإلدووازاتتسووري األاكووام الووجاردة فووي سادسووا علووى    سووابعا:
رضووية بوودون مرتووب أو كووان المووؤمن عليووه يعموول أصووال الم اإلدووازةكانووت  فووإذا، فووي "أوال" إليووهالمشوار 

%( 15بوودون مرتووب فيتحموول صووااب العموول واووده فووي هوواتين الحووالتين بحصووتي االشووتراكات كاملووة )
 الحد األدنى للمرتب. إلىمنسجبة 

 
والمؤسسة على استعداد للرد على أية استفسارات قد تثوجر فوي شوأن تطبيوق موا ورد فوي هوذا التعمويم مون      
 وقجاعد. أاكام
 

 المد ر العام     
 امد عبدهللا الججعان          

 هو 1403رمضان  15 التاريخ:
 م 1983 جنيووج  26
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 1986( لسنة 3تعميم رقم )
 بشأن

 الحد األقصى للمرتب في تطبيق
 أاكام قانجن التأمينات االدتماعية

 
ماعيووة أصوودر وزيوور الماليووة واالقتصوواد ( موون قووانجن التأمينووات االدت87 ، 2ألاكووام المووادتين ) إعموواال      

في شأن رفع الحد األقصى للمرتوب بالنسوبة للعواملين فوي القطواعين األهلوي  1986( لسنة 1،3القرارين رقمي )
 والنفطي وفي شأن قجاعد اساد مرتب المؤمن عليه في بعض الحاالت.

 
 وقد تضمن القراران األاكام والقجاعد اآلتية:      
 

 :)*(قصى لمرتب المؤمن عليهم في القطاعين األهلي والنفطيأوال : الحد األ
( د نووار شووهريا لموون  بلووغ مرتبووه هووذا القوودر أو  زيوود 1000) إلووىرفووع الحوود األقصووى للمرتووب  (1

 عليه.
يسري الحود األقصوى الجد ود علوى الموؤمن علويهم الوذ ن  تقاضوجن مقابول عملهوم فوي القطواع  (2

 األهلي أو النفطي نسبة محددة من األرباح.
 إلووى( د نووارا بالنسووبة 950اسووتثناء ممووا تقوودم يسووتمر العموول بالحوود األقصووى السووابق وهووج ) (3

فوي دهوات ال يخضوع العواملجن  1/6/1986أصحاد المعاشات الذ ن  لتحقوجن بالخدموة بعود 
فيها للجائح تجظف أبرمت بمقتضى اتفاقات دماعية وذلك لمدة سنة تبدأ من تواريخ التحواقهم 

 ( د نار.1000عدها في شأنهم الحد األقصى الجد د وهج )بالعمل الجد د ويسري ب
 

أو  إدماليووةثانيووا : الحوود األقصووى لمرتووب المووؤمن عليووه المعووين فووي القطوواع الحكووجمي بمكافووأة 
 )*( بمرتب مقطجع دون بيان مفرداتهما:

أو مرتبوه  ( د نار لمن تبلغ مكافأته1000) إلىأو المرتب المقطجع  اإلدماليةرفع الحد األقصى للمكافأة 
 هذا القدر أو  زيد عليه.

 
 )*( ثالثا: اساد االشتراكات:

المؤمن علويهم فوي القطواعين األهلوي والنفطوي الوذ ن تجواوز مرتبواتهم فوي  نوا ر  إلىبالنسبة  (1
والجادبووة  1986( د نوارا، تحسووب االشوتراكات المسووتحقة عون شووهر  جنيوج سوونة 950) 1986

( د نوار 1000بحد أقصى ) 1986ي  نا ر سنة على أساس المرتب ف 1/7/1986األداء في 
 وذلك اتى أول  نا ر التالي.

                                                           
 .( من الكتاد األول بالنسبة لتعد الت الحد ن األدنى واألقصى للمرتب18( صفحة )2رادع هامش رقم )  )*(

 .د الت الحد ن األدنى واألقصى للمرتب( من الكتاد األول بالنسبة لتع2رادع هامش رقم )  )*(

 .( من الكتاد األول بالنسبة لتعد الت الحد ن األدنى واألقصى للمرتب2رادع هامش رقم )  )*(
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أو بعود  1/6/1986المؤمن عليهم في القطواعين األهلوي والنفطوي المعنيوين فوي  إلىبالنسبة  (2
 ذلك، تحسب االشتراكات على أساس الحد األقصى الجد د.

تجاوز مرتبواتهم فوي  نوا ر  المؤمن عليهم في القطاعين األهلي والنفطي الذ ن ال إلىبالنسبة  (3
( د نارا، يستمر اساد االشوتراكات علوى أسواس مرتبواتهم فوي التواريخ الموذكجر 950) 1986

ثوم تحسوب االشوتراكات علوى أسواس المرتوب فوي التواريخ األخيور بحود  1/1/1987وذلك اتوى 
 ( د نار شهريا.1000أقصى )

فوووي دهوووات ال  1/1/1986أصوووحاد المعاشووات الوووذ ن  لتحقوووجن بالخدمووة بعووود  إلوووىبالنسووبة  (4
يخضوووع العووواملجن فيهوووا للوووجائح تجظوووف أبرموووت بمقتضوووى اتفاقوووات دماعيوووة، يسوووتمر اسووواد 
االشتراكات على أساس الحد األقصوى السوابق وذلوك لمودة سونة كاملوة ثوم تحسوب االشوتراكات 

 بمراعاة الحد األقصى الجد د.
أو بمرتوب مقطوجع،  ماليوةإدالمؤمن عليوه المعوين فوي القطواع الحكوجمي بمكافوأة  إلىبالنسبة  (5

 1/7/1986والجادبوة األداء فوي  1986تحسب االشتراكات المسوتحقة عون شوهر  جنيوج سونة 
 بمراعاة الحد األقصى الجد د.

 
 رابعا : اساد الحقجق التقاعدية:

 
يسري الحد األقصى الجد د في اساد المرتب الذي تسجي على أساسه الحقجق التقاعدية من معواش 

فوي هوذا التعمويم فيموا  إلويهممن الموؤمن علويهم المشوار  1/6/1986تنتهي خدمتهم اعتبارا من أو مكافأة لمن 
انتهت خدمتهم قبل انقضواء سونة كاملوة علوى  إذا( من البند )أوال( 3في ) إليهمعدا أصحاد المعاشات المشار 

 التحاقهم بالعمل.
 

 شأن تطبيق ما ورد في هذا التعميم. والمؤسسة على استعداد للرد على أية استفسارات قد تثجر في     
 

 المد ر العام
 فهد مزيد الردعان

 هو 1406شجال   9 التاريخ: 
  م1986 جنيج  15
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 1991( لسنة 1تعميم رقم )
 في شأن

 سداد االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة عن المؤمن عليهم
 الخاضعين ألاكام الباد الثال  من قانجن التأمينات االدتماعية

 1990ن الفترات التي بدأت في أغسطس سنة ع
 

أنه طبقا ألاكام قانجن التأمينات  إالتجد المؤسسة أن تجده نظر أصحاد األعمال في كافة القطاعات 
 إذااالدتماعية فأنه  دخل ضمن مدة االشتراك في التأمينات كل مدة يقضيها المؤمن عليوه لودى صوااب العمول 

 كانت بمرتب.
 

االاووتالل الغووادر لبالدنووا توودخل ضوومن موودة االشووتراك فووي البوواد الثالوو  بالنسووبة وعلووى ذلووك فووأن موودة 
 للمؤمن عليهم الذ ن تقرر صرف مرتباتهم عن تلك المدة.

 
األعمال سداد االشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة عن هؤالء العواملين إلوى  أصحادويتعين على 

 يه تلك المرتبات.المؤسسة وذلك في أول الشهر التالي الذي صرفت ف
 

 طالما تم االلتزام بالسداد في الميعاد المذكجر. إضافيةولن تحسب أية فجائد أو مبالغ 
                                                          

 المد ر العام
 فهد مزيد الردعان

 هو1411ذي القعدة  1 :التاريخ
 م1991ما ج  15         
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 2009نة ( لس1تعميم رقم )

 في اأن 

 االاتراكات المستحقة عن المدد التي يحرم الموظف

 من مرتبه عنها بسبب التأخير أو التغيب الجزئي

 

بشووأن قجاعوود  2006( لسوونة 41القوورار رقووم ) 21/10/2006أصوودر مجلووس الخدمووة المدنيووة بتوواريخ 
ي  تم ارمان المجظف عن أدوره ( منه على أن "المدد الت16وأاكام وضجابط العمل الرسمي، وقد نصت المادة )

( مون 81عون العمول بغيور إذن وفقوًا للموادة ) االنقطواععنها نتيجة التأخير أو التغيب الجزئي ال تعتبر من قبيل 
هج غياد  جم كامل أما التأخير أو الغيواد الجزئوي فهوج غيواد عون  االنقطاعنظام الخدمة المدنية ذلك أن هذا 

 دزء من اليجم".
مؤسسووة بعووض االستفسووارات عوون موودى اسووتحقاق االشووتراكات المقووررة وفقووًا لقووانجن وايوو  ورد إلووى ال

 التأمينات االدتماعية عن مدد الحرمان من المرتب بسبب التأخير أو التغيب الجزئي.
واي  أن المدد التي ال تدخل في اساد مدة االشتراك في التأمين ومن ثم ال تستحق عنها اشوتراكات 

( مون قوانجن 13مجظف من مرتبه عنهوا بسوبب انقطاعوه عون العمول وذلوك وفقوًا للموادة )هي المدد التي يحرم ال
التأمينات االدتماعية، والمدد المذكجرة ليست منها ألن السبب في الحرمان مون المرتوب هوج التوأخير أو التغيوب 

المشوار  ( مون قورار مجلوس الخدموة المدنيوة16الجزئي وليس االنقطواع عون العمول وذلوك بصوريح نوص الموادة )
 إليه، ومن ثم تستحق عن هذه المدد االشتراكات المقررة قانجنًا.

 
لووذلك فووإن المؤسسووة تجدووه نظوور كافووة الجهووات الحكجميووة التووي تطبووق قوورار مجلووس الخدمووة المدنيووة 
المشار إليه إلى ضرورة أداء االشتراكات المستحقة عن المدد المذكجرة وفقًا لما هج مقرر فوي قوانجن التأمينوات 

 دتماعية.اال
 

 المد ر العام
 

 فهد مزيد الردعان
 هو 1430محرم  22التاريخ: 
 م 2009 نا ر  19 
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 2010( لسنة 1رقم )تعميم 
 في شأن

 سداد االشتراكات المستحقة عن الفروق المالية
 التي  تقرر صرفها إعمااًل لتعميم د جان الخدمة

 2008( لسنة 64المدنية رقم )
 

بشوأن صورف الزيوادة  2008( لسنة 64التعميم رقم ) 19/11/2008في  أصدر د جان الخدمة المدنية
 في العالوة االدتماعية بأثر ردعي عن األوالد المعاقين الذ ن  تعذر اكتشاف إعاقتهم.

 
ويقضي التعميم بأاقية والد المعاق الذي  تعذر اكتشاف إعاقته بمجرد ميالده في الزيوادة فوي العوالوة 

هذا الجلد من تاريخ الميالد أو عن خمس سنجات سابقة على تاريخ المطالبوة أ هموا االدتماعية المستحقة عن 
 أقل، وصرف الفروق المالية المستحقة نتيجة ذلك.

 
 1996( لسونة 49( مون القوانجن رقوم )7واي  أن الزيادة المسوتحقة عون الجلود المعواق وفقوًا للموادة )

ماعيووة يسوري فووي شوأنها موا يسووري علوى هووذه العوالوة موون بشوأن رعايوة المعوواقين تعتبور دووزءًا مون العوالوة االدت
أاكام، ومنها خضجعها للتأمين باعتبارهوا أاود عناصور المرتوب الوذي توؤدى علوى أساسوه االشوتراكات، ومون ثوم 

 تدخل في اساد المعاش التقاعدي.
 

 لووذلك فووإن المؤسسووة تجدووه نظوور كافووة الجهووات الحكجميووة المخاطبووة بأاكووام قوورار مجلووس الووجزراء رقووم
من وزارات وإدارات اكجميوة، ودهوات ذات ميزانيوات ملحقوة أو مسوتقلة، وشوركات مملجكوة  2001( لسنة 390)

للدولوة بالكامول، إلوى ضورورة مراعواة أداء االشوتراكات المسوتحقة عون الفوروق الماليوة التوي  تقورر صورفها لجالود 
ج مسوتحق منهوا وفقوًا لقوانجن التأمينوات المشار إليه، سجاء ما ه 2008( لسنة 64المعاق إعمااًل للتعميم رقم )

( 25بنظام التأمين التكميلي وكذا القانجن رقوم ) 1992( لسنة 128االدتماعية أو وفقًا للمرسجم بالقانجن رقم )
بتعد ل بعض أاكام قانجن التأمينات االدتماعيوة وزيوادة المعاشوات التقاعديوة الوذي عمول بوه مون  2001لسنة 

1/7/2001. 
 المد ر العام

 فهد مزيد الردعان
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 2012( لسنة 1تعميم رقم )

 باأن

 (114تنفيذ االلتزامات المقررع بالمادع )

 من قانون التأمينات االجتماعية

 

( من قانون التأميناات االجتماعياة بأناه ةذا عهاد صااحب العمال بتنفياذ أعمالاه أو 114تقضي المادع )

مقااول وعنواناه قبال البادء بالعمال بثالثاة أياام علاى جزء منها ةلى مقاول وجب عليه ةخطاار المؤسساة باسام ال

األقاال. ويلتاازم المقاااول بهااذا اإلخطااار بالنساابة للمقاااول ماان الباااطن، ويكااون صاااحب العماال والمقاااول األصاالي 

 والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بااللتزامات المقررع في هذا القانون.

 

ن لقانون التأمينات وقد تضمنت الئحة قواعد حساب وأداء االاتر اكات والمبالغ األخرى المستحقة وفقا

ن مماثالن في المادع ) 1977( لسنة 10االجتماعية ــ الصادرع بقرار وزير المالية رقم )  ( منها.11ــ حكما

 

المطلوباة  خطااراتونظران لما لوحظ من عدم تقيد بعض أصحاب األعمال والمقاولين بوجوب تقديم اإل

ن لألحك ام المتقادم ذكرهاا، وكاذا تاراخيهم فاي الوفااء بااللتزاماات المساتحقة علايهم للمؤسساة، والاذي منهم وفقا

يتحمل مسئوليته بالتضامن أصحاب األعمال والمقاولون األصليون والمقاولون مان البااطن. مماا يضار بحقاوق 

الناجماة عان ذلاك المؤسسة وصالح المؤمن عليهم، ويخالف أحكام القانون علاى نحاو يترتاب فاي ااأنهم اآلثاار 

ن لما تنص عليه المواد )  ( من القانون.122( و)120( و)92( و)91وفقا

 

( 114لذلك فإن المؤسسة تهيب بكافة أصاحاب األعماال ومقااوليهم ضارورع االلتازام بأحكاام الماادع )

ماا يترتاب المؤسساة بهاا و بإخطاارالماار ةليها، وتنفيذ ذلك بالنسبة للحاالت السابقة على صدور هاذا التعمايم 

 على ذلك من آثار.

 

وةذ تأمل المؤسسة التعاون معها فيما تقدم لما فيه صالح كافة األطاراف، فإنهاا ترحاب باأي استفساار 

 (.22994228( أو على هاتف رقم )114في هذا الاأن عن طريق خدمة التأمينات الهاتفية )

 

 المدير العام بالوكالة

 

 حمد مااري الحميضي

 هو 1433 عدةذو الق 10التاريخ: 
 م 2012 سبتمبر 26 
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 2014( لسنة 1تعــميم رقم )

 باأن

 حساب المكافأع المالية المقررع للكويتيين العاملين

 في جهات غير حكومية ضمن المرتب الخاضع للتأمين

 

باأن تقرير مكافأع مالية للكويتيين  2012( لسنة 548باإلاارع ةلى قرار مجلس الوزراء رقم )

في جهات غير حكومية، ولضمان التطبيق السليم ألحكام قوانين التأمينات االجتماعية فيما الذين يعملون 

 يخص هذه المكافأع.

 

يرجى من كافة الجهات غير الحكومية والمؤمن عليهم من الفئات المخاطبة بأحكام القرار الماار 

 ةليه، اإلحاطة باآلتي:

 

ونار بالجريدع الرسمية  14/5/2012زراء بتاريخ أن القرار الماار ةليه قد صدر من مجلس الو   -1

، وقد نص في المادع 20/5/2012السنة الثامنة والخمسون بتاريخ  – 1080العدد  –الكويت اليوم 

( منه على أن يبدأ العمل به اعتباران من بداية الاهر الثالث من تاريخ ناره في الجريدع الرسمية، 4)

 .1/8/2012أي من 

 

ما تقرره أحكام قوانين التأمينات االجتماعية فإن المكافأع الماار ةليها تعتبر من عناصر المرتب أنه وفقان ل  -2

الخاضع للتأمين من تاريخ العمل بها، وذلك باعتبار أن المقصود بالمرتب الذي تحسب على أساسه 

ن للمادع )  ( من قانون التأمينات  2فقرع م بند  /1االاتراكات للعاملين في القطاعين األهلي والنفطي وفقا

باأن العمل في القطاع األهلي، الذي  1964( لسنة 38االجتماعية هو األجر طبقان ألحكام القانون رقم )

( منه المقصود 55، والذي حددت الفقرع األولى من المادع )2010( لسنة 6حل محله القانون رقم )

ديد العناصر التي تدخل في حسابه حيث نصت باألجر في تطبيق أحكامه، وتناولت الفقرع الثانية منها تح

ن للقانون رقم ) ( لسنة 19على أنه "ودون اإلخالل بالعالوع االجتماعية وعالوع األوالد المقررتين وفقا

الماار ةليه يدخل في حساب األجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من عالوات أو مكافات أو  2000

ة" دون تقييد ذلك بجهة معينة لصرفها، وقد أكدت المذكرع بدالت أو منح أو هبات أو مزايا نقدي

اإليضاحية للقانون في ةيضاحها ألحكام هذه المادع على أن العناصر المالية التي تصرفها الدولة بصفة 

ن للقانون  دورية تعتبر من األجر حيث ورد فيها "كما يامل األجر العالوع االجتماعية وعالوع األوالد وفقا

 أو أي مزايا مالية أخرى تمنحها الدولة للعامل بصفة دورية". 2000نة ( لس19رقم )

 

الماار ةليه للفئات  2012( لسنة 548ولما كان ذلك، وكانت المكافأع المقررع بموجب القرار رقم )

ن، أي أن الدولة تمنحها للعامل بصفة  المحددع بالجدول المرافق له من المزايا المالية التي تمنح اهريا
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ن لما تقدم من عناصر األجر الذي تحسب على أساسه االاتراكات التأمينية سواء في دورية ، وهي وفقا

ذلك حصة العامل أو حصة صاحب العمل، بصرف النظر عن جهة الصرف، فإنه يتعين أخذها في 

على  الحسبان في تحديد التزامات أطراف العالقة التأمينية المستحقة وفقان ألنظمة التأمينات االجتماعية

 اختالفها من تأمين أساسي، وتأمين تكميلي، وصندوق لزيادع المعااات التقاعدية، وتأمين ضد البطالة.

 

أن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية هي التي أناطت بها قوانين التأمينات االجتماعية تنفيذ    -3

تلك األحكام، ومنها ما يتعلق  أحكامها، ومن ثم فهي جهة االختصاص التي يرجع ةليها في اأن تطبيق

ن لما تقضي به هذه األحكام، وكذا تحديد وتحصيل  بتحديد عناصر المرتب الخاضع للتأمين وفقا

ن لألحكام المنصوص عليها بالمادتين ) ( من 92( و )91االاتراكات وما يستحق من مبالغ ةضافية وفقا

سداد االاتراكات المقررع بالقوانين قانون التأمينات االجتماعية في حال تأخر صاحب العمل في 

 المذكورع أو تنفيذ التزاماته المحددع بها.

 

وعليه فإن المؤسسة توجه نظر كافة الجهات غير الحكومية ةلى ضرورع سداد االاتراكات المستحقة 

ن لقوانين التأمينات االجتماعية على أساس احتساب المكافأع الماار ةليها ضمن عناصر المر تب عليها وفقا

 .1/8/2012الخاضع للتأمين اعتباران من 

 

والمؤسسة ةذ تأمل التعاون معها فيما تقدم لما فيه صالح كافة األطراف المعنية، فإنها ترحب بأي 

 استفسارات في اأن الموضوع على األرقام التالية: 

 (.2049/  22994000ــ  22994097ــ  22994034)

 

 المدير العام

 

 

 حمد مااري الحميضي

 

 هو 1435ربيع اآلخر  19التاريخ: 
 م 2014 فبرا وووووووووووور 19 
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 2015( لسنة 3تعميم رقم )

 

 في اأن

 تسوية آثار ةلغاء قرارات انتهاء الخدمة بأحكام قضائية نهائية

ن للقانون رقم )   2015( لسنة 28وفقا

 

م قانون التأمينات في اأن تعديل بعض أحكا 2015( لسنة 28القانون رقم ) 27/5/2015صدر في 

االجتماعيااة وتسااوية آثااار ةلغاااء قاارارات انتهاااء الخدمااة فااي بعااض الحاااالت، وقااد عماال بااه ماان تاااريخ ناااره 

 .7/6/2015بالجريدع الرسمية في 

 

ونظران لما ورد للمؤسسة في استفسارات باأنه، فإن المؤسسة تاود أن توضاح أبارز ماا تضامنه مان 

 أحكام على النحو التالي:

 

ع من تاريخ انتهاء الخدمة حتى صدور الحكم النهاائي بإلغااء قارار ةنهااء الخدماة تادخل ضامن أن المد (1)

المدع المحسوبة في التأمين بقاوع القاانون، ويلتازم صااحب العمال بساداد االااتراكات المساتحقة عنهاا 

ن للقواعااد  وفقااان ألنظمااة التأمينااات االجتماعيااة بحصااتيها )حصااة صاااحب العماال والمااؤمن عليااه( طبقااا

 المقررع في هذا الاأن.

يلتزم صاحب العمل في القطاع الحكومي والاركات المملوكة للدولة بالكامل بسداد كامال المباالغ التاي  (2)

صاارفتها المؤسسااة للمااؤمن عليااه خااالل الماادع ماان تاااريخ انتهاااء الخدمااة حتااى صاادور الحكاام النهااائي 

 ع.بإلغاء القرار الصادر بذلك، ويكون السداد للمؤسسة دفعة واحد

( سنوات التي صرفت خالل الفتارع المااار 5أنه باستثناء المعااات التقاعدية ومبالغ االستبدال لمدع ) (3)

 ةليها، فإن لصاحب العمل الرجوع على المؤمن عليه فيما سدده للمؤسسة من مبالغ.

ن للبند السابق، يكاون بالخصام ما (4) ن أن حق صاحب العمل في استرداد ما سدده للمؤسسة من مبالغ وفقا

ن كانات طبيعتهاا، وياامل ذلاك مساتحقاته  أي مستحقات للمؤمن عليه أثناء الخدماة أو عناد انتهائهاا أياا

 لديه أو لدى أي صاحب عمل آخر، كما يامل مستحقاته لدى المؤسسة.

ن، ماا لام يكان  (5) ن لما تقدم تكون في حدود القدر الجائز لذلك قانوناا أن أحقية صاحب العمل في الخصم وفقا

ماؤمن علياه هاي مباالغ تصارف مان دفعاة واحادع عناد انتهااء الخدماة، حياث تخصام منهاا المستحق لل

ن كانات الجهاة الملتزماة بالصارف، علاى أناه ةذا كاان الماؤمن  مستحقات صاحب العمل بالكامل وذلك أياا

ن لدين نفقاة محكاوم بهاا قضااءن أو للمؤسساة فتكاون األولوياة فاي الخصام لهماا فاي حادود  عليه مطلوبا

ن لترتيبهما، وتخصم مستحقات صاحب العمل مما يتبقى بعد ذلك بالكامل.القدر الجا ن وفقا  ئز لذلك قانونا
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أنااه ةذا حكاام للمااؤمن عليااه بتعااويض عمااا فاتااه ماان مرتبااات ومزايااا ماليااة بساابب قاارار ةنهاااء الخدمااة  (6)

المحكااوم بإلغائااه، فيخصاام منااه بالكاماال مااا ساادده صاااحب العماال ماان مبااالغ للمؤسسااة بمااا فااي ذلااك 

 ( سنوات.5عااات التقاعدية، وال يامل ذلك مبالغ االستبدال لمدع )الم

 . 7/6/2015أن األحكام السالف بيانها تسري على الحاالت السابقة على تاريخ العمل بالقانون في  (7)

 

هذا وتأمل المؤسسة بالنظر لما يتضمنه القانون من أحكاام تتعلاق باالمؤمن علايهم، ناار هاذا التعمايم 

 عليهم.

 

سة على استعداد للرد على أي استفساارات تتعلاق بماا ورد بهاذا التعمايم علاى أرقاام الهواتاف والمؤس

 التالية:

 22994006 

 22994095 

 

 المدير العام بالنيابة

 

 

 أحمد عبدهللا التركي

 نائب المدير العام لائون تكنولوجيا المعلومات

 
  

 هو 1436شووووووووووووووجال  17التاريخ: 
 م 2015أغسطس  02 
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 2017( لسنة 1تعــميم رقم )

 2015( لسنة 28تنفيذ ما ورد بالقانون رقم ) باأن

 والخاص بتسوية آثار ةلغاء قرارات انتهاء الخدمة بأحكام قضائية نهائية

 

ن لتعميم المؤسسة رقم ) باأن ما ورد بالقانون  2/8/2015الصادر بتاريخ  2015( لسنة 3ةلحاقا

 وية آثار ةلغاء قرارات انتهاء الخدمة في بعض الحاالت.والخاص بتس 2015( لسنة 28رقم )
 

وحيث الحظت المؤسسة تراخي بعض أصحاب األعمال المخاطبين بأحكام ذلك القانون من تقديم 

 المستندات الالزمة للحاالت التي لديها وكذلك عدم سدادهم للمبالغ التي يتم ةخطارهم بها.
 

 لذا نرجو مراعاع ما يلي:

ة بكافة المستندات الالزمة لتلك الحاالت وتحديدان صورع من األحكام القضائية النهائية موافاع المؤسس -1

 وبيانات تدرج الراتب اعتباران من تاريخ ةنهاء الخدمة السابقة.
 

سداد كافة االاتراكات المستحقة بحصتيها )حصة صاحب العمل وصحة المؤمن عليه( عن المدع  -2

 ريخ ةنهاء الخدمة وحتى صدور الحكم النهائي بإلغاء ذلك القرار.األسبق استبعادها وهي بدءان من تا
 

سداد كافة المبالغ )دفعة واحدع( والتي تم صرفها من قبل المؤسسة للمؤمن عليه وذلك خالل المدع من  -3

 تاريخ ةنهاء الخدمة السابقة وحتى صدور الحكم النهائي بإلغاء ذلك القرار.
 

كام ذلك القانون الرجوع على المؤمن عليهم الستيفاء ما تم يحق ألصحاب األعمال المخاطبين بأح -4

سداده منهم للمؤسسة ويستثنى من ذلك االاتراكات بحصتيها والمعااات التي تم صرفها للمؤمن عليه 

 من تاريخ ةحالته للتقاعد وحتى صدور الحكم النهائي بإعادته.
 

م ذلك القانون مراعاع ما ورد بعاليه وةذ تأمل المؤسسة من كافة أصحاب األعمال المخاطبين بأحكا

 (.114فإنها ترحب بأي استفسار في هذا الاأن عن طريق خدمة التأمينات الهاتفية )

 

 المدير العام

 

 

 حمد مااري الحميضي

 

 هو 1438ربيع اآلخر  26التاريخ: 
 م 2017  نا وووووووووووور  24         
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 الثالثالجـزء 

 

 

 نيةالحقوق التأمي
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 1982( لسنة 3قرار رقم )
 في شأن زيادة المعاشات التقاعدية

 مجلس اإلدارة،
( لسوونة 61علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم ) اإلطووالعبعوود 

 والقجانين المعدلة له، 1976
( لسووونة 69ن رقوووم )وعلووى قوووانجن معاشوووات ومكافوووآت التقاعووود للعسوووكريين الصوووادر بالمرسوووجم بالقوووانج

1980، 
بشوأن العسوكريين الوذ ن اسوتفادوا مون أاكوام القوانجن  1980( لسونة 70وعلى المرسوجم بقوانجن رقوم )  

فوي شوأن سوريان أاكوام قوانجن معاشوات ومكافوآت التقاعود للعسوكريين علوى غيورهم مون  1967( لسنة 31رقم )
 العاملين بتكلي  من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية،

في شأن زيادة مرتبوات الموجظفين المودنيين والعسوكريين وزيوادة  1982( لسنة 49وعلى القانجن رقم )  
 المعاشات للمتقاعد ن وتعد ل بعض أاكام قانجن ونظام الخدمة المدنية، 

فوي  1981( لسونة 7و) 1979( لسنوووة 4المعودل بوالقرارين رقموي ) 1978( لسنة 5وعلى القرار رقم )
 وتعيين الحد األدنى للنصيب،شأن قجاعد الجمع 

 م.22/8/1982هو المجافووق 3/11/1402وعلى محضر ادتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 
 

 -قوورر -
 

( دنوانير شوهريا عون 10( د نوارا شوهريا، ويضواف )30(: تمنح زيادة في المعاشات التقاعديوة مقودارها )1مادة )
سوووتحقاق مووون بعوووده أو مووون األوالد كووول ولووود مووون أوالد صوووااب المعووواش المسوووتجفين لشوووروط اال

( د نوارا شوهريا عون كول ولود  زيود علوى 20المستحقين في المعاش في ادود عشرة مون األوالد، و)
 ذلك.

 
وتكجن اإلضافة عن أوالد من كانجا يشغلجن إادى الجظوائف الحكجميوة المدنيوة أو العسوكرية التوي  

 1982( لسونة 49اسوتنادا للقوانجن رقوم )استحق لشاغليها عالوة ادتماعية عون األوالد ألول مورة 
( د نارا شهريا عون كول ولود مون المجدوجد ن فوي تواريخ انتهواء الخدموة فوي 20المشار إليه بجاقوع )

 .)*(إادى الجظائف المذكجرة
 

وفوووي تطبيوووق اكوووم اإلضوووافة المقوووررة عووون األوالد بالنسوووبة إلوووى أوالد صووواابة المعووواش أو األوالد 
كووجن والوودهم متجفيووا أو عووادزا عوون العموول أو الكسووب ولووم يسووتحق عنووه أو لووه المسووتحقين عنهووا يشووترط أن ي

 معاش.
 

                                                           
 .1/7/1982 اعتبارا من تاريخها ويعمل ب 1985 ( لسنة1) فقرة مضافة بقرار مجلس اإلدارة رقم  )*(
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(: ال تستحق الزيادة فوي المعواش المنصوجص عليهوا فوي الموادة السوابقة إال عون المعواش الوذي اسوتحق 2مادة)
أوال إذا كان صااب المعاش يجمع بين معاشين أو كان المستحقجن يجمعجن بين أكثر مون معواش 

 اد.عن شخص وا
 

ويحوودد مقوودار  1982 جنيووج  30(: تسووري أاكووام هووذا القوورار علووى أصووحاد المعاشووات والمسووتحقين فووي 3مووادة)
لشروط التي تنطبوق علويهم فوي هوذا التواريخ، وتسوتحق الزيوادة اعتبوارا مون أول  جليوج لالزيادة وفقا 

1982. 
 

ق لقوووانجن التأمينوووات ( المرافووو1ويكوووجن تجزيوووع الزيوووادة المقوووررة للمسوووتحقين وفقوووا للجووودول رقوووم ) 
( 5االدتماعية المشار إليه وذلك بعد تطبيق قجاعد الحد األدنوى المنصوجص عليهوا فوي القورار رقوم )

 المشار إليه. 1978لسنة 
 

 .)*((:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه4مادة)
 رئيس مجلس اإلدارة

 وزير المالية بالنيابة(-ر النفط)وزي
 على الخليفة العذبي الصباح

 
 
 

 هو1402ذو القعودة  4التاريخ : 
 م1982أغسطس  23 

 
 
 
 

                                                           
 .12/9/1982ية الصادر بتاريخ من الجريدة الرسم (1434نشر في العدد رقم)  )*(
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 1989( لسنة 1قرار رقم )
 بشأن

 زيادة المعاشات التقاعدية عن األوالد 
 المجلجد ن بعد انتهاء الخدمة

 مجلس اإلدارة،
 ( لسوونة61اعيووة الصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم )بعوود اإلطووالع علووى قووانجن التأمينووات االدتم

 والقجانين المعدلة له، 1976
( لسووونة 69وعلووى قوووانجن معاشوووات ومكافوووآت التقاعووود للعسوووكريين الصوووادر بالمرسوووجم بالقوووانجن رقوووم )

1980، 
بشأن العسوكريين الوذ ن اسوتفادوا مون أاكوام القوانجن  1980( لسنة 70وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

فوي شوأن سوريان أاكوام قوانجن معاشوات ومكافوآت التقاعود للعسوكريين علوى غيورهم مون  1967( لسنة 31م )رق
 العاملين بتكلي  من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية،

باالشتراك في التأمينات االدتماعية اختياريا للعواملين  1988( لسنة 11وعلى المرسجم بالقانجن رقم )
 م،في الخارج ومن في اكمه

بشأن زيادة المعاشات التقاعدية عن األوالد المجلود ن  1989( لسنة 56وعلى المرسجم بالقانجن رقم )
 بعد انتهاء الخدمة.

فوي شووأن قجاعود وشووروط واواالت االسووتبدال والمبووالغ  1978( لسوونة 4وعلوى قوورار وزيور الماليووة رقوم )
 المطلجد ردها مقابل إيقاف العمل به والقرارات المعدلة له،

فوي شوأن قجاعود الجموع وتعيوين الحود األدنوى للنصويب  1978( لسونة 5على قرار وزيور الماليوة رقوم )و 
 والقرارات المعدلة له،

ربيوع اآلخورة  27وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في
 .1989نجفمبر سنة  26 هو المجافق 1410سنة

 
 -قوورر -

 
 (1مادة )
 

عون األوالد المجلوجد ن بعود انتهواء  31/1/1989تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المسوتحقة اتوى 
 الخدمة وذلك في الحاالت وبالشروط والقجاعد الجاردة في هذا القرار.

 
 (2مادة )
 

 تكجن الزيادة المنصجص عليها في المادة السابقة بجاقع الفئات التالية:
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 .31/12/1989إلى  1/8/1985شهريا عن كل ولد من األوالد المجلجد ن في الفترة من  أ (      ثالثين د نارا
لمن كانجا  31/7/1985إلى 1/7/1982عشرين د نارا عن كل ولد من األوالد المجلجد ن في الفترة من ( أ مكررا

 .(1)يجمعجن بين المعاش وبين المرتب في التاريخ األخير
 .30/6/1982إلى 1/7/1979ل ولد من األوالد المجلجد ن في الفترة مند(      عشرة دنانير شهريا عن ك

 .1/7/1979ج (     خمسة دنانير شهريا عن كل ولد من األوالد المجلجد ن قبل
 

 (3مادة )
 

في تطبيق أاكام المادتين السوابقتين بالنسوبة إلوى أوالد صواابة المعواش أو األوالد المسوتحقين عنهوا 
 تجفيا أو عادزا عن العمل أو الكسب ولم يستحق عنه أو له معاش.يشترط أن يكجن والدهم م

 
 (4مادة )
 

ال تستحق الزيادة في المعاش إال عن المعاش الذي استحق أوال إذا كان صااب المعاش يجمع بين 
 معاشين أو كان المستحقجن يجمعجن بين أكثر من معاش عن شخص وااد.

 
 (2) (5مادة )
 

يهوا فوي هوذا القورار فوي االوة الجموع بوين المعواش وبوين المرتوب، وذلوك تستحق الزيادة المنصجص عل
 عن األوالد المجلجد ن بعد انتهاء الخدمة التي استحق عنها المعاش.

 
 (6مادة )
 

، وتستحق الزيوادة عون 1/12/1989تسري أاكام هذا القرار على أصحاد المعاشات والمستحقين في 
 قاق في هذا التاريخ وذلك اعتبارا من التاريخ المذكجر.األوالد الذ ن تتجافر فيهم شروط االستح

 

، وذلووك عوون 31/12/1989كمووا تسووري أاكووام هووذا القوورار علووى أصووحاد المعاشووات والمسووتحقين فووي 
وتسووتحق الزيووادة  ،1/1/1990الووذ ن تتووجافر فوويهم شووروط االسووتحقاق فووي  1/12/1989األوالد المجلوود ن بعوود 

 اعتبارا من التاريخ األخير.

                                                           

 من هذا الكتاد (149) ص 18/8/1991 ( بتاريخ13العدد )ب المنشجر في الجريدة الرسمية 1991 ( لسنة1) بند مضاف بالقرار رقم (1)
 .1989( لسنة 1( من القرار رقم )6ويعمل به في المجاعيد المنصجص عليها في المادة )

 

وتستحق الزيادة المنصجص عليها في هذا " وكان النص قبل التعد ل كاآلتي:المشار إليه أعاله،  1991سنةل (1معدلة بالقرار رقم )مادة  (2)
القرار في االة الجمع بين المرتب والمعاش، إذا كان المرتب يقل عن المعاش المستحق فعال في تاريخ استحقاق الزيادة أو كان  يقل عن 

 عن األوالد المجلجد ن بعد انتهاء الخدمة التي استحق عنها المعاش".المرتب الذي سجى على أساسه المعاش، وذلك 
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 (7ة )ماد

 
( المرافوق لقوانجن التأمينوات االدتماعيوة 1يكجن تجزيع الزيادة المقررة للمسوتحقين وفقوا للجودول رقوم )
 المشار إليه. 1978( لسنة 5) وذلك بعد تطبيق قجاعد الحد األدنى المنصجص عليها في القرار رقم

 
 (8مادة )
 

دة الجوزء الوذي يجوجز لصوااب المعوواش ال  ترتوب علوى الزيوادة التوي تمونح وفقوا ألاكوام هووذا القورار زيوا
 استبداله.
 

 ( 9مادة)
 

 ، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.(1) نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية         

 

 رئيس مجلس اإلدارة
 )وزير المالية(

 
 داسم محمد الخرافي

 هو1410ربيع اآلخرة  28 :التاريخ
 م1989بر نجفم 27         

                                                           

 .3/12/1989من الجريدة الرسمية بتاريخ  (1851) نشر بالعدد رقم (1)
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 1990 ( لسنة1قرار رقم )
 في شأن

 زيادة المعاشات التقاعدية
 

 مجلس اإلدارة، 
( لسوونة 61بعوود اإلطووالع علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم )

 والقجانين المعدلة له، 1976
 1980( لسونة 69بالقانجن رقم )وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم 

 والقجانين المعدلة له،
بشأن العسوكريين الوذ ن اسوتفادوا مون أاكوام القوانجن  1980( لسنة 70وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

فووي شووأن سوريان أاكووام قووانجن معاشووات ومكافووآت التقاعود للعسووكريين علووى غيوورهم موون 1967( لسوونة 31رقوم )
 مناطق العمليات الحربية، العاملين بتكلي  من الحكجمة في

فووي شوأن قجاعوود وشووروط واواالت االسووتبدال والمبووالغ  1978( لسوونة 1وعلوى المرسووجم بالقووانجن رقوم )
 المطلجد ردها مقابل إيقاف العمل به والقرارات المعدلة له،

فوي شوأن قجاعود الجموع وتعيوين الحود األدنوى للنصويب  1978( لسونة 5وعلى قرار وزيور الماليوة رقوم )
 رارات المعدلة له،والق

 وبعد مجافقة المجلس.
 

 -قوورر -
 
 (1مادة )
 

 د نارا شهريا. 30/-تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية مقدارها
 

وال تسووتحق هووذه الزيوووادة إال عوون المعوواش الوووذي اسووتحق أوال إذا كووان صوووااب المعوواش يجمووع بوووين 
 ااد.معاشين أو كان المستحقجن يجمعجن بين أكثر من معاش عن شخص و 

 
 (2مادة )
 

تسري أاكام هذا القرار على أصحاد المعاشوات والمسوتحقين الوذ ن تنطبوق علويهم شوروط االسوتحقاق 
 ، وتستحق الزيادة اعتبارا من هذا التاريخ.1990في أول  نا ر سنة 

 
ة ( المرافوق لقوانجن التأمينوات االدتماعيو1ويكجن تجزيع الزيادة المقررة للمستحقين وفقا للجدول رقم )

 ( المشار إليه.5المشار إليه بعد تطبيق قجاعد الحد األدنى المنصجص عليها في القرار رقم )
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 (3مادة )
 

ال  ترتوب علوى الزيوادة التوي تمونح وفقوا ألاكوام هووذا القورار زيوادة الجوزء الوذي يجوجز لصوااب المعوواش 
 استبداله.

 
 (4مادة )
 

 عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.وعلى مد ر  )*( نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
 

 رئيس مجلس اإلدارة
 وزير المالية    

 
 

 داسم محمد الخرافي 
 
 

 هو1410األخرة دمادي  24 التاريخ:
 م1990 نا وووور  21        

 

                                                           
 .11/2/1990 ( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ1861نشر بالعدد رقم )  )*(
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 1991 ( لسنة1) قرار رقم
 في شأن

 بشأن زيادة المعاشات 1989( لسنة 1تعد ل بعض أاكام القرار رقم )
 التقاعدية عن األوالد المجلد ن بعد انتهاء الخدمة

 
 مجلس اإلدارة،

  
( لسوونة 61علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم ) اإلطووالعبعوود 

 والقجانين المعدلة له، 1976
 1980( لسونة 69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم )

 والقجانين المعدلة له،
بشأن العسوكريين الوذ ن اسوتفادوا مون أاكوام القوانجن  1980( لسنة 70وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

فوي شوأن سوريان أاكوام قوانجن معاشوات ومكافوآت التقاعود للعسوكريين علوى غيورهم مون  1967( لسنة 31رقم )
 الحربية، العاملين بتكلي  من الحكجمة في مناطق العمليات

بشوووأن زيوووادة المعاشوووات التقاعديوووة عووون األوالد  1989( لسووونة 56وعلوووى المرسوووجم بالقوووانجن رقوووم )
 المجلجد ن بعد انتهاء الخدمة،
بشأن زيادة المعاشات التقاعدية عون األوالد المجلوجد ن بعود انتهواء  1989( لسنة 1وعلى القرار رقم )

 الخدمة،
 م.3/8/1991هو المجافق 22/1/1412قد في وعلى محضر ادتماع مجلس اإلدارة المنع

 
 -قوورر -

 
 مادة أولى
 

 المشار إليه بالنص اآلتي: 1989( لسنة 1( من القرار)2) يضاف بند دد د بعد البند )أ( من المادة
لمون  31/7/1985إلوى  1/7/1982عشرين د نارا عن كل ولود مون األوالد المجلوجد ن فوي الفتورة مون  -"أ مكررا

 بين المعاش وبين المرتب في التاريخ األخير".كانجا يجمعجن 
 

 مادة ثانية
 

 المشار إليه النص اآلتي: 1989( لسنة 1) ( من القرار رقم5يستبدل بنص المادة )
"تستحق الزيادة المنصجص عليها في هذا القرار في االة الجمع بين المعاش وبين المرتب، وذلك عن  

 التي استحق عنها المعاش".األوالد المجلجد ن بعد انتهاء الخدمة 
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 مادة ثالثة
 

 ( لسوونة1( موون القوورار رقووم )6) تسووري أاكووام هووذا القوورار فووي المجاعيوود المنصووجص عليهووا فووي المووادة
 المشار إليه. 1989

 مادة رابعة
 

 ، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.)*( نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
 

 
 لس اإلدارةرئيس مج

 وزير المالية
 
 

 ناصر عبدهللا الروضوان
 

  

 هو1412محرم  26:التاريخ   
 م      1991 أغسطس 7           

 

                                                           
 .18/8/1991 ( الصادر بتاريخ13العدد ) -نشر بالجريدة الرسمية  )*(
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 1992( لسنة 1قرار رقم )

 في شأن
 زيادة المعاشات التقاعدية

 
 مجلس اإلدارة،

 

( لسوونة 61رقووم )بعوود اإلطووالع علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن 
 والقجانين المعدلة له، 1976

 1980( لسووونة 69وعلوووى قوووانجن معاشوووات ومكافوووآت للعسوووكريين الصوووادر بالمرسوووجم بالقوووانجن رقوووم )
 والقجانين المعدلة له،

بموونح زيووادة فووي العووالوة االدتماعيووة والمعاشووات  1992 ( لسوونة14وعلووى المرسووجم بالقووانجن رقووم )
 التقاعدية والمساعدات العامة،

فووي شووأن قجاعوود الجمووع وتعيووين الحوود  1978لسوونة  1978( لسوونة 5وعلووى قوورار وزيوور الماليووة رقووم )
 األدنى للنصيب والقرارات المعدلة له،

 م.21/3/1992هو المجافق 18/9/1412وبعد مجافقة المجلس بجلسته المنعقدة في
 

 -قوورر -
 

 (1مادة )
 

( 61ة المقووررة طبقووا ألاكووام القووانجن رقووم )%( موون قيمووة المعاشووات التقاعديوو15تموونح زيووادة تعووادل )
 ، ويضواف إليهوا)*(د نارا شوهريا (50المشار إليهما بحد أدنى ) 1980 ( لسنة69أو القانجن رقم ) 1976لسنة 

د نووارا عوون كوول ولوود موون أوالد صووااب المعوواش المسووتجفين لشووروط االسووتحقاق موون بعووده أو موون األوالد  (20)
 المستحقين في المعاش.

 
وبعوود انتهوواء الخدمووة التووي اسووتحق عنهووا  31/12/1989 إلضووافة عوون األوالد المجلووجد ن بعوودوتكووجن ا

 ( د نارا شهريا عن كل ولد.50المعاش ألول مرة بجاقع )
 

وفي تطبيق اكم اإلضافة المقررة عن األوالد بالنسبة إلى أوالد صاابة المعاش أو األوالد المسوتحقين 
 أو عادزا عن العمل أو الكسب ولم يستحق عنه أو له معاش.ا يعنها يشترط أن يكجن والدهم متجف

 

                                                           
المعموووجل بوووه اعتبوووارا مون  1993( لسونة 23( بمجدوب القوانجن رقوم )70/1980تسري هذه الزيادة على المعاشات المقررة بالقانجن رقوم )  )*(

 .( من الكتاد األول243) ص 29/8/1993
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 (2مادة )
 

ال تستحق الزيادة في المعاش إال عن المعاش الذي استحق أوال إذا كان صوااب المعواش يجموع بوين 
 معاشين أو كان المستحقجن يجمعجن بين أكثر من معاش عن شخص وااد.

 
 (3) مادة
 

ويحدد مقودار الزيوادة  29/12/1992المعاشات والمستحقين في تسري أاكام هذا القرار على أصحاد 
 .1/3/1992وفقا للشروط التي تنطبق عليهم في هذا التاريخ، وتستحق الزيادة اعتبارا من 

 
( لسوونة 61( المرافووق للقووانجن رقووم )1) ويكووجن تجزيووع الزيووادة المقووررة للمسووتحقين وفقووا للجوودول رقووم

المشوار  1978( لسونة 5الحود األدنوى المنصوجص عليهوا فوي القورار رقوم ) المشار إليه بعد تطبيق قجاعد 1976
 إليه.

 
 (4) مادة
 

 .، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه)*( نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
 

 رئيس مجلس الجزراء
 )وزير المالية(

 
 

 ناصر عبدهللا الروضان
 
 

 هو1412رمضان  19 :التاريخ
 م1992مووارس 22        

 

                                                           
 .24/5/1992 ( من الجريدة الرسمية بتاريخ52) نشر بالعدد رقم  )*(
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 1977( لسنة 6قرار رقم )
 في شأن

 شروط وقجاعد صرف المنحة
 عند وفاة المؤمن عليه أو صااب المعاش

 
 وزير المالية، 
بإصوووودار قووووانجن التأمينووووات  1976 ( لسوووونة61) علووووى األموووور األميووووري بالقووووانجن رقووووم اإلطووووالعبعوووود 
 االدتماعية،

 سة.وبناء على عرض المد ر العام للمؤس
 
 -قوورر-

 
( 106تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بأداء منحة الجفاة المنصجص عليها بالمادة)  (: 1مادة)

 من قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه وفقا للشروط والقجاعد الجاردة في المجاد التالية.
 

ب المعاش، فإذا لم يحدد أادًا فيتم صرفها وفقًا تصرف المنحة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاا :)*( (2مادة)
 لآلتي:

لألرملة أو األرامل ةن تعددن وتقسم بينهن بالتساوي ثم لألب ثم لألم ثام لالبان األكبار الاذي ال  (1

 تتوافر فيه اروط االستحقاق وذلك في حالة وفاع مؤمن عليه أو صاحب معاش.

االساتحقاق ثام لاألب ثام لاألم وذلاك فاي حالاة للزوج ثم لالبن األكبر الذي ال تتوافر فيه اروط  (2

 وفاع مؤمن عليها أو صاحبة معاش.

ن للجدول رقم  (3 في حالة عدم وجود أحد ممن ذكر فيتم التوزيع على المستحقين في المعاش وفقا

( المرفق بقانون التأمينات االجتماعية الماار ةليه، فإذا لم يوجد مان يساتحق فاي المعااش 1)

لورثااة الااارعيين وتااوزع بياانهم وفقااا لقواعااد الميااراث فااي الاااريعة تصاارف المنحااة كاملااة ل

 اإلسالمية.

 
                                                           

 ، وكان نصها االتي:9/3/2016ويعمل به اعتبارًا من  2016( لسنة 7لقرار رقم )مادة مستبدلة بمجدب ا  )*(
 تصرف المنحة لمن يحدده المؤمن عليه أو صااب المعاش، فإذا لم يحدد أادا فيتم صرفها وفقا لآلتي:"

 تتجافر فيه شروط االستحقاق (   لألد ثم األرملة أو األرامل أن تعددن وتقسم بينهم بالتساوي ثم لألم ثم لالبن األكبر الذي ال1
 وذلك في االة وفاة مؤمن عليه أو صااب معاش.

(   للزوج ثم لالبن األكبر الذي ال تتجافر فيه شروط االستحقاق ثم لألد ثم لالم وذلك في االة وفاة مؤمن عليها أو صاابة 2
 معاش.

المرفق بقانجن  (1) لمعاش وفقا للجدول رقم(   في االة عدم ودجد أاد ممن ذكر فيتم التجزيع على المستحقين في ا3
 ."التأمينات االدتماعية المشار إليه

. 
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(:    يكجن تحد د من تصرف له المنحة بمجدب االستمارة التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض، وتسلم 3مادة)
نسخة منها للمؤمن عليه أو صااب المعاش أو ترسل له على عنجانه المجضح باالستمارة بكتاد 

 الجصجل. مسجل بعلم
 

(:    يججز للمؤمن عليه أو صااب المعاش تغيير رغبته في تحد د من تصرف له المنحة، وتتبع في 4مادة)
 هذه الحالة ذات اإلدراءات المشار إليها بالمادة السابقة.

 ويترتب على تحرير االستمارة الجد دة إلغاء االستمارة السابقة.
 

اقع االستمارات المشار إليها بالمادتين السابقتين وتعتبر البيانات (:    يعد سجل لقيد الرغبات من و 5مادة)
عليها كما ال  اإلطالعالجاردة باالستمارات والسجل المشار إليه والمجاد السابقة سرية ال يججز 

 يججز إعطاء أي بيان منها إال للجهات الرسمية وبمسجغ قانجني.
 

ها بعد تقديم المستند الدال على الجفاة ما لم يكن قد تم (:    تقجم المؤسسة بصرف المنحة لمستحقي6مادة)
 تقديمه قبل ذلك.

 
على مد ر عام و ، 1977ويعمل به من أول أكتجبر سنة  )*((:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية7مادة)

 المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.
 وزير المالية

 عبد الرامن سالم العتيقي
 
 

 هو1397شعبان  9 التاريخ:
 م1977 جليوج 24         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .14/8/1977( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1152نشر بالعدد )  )*(
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 1977 ( لسنة8قرار رقم )

 في شأن
 تحد د الحاالت التي تعتبر في اكم االستقالة بالنسبة

 للعاملين في القطاعين األهلي والنفطي
 

 وزير المالية،
ري بالقانجن رقوم ( من قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األمي20) على المادة اإلطالعبعد 

 ( المرافق له،5والجدول رقم ) 1976 ( لسنة61)
 بشأن العمل في القطاع األهلي، 1964( لسنة 38وعلى القانجن رقم )
 في شأن العمل في قطاع األعمال النفطية، 1969 لسنة (28) وعلى القانجن رقم

 وبناء على عرض المد ر العام للمؤسسة.
 

 -قوورر-
 

( 18المشار إليه والمادة) 1964( لسنة 38( من القانجن رقم)56اإلخالل بحكم المادة )(:    مع عدم 1مادة)
المشار إليه، يعتبر في اكم االستقالة بالنسبة للعاملين في  1969( لسنة 28من القانجن رقم )

 القطاعين األهلي والنفطي، في تطبيق قانجن التأمينات االدتماعية ، الحاالت اآلتية:
 

لعامل بفسخ العقد غير محدد المدة أو العقد محدد المدة قبل انتهاء مدته وذلك في إذا قام ا (1
المشار  1964( لسنة 38( من القانجن رقم )57غير األاجال المنصجص عليها في المادة )

 إليه أو ما يماثلها إذا كان العامل من غير الخاضعين ألاكام هذا القانجن.
 
( 38( من القانجن رقم )55اجال المنصجص عليها في المادة )(    إذا فصل العامل في أاد األ2

أو ما يماثلها إذا كان العامل من غير الخاضعين ألاكام هذا  المشار إليه، 1964لسنة 
 القانجن.

 

 .1977ه من أول أكتجبر سنة بويعمل  )*((:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية2مادة)
 وزير المالية                

 عبد الرامن سالم العتيقي                  
 

 هو1397شعبان  11التاريخ:
 م1977 جليج  26         

                                                           
 .14/8/1977( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1152نشر بالعدد )  )*(
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 1977( لسنة 12قرار رقم )
 بشأن

 إدراءات ومستندات ومجاعيد صرف المعاشات ومكافآت التقاعد
 

 وزير المالية،
( لسنة 61نجن رقم )بعد اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقا

1976، 
 وبناء على عرض المد ر العام للمؤسسة.

 
 -قوورر -

 
(:  تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بصرف المعاشات ومكافآت التقاعد وفقا ألاكام قانجن 1مادة )

 التأمينات االدتماعية المشار إليه واألاكام المنصجص عليها بهذا القرار.
 

صااب العمل إخطار المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بأسماء وأرقام تأمين المؤمن (: على 2مادة )
عليهم الذ ن تنتهي خدمتهم ببلجغ السن المقررة لترك الخدمة وذلك قبل مجعد انتهاء الخدمة بشهر 
على األقل على أن تجافى المؤسسة بالمستندات الخاصة بالمؤمن عليه بالنسبة للعاملين في 

ع الحكجمي، أو االستمارة الخاصة باإلخطار بانتهاء الخدمة في القطاعين األهلي والنفطي القطا
 وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ انتهاء الخدمة.

 
(:   تقدم المؤمن عليه أو المستحقين عنه بطلب صرف الحقجق التأمينية على النماذج التي تعدها 3مادة )

 المستندات التي تحدد هذه الحقجق. المؤسسة لهذا الغرض على أن ترفق بها
 

(:  على المؤسسة أن تقجم بإخطار صااب الشأن بالتسجية النهائية للمعاش المستحق له على 4مادة )
 النمجذج المعد لهذا الغرض.

 
(:  يكجن صرف المعاشات المستحقة شهريا في مجعد ال  تجاوز الشهر الذي استحقت عنه ويحدد 5مادة )

الجهات التي تصرف منها والمدة التي تظل فيها المعاشات قابلة للصرف عن  مد ر عام المؤسسة
 طريق هذه الجهات والمجاعيد التي تعاد فيها إلى المؤسسة في االة عدم صرفها.

 
(: على أصحاد المعاشات أو المستحقين عنهم أو من  نجد عنهم في الصرف إخطار المؤسسة بكل 6مادة )

  صرف المعاش كليا أو دزئيا أو انقطاعه أو انتهاء الحق فيه ما من شأنه أن  ؤدي إلى وق
 وفقا ألاكام القانجن بمجرد ادوث سبب لذلك وعلى األخص في األاجال اآلتية:
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 وفاة صااب المعاش أو المستحق. (أ
 زواج المستحقات من األمهات واألرامل والبنات واألخجات. (د
 ن السادسة والعشرين.الذكجر أو أبناء االبن س األخجةبلجغ األبناء أو  (ج
الذكجر أو  األخجةبلجغ الطالب بأاد مراال التعليم التي تجاوز التعليم الثانجي من األبناء أو  (د

 أبناء االبن سن الثامنة والعشرون.
 

(:  للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من صااب المعاش أو المستحقين عنه تقديم إقرار منه على 7مادة )
ويجق   -غرض إلثبات مدى استمرار استيفاء شرط استحقاق المعاشاالستمارة المعدة لهذا ال

صرف المعاش إذا لم تقدم االستمارة في مجعد ال يجاوز شهرا من تاريخ طلب المؤسسة ويعاد 
 الصرف بعد تقديمها إذا كان صااب المعاش المستحق ال  زال مستجفيا لشروط استحقاقه.

 
 ذكر رقم معاشه والجهة التي يصرفه منها في دميع المكاتبات (:   على كل من يصرف له معاش أن 8مادة )

 التي  جدهها إلى المؤسسة كما يجب عليه إخطارها بكل تعد ل يطرأ على محل إقامته.
 

الذكجر أو أبناء االبن عند بلجغهم سن السادسة والعشرين أو من  األخجة(:   يجب على األبناء أو 9مادة )
إلى المؤسسة شهادة الستمرار صرف المعاش على النمجذج المعد   نجد عنهم قانجنا أن يقدمجا

 لهذا الغرض إذا كان طالبا بأاد مراال التعليم التي تجاوز التعليم الثانجي.
 

(:   جق  صرف المعاشات التي ال  تقدم أصحابها لصرفها لمدة سنة من تاريخ استحقاقها ويعاد 10مادة )
كانت شروط استحقاقه في المعاش مستمرة طجال فترة صرفها بناء على طلب المستحق طالما 

 اإليقاف.
 

على  –من قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه  (120(:  مع عدم اإلخالل بحكم المادة )11مادة )
المؤسسة أن تطالب بالمبالغ التي تصرف بغير وده اق نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة أو 

انات الجادب تقديمها إلى المؤسسة وعلى األخص تلك المتعلقة االمتناع عن األخطار عن البي
 بإيقاف المعاش أو انقطاعه أو انتهائه.

 
 ويججز لمد ر عام المؤسسة أو من  نيبه إعطاء مهلة لسدادها أو تقسيطها.              

 
دجاز السفر (:   إذا ادث اختالف في اسم صااب المعاش أو المستحقين في شهادة الجنسية أو 12) مادة

بل صرف المستحقات اتخاذ اإلدراءات الالزمة قانجنا قعن االسم الجارد بشهادة الميالد فيجب 
 .)*(إلزالة هذا االختالف

 
                                                           

 .هذا الكتاد ( من270صفحة ) 2021( لسنة 1صدر بهذا الشأن التعميم رقم )  )*(
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يجب عليه إخطار المؤسسة بذلك مع مجافاتها بالقرار  -(: في االة تعيين وصي أو قيم أو كيل دد د13مادة )
اإلدراءات الخاصة بصرف المعاش له اعتبارا من وعلى المؤسسة اتخاذ  -أو التجكيل الجد د

معاش الشهر الذي ثبتت فيه هذه الصفة ما لم يكن قد تم الصرف قبل إخطار المؤسسة 
 بالمستند المشار إليه.

 
(:   تصرف النفقة التي تخصم من مستحقات المؤمن عليه أو صااب المعاش أو المستحقين عنه 14مادة )

 مجاعيد المحددة لصرف هذه المعاشات.إلى المحكجم لهم بها في ال
 

ويكجن صرف النفقة من دزء المعاش أو المكافأة الذي ال يكجن محال ألية منازعة وفي               
 ادود الربع.

 
وفي االة وفاة المحكجم عليه بالنفقة ال تخصم قيمتها إال من المبالغ التي تعتبر تركة وال              

 المستحقين.يججز خصمها من اقجق 
 

 ويجق  صرف النفقة بانتهاء مدتها أو بجفاة المحكجم له بها.            
 

، وعلى مد ر عام 1977ويعمل به من أول أكتجبر سنة  )*((:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية15مادة )
 المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.

 وزير المالية
 عبد الرامن سالم العتيقي

 
 
 

 هو1397رمضان  27التاريخ:
 م1977سبتمبر  10         

 

                                                           
 .19/9/1977( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1157نشر بالعدد رقم )  )*(
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 1978( لسنة 5قرار رقم )
 في شأن

 قجاعد الجمع وتعيين الحد األدنى للنصيب
 وزير المالية،
( لسنة 61بعد اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) 

 والقجانين المعدلة له، 1976
مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في وعلى 

 م.29/1/1978 هو المجافق20/2/1398
 
 -قوورر -

 

 نطاق تطبيق القرار
 

تسري أاكام هذا القرار على المعاشات التقاعدية المستحقة طبقا ألاكام الباد الثال  من قانجن  (:  1مادة )
عدا األاكام  -وعلى األنصبة المستحقة فيها، كما تسري هذه األاكامالتأمينات االدتماعية 

على معاشات العسكريين المستحقة طبقا ألاكام  -(7(،)6(،)5المنصجص عليها في المجاد )
وعلى األنصبة المستحقة فيها،  1980( لسنة 70أو القانجن رقم) 1980( لسنة 69القانجن رقم)

 .(2،  1)بالمعاشات التقاعدية واألنصبةويشار إليها دميعا في هذا القرار 
 

 الجمع بين المعاش التقاعدي
  (3)وبين المرتب أو النصيب في معاش أو أكثر

 

 
( من القانووجن رقم 21و) 1976( لسنة 61( من القانجن رقم )127(:  مع عدم اإلخالل بأاكام المجاد)2مادة)

ججز لصااب المعاش الجمع بين ي 1980( لسنة 70( من القانجن رقم )6و) 1980( لسنة 69)
 المعاش التقاعدي وبين المرتب إذا التحق بالعمل في القطاع األهلي.

 

 ال تقل عن خمس وعشرين سنة.ويشترط لذلك أن تكجن لصااب المعاش مدة خدمة فعلية           
 

                                                           

 وأصلها قبل التعد ل ما  لي: 1981والمعمجل به اعتبارا من أول مارس  1981( لسنة 7معدلة بقرار وزير المالية رقم ) (1)
اعية وعلى األنصبة الباد الثال  من قانجن التأمينات االدتمألاكام  وفقاً "تسري أاكام هذا القرار على المعاشات التقاعدية المستحقة 

 ، ويشار إليها في هذا القرار بالمعاشات التقاعدية واألنصبة",المستحقة فيها
 

 قمتسري أاكام هذا القرار أيضا على المعاشات المستحقة طبقا ألاكام الباد الخامس وذلك في الحدود المنصجص عليها في القرار الجزاري ر   (2)
 .من هذا الكتاد (185ص) 1986( لسنة 9)

 

( لسنة 1بالقرار رقم )ثم  1987( لسنة 3أدري تعد ل دجهري في شروط وقجاعد الجمع بين المعاش والمرتب بمجدب القرار الجزاري رقم )  (3)
 .1/7/2008المعمجل به اعتبارًا من  2008( لسنة 8، ثم القرار رقم )1994
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لى كما يشترط أال يكجن العمل لدى أي صااب عمل انتهت الخدمة لديه ما لم تكن قد انقضت ع 
 انتهاء الخدمة سنتان على األقل، وذلك فيما عدا ااالت العجدة إلى عمل سبق الجمع فيه.

المشار إليها أصحاد المعاشات المستحقة وفقا ألاكام الفصل الثال  من  الشروطويستثنى من       
غ الباد الثال  من قانجن التأمينات االدتماعية، وأصحاد المعاشات الذ ن انتهت خدمتهم ببلج 

 السن المقررة قانجنا لترك الخدمة أو باإلاالة إلى التقاعد.
ويشترط لإلفادة من الجمع أن  تقدم صااب المعاش بطلب لذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ التحاقه 
بالعمل، أو من تاريخ العمل بهذه المادة إذا كان االلتحاق بالعمل سابقا على ذلك، ويكجن الجمع عن 

 كامل فترة العمل.
 .(1)د تبرر ذلكاويججز التجاوز عن التأخير في تقديم الطلب إذا كانت هناك أسب

 
الخاضعين ألاكام الفصل مكررا(: استثناء من أاكام المادة السابقة يججز ألصحاد المعاشات من 2مادة)

 المختارين الجمع بين الثال  من الباد الثال  من قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه وكذلك
 .(2)الجظيفةمرتب المعاش التقاعدي وبين مكافأة العضجية أو 

ويعتبر صحيحا ما تم من دمع بين المعاش وبين مكافأة العضجية أو الجظيفة للفئات المذكجرة قبل          
 .(3)العمل بهذه المادة

 
المادة أن يجمع بين يججز لكل من تجافرت له المدة المؤهلة للجمع قبل تاريخ العمل بهذه (: أ/مكررا2مادة)

 المعاش التقاعدي وبين المرتب من العمل في القطاع األهلي.
ويدخل في اساد المدة المشار إليها مدة االشتراك الفعلية في القطاع األهلي، وذلك بمراعاة اكم  

 .(4) ( من هذا القرار2الفقرة الثالثة من المادة )
 

                                                           

 وكان نصها قبل التعد ل: ( من هذا الكتاد186) ص 1/2/1988المعمجل به من  1987( لسنة 3رار رقم )المادة  معدلة بالق  (1)
( من قانجن التأمينات االدتماعية يججز لصااب المعاش الجمع بين المعاش التقاعدي وبين المرتب 127"مع عدم اإلخالل بأاكام المادة )

عدا العمل في الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل وكان قد استكمل في القطاع إذا التحق بالعمل في القطاع األهلي أو النفطي 
 الحكجمي عند انتهاء خدمته فيه مدة اشتراك فعلية قدرها:

 خمس عشر سنة وبلغ سن الخمسين. .أ(
 أو

 د(  عشرين سنة وبلغ الخامسة واألربعين.
 أو

 ج(  خمسا وعشرين سنة أيا كان سنة.
 

رط استكمال المدد المنصجص عليها في الفقرة السابقة أصحاد المعاشات المستحقة وفقا ألاكام الفصل الثال  من الباد ويستثنى من ش
 الثال  من قانجن التأمينات االدتماعية.

هذا القرار  ويشترط لإلفادة من الجمع أن  تقدم صااب المعاش بطلب لذلك خالل ثالثة اشهر من تاريخ التحاقه بالعمل. أو من تاريخ نشر
 ."إذا كان االلتحاق بالعمل سابقا على ذلك

 

 ( من الجريدة الرسمية.757العدد )و  1/3/2006المعمجل به اعتبارًا من  2006( لسنة 2مادة معدلة بالقرار رقم )  (2)
 

 .8/5/1994ويعمل بها اعتبارا من  1994( لسنة 1مكررا( مضافة بالقرار رقم )2المادة )  (3)
 

 .1/7/2008المعمجل به اعتبارًا من  2008( لسنة 8مضافة بالقرار رقم ) مادة  (4)
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مدة الخدمة في القطاعين  (1)ص عليها في المادة السابقة(:  دخل في اساد المدد الفعلية المنصج 3مادة )
 1960( لسنة 3األهلي والنفطي التي تم ضمها في اساد المعاش وفقا ألاكام المرسجم األميري رقم )

بقانجن معاشات ومكافآت التقاعد للمجظفين المدنيين أو ألاكام أي نظام خاص في القطاع الحكجمي 
 في شأن الخدمة المدنية. 1979( لسنة 15مرسجم بالقانجن رقم )( من ال35أو ألاكام المادة )

 
كما تدخل في اساد المدد المشار إليها المدة المضافة بأعمال قجاعد الجبر المنصجص عليها في           

 .(2)( من قانجن التأمينات االدتماعية117المادة )
 

  (3)(: .................................مكرر3مادة )
 

 ( من هذا القرار في الحالتين اآلتيتين:2(:  ال يفيد صااب المعاش من أاكام المادة )4ادة )م
 إذا كان انتهاء خدمته في القطاع الحكجمي أو النفطي بسبب االنقطاع عن العمل. أ(
إذا كان العمل في القطاع األهلي بطريق اإلعارة أو الندد أو التكلي  من القطاع الحكجمي  د(

 .(4)يأو النفط
 

( من قانجن التأمينات االدتماعية إذا انتهت خدمة صااب 19(: مع عدم اإلخالل بأاكام المادة )5مادة )
%( من آخر 2) المعاش الذي دمع بينه وبين المرتب  زاد المعاش المستحق له قبل الجمع بجاقع

لمعاش على مرتب شهري عن كل سنة من سنجات الجمع بشرط أال  زيد مجمجع المدد التي اسب ا

                                                           

 مكررا(. 2( قبل إضافة المادة )2يقصد بالمادة السابقة، المادة ) (1)
 

ما  اي  أضيفت الفقرة األخيرة وأصلها قبل التعد ل 1/2/1988المعمجل به اعتبارا من  1987( لسنة 3معدلة بالقرار وزير المالية رقم ) (2)
  لي:

" دخل في اساد المدد الفعلية المنصجص عليها في المادة السابقة مدد الخدمة في القطاعين األهلي والنفطي التي تم ضمها في اساد 
بقانجن معاشات ومكافآت التقاعد للمجظفين المدنيين أو ألاكام أي نظام في  1960( لسنة 3المعاش وفقا ألاكام المرسجم األميري رقم )

 الحكجمي. القطاع
اي  أضيفت إلى الفقرة األولى عبارة "أو ألاكام المادة  -1979من أول  جليج سنة  – 1979( لسنة 4وكان قد سبق تعد لها بالقرار رقم )

في  1980 جنيج سنة  30في شأن الخدمة المدنية، وال يعتد بأية مدة تالية لتاريخ 1979( لسنة 15( من المرسجم بالقانجن رقم )35)
أوق  صرف  1979 جنيج سنة  30" فإذا كان انتهاء الخدمة في القطاع الحكجمي بعد  هة قضيت" . كما أضيفت فقرة ثانية نصها:أية د

 ".1986( لسنة 6ربع المعاش المستحق طجال فترة الجمع " ثم اذفت العبارة األخيرة من الفقرة األولى وكذلك الفقرة الثانية بالقرار رقم )
 

اعتبارا من  1994( لسنة 1) ، ثم ألغيت بالقرار رقم1/6/1986المعمجل به اعتبارا من  1986( لسنة 6افة بالقرار رقم )مادة كانت مض (3)
 وكان نصها كاآلتي: 8/5/1994

 " يكجن الجمع بين المعاش التقاعدي وبين المرتب بحي  ال يجاوز مجمجعهما الحد األقصى للمرتب في القطاعين األهلي والنفطي.
اد المجمجع على الحد األقصى المشار إليه أوق  صرف دزء المعاش التقاعدي الذي يعادل ربع الزيادة، ويعدل مقدار ذلك الجزء تبعا فإذا ز 

واستثناء من ذلك يكجن الجمع بغير ادود إذا بلغت سن صااب المعاش  ،للتغير الذي يطرأ على المرتب الذي تحسب على أساسه االشتراكات
 بار من أول الشهر التالي للشهر الذي بلغ فيه هذه السن.الخمسين وذلك اعت

 

 وأصلها قبل التعد ل: 1987( لسنة 3مادة معدلة بالقرار رقم ) (4)
 ( من هذا القرار في الحالتين اآلتيين:2" ال يفيد صااب المعاش من أاكام المادة )

النقطاعه عن العمل أو اللتحاقه في اكجمة أدنبية بغير إذا كان انتهاء الخدمة في القطاع الحكجمي بسبب اعتباره مستقيال  أ(
 ترخيص.

إذا كان العمل في القطاع األهلي أو النفطي بطريق اإلعارة أو الندد أو التكلي  من القطاع الحكجمي أو من إادى الشركات التي  د(
 ."تملك الدولة رأسمالها بالكامل
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أساسها قبل الجمع ومدد الجمع على المدة الالزمة الستحقاق الحد األقصى للمعاش. فإذا كان 
سبب انتهاء الخدمة هج العجز الكامل أو الجفاة أو العجز عن الكسب فتضاف إلى المدة التي  زاد 

ط السابق. بها المعاش المستحق قبل الجمع المدة الباقية اتى بلجغ سن الستين بمراعاة الشر 
وتستحق مكافأة تقاعد عن مدة االشتراك الفعلية المشار إليها في الفقرة الثانية من كل من 

 .(1)من قانجن التأمينات االدتماعية (25 ،23) المادتيون
 

فإذا كان سبب انتهاء الخدمة والسن عند ذلك من شأنهما تخفيض المعاش، يجري التخفيض على  
 .(2)الزيادة وادها

  
يججز لصااب المعاش الذي دمع بينه وبين المرتب أن يجمع بينهما كلما استجفى الشروط (: 6)مادة 

 المنصجص عليها في هذا القرار عند التحاقه بعمل دد د.
وتصرف عن كل مدة دمع عند انتهائها الزيادة المنصجص عليها في المادة السابقة وذلك دون 

 اإلخالل بحكم الفقرة الثانية منها.
لصرف الزيادة عنها أال تكجن العجدة إلى العمل لدى أي صااب عمل انتهت الخدمة  ويشترط

 .(3)لديه بعد العمل بهذا القرار مالم يكن قد انقضت على انتهاء الخدمة سنتان على األقل
 

(: إذا التحق صااب المعاش الذي دمع بينه وبين المرتب بعمل دد د ولم يجمع في هذا العمل بين 7مادة )
( من قانجن 27اش والمرتب، يعامل عند انتهاء خدمته وفقا لحكم الفقرة األولى من المادة )المع

التأمينات االدتماعية وذلك بالنسبة لمجمجع مدد عدم الجمع والمدة التي اسب عنها المعاش قبل 
الجمع وذلك مع مراعاة تخفيض دزء المعاش المحسجد عن المدة قبل الجمع بنسبة التخفيض 

 جن قد أدريت عليه.التي تك
ويعتبر باقي المعاش المحسجد عن مجمجع المدد المشار إليها في اكم الزيادات التي تضاف إليه           

 ( من هذا القرار.6 ، 5) عن مدد الجمع في تطبيق أاكام المادتين
 

  (4)............................(:8مادة)
                                                           

 .8/5/1994مل بها من ويع 1994( لسنة 1فقرة معدلة بالقرار رقم )   (1)
 

فإذا كان سبب انتهاء الخدمة  وكان نصها قبل التعد ل: " 17/5/2016ويعمل بها من  2016( لسنة 10فقرة معدلة بالقرار رقم )   (2)
يكن والسن عند ذلك من شأنهما تخفيض المعاش، يجري التخفيض على مجمجع المعاش والزيادة المنصجص عليها في الفقرة السابقة إذا لم 

 ."أدرى التخفيض على الزيادة وادها قد سبق تخفيض المعاش المستحق قبل الجمع وإال
 

 وكان نصها قبل التعد ل:" يججز لصااب المعاش 1/6/1986المعمجل به من  1986( لسنة 6هذه الفقرة معدلة بالقرار الجزاري رقم )  (3)
لشروط المنصجص عليها في هذا القرار عند التحاقه بعمل دد د على أال يجاوز الذي دمع بينه وبين المرتب أن يجمع بينهما كلما استجفى ا

 ما يصرف له من معاش ما كان يصرف له خالل أول مدة دمع".
وقد نصت المادة الرابعة من القرار المذكجر على أنه " ال يججز أن  ترتب على تطبيق أاكام هذا القرار تخفيض ما يصرف لصااب المعاش 

( لسنة 10ثم عدلت بالقرار رقم ) ينه وبين المرتب في تاريخ العمل به وذلك اتى انتهاء مدة خدمته السارية في هذا التاريخ"الذي يجمع ب
يججز لصااب المعاش الذي دمع بينه وبين المرتب أن يجمع بينهما وكان نصها قبل التعد ل: " 17/5/2016المعمجل به من  2016

ها في هذا القرار عند التحاقه بعمل دد د، ويقتصر الجمع على المعاش قبل إضافة الزيادة عن مدد كلما استجفى الشروط المنصجص علي
 .مكرر( من هذا القرار3الجمع وذلك دون اإلخالل بحكم المادة )

 ."لثانية منهاإخالل بحكم الفقرة ا وتضاف عن مدة الجمع الجد دة عند انتهائها الزيادة المنصجص عليها في المادة السابقة، وذلك دون 
 

 .8/5/1994المعمجل به اعتبارا من  1994( لسنة 1مادة ملغاة بالقرار رقم )   (4)
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ي وبووووين النصوووويب فووووي معوووواش أو أكثوووور بمووووا ال يجوووواوز (: يكووووجن الجمووووع بووووين المعوووواش التقاعوووود9مووووادة )

 .(1)د ناراً  (970)
واستثناء من ذلك يكجن الجمع دون ادود لألرملة بين المعاش التقاعدي وبين النصيب في معاش            

 .(2)الزوج، والعادز عن الكسب بين المعاش التقاعدي وبين النصيب في معاش أو أكثر
 

  (3)المستحقين من البابين الثال  والخامس قجاعد الجمع بن المعاشين
مكررا (: يجمع صااب المعاش التقاعدي المستحق طبقا ألاكام الباد الخامس من قانجن التأمينات 9مادة )

االدتماعية بين هذا المعاش وبين المعاش التقاعدي المستحق طبقا ألاكام الباد الثال  منه 
%( من المرتب الشهري الذي اسب على 2افا إليه)بحي  ال يجاوز المجمجع المعاش األول مض

 .(4)أساسه المعاش الثاني عن كل سنة من السنجات التي استحق عنها المعاش األخير
 

  (5)الجمع بين األنصبة في أكثر من معاش
حد هذا ال ى، ويراعد ناراً  (970(: يجمع المستحق بين األنصبة في أكثر من معاش بما ال يجاوز )10مادة )

( من قانجن التأمينات االدتماعية المشار 75إعادة تجزيع المعاش طبقا لحكم المادة ) عند
 .(6)إليه

واستثناء من ذلك يكجن الجمع دون ادود لألوالد بين النصيب المستحق في كل من معاش           
 .(7)األد ومعاش األم وللمستحق العادز عن الكسب بين األنصبة في أكثر من معاش

 

  (8)...............................(:11مادة )
 

 

  (9).................................(12مادة )

                                                           
، ثم القرار رقم 2/8/2004المعمول به من  2004( لسنة 9، ثم بالقرار رقم )2/7/2001اعتبارا من  المعمول به 2001( لسنة 2( فقرع معدلة بالقرار رقم )1)

، ثم القرار رقم 2/8/2010المعمول به من  2010( لسنة 6، ثم القرار رقم )2008( لسنة 5، ثم القرار رقم )2/7/2005من المعمول به  2005( لسنة 8)

( 17( ثم القرار رقم )940، بحيث أصبحت )2/8/2016المعمول به من  2016( لسنة 10ثم القرار رقم ) ،2/8/2013المعمول به من  2013( لسنة 5)

 .2/8/2019من المعمول به  2019لسنة 
 

 .1994( لسنة 1مادع معدلة بالقرار رقم )  ( 2)
 

 .1994( لسنة 1عنوان معدل بالقرار رقم )  ( 3)
 

 .1994( لسنة 1مادع معدلة بالقرار رقم )  ( 4)
 

 .1994( لسنة 1عنوان معدل بالقرار رقم )  ( 5)
 

، ثم بالقرار رقم 2/7/2001اعتبارا من المعمول به  2001( لسنة 2بالقرار رقم )ثم  1/3/1992المعمول به من  1992( لسنة 6بالقرار رقم )فقرع معدلة   ( 6)

، ثم القرار رقم 2008( لسنة 5، ثم القرار رقم )2/7/2005المعمول به من  2005( لسنة 8ثم القرار رقم ) 2/8/2004المعمول به من  2004( لسنة 9)

المعمول به  2016( لسنة 10ثم القرار رقم ) ،2/8/2013المعمول به من  2013( لسنة 5رار رقم )، ثم الق2/8/2010المعمول به من  2010( لسنة 6)

 .2/8/2019المعمول به من  2019( لسنة 17( ثم القرار رقم )940بحيث أصبحت ) 2/8/2016من 
 

 .1994( لسنة 1مادع معدلة بالقرار رقم )  ( 7)
 

وكان نصها: ةذا ترتب على الجمع بين االنصبة زيادع ما يصرف للمستحقين على مائة وعارين دينار، جاز بقرار من  1994( لسنة 1مادع ملغاع بالقرار رقم )  ( 8)

ن مدخران للمستحق ويسري باأنه نظام االدخار الماار ةليه في الفقرع األخيرع من الما ( من قانون التأمينات 76دع )المدير العام اعتبار القدر الزائد على ذلك مبلغا

 الجتماعية.ا
 

وكان نصها: يجمع المستحق بين النصيب وبين أي مبلغ آخر يتقاضاه بصفة دورية من خزانة عامة او من صاحب  1994( لسنة 1مادع ملغاع بالقرار رقم )   (9)

 .8/5/1994المعمول به اعتبارا من عمل فيما لم يرد باأنه نص خاص في قانون أو الئحة صادرع تنفيذا لقانون 
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 الحد األدنى للنصيب
 

 :)*(يكجن الحد األدنى للنصيب المستحق على النحج التالي  (:13) مادة
 (  د نارا لألرملة أو الزوج.258) 
 (  د نارا لكل من الجالد ن.202) 
 لكل من األوالد وأبناء االبن وبناته.(   د نارا 130) 
 د نارا لكل من اإلخجة واألخجات أو ضعف النصيب المستحق أ هما أقل.  (130)               

 
 (: ال تسري أاكام المادة السابقة في االة الجمع بين األنصبة.14مادة )

تحق فيها  زاد اد أدنى مقرر لنصيب المس أكبرومع ذلك إذا كان مجمجع األنصبة ال  بلغ  
 المجمجع إلى هذا الحد.

 
وإذا استحق نصيب بعد استحقاق نصيب آخر سبقت زيادته إلى الحد األدنى تستبعد الزيادة قبل  

 إعمال اكم الفقرة السابقة.
 

                                                           
د.ك( لكل من باقي المستحقين ويرفع ةلى هذا الحد أي 25د.ك( لكل من الوالدين، ) 40د.ك( لألرملة أو الزوج، ) 50كانت هذه الحدود )     )*(

( لسنة 13نصيب يقل عنه بارط أال يجاوز مجموع أنصبة المستحقين المرتب الذي حسب على أساسه المعاش، ثم  عدلت بالقرار رقــم )

اعتبارا من  1985( لسنة 10د.ك( على التوالي، ثم عدلت بالقرار رقم ) 70، 60، 40بحيث أصبحت ) 29/3/1981ــن اعتبارا مـ 1981

د.ك( على التوالي على أال يجاوز الحد األدنى في حالة األخوع واألخوات ضعف النصيب المستحق 110،90،55بحيث أصبحت ) 1/1/1986

د.ك( على التوالي ثم 150،120،77بحيث أصبحت ) 1/3/1992اعتبارا مــن  1992( لسنة 6)بما فيه من زيادات، ثم عدلت بالقرار رقم 

لكل من األوالد وأبناء االبن وبناته، ويكون الحد األدنى  –د.ك( 77) -بحيث يكون الحد األدنى األخير1994( لسنة1عدلت بالقرار رقم )

فيما عدا الحد  8/5/1994د.ك( وذلك اعتبارا من 77ت وبما ال يجاوز )لنصيب األخ أو األخت ضعف النصيب المستحق بما فيه من زيادا

المعمول به اعتبارا من  2001( لسنة 2عدلت بالقرار رقم )ثم  1/5/1993األدنى المقرر ألبناء االبن وبناته فيعمل به اعتبارا مـــن 

، ثم 2/7/2005المعمول به من  2005( لسنة 8رقم ) ثم القرار 2/8/2004المعمول به من  2004( لسنة 9، ثم بالقرار رقم )2/7/2001

( 118، 118، 184، 234بحيث أصبحت ) 2/8/2010وذلك اعتباران من  2010( لسنة 6ثم القرار رقم ) 2008( لسنة 5القرار رقم )

( على 122، 122، 190، 242بحيث أصبحت ) 2/8/2013المعمول به اعتباران من  2013( لسنة 5على التوالي، ثم عدلت بالقرار رقم )

( على 126، 126، 196، 250بحيث أصبحت ) 2/8/2016المعمول به اعتباران من  2016( لسنة 10التوالي، ثم عدلت بالقرار رقم )

 على النحو المبين في المتن. 2/8/2019المعمول به من  2019( لسنة 17التوالي، ثم عدلت بالقرار رقم )
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 أاكام عامة

 
(:   تعتبر في اكم النصيب الجااد األنصبة المستحقة في أكثر من معاش  تقاعدي عن صااب 15مادة )

 وااد. معاش
 

(:   يعتبر المعاش أو النصيب الذي استحق أوال هج األساس الذي يكمل إلى الحد األقصى للجمع 16مادة )
المنصجص عليه في هذا القرار من المعاش أو األنصبة التي تستحق بعد ذلك ، ويجق  

 .(1)صرف ما  زيد على ادود الجمع المنصجص عليها في هذا القرار
 

، وعلى مد ر  1977ويعمل به من أول أكتجبر سنة  (2)هذا القرار في الجريدة الرسمية(:     نشر 17مادة )
 عام المؤسسة اتخاذ الالزم لتنفيذه.

 
 وزير المالية

 عبد الرامن سالم العتيقي
 

 هو 1398صفور 29 التاريخ:
 م1978فبرا ر  7         

 

                                                           

 .1981المعمجل به اعتبارا من أول مارس  1981( لسنة 7ة رقم )مادة معدلة بقرار وزير المالي   (1)
 وأصلها قبل التعد ل ما  لي:       
 "  جق  صرف ما  زيد من المعاش التقاعدي أو النصيب على ادود الجمع المنصجص عليها في هذا القرار".        

 

 .12/2/1978( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1178نشر بالعدد رقم )   (2)
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 1979( لسنة 2قرار رقم )
 

 في شأن
 

 شات والمستحقينتقرير زيادة ألصحاد المعا
 

 وزير المالية،
 

( من قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقوم 21) بعد اإلطالع على المادة
 ،1977( لسنة 126المعدل بالقانجن رقم ) 1976( لسنة 61)

 في شأن الخدمة المدنية،  1979( لسنة 15وعلى المرسجم بالقانجن رقم )
 لصادر في شأن نظام الخدمة المدنية،وعلى المرسجم ا
 بشأن قجاعد الجمع وتعيين الحد األدنى للنصيب، 1978( لسنة 5وعلى القرار رقم )

شعبان  3وبناء على مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في
 م. 1979 جنيج  27هو المجافق 1399

 
 -قوورر -

 
( د.ك شهريا، تزاد إلى الضعف إن كان لصااب المعاش 25/-زيادة في المعاشات مقدارها )(: تمنح 1مادة )

 أوالد أو كان متزودا، كما تمنح الزيادة المضاعفة للمستحقين في المعاش في دميع األاجال.
 

ويضاف عن كل ولد من أوالد صااب المعاش المستجفين لشروط االستحقاق من بعده أو األوالد           
 ( د.ك شهريا.5/-المستحقين في المعاش )

 
وفي ااالت تطبيق اكم الفقرة السابقة بالنسبة إلى أوالد صاابة المعاش أو األوالد المستحقين عنها          

 يشترط أن يكجن والدهم متجفيا أو عادزا عن العمل أو الكسب ولم يستحق عنه أو له معاش.
 

ويحدد مقدار  1979 جنيج  30أصحاد المعاشات والمستحقين في  (: تسري أاكام هذا القرار على2مادة )
 .1979فبرا ر  25الزيادة وفقا للشروط التي تنطبق عليهم في هذا التاريخ، وتصرف لهم اعتبارا من 

 
( المرافق لقانجن التأمينات االدتماعية 1ويكجن تجزيع الزيادة المقررة للمستحقين وفقا للجدول رقم )          

 1978( لسنة 5) ر إليه وذلك بعد تطبيق قجاعد الحد األدنى المنصجص عليها في القرار رقمالمشا
 المشار إليه.
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 وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه. )*((:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية3مادة )
                    

 وزير المالية
 عبد الرامن سالم العتيقي

 
 هو1399شعبان  6 :التاريخ

 م1979 جنيج  11         
 
 

                                                           
 (.1256العدد ) 1978 جليج  15نشر في الجريدة السمية بتاريخ   )*(



168 

 

 1980( لسنة 4قرار رقم )
 بشأن

 إعادة تسجية بعض المعاشات بالزيادة
 وزير المالية،

 
( لسنة 61على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) اإلطالعبعد 

 بإصدار قانجن التأمينات االدتماعية، 1976
 في شأن الخدمة المدنية، 1979 ( لسنة15وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

 وعلى المرسجم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية،
 بشأن تقرير زيادة ألصحاد المعاشات والمستحقين، 1979( لسنة 2وعلى القرار رقم )
ين في القطاعين األهلي بشأن رفع ادي المرتب بالنسبة إلى العامل 1980( لسنة 2وعلى القرار رقم )

 والنفطي،
في شأن  1978( لسنة 2بشأن تعد ل بعض أاكام القرار رقم ) 1980( لسنة 3وعلى القرار رقم )

 قجاعد اساد مرتب المؤمن عليه في بعض الحاالت،
 23وبناء على مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في 

 م.1980ديسمبر 1المجافق  هو 1401محرم 
 

 -قوورر -
 

(:   تعاد تسجية المعاشات التي استحقت في ااالت انتهاء الخدمة في القطاعين األهلي والنفطي بعد 1مادة )
المشار إليهما بافتراض  1980( لسنة 3( و)2وقبل العمل بالقرارين رقمي) 1979 جنيج سنة  30

 زيادة المعاش. سريان أاكامهما عليها إذا كان من شأن ذلك
 

وال تصرف أية  )*((:   يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بالقرارين المشار إليهما في المادة السابقة2مادة )
 فروق مالية عن الماضي.

 وزير المالية          
 عبد الرامن سالم العتيقي

 
 هو 1401محرم  26التاريخ : 
  م.1980ديسمبر  24           

 

                                                           
 .24/12/1980عمل بالقرارين المذكجرين اعتبارا من   )*(



169 

 

 1981( لسنة 21قرار رقم )
 في شأن

 التقاعدية اتزيادة المعاش
 

 وزير المالية،
 

( لسنة 61على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) اإلطالعبعد 
1976، 

( من قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانوجن رقم 18وعلى المادة )
 ،1980 ( لسنة69)

باستبدال فئات العالوة االدتماعية التي  1981( لسنة 1وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )
 تمنح للمجظفين الكجيتيين،
في  1981( لسنة 7و) 1979( لسنة 4) المعدل بالقرارين رقمي 1978( لسنة 5وعلى القرار رقم )

 شأن قجاعد الجمع وتعيين الحد األدنى للنصيب،
 م.28/3/1981هو المجافق 22/5/1401لس إدارة المؤسسة بجلسته المنعقدة في وبعد مجافقة مج

 
 -قوورر -

 
( د نارا شهريا إذا كان 50/-(:   تمنح زيادة في المعاشات المستحقة للمدنيين والعسكريين مقدارها )1مادة)

ي دميع صااب المعاش متزودا أو كان له أوالد، كما تمنح هذه الزيادة للمستحقين في المعاش ف
 األاجال.

 
( د نارا شهريا في غير الحاالت المنصجص عليها 35/-) اووووات مقدارهوووي المعاشوووادة فوووح زيوووتمن          

 في الفقرة السابقة.
 

ويراعي في دميع األاجال أال يجاوز المعاش التقاعدي وأية زيادات مضافة إليه أكبر معاش يمكن          
 بعا للقطاع الذي انتهت فيه الخدمة.استحقاقه قانجنا ت

 
، ويحدد مقدار 1981فبرا ر  28(: تسري أاكام هذا القرار على أصحاد المعاشات والمستحقين في 2مادة )

 الزيادة وفقا للشروط التي تنطبق عليهم في هذا التاريخ.
 

افق لقانجن التأمينات ( المر 1ويكجن تجزيع الزيادة المقررة للمستحقين وفقا للجدول رقم )            
 1978( لسنة 5عمال قجاعد الحد األدنى المنصجص عليها في القرار رقم )إاالدتماعية بعد 

 المشار إليه.
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وعلى مد ر عام   1981ويعمل به من أول مارس  )*((:   نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية3مادة )
 المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.

 
 ليةوزير الما

 عبدالرامن سالم العتيقي
                     

 
 هو1401دمادي األولى  23التاريخ:
 م1981مووووارس  29       

                                                           
 .12/4/1981( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1352نشر بالعدد رقم)  )*(
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 1981( لسنة 15) قرار رقم

 في اأن

 ةعادع تسوية المعااات في حاالت الجمع

 بالنسبة ةلى الخاضعين ألحكام قانون

 معااات ومكافات التقاعد للعسكريين

 

 وزير المالية،

( 69عد االطالع على قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين الصاادر بالمرساوم بالقاانون رقام )ب

 ،1980لسنة 

هـ 6/6/1401وبعد موافقة مجلس ةدارع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بجلسته المنعقدع في 

 م.11/4/1981الموافق 

 

 -قــرر -

( من القانون 21) ت المنصوص عليها في الفقرع األولى من المادع(: تعاد تسوية المعااات في الحاال1مادع )

الماار ةليه وذلك وفقا للقواعد والاروط المنصوص عليها في المـــادع  1980( لسنة 69رقم)

 ( من هذا القانون.20)

 

(: ال يترتب على ةعادع التسوية زيادع ما يصرف لصاحب المعاش عن فترات الجمع في الحاالت 2مادع )

( لسنة 69( من القانون رقم )24لماار ةليها في المادع السابقة، وذلك مع مراعاع حكم المادع )ا

 الماار ةليه. 1980

 

وعلى مدير عام  1981ويعمل به من أول مارس سنة  )*((: ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية3مادع )

 المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه.

 

 ماليةوزير ال         

 عبد اللطيف يوسف الحمد

 

 هـ1401جمادى اآلخرع  11التاريخ:

 م1981ةبريـــل  16        

 
 

                                                           
 .26/4/1981( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1354نشر بالعدد )  )*(
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 1981( لسنة 18قرار رقم )
 في شأن

 قجاعد الجمع بين المعاش
 العسكري والمعاش المدني

 
 وزير المالية،

 
( لسنة 61رقم )على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن اإلطالع بعد 

 والقجانين المعدلة له، 1976
( لسنة 69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقوم )

1980، 
 1981( لسنة 7والقرار رقم ) 1979( لسنة 4المعدل بالقرار رقم ) 1978( لسنة 5وعلى القرار رقم )

 لنصيب،بشأن قجاعد الجمع وتعيين الحد األدنى 
 مجلوووووس إدارة المؤسسوووووة العاموووووة للتأمينوووووات االدتماعيوووووة بجلسوووووته المنعقووووودة فوووووي وبعووووود مجافقوووووة  

 م.22/7/1981 هو المجافق21/9/1401
 

 -قوورر -
 

المشار إليه، يجمع صااب  1978( لسنة 5من القرار رقم )( 15،16)(: مع مراعاة أاكام المادتين 1مادة )
هذا  بينالمشار إليه  1980( لسنة 69كام القانجن رقم )المعاش التقاعدي المستحق طبقا ألا

المشار  1976( لسنة 61) المعاش وبين المعاش التقاعدي المستحق طبقا ألاكام القانجن رقم
%( من المرتب الشهري الذي اسب 2) إليه بحي  ال يجاوز المجمجع المعاش األول مضافا إليه

 جات المستحقة عنها المعاش األخير.على أساسه المعاش الثاني عن كل سنة من السن
 

وعلى مد ر عام  1981ويعمل به من أول مارس سنة  )*((:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية2مادة )
 المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.

 وزير المالية         
 عبد اللطي   جسف الحمد

 هو 1401رمضان  17:  التاريخ 
 م. 1981ليج   ج  25            

                                                           
 .9/8/1981( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1368)نشر بالعدد   )*(
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 1982( لسنة 23رقم )قرار 
 بشأن

 صرف المعاش التقاعدي في سن الخامسة والخمسين
 للمؤمن عليهم الخاضعين للباد الخامس من

 قانجن التأمينات االدتماعية
 

 وزير المالية بالنيابة، -وزير النفط 
 

( لسنة 61القانجن رقم )على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري ب اإلطالعبعد 
 والقجانين المعدلة له، 1976

 بإصدار قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، 1980( لسنة 69وعلى المرسجم بالقانجن رقم )
في شأن قجاعد اساد مدد النشاط والخدمة السابقة ضمن  1981( لسنة 14وعلى القرار رقم )

 ينات االدتماعية،االشتراك في الباد الخامس من قانجن التأم
وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في 

 م.22/8/1982 هو المجافق3/11/1402
 

 -قوورر -
 

المشار إليه  1976( لسنة 61(: يججز للمؤمن عليه الخاضع ألاكام الباد الخامس من القانجن رقم )1مادة )
قاعدي عند بلجغه سن الخامسة والخمسين متى بلغت مدة اشتراكه أن يطلب صرف المعاش الت

 .(1)عشرين سنة منها خمس عشرة سنة على األقل مدة مضمجمة
 

، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ (2)(:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره2مادة )
 اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.
 النفطوزير                    
 )وزير المالية بالنيابة(              

 على الخليفة العذبي الصباح
 هو1401ذو القعدة  4 :التاريخ

 م1982أغسطس  23

                                                           

( 14( من القرار رقم )1اي  ألغيت عبارة:" طبقا ألاكام المادة ) 1985( لسنة 5( من القرار رقم )17هذا النص معدل بمقتضى المادة ) (1)
 المشار إليه" التي كانت في نهاية النص. 1981لسنة 

 

 (.1434العدد ) 12/9/1982 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ (2) 
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 1983( لسنة 3) قرار رقم
 بشأن

 إعادة تسجية بعض المعاشات بالزيادة
 

 وزير المالية،
 

( لسنة 61ألميري بالقانجن رقم )بعد اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر ا
 والقجانين المعدلة له، 1976

بشأن رفع الحد ن األدنى واألقصى للمرتب بالنسبة للعاملين في  1983( لسنة 1وعلى القرار رقم )
 القطاعين األهلي والنفطي،
في شأن  1978( لسنة 2بشأن تعد ل بعض أاكام القرار رقم ) 1983( لسنة 2وعلى القرار رقم )

 عد اساد مرتب المؤمن عليه في بعض الحاالت،قجا
وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في 

 م.31/5/1983 هو المجافق18/8/1403
 

 -قوورر -
 

(: تعاد تسجية المعاشات التقاعدية التي استحقت في ااالت انتهاء الخدمة في القطاعين األهلي 1مادة)
المشار إليهما  1983( لسنة 2( و)1وقبل العمل بالقرارين رقمي) 1982 جنيج  30النفطي بعد و 

 بافتراض سريان أاكامهما عليها إذا كان من شأن ذلك زيادة المعاش.
 

وال تصرف أية  )*((: يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بالقرارين المشار إليهما في المادة السابقة2مادة )
 عن الماضي، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه. فروق مالية

 
 وزير المالية          

 عبد اللطي   جسف الحمد
 
 

 هو1403شعبان  19التاريخ:  
 م 1983 جنيج    1         

 

 
 

                                                           
 .1/6/1983عمل بالقرارين المذكجرين اعتبارا من   )*(
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 1983( لسنة 4) قرار رقم
 بشأن

 زيادة المعاشات التقاعدية في بعض الحاالت
 

 وزير المالية،
( لسنة 61اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) بعد

 والقجانين المعدلة له، 1976
( لسنوة 69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم )

1980، 
ن الذ ن استفادوا من أاكام القانجن بشأن العسكريي 1980( لسنة 70وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

في شأن سريان أاكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من  1967( لسنة 31رقم )
 العاملين بتكلي  من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية،

 بزيادة المعاشات التقاعدية في بعض الحاالت، 1982( لسنة 62وعلى القانجن رقم )
في شأن قجاعد الجمع وتعيين الحد األدنى للنصيب والقرارات  1978( لسنة 5القرار رقم) وعلى
 المعدلة له،

وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في 
 م.31/5/1983 هو المجافق18/8/1403

 -قوورر -
 

 1982( لسنة 62انتهت خدمتهم قبل العمل بالقانجن رقم )(: تعاد تسجية المعاشات التقاعدية لمن 1مادة )
أو تنتهي خدمتهم خالل مدة العمل به، وتزاد هذه المعاشات في الحاالت التي ال  )*(المشار إليه

تتناسب فيها مدة الخدمة الفعلية والسن مع المعاش قبل التسجية، وذلك طبقا للقجاعد والشروط 
 المنصجص عليها في هذا القرار.

 
  د( /1أ(أو الجدول رقم )/1تزاد المعاشات التقاعدية التي تقل عن المبالغ المحددة بالجدول رقم ) (: 2ادة)م

 وذلك طبقا لما يأتي: –اسب األاجال  -المرافقين لهذا القرار
( في كل من الجدولين إذا كان لصااب المعاش أوالد أو كان متزودا، 1يستخدم األساس رقم ) (1

ة المعاش إذا كان لها أوالد مستجفين لشروط االستحقاق من بعدها وكان وبالنسبة إلى صااب
 والدهم متجفيا أو عادزا عن العمل أو الكسب ولم يستحق عنه أو له معاش.

كما يستخدم األساس المذكجر في الفقرة السابقة بالنسبة إلى المستحقين مع مراعاة 
 قين عنها أو عن مؤمن عليها.الشروط الخاصة بصاابة المعاش إذا كان األوالد مستح

 

                                                           
 .2/1/1983عمل بهذا القانجن اعتبارا من   )*(
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( في كل من الجدولين في غير الحاالت المنصجص عليها في 2يستخدم األساس رقم ) (2
 البند السابق.

تكجن الزيادة في المعاش التقاعدي بمقدار الفرق بينه وبين األساس المحسجد وفقا  (3
 للجدول.

 
( المرافق لهذا القرار، وذلك بحد 2للجدول رقم ) (:   تزاد المعاشات التقاعدية تبعا لسنة الميالد طبقا3مادة )

 د نارا. (60) أقصى لمجمجع هذه الزيادة والزيادة المستحقة طبقا للمادة السابقة أو إاداهما
 

(:  ال تستحق الزيادة المنصجص عليها في هذا القرار إال عن المعاش الذي استحق أوال إذا كان 4مادة )
و كان المستحقجن يجمعجن بين أكثر من معاش عن شخص صااب المعاش يجمع بين معاشين أ

 وااد.
 

(:  يكجن تجزيع الزيادة في المعاش المستحقة طبقا لهذا القرار على المستحقين في ااالت الجفاة 5مادة)
المشار إليه وااالت انتهاء الخدمة بالجفاة  1982( لسنة 62السابقة على العمل بالقانجن رقم )

( المرافق لقانجن التأمينات االدتماعية بعد 1نجن المذكجر وفقا للجدول رقم )خالل مدة العمل بالقا
 المشار إليه. 1978( لسنة 5إعمال قجاعد الحد األدنى المنصجص عليها في القرار رقم)

 
أو من تاريخ استحقاق صرف  2/1/1983(:  تستحق الزيادة في المعاش طبقا لهذا القرار اعتبارا من6مادة )

 كان الاقا على ذلك. المعاش إذا
 

 وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه. )*((:   نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية7مادة)
 وزير المالية          

 عبد اللطي   جسف الحمد
 

 هو1403شعبوان  19 التاريخ:
 م1983 جنيووج 1         

 
 
 
 

                                                           
 (.1480العدد ) 12/6/1983نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ   )*(
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 أ(/1ددول رقم)
 دمة للمجظفين فيلحاالت انتهاء الخ

 القطاع الحكجمي والعسكريين من الضباط
( 1ما يضاف لألساس رقم)

عن كل ولد من األوالد 
المستوفين لاروط 

 االستحقاق

 (2األساس رقم )

 
 

 )بالدينار(

 (1األساس رقم )

 
 

 )بالدينار(

 مــــدد الخدمة
 الفعلية المحسوبة  

 فـــي المعاش  
 بالسنوات 

13.000 

13.400 

13.800 

14.200 

14.600 

15.000 

15.400 

15.800 

16.200 

16.600 

17.000 

17.400 

17.800 

18.200 

18.600 

19.000 

19.000 

19.000 

19.000 

19.000 

19.000 

192 

204 

215 

227 

239 

255 

285 

301 

316 

332 

349 

366 

383 

401 

419 

437 

452 

461 

471 

480 

490 

234 

247 

260 

273 

287 

308 

339 

356 

373 

391 

408 

427 

445 

465 

484 

504 

523 

532 

542 

551 

561 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

 فأكثر  35 

 مالاظات:
يقصد بالمجظفين في القطاع الحكجمي من كانجا يشغلجن إادى دردات مجمجعة الجظائف العامة في الجدول المرافق  (1)

للمرسجم في شأن نظام الخدمة المدنية أو ما يقابلها من وظائف في الجهات الحكجمية األخرى أو في قجانين وأنظمة 
 التجظف السابقة.

 إلى شهر كامل في اساد مدة الخدمة الفعلية.يجبر كسر الشهر  (2)
( من قانجن التأمينات 117يعتبر في اكم المدة الفعلية كسر السنة الذي تم دبره إلى سنة كاملة طبقا للمادة ) (3)

 االدتماعية.
 .1982( لسنة 62تدخل في اساد مدة الخدمة الفعلية أي مدة فعلية  تم ضمها خالل مدة العمل بالقانجن رقم ) (4)
حد د مبلغ األساس لمدة تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب بين المدتين الصحيحتين اللتين تقع في ت (5)

 بينهما مدة الخدمة الفعلية.
عن كل ولد من األوالد صااب المعاش أو صاابة المعاش المستجفين لشروط  (1تقتصر اإلضافة إلى األساس رقم ) (6)

اريخ انتهاء الخدمة أو في تاريخ استحقاق آخر زيادة تقررت في المعاش أ هما ألحق، االستحقاق في المعاش فرضا في ت
 أو عن األوالد المستحقين في المعاش فعال.

بالتغير الذي طرأ على الحالة االدتماعية اتى هذا التاريخ إذا كان  2/1/1983يعتد بالنسبة إلى أصحاد المعاشات في  (7)
 الزيادة التي تحققها لهم اإلضافة المنصجص عليها في المالاظة السابقة. من شأن ذلك استحقاق زيادة أكبر من
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 د(/1ددول رقم )
 لحاالت انتهاء الخدمة لغير المخاطبين

 أ(/1بالجدول رقم )
 

( 1ما يضاف لألساس رقم )

عن كل ولد من األوالد 
المستوفين لاروط 

 االستحقاق

 (2) األساس رقم

 
 

 )بالدينار(

 (1) األساس رقم

 
 

 الدينار()ب

 مدد الخدمة
 الفعلية المحسوبة في المعاش  

 بالسنوات

13.000 

13.400 

13.800 

14.200 

14.600 

15.000 

15.400 

15.800 

16.200 

16.600 

17.000 

17.400 

17.800 

18.200 

18.600 

19.000 

19.000 

19.000 

19.000 

19.000 

19.000 

170 

178 

187 

195 

209 

219 

230 

240 

251 

262 

274 

285 

297 

309 

321 

327 

334 

341 

347 

354 

361 

214 

224 

234 

244 

263 

275 

286 

298 

311 

323 

336 

249 

362 

276 

292 

299 

405 

412 

418 

425 

432 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

 أو أكثر35

 :مالاظة
 أ(./1قم )( الواردع على الجدول ر7،6،5،4،3،2تراعى ذات المالحظات أرقام)
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 (2ددول رقم )
 بالزيادة في المعاش التقاعدي

 تبعا لسنة الميالد
 

 
 أساس الزيادع

 

 
 المقدار )بالدينار(

 
 سنة الميالد

مدع الخدمة الفعلية المحسوبة في 
 المعاش

 )بالسنوات(

  

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

30 

   60 

57.5 

    55 

52.5 

    50 

47.5 

    45 

42.5 

    40 

37.5 

    35 

32.5 

    30 

27.5 

    25 

22.5 

    20 

 أو قبلها1913       

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

        1928-1932 

        1933-1937 

 :مالاظات
 لفعلية.يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل في اساد مدة الخدمة ا -1
 إذا قلت مدة الخدمة الفعلية عن المدة المبينة بأساس الزيادة خفضت الزيادة بنسبة المدة الفعلية المبينة باألساس. -2
يكجن الحد األدنى لمقدار الزيادة المستحقة طبقا لهذا الجدول هج نصف المقاد ر المبينة به مع مراعاة الحد األقصى  -3

 لمقدار الزيادة طبقا للقرار.
المعاشات االستثنائية التي منحت دون االستناد إلى مدة خدمة فعلية تستحق فيها الزيادة على أساس الحد األدنى المشار  -4

 إليه في المالاظة السابقة.
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 1983( لسنة 7قرار رقم )
 بشأن

 ااالت وشروط وقجاعد صرف مكافأة التقاعد
 وزير المالية،

 

( لسنة 61الدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم )بعد اإلطالع على قانجن التأمينات ا
 والقجانين المعدلة له، 1976

 ( لسنة69) وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم
1980، 

ات بتعد ل بعض أاكام قانجن التأمينات االدتماعية وقانجن معاش 1983( لسنة 4) وعلى القرار رقم
 ومكافآت التقاعد للعسكريين،

وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في 
 م.31/5/1983هو المجافق 18/8/1403

 

 -قوورر -
 

(:  إذا انتهت خدمة المؤمن عليه أو المستفيد أو انتهى اشتراك المؤمن عليه في الباد الخامس، ولم 1مادة)
حقا لمعاش تقاعدي استحق مكافأة تقاعد ال تصرف إال بناء على طلبه في الحاالت وطبقا يكن مست

 للشروط والقجاعد المنصجص عليها في المجاد التالية.
 

(: تصرف مكافأة التقاعد إذا انقضت سنة كاملة على انتهاء الخدمة أو االشتراك في التأمين دون أن 2مادة)
 .(1)لى الخضجع للتأمينيعجد المؤمن عليه أو المستفيد إ

 
الفقرة السابقة وذلك في الحاالت  كما تصرف مكافأة التقاعد ولج لم تنقضي المدة المنصجص عليها في        

 اآلتية:
 بلجغ السن المقررة قانجنا لترك الخدمة أو سن الستين أ هما أقل. (أ

 .1/2/1983إذا كانت المكافأة قد استحقت قبل  د( 
 الكامل. الجفاة أو العجز ج( 

 
(: يججز ولج لم تنقضي المدة أو تتجفر إادى الحاالت المنصجص عليها في المادة السابقة طلب 3مادة )

%( من المرتب أو شريحة االشتراك 65صرف مكافأة التقاعد على دفعات شهرية تعادل كل منها )
اقي التي اسبت على أساسها المكافأة وذلك لمدة ال تجاوز سنة كاملة يصرف بعدها ب

 .(2)المكافأة
 

                                                           

وعمل  1986( لسنة 5فيه أصال، وذلك بالقرار رقم ) عبارة "سنة كاملة" الجاردة في النص بعبارة "ستة أشهر" التي كانت واردة استبدلت(   2،1)
 .18/5/1986بهذا التعد ل اعتبارا من 
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ويشترط للصرف على دفعات المنصجص عليه في الفقرة السابقة التزام المؤمن عليه أو المستفيد         

برد ما صرف له من مكافأة إذا لم يكن قد استكمل صرفها عند العجدة إلى الخضجع للتأمين، 
ويسري في شأن الرد األاكام وكان ضم المدة المحسجد عنها المكافأة دائزا إلى المدة الجد دة، 

 ( من قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه.27المشار إليها في المادة )
 

(: ال تصرف مكافأة التقاعد ولج تجفرت إادى ااالت الصرف المنصجص عليها في هذا القرار إذا كان 4مادة )
استحق عنها المكافأة  المؤمن عليه أو المستفيد قد أصبح خاضعا للتأمين وكانت المدة التي

 دائزا ضمها إلى التأمين الجد د.
 

 وعلى مد ر المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه. )*((:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية5مادة )
 وزير المالية          

 عبد اللطي   جسف الحمد
 
 
 

 هو1403شعبان   19التاريخ : 
 م1983 جنويج  1

 
 
 

                                                           
 (.1480العدد ) 12/6/1983نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ   )*(
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 1985( لسنة  8قرار رقم ) 
 في شأن

 زيادة المعاشات التقاعدية
 

 وزير المالية واالقتصاد،
 

( لسنة 61على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) اإلطالعبعد  
 والقجانين المعدلة له ، ، 1976

لسنة  (69جن رقم )وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقان
1980، 

بشأن العسكريين الذ ن استفادوا من أاكام القانجن  1980( لسنة 70وعلى المرسجم بالقانجن رقم )
في شأن سريان أاكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من  1967( لسنة 31رقم )

 العاملين بتكلي  من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية،
( 49بتعد ل الفقرة األولى من المادة الثانية من القانجن رقم ) 1985( لسنة 34على القانجن رقم )و 
في شأن زيادة مرتبات المجظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعد ن وتعد ل  1982لسنة 

 بعض أاكام قانجن ونظام الخدمة المدنية، 
قجاعووووود الجموووووع وتعيوووووين الحووووود األدنوووووى للنصووووويب  بشوووووأن 1978( لسووووونة 5وعلوووووى القووووورار رقوووووم )

 والقرارات المعدلة له،
صفر سنة  14وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في  

 .م 1985أكتجبر سنة  28هو المجافق  1406
 

  -قوورر -
 

نير شوووهريا عوووون كووول ولوووود موووون تمووونح زيووووادة فوووي المعاشووووات التقاعديوووة بجاقووووع عشووورة دنووووا (:1مادة )
االسووووووتحقاق موووووون بعووووووده أو موووووون األوالد  أوالد صووووووااب المعوووووواش المسووووووتجفين لشووووووروط

وتكوووجن الزيوووادة بجاقوووع ثالثوووين د نوووارا شوووهريا عووون الجلووود الوووذي  المسوووتحقين فوووي المعووواش.
 .1982 جنيج سنة  30يكجن تاريخ ميالده الاقا على انتهاء الخدمة وبعد 

  
سابقة بالنسبة إلى أوالد صاابة المعاش أو األوالد المستحقين وفى تطبيق اكم الفقرة ال 

يشترط أن يكجن والدهم متجفيا أو عادزا عن العمل أو الكسب ولم يستحق عنه أو له  اعنه
 معاش.

 
ال تستحق الزيادة في المعاش إال عن المعاش الذي استحق أوال إذا كان صااب المعاش  (:2مادة )

 لمستحقجن يجمعجن بين أكثر من معاش عن شخص وااد. يجمع بين معاشين أو كان ا
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 1985 جليج سنة  31تسرى أاكام هذا القرار على أصحاد المعاشات والمستحقين في  (:3مادة )

وتستحق الزيادة  ويحدد مقدار الزيادة وفقا للشروط التي تنطبق عليهم في هذا التاريخ،
 .1985اعتبارا من أول أغسطس سنة 

 
( المرافق لقانجن التأمينات 1الزيادة المقررة للمستحقين وفقا للجدول رقم )ويكجن تجزيع  

( لسنة 5االدتماعية وذلك بعد تطبيق قجاعد الحد األدنى المنصجص عليها في القرار رقم )
 المشار إليه. 1978

 
ت الالزمة ، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءا)*( نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (:4مادة )

 لتنفيذه.
 

 وزير المالية واالقتصاد
 داسم محمود الخرافوي

 
 هو 1406صفوور  17التاريخ:           
 م 1985أكتجبور   31  

                                                           
 .01/11/1985( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1637نشر بالعدد رقم )  )*(
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 1986( لسنة  4قرار رقم ) 
 بشأن

 إعادة تسجية بعض المعاشات بالزيادة  
 

 وزير المالية واالقتصاد،
( لسنة 61ة الصادر باألمر األميري بالقانوجن رقم )بعود اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعي 

 والقجانين المعدلة له، 1976
بشأن رفع الحد األقصى للمرتب بالنسبة للعاملين بالقطاعين  1986( لسنة 2وعلى القرار رقم )

 األهلي والنفطي،
ان في ش 1978( لسنة 2بشأن تعد ل بعض أاكام القرار رقم ) 1986( لسنة 3وعلى القرار رقم )

 قجاعد اساد مرتب المؤمن عليه في بعض الحاالت،
وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينووات االدتماعيووة بجلستووه المنعقوودة في 

 .م 6/5/1986هو المجافق  27/8/1406
 

 -قوورر -
 

 جليج  31تعاد تسجية المعاشات التقاعدية التي استحقت في ااالت انتهاء الخدمة بعد  ( :1مادة )
المشار إليهما بافتراض سريان  1986( لسنة 3) و (2) وقبل العمل بالقرارين رقمي 1985

 أاكامهما عليها إذا كان من شأن ذلك زيادة المعاش .
 

مع مراعاة اكم المادة السابقة تعاد تسجية المعاشات التقاعدية التي استحقت في تاريخ  ( :2مادة )
ع العاملجن فيها للجائح تجظف أبرمت بمقتضى اتفاقات انتهاء الخدمة في دهات ال يخض

دماعية ولم  نتفع أصحابها بالحد األقصى للمرتب الساري في ذلك التاريخ بافتراض 
انتفاعهم به. ويشترط لذلك أن تكجن الخدمة في الجهات المشار إليها قد استمرت مدة ال 

 المعاشات المشار إليها. تقل عن سنة كاملة وان يكجن من شأن إعادة التسجية زيادة
 

(، وال تصرف أية 1يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بالقرارين المشار إليهما في المادة ) ( :3مادة )
 وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.  )*(فروق مالية عن الماضي

 
 وزير المالية واالقتصاد
 داسم محمود الخرافوي

 هو 1406رمضوان  5  التاريخ:
 م  1986ما وج  13 

                                                           
 .1/6/1986اعتبارا من  1986( لسنة 3 ،2) عمل بالقرارين رقمي  )*(
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 1986( لسنة  9قرار رقم ) 
 بشأن

 قجاعد الجمع وتعيين الحد األدنى للنصيب بالنسبة
 للمعاشات المستحقة طبقا ألاكام الباد الخامس من

 قانجن التأمينات االدتماعية
 وزير المالية،
( لسنة 61ألميري بالقانوجن رقم )بعود اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر ا 

 والقجانين المعدلة له، 1976
 في شأن قجاعد الجمع وتعيين الحد األدنى للنصيب والقرارات المعدلة له، 1978( لسنة 5وعلى القرار رقم )

هو  14/2/1407وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في 
 م . 18/10/1986المجافق 
 

 -قوورر -
الماار ةليه على المعااات التقاعدية المستحقة طبقا  1978( لسنة 5تسري أحكام القرار رقم )(:   1مادة )

ألحكام الباب الخامس من قانون التأمينات االجتماعية وعلى األنصبة المستحقة فيها عدا األحكام 

 ( منه.7،6،5،4،3،2المنصوص عليها في المواد )

 

(:   يججز لكل من أصحاد المعاشات المشار إليها في المادة السابقة الجمع بين المعاش وبين 2)مادة 
المرتب إذا التحق بالعمل في القطاع األهلي أو النفطي عدا العمل في الشركات التي تملك الدولة 

( 15عن )رأسمالها بالكامل، وذلك بشرط أال تقل مدة االشتراك الفعلية التي استحق عنها المعاش 
 سنة.

 
، ويعمل به من تاريخ العمل بأاكام الباد الخامس من (1)(:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية3مادة )

، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة (2)قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه
 لتنفيذه.

 وزير المالية   
 داسم محمد الخرافي

 
 هو1406ضان رم 5التاريخ :
 م1986ما وج  13         

                                                           

 .26/10/1986( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1690نشر بالعدد رقم ) (1)
 

 .1/3/1981عمل بأاكام الباد الخامس اعتبارا من  (2)
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 1987( لسنة 3قرار رقم )
 في شأن

 1978( لسنة 5تعد ل بعض أاكام القرار رقم )
 في شأن قجاعد الجمع وتعيين الحد األدنى للنصيب

 
 وزر المالية،

 1976( لسنة 61بعد اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم )
 والقجانين المعدلة له،

 1980( لسونة 69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم )
 والقجانين المعدلة له،

بشأن العسوكريين الوذ ن اسوتفادوا مون أاكوام القوانجن  1980( لسنة 70وعلى المرسجم بالقانجن رقم )
اكوام قوانجن معاشوات ومكافوآت التقاعود للعسوكريين علوى غيورهم مون فوي شوأن سوريان أ 1967( لسنة 31رقم )

 العاملين بتكلي  من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية،
فووي شووأن قجاعوود الجمووع وتعيووين الحوود األدنووى للنصوويب والقوورارات  1978( لسوونة 5) وعلووى القوورار رقووم

 المعدلة له،
هوو 9/5/1408االدتماعية بجلسته المنعقودة فوي وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات 

 م.30/12/1987المجافق 
 

 -قوورر -
 

 المشار إليه النصان اآلتيان: 1978( لسنة 5( من القرار رقم )4 ،2:  يستبدل بنص المادتين )مادة أولى
( مون 21و) 1976( لسونة 61( مون القوانجن رقوم )127(:    مع عدم اإلخالل بأاكام الموجاد )2"مادة )

، يجوووجز 1980( لسووونة 70( مووون القوووانجن رقوووم )6و) 1980( لسووونة 69القوووانجن رقوووم )
لصووااب المعوواش الجمووع بووين المعوواش التقاعوودي وبووين المرتووب إذا التحووق بالعموول فووي 

 القطاع األهلي.
 

ويشترط لذلك أن تكجن لصااب المعواش مودة خدموة فعليوة فوي القطواع الحكوجمي أو فوي           
هما معا، ال تقل عن خمس عشرة سنة إذا كانت السون عنود انتهواء القطاع النفطي أو في

الخدموة فوي أي منهموا ال تقول عون الخمسوين أو عشورين سونة إذا كانوت السون تقول عون 
 ذلك.

 

ويسووتثنى موون شوورط اسووتكمال الموودة المشووار إليهووا أصووحاد المعاشووات المسووتحقة وفقووا           
نجن التأمينووات االدتماعيووة، وأصووحاد ألاكووام الفصوول الثالوو  موون البوواد الثالوو  موون قووا

المعاشات الذ ن انتهت خدمتهم ببلجغ السن المقررة قانجنا لترك الخدموة أو باإلاالوة إلوى 
 التقاعد.
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مون  أشوهرويشترط لإلفادة من الجمع أن  تقدم صااب المعاش بطلب لذلك خالل ثالثوة            
مادة إذا كان االلتحاق بالعمول، أو مون تاريخ التحاقه بالعمل، أو من تاريخ العمل بهذه ال

تاريخ العمل بهذه المادة إذا كان االلتحواق بالعمول سوابقا علوى ذلوك، ويكوجن الجموع عون 
 كامل فترة العمل.

 

 ويججز التجاوز عن التأخير في تقديم الطلب إذا كانت هناك أسباد تبرر ذلك".        
 
 ( من هذا القرار في الحالتين اآلتيتين:2دة )(:   ال يفيد صااب المعاش من أاكام الما4مادة)

إذا كووان انتهوواء الخدمووة فووي القطوواع الحكووجمي أو النفطووي بسووبب االنقطوواع عوون  (أ
 العمل.

إذا كان العمل في القطاع األهلي بطريق اإلعارة أو النودد أو التكليو  مون القطواع  (د
 الحكجمي أو النفطي.

 
 المشار إليه بالنص اآلتي: 1978( لسنة 5( من القرار رقم )3تضاف فقرة دد دة إلى المادة )  :  مادة ثانية

 
"كما تدخل في اساد المدد المشار إليها المدة المضافة بإعمال قجاعود الجبور المنصوجص عليهوا               

 ( من قانجن التأمينات االدتماعية".117في المادة )
 

ين المرتب عن المدد التوي انتهوت قبول العمول بهوذا يعتبر صحيحا ما تم من دمع بين المعاش وب   : مادة ثالثة
القرار إذا تجافرت لصااب المعاش فيها شروط الجمع المقررة في تاريخ العمل بوه، وذلوك بمراعواة 

 ادود الجمع التي كانت سارية خالل تلك المدد.
 

د المشوار وترد لصااب المعواش فوي هوذه الحالوة المعاشوات التوي أوقو  صورفها بمراعواة الحودو           
 إليها.

ويشووترط لإلفووادة موون اكووم هووذه المووادة تقووديم طلووب بووذلك خووالل الميعوواد المنصووجص عليووه فووي          
 المعدلة بهذا القرار. 1978( لسنة 5( من القرار رقم )2المادة )

 
، وعلوى *() نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشوهر التوالي لتواريخ نشوره    : مادة رابعة

 مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.
 وزير المالية       
 داسم محمد الخرافي  

 هو 1408دمادى األولى  10التاريخ: 
 م1987ديسمبوووور  31        

                                                           
 .10/1/1988( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1753نشر بالعدد )  )*(
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 1988( لسنة 3قرار رقم )
 في شأن

 تحد د من تصرف لهم الحقجق التأمينية في االة الحكم
 أو صااب المعاش على المؤمن عليه 

 
 وزير المالية،

( لسوونة 61بعوود اإلطووالع علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم )  
 والقجانين المعدلة له، 1976

 1980( لسونة 69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم )
 ،والقجانين المعدلة له

بشأن العسوكريين الوذ ن اسوتفادوا مون أاكوام القوانجن  1980( لسنة 70وعلى المرسجم بالقانجن رقم )
فووي شووأن سوريان أاكووام قووانجن معاشووات ومكافووآت التقاعود للعسووكريين علووى غيوورهم موون 1967( لسوونة 31رقوم )

 العاملين بتكلي  من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية.
في شأن إدراءات ومستندات ومجاعيد صرف المعاشوات ومكافوآت  1977نة ( لس12وعلى القرار رقم )

 التقاعد،
بشأن اواالت وشوروط وقجاعود  1986( لسنة 5المعدل بالقرار رقم ) 1983( لسنة 7وعلى القرار رقم )

 صرف مكافأة التقاعد،
وبعووووود مجافقوووووة مجلوووووس إدارة المؤسسوووووة العاموووووة للتأمينوووووات االدتماعيوووووة بجلسوووووته المنعقووووودة فوووووي 

 .23/6/1988هو المجافق 9/11/1408
 

 -قوورر -
 
 (1مادة )
 

( لسنة 70إذا اكم بالحبس على المؤمن عليه أو المستفيد أو العسكري المعامل بأاكام القانجن رقم )
المشار إليه أو صااب المعواش، يصورف المعواش أو المكافوأة أو غيرهموا مون الحقوجق الماليوة إلوى مون  1980

 اسابه لدى أاد البنجك بناء على طلبه.  جكله لذلك أو تحجل إلى
 

واستثناء من ذلك يججز بمجافقة الجزير إذا كانت مدة الحكم بالحبس تجاوز ستة أشهر تحد د آخورين 
 تصرف لهم تلك الحقجق ومقدار ما يصرف منها لكل منهم، إذا كانت هناك أسباد تبرر ذلك.

 
 الحقجق.وتراعي في دميع األاجال القجاعد المقررة لصرف تلك 
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 (2مادة )
 

، وعلى مد ر عام المؤسسوة اتخواذ اإلدوراءات )*( نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
 الالزمة لتنفيذه.

 
 وزير المالية

 داسم محمد الخرافي      
 هو1408ذو القعدة  21التاريخ: 
 م1988 جليووج   5         

 

                                                           
 .71/7/1988الجريدة الرسمية بتاريخ ( من 1781العدد )نشر في   )*(



190 

 

 1992( لسنة 4قرار رقم )
 شأنب

 إعادة تسجية بعض المعاشات بالزيادة
 

 وزير المالية،
 

( لسوونة 61بعوود اإلطووالع علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم )
 والقجانين المعدلة له، 1976

بشوأن رفوع اودي المرتوب بالنسوبة للعواملين فوي القطواعين األهلوي  1992( لسونة 3وعلى القورار رقوم )
 النفطي،و 

 17/3/1413وبعد مجافقة مجلوس إدارة المؤسسوة العاموة للتأمينوات االدتماعيوة بجلستوه المنعقودة في
 م.14/9/1992هو المجافق 

 
 -قوورر -

 
فبرا ور سونة  29(:    تعواد تسوجية المعاشوات التقاعديوة التوي اسوتحقت فوي اواالت انتهواء الخدموة بعود 1مادة )

، بوافتراض سوريان أاكاموه عليهوا )*(المشوار إليوه 1992( لسونة 3رقم )وقبل العمل بالقرار  1992
 إذا كان من شأن ذلك زيادة المعاش.

 
وال تصرف أية فروق عن  الماضي، وعلى مد ر عام المؤسسوة  1/1/1993(:    يعمل بهذا القرار من2مادة )

 اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.
 

 وزير المالية
 ناصر عبد هللا الروضان

 هو1413ربيع األول  18التاريخ: 
 م1992سبتمبوور  16        

 
 
 
 

                                                           
 .1/1/1993اعتبارا من  1992( لسنة 3يعمل بالقرار رقم )  )*(
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  )*(1993( لسنة 1قرار رقم )
 بشأن

 قجاعد وشروط وااالت االستبدال والمبالغ المطلجد
 ردها مقابل إيقاف العمل به

 
 وزير المالية،

 
( لسوونة 61رقووم )بعوود اإلطووالع علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن 

 والقجانين المعدلة له، 1976
 

( 69وعلووى قووانجن معاشووات ومكافووآت التقاعوود للعسووكريين الصووادر بالمرسووجم األميووري بالقووانجن رقوووم )
 والقجانين المعدلة له، 1980لسنة 

 
بشأن العسوكريين الوذ ن اسوتفادوا مون أاكوام القوانجن  1980( لسنة 70وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

فوي شوأن سوريان أاكوام قوانجن معاشوات ومكافوآت التقاعود للعسوكريين علوى غيورهم مون  1967( لسنة 31رقم )
 العاملين بتكلي  من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية،

 
باالشتراك في التأمينات االدتماعية اختياريا للعواملين  1988( لسنة 11وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

 ،1992( لسنة 130لمعدل بالقانجن رقم )في الخارج ومن في اكمهم ا
 

بشوأن قجاعود اسواد وأداء  1978( لسونة 9المعودل بوالقرار رقوم ) 1977( لسونة 10وعلى القرار رقم )
 االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة وفقا ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية،

 
االسوتبدال والمبوالغ المطلوجد ردهوا في شأن قجاعد وشروط وااالت  1978( لسنة 4وعلى القرار رقم )

 مقابل إيقاف العمل به والقرارات المعدلة له،
 

فوي شووأن مجاعيود وقجاعوود  1987( لسوونة 4المعودل بووالقرار رقوم ) 1981( لسوونة 10وعلوى القوورار رقوم )
وإدووراءات سووداد االشووتراكات والمبووالغ األخوورى المسووتحقة طبقووا ألاكووام البوواد الخووامس موون قووانجن التأمينووات 

 الدتماعية،ا
 

فوي شوأن مجاعيود وقجاعود وإدوراءات سوداد االشوتراكات وغيرهوا مون  1988( لسونة 5وعلى القرار رقوم )
 ،1988( لسنة 11المبالغ المستحقة طبقا للقانجن رقم )

                                                           
 .1978( لسنة 4ال هذا القرار محل القرار رقم )  )*(
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وبعووووووود مجافقوووووووة مجلوووووووس إدارة المؤسسوووووووة العاموووووووة للتأمينووووووات االدتماعيووووووة بجلسووووووته المنعقوووووودة 
 م.25/4/1993 هو المجافق4/11/1413في

 
 -قوورر -

 
أو القوانجن  1976( لسونة 61يججز للمؤسسة أن تسوتبدل نقوجدا بحقوجق الخاضوعين للقوانجن رقوم )  (:1مادة )

المشووار إليهووا وأصووحاد المعاشووات  1980( لسوونة 70أو القووانجن رقووم ) 1980( لسوونة 69رقوووم )
 قرار.التقاعدية في معاشاتهم التقاعدية وفقا ألاكام المنصجص عليها في هذا ال

 
 (: يشترط لقبجل طلب االستبدال أثناء الخدمة أو االشتراك ما  لي:2مادة )

 
أن يكجن لطالب االستبدال الحق في المعاش التقاعدي فيما لوج انتهوت خدمتوه باالسوتقالة أو  (1

 باإلاالة إلى التقاعد أو انتهى اشتراكه في تاريخ تقديم الطلب.
 ين د نارا.أال يقل الجزء المطلجد استبداله عن عشر  (2
 أن تكجن قد انقضت سنة كاملة منذ تاريخ آخر طلب استبدال سابق. (3

واستثناء من ذلك يججز االستبدال مرة أخرى خالل ذات السنة إذا كان االستبدال السوابق هوج 
األول، وذلووك فووي اوودود مووا يكووجن قوود تبقووى موون الجووزء الووذي كووان قووابال لالسووتبدال فووي الموورة 

 مبلغ المحدد في البند السابق.األولى بحي  ال يقل عن ال
 

( سوونجات فقووط وذلووك فووي اوودود ربووع المعوواش  5(:  يكووجن االسووتبدال أثنوواء الخدمووة أو االشووتراك لموودة )3مووادة )
التقاعدي االفتراضي المحسوجد فوي تواريخ تقوديم طلوب االسوتبدال علوى أسواس االسوتقالة أو انتهواء 

 إلى التقاعد بالنسبة للعسكريين.االشتراك بالنسبة للمدنيين ، وعلى أساس اإلاالة 
    
 .)*(( المرافق1وتحسب القيمة االستبدالية وفقا للجدول رقم )   

 
(:  لتزم صااب العمل باقتطاع قيموة الجوزء المسوتبدل مون المعواش االفتراضوي مون مرتوب الموؤمن عليوه 4مادة)

اكوام المنصوجص عليهوا أللشهريا وسداده إلى المؤسسة فوي مجاعيود أداء االشوتراكات الشوهرية وفقوا 
 المشار إليه. 1977( لسنة 10في القرار رقم)

المشوار إليوه أو الموؤمن  1976( لسونة 61ويلتزم المؤمن عليه في الباد الخامس من القانجن رقم ) 
المشار إليه بسداد قيمة الجوزء المسوتبدل  1988( لسنة 11عليه المشترك وفقا ألاكام القانجن رقم )

 ، وتسري بشأنه األاكام المقررة في شأن أداء االشتراكات الشهرية.إلى المؤسسة شهريا

                                                           
( من الجريدة الرسمية بتاريخ 699في العدد رقم ) 20/12/2006الصادر في  2006لسنة  (6فقرة معدلة بالقرار رقم )  )*(

اعتبارًا من  2005( لسنة 30( على أن يعمل به من تاريخ العمل بالقانجن رقم )828ونشر استدراك بالعدد ) 24/12/2006
26/6/2005. 
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(:  إذا انتهوت الخدمووة دون اسوتحقاق معوواش تقاعودي يخصووم مون مكافووأة التقاعود عنوود التقودم لصوورفها 5موادة )
( المرافوووق لهوووذا 2المبلوووغ المطلوووجد إليقووواف العمووول باالسوووتبدال والوووذي يحووودد طبقوووا للجووودول رقوووم )

 .(1)القرار
 

المشوار إليوه يكوجن االسوتبدال  1976( لسونة 61( مون القوانجن رقوم )126(:  مع مراعاة اكوم الموادة )6) مادة
وذلوك فوي اودود ( سنة 15( أو )10( أو )5)ألصحاد المعاشات التقاعدية مستحقة الصرف لمدة 

 ربع المعاش التقاعدي وما أضي  إليه من زيادات دائز االستبدال منها.
 

جز أن يقوول الجووزء المطلووجد اسووتبداله عوون عشوورين د نووارا مووا لووم يكوون الحوود األقصووى لجووزء وال يجوو            
 االستبدال لهذا الجزء كامال. فيكجن المعاش القابل لالستبدال يقل عن هذا المبلغ 

 
 .(2)( المرافق لهذا القرار1وتحسب القيمة االستبدالية على أساس الجدول رقم )           

 
( لسوونة 61( موون  القووانجن رقووم )17( موون المووادة )7ن المعوواش مووؤدال صوورفه طبقووا للبنوود )(:   إذا كووا7مووادة )

( سونجات فقوط طبقوا لألاكوام المقوررة 5المشار إليه فأنه يججز طلوب االسوتبدال منوه لمودة ) 1976
 في شأن االستبدال أثناء الخدمة.

 

 ات التقاعدية في الحالتين اآلتيتين:(:  تم فحص الحالة الصحية لطالب االستبدال من أصحاد المعاش8مادة )
 

 إذا كان انتهاء الخدمة رادعا ألسباد صحية أيا كانت. (1
 إذا كان طلب االستبدال مقدما من وكيل عن صااب المعاش أو قيم عليه. (2

 
ثنوواء تأديوول صوورف المعوواش أن يطلووب بعوود صوورف المعوواش أ(: يجووجز لموون اسووتبدل أثنوواء الخدمووة أو 9مووادة)

موول باالسووتبدال السووابق وإدووراء اسووتبدال دد وود وخصووم المبلووغ المطلووجد رده موون التقاعوودي إيقوواف الع
 القيمة اإلستبدالية الجد دة.

 

(: ال يججز أن يقول المعواش الفعلوي أو االفتراضوي، بعود االسوتبدال وبعود خصوم أدوزاء المعواش السوابق 10مادة)
رتوووب أو متجسوووط % مووون الم50اسووتبدالها واألقسووواط والووود جن الجادوووب خصووومها مووون المعووواش عووون 

 الشرائح التي اسب على أساسها المعاش.
 

                                                           

 الصفحة السابقة.المشار إليه في هامش  2006( لسنة 6مجاد معدلة بالقرار رقم ) (2، 1)
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وال تخصووم األقسوواط محووددة الموودة المسووتحقة للمؤسسووة إذا كووان طلووب االسووتبدال مقرونووا بمجافقووة            
الطالب على اقتطاع المبالغ المستحقة عن هذه األقساط دفعة واادة من القيمة اإلسوتبدالية وتحودد 

 المشار إليه. 1977( لسنة 10( المرافق للقرار رقم )4رقم ) هذه المبالغ وفقا للجدول
 

كمووا ال تخصووم أقسوواط رد مكافووأة التقاعوود أو أيووة د ووجن للمؤسسووة  ووتم اسووتردادها بالتقسوويط إذا وافووق        
 الطالب على خصم ما تبقى منها دفعة واادة من القيمة اإلستبدالية.

 
اعتبوور مجمجعهمووا معاشووا وااوودا فووي تحد وود ربووع المعوواش  (: إذا دمووع صووااب المعوواش بووين معاشووين11مووادة )

الجووائز اسووتبداله، وينسووب القوودر الووذي ال يجووجز أن يقوول عنووه المعوواش بعوود االسووتبدال إلووى المرتووب 
 الذي اسب على أساسه المعاش الثاني.

 
 1976لسونة ( 61مكررا( من القوانجن رقوم )19وإذا كان المعاش قد تمت تسجيته وفقا لحكم المادة )           

المشار إليه، فينسب القدر الذي ال يججز أن يقل عنه المعاش بعد االستبدال إلى متجسوط المورتبين 
 هما المعاش بمراعاة المدة التي دخلت في التسجية عن كل منهما.سالذ ن سجى على أسا

 
لطالوب االسوتبدال مون  (:  تم االستبدال من تاريخ مجافقة المؤسسة عليه وتستحق القيمة االسوتبدالية12مادة )

 هذا التاريخ.
 .(1)يخصم من القيمة اإلستبدالية ما يعادل الجزء المستبدل عن شهرين كاملينو            
ويكجن اساد الجزء المستبدل من المعاش عن الفترة من الشهر بنسبة ما يستحق عنها من معواش           

 .إلى معاش الشهر الكامل باعتبار الشهر ثالثين  جما
 

بالعمل، تخطر المؤسسة صااب العمول  ه(: إذا أوق  صرف المعاش التقاعدي بسبب التحاق صااب13مادة )
بالجزء المستبدل من المعاش وعليه أن يخصم بقيمته اعتبارا من مرتب الشوهر الوذي أوقو  فيوه 
 المعوواش وأن يقووجم بسووداده إلووى المؤسسووة فووي مجاعيوود أداء االشووتراكات الشووهرية وفقووا ألاكووام

 المشار إليه. 1977( لسنة 10المنصجص عليها في القرار رقم )
 

أما إذا كان إيقاف صرف المعاش بسبب االشتراك في التأمين المنصوجص عليوه فوي البواد الخوامس            
المشووار  1988( لسوونة 11أو وفقووا ألاكووام القووانجن رقووم ) 1976( لسوونة 61موون القووانجن رقووم )

ه باالسووتمرار فووي سووداد الجووزء المسووتبدل موون المعوواش إلووى المؤسسووة إليهمووا، فيلتووزم المووؤمن عليوو
 شهريا، وتسري بشأنه األاكام المقررة في شأن سداد االشتراكات الشهرية.

 

(: يجوووجز للمسوووتبدل فوووي أي وقوووت أن يطلوووب وقووو  العمووول باالسوووتبدال كلوووه أو بعضوووه علوووى أن  ووورد 14موووادة )
 .(2)افق لهذا القرار( المر 2للمؤسسة مبلغا يحدد طبقا للجدول رقم )

 

                                                           

 .الصفحة السابقةالمشار إليه في هامش  2006( لسنة 6مادة معدلة بالقرار رقم ) (2، 1)
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(:   يكجن تقديم طلبات االستبدال أثناء الخدمة إلى صااب العمل على النمجذج المعود لهوذا الغورض، 15مادة )
وعلى صااب العمل استيفاءه واعتمواده وتسوليمه إلوى المؤسسوة خوالل عشورة أيوام علوى األكثور 

 من تاريخ تقديمه.
 

( لسونة 61سوبة للموؤمن علويهم فوي البواد الخوامس مون القوانجن رقوم )وتقدم طلبات االستبدال بالن             
 1988( لسوونة 11المشووار إليووه والمووؤمن علوويهم المشووتركين طبقووا ألاكووام القووانجن رقووم ) 1976

 المشار إليه وأصحاد المعاشات التقاعدية إلى المؤسسة مباشرة.
 

 المشار إليه. 1978( لسنة 4(:   لغى القرار رقم)16مادة )
 

، وعلووى موود ر عووام المؤسسووة 1/5/1993(:   نشوور هووذا القوورار فووي الجريوودة الرسوومية ويعموول بووه موون 17) مووادة
 .)*(اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه

 
 وزير المالية

 ناصر عبد هللا الروضان
 هو1413ذو القعدة  5التاريخ:
 م1993إبريل   26        

 
 

                                                           
 .2/5/1993 ( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ101نشر بالعدد رقم )  )*(
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 )*( (1جدول رقم ) 

 لكل دينار من الجزء المستبدل من المعاشتحديد القيمة االستبدالية 

 حسب السن ومدة االستبدال
السن في تاريخ 

 طلب االستبدال

 مدة االستبدال

 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5

 دينار فلس دينار فلس دينار فلس

 118 793 90 335 51 834 40حتى 

41 823 51 288 90 678 118 

42 809 51 232 90 546 118 

43 794 51 169 90 397 118 

44 777 51 097 90 230 118 

45 759 51 016 90 043 118 

46 739 51 926 89 835 117 

47 711 51 816 89 591 117 

48 680 51 695 89 320 117 

49 645 51 560 89 019 117 

50 606 51 412 89 685 116 

51 562 51 246 89 315 116 

52 516 51 066 89 912 115 

53 465 51 865 88 466 115 

54 410 51 640 88 975 114 

55 349 51 392 88 435 114 

56 282 51 119 88 846 113 

57 198 51 801 87 177 113 

58 105 51 454 87 451 112 

59 002 51 077 87 662 111 

60 889 50 667 86 807 110 

61 765 50 219 86 - - 

62 635 50 739 85 - - 

63 494 50 216 85 - - 

64 340 50 646 84 - - 

65 174 50 028 84 - - 

 

 مالحظات:

 في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة. .1

 يراعى في حساب السن اإلضافة التي تقررها اللجنة الطبية وفقان للحالة الصحية لطالب االستبدال. .2

الفترع بين تاريخ االستبدال  تزاد مدع اإلستبدال بواقع أربعة اهور عن كل سنة كاملة تزيد بها .3

( سنوات وذلك ما لم يكن االستبدال قد تم لصاحب معاش 5وتاريخ استحقاق القسط الستين على )

 مستحق الصرف.

ال يجوز أن تجاوز مدع االستبدال المدع التي يصل بانتهائها المستبدل ةلى سن السبعين، ومع ذلك ةذا  .4

( سنوات أو 10يجوز لصاحب المعاش أن يستبدل لمدع ) ( سنة55كانت السن عند التقاعد أكبر من )

 ( سنة بارط أال تجاوز السن بانتهاء مدع االستبدال الخامسة والسبعين.15)

 

                                                           
، 2006( لسنة 6د( المرافقين لهذا القرار، بهذا الجدول بمجدب المادة الثانية من القرار رقم )/1أ( و)/1استبدل الجدولين السابقين رقمي )  )*(

( من الجريدة الرسمية 1496في العدد رقم ) 27/7/2020الصادر في  2020( لسنة 4( بالقرار رقم )2( و)1ثم عدل الجدولين )
 .2020( لسنة 7تاريخ العمل بالقانجن رقم ) 12/8/2020على أن يعمل بهما اعتبارًا من  16/8/2020بتاريخ 
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(2جدول رقم )

 )*(
 

 بتحديد المبلغ المطلوب رده للمؤسسة مقابل كل دينار من جزء المعاش المطلوب

 المدة األصلية لالستبدالوقف العمل باستبداله حسب السن والمدة المتبقية من 

السن عند 
وق  
العمل 

 باالستبدال

 المدة المتبقية من المدة األصلية لالستبدال بالسنجات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

40 11.628 22.589 32.920 42.658 51.834 60.481 68.628 76.302 83.530 90.335 96.742 102.771 108.444 113.778 118.793 
41 11.627 22.587 32.916 42.651 51.823 60.464 68.605 76.272 83.492 90.288 96.684 102.701 108.359 113.679 118.678 
42 11.627 22.585 32.911 42.642 51.809 60.445 68.579 76.238 83.447 90.232 96.616 102.619 108.262 113.565 118.546 
43 11.626 22.582 32.905 42.632 51.794 60.424 68.549 76.198 83.397 90.169 96.538 102.525 108.151 113.436 118.397 
44 11.625 22.579 32.899 42.621 51.777 60.399 68.515 76.154 83.339 90.097 96.450 102.420 108.027 113.291 118.230 
45 11.624 22.576 32.893 42.610 51.759 60.372 68.478 76.103 83.274 90.016 96.351 102.302 107.888 113.129 118.043 
46 11.624 22.574 32.887 42.597 51.739 60.342 68.435 76.047 83.202 89.926 96.241 102.170 107.733 112.949 117.835 
47 11.623 22.569 32.876 42.580 51.711 60.302 68.381 75.976 83.113 89.816 96.109 102.014 107.550 112.736 117.591 
48 11.621 22.564 32.865 42.559 51.680 60.257 68.320 75.897 83.013 89.695 95.963 101.840 107.347 112.500 117.320 
49 11.620 22.558 32.852 42.537 51.645 60.207 68.252 75.809 82.904 89.560 95.801 101.648 107.121 112.238 117.019 
50 11.618 22.552 32.838 42.512 51.606 60.151 68.178 75.713 82.783 89.412 95.622 101.434 106.870 111.947 116.685 
51 11.616 22.544 32.822 42.483 51.562 60.089 68.095 75.606 82.649 89.246 95.422 101.196 106.591 111.624 116.315 
52 11.614 22.537 32.805 42.453 51.516 60.024 68.007 75.491 82.503 89.066 95.203 100.936 106.286 111.271 115.912 
53 11.612 22.528 32.785 42.420 51.465 59.952 67.909 75.363 82.340 88.865 94.960 100.647 105.947 110.880 115.466 
54 11.609 22.518 32.765 42.384 51.410 59.872 67.799 75.220 82.159 88.640 94.689 100.325 105.572 110.449 114.975 
55 11.606 22.508 32.743 42.346 51.349 59.783 67.678 75.061 81.957 88.392 94.389 99.971 105.160 109.975 114.435 
56 11.604 22.499 32.721 42.304 51.282 59.686 67.544 74.885 81.735 88.119 94.061 99.584 104.710 109.457 113.846 
57 11.601 22.485 32.689 42.250 51.198 59.566 67.382 74.676 81.474 87.801 93.682 99.140 104.195 108.868 113.177 
58 11.597 22.469 32.655 42.189 51.105 59.433 67.204 74.447 81.188 87.454 93.269 98.655 103.634 108.226 112.451 
59 11.592 22.452 32.617 42.122 51.002 59.287 67.009 74.196 80.877 87.077 92.820 98.128 103.023 107.528 111.662 
60 11.587 22.433 32.575 42.049 50.889 59.128 66.796 73.925 80.540 86.667 92.330 97.554 102.360 106.770 110.807 
61 11.581 22.411 32.527 41.967 50.765 58.953 66.565 73.629 80.171 86.219 91.797 96.929 101.638 105.948   

62 11.575 22.389 32.479 41.882 50.635 58.771 66.321 73.314 79.778 85.739 91.225 96.259 100.866     
63 11.569 22.364 32.424 41.789 50.494 58.571 66.053 72.969 79.347 85.216 90.602 95.531       
64 11.562 22.337 32.366 41.689 50.340 58.353 65.760 72.592 78.878 84.646 89.925         
65 11.554 22.308 32.305 41.582 50.174 58.117 65.442 72.182 78.367 84.028           
66 11.547 22.281 32.241 41.467 49.995 57.860 65.097 71.738 77.816             
67 11.537 22.244 32.160 41.327 49.781 57.560 64.698 71.231               
68 11.527 22.203 32.072 41.174 49.549 57.234 64.267                 
69 11.515 22.159 31.976 41.008 49.297 56.883                   
70 11.502 22.111 31.872 40.829 49.027                     
71 11.488 22.058 31.759 40.636                       
72 11.473 22.003 31.639                         
73 11.457 21.943                           

74 11.440                             

 

 مالحظات:

أساسها حساب القيمة االساتبدالية لجازء مان المعااش المساتبدل مضاافا ةليهاا عادد السانوات  تحدد سن المستبدل عند وقف العمل باالستبدال بالسن التي تم على -1
 الكاملة المنقضية من تاريخ االستبدال حتى تاريخ وقف العمل به.

ن للبند ) -2  ( من هذا القرار.1ول رقم )( من الجد3يقصد بالمدع األصلية لالستبدال، المدع التي تم االستبدال على أساسها بما في ذلك الزيادع المقررع وفقا

ماادع األصاالية لحساااب المبلااغ لماادع تتضاامن كساارا ماان الساانة تتبااع طريقااة النساابة والتناسااب بااين الماادتين الصااحيحتين اللتااين تقااع بينهمااا الماادع المتبقيااة ماان ال -3
 لالستبدال.

جزء الاهر، أكبر من عدد أقسااط االساتبدال الااهرية المساتحقة خاالل ةذا كانت الفترع بين تاريخ االستبدال وتاريخ ةيقاف العمل باالستبدال، محسوبة بالاهر و -4
ة التاي لام تساتحق تلك الفترع بما في ذلك جزء من القسط عن جزء الاهر، بما يجاوز ثالثة اهور كاملة، تحسب المدع المتبقية بما يعادل عدد األقسااط الااهري

ن منها ثلث الفرق   بين الفترع والعدد الماار ةليهما أعاله، مقربا هذا الفرق ةلى أقرب اهر.بعد من المدع األصلية لالستبدال مطروحا
 وال يسري حكم الفقرع السابقة في حالة االستبدال التي تمت لصاحب معاش مستحق الصرف.

 

 وال يسري حكم الفقرع السابقة في حالة االستبدال التي تمت لصاحب معاش مستحق الصرف.

                                                           
 .الصفحة السابقةراجع هامش   )*(

 



198 

 

 2001( لسنة 1قرار رقم )
 أنفي ش

 زيوووادة المعاشووووات
 

 وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشئجن التنمية اإلدارية،
( لسنة 61على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) اإلطالعبعد  

 والقجانين المعدلة له، 1976
 1980( لسنة 69ر بالمرسجم بالقانجن رقم )وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصاد 

 والقجانين المعدلة له،
بشأن العسكريين الذ ن استفادوا من أاكام القانجن  1980( لسنة 70وعلى المرسجم بالقانجن رقم ) 

في شأن سريان أاكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من  1967( لسنة 31رقم )
 من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية،العاملين بتكلي  

باالشتراك في التأمينات االدتماعية اختياريا للعاملين  1988( لسنة 11وعلى المرسجم بالقانجن رقم ) 
 ،1992( لسنة 130في الخارج ومن في اكمهم المعدل بالمرسجم بالقانجن رقم )

 ن التكميلي،بنظام التأمي 1992( لسنة 128وعلى المرسجم بالقانجن رقم ) 
في شأن دعم العمالة الجطنية وتشجيعها للعمل في الجهات  2000( لسنة 19وعلى القانجن رقم ) 

 غير الحكجمية،
بتعد ل بعض أاكام قانجن التأمينات االدتماعية وزيادة  2001( لسنة 25وعلى القانجن رقم ) 

 المعاشات التقاعدية،
عد الجمع وتعيين الحد األدنى للنصيب والقرارات في شأن قجا 1978( لسنة 5وعلى القرار رقم ) 
 المعدلة له،
وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسووة العامووة للتأمينووات االدتماعيووة بجلستووه المنعقدة في  

 م.24/6/2001هو المجافق 3/4/1422
 

 –قووورر  -
 

 (1مادة )
 2001( لسنة 25لقانجن رقم )تحدد قجاعد وشروط صرف الزيادات المترتبة على تطبيق أاكام ا 

المشار إليه، وكذا تجزيعها على المستحقين في االة وفاة المؤمن عليه أو صااب المعاش وفقا لألاكام 
 الجاردة في هذا القرار.

 )*( (2مادة )
تعاد تسجية المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عند زواج صااب المعاش بافتراض استحقاقه  

المشار  2000( لسنة 19االشتراك استنادًا إلى القانجن رقم )عن الزودة في تاريخ انتهاء  للعالوة االدتماعية
 وفقا للشروط التالية:إليه وذلك 

                                                           
( بتووواريخ 1057شوووجر بالجريووودة الرسووومية بالعووودد رقوووم )، والمن7/12/2011الصوووادر فوووي  2011( لسووونة 4معدلوووة بوووالقرار رقوووم ) موووادة  )*(

 .1/5/2011، والمعمجل به اعتبارًا من 11/12/2011
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 .االشتراكأال يكجن قد استحق عالوة ادتماعية عن زودة في تاريخ انتهاء  (1)
المحسجبة في من الفئات التي تستحق هذه العالوة عن الفترة األخيرة من مدة االشتراك كجن يأن  (2)

 المعاش.

اتى االشتراك شروط استحقاق العالوة االدتماعية عن الزودة بافتراض استمراره في  هأن تتجافر في (3)
 تاريخ الزواج.

وتستحق الزيادة الناتجة عن إعادة التسجية اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج أو من تاريخ  
 لحق.تقرير عالوة ادتماعية عن الزودة أ هما أ

ويسري اكم هذه المادة على أصحاد المعاشات الذ ن تجافرت فيهم الشروط المنصجص عليها قبول  
 .الماضيصرف فروق مالية عن العمل بأاكام هذا القرار وذلك دون 

 
 )*( (3مادة )

د.ك( شهريا عن كل ولد من األوالد المجلجد ن بعد  50تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية بجاقع ) 
 وذلك وفقا للشروط التالية: 29/2/1992هاء الخدمة وبعد انت
عن الفترة األخيرة من مدة االشتراك  عالوة األوالدصااب المعاش من الفئات التي تستحق كجن يأن  (1)

 .المشار إليه 2000( لسنة 19المحسجبة في المعاش استنادًا إلى القانجن رقم )
تقاضى عنهم ذلك األوالد الذ ن  ويشملأوالد  سبعةعلى  اتأال  زيد عدد األوالد الذ ن تمنح عنهم الزياد (2)

 .شواألوالد الذ ن منحت عنهم أي زيادة في المعااتى تاريخ انتهاء االشتراك عالوة األوالد 

اتى تاريخ االشتراك أن تتجافر في صااب المعاش شروط استحقاق عالوة األوالد بافتراض استمراره في  (3)
 اإلنجاد.

 .أ هما ألحق تاريخ اإلنجاد أو من تاريخ تقرير عالوة األوالدوتستحق الزيادة من 
د.ك( شهريًا بالنسبة للجلد المعاق إعاقة دائمة شد دة أو متجسطة، وال  100وتكجن الزيادة بجاقع )

 ( من هذه المادة.2 دخل الجلد المعاق ضمن الحد األقصى لعدد األوالد المنصجص عليه في البند )
ة على صاابة المعاش التي تتجافر فيها شروط استحقاق عالوة األوالد ويسرى اكم هذه الماد

 بافتراض استمرارها في االشتراك اتى تاريخ اإلنجاد.
 

 وفي دميع األاجال ال تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على العمل بأاكام هذا القرار.
 

 (4مادة )
 د.ك( شهريا. 50مقدارها ) 1/7/2001تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة في   
( لسنة 70ويسري اكم الفقرة السابقة على المعاشات المستحقة طبقا ألاكام المرسجم بالقانجن رقم )  

 المشار إليه. 1980
 
 

                                                           
 .الصفحة السابقةرادع هامش  2011( لسنة 4معدلة بالقرار رقم )  )*(
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 (5مادة )
( من هذا 3( و )2يعاد تجزيع المعاش على المستحقين في تاريخ الجفاة بعد تطبيق أاكام المادتين )  

( المرافق لقانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه وذلك دون صرف فروق مالية 1لجدول رقم )القرار وفقا ل
 .1/7/2001عن الفترة السابقة على 

وفقا  1/7/2001( من هذا القرار على المستحقين في 4وتجزع الزيادة المنصجص عليها في المادة ) 
 1978( لسنة 5ى المنصجص عليها في القرار رقم )للجدول المشار إليه وذلك بعد تطبيق قجاعد الحد األدن

 المشار إليه.
 

 (6مادة )
ال تستحق الزيادات المنصجص عليها في هذا القرار إال عن المعاش الذي استحق أوال إذا كان  

 صااب المعاش يجمع بين معاشين أو كان المستحقجن يجمعجن بين أكثر من نصيب عن شخص وااد.
 

 (7مادة )
ى الزيادات التي تمنح وفقا ألاكام هذا القرار زيادة الجزء الذي يججز لصااب المعاش ال  ترتب عل 
 استبداله.

 
 (8مادة )

وعلى مد ر عام المؤسسة  1/7/2001ويعمل به اعتبارا من  )*( نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 
 اإلدراءات الالزمة لتنفيذه. اتخاذ
 

 وزير المالية ووزير التخطيط
 الدولة لشئجن التنمية اإلداريةووزير 

 د.  جسف امود االبراهيوم
 هو1422ربيع اآلخر  4: التاريخ

 م2001 جنيووج  25          
 

                                                           
 .1/7/2001( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 520نشر بالعدد )  )*(
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 2003( لسنة 1قرار رقم )
 بشأن

 شروط استحقاق المرأة المتزودة التي 
 ليس لد ها أوالد للمعاش التقاعدي

 
 وزير الدولة للشئجن الخاردية

 لتخطيط بالجكالة،وزير المالية ووزير ا
 

( 61على قانجن على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقوانجن رقوم ) اإلطالعبعد 
 .لهوالقجانين المعدلة  1976لسنة 

 
وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 م. 11/5/2003هو المجافق  10/3/1424
 

 وووورر ووقووو 
التأمينوات ( مون قوانجن 17( مون الموادة )5استنادا إلى البند ) التقاعدييشترط الستحقاق المعاش    (:1مادة )

 أوالد في االة انتهواء خدموة الموؤمن عليهوا المتزودوة التوي لويس لود هااالدتماعية المشار إليه 
 ."ة سنتين متصلتينأن تكجن قد مضت على زوادها في تاريخ انتهاء الخدمة مد

 
، وعلوى مود ر 2003، ويعمل به اعتبارا من أول فبرا ر سنة )*( الجريدة الرسمية في(:  نشر هذا القرار 2موادة )

 عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.
 

 لخارديةوزير الدولة للشئجن ا                                                                     
 وزير المالية ووزير التخطيط بالجكالة                                                                 

 د. محمد صباح السالم الصباح                                                                     
 هو 1424ربيع األول  12التاريخ: 
 .م 2003ما ج  13         

                                                           
المعمجل به اعتبارًا من  2010( لسنة 2، ثم عدل بالقرار رقم )25/5/2003الرسمية الصادر بتاريخ ( من الجريدة 617نشر بالعدد )  )*(

( من قانجن التأمينات االدتماعية 17( من المادة )5، وقد تم تعد ل البند )1/2/2003في  2003( لسنة 1تاريخ العمل بالقرار رقم )
 .ستحقاق المرأة المتزودة للمعاش التقاعدي كسبب من أسباد انتهاء الخدمةاي  ألغت االة ا 2019( لسنة 10بمجدب القانجن رقم )
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 2003 ( لسنة2قرار رقم )
 بشأن الحد األدنى للمعاش التقاعدي

 
 وزير الدولة للشئجن الخاردية

 وزير المالية ووزير التخطيط بالجكالة،
( لسنة 61على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) اإلطالعبعد 

 والقجانين المعدلة له، 1976
بإصدار قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين  1980( لسنة 69بالقانجن رقم )وعلى المرسجم 

 والقجانين المعدلة له،
 في شأن الخدمة المدنية والقجانين المعدلة له، 1979( لسنة 15وعلى المرسجم بالقانجن رقم )
اختياريًا للعاملين باالشتراك في التأمينات االدتماعية  1988( لسنة 11وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

 في الخارج ومن في اكمهم،
بتعد ل بعض أاكام قانجن التأمينات االدتماعية وزيادة  2001( لسنة 25وعلى القانجن رقم )

 المعاشات التقاعدية،
بشأن قجاعد وشروط وااالت االستبدال والمبالغ المطلجد ردها  1993( لسنة 1وعلى القرار رقم )

 مقابل إيقاف العمل به،
عد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ وب

 م.11/5/2003هو المجافق 10/3/1424
 وو قوووورر وو

(: يسري هذا القرار على أصحاد المعاشات التقاعدية المستحقة طبقًا ألاكام الباد الثال  من القوانجن 1مادة )
 المشار إليهما. 1980( لسنة 69اكام القانجن رقم )أو طبقًا أل 1976( لسنة 61رقم )

 
 شهريًا. د ناراً  (860: يكجن الحد األدنى للمعاش لمن يعجل خمسة أوالد أو أكثر هج ))*( (2مادة )

 
 ويكجن الحد األدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة على النحج التالي:

 

 لمن يعجل أربعة أوالد.  ( د ناراً 798)
 لمن يعجل ثالثة أوالد.   ناراً ( د736)
 لمن يعجل ولد ن.  ( د ناراً 674)
 لمن يعجل ولدًا واادًا.  ( د ناراً 612)
 للمتزوج وال يعجل.  ( د ناراً 550)
 لمرأة.الألعزد أو   ( د ناراً 447)

                                                           
 25/5/2008( بتووواريخ 872بالجريووودة الرسووومية العوودد رقوووم ) 20/5/2008الصوووادر فووي  2008( لسووونة 6مووادة معدلوووة بوووالقرار رقووم )  )*(

 .1/3/2008المعمجل به اعتبارًا من 
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بوذات المقودار الوذي توزاد بوه المعاشوات ويزاد كل من الحدود الدنيا المنصجص عليها في هوذه الموادة 

( 25التاسوعة موون القوانجن رقووم )اسووتنادًا لحكوم الفقوورة األولوى مون المووادة  1/8/2010لتقاعديوة بعود ا
 .)*(المشار إليه 2001لسنة 

 

(: يشترط لثبجت اإلعالة بالنسبة لألبناء أال تزيد السن على الرابعة والعشرين، ويستثنى من هذا الشورط 3مادة )
أن تكوجن البنوت غيور متزودوة فوإذا كانوت مطلقوة فيجوب  االبن العادز عن الكسب، وبالنسوبة للبنوات

 لثبجت اإلعالة أن يكجن الطالق بائنًا.
وال تكجن اإلعالة قائمة بالنسبة لمن التحق بالعمل من األبناء والبنات أو لمن استحق مونهم معاشوًا 

 تقاعديًا أو نصيبًا في معاش.
 

د المعوالين بالنسوبة لصواابة المعواش فوي االوة وفواة (: يسري الحد األدنى للمعاش التقاعدي عون األوال4مادة )
والوودهم أو عجووزه عوون العموول أو الكسووب مووع عوودم تقاضوويه أي مرتووب أو معوواش أو مسوواعدة عامووة 
بصوفة دوريووة، أو فووي االووة إعالتهووا أوالدهووا دون أن تتقاضوى عوونهم نفقووة مموون تجووب عليووه نفقووتهم 

 دنية المشار إليه في شأن هذه الحالة.طبقًا لألاكام المقررة استنادًا لقانجن الخدمة الم
 

(:  راعى في تحد د مقدار الرفع إلى الحود األدنوى مجموجع موا يسوتحق مون المعواش التقاعودي والمعواش 5مادة )
 التكميلي، وكذا مجمجع ما يستحق من معاشات أو أنصبة.

  
( 61القوانجن رقوم ) ويحدد مقدار الرفع بعد أن يضاف إلى ذلك المجموجع كافوة الزيوادات طبقوًا ألاكوام

 المشار إليها. 2001( لسنة 25أو القانجن رقم ) 1980( لسنة 69أو القانجن رقم ) 1976لسنة 
وإذا كان المعاش قد سوبق رفعوه إلوى الحود األدنوى فيسوتبعد مقودار الرفوع ثوم يضواف موا اسوتحق مون 

يقول بعود ذلوك عون الحود  معاشات أو أنصبة أو زيادات طبقًا للقجانين المشار إليها فإذا كان المجمجع
 األدنى المقرر تم رفعه إليه.

 وفي دميع الحاالت يضاف مقدار الرفع إلى المعاش التقاعدي الذي استحق أواًل.
 

(:  زاد مقدار الرفع إلى الحد األدنى للمعاش التقاعدي في االة زيوادة عودد األوالد المعوالين علوى العودد 6مادة )
المقدار، وذلك من أول الشوهر التوالي لزيوادة عوددهم. وال  ترتوب الذي كان محددًا على أساسه ذلك 

 على نقصان العدد أي تغير في مقدار الرفع إلى الحد األدنى.

                                                           
( موووون الجريوووودة الرسوووومية بتووووواريخ 1057بالعوووودد رقووووم ) 7/12/2011الصووووادر فوووووي  1120( لسوووونة 5فقوووورة مسووووتبدلة بووووالقرار رقووووم )  )*(

، وكوان نصوها ويوزاد كول مون الحودود الودنيا المنصوجص عليهوا فوي هوذه الموادة بجاقوع 1/5/2011المعمجل به اعتبارًا من  11/12/2011
تاريخ الاق على تاريخ العمل بهذا القرار استنادًا لحكوم الفقورة  ( د نارًا شهريًا اعتبارًا من تاريخ منح كل زيادة في المعاشات التقاعدية في20)

 المشار إليه. 2001( لسنة 25األولى من المادة التاسعة من القانجن رقم )
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(: ال  ترتووب علووى رفوع المعوواش التقاعوودي إلوى الحوود األدنووى زيوادة الجووزء الووذي يجوجز لصووااب المعوواش 7موادة )

 استبداله.
 

، وعلوى مود ر 2003الرسومية، ويعمول بوه اعتبوارًا مون أول فبرا ور سونة  (:  نشر هذا القرار فوي الجريودة8مادة )
 .)*(عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه

 

 وزير الدولة للشئجن الخاردية

 وزير المالية ووزير التخطيط بالجكالة

 

 د.محمد صباح السالم الصباح

 

 هو 1424ربيع األول  12التاريخ: 
 . م2003ما ج  13         

                                                           
 .25/5/2003( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 617نشر بالعدد )  )*(
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 2004( لسنة 1قرار رقم )
 بشأن 

 (19( من المادة )3قجاعد تنفيذ البند )
 من قانجن التأمينات االدتماعية 

 
 ،وزير المالية
( لسنة 61بعد اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) 

 والقجانين المعدلة له، 1976
المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في وبعد مجافقة مجلس إدارة  

 .13/1/2004هو المجافق 1/11/1424
 

 -قرر -
 
 (1مادة )
 

( من قانجن 19( من المادة )3يضاف مقدار العالوة االدتماعية وعالوة األوالد المشار إليهما في البند )
تهاء الخدمة إلى المرتب الذي يسجى على أساسه التأمينات االدتماعية المشار إليه المستحقتين في تاريخ ان

 لتقاعدي طبقا لحكم المادة المذكجرة.االمعاش 
 

 (2مادة )
 

وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات  1/2/2003 نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 
 .)*(الالزمة لتنفيذه

 
 وزير المالية                 

 
 د عبدالخالق النجري محمج         

 
 
 

 هو.1424ذو القعدة  22 التاريخ:
 م.2004 نا ر 14 

                                                           
 .25/1/2004في ( من الجريدة الرسمية الصادر 651نشر بالعدد )  )*(
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 )*(2004( لسنة 4قرار رقم )
 بشأن شروط استحقاق المعاش التقاعدي

 عند انتهاء خدمة المؤمن عليها التي ترعى 
 زودا معاقا أو ولدا معاقا

 
 ،وزير المالية بالنيابة –الصناعة وزير التجارة و 

 
( لسنة 61على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) بعد اإلطالع 

 والقجانين المعدلة له، 1976
باالشتراك في التأمينات االدتماعية اختياريا للعاملين  1988( لسنة 11وعلى المرسجم بالقانجن رقم ) 

 في الخارج ومن في اكمهم،
 شأن رعاية المعاقين،ب 1996( لسنة 49وعلى القانجن رقم ) 
وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في  

 م.14/6/2004هو المجافق 26/4/1425
 

 -قرر -
 
 (1مادة )
 

( من قانجن التأمينات االدتماعية 17( من المادة )9لتقاعدي طبقا للبند )ايشترط الستحقاق المعاش  
تتجافر للمؤمن عليها التي تطلب صرف المعاش بسبب رعا تها لزوج معاق أو ولد معاق في  المشار إليه أن

 تاريخ انتهاء خدمتها الشروط اآلتية:
 أن تبلغ مدة اشتراكها في التأمين خمس عشرة سنة على األقل. (1
أن تكجن إعاقة الزوج أو الجلد إعاقة دائمة وأنها تحجل بينه وبين القيام بمفرده بقضاء  (2

ياداته اليجمية العادية من المآكل والمشرد والنظافة وغيرها، وإذا كان الجلد صغيرا تقل سنه اات
في عدم قدرته على قضاء هذه االاتيادات  اعن السابعة فيشترط أن تكجن إعاقته الدائمة سبب

 بمفرده ااضرا ومستقبال.

 1996( لسنة 49م )تثبيت اإلعاقة وطبيعتها بشهادة من الجهة المختصة طبقا للقانجن رقو 
 المشار إليه وذلك على النمجذج الذي يعد لهذا الغرض باالتفاق بين المؤسسة وتلك الجهة.

 أن تكجن قد مضت على تاريخ انتهاء الخدمة مدة ال تقل عن سنتين متصلتين وذلووووك     (3
 في االة طلب الصرف بسبب إعاقة الزوج.               

                                                           
اعتبوارًا مون  2010( لسونة 8( من القانجن رقوم )70( من قانجن التأمينات االدتماعية إعمااًل لحكم المادة )17( من المادة )9ألغي البند )  )*(

 .، ومن ثم إلغاء العمل بهذا القرار28/5/2010
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اسب األاجال بأن طالبه الصرف هي التي  –صيه أو القيم عليه أن يقر المعاق أو وليه أو و  (4
 تقجم برعا ته، ويكجن اإلقرار وفقا لإلدراءات التي تحددها المؤسسة.

أن تثبت بشهادة إدارية من الجهة المختصة أن المؤمن عليها طالبة الصرف تقيم مع المعاق  (5
 في محل إقامة مشترك وأنها هي التي تقجم برعا ته.

جن قد سبق صرف المعاش التقاعدي لزودة المعاق أو لجالدته بسبب رعا تها له ما لم أال يك  (6
 تكن من صرفت منهما قد تجفيت أو كانت هي الزودة وطلقت طالقا بائنا.

 
 (2مادة )
 

، وعلى مد ر 2003، ويعمل به اعتبارا من أول فبرا ر سنة )*( نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 
 خاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.عام المؤسسة ات

 
 وزير التجارة والصناعة
 )وزير المالية بالنيابوووة(
 عبدالرامن الطجيووووووول

 
 

                                                           
 .20/6/2004( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 671نشر بالعدد )  )*(
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 2004( لسنة 8قرار رقم )
 بشأن

 قجاعد وشروط صرف الزيادات
 في المعاشات التقاعدية التي

 1/8/2004استحقت في 
 وزير المالية،

 
( لسنة 61الدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم )على قانجن التأمينات ا اإلطالعبعد  

 والقجانين المعدلة له، 1976
 1980( لسنة 69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم ) 

 والقجانين المعدلة له،
الدتماعية وزيادة المعاشات بتعد ل بعض أاكام قانجن التأمينات ا 2001( لسنة 25وعلى القانجن ) 
 التقاعدية،
في شأن قجاعد الجمع وتعيين الحد األدنى للنصيب والقرارات  1978( لسنة 5وعلى القرار رقم ) 
 المعدلة له،
وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في  

 م.9/10/2004هو المجافق 25/8/1425
 

 -قرر -
 

 (1ادة )م
استنادا  1/8/2004ال يججز أن  ترتب على الزيادة في المعاشات التقاعدية التي استحقت في  

 المشار إليه زيادة الجزء الذي يججز لصااب المعاش استبداله. 2001( لسنة 25ألاكام القانجن رقم )
 

 (2مادة )
 

كان صااب المعاش يجمع بين ال تستحق الزيادة في المعاش إال عن المعاش الذي استحق أوال إذا  
 معاشين أو كان المستحقجن يجمعجن بين أكثر من معاش عن شخص وااد.

 
 (3مادة )
 

( المرافق لقانجن التأمينات 1وفقا للجدول رقم ) 1/8/2004يكجن تجزيع الزيادة على المستحق في  
( لسنة 5ا في القرار رقم )االدتماعية المشار إليه بعد تطبيق قجاعد الحد األدنى للنصيب المنصجص عليه

 المشار إليه. 1978
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 (4مادة )
 

، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ 1/8/2004، ويعمل به من )*( نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 
 .هاإلدراءات الالزمة لتنفيذ

 
 

 وزير المالية
 محمجد عبدالخالق النجري 

 
 

 هو1425شعبان  26 التاريخ:
 م.2004أكتجبر  10

 
 
 

                                                           
 .17/10/2004( من الجريدة الرسمية الصادر في 688دد رقم )نشر بالع  )*(
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 2005( لسنة 6قرار رقم )
 بشأن

 قجاعد وشروط صرف الزيادة في المعاشات التقاعدية
 أو بعد ذلك 2005 /7 /1المستحقة في 

 

 وزير المالية،
 
( لسنة 61قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) على اإلطالعبعد   

 والقجانين المعدلة له، 1976
 1980( لسنة 69عاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم )وعلى قانجن م  

 والقجانين المعدلة له،
القانجن  بشأن العسكريين الذ ن استفادوا من أاكام 1980( لسنة 70المرسجم بالقانجن رقم ) وعلى  

لعسكريين على غيرهم من في شأن سريان أاكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد ل 1967( لسنة 31رقم )
 العاملين بتكلي  من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية،

بشأن منح زيادة للكجيتيين  2005 /7 /3بتاريخ  2005( لسنة 698قرار مجلس الجزراء رقم ) وعلى  
العاملين في القطاع الحكجمي والقطاع الخاص وأصحاد المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة 

 د ناًرا شهرًيا، 50والبااثين عن العمل بجاقع 
في شأن قجاعد الجمع وتعيين الحد األدنى للنصيب والقرارات  1978( لسنة 5القرار رقم ) وعلى  

 المعدلة له،
بشأن الحد األدنى للمعاش التقاعدي، وبعد مجافقة مجلس إدارة  2003( لسنة 2القرار رقم ) وعلى  

 م,2005 /7 /18هو، المجافق 1426 /6 /12االدتماعية بجلسته المنعقدة في  المؤسسة العامة للتأمينات
 

 رروووق
 
 (1مادة )

 
د نوووووواًرا شووووووهرًيا، وتكووووووجن  50بجاقووووووع  1/7/2005 فووووووي تووووووزاد المعاشووووووات التقاعديووووووة المسووووووتحقة  

د نوووواًرا شووووهرًيا نوووواقص  50بجاقووووع  2/7/2005الزيووووادة فووووي المعاشووووات التقاعديووووة المسووووتحقة اعتبوووواًرا موووون 
 وتاريخ انتهاء الخدمة مع دبر كسر الشهر إلى شهر كامل. 1/7/2005نارين عن كل شهر بين د 

 
 (2مادة )

 
ال تستحق الزيادة في المعاش إال عن المعاش الذي استحق أواًل إذا كان صااب المعاش يجمع بين   

 معاشين أو كان المستحقجن يجمعجن بين أكثر من نصيب عن شخص وااد.
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 (1) (3مادة )

 
   

 
 (4مادة )

 
 2005( لسنة 698مجلس الجزراء رقم ) رفي قراال يججز أن  ترتب على الزيادة المنصجص عليها   

 المشار إليه زيادة الجزء الذي يججز لصااب المعاش استبداله.
 
 (5مادة )

 
اعية التأمينات االدتم ن المرافق لقانج( 1يكجن تجزيع الزيادة على المستحقين وفًقا للجدول رقم )  

 المشار إليه بعد تطبيق قجاعد الحد األدنى للنصيب المقررة في تاريخ استحقاق الزيادة.
 

 (6مادة )
 
، وعلى مد ر عام المؤسسة 2005 /7 /1، ويعمل به من (2)  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية  

 اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.
 

 وزير المالية
 بدر مشاري الحميضي

 
 هو,1426دمادى اآلخرة  13ي: صدر ف

 م.2005 جليج  19المجافق: 
 

                                                           

 25/5/2008( من الجريدة الرسمية في 872بالعدد رقم ) 20/5/2008الصادر في  2008( لسنة 6( بالقرار رقم )3ألغيت المادة ) (1)
في إلى الحد األدنى المنصجص عليه  تضاف الزيادة إلى المعاش التقاعدي بعد رفعهوكان نصها: " 1/3/2008والمعمجل به اعتبارًا من 

 ."المشار إليها 2003( لسنة 2رقم ) رالقرا
 

 .24/7/2005( من الجريدة الرسمية الصادر في 726نشر بالعدد رقم ) (2)
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  2007( لسنة 3قرار رقم )
 بشأن

 صرف الزيادة في المعاشاتقجاعد وشروط 
 التقاعدية المنصجص عليها في المادة )التاسعة(

 2001( لسنة 25من القانجن رقم )
 

 وزير المالية،
 

( لسوونة 61ادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم )بعوود اإلطووالع علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصوو
 والقجانين المعدلة له، 1976

 
( 69وعلووى قووانجن معاشووات ومكافووآت التقاعوود للعسووكريين الصووادر بالمرسووجم األميووري بالقووانجن رقوووم )

 والقجانين المعدلة له، 1980لسنة 
 

االدتماعيووة وزيووادة بتعوود ل بعووض أاكووام قووانجن التأمينووات  2001( لسوونة 25وعلووى بالقووانجن رقووم )
 ،2005( لسنة 2المعاشات التقاعدية المعدل بالقانجن رقم )

 
فووي شووأن قجاعوود الجمووع وتعيووين الحوود األدنووى للنصوويب والقوورارات  1978( لسوونة 5وعلووى القوورار رقووم )

 المعدلة له،
 

 .ات االدتماعيةنوبعود مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمي
 
 -قوورر -

 
، كمووا 1/8/2013( د نووارًا شووهريًا فووي المعاشووات التقاعديووة المسووتحقة فووي 30نح زيووادة بجاقووع )تموو  (:1مادة )

تموونح زيووادة فووي المعاشووات التقاعديووة كوول ثووالث سوونجات اعتبووارًا موون التوواريخ المشووار إليووه بووذات 
 .)*(المقدار

 

                                                           
جل المعم 1/9/2013( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1147بالعدد ) 25/8/2013الصادر في  2013( لسنة 6فقرة معدلة بالقرار رقم )  )*(

( د نارًا شهريًا في المعاشات التقاعدية المستحقة في 20وكان نصها قبل التعد ل: "تمنح زيادة بجاقع ) 1/8/2013به اعتبارًا من 
 ، كما تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية كل ثالث سنجات اعتبارًا من التاريخ المشار إليه بذات المقدار".1/8/2007
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ى وتحدد قجاعد وشروط صرف الزيوادة المنصوجص عليهوا بوالفقرة السوابقة، وكوذا تجزيعهوا علو
 المستحقين في االة وفاة المؤمن عليه أو صااب المعاش وفقًا لألاكام الجاردة في هذا القرار.

 
ال  ترتب على الزيادة المنصجص عليها في هذا القرار زيادة الجزء الذي يججز لصااب المعاش (: 2مادة )

 استبداله.
 

ق أواًل إذا كوان صوااب المعواش يجموع ال تستحق الزيادة فوي المعواش إال عون المعواش الوذي اسوتح(:  3مادة )
 بين معاشين أو كان المستحقجن يجمعجن بين أكثر من معاش عن شخص وااد.

 
( المرافووق لقووانجن 1يكووجن تجزيووع الزيووادة علووى المسووتحقين فووي توواريخ اسووتحقاقها وفقووًا للجوودول رقووم )(: 4مووادة)

ى للنصوويب المنصووجص عليهووا فووي التأمينووات االدتماعيووة المشووار إليهووا بعوود تطبيووق قجاعوود الحوود األدنوو
 المشار إليه. 1978( لسنة 5القرار رقم )

 
، وعلى مد ر عوام المؤسسوة اتخواذ 1/8/2007 نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من (:  5مادة )

 اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.
 

 وزير المالية
 

 بدر مشاري الحميضي
 هو1428 ردب  4 التاريخ:
 م2007  جليج  18        
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 8200( لسنة 1قرار رقم )
 شأنفي 

 قجاعد وشروط صرف الزيادة في المعاشات التقاعدية
 أو بعد ذلك 8200 /1/3المستحقة في 

 

 وزير المالية،
 
( لسنة 61قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) على اإلطالعبعد   

 والقجانين المعدلة له، 1976
 1980( لسنة 69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم )  

 والقجانين المعدلة له،
القانجن  بشأن العسكريين الذ ن استفادوا من أاكام 1980( لسنة 70المرسجم بالقانجن رقم ) وعلى  

افآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من في شأن سريان أاكام قانجن معاشات ومك 1967( لسنة 31رقم )
 العاملين بتكلي  من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية،

بشأن منح زيادة للكجيتيين العاملين في  2008( لسنة أوالً /230قرار مجلس الجزراء رقم ) وعلى  
( 120ة و بجاقع )القطاع الحكجمي والقطاع الخاص وأصحاد المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العام

 ( د نارًا شهريًا،50د نارًا شهريًا ومنح غير الكجيتيين من مجظفي األدهزة الحكجمية زيادة بمبلغ )
 بشأن الحد األدنى للمعاش التقاعدي، 2003( لسنة 2وعلى القرار رقم ) 

ات في شأن قجاعد الجمع وتعيين الحد األدنى للنصيب والقرار  1978( لسنة 5القرار رقم ) وعلى
 المعدلة له،

 ،وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية  
 

 -قوورر -
 
 (1مادة )

، أو بعد 1/3/2008( د نارًا شهريًا في المعاشات التقاعدية المستحقة في 120تمنح زيادة بجاقع )  
 ذلك.

ذا تجزيعها على المستحقين وتحدد قجاعد وشروط صرف الزيادة المنصجص عليها بالفقرة السابقة، وك
 في االة وفاة المؤمن عليه أو صااب المعاش وفقًا لألاكام الجاردة في هذا القرار.

 
 
 (2مادة )

ال  ترتب على الزيادة المنصجص عليها في هذا القرار زيادة الجزء الذي يججز لصااب المعاش 
 استبداله.
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 (3مادة )

 
اش الذي استحق أواًل إذا كان صااب المعاش يجمع بين ال تستحق الزيادة في المعاش إال عن المع

 أكثر من معاش عن شخص وااد.
 

 (1) (4مادة )
 
 

 
 (5مادة )

 
( المرافق لقانجن التأمينات االدتماعية 1يكجن تجزيع الزيادة على المستحقين وفقًا للجدول رقم )
 الزيادة. المشار إليه بعد تطبيق قجاعد الحد األدنى المقررة في تاريخ استحقاق

 
 (6مادة )

 
ال يججز الجمع بين الزيادة المقررة ألصحاد المعاشات التقاعدية طبقًا لهذا القرار والزيادة المقررة في   

 المرتب بصجرة عالوة غالء معيشة.
 

 (7مادة )
 
، وعلى مد ر عام المؤسسة (2)8200 /1/3 نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من   

 إلدراءات الالزمة لتنفيذه.اتخاذ ا
 

 وزير المالية
 مصطفى داسم الشمالي

 
 هو,1429اآلخر ربيع  1صدر في: 
 م.2008إبريووول   7المجافق: 

                                                           

، وكان نصها: تضاف الزيادة إلى المعاش التقاعدي بعد رفعه إلى الحد األدنى المنصجص 2008( لسنة 6ار رقم )( بالقر 4ة )ألغيت الماد (1)
 .المشار إليه 2003( لسنة 2عليه في القرار رقم )

 

 .13/4/2008بتاريخ  ( من الجريدة الرسمية866نشر بالعدد رقم ) (2)
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 2010( لسنة 7قرار رقم )

 باأن

 قانون التأمينات االجتماعيةللمرتب في  األقصىرفع الحد 

 
 وزير المالية،

 

( لسنة 61ية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم )بعد اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماع
 والقجانين المعدلة له، 1976

 
 6/1/1432وبعوود مجافقووة مجلووس إدارة المؤسسووة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في 

 م.12/12/2010هو المجافق 
 

 ــ قـــــــرر ــ

 

المشار  قانجن التأمينات االدتماعية( من 2عليه في المادة )للمرتب المنصجص  األقصى(:  رفع الحد 1مادة )
 ( د نار شهري.1500) إلى إليه

 
م، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ 1/4/2011(:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من 2مادة )

 .)*(الالزمة لتنفيذه اإلدراءات
 

 وزير المالية
 

 مصطفى داسم الشمالي
 

 هو,1432محرم  7صدر في: 
 م 2010ديسمبر  13 المجافووق:

                                                           
( لسنة 9، كما تم رفع هذا الحد بالمادة األولى من القانجن رقم )19/12/2010تاريخ ب( من الجريدة الرسمية 1006نشر بالعدد رقم )  )*(

 من الكتاد األول.( 18)امش صو، رادع ه1/5/2011به اعتبارًا من المعمجل  2011
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 2013( لسنة 8قرار رقم )

 في اأن حاالت واروط العمل المناسب

ن للقانون رقم )  في اأن التأمين ضد البطالة 2013( لسنة 101وفقا

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

( لساانة 61ألميااري بالقااانون رقاام )بعااد االطااالع علااى قااانون التأمينااات االجتماعيااة الصااادر باااألمر ا

 والقوانين المعدلة له، 1976

( 9بنظام التأمين التكميلي المعادل بالقاانون رقام ) 1992( لسنة 128وعلى المرسوم بالقانون رقم )

 ،2011لسنة 

 في اأن التأمين ضد البطالة، 2013( لسنة 101وعلى القانون رقم )

 لعاملة والجهاز التنفيذي للدولة،وبعد أخذ رأي برنامج ةعادع هيكلة القوى ا

 وبعد موافقة مجلس ةدارع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

 

 

 ـــ قــرر ــــ

 

الماار ةليه هو  2013( لسنة 101(:  يكون العمل المناسب المنصوص عليه في القانون رقم )1مادع )

 العمل الذي يتوفر فيه الارطان التاليان:

 

 ت المؤمن عليه أو خبراته.أن يتناسب مع مؤهال -1

%( من متوسط المرتب الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه خالل  75أال يقل المرتب عن ) -2

 الخمس سنوات األخيرع من مدع الخدمة، أو مدع الخدمة بأكملها ةن قلت عن ذلك.

 

ن لقانون التأمينات االجتماعية ونظام التأمين التك ميلي الماار ويعتد في تحديد المرتب بالمرتب وفقا

 ةليهما.

 ويجوز للمؤمن عليه أن يقبل بعمل ال يتوفر فيه الارطان الماار ةليهما أو أحدهما.

 

(: على المؤمن عليه أن يبدي الرغبة في االلتحاق بالعمل المنصوص عليه في المادع السابقة من 2مادع )

 تاريخ عرضه، ويعتبر عدم ةبداء الرغبة بمثابة رفض للعمل.

من عليه االعتراض على العمل المعروض ةذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك، ويجوز للمؤ

وعلى برنامج ةعادع هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة البت فيه خالل سبعة أيام عمل 

 من تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في االعتراض بمثابة قرار بالرفض.
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وال يتم ةثبات ةبداء الرغبة في العمل أو االعتراض عليه على النموذج المعد لهذا وفي جميع األح

 الغرض في كل حالة على حدع.

  

( 101(:  ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية، ويعمل به اعتباران من تاريخ العمل بالقانون رقم )3مادع )

 .)*(جراءات الالزمة لتنفيذهالمؤسسة اتخاذ اإل الماار ةليه، وعلى مدير عام 2013لسنة 

 

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

 

 سالم عبدالعزيز السعود الصباح

 

 ه 1435صفر  1: بتاريخصدر 
 م 2013ديسمبر  4 ووق:وووووووووووالمجاف

                                                           
 .8/12/2013بتاريخ ( من الجريدة الرسمية 1161نشر بالعدد رقم )  )*(
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 2013( لسنة 9قرار رقم )

  في اأن مواعيد وةجراءات وقواعد التسجيل

  2013( لسنة 101وصرف التعويض وفقنا للقانون رقم )

 في اأن التأمين ضد البطالة

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

 1976( لسنة 61قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقم ) بعد االطالع على

 والقوانين المعدلة له،

( لسنة 9القانون رقم )المعدل ب ميليبنظام التأمين التك 1992( لسنة 128المرسوم بالقانون رقم ) وعلى

2011، 

 ،في اأن التأمين ضد البطالة 2013( لسنة 101القانون رقم ) وعلى

 وبعد أخذ رأي برنامج ةعادع هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة،

 وبعد موافقة مجلس ةدارع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

 

 ـــ ررــــقـــ 

 

الماار  2013( لسنة 101القانون رقم ) تسري أحكام التأمين ضد البطالة المنصوص عليه في(: 1مادع )

في القطاعين األهلي والنفطي الخاضعين ألحكام قانون التأمينات  ةليه على المؤمن عليهم

 االجتماعية الماار ةليه، وياار ةليهم في هذا القرار بالمؤمن عليهم.

 

 الية:ويستثنى من ذلك الفئات الت
 

 من يتجاوز سن الستين. -1

 من تتوفر فيه اروط صرف المعاش التقاعدي. -2

 

يكون تسجيل المؤمن عليه عند انتهاء خدمته وفقنا ألحكام هذا القرار بقيد اسمه لدى برنامج ةعادع (: 2مادع )

وذلك هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خالل ستة أاهر من تاريخ انتهاء الخدمة 

 على النموذج المعد لهذا الغرض.

 

يكون طلب صرف تعويض البطالة على النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض مرفقنا به (: 3مادع )

 المستندات المطلوبة لذلك.

ا من  ويستحق التعويض من اليوم الثامن النتهاء الخدمة ةذا كان القيد قد تم خالل ثالثين يومن

 وةال استحق التعويض من تاريخ طلب القيد. تاريخ انتهاء الخدمة،
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وفي جميع األحوال يكون صرف التعويض اهريًّا لمدع ال تجاوز ستة أاهر في كل مرع من مرات 

 استحقاقه.

 

على المؤمن عليه ةخطار المؤسسة بكل ما من اأنه أن يؤدي ةلى وقف صرف التعويض كليًّا أو (: 4مادع )

 فقنا ألحكام القانون بمجرد حدوث سبب ذلك.جزئيًّا أو انتهاء الحق فيه و

 

( لسنة 101ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم )(: 1مادع )

 .)*(ةليه، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه الماار 2013

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

 د العزيز السعود الصباحسالم عب

 

 

 هـ1435صفر  1صدر بتاريخ: 

 م2013ديسمبر  4ق: ــــــــالمواف

 

                                                           
 .8/12/2013بتاريخ ية ( من الجريدة الرسم1161نشر بالعدد رقم )  )*(
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 2016( لسنة 2قرار رقم )

 باأن

 مواعيد ونظام فحص صاحب المعاش المؤقت

ن ألحكام المادع )  ( من قانون التأمينات االجتماعية18طبقا

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 لوكالة،ووزير المالية ووزير النفط با

( لساانة 61بعااد االطااالع علااى قااانون التأمينااات االجتماعيااة الصااادر باااألمر األميااري بالقااانون رقاام )

 والقوانين المعدلة له، 1976

( لساانة 69وعلااى قااانون معااااات ومكافااات التقاعااد للعسااكريين الصااادر بالمرسااوم بالقااانون رقاام )

 والقوانين المعدلة له، 1980

بااااأن ةجاااراءات ومساااتندات ومواعياااد صااارف المعاااااات  1977نة ( لسااا12وعلاااى القااارار رقااام )

 ومكافات التقاعد،

 فــي اــــــأن تاكيـــل اللجنة الطبية، 2011( لسنة 1وعلى القرار رقم )

وبعاااد موافقاااة مجلاااس ةدارع المؤسساااة العاماااة للتأميناااات االجتماعياااة بجلساااته المنعقااادع بتااااريخ 

 م. 17/1/2016هـ الموافق 7/4/1437

 

 ــــــــــــرر ــــ ق

 

يكااون ةثبااات اسااتمرار حالااة الماارض التااي يسااتحق بسااببها المااؤمن عليااه المعاااش المؤقاات  (: 1مادع )

( من قانون التأمينات االجتماعياة المااار ةلياه بقارار مان اللجناة الطبياة 18المقرر بالمادع )

ن لألحكام ا 2011( لسنة 1المنصوص عليها بالقرار رقم )  لتالية:الماار ةليه وفقا

تحسااب ماان تاااريخ انتهاااء الخدمااة أو  يجاارى فحااص صاااحب المعاااش المؤقاات كاال ساانة  -أ

تاريخ الفحص السابق حسب األحوال، ما لم تحدد اللجنة الطبية موعدان آخار، وذلاك حتاى 

 تمام الافاء أو استحقاق المعاش التقاعدي.

للفحاص ةذا لام يتم ةيقاف صرف المعاش المؤقت من أول الاهر التاالي للميعااد المحادد  -ب

يتقاادم ةليااه صاااحبه، ويتبااع فااي اااأن الصاارف عاان ماادع الوقااف مااا تساافر عنااه نتيجااة 

 الفحص.
 

يكاون فحااص الحاااالت التااي اسااتحقت المعاااش المؤقاات قباال العماال بهااذا القاارار ومضااى علااى  (:2مادع )

استحقاقها ستة أاهر على األقل خالل سنة من تاريخ العمل باه، ويعتاد بتااريخ هاذا الفحاص 

 تحديد مواعيد الفحص التالية طبقان ألحكام المادع السابقة.في 
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( 1فإذا لم يكن قد مضى على استحقاقها ستة أاهر فيسري في اأنها البند )أ( مان الماادع )

 من هذا القرار.

 

الماار ةلياه، ةذا ثبات خاالل مادع اساتحقاق  1977( لسنة 12مع مراعاع أحكام القرار رقم ) (:3مادع )

افاء المؤمن عليه أو عودته للخضوع للتأمين وفقان ألحكام قانون التأمينات  المعاش المؤقت

االجتماعية أو قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين الماار ةليهما فإناه يوقاف صارف 

المعاش من أول الاهر التالي لذلك، ويلتزم بارد ماا قاد يكاون صارف لاه بغيار اساتحقاق مان 

 هذا التاريخ.

 

ااار هااذا القاارار فااي الجرياادع الرساامية، ويعماال بااه ماان تاااريخ ناااره، وعلااى ماادير عااام ين (:4مادع )

 .)*(المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه

      

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة

 

 

 أنس خالد الصالح

 هو 1437ربيع اآلخر  9 :صدر في
 م 2016 نا ر  19          
 
 

                                                           
 .24/1/2016بتاريخ ( من الجريدة الرسمية 1272نشر بالعدد رقم )  )*(
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 2016( لسنة 3قرار رقم )

 باأن

 قواعد ةثبات حالة المرض التي تؤدي ةلى التوقف عن مزاولة النااط

ن ألحكام الباب الخامس   ومواعيد الفحص الطبي للمؤمن عليه وفقا

 من قانون التأمينات االجتماعية

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة،

 

( 61قاااانون التأميناااات االجتماعياااة الصاااادر بااااألمر األمياااري بالقاااانون رقااام ) بعاااد االطاااالع علاااى

 والقوانين المعدلة له، 1976لسنة 

( 69وعلااااى قااااانون معااااااات ومكافااااات التقاعااااد للعسااااكريين الصااااادر بالمرسااااوم بالقااااانون رقاااام )

 والقوانين المعدلة له، 1980لسنة 

سااااااتندات ومواعيااااااد صاااااارف باااااااأن ةجااااااراءات وم 1977( لساااااانة 12وعلااااااى القاااااارار رقاااااام )

 المعااات ومكافات التقاعد،

 في اأن تاكيــل اللجنـــــــــــة الطبيـــــــــة، 2011( لسنة 1وعلى القرار رقم )

وبعاااد موافقاااة مجلاااس ةدارع المؤسساااة العاماااة للتأميناااات االجتماعياااة بجلساااته المنعقااادع بتااااريخ 

 م. 17/1/2016هـ الموافق 7/4/1437

 ــ قــرر ــ

 

يكون ةثبات حالة المرض التي يستحق بسببها الماؤمن علياه فاي البااب الخاامس المعااش  ( :1دع )الما

ن للقواعاد 60المؤقت المقرر بالمادع ) ( من قاانون التأميناات االجتماعياة المااار ةلياه وفقاا

 والمواعيد المنصوص عليها في هذا القرار.

 

ن باه يقدم طلب ةثبات حالة المرض على الن (   :2المادع ) موذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغارض، مرفقاا

 ما يلي:

 التقارير الطبية المثبتة لحالة المرض. .أ

اهادع صادرع من الجهة المختصة أو أي مساتند آخار تعتماده المؤسساة بإثباات  .ب

 التوقف عن مزاولة أي نااط لمدع ال تقل عن ثالثة أاهر.
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ؤدي ةلااى التوقااف عاان مزاولااة النااااط أو الااافاء منااه يكااون ةثبااات حالااة الماارض التااي تاا (   :3المادع )

 الماار ةليه. 2011( لسنة 1بقرار من اللجنة الطبية المنصوص عليها في القرار رقم )

  

يستحق المؤمن عليه المعاش المؤقت اعتباران من تاريخ تقديم الطلب، وياترط الساتمرار  (   :4المادع )

 الصرف ما يلي:

سانة تحساب مان تااريخ اساتحقاق المعااش المؤقات أو  توقيع الفحص الطبي كال -أ

تاريخ الفحص السابق، ما لم تحدد اللجنة الطبية موعدان آخار، وذلاك حتاى تماام 

ن للتأمين، أو استحقاق المعااش التقاعادي، أو  الافاء أو ممارسته نااطان خاضعا

 بلوغ سن الخامسة والستين أيها أسبق.

ااط باهادع صادرع مان الجهاة المختصاة ةثبات استمرار التوقف عن مزاولة الن -ب

 أو أي مستند آخر تعتمده المؤسسة.

ويوقف الصرف اعتباران من أول الاهر التالي للميعاد المحدد إلعاادع الفحاص ةذا لام 

 يتقدم ةليه صاحبه أو لم يقدم المستند المطلوب في البند )ب( الماار ةليه.

ن ويتتَّبااع فااي اااأن الصاارف عاان ماادع الوقااف مااا يساافر ع نااه اسااتيفاء المطلااوب وفقااا

 للبندين )أ( و)ب( من هذه المادع.

  

المااااار ةلياااه، ةذا ثباات خاااالل مااادع  1977( لساانة 12مااع مراعااااع أحكااام القااارار رقااام ) ( :5المادع )

استحقاق المعاش المؤقات اافاء الماؤمن علياه أو عودتاه للخضاوع للتاأمين وفقاان ألحكاام 

ن معااات ومكافات التقاعد للعسكريين الماار ةليهماا قانون التأمينات االجتماعية أو قانو

فإنه يوقف صرف المعاش من أول الاهر التالي لذلك، ويلتزم برد ما قد يكاون صارف لاه 

 بغير استحقاق من هذا التاريخ.

  

ينااار هااذا القاارار فااي الجرياادع الرساامية، ويعماال بااه ماان تاااريخ ناااره، وعلااى ماادير عااام  ( :6المادع )

 .)*(اذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذهالمؤسسة اتخ

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة

 

 أنس خالد الصالح

 هو 1437ربيع اآلخر  9 :صدر في
 م 2016 نا ر  19          

                                                           
 .24/1/2016بتاريخ ( من الجريدة الرسمية 1272نشر بالعدد رقم )  )*(
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 2016( لسنة 4قرار رقم )

 باأن 

 تحديد الجهة المختصة بإصدار الاهادع

 عتماد في المعياة على المتوفيالتي يثبت بناء عليها اال

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة،

 

 1976( لسانة 61بعد االطالع على قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقام )

 والقوانين المعدلة له،

 وبعـــد االتفاق مع وزارع الائون االجتماعية والعمل،

وبعااااد موافقااااة مجلااااس ةدارع المؤسسااااة العامااااة للتأمينااااات االجتماعيااااة بجلسااااته المنعقاااادع بتاااااريخ 

 م. 17/1/2016هـ الموافق 7/4/1437

 ـــ قـــــــــرر ـــ

 

(: تكااون وزارع الااائون االجتماعيااة والعماال هااي الجهااة المختصااة بإصاادار الاااهادع التااي يثباات بناااء 1مااادع )

ن للمادع )عليها االعتماد في المعياة و  ( من قانون التأمينات االجتماعية الماار ةليه.69فقا

 

(: ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية، ويعمل به من تاريخ ناره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ 2مادع )

 .)*(اإلجراءات الالزمة لتنفيذه

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة

 

 

 د الصالحأنس خال

 هو 1437ربيع اآلخر  9 :صدر في
 م 2016 نا ر  19          

                                                           
 .24/1/2016بتاريخ ( من الجريدة الرسمية 1272نشر بالعدد رقم )  )*(
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 2016( لسنة 5قرار رقم )

 باــأن

 ةجراءات ةثبات حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش 

ن   وما يتبع في اأن ما صرف من مبالغ ةذا ظهر حيا
 

 نائب رئيس مجلس الوزراء 

 ووزير النفط بالوكالة، ووزيــر المالية
 

( لساانة 61بعااد االطااالع علااى قااانون التأمينااات االجتماعيااة الصااادر باااألمر األميااري بالقااانون رقاام )

 والقوانين المعدلة له، 1976

باأن ةجراءات ومستندات ومواعيد صرف المعااات ومكافاات  1977( لسنة 12وعلى القرار رقم )

 التقاعد،

جتماعياااة بجلساااته المنعقااادع بتااااريخ وبعاااد موافقاااة مجلاااس ةدارع المؤسساااة العاماااة للتأميناااات اال

 م. 17/1/2016هـ الموافق 7/4/1437

 

 ـــ  قــرر ــــ

 

( من قانون التأمينات االجتماعية الماار ةليه، تثبت حالاة فقاد الماؤمن 74(: في تطبيق أحكام المادع )1مادع )

تماده عليه أو صاحب المعاش باهادع رسمية تصدر من الجهاة المختصاة أو أي مساتند آخار تع

 المؤسسة.

الماار ةليه، على المستحقين عن المفقود  1977( لسنة 12وبمراعاع أحكام القرار رقم )

 موافاع المؤسسة كل ستة أاهر بما يفيد استمرار حالة الفقد.

ويبدأ الميعاد المنصوص عليه في الفقرع السابقة بالنسبة للحاالت السابقة على هذا القرار من 

 تاريخ العمل به.

 

ن يتبع باأن ما صرف من مبالغ ما يلي:2ع )ماد  (: ةذا ظهر المفقود حيا

 ) أ ( في حالة المؤمن عليه: 

ةذا ثباات ماان تحقيااق الجهااات المختصااة أن الفقااد كااان لساابب خااارج عاان ةرادع المااؤمن عليااه 

ن بماا سابق صارفه،  ن ما تم صرفه للمستحقين، وفي غير هذه الحالاة يعتبار مادينا يعتبر صحيحا

 يه رده.ويتعين عل

 )ب( في حالة صاحب المعاش: 

ةذا ثبت من تحقيق الجهات المختصة أن الفقد كان لسبب خاارج عان ةرادع صااحب المعااش 

ن مااا تاام صاارفه للمسااتحقين، وال يكااون لصاااحب المعاااش أي مسااتحقات لاادى  يعتباار صااحيحا
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 المؤسسااة عاان فتاارع الفقااد ةال بمااا يعااادل الفاارق بااين المعاااش التقاعاادي ومااا ساابق صاارفه

   للمستحقين ةن وجد.

ن بما صرف للمستحقين زيادع على مقدار المعاش التقاعادي  وفي غير هذه الحالة يعتبر مدينا

 المستحق له، ويتعين عليه رده.

   

(: ينااار هااذا القاارار فااي الجرياادع الرساامية، ويعماال بااه اعتباااران ماان تاااريخ ناااره، وعلااى ماادير عااام 3مااادع )

 .)*(زمة لتنفيذهالمؤسسة اتخاذ اإلجراءات الال

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة

 

 

 أنس خالـد الصـالح

  

 هو 1437ربيع اآلخر  9 :صدر في
 م 2016 نا ر  19          

 

 

                                                           
 .24/1/2016بتاريخ ية ( من الجريدة الرسم1272نشر بالعدد رقم )  )*(
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 2016( لسنة 6قرار رقم )

 باـــأن

 اروط وقواعد صرف المعااات التي تقررها

 صاحب العمل األنظمة أو العقود التي يناؤها 

 بتقرير مزايا ةضافية أو تكميلية لقانون التأمينات االجتماعية

 

  نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزيـــر المالية ووزير النفط بالوكالة،

 

( لساانة 61بعااد االطااالع علااى قااانون التأمينااات االجتماعيااة الصااادر باااألمر األميااري بالقااانون رقاام )

 والقوانين المعدلة له، 1976

( لساانة 69قااانون معااااات ومكافااات التقاعااد للعسااكريين الصااادر بالمرسااوم بالقااانون رقاام )وعلااى 

 والقوانين المعدلة له، 1980

باأن ةجراءات ومستندات ومواعيد صرف المعااات ومكافاات  1977( لسنة 12وعلى القرار رقم )

 التقاعد،

جلساااته المنعقااادع بتااااريخ وبعاااد موافقاااة مجلاااس ةدارع المؤسساااة العاماااة للتأميناااات االجتماعياااة ب

 م. 17/1/2016هـ الموافق 7/4/1437

 

 -قــرر   -

 

(: يجوز للمؤسسة أن تتولى صارف المعاااات التاي تقررهاا األنظماة أو العقاود التاي ينااؤها صااحب 1مادع )

ن للمادع ) ( من قانون التأمينات االجتماعية الماار 83العمل وتتضمن مزايا ةضافية أو تكميلية وفقا

 وذلك حسب الاروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار. ةليه 

 

(: ياااترط أن يكااون صاارف المعااااات المنصااوص عليهااا فااي المااادع السااابقة بناااءن علااى اتفاااق مااع 2مااادع )

المؤسسة في هذا الاأن بعد تزويدها باألنظمة والعقاود المقاررع لهاا، وبمراعااع ةخطاار المؤسساة 

 ها.بأي تعديالت الحقة تطرأ علي

 

 وعلى صاحب العمل أن يحدد مقدار المعاش المطلوب صرفه من المؤسسة في كل حالة على حدع.
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(: يساري فاي ااأن ةجاراءات ومساتندات ومواعياد صارف المعاااات المااار ةليهاا أحكاام القارار رقام 3مادع )

ررع الماار ةليه فيما لم يرد في اأنه ناص خااص فاي األنظماة أو العقاود المقا 1977( لسنة 12)

 لها وبما ال يتعارض مع أحكامها. 

 

(: يناــر هــــذا القـــرار في الجــريـدع الرسمـية، ويعمـاـل باه اعتبااران مان تااريخ نااره، وعلاى مادير 4مادع )

 .)*(عام المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 وزيـر الماليـة ووزير النفط بالوكالةو

 

 

 خالـد الصـالحأنس 

 

 هو 1437ربيع اآلخر  9 :صدر في
 م 2016 نا ر  19          

 

                                                           
 .24/1/2016بتاريخ ( من الجريدة الرسمية 1272نشر بالعدد رقم )  )*(
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 2016( لسنة 8قرار رقم )

 باأن

 أوجه صرف الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن

 مخالفة أحكام قانون التأمينات االجتماعية

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ،ووزير النفط بالوكالة ووزير المالية
 

( 61لااى قااانون التأمينااات االجتماعيااة الصااادر باااألمر األميااري بالقااانون رقاام )بعااد االطااالع ع

 والقوانين المعدلة له، 1976لسنة 

 وبناء على عرض مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
 

 ــ قــرر ــ

ينااات الغرامااات والمبااالغ المحكااوم بهااا عاان مخالفااة أحكااام قااانون التأميكااون الصاارف ماان (: 1مااادع )

ن لاانص المااادع ) االجتماعيااة بعااد موافقااة ماادير عااام  ( ماان هااذا القااانون124الماااار ةليااه وفقااا

 األوجه التالية:وجه أو أكثر من في المؤسسة 

أو  صااحيةفااي مجاااالت والمسااتحقين عاانهم تقااديم خاادمات ألصااحاب المعااااات التقاعديااة  -أ

 ثقافية أو ترفيهية أو رياضية أو اجتماعية.

املين بالمؤسسااة وذويهاام فااي المجاااالت المنصااوص عليهااا فااي البنااد تقااديم خاادمات للعاا -ب

 السابق.

 

 .)*(نارهويعمل به من تاريخ  ،(: ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية2مادع )

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزير النفط بالوكالة ووزير المالية

 

 أنس خالد الصالح

 هو 1437دمادي األولى  30 :صدر في
 م 2016مووووووووووووووووووووووووارس  09          

 

                                                           
 .20/5/2016بتاريخ ( من الجريدة الرسمية 1280نشر بالعدد رقم )  )*(
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 (1)المجلس األعلى لشئجن المعاقين

 
 م2001( لسنة 102قرار وزاري رقم )

 بشأن
 معووواش اإلعاقوووة

 
 رئيس المجلس األعلى لشؤون المعاقين وزير الشئجن االدتماعية والعمل:

 
( 17اقين وعلى القرار الجزاري رقم )بشأن رعاية المع 1996لسنة  49بعد االطالع على القانجن رقم  
 بشأن تشكيل المجلس األعلى لشئجن المعاقين، 1997لسنة 

( لسنة 61وبعد االطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) 
 والقجانين المعدلة له، 1976

 والقجانين المعدلة له، في شأن المساعدات العامة 1978لسنة  22وعلى القانجن رقم  
 1980( لسنة 69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بقانجن رقم ) 

 والقجانين المعدلة له،
 ،23/9/2000( بتاريخ 4وبناء على مجافقة المجلس األعلى لشئجن المعاقين باالدتماع رقم ) 
م بشأن المجافقة على تحميل ميزانية 11/4/2001اريخ بت 8589وبناء على كتاد وزارة المالية رقم  

 الخزانة العامة للدولة بكافة المبالغ المصروفة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية،
 وبناء على عرض مقرر المجلس األعلى لشئجن المعاقين، 
 وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. 

 

 وووووو قووررووووو 
 
 (1مادة )

 للشخص المعاق العادز عن العمل معاش إعاقة وفق الضجابط والشروط اآلتية: يصرف 
 أن يكجن كجيتي الجنسية وأن ال يقل عمره عن ثمانية عشر سنة ميالدية. (1

 معاق إعاقة دائمة بشهادة من اللجنة الطبية. (2

 أن يكجن لديه شهادة من اللجنة الطبية بعجزه عن العمل )كلي أو دزئي(. (3

 فا في أي دهة أخرى ويتقاضى مرتبا شهريا.أن ال يكجن مجظ (4

 أن ال يكجن ااصال على مساعدة ادتماعية من وزارة الشئجن االدتماعية والعمل. (5

                                                           

 .2004( لسنة 1معدل بالقرار رقم ) (1)
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بشأن  49/96( من القانجن 9ال يججز الجمع بين معاش اإلعاقة والمعاش المستحق لنص المادة ) (6
العسكريين على أن يصرف للمعاق  رعاية المعاقين أو طبقا لقجانين التأمينات االدتماعية أو معاشات

 المعاش األكبر.

ال  ؤثر اشتراك المعاق بالتأمينات في الباد الخامس من التأمينات االدتماعية على أاقيته في  (7
 الحصجل على معاش اإلعاقة.

 ال يججز االستبدال من هذا المعاش. (8

لتي تقجم بدراسة بعد استكمال دميع الشروط السابقة يعرض الطلب على لجنة معاش اإلعاقة ا (9
 الطلبات ويرسل لمن  تم المجافقة على طلبه لمؤسسة التأمينات االدتماعية لصرف المعاش.

 
 (1) (2مادة )
 

 اسب اآلتي: األولىفي المادة الجاردة  تحدد قيمة المعاش لكل من تنطبق عليه الشروط 
 

 د نارا لألعزد. 255 (1

 د نار للمتزوج. 350 (2

را إذا كان الطفل معاق وذلك اسب األنظمة المعمجل بها بد جان د نا 75د نارا لكل طفل و 50 (3
 الخدمة المدنية.

 
 (3مادة )
 

يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بصرف المعاشات المقررة وفقا لهذا القرار ويعمل به  
 من تاريخه.

 
 (4مادة )
 

 ذه.ويعهد إلى دهات االختصاص بتنفي (2)  نشر بالجريدة الرسمية
 رئيس المجلس األعلى لشئجن المعاقين

 وزير الكهرباء والماء
 ووزير الشئجن االدتماعية والعموول

 طالل مبارك العيووار
 هو1422ربيع اآلخر  13صدر في : 
 م2001 جليوووج   4المجافق  : 

 

                                                           

 .1/4/2004المعمجل به من  2004( لسنة 1مادة معدلة بالقرار رقم ) (1)
 

 .15/7/2001( من الجريدة الرسمية بتاريخ 522نشر بالعدد ) (2)
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 1978( لسنة 8تعميم رقم ) 
 

دتماعيوة الصوادر بواألمر األميوري بالقوانجن رقوم ( مون قانووجن التأمينووات اال115تنفيذا ألاكام الموادة )      
 في شأن قجاعد الجمع. 1978( لسنة 5وألاكام قرار وزير المالية رقم ) 1976( لسنة 61)
 

علووى دميووع الجهووات الحكجميووة بمووا فووي ذلووك الهيئووات والمؤسسووات ذات الميزانيووات الملحقووة بميزانيووة       
العامووة األخوورى وكووذلك أصووحاد األعمووال فووي القطوواعين األهلووي  الدولووة أو ذات الميزانيووات المسووتقلة والجهووات

والنفطي التي تقجم بصرف مبالغ بصفة دوريوة ألصوحاد المعاشوات ،  سوجاء كانوت هوذه المبوالغ تصورف بصوفة 
مرتوب أو مكافوأة أو غيور ذلووك مون مسوميات ، وسوجاء كووان  مون  تقاضواها شواغال لجظيفووة عاموة أو كوان قائمووا 

المؤسسوووة العاموووة للتأمينوووات  بإخطوووارضوووة أو كوووان الصووورف لسوووبب آخووور، أن تقوووجم بخووودمات مؤقتوووة أو عار 
االدتماعية بهذه الحاالت وبالقرارات الصادرة فوي شوأنها أو بوالعقجد أو أي سوند آخور  وتم علوى أساسوه الصورف 

 .1977وكذلك بالمبالغ التي تم صرفها لهذه الحاالت منذ أول أكتجبر سنة 
 

 وزير المالية             
 (اإلدارة)رئيس مجلس                             
 عبد الرامن سالم العتيقي                 

    هو 1398دمادي اآلخرة  8التاريخ :

 م1978ما ج  15          
 



234 

 

 1978( لسنة 12تعميم رقم )
 

لحكجمية قد انتهت الاظت المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية أن عددا من العاملين في الجهات ا      
واستحقجا معاشات تقاعدية ،  وقوام بعضوهم  1/10/1977خدمتهم قبل العمل بقانجن التأمينات االدتماعية في 

بقوانجن معاشوات  1960( لسونة 3باستبدال دزء من معاشه بمبلغ تقاعدي وفقا ألاكوام المرسوجم األميوري رقوم )
نهم في ذات الجهات التوي كوانجا يعملوجن بهوا أو فوي دهوات ومكافآت التقاعد للمجظفين المدنيين ، ثم أعيد تعيي

صوندوق التقاعود  إلوىأخرى ، ولم تقوم هوذه الجهوات بخصوم قيموة الجوزء المسوتبدل شوهريا مون المرتوب وتجريوده 
 الذي الت محله المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية.

 
 م.ولما كان ذلك من شأنه أن يعرض بعض األمجال العامة للتقاد      
 

لذلك تهيب المؤسسة بالجهات الحكجميوة والهيئوات العاموة والمؤسسوات العاموة وأصوحاد األعموال فوي       
القطاعين األهلي والنفطي الذ ن يستخدمجن أيوا مون أصوحاد المعاشوات الوذ ن أوقفوت معاشواتهم بسوبب العوجدة 

اط االسوتبدال ابتوداء مون مرتوب العمول، أن  بوادروا بالبودء فوي خصوم موا قود يكوجن مسوتحقا علويهم مون أقسو إلى
خصووم متجموود أقسوواط االسووتبدال التووي لووم  ووتم سوودادها موون توواريخ االسووتبدال اتووى  إلووى باإلضووافةالشووهر الحووالي 

تاريخ بدء الخصم وذلك في ادود القودر الجوائز الخصوم بوه مون المرتوب وفقوا ألاكوام قوانجن التجظوف أو قوانجن 
 المؤسسة شهريا مع االشتراكات الدورية. إلىلمخصجمة العمل بحسب األاجال. ويتم أداء المبالغ ا

 
تشكر أصحاد األعمال في كافة القطاعات لحسن تعاونهم معها في تنفيوذ أاكوام قوانجن  إذوالمؤسسة       

 التأمينات االدتماعية، فان هذا التعميم يعتبر مطالبة لكل منهم بما تضمنته أاكامه.
 

 المد ر العام              
 امود عبداللوه الججعان                

 
 هو1398ذو القعدة  20التاريخ: 

 م1978أكتجبر  22           
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 1981( لسنة 4عميم رقم )ت
 في شأن

 التعيين إعادةرد مكافأة التقاعد في االة 
 بالحكجمة للمجظفين المستقيلين منها

 
فوووي شوووأن اللوووجائح  1979لسووونة ( 30أصووودر د وووجان الموووجظفين التعمووويم رقوووم ) 9/10/1979بتووواريخ       

 .1979والقرارات والتعاميم الصادرة في شئجن التجظي  والتي سيستمر العمل بها بعد أول  جليج سنة 
 

( 93( مون قوانجن الخدموة المدنيوة و )27أنه طبقا للمادتين ) إليهوقد أوضح الد جان بالتعميم المشار      
للجائح والقورارات المعموجل بهوا فوي شوئجن الموجظفين وقوت نفواذ مون نظوام الخدموة المدنيوة فانوه يسوتمر العمول بوا

أاكام القانجن والنظام لمدة سنة أو لحين صدور اللجائح والنظم الالزمة لتنفيوذ أاكامهوا أ هموا أسوبق بشورط أال 
 تتعارض مع أاكام أي من القانجن أو النظام.

 
كجمية بشأن قورار مجلوس الوجزراء رقوم المؤسسة بعض االستفسارات من الجهات الح إلىواي  وردت       
بعود  إالتعيين أي مجظف سبق أن انتهت خدمتوه باالسوتقالة  إعادةوالذي يقضي بعدم دجاز  1970( لسنة 13)

 أن  رد قيمة مكافأة التقاعد التي يكجن قد قبضها كاملة.
 

طبقوا لتعمويم  30/6/1980أن قرار مجلس الجزراء سالف الذكر يعتبر العمل به منتهيوا فوي  إلىونظرا       
 .إليهد جان المجظفين المشار 

 
التعيووين بالحكجمووة للمووجظفين المسووتقيلين  إلعووادةانووه لووم يعود شوورطا  إلووىلوذلك تجدووه المؤسسووة النظوور       

يكجن رد المكافأة سجاء دفعة وااودة  وإنمامنها القيام برد مكافأة التقاعد التي يكجن قد قبضها أي منهم كاملة. 
، 1978( لسوونة 1المؤسسووة رقووم ) إدارةسوواط طبقووا للقجاعوود والشووروط التووي  تضوومنها قوورار مجلووس أو علووى أق

طلب المجظف المعاد تعيينه بالحكجمة ضم مدة خدمته السابقة التي صرفت عنهوا  إذاالمرفق صجرة عنه، وذلك 
 مدة خدمته الجد دة المحسجبة طبقا ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية. إلىالمكافأة 

 المد ر العام      
 امد عبدهللا الججعان

 
 

 هو1401دمادي اآلخرة  11التاريخ: 
 م 1981ابووووريل  16         
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 1983( لسنة 2تعميم رقم )
 في شأن

 صرف ورد مكافأة التقاعد
 

بتعوود ل بعووض أاكووام قووانجن التأمينووات االدتماعيووة وقووانجن  1983( لسوونة 4ألاكووام القووانجن رقووم ) إعموواال     
 إدارةوقوورار مجلووس  1983( لسوونة 7عاشووات ومكافووآت التقاعوود للعسووكريين، وألاكووام قوورار وزيوور الماليووة رقووم )م

 ، يكجن صرف ورد مكافأة التقاعد وفقا لما  لي:1983( لسنة 1المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية رقم )
 

 أوال : صرف مكافأة التقاعد:
اشووتراك الموووؤمن عليووه فووي البووواد الخووامس موون قوووانجن انتهووى  أوانتهووت خدمووة المووؤمن عليوووه،  إذا

التأمينوووات االدتماعيووووة، أو انتهووووت خدموووة المسووووتفيد الخاضووووع ألاكووووام قوووانجن المعاشووووات ومكافووووآت التقاعوووود 
بنوواء علووى طلبووه وطبقووا  إالللعسووكريين، ولووم يكوون مسووتحقا لمعوواش تقاعوودي، اسووتحق مكافووأة تقاعوود ال تصوورف 

 للشروط والقجاعد اآلتية:
 

 :صرف المكافأة دفعة واادةااالت  (1
 الحاالت اآلتية: إادىتصرف مكافأة التقاعد دفعة واادة في 

علوى انتهوواء الخدموة أو االشوتراك فوي التووأمين دون أن  (1)انقضوت سوتة أشوهر إذا (أ
 الخضجع للتأمين. إلىيعجد المؤمن عليه أو المستفيد 

الستين أ هما أقول،  بلغ المؤمن عليه السن المقررة قانجنا لترك الخدمة أو سن إذا (د
 ولج كان بلجغ هذه السن أو تلك بعد انتهاء الخدمة.

 .1982كانت المكافأة قد استحقت قبل أول فبرا ر سنة  إذا ج(
 في ااالت الجفاة أو العجز الكامل، بعد انتهاء الخدمة. د(

 
 :نظام صرف المكافأة على دفعات شهرية  (2

على دفعات شهرية قيموة كول دفعوة  يججز لمن استحق مكافأة تقاعد أن يطلب صرفها (أ
 %( من المرتب أو شريحة الدخل التي اسب على أساسها االشتراك.65منها )

، تصووورف بعووودها بووواقي (2)ال يجوووجز أن يجووواوز عووودد الووودفعات المنصووورفة سوووتة أشوووهر (د
 المكافأة.

الخضجع للتأمين مرة أخرى قبل أن يسوتكمل  إلىعاد المؤمن عليه أو المستفيد  إذا    ج(
المودة الجد ودة،  إلوىالمكافأة، وكان ضم المودة المحسوجبة عنهوا المكافوأة دوائزا  صرف

( موون ثانيووا موون هووذا 3التووزم بوورد مووا صوورف منهووا وفقووا لمووا هووج مبووين فووي )د( موون )
 التعميم.

 

                                                           

 .1986( لسنة 5( الستة أشهر أصبحت سنة كاملة بمجدب القرار الجزاري رقم )2،1)
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 مجانع صرف المكافأة: (3
كوووان الموووؤمن عليوووه أو  إذااووواالت الصووورف المتقدموووة  إاووودىال تصووورف مكافوووأة التقاعووود، ولوووج توووجفرت 

لمستفيد قد أصبح مورة أخورى خاضوعا للتوأمين وكانوت المودة التوي اسوتحق عنهوا المكافوأة دوائزا ضومها ا
 المدة الجد دة. إلى
 

 :ثانيا : ضم المدد السابقة ورد مكافأة التقاعد
يجب لضم مدد الخدمة السابقة أو مدد االشتراك في البواد الخوامس التوي أد وت عنهوا مكافوأة التقاعود 

ليوه أو المسوتفيد المكافوأة التوي أد وت لوه دون أيوة فجائود عنهوا وفقوا لشوروط وقجاعود أن  رد الموؤمن ع
 ومجاعيد رد المكافأة وضم المدد المنصجص عليها فيما  لي:

 

 ميعاد تقديم طلب الضم:  (1
 

لعمووول )تووواريخ ا 1/2/1983كانوووت المكافوووأة قووود أد وووت للموووؤمن عليوووه أو المسوووتفيد قبووول  إذا (أ
( فيشترط تقوديم طلوب الضوم خوالل سونتين مون هوذا التواريخ، 1983( لسنة 4بالقانجن رقم )

 من تاريخ دجازه. إالوال  بدأ هذا الميعاد في الحاالت التي ال يكجن فيها الضم دائزا 
( 4)تواريخ العمول بالقوانجن رقوم ) 1/2/1983كانت المكافأة قد أد ت للموؤمن عليوه بعود  إذا (د

الخضوجع  إلوىنتين مون تواريخ العوجدة ( فيشترط تقديم طلب الضم خالل مودة سو1983لسنة 
ان كووان هووذا  1/6/1983فووي  1983( لسوونة 1للتووأمين أو موون توواريخ العموول بووالقرار رقووم )

 .(1)التاريخ تاليا لذلك
باسوتكماله خوالل مودد الخضوجع للتوأمين،  إالبدأ ميعاد طلب ضم المدد السابقة فال  نقضي  إذاج(     

مدد التوي تورك فيهوا الموؤمن عليوه العمول أو النشواط بمعنى أنه ال تحسب من هذا الميعاد ال
 الخاضع للتأمين وذلك اتى يستفيد من الميعاد كامال.

 
 :(2)اختيار طريقة رد المكافأة (2

على المؤمن عليه أن يحدد في طلوب الضوم طريقوة رد المكافوأة سوجاء دفعوة وااودة أو علوى            
ة دفعة واادة ولم يقوم بتنفيوذ ذلوك خوالل شوهر لم  بين ذلك أو اختار رد المكافأ فإذاأقساط، 

 من تاريخ طلب الضم  تم الرد على أقساط شهرية وفقا لنظام التقسيط التالي:
 .:(3)نظام التقسيط (3

 18و  12يكجن رد المكافأة بالتقسيط على ستوووة أقسووواط شهريوووة أو مضاعفاتهوووا أي ) (أ
( شوهرا أو المودة 60قسويط )الوخ بحيو  ال تتجواوز مودة الت…شوهرا(  36و  30و  24و 

 المطلجد ضمها ان كانت اقل.

 
كووان المووؤمن عليووه أو المسووتفيد قوود أد ووت لووه المكافووأة كلهووا أو بعضووها وفقووا لنظووام  إذا (د

الصرف على دفعات شهرية فيلتزم برد ما صرفه منها علوى عودد مون األقسواط الشوهرية 
                                                           

 ( عدلت هذه األحكام.3،2،1) 
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عات الشووهرية التووي يعووادل عشوور أمثووال عوودد الوودفعات التووي صوورفها، فلووج أن عوودد الوودف
 صرفت من المكافأة خمس دفعات فيلتزم برد ما صرفه على خمسين قسطا شهريا.

ومووا بعووده موون  1/2/1983ج(   ال يفيوود المووؤمن عليووه أو المسووتفيد الووذي انتهووت خدمتووه فووي 
الخضوجع للتوأمين  إلوىكانوت العوجدة  إذاتقسيط مكافأة التقاعد التي أد ت له دفعة واادة 

 ة على انتهاء المدة المطلجد ضمها.قبل انتهاء سن
كان المؤمن عليه أو المستفيد قد انتهوت مودة خدمتوه أو اشوتراكه قبول أول فبرا ور  إذاأما       

، فال يفيد من تقسيط مكافأة التقاعد عن هذه المودة والتوي صورفت لوه دفعوة 1983سنة 
لوى انتهواء المودة الخضجع للتأمين قبل انقضاء ستة أشوهر ع إلىكان قد عاد  إذاواادة 

 المذكجرة.
 

المؤسسة صوااب  إخطارد(      يستحق القسط الشهري ابتداءا من آخر الشهر التالي لتاريخ 
العمل أو المؤمن عليه الخاضع للبواد الخوامس بقيموة القسوط الشوهري، ويلتوزم بسوداده 
للمؤسسووة فووي مجاعيوود أداء االشووتراكات الشووهرية ووفقووا لألاكووام المنصووجص عليهووا فووي 

 بشأن قجاعد اساد وأداء االشتراكات. 1977( لسنة 10قرار وزير المالية رقم )
 

هو(   يستمر خصم األقساط من المعاش التقاعدي، أما في االة استحقاق مكافوأة تقاعود فتحول 
 مجاعيد باقي األقساط وتخصم كاملة منها.

 
توي لوم يسوتكمل وفواء وال 1983و(  المكافآت التي بدأ ردها بالتقسيط قبول أول فبرا ور سونة 

أن  تم الجفواء بأصول  إلىأصلها اتى هذا التاريخ يستمر سداد أقساطها بذات قيمتها 
 من الرد المبينة فيما بعد. اإلعفاءالمكافأة كامال، ما لم يقم سبب من أسباد 

 
 من رد المكافأة: اإلعفاء (4

اط المتبقيووة فووي يعفووي موون رد المكافووأة التووي طلووب ردهووا بالتقسوويط، كمووا يعفووي موون رد األقسوو
 الحاالت اآلتية:
 
وفوواة المووؤمن عليووه أو المسووتفيد أو عجووزه عجووزا كووامال ولووج كووان ذلووك بعوود انتهوواء  (أ

 الخدمة أو االشتراك.

 
 وفاة صااب المعاش أو عجزه عجزا كامال. (د
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 المدد التي تسري في شأنها القجاعد السابقة: (5

 
أو التي قضيت  1960لسنة  (3المدد المحسجبة وفقا ألاكام المرسجم األميري رقم ) (أ

قبلووه وخضووعت ألاكامووه وذلووك بمراعوواة الشووروط األخوورى لحسووابها وفقووا ألاكووام هووذا 
المرسووجم وكووذلك الموودد المحسووجبة وفقووا ألاكووام البوواد الثالوو  موون قووانجن التأمينووات 

مودة اشوتراك فوي توأمين  إلوىاالدتماعية، متى كانوت المودد الموذكجرة مطلجبوا ضومها 
الموودد الخاضووعة ألاكووام قووانجن معاشووات  إلووىكووان مطلجبووا ضوومها البوواد الثالوو ، أو 

 إلووىومكافووآت التقاعوود للعسووكريين بشوورط تحجيوول ااتيوواطي الموودة المطلووجد ضوومها 
 الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانجن.

أو المحسوجبة  1960( لسونة 3المدد المحسجبة وفقا ألاكام المرسوجم األميوري رقوم ) (د
كانوت هوذه المودة أو تلوك مطلجبوا ضومها  إذا إليهوالمشوار وفقا ألاكام الباد الثالو  ا

( 14موودة االشووتراك فووي البوواد الخووامس وذلووك بشوورط مراعوواة أاكووام القوورار رقووم ) إلووى
فووي شووأن قجاعوود اسوواد موودد النشوواط والخدمووة السووابقة ضوومن موودة  1981لسوونة 

 االشتراك في الباد الخامس من قانجن التأمينات االدتماعية.
( 69بة وفقا ألاكام قوانجن معاشوات ومكافوآت التقاعود للعسوكريين رقوم )ج( المدة المحسج 

 إلوىمدة اشتراك في تأمين الباد الثالو  أو  إلىكان مطلجبا ضمها  إذا 1980لسنة 
( 11مدة اشتراك فوي توأمين البواد الخوامس بمراعواة أاكوام قورار وزيور الماليوة رقوم )

ألاكووام قووجانين معاشووات فووي شووأن ضووم موودد الخدمووة المحسووجبة وفقووا  1981لسوونة 
مودة االشوتراك فوي توأمين البواد الثالو  مون قوانجن  إلوىومكافآت التقاعد للعسكريين 

المشووار  1981( لسوونة 14التأمينووات االدتماعيووة، وأاكووام قوورار وزيوور الماليووة رقووم )
 في )د(. إليه

 
رد فوي هوذا التعمويم مون والمؤسسة على استعداد للرد على أية استفسارات قد تثوجر فوي شوأن تطبيوق موا و      

 أاكام وقجاعد.
 

 المد ر العام
 امد عبدهللا الججعان    

 هو1302شجال  7التاريخ: 
    م1983 جليج  17        
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 1986( لسنة 4تعميم رقم )
 بشأن

 )*(تعد ل بعض قجاعد صرف ورد مكافأة التقاعد
 

المؤسسوة  إدارةصودر قورار مجلوس  ( من قانجن التأمينات االدتماعية27،25ألاكام المادتين ) إعماال
 .1986( لسنة 5وقرار وزير المالية واالقتصاد رقم ) 1986( لسنة 1رقم )

 
 وقد تضمن القراران األاكام والقجاعد اآلتية:     
 

 : أوال : صرف مكافأة التقاعد على دفعات شهرية
حت سونة كاملوة تم تعد ل المدة التي تصرف خاللها مكافأة التقاعد على دفعات شوهرية فأصوب (1

 بدال من ستة أشهر.
طلوووب الموووؤمن عليوووه أو المسوووتفيد الوووذي تنتهوووي خدمتوووه دون  إذاوطبقوووا لهوووذا التعووود ل فانوووه  (2

استحقاق معاش تقاعدي صرف المكافأة على دفعات شوهرية، فانوه سوجف يصورف لوه شوهريا 
ضوواء %( موون مرتبووه الشووهري األخيوور وذك اتووى اسووتنفاد مبلووغ المكافووأة أو انق65مووا يعوووادل )

 إلووىسوونة كاملووة يصوورف بعوودها مووا تبقووى منهووا، وذلووك مووا لووم يعوود المووؤمن عليووه أو المسووتفيد 
 الخضجع للتأمين من دد د قبل استكمال صرف المكافأة اي   جق  الصرف.

أموا مون انتهوت خدمتوه قبول ذلوك  18/5/1986يسري التعد ل على ااالت انتهاء الخدمة بعد  (3
وهج صرف الدفعات لمدة سوتة أشوهر فقوط  إليهبالنسبة فان نظام الصرف السابق يظل ساريا 

 الخضجع للتأمين من دد د. إلىيصرف بعدها ما تبقى من المكافأة ما لم يعد قبل ذلك 
 

 ثانيا : رد مكافأة التقاعد:
تم تمد د ميعاد تقديم طلب ضم المدد التي صورفت عنهوا مكافوأة التقاعود لمون انتهوى بالنسوبة  (1

 .17/5/1987وتنتهي في  18/5/1986لمدة سنة دد دة بدأت في  هذا الميعاد وذلك إليهم
يجووجز االسووتفادة موون الميعوواد الجد وود للمووؤمن علوويهم أو المسووتفيد ن الووذ ن  نتهووي الميعوواد  (2

. علمووا بووأن الميعوواد األصوولي للضووم هووج سوونتان موون 17/5/1987األصوولي لضووم مووددهم قبوول 
 العمل. إلىتاريخ العجدة 

علوى أقسواط شوهرية تعوادل كول منهووا  – رغب في ردهوا بالتقسويط  لمن – تم تقسيط المكافأة  (3
%( من المرتب الخاضع للتأمين في تاريخ تقديم الطلب. ويظل القسط ثابتا اتى ولوج زاد 10)

 المرتب بعد ذلك.

 رفووق بطلووب الضووم الووذي يقوودم عوون طريووق صووااب العموول شووهادة بالمرتووب الخاضووع للتووأمين  (4
 لب.لطالب الضم في تاريخ تقديم الط

                                                           
 .من هذا الكتاد (244المكمل لهذا التعميم صفحة ) 1986( لسنة 6تعميم رقم )الأنظر   )*(
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ويرغوووب الموووؤمن عليوووه أو  18/5/1986كانوووت مكافوووأة التقاعووود قووود سوووبق تقسووويطها قبووول  إذا (5
(، فعليووه أن  تقوودم بطلووب 3المسووتفيد فووي االسووتفادة موون التقسوويط علووى النحووج المبووين فووي )

لتقسيط ما تبقى عليه من المكافوأة علوى ذلوك النحوج عون طريوق صوااب العمول أو المؤسسوة 
 مباشرة. 

 
ا  تضوومنه القووراران موون أاكووام وقجاعوود دد وودة تتعلووق بووالمؤمن علوويهم والمسووتفيد ن، تردووج ونظوورا لموو      

 المؤسسة نشر هذا التعميم عليهم.
 

 والمؤسسة على استعداد للرد على أية استفسارات قد تثجر في شأن تطبيق ما ورد في هذا التعميم.      
 

 المد ر العام
 فهد مزيد الردعان      

 هو106 شجال 9التاريخ: 
 م1986 جنيج  15          
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 )*(1986( لسنة 5تعميم رقم )
 بشأن

 قجاعد الجمع بين المعاش التقاعدي وبين المرتب
 

( من قانجن التأمينات االدتماعية أصدر وزير المالية واالقتصواد القورار رقوم 115لحكم المادة ) إعماال      
معاش التقاعدي وبين المرتب، ويسوري هوذا القورار اعتبوارا في شأن تعد ل قجاعد الجمع بين ال 1986( لسنة 6)

 .1/6/1986من 
 

 وطبقا لهذا القرار فقد أصبحت شروط الجمع وقجاعد الخصم من المعاش على النحج التالي:      
 

 أوال : شروط الجمع :
ضومن المودد  30/6/1980القيد الخواص بعودم االعتوداد بمودد الخدموة الالاقوة علوى  إلغاءتم  (1

 هلة للجمع.المؤ 
وطبقا لهذا التعد ل فانه سجف تحسوب ضومن المودد المؤهلوة للجموع كافوة المودد التوي قضويت  (2

، وهووي 30/6/1980ولووج كانووت الاقووة علووى  –موودني أو عسووكري  –فووي القطوواع الحكووجمي 
 محددة على النحج التالي:

 
 خمس عشرة سنة بشرط بلجغ سن الخمسين في تاريخ انتهاء الخدمة. (أ
 بلجغ سن الخامسة واألربعين عند انتهاء الخدمة. عشرون سنة بشرط (د

 ج(   خمس وعشرون سنة أيا كانت السن عند انتهاء الخدمة.
 

يظل ساريا تحد د الجهات التي يججز فيها الجمع بين المعاش التقاعدي وبين المرتب وهي  (3
ك فوال في القطاعين األهلي والنفطي فيما عدا الشوركات المملجكوة بالكامول للدولوة. وعلوى ذلو

 .إليهايججز الجمع في القطاع الحكجمي أو في الشركات المشار 
المؤسسة خالل ثالثوة أشوهر مون  إلىمن الجمع تقديم طلب بذلك  لإلفادةكذلك فانه يشترط  (4

 تاريخ االلتحاق بالعمل الجد د.
 

 ثانيا : قجاعد الخصم من المعاش التقاعدي:
 
االة الجمع بينه وبين المرتب وذلك بمراعاة السن  تم تعد ل قجاعد الخصم من المعاش التقاعدي في (1

 ومجمجع المعاش والمرتب.

                                                           
 .1978( لسنة 5بتعد ل بعض أاكام القرار رقم ) 1987( لسنة 3اكام هذا التعميم بصدور القرار الجزاري رقم )تم تعد ل أ  )*(
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كانوت سون المتقاعود فوي تواريخ  إذاوطبقا لهذا التعد ل فانه لن يخصم أي قدر من المعاش التقاعدي  (2
بلغ هذه السن خالل مدة الجموع ايو   جقو  الخصوم  إذاالجمع تبلغ خمسين سنة على األقل وكذلك 

 اعدي اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي بلغ فيه هذه السن.من المعاش التق
لووم  تجوواوز مجمووجع المعوواش التقاعوودي  إذاكووذلك فانووه لوون يخصووم أي قوودر موون المعوواش التقاعوودي  (3

 ( د نار شهريا وذلك بصرف النظر عن سن المتقاعد.1000والمرتب )
المرتوب تقول عون الخمسوين وكووان  كانوت سون المتقاعود الوذي يجموع بوين المعواش التقاعودي وبوين إذا (4

( د نار شوهريا، فانوه سوجف  جقو  مون معاشوه التقاعودي 1000مجمجع المعاش والمرتب  زيد على )
 ما يعادل ربع الزيادة.

 
 مثال:
( د نارا والسن تقل عن الخمسين، فان 500( د نارا والمرتب من العمل )600كان المعاش التقاعدي ) إذا

( د نارا فقط وهج ما يعادل ربع زيادة مجمجع المعاش 25لتقاعدي هج )ما  جق  صرفه من المعاش ا
 ( د نار.1000التقاعدي والمرتب على )

 
المقصجد بالمرتب في تطبيق القجاعد السابقة هج المرتب الخاضع للتأمين بصرف النظر عون المرتوب  (5

ر فوان موا يعووجل ( د نوا1300كوان المرتوب الفعلوي هووج ) فوإذاالفعلوي الوذي  تقاضواه صوااب المعوواش. 
 ( د نار فقط وهج الحد األقصى للمرتب الخاضع للتأمين.1000عليه في تطبيق تلك القجاعد هج )

 
سووجف تطبووق القجاعوود السووابقة فووي دميووع اوواالت الجمووع فيمووا عوودا اوواالت أصووحاد المعاشووات موون  (6

ت . ونظورا ألن بعوض أصوحاد المعاشوا1/3/1981ومون العسوكريين قبول  1/10/1977المدنيين قبل 
ممن تنطبق بشأنهم قجاعد الخصم الجد دة يجمعجن االيا بين المعواش التقاعودي وبوين المرتوب دون 

عدم الخصم اتى انتهاء خودمتهم  إليهمخصم أي قدر من المعاش، فانه قد تقرر أن يستمر بالنسبة 
 ، ثم تسري عليهم تلك القجاعد في االة التحاقهم بعمل دد د.1/6/1986السارية في 

 

مون أاكوام وقجاعود دد ودة تتعلوق بوالمؤمن علويهم والمسوتفيد ن،  إليهونظرا لما  تضمنه القرار المشار       
 تردج المؤسسة نشر هذا التعميم عليهم.

 
 والمؤسسة على استعداد للرد على أية استفسارات قد تثجر في شأن تطبق ما ورد في هذا التعميم.      
 

 المد ر العام
 نفهد مزيد الردعا      

 هو 1406شجال  9  التاريخ: 
 1986 جنيج  15         
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 1986( لسنة 6تعميم رقم )
 بشأن

 تقسيط ما تبقى من مكافأة إعادةطلبات 
 
 

بشووأن تعوود ل بعووض أاكووام قجاعوود صوورف ورد مكافووأة  1986( لسوونة 4لتعموويم المؤسسووة رقووم ) إلحاقووا      
 التقاعد.

 
تقسويط موا  إلعوادةة تقودم الموؤمن عليوه أو المسوتفيد بطلوب  ردى من كافة أصوحاد األعموال فوي االو      

 –التقسويط  إعوادةرفوق طلوب  –، مجافواة المؤسسوة إليوهتبقى من مكافأة التقاعد طبقا لما ورد بوالتعميم المشوار 
 ببيان باألقساط التي تم سدادها اتى تاريخ تقديم الطلب وكذا شهادة بالمرتب الخاضع للتأمين في هذا التاريخ.

 
 مد ر العامال

 فهد مزيد الردعان      
 هو1407صفور  10التاريخ: 
  م1986أكتجبور  14 
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 1987( لسنة 1تعميم رقم )

 باأن

 االستفسارات المتعلقة بتطبيق قانون التأمينات االجتماعية

 

تالحظ المؤسسة أن بعض الجهات الحكومية تتصدى إلبداء الرأي في بعض األماور المتعلقاة بتطبياق       

 أحكام قانون التأمينات االجتماعية دون الرجوع ةلى المؤسسة.

 

ولما كانت المؤسسة هاي الجهاة التاي أنااط بهاا قاانون التأميناات االجتماعياة تنفياذ أحكاماه، ومان ثام       

فهي جهة االختصاص الوحيدع التي يرجع ةليها في كافة األمور المتعلقة به، كما أناه يترتاب علاى ةباداء الارأي 

بل جهات غير مختصة نتائج ضارع في بعض الحاالت وذلك في حالة مخالفاة هاذا الارأي لماا اساتقر علياه من ق

 العمل بالمؤسسة طبقا ألحكام القانون.

 

لاذلك تهياب المؤسساة بكافااة الجهاات الحكومياة الرجااوع ةليهاا فاي اااأن أي استفساار يتعلاق بتطبيااق       

 أحكام قانون التأمينات االجتماعية.

 

 ر العامالمدي

 فهد مزيد الرجعان       

 هـ 1407رجب  22 التاريخ: 

 م1987مارس  22
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 1987( لسنة 2تعميم رقم )

 في شأن
 االلتزام بسداد األقساط المستحقة على المؤمن

 عليهم في مجاعيدها المقررة قانجنا
 وما  ترتب على عدم أو تأخير سدادها من آثار

 
ألقسواط المختلفوة المسوتحقة لهوا علوى الموؤمن علويهم، ظواهرة عودم تكشف للمؤسسوة عنود مرادعتهوا ل      

انتظام بعض أصحاد األعمال في سوداد تلوك األقسواط فوي مجعودها المقورر قانجنوا وهوج مجعود سوداد االشوتراكات 
 الشهرية أي في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه.

 
 فإنهوابقيموة تلوك األقسواط ومجاعيود سودادها، أصوحاد األعموال  بإخطواركانت المؤسسة قد قاموت  وإذا      

تووذكرهم بمووا تقضووي بووه أاكووام الئحووة اسوواد وأداء االشووتراكات والمبووالغ األخوورى المسووتحقة وفقووا ألاكووام قووانجن 
، نحووج التووزام صووااب العموول بووأن  ووؤدي 1977( لسوونة 10التأمينووات االدتماعيووة الصووادرة بووالقرار الووجزاري رقووم )

ررة لسووداد االشووتراكات الشووهرية،  األقسوواط المسووتحقة علووى المووؤمن علوويهم موون للمؤسسووة فووي المجاعيوود المقوو
العوواملين لديووه والتووي سووبق للمؤسسووة أن أخطرتووه بقيمتهووا ومجاعيوود سوودادها، وانووه  ترتووب علووى عوودم أو تووأخير 

 وأية أثار أخرى.  إضافيةوفائه بها في تلك المجاعيد، تحمله بما يقرره القانجن من فجائد ومبالغ 
 
وعليووه فووان المؤسسووة تهيووب بأصووحاد األعمووال ضوورورة التقيوود بسووداد األقسوواط المسووتحقة لهووا لوودى       

بقيمتهوا ومجاعيود سودادها، ضورورة سودادها فوي مجاعيودها  إخطوارهمالمؤمن عليهم من العاملين لد هم والسابق 
به القوانجن مون آثوار علوى عودم المقررة قانجنا وهج أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه وذلك تالفيا لما  رت

 أو تأخير سدادها في تلك المجاعيد.
 

 المد ر العام
 فهد مزيد الردعان      

 
 هو 1407شووجال  26التاريخ 
 م1987 جنيووج  22        
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 1988( لسنة 2) تعميم رقم
 بشأن

 طريقة اساد اإلدازات المرضية
موؤمن عليوه بالقطواعين األهلوي والنفطوي الحوق ( من قوانجن التأمينوات االدتماعيوة لل18ترتب المادة )

إذا لم يكن مستحقا لمعاش تقاعودي وفوق اكوم  في معاش مؤقت عند انتهاء الخدمة الستنفاذ اإلدازة المرضية،
 ( ولم يختر صرف مكافأة التقاعد.17الموادة )

ين ودوجد خوالف بوين أصوحاد األعموال مون القطواع -خوالل التطبيوق العملوي - وقد الاظت المؤسسة
فوي شوأن العمول فوي القطواع  1964( لسونة 38( مون القوانجن رقوم )37) المذكجرين في تفسير اكموي الموادتين

في شوأن العمول فوي قطواع األعموال النفطيوة، بشوأن تحد ود  1969( لسنة 28( من القانجن رقم )11و) األهلي،
ق اكميهموا، وينشوأ الحوق فوي السنة التي تتخوذ أساسوا فوي اسواد الرصويد المقورر قانجنوا لإلدوازة المرضوية وفو

 الخدمة باستنفاده. إنهاء
وقد استقر الرأي لدى المؤسسة، مؤيدة في ذلوك مون وزارة الشوئجن االدتماعيوة والعمول )كتواد الوجزارة 

( كجهة معنيوة باإلشوراف والرقابوة علوى تطبيوق قوانجني العمول 27/10/1986المؤرخ  8/8/31155رقم وش ع/
 ما يأتي: إلىآنفي الذكر 

 

السنة التي تتخذ أساسا في اساد اإلدازة المرضية المقررة هي سنة عقد العمل المبرم مع الموؤمن عليوه  ال:أو 
 محسجبة من تاريخ بدئه وليست السنة الميالدية أو السنة المالية لصااب العمل أو المنشأة.

ه الرصوويد المقوورر قانجنووا الخدمووة السووتنفاد اإلدووازة المرضووية بتجوواوز المووؤمن عليوو إنهوواء:  نشووا الحووق فووي ثانيووا
موع اسوتمرار المورض والتغيوب  إلدازته المرضية عن سنة العقد دفعة وااودة أو علوى دفعوات دون شوفاء،

 عن العمل وذلك قبل انتهاء السنة المذكجرة.
: إذا انتهت سنة العقد قبل أن يستنفد المؤمن عليوه الحود األقصوى المقورر لرصويد إدازاتوه المرضوية عنهوا، ثالثا

فووي اسووتنفاد الرصوويد المقوورر إلدازاتووه  –ت سوونة عموول دد وودة، فووإن لووه الحووق  قبوول انتهوواء خدمتووه وبوودأ
المرضية عن هذه السنة الجد دة كامال وال  دخل في اسابه ما قضاه من قبل من السنة السوابقة، إذ أن 

 لكل سنة من سنجات الخدمة اإلدازة المرضية الخاصة بها على الجده المتقدم.
االلتووزام بالبوواقي موون أاكووام المووادتين  -وبحسووب الحووال –يووان أنووه  تعووين فووي التطبيووق وغنووي عوون الب

 سالفتي الذكر.
خدمة الموؤمن  إنهاءأن  لتزم أصحاد األعمال األاكام المتقدمة، قبل  -من دانبها -وتأمل المؤسسة

( مون قوانجن 18ة )المواد بمقتضوىعليه الستنفاد اإلدازة المرضوية افاظوا علوى قيوام اقوه فوي المعواش المؤقوت 
 التأمينات االدتماعية سالف اإلشارة إليه.
 كما تراب أيضا بأي استفسار آخر بشأنه.

 المد ر العام
 فهود مزيود الردعان

 هو1408شعبان  27 :التاريخ
 م1988إبريول   14          
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 1988( لسنة 3تعميم رقم )
 بشأن

 عدم دخجل أقساط االستبدال
 به قانجناً في المقدار الجائز الحجز 
 

األعمال يمتنعوجن أو  تجقفوجن عون خصوم أقسواط رد مكافوأة نهايوة  أصحادفقد لجاظ مؤخرا أن بعض 
اسوابها لودى التحاقوه بالعمول  إعوادةالخدمة التي سبق للمؤمن عليه صورفها عون مودة خدمتوه السوابقة، وطلوب 

صووم بهووا موون مرتووب المووؤمن عليووه التووأمين، وذلووك بحجووة اسووتنفاد النسووبة الجووائز الخ إلووىالخضووجع  إلووىوالعووجدة 
)نصوف المرتوب  لد هم نتيجة تنفيذ أاكام نفقة صادرة ضده ويجري تنفيذها عن طريق الخصوم مون مرتبوه لود هم

مون قوانجن  32مون قوانجن الخدموة المدنيوة، ربوع األدور طبقوا للموادة  20بالنسبة للقطاع الحكجمي طبقا للموادة 
 العمل في القطاع األهلي(.

 
 2/28/88/572)فتوجى رقوم  مؤيودا فوي ذلوك مون إدارة الفتوجى والتشوريع -رأي بالمؤسسوةوقد انتهي ال

 ودجد خصم مثل هذه األقساط بصجرة مباشرة من مرتوب الموؤمن عليوه وفوي اودود إلى –( 6/3/1988 بتاريخ
، %( منه ودون أن تدخل قيمتها في اسواد النسوبة الجوائز الخصوم بهوا منوه قانجنوا وسولف اإلشوارة إليهوا 10)

أاكام قانجن التأمينات االدتماعية والقرارات المنفذة لوه وهوي  إلىوذلك باعتبار أن الحق في هذا الخصم يستند 
 الجادبة التطبيق في كل ما  تعلق بنظام التأمين والمعاشات.

 
كافة األقساط األخرى المستحقة وفقا ألاكام  إلىوغني عن البيان أن  نصرف هذا الرأي بدوره 

 مذكجر، وذلك التحاد األساس القانجني في الخصم بها من المرتب مع خصم أقساط رد المكافأة منه.القانجن ال
 

وعلى ذلك فإن المؤسسة تهيب بالسادة أصحاد األعمال متابعة الخصم بقيمة هذه األقساط مون مرتوب الموؤمن 
 إلوىهم بقيموة موا لوم  وتم خصومه وتجريوده عليه لد هم وفقا لما تقدم تفاديا لما  ترتب على مخالفته مون التوزام مباشور قوبل

بهم مون أعبوواء ماليوة أخوورى فووي موا  ترتووب علوى التووأخير فوي السووداد مون دووان إلووىالمؤسسوة موون هوذه األقسوواط باإلضوافة 
 .اقهم

 المد ر العام
 فهد مزيد الردعان

 
 هو1408شعبان  29: التاريخ
 1988إبريل  16         
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 1990( لسنة 1تعميم رقم )
 نأبش

 رات الحالة االدتماعيةإقرا
 

بشأن كيفية أاكام الرقابة على صرف العالوة  1986( لسنة 2أصدر د جان المجظفين تعميما رقم )
االدتماعية، ومن بين ما تقضى به أاكام هذا التعميم أن تقجم دهة العمل بأخذ إقرار على كل مجظف 

يه االته االدتماعية وقت كتابة  تقاضى عالوة ادتماعية عن زودته وأوالده كل ستة شهجر  بين ف
 اإلقرار، وبضرورة أن يقجم المجظف بالتبليغ عن كل تغيير يطرأ على نفس الحالة االدتماعية.

 
ونظرا ألهميوة هوذا اإلقورار بالنسوبة للمؤسسوة مون ايو  تحد ود مقودار العوالوة االدتماعيوة التوي تودخل 

 ضمن المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش على نحج صحيح.
 

صوجرة مون آخور إقورار االوة ادتماعيوة قدموه  إرفواقلذلك تردج المؤسسة من كافة الجهوات الحكجميوة 
المؤسسة،  إلىوذلك ضمن مستندات انتهاء الخدمة التي ترسل  –تنفيذا لتعميم الد جان المشار إليه  -المجظف

 تالفيا لصرف مبالغ دون وده اق.
 

 المد ر العام
 فهد مزيد الردعان

 هو1410ردوب   19 :التاريخ
 م1990فبرا ر  15        
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 1991( لسنة 2تعميم رقم )

 في شأن
 اإلعفاء من خصم دزء المستبدل من المعاش التقاعدي

 1991( لسنة 11الصادر بالمرسجم بقانجن رقم )
 

فووي شووأن اإلعفوواء موون خصووم الجووزء المسووتبدل موون المعوواش  1991( لسوونة 11صوودر المرسووجم بالقووانجن رقووم )
دي، ونظرا لما ورد للمؤسسة من استفسارات بشأنه، فإن المؤسسة توجد أن تجدوه نظور أصوحاد األعموال فوي كافوة التقاع

 القطاعات لما  لي:
ان اإلعفاء يخص أقساط االستبدال فقط دون غيرهوا مون بواقي األقسواط األخورى المسوتحقة للمؤسسوة كضوم مودد  (1

 الخدمة والمبالغ المنصرفة دون وده اق.
، وأمووا موون تووم االسوتبدال لهووم بعوود ذلووك 2/8/1990ن موون اإلعفوواء هووم مون تووم لهووم االسووتبدال قبول ان المسوتفيد  (2

التاريخ فيجب علوى أصوحاد األعموال االسوتمرار فوي خصوم األقسواط مونهم وتجريودها للمؤسسوة فوي مجاعيود أداء 
 االشتراكات الشهرية.

 لمؤسسة.تكجن مستحقة ووادبة األداء ل 30/9/1991أن أقساط االستبدال اتى  (3
وتخص من تمتعجا باإلعفاء الجارد  1991أن أقساط االستبدال التي تم سدادها عن شهري أكتجبر ونجفمبر لسنة  (4

 عادتها لذوي الشأن.إلأصحاد األعمال  إلىبالقانجن المشار إليه أعاله، فإن المؤسسة ستقجم برد تلك المبالغ 
 

 لذا تردج المؤسسة مراعاة ما ورد بعاليه.
  ر العام بالنيابةالمد     

 امد مشاري الحميضي
 هو1411دمادي اآلخر   5 :التاريخ
 م1991ديسمبووور  11        
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 1992( لسنة 1تعميم رقم )

 في اأن

 اإلجراءات التي يجب ةتباعها في حاالت الحوادث

 التي تقع للعسكريين

 

اش أو التعاويض فاي حالاة تقضي أحكام قوانين معااات ومكافات التقاعد للعسكريين باساتحقاق المعا

ةصابة العسكري باالعجز أو وقاوع الوفااع نتيجاة حاادث وقاع أثنااء تأدياة العمال أو بساببه أو أثنااء الاذهاب ةلاى 

 العمل أو العودع منه في الطريق الطبيعي.

ولما كانت المؤسسة هي الجهة التي تتولى تنفيذ تلك القوانين ويجب عليها أن تتأكاد قبال صارف أياة 

 توافر اروط استحقاقها.حقوق من 

ننااا نوضااح فيمااا يلااي اإلجااراءات التااي يلاازم إحتااى ال يتعطاال صاارف المسااتحقات فااي تلااك الحاااالت فو

 ةتباعها في اأنها:

سواء بمعرفة المصاب أو ذويه أو جهة  –ث في الطريق العام ديتعين ةبالغ الارطة فور وقوع أي حا (1

ريق ذهابه ةلى العمل أو عودته منه بحيث يباين فاي ةذا كان العسكري مكلفا بمأمورية أو في ط -العمل

محضر التحقيق ظروف الحاادث بالتفصايل وخاصاة تااريخ وسااعة ومكاان حدوثاه وأقاوال الااهود ةن 

بمحضر التحقياق اإلداري الاذي يجاري بمعرفاة جهاة العمال فاي حااالت الحاوادث التاي  يوجدوا. ويكتف

 تاريخ معاصر لوقوع الحادث.تقع داخل أماكن العمل فقط، على أن يتم ذلك في 

في حالة وقوع الحادث أثناء ذهاب العسكري ةلى عمله أو عودته مناه، فأناه يجاب ةيضااح محال ساكن  (2

العسكري وبيان ما ةذا كان مكان وقوع الحادث يقاع علاى الطرياق الطبيعاي الموصال باين مكاان العمال 

 كما تبين مواعيد العمل في يوم وقوع الحادث. ومحل السكن،

كان العسكري قد نقل ةلاى ةحادى المستاافيات فيباين بااهادع منهاا تااريخ وسااعة دخولاه ووصاف ةذا  (3

 الحالة التي ادخل المستافى بسببها.

 

وتأمل المؤسسة في تعاون الجهات العسكرية معها في سبيل حسان تنفياذ القاانون، وان تقاوم بتعمايم 

هاات عملهام فاور وقاوع أي حاادث، فضاال عان ذلك على كافة العساكريين ماع التنبياه علايهم بضارورع ةباالغ ج

ةبالغ الارطة في حوادث الطريق، حيث أن التراخي في ذلك قد يترتب عليه صعوبة التحقق مان تاوافر ااروط 

 استحقق المعاش أو التعويض.

 المدير العام بالنيابة            

 حمد مااري الحميضى

 هـ1412رجب  25التاريخ:

 م1992يناير  29       
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 1993( لسنة 1م رقم )تعمي
 في شأن

 االستبدال أثناء الخدمة
 

بشووأن قجاعوود وشووروط واوواالت االسووتبدال  1993( لسوونة 1بمناسووبة صوودور قوورار وزيوور الماليووة رقووم ) 
والمبوالغ المطلوجد ردهوا مقابول إيقواف العمول بوه، توجد المؤسسوة أن تجضوح ألصوحاد األعموال والعواملين لود هم 

 ستبدال أثناء الخدمة والتي  تعين مراعاتها:القجاعد والشروط الخاصة باال
 شروط قبجل طلب االستبدال:  :أوال
 

 :الشرط األول
أن يكجن لطالب االستبدال الحق فوي المعواش التقاعودي فيموا لوج انتهوت خدمتوه فوي تواريخ تقوديم 

 الطلب باالستقالة إذا كان من المدنيين، أو باإلاالة إلى التقاعد إذا كان من العسكريين.
 

 ويعني ذلك ما  لي:
 

 ( بالنسبة للمدنيين:1
تقوول موودة االشووتراك المحسووجبة فووي التووأمين عوون خمووس عشوورة سوونة إذا كانووت السوون قوود بلغووت  إال

الخمسين أو كان الطلب من مؤمن عليها متزودة أو لد ها أوالد إذا كانوت مطلقوة أو أرملوة. فوإذا 
علية المحسوجبة فوي التوأمين عون عشورين كانت السن تقل عن الخمسين فيشترط أال تقل المدة الف

 سنة.
 

 ( بالنسبة للعسكريين الكجيتيين:2
التقاعود سوجاء بقورار مون السولطة المختصوة أو بنواءا علوى طلبوه طبقوا  إلوىأن يكجن دائزا إاالته 

 1980 ( لسونة69لقانجن الخدمة المعامل به. وأال تقل مدة خدمته المحسوجبة طبقوا للقوانجن رقوم)
 ة.عن خمس عشرة سن

 
 
 ( بالنسبة للعسكريين غير الكجيتيين:3

)االشوتراك فوي العمليوات  1967( لسونة 31أن يكجن من الذ ن استفادوا من أاكوام القوانجن رقوم )
التقاعد بقرار من السلطة المختصة أو بناء على طلبوه طبقوا  إلىالحربية( وأن يكجن دائزا إاالته 

 الخامسة واألربعين.لقانجن الخدمة المعامل به، وأال تقل سنه عن 
 
 :الشرط الثاني
 أال يقل المبلغ المطلجد استبداله عن عشرين د نارا.           
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 الشرط الثال :

أن تكجن قد انقضت سنة كاملة منذ تاريخ آخر طلب استبدال سابق ويعنى ذلك أن من يطلوب                  
 .1/6/1994استبداال آخرا قبل ال يججز له ان يطلب  -مثال-1/6/1993االستبدال بتاريخ 

 
ويسووتثنى موون ذلووك موون لووم يسووتنفذ كاموول اقجقووه االسووتبدالية فووي الموورة األولووى فيجووجز لووه أن 

تقوول عوون عشوورين  إالخووالل ذات السوونة بشوورط  -موورة وااوودة  -يطلوب اسووتبدال مووا تبقووى منهووا
 د نارا.

 
 ما يججز استبداله أثناء الخدمة: ثانيا:
 

أثنوواء الخدمووة هووج ربووع المعوواش االفتراضووي المحسووجد فووي توواريخ  القوودر الووذي يجووجز اسووتبداله
التقاعوود بالنسووبة  إلووىالطلووب علووى أسوواس االسووتقالة بالنسووبة للموودنيين وعلووى أسوواس اإلاالووة 

( سنجات فقط، وتحسب القيمة االسوتبدالية طبقوا للجودول 5للعسكريين. ويكجن االستبدال لمدة )
 الخاص بذلك المرافق للقرار المذكجر.

 
 :اإلدراءات:الثاث
 

صووااب العموول وذلووك علووى االسووتمارة المرفووق  إلووىيكووجن تقووديم طلبووات االسووتبدال أثنوواء الخدمووة  (1
نمجذدها. ويتعين على صااب العمل ان يستجفي البيانات المطلجبة منه ويعتمد االستمارة ويرسولها 

دوراءات العمول تردوج المؤسسة خالل عشرة أيام على األكثر من تاريخ تقديمها إليوه وتيسويرا إل إلى
المؤسسة من أصحاد األعمال في المرالة األولى من تطبيق نظام االستبدال أثناء الخدمة تجميوع 
طلبات االستبدال المقدمة من العاملين لد هم وإرسالها أسبجعيا إلى المؤسسة رفوق كتواد مبوين بوه 

 عدد االستمارات المرفقة.
 

لعمول اسوتيفائها فأنوه  تعوين مراعواة الدقوة التاموة فوي ونظرا ألهمية البيانات المطلجد مون صوااب ا
 ما  لي: إلىتحرير البيانات ونشير على وده الخصجص 

 
بيان المرتب الشامل في القطاعين األهلي والنفطي، ويقصد به المرتب الخاضوع للتوأمين دون  -

 ( د نارا.1250أية عناصر ال تدخل فيه وذلك بحد أقصى )

 
في التأمين، فال  درج به سجى المدد الحالية لدى صوااب العمول  الخدمة المحسجبة دبيان مد -

 والمدد التي سبق ضمها بالفعل.
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بيوووان االسوووتقطاعات الشوووهرية، ويقصووود بوووه موووا يسوووتقطع مووون مرتوووب الموووؤمن عليوووه ويجوووجز  -
 استقطاعه من المعاش التقاعدي.

لمؤسسووة والوود جن التووي يجووجز اسووتقطاعها موون المعوواش التقاعوودي هووي د وون النفقووة ود وون ا
 وأقساط بنك التسلي  واالدخار والد جن الحكجمية.

 
وذلووك بتحجيوول علووى دهووات الصوورف  1/9/1993 تجقووع أن  بوودأ صوورف االسووتبدال اعتبووار موون  (2

 المحددة بطلبات االستبدال.
 
صااب العمل بقيموة الجوزء المسوتبدل وعليوه أن يخصومه مون المرتوب شوهريا  إخطار(   سجف  تم 3

هر الوذي يحووودد لوه باإلخطوار، علموا بأنوه تسوري فوي هوذا الشوأن أاكوام اعتبارا من مرتوب الشو
 أداء االشتراكات الشهرية سجاء من اي  ميعاد السداد أو ما  ترتب على التأخير فيه.

 
 والمؤسسة على استعداد للرد على أي استفسار  تعلق بهذا المجضجع وذلك على هاتف رقم:

2406161    ،2406169 
 

  ر العام بالنيابةالمد           
 امد مشاري الحميضي         

 هو                               1413ذو القعدة  12التاريخ: 
      م1993ما وووج  2           
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 (105/93نموذج )                                 طلب استبدال أثناء الخدمة                              

               19الكويت في  /   /                               مؤمن عليه/مستفيد                                              

 

 السيد /مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   المحترم

 تحية طبية وبعد، 

 من معااي التقاعدي االفتراضي. ك(د.            أرجو الموافقة على استبدال)ما يسمح به القانون/مبلغ  

 العنوان ورقم الهاتف:

 جهة الصرف:                                               فرع:                                            رقم  الحساب:

 توقيع المؤمن عليه / المستفيد

 بيانات تحرر بمعرفة صاحب العمل

 رقم التأمين:                            رقم الهوية:                                            اسم المؤمن عليه/المستفيد:

 رقم التسجيل:   اسم صاحب العمل:                                                                  

 الدرجة/الرتبة:                        تاريخ ميالد المؤمن عليه/المستفيد:                             

 الحالة االجتماعية في تاريخ تقديم الطلب:                                            عدد األوالد:  

 ( األساسي1المرتب في تاريخ تقديم الطلب          القطاع الحكومي               

 ( عالوع الجتماعية2                             هلى والنفطي:        الاامل للقطاعين األ

 بيان مدع الخدمة المحسوبة في التأمين:  

 جهة العمل

 

 صافي المدع تاريخ المستبعدع تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

 سنة اهر يوم سنة اهر يوم سنة اهر يوم سنة اهر يوم

 أوال : المدع الفعلية

 ثانيا: المدد والضمائم

            

    ةجمالي المدد

   تجبر ةلى

 االستقطاعات الاهرية:

 قيمة القسط نوع االستقطاع مسلسل قيمة القسط نوع االستقطاع مسلسل

 دينار فلس دينار فلس

1    3    

2    4    

 

 نقر بأن جميع البيانات المدونة في هذا الطلب صحيحة وكاملة:

 مالحظات:

 د.ك(.20راد استبداله عن )يجب أن ال يقل الجزء الم (1

 ةذا كان المبالغ المطلوب استبداله أكبر من المسموح به قانونا فسيتم استبدال األخير دون الرجوع ةلى صاحب الاأن. (2

 الفترع بين االستبدال واآلخر سنة كاملة من تاريخ االستبدال السابق. (3

 توقيع وختم صاحب العمل
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 1993( لسنة 2تعميم رقم )
 بشأن

 ال أثناء الخدمةاالستبد
 

بشووأن االسووتبدال أثنوواء  2/5/1993الصووادر بتوواريخ  1993( لسوونة 1إلحاقووا لتعموويم المؤسسووة رقووم )
 .1993( لسنة 1الخدمة طبقا لقرار وزير المالية رقم )

 
تجده المؤسسوة نظور الموؤمن علويهم والمسوتفيد ن وأصوحاد األعموال إلوى أن تنفيوذ طلبوات االسوتبدال 

هوي التوي قودمت أو  1/9/1993تقديمها إلى المؤسسة، وأن الطلبوات التوي سوتنفذ فوي  سجف  تم اسب أولجية
 تقدم مبكرا.

 
لذلك تردج المؤسسة أن  بادر المؤمن عليهم والمستفيدون الذ ن  رغبجن في االستبدال أثناء الخدموة 

ا إلوى المؤسسوة أوال رسوال الطلبوات بعود اسوتيفائهإباإلسراع في تقديم طلباتهم، كما تردج مون أصوحاد األعموال 
 بأول وذلك اتى  تسنى تنفيذها في وقت مناسب.

  
 المد ر العام

 فهد مزيد الردعان
 

 هو 1414محرم  25التاريخ 
 م1993  جليوج 15        
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 1993( لسنة 3تعميم رقم )
 بشأن

 االستبدال أثناء الخدمة
 

فوي شوأن اإلدوراءات التوي  تطلبهوا  1993( لسونة 2 ،1ن رقموي )سبق للمؤسسة أن أصدرت التعميمي
 .1993( لسنة 1تقديم طلبات االستبدال أثناء الخدمة طبقا لقرار وزير المالية رقم )

 
وقوود تالاووظ لهووا عنوود بحوو  طلبووات االسووتبدال بالنسووبة لموون بوودأت خوودمتهم موون المووؤمن علوويهم قبوووووول 

، أن ملفاتهم التأمينية تخلج مون المسوتندات 1/3/1981كريين قبل ، أو بالنسبة للمستفيد ن العس1/10/1977
 الالزمة للنظر في طلباتهم واالنتهاء منها.

 
عسكري( إرفاق صجر مون  –لذلك فإن المؤسسة تهيب بأصحاد األعمال في القطاع الحكجمي )مدني 

تعلوق االسوتبدال بموؤمن عليوه  ( الخاص باالستبدال أثنواء الخدموة إذا105/93المستندات اآلتية بالنمجذج رقم )
 أو مستفيد ممن سبق ذكرهم:

 
 قرار التعيين. (1)
 مستند الجنسية. (2)
 شهادة الميالد. (3)
 البطاقة المدنية. (4)
 

 المد ر العام بالنيابة
 امد مشاري الحميضي

 
 
 هو1414ردب  9التاريخ: 
 م1993ديسمبر  22         
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 1994( لسنة 1) تعميم رقم
 بشأن
 ستبدالسداد أقساط اال

بوأن  -بشان قجاعد وشروط وااالت االستبدال – 1993( لسنة 1( من قرار وزير المالية رقم )4) تقضي المادة
صااب العمل  لتزم باقتطاع قيمة الجزء المستبدل من المعاش االفتراضي أثنواء الخدموة مون مرتوب الموؤمن عليوه شوهريا 

( 10هريوة وفقا لألاكام المنصجص عليها في القورار الوجزاري رقوم )وسداده إلى المؤسسة في مجاعيد أداء االشتراكوات الش
 .1977لسنة 

إلوى  -أو باألقسواط األخورى  -واي  أنه قد لجاظ أن بعض أصحاد األعمال ال  لتزمجن بسداد أقساط االستبدال
ط الشوهري، مموا المؤسسة في المجاعيود المقوررة قانجنوا وهوي اليوجم األول مون الشوهر التوالي للشوهر المسوتحق عنوه القسو

%( شهريا من قيمة األقساط التي  تأخرون في سدادها وذلك عن المودة مون تواريخ 1يعرضهم ألداء مبلغ إضافي بجاقع )
 ودجد أدائها اتى تاريخ السداد.

)الحكووجمي واألهلووي والنفطووي( بضوورورة االلتووزام  لووذلك تهيووب المؤسسووة بأصووحاد األعمووال فووي دميووع القطاعووات
دال شووهريا موون مرتبووات المووؤمن علوويهم وفقووا لتووجاريخ االسووتقطاع المبينووة فووي مطالبووات المؤسسووة، بخصووم أقسوواط االسووتب

وأداءهووا إلووى المؤسسووة فووي مجاعيوود ودووجد أداء االشووتراكات الشووهرية منعووا موون تحملهووم المبووالغ اإلضووافية المقووررة عوون 
 التأخير في سداد تلك األقساط.

في قيموة االسوتبدال الوجارد بيانووه فوي المطالبوة ال يمثول المبووالغ ومموا تجودر اإلشوارة إليووه فوي هوذا الشوأن أن صووا
الجادووب رده موون قبوول المووؤمن عليووه، ولووذلك يجووب االلتووزام بخصووم وتجريوود األقسوواط اتووى نهايووة موودة التقسوويط المبينووة فووي 

 المطالبة.

 المد ر العام

 فهد مزيد الردعان
 

 
 هو 1411شعبان  14التاريخ: 

 م1994 نا ر 26         
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 1995( لسنة 1) ميم رقمتع
 بشأن مراعاة أداء األقساط المستحقة على المؤمن عليهم

 في مجاعيدها المقررة قانجنا واآلثار المرتبة على التأخير في السداد
 

نظرا لما ظهر للمؤسسة من تراخي بعض أصحاد األعمال في خصم وتجريد األقساط الخاصة والمبالغ 
م العاملين لد هم وذلك على الرغم من إخطارهم بقيمة تلك األقساط األخرى المستحقة على المؤمن عليه

 والتاريخ الجادب بدء الخصم اعتبارا منه.

 
وايو  أن قووانجن التأمينوات االدتماعيووة والقوورارات المنفوذة لووه قود ألزمووا صووااب العمول بسووداد األقسوواط 

قانجنا لسداد االشوتراكات الشوهرية، كموا ة ر المستحقة على المؤمن عليهم العاملين لديه وذلك في المجاعيد المقر 
( موون القوانجن ويتحموول 91ترتوب علووى التوأخير فووي السوداد مبووالغ إضوافية تحتسووب وفقوا لمووا تقضوى بووه الموادة )

 بأدائها صااب العمل.
 

واسووتنادا إلووى مووا سووبق فووإن المؤسسووة تهيووب بكافووة أصووحاد األعمووال ضوورورة التقيوود بسووداد األقسوواط 
ليهم العاملين لد هم وفقا للمجاعيد الجاردة بمطالبات المؤسسوة المجدهوة إلويهم، وذلوك المستحقة على المؤمن ع

 اتى ال  ترتب عليهم مبالغ إضافية ناتجة عن التأخير في السداد وفقا للقانجن.
 

ومما تجدر اإلشارة إليه أن اإلدراء الذي  نتهجوه بعوض أصوحاد األعموال مون إعوادة تقسويط األقسواط 
 ؤمن عليهم العاملين لد هم دون الردجع للمؤسسة يعد تجاوزا للقانجن ومخالفا لما ورد فيه.المتأخرة على الم

 
 المد ر العام

 فهد مزيد الردعان
 
 
 

 هو1416ردب  4التاريخ: 
      م                       1995نجفمبر 26        
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 1996( لسنة 1تعميم رقم )

 نأبا

 العمل في الجهات الحكوميةاالحتفاظ بمستندات ةصابات 

 

في اأن اإلجراءات التي يجب ةتباعهاا فاي  1992( لسنة 1سبق للمؤسسة أن أصدرت التعميم رقم )

 حاالت الحوادث التي تقع للعسكريين.

 

عند بحثها لبعض حاالت ةصاابات العمال تمهيادا لتقريار وصارف ماا قاد يساتحق لهاا  –وقد تالحظ لها 

دم تقيااد بعااض الجهااات بمااا تضاامنه التعماايم سااالف الااذكر. فضااال عاان قيااام عاا -ماان معاااش تقاعاادي أو تعااويض

بعضها بإتالف األوراق والمستندات ومحاضر التحقيق المتعلقة بهذا الموضوع على سند مما جاء فاي لوائحهاا 

 الداخلية التي تقضى بإتالف تلك األوراق والمستندات بعد انقضاء فترات زمنية محددع على تاريخ حفظها.

 

وخاصاة تقريار اإلصاابة ومحضار التحقياق اإلداري ومحاضار الاارطة  –ظرا ألهمية تلاك األوراق ون

من حيث التحقق من توافر اروط استحقاق المعاش أو التعويض المقرر عن  -والتقارير الطبية ونماذج العالج

 حكامها.تلك اإلصابات في قوانين معااات ومكافات التقاعد للعسكريين المناط بالمؤسسة تنفيذ أ

 

لذلك فإن المؤسسة تهيب بكافة الجهاات العساكرية ضارورع االلتازام بااإلجراءات الاواردع فاي التعمايم 

الماااار ةليااه فااي حينهااا وكااذلك االحتفاااظ بكاال مااا يتعلااق بإصااابات العماال التااي تقااع  1992( لساانة 1رقاام )

صالح المساتفيدين وحفاظاا  وذلك حرصا على للعسكريين من أوراق ومستندات وتحقيقات وغيرها دون ةتالف،

 على المال العام.

 

 المدير العام بالنيابة

 

 حمد مااري الحميضي

 

 

 

 هـ 1417صفر   7التاريخ: 

 م 1996يونيو  22        
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 9719( لسنة 1تعميم رقم )
 بشأن

 اإلدازات المرضية للعاملين في القطاع النفطي وطريقة اسابها
 

بشأن قجاعد تحد د السنة التي تتخذ أساسا في اساد الرصيد المقرر  1988( لسنة 2إلحاقا للتعميم رقم )
 قانجنا لإلدازة المرضية وينشئ الحق في إنهاء الخدمة باستنفاده.

ونظرا لما لجاظ مؤخرا من اختالف بين أصحاد األعمال في القطاع النفطي اوجل تحد ود مودة اإلدوازة المرضوية 
فوي شوأن العمول فوي  1969( لسونة 28( من القانجن رقم )11وفق أاكام المادة )المقررة قانجنا للعاملين في هذا القطاع 
 قطاع األعمال النفطية وطريقة اسابها.

وبعد استطالع رأي وزارة الشئجن االدتماعية والعمل، باعتبارها الجهة المنجط بها اإلشوراف والرقابوة علوى تنفيوذ 
 .30/12/1996خ ( المؤر 19/5/26710هذا القانجن " كتاد الجزارة رقم )

 فقد استقر الرأي في المؤسسة على ما يأتي:
(  تحسب اإلدوازة المرضوية المسوتحقة للعواملين فوي هوذا القطواع عون كول سونة عقديوة وعلوى أسواس شوهري   1)

 وليس باأليام.
ة  تحقق مفهجم الشوهر كلموا ابتودأ فوي أي  وجم مون أيوام السون وإنما(   ال يحسب الشهر بعدد أيامه الفعلية، 2)

وينتهووي فووي اليووجم المقابوول لووه موون الشووهر التالووووي، مثووال ذلووك أن  تحقووووق الشووهر ولووج كانووت بدا تووه فووي 
، 14/12/1996ونها ته في  15/11/1996أو كانت بدا ته في 26/2/1996ونها ته في  27/1/1996

 أي أن الشهر ال يكجن بالضرورة ثالثين  جما، بل قد  نقص وقد  زيد على ذلك.
 1969( لسوونة 28( موون القووانجن رقووم )11لمووا تقوودم تكووجن موودة اإلدووازة المرضووية المقووررة بالمووادة )(  وفقووا 3)

  جما باعتبار أن مجمجع أشهر هذه اإلدازة هج أاد عشر شهرا ونصفا. (350المشار إليه هي )
 

المؤمن وتأمل المؤسسة أن  لتزم أصحاد األعمال في القطاع النفطي األاكام المتقدمة قبل انتهاء خدمة 
( من 2) عليه بسبب استنفاد اإلدازة المرضية افاظا على قيام اقه في المعاش المقرر بمقتضى اكم البند

 ( من قانجن التأمينات االدتماعية.18( أو المادة )17المادة )

 كما تراب المؤسسة بأي استفسار في هذا الشأن.
 

 المد ر العام بالنيابة
 

 امد مشاري الحميضي
 هو1417مضان ر  2التاريخ: 
    م                  1997 نا ور  11        
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 2002( لسنة 1تعميم رقم )
 في شأن

 استيفاء البيانات الالزمة لالستبدال أثناء الخدمة
 

في شأن اإلدراءات التي  1993( لسنة 3( و)2( و)1سبق للمؤسسة أن أصدرت التعاميم أرقام )
 .1993( لسنة 1دال أثناء الخدمة طبقًا لقرار وزير المالية رقم ) تطلبها تقديم طلبات االستب

وقد تالاظ لها عند بح  طلبات االستبدال أن بعض أصحاد األعمال ال  تحرى الدقة في تحرير 
( الخاص باالستبدال أثناء الخدمة، أو أنه يغفل عن استيفائها، 105/93البيانات الجاردة في النمجذج رقم )

ا  تعلق ببيان المرتب واالستقطاعات الشهرية التي تخصم منه ويججز استقطاعها من وعلى األخص فيم
 المعاش التقاعدي، وكذلك المدد التي ال تدخل في اساد مدد االشتراك في التأمين.

ونظرًا إلى أن هذه البيانات تعتبر بيانات دجهرية في تحد د قيمة االستبدال المستحق وقد  ترتب على 
بالغ دون وده اق، مما يضر بالمال العام، ويعرض صااب العمل للمسئجلية، ويحمل إغفالها صرف م

طالب االستبدال بمد جنيات قد  رهقه سدادها. كما أنه قد  ترتب على إغفالها تأخير صرف القيمة 
 االستبدالية لحين استيفاء البيانات الناقصة.

عات تحري الدقة التامة في استيفاء لذلك فان المؤسسة تردج من أصحاد األعمال في كافة القطا
( المشار إليه، وان  رفق به شهادة راتب اد ثة مبين فيها عناصر المرتب 105/93بيانات النمجذج رقم )

 واالستقطاعات الشهرية التي تخصم من طالب االستبدال، وذلك على نحج مفصل.

( يعد 105/93بالنمجذج رقم ) هذا وتنجه المؤسسة إلى أن تعمد إغفال استيفاء البيانات المطلجبة
 ( من قانجن التأمينات االدتماعية.120مخالفة قانجنية وفقًا لما تقضي به المادة )

والمؤسسة إذ تأمل التعاون معها فيما تقدم لما فيه صالح كافة األطراف المعنية، فإنها تراب بأي 
 استفسار في شأن ما ورد في هذا التعميم.

 

 المد ر العام

 لردعانهد مزيد اف

 هو 1423رمضان  8التاريخ: 
 م 2002نجفمبر  13         
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 2005( لسنة 12تعميم رقم )
 بشأن

 إرفاق مستند دهة الصرف الخاص بالمؤمن عليهم أو المستفيد ن
 بطلب االستبدال أثناء الخدمة

 
ليهم أو نظرًا لما تبين للمؤسسة من ورود بعض األخطاء في بيانات دهة الصرف الخاصة بالمؤمن ع

المستفيد ن في نمجذج طلب االستبدال أثناء الخدمة الجارد من أصحاد األعمال، مما  ؤدي إلى تحجيل 
 مستحقاتهم إلى اسابات خاطئة.

 

لذا نردج عند تقديم طلبات االستبدال أثناء الخدمة أن  تم إرفاق صجرة عن مستند دهة الصرف مجضحا 
 ستفيد.به رقم الحساد واسم المؤمن عليه أو الم

  

 المد ر العام
 

 فهد مزيد الردعان
 هو1426رمضان  23التاريخ:  

 م2005أكتجبر  26
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 تعميم
 2007( لسنة 1رقم )

 بشأن
 شروط استحقاق المرأة المتزودة

 التي ليس لد ها أوالد للمعاش التقاعدي
 

عية المعدل بالقانجن رقم ( من قانجن التأمينات االدتما17( من المادة )5تقضي الفقرة الثانية من البند )
باستحقاق المؤمن عليها المتزودة وليس لد ها أوالد معاشًا تقاعديًا في االة انتهاء  2003( لسنة 1)

أ( /7خدمتها متى بلغت مدة اشتراكها خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقًا للجدول رقم )
 وط والقجاعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية.المرفق بالقانجن المذكجر، وذلك في الحاالت وبالشر 

 

 متضمنًا ضرورة تجافر أمرين هما: 2003( لسنة 1واي  انه صدر في هذا الشأن القرار رقم )
 

أن تكجن قد مضت على زواج المؤمن عليها مدة سنتين متصلتين في تاريخ انتهاء الخدمة، ويثبت  -1
لزواج، باإلضافة إلى شهادة من إدارة التجثيقات بجزارة ذلك بصجرة من العقد الرسمي المجثق لعقد ا

 العدل تشير إلى أن الزودية كانت قائمة اتى تاريخ انتهاء الخدمة.

 

أن تكجن قد مضت على زواج المؤمن عليها مدة سنتين متصلتين في تاريخ انتهاء الخدمة، ويثبت  -2
لى شهادة من إدارة التجثيقات بجزارة ذلك بصجرة من العقد الرسمي المجثق لعقد الزواج، باإلضافة إ

 .)*( العدل تشير إلى أن الزودية كانت قائمة اتى تاريخ انتهاء الخدمة
 

واي  انه تالاظ للمؤسسة إنهاء خدمة بعض المؤمن عليهن دون تجافر الشروط الالزمة الستحقاق 
 المعاش التقاعدي على النحج سالف الذكر.

 

ال مراعاة تجافر شروط استحقاق المعاش التقاعدي المشار إليها عند لذلك تهيب المؤسسة بأصحاد األعم
إنهاء خدمة المؤمن عليها المتزودة وليس لد ها أوالد، واإليعاز إليها بمرادعة المؤسسة للتأكد من تجافر 

 شروط االستحقاق قبل طلب إنهاء الخدمة وذلك ارصًا على مصلحة المؤمن عليهن.

 المد ر العام
 دعانفهد مزيد الر 

 هو1428شجال  17التاريخ:  
 م2007أكتجبر  28

                                                           
المعمجل  2010( لسنة 2وذلك بمجدب القرار رقم ) 2003( لسنة 1ألغي شرط اإلقامة المشتركة الذي كان منصجصًا عليه في القرار رقم )  )*(

 .2003به من أول فبرا ر 
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 2011( لسنة 2تعميم رقم )
 في شأن 

 ( عاماً 26إرفاق المستند الدال على قيد الطالب الذي تجاوز الو )
 بأاد مراال التعليم التي تجاوز التعليم الثانجي 

 
 

ا لما ظهر للمؤسسة من تراخى بعض األبناء أو اإلخوع أو أبناء اال ( 26بن الذين تجاوز أعمارهم الـ )نظرن

ن في تقديم المستند الدال على استمرار قيدهم بأحـد المراحل التعليمية التي تجاوز التعليم الثانوي،  عاما

 واالكتفاء بتقديمه أول مرع فقط.

 

تعليم لذا فإن المؤسسة ترجو من الطالب الماار ةليهم التقدم بالمستند الـدال على التحاقهم بأحد مراحل ال

التي تجاوز التعليم الثانوي، على أن يوضح به تاريخ بدء السنة الدراسية المقيدين بها وكذا تاريخ 

 انتهائها.

 

علما بأن المؤسسة ستقوم بإيقاف صرف النصيب مؤقتا من تاريخ انتهاء الدراسة الواردع بالاهادع 

ن بها ذات البيانات الماار ةليها، وذلك لحين التقدم بما يفيد استمرار القيد بالدر اسة باهادع أخرى موضحا

 السابق اإلاارع ةليها.

 

 المد ر العام
 فهد مزيد الردعان

 
 

 ه. 1432دمادي اآلخرة  29التاريخ:   
 م 2011 وووووجنيووووووووووووووووووووج  1
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 2015( لسنة 1تعميم رقم )

 باأن

 2014( لسنة 110بعض أحكام القانون رقم )

 للخاضعين لقانون التأمينات االجتماعية بتقرير مكافأع مالية

 وقانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين عند انتهاء االاتراك

 

الماار ةليه بأنه ياترط  2014( لسنة 110تقضي المادع السادسة من القانون رقم )

ن لمعاش تقاعدي عند ا نتهاء الستحقاق المكافأع المالية المقررع به أن يكون المؤمن عليه مستحقا

 ( اهران كاملة.24االاتراك، وأال تقل مدع االاتراك الفعلية وفقان ألحكام هذا القانون عن )

 

وتستثنى المادع الماار ةليها من ارط الحد األدنى للمدع الالزمة الستحقاق المكافأع الماار 

( سنة 30ية )ةليها بعض الحاالت، منها حاالت انتهاء الخدمة التي تبلغ فيها مدع االاتراك الفعل

كاملة، حيث يستحق المؤمن عليه في هذه الحاالت المكافأع المالية الماار ةليها بمجرد استحقاقه 

ن للقانون رقم ) سالف  2014( لسنة 110للمعاش التقاعدي بصرف النظر عن مدع ااتراكه وفقا

بما ال  1/1/2015الذكر، ويستفيد في حساب المكافأع من مدد االاتراك السابقة على العمل به من 

 ( سنة، حيث تضم هذه المدد بقوع القانون، وتتحمل الدولة الجزء األكبر من تكلفة ضمها.18يجاوز )

 

ونظران لما لوحظ من قيام بعض أصحاب األعمال بإنهاء خدمة بعض العاملين لديهم قبل 

ن المدد الالزمة ( سنة الماار ةليها بفترع بسيطة، وباألخذ في االعتبار أ30استكمالهم لمدع الـ)

ن للمادع ) ( من قانون 117الستحقاق المكافأع ال تسري في اأنها األحكام الخاصة بالجبر وفقا

 التأمينات االجتماعية، ومن ثم تعامل بقدرها.
 

ن على الصالح العام تود أن تسترعي االنتباه ةلى أن ةنهاء الخدمة قبل  فإن المؤسسة حرصا

( اهران الماار ةليها لمن تتوافر فيهم 24( سنة أو استكمال مدع الـ)30بلوغ مدع االاتراك الفعلية )

اروط استحقاق المعاش التقاعدي، يترتب عليه تفويت الفرصة عليهم من االستفادع من المكافأع 

 .2014( لسنة 110المالية سالفة البيان، بما ال يتفق واألغراض التي تقرر من أجلها القانون رقم )

 

نها تود التأكيد على المؤمن عليهم بضرورع التحقق من مدد ااتراكهم ومن جهة أخرى فإ

المسجلة لدى المؤسسة، والحرص على استكمال كافة البيانات المتعلقة بها وعلى األخص المدد 

ن على ما قد يكون لهم من حق في المكافأع ومقدارها الصحيح، وفي  المستبعدع كمدد االنقطاع، حفاظا

 ؤسسة التعاون معها في التعميم على العاملين لديكم بما يفيد ذلك.هذا الخصوص تأمل الم
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والمؤسسة على استعداد للرد على أي استفسارات تتعلق بالموضوع وذلك على أرقام 

 الهواتف التالية:

 22994006    22994095ــ 

 
 

 المدير العام

 

 

 حمد مااري الحميضي

 ه. 1436رمضان  29التاريخ:   
 م 2015  جليج 07
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 2019( لسنة 1عميم رقم )ت

 

 2019( لسنة 10مكرر( من قانون التأمينات االجتماعية والمعدلة بالقانون رقم ) 17تقضي المادع )

لهذا القانون ةذا كانت ب( المرافقين /7أ( و)/7على أن: "ال يسري تحديد السن المبين في الجدولين رقمي )

( من المادع السابقة أو ثالثين سنة في 5في تطبيق البند ) قد بلغت خمسان وعارين سنة مدع االاتراك الفعلية

ن كان تاريخ انتهاء الخدمة ... 1/1/2020( منها متى كان ذلك قبل 6تطبيق البند )  ."أيا

 

ن   لذلك يتعين مراعاع اآلتي: وتطبيقا

 

 يكون طلب المعاش التقاعدي بناءن على طلب المؤمن عليه.أن  .1

( سنة دون ااتراط توافر ارط 30( سنة، وللرجل )25مرأع )أن تكون مدع الخدمة الفعلية لل .2

 السن المطلوب بالجداول المرفقة بالقانون.

للتحقق من توافر  يهضرورع مخاطبة صاحب العمل للمؤسسة قبل ةنهاء خدمة المؤمن عل .3

اروط استحقاق المعاش التقاعدي، مع ةرفاق الطلب المقدم من المؤمن عليه برغبته في 

 تفادع من أحكام المادع الماار ةليها.التقاعد لالس

 

لذلك فإن المؤسسة تهيب بأصحاب األعمال بكافة القطاعات مراعاع ذلك، ومراعاع موافاع المؤسسة 

 بكافة البيانات الخاصة بالعاملين لديكم على النحو الثابت بالمستندات.

 

 ف المعنية.والمؤسسة ةذ تأمل التعاون معها فيما تقدم لما فيه صالح كافة األطرا

  

 المدير العام بالنيابة

 

 رائد محمد النصف

 نائب المدير العام لائون االستثمار والعمليات

 

 هـ1441محرم  06التاريخ:  

 م 2019سبتمبر  05
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 2019( لسنة 3تعميم رقم )

 باأن

 االستفسارات المتعلقة بتطبيق قانون التأمينات االجتماعية

 

بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية  2019( لسنة 10بمناسبة صدور القانون رقم )

 .1976( لسنة 61الصادر باألمر األميري بالقانون رقم )

 

وحيث ورد للمؤسسة استفسارات من أصحاب األعمال باأن مدى توافر اروط استحقاق المعاش 

 التقاعدي لبعض حاالت المؤمن عليهم العاملين لديهم.

 

البيانات وسرعة الرد على تلك االستفسارات، لذا ترجو المؤسسة على دقة وحرصان من المؤسسة 

 من أصحاب األعمال بكافة القطاعات أن تكون كافة الحاالت المستفسر عنها مسجلة على قرص مدمج.

 

بتطبيق أحكام قانون التأمينات  صالح كافة األطراف المعنيةلما فيه تأمل التعاون معها والمؤسسة ةذ 

 .ةاالجتماعي

  

 المدير العام 

 

 ماعل عبدالعزيز العثمان

 

 

 

 هـ 1441ربيع األول  08التاريخ:  

 م 2019 نوفمبــــــــر 05
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 2021( لسنة 1تعميم داخلي رقم )

 باأن

 حاالت عدم تطابق االسم الوارد باهادع الميالد مع االسم الوارد باهادع الجنسية

 

ن يقضي بأنه في حالة حدوث اختالف  1977نة ( لس12( من القرار رقم )12تضمنت المادع ) حكما

بين االسم الوارد باهادع الميالد أو جواز السفر عن االسم الوارد باهادع الجنسية فيجب قبل الصرف اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة قانونان إلزالة هذا االختالف، وحيث تالحظ وجود تباين في تطبيق تلك المادع بين ةدارات 

 المؤسسة.

 

 فقد تم وضع الضوابط التالية للعمل بها لدى جميع ةدارات المؤسسة وهي كالتالي: لذلك

 

ن  أوالن: في حالة وجود أي اختالف في أي مرحلة باالسم توقف المعاملة ويطلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة قانونا

 إلزالة هذا االختالف.

ن: في حالة وجود أربع أسماء متتالية ومتطابقة بين ما ور د باهادع الميالد واهادع الجنسية حتى ولو لم ثانيا

يوجد اللقب أو اسم العائلة باهادع الميالد تقبل المعاملة دون توقف على عدم وجود اللقب أو اسم 

 العائلة، مع توجيه صاحب الاأن إلضافة اللقب أو اسم العائلة.

ن: في حالة وجود ثالث أسماء متتالية ومتطابقة بين ما ورد باهاد ع الميالد واهادع الجنسية مع وجود ثالثا

اللقب أو اسم العائلة في اهادع الميالد يطلب من صاحب الاأن تقديم طلب لدى وزارع الصحة لتعديل 

االسم )بإضافة االسم الرابع( على أن يتم استكمال المعاملة فور تقدمه باهادع تفيد البدء في اتخاذ 

 ةجراءات ةضافة االسم الرابع.

 

 مالمدير العا

 

 

 ماعل عبدالعزيز العثمان

 

 

 هـ 1442 خرعاآلجمادى  08التاريخ:  

 م 2021 ــــــــرفبـــــراي 04           
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 الرابعالجـزء 

 

 ضم وحساب مدد التأمين
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 )*(1993( لسنة1قرار رقم) 
 في شأن

 شروط وقجاعد رد مكافأة التقاعد وضم
 اء من الردالمدد التي صرفت عنها وااالت اإلعف

 مجلس اإلدارة،
 ( لسوونة61علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم ) اإلطووالعبعوود 

 والقجانين المعدلة له، 1976
 

 1980 ( لسونة69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم )
 والقجانين المعدلة له،

 

بشوأن قجاعود  1978( لسونة 19المعودل بوالقرار رقوم ) 1977( لسونة 10قرار وزير المالية رقوم ) وعلى
 اساد وأداء االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة وفقا ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية،

 

يود بشأن شروط وقجاعد ومجاع 1986( لسنة 1المعدل بالقرار رقم ) 1983 ( لسنة1وعلى القرار رقم )
 رد مكافأة التقاعد وضم المدد التي صرفت عنها وااالت اإلعفاء من الرد،

 

بشووأن اوواالت  1986( لسوونة 5المعوودل بووالقرار رقووم ) 1983( لسوونة 7وعلووى قوورار وزيوور الماليووة رقووم)
 وشروط وقجاعد صرف مكافأة التقاعد،

 

 م.24/4/1993 هو المجافق4/11/1413وعلى محضر ادتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 
 

 -قوورر -
 

(:   إذا أعيد المؤمن عليه أو المستفيد إلى الخدمة أو عاد المؤمن عليه إلى االشتراك في تأمين البواد 1مادة)
الخامس وكانت قد أد ت له مكافأة تقاعد عن مدة خاضعة لذات التأمين ودب لكي تضم هذه المدة 

واادة أو على أقساط دون أية فجائود عنهوا وذلوك  ما دفعةإإلى المدة الجد دة أن  رد مكافأة التقاعد 
 وفقا للشروط والقجاعد المنصجص عليها في هذا القرار.

 
%( مون المرتوب أو 10يكجن رد المكافوأة أو موا صورف منهوا علوى أقسواط شوهرية يعوادل كول منهوا )  (: 2مادة)

 شريحة االشتراك في تاريخ تقديم طلب الضم.
 

ن أخوور الشووهر التووالي لتوواريخ إخطووار المؤسسووة صووااب ويسووتحق القسووط الشووهري ابتووداء موو
العمل أو المؤمن عليه الخاضع للباد الخامس بقيمتوه، ويلتوزم بسوداده للمؤسسوة فوي مجاعيود أداء 

 1977 لسونة (10االشتراكات الشهرية وفقا لألاكام المنصجص عليها فوي قورار وزيور الماليوة رقوم )
 المشار إليه.

 
                                                           

 .1/5/1993اعتبارا من 1983( لسنة 1ذا القرار محل القرار رقم )ال ه  )*(



273 

 

المؤمن عليه أو المستفيد أو انتهوى اشوتراك الموؤمن عليوه الخاضوع ألاكوام البواد  (:   إذا انتهت خدمة3مادة)
 الخامس باستحقاق معاش تقاعدي استمر استقطاع القسط الشهري من المعاش.

 
أموا إذا كووان مسووتحقا لمكافوأة التقاعوود وطلووب صورفها فتحوول مجاعيوود اسوتحقاق بوواقي األقسوواط  

وعوواد إلووى الخضووجع لتووأمين دووائز فيووه ضووم الموودة  وتخصووم كاملووة منهووا، فووإذا لووم يطلووب الصوورف
وفوي هوذه الحالوة  نوه  لتوزم باسوتئناف سوداد األقسواط مون تواريخ عجدتوه،إالمستحقة عنها المكافأة ف

 تزاد مدة التقسيط بما يعادل مدة التجق  عن السداد.
 

المتبقيوة فوي الحوواالت (:   يعفوى موون رد المكافوأة التوي طلووب ردهوا بالتقسويط كمووا يعفوى مون رد األقسوواط 4موادة)
 اآلتية:

أ (   وفوواة المووؤمن عليووه أو المسووتفيد أو عجووزه عجووزا كووامال ولووج كووان ذلووك بعوود انتهوواء الخدمووة أو 
 االشتراك.

 وفاة صااب المعاش أو عجزه عجزا كامال. د(
 

وفقا  (:   يججز ألصحاد المعاشات والمستحقين طلب ضم المدد التي صرفت عنها مكافأة التقاعد وذلك5مادة)
ألاكام هذا القرار وذلك خالل سنتين  من تاريخ العمل به، وتستحق الزيادة الناتجوة عون الضوم فوي 
هووذه الحالووة اعتبووارا موون أول الشووهر التووالي لتوواريخ تقووديم طلووب الضووم، وفووي تقووديم الطلووب بالنسووبة 

 للمستحقين يعتد بالطلب المقدم من أي منهم.
 

 د المعاشات يعتد بالمعاش التقاعدي.وفي تحد د قيمة القسط بالنسبة ألصحا
 المستحقجن من رد المكافأة. ىويعف

 وتسري األاكام السابقة في ااالت الضم من تأمين إلى آخر.
 

 المشار إليه. 1983(لسنة 1(:      لغى القرار رقم )6مادة)
 

وعلووى موود ر عووام  1/5/1993(:     نشووور هوووذا القووورار فوووي الجريوودة الرسوومية، ويعموول بووه اعتبووارا موون 7مووادة)
 .)*(المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه

 رئيس مجلس اإلدارة
 )وزير المالية(

 ناصر عبدهللا الروضان
 م1993إبريول  26التاريخ:
 هو1413ذو القعدة  5        

                                                           
 .2/5/1993 بتاريخ من الجريدة الرسمية (101) نشر بالعدد  )*(
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 1978( لسنة 3قرار رقم )

 في شأن
 القجاعد والشروط والجداول الخاصة بضم مدد اشتراك اعتبارية

 
 ير المالية،وز 

بإصدار قانجن التأمينات  1976( لسنة 61بعد اإلطالع على األمر األميري بالقانجن رقم )
 االدتماعية،

وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في 
 م.25/1/1978هو المجافق 16/2/1398

 
 -قوورر -

 
قرار على المؤمن عليهم الخاضعين ألاكام الباد الثال  من قانجن التأمينات تسري أاكام هذا ال (:   1مادة )

 1980( لسنة 69االدتماعية المشار إليه وعلى المستفيد ن الخاضعين ألاكام القانجن رقم )
 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ، ويشار إليهم في هذا القرار بالمؤمن عليهم.

 
صجص عليه في هذا القرار المؤمن عليه الذي دمع بين المعاش وال يفيد من الضم المن 

( من قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه أو المادة 127والمرتب طبقا ألاكام المادة )
 .)*(1980( لسنة 69( من القانجن رقم )21)

 
مجمجعها على خمس  (:    للمؤمن عليه أن يطلب أثناء الخدمة ضم مدد اشتراك اعتبارية ال  زيد2مادة )

سنجات إلى مدة اشتراكه في التأمين ، وبحي  تكجن المدة المطلجد ضمها في كل مرة ثالثة 
 أشهر أو مضاعفاتها.

 
( 1(:   يحدد مقابل ضم المدد االعتبارية المنصجص عليها في المادة السابقة طبقا للجدول رقم )3مادة )

 المرافق.
لى المؤسسة دفعة واادة خالل شهر من تاريخ وعلى المؤمن عليه سداد مقابل الضم إ

 إخطاره بقيمته وإال اعتبر طلب الضم كأن لم يكن.
 

                                                           
 ، واصلها قبل التعد ل ما  لي: 1981والمعمجل به اعتبارا من أول مارس  1981( لسنة  7المادة معدلة بقرار وزير المالية رقم )  )*(

القرار على المؤمن عليهم الخاضعين ألاكام الباد الثال  من قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه. وال يفيد من الضم "تسري أاكام هذا  
(من قانجن التأمينات االدتماعية 127المنصجص عليه في هذا القرار المؤمن عليه الذي دمع بين المعاش والمرتب طبقا ألاكام المادة )

 المشار إليه".
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(:   مع مراعاة أاكام المادة السابقة ال  تم الضم ولج انتهت خدمة المؤمن عليه إال من تاريخ تحقق 4مادة )
 أاد الشروط اآلتية:

 بارية.استحقاق المعاش التقاعدي بافتراض عدم ضم المدد االعت (أ
( 6انتهاء الخدمة ببلجغ السن المقررة قانجنا لترك الخدمة أو لألسباد المشار إليها بالبند) (د

( 7( من المادة )3( من قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه أو بالبند )17من المادة )
 .(1)بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين 1980( لسنة 69من القانجن رقم )

ان انتهاء الخدمة قبل سن الخمسين في الحالة المنصجص عليها في البند )د( فال وإذا ك
 يصرف المعاش إال من تاريخ بلجغ هذه السن أو من تاريخ الجفاة أو العجز الكامل قبل بلجغها.

(:   ال يججز العدول عن الضم إال إذا كان المؤمن عليه غير مستحق لصرف معاش تقاعدي في 5مادة )
 تهاء الخدمة وفي هذه الحالة  رد له مقابل الضم.تاريخ ان

كما  رد مقابل الضم عن المدد االعتبارية التي يجاوز بها المؤمن عليه استحقاق الحد األقصى 
 للمعاش.

 
( من هذا القرار للمؤمن عليه أن يطلب خالل شهر 4(:  مع مراعاة اكم الفقرة األخيرة من المادة )6مادة )

مته ضم مدد اشتراك اعتبارية للسببين اآلتيين بشرط أن  رد خالل هذا من تاريخ انتهاء خد
 الميعاد مكافأة التقاعد إن كان قد قبضها.

 استكمال المدة الالزمة الستحقاق معاش تقاعدي. (أ
 زيادة المعاش التقاعدي المستحق. (د

خدمة وفي دميع األاجال ال يججز أن  زيد مجمجع المدد االعتبارية التي تم ضمها أثناء ال
والمدة المطلجد ضمها بعد انتهائها على مدة االشتراك الفعلية. كما ال يججز أن يكجن من شأن 

 الضم للسبب المبين بالبند)د( أن  زيد مجمجع هذه المدد على خمس سنجات.
ويججز أن يكجن الضم وفقًا لألاكام المنصجص عليها في هذه المادة بناء على طلب 

بشأن معاشات  1980( لسنة 69عين ألاكام القانجن رقم )صااب العمل بالنسبة للخاض
 .(2)ومكافآت التقاعد للعسكريين من الضباط، وفي هذه الحالة  تحمل صااب العمل بمقابل الضم

 

 االت اآلتية:ح(: ال يججز الضم بعد انتهاء الخدمة في ال7مادة)
أو اكم قضائي أو بالتجريد أو  أ(  انتهاء الخدمة بالفصل بغير الطريق التأد بي أو بقرار تأد بي

 .(3)العزل أو الطرد

                                                           

 ، وأصلها قبل التعد ل ما  لي:1981والمعمجل به اعتبارا من أول مارس  1981( لسنة 7معدلة بقرار وزير المالية رقم ) فقرة (1)
( من قانجن التأمينات 17( من المادة )6"د( انتهاء الخدمة ببلجغ السن المقررة قانجنا لترك الخدمة أو لألسباد المشار إليها بالبند) 

 شأن إتمام الضم استحقاق المعاش".االدتماعية متى كان من 
 

 .20/5/2008المعمجل به اعتبارًا من  2008( لسنة 7( بالقرار رقم )6فقرة مضافة إلى المادة ) (2)
 

 ، وأصلها قبل التعد ل ما  لي: 1981( لسنة 7فقرة معدلة بقرار وزير المالية رقم ) (3)
 قرار تأد بي أو اكم قضائي."أ( انتهاء الخدمة بالفصل بغير الطريق التأد بي أو ب 
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( من قانجن التأمينات 17( من المادة )3،5د(  انتهاء الخدمة في الحاالت المشار إليها بالبند ن )
 االدتماعية ما لم تكن مدة االشتراك الفعلية تكفي وادها الستحقاق المعاش.

( من 17( من المادة )6مشار إليها بالبند )دو( انتهاء الخدمة قبل سن الخمسين في الحاالت ال
 قانجن التأمينات االدتماعية إذا كانت مدة االشتراك الفعلية تقل عن خمس عشرة سنة.

 

( من هذا القرار طبقا للجدول 6(:   يحدد مقابل ضم المدد االعتبارية المنصجص عليها في المادة )8مادة )
 ن عليه بهذا المقابل.( المرافق وعلى المؤسسة إخطار المؤم2رقم )

 

( من هذا القرار وعلى 6ويججز التقسيط بالنسبة لحاالت الضم المبينة بالبند)أ( من المادة )      
المؤسسة إخطار المؤمن عليه بالقسط الشهري عن كل مائة د نار من المقابل، ويحدد هذا القسط 

 ( المرافقين.5 ، 4وفقا للجدولين )
 

المؤمن عليه خالل ثالثين  جما من تاريخ اإلخطار المشار إليه بالفقرة ويتم الضم متى قام       
السابقة بسداد كامل المقابل أو بإبداء رغبته في تقسيط المقابل كله أو بعضه مع سداد ما لم 

 يطلب تقسيطه منه وذلك دفعة واادة وإال اعتبر طلب الضم كأن لم يكن.
 

( من هذا القرار إذا كان المؤمن عليه قد استقال من 4من المادة ) (: استثناء من اكم الفقرة األخيرة9مادة )
العمل بمجافقة صريحة من السلطة المختصة بعد بلجغه سن األربعين، يصرف المعاش من تاريخ 
انتهاء الخدمة باالتفاق بين المؤسسة ودهة عمل المؤمن عليه بشرط أن تكجن من بين إادى 

 :)*(الجهات اآلتية
 

 لحكجميالقطاع ا أ( 
 ك الدولة رأسمالها بالكامل.لالشركات التي تم د(
 الشركات المساهمة العامة.  ج(
 الشركات المساهمة المقفلة التي تملكها شركات مساهمة عامة بمفردها أو مع الدولة. د( 
 البنجك. هو(
 

( المرافق، وإذا 3ويحدد مقابل ضم المدد االعتبارية في هذه الحالة طبقا للجدول رقم )
 كان قد سبق ضم مدد اعتبارية أثناء الخدمة يعاد اسابها طبقا لهذا الجدول.

 

ويتم الضم بأداء كامل المقابل والفروق الناتجة عن إعادة الحساد دفعة واادة خالل 
شهر من تاريخ إخطار المؤمن عليه بقيمة المبالغ المطلجبة، ويججز أن  تحمل صااب العمل بهذه 

 المبالغ.

                                                           
وأصلها  15/10/1978والمعمجل به اعتبارا من  11/10/1978في  1978( لسنة 8الفقرة األولى معدلووة بقورار وزير المالية رقم )  )*(

 قبل التعد ل:
العمل في القطاع الحكجمي بعد سن  ( من هذا القرار، إذا كان المؤمن عليه قد استقال من4" استثناء من اكم الفقرة األخيرة من المادة )   

 األربعين بمجافقة صريحة من السلطة المختصة، يصرف المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة باالتفاق بين المؤسسة ودهة عمل المؤمن عليه".
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( من هذا القرار يججز بناء على طلب صااب العمل 2،4،6،7:استثناء من أاكام المجاد )(1) (اً ر ر مك 9مادة )

في االة انتهاء خدمة المجظف من شاغلي مجمجعة الجظائف القيادية وفقا ألاكام قانجن ونظام 
، الخدمة المدنية ضم مدة اشتراك اعتبارية الستكمال المدة الالزمة الستحقاق المعاش أو لزيادته

 ويصرف المعاش في هذه الحالة من تاريخ انتهاء الخدمة.
 

( المرافق، ويلتزم 6ويحدد مقابل ضم المدة االعتبارية في هذه الحالة طبقا للجدول رقم )
 صااب العمل بأدائه.

 
وإذا كان المؤمن عليه قد سبق أن ضم مدد اشتراك اعتبارية، يعاد اساد مقابل الضم وفقا 

ويكجن للمؤمن عليه الخيار بين أداء الفرق في المقابل أو تخفيض المدة أو  للجدول المشار إليه،
 العدول عن الضم.

 
( من هذا القرار للمؤمن عليه المجدجد بالخدمة في القطاع الحكجمي 6(:  استثناء من أاكام المادة )10مادة )

ل شهر من والذي بلغ سن الستين في هذا القطاع أن يطلب خال  1977قبل أول أكتجبر سنة 
تاريخ انتهاء خدمته ضم مدد اشتراك اعتبارية الستكمال المدد الالزمة الستحقاق معاش تقاعدي 

 ن كان قد قبضها.إبشرط أن  رد خالل هذا الميعاد مكافأة التقاعد 
 

%( من آخر مرتب شهري عند انتهاء الخدمة وذلك 15) ويحدد مقابل ضم هذه المدة بجاقع
 عن كل شهر منها.

 
تقسيط المقابل كله أو بعضه وذلك وفقا ألاكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  ويججز

 ( من هذا القرار.8)
 

وتسري األاكام المنصجص عليها في هذه المادة على من تنتهي خدمته من الخاضعين 
 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ببلجغه السن 1980( لسنة 69ألاكام القانجن رقم )

المقررة لترك الخدمة متى كان مجدجدا في خدمة الجيش أو الشرطة أو الحرس الجطني قبل أول 
 .(2)1981مارس سنة 

                                                           

 ادتينستثناء من أاكام الماوكان نصها: " 24/2/1988المعمجل به اعتبارا من  1988( لسنة 1أضيفت هذه المادة بقرار وزير المالية رقم ) (1)
شاغلي مجمجعة الجظائف القيادية وفقا ألاكام قانجن اإلاالة إلى التقاعد ل( من هذا القرار يججز بناء على طلب صااب العمل في االة 4،2)

، وعدلت "انتهاء الخدمة هذه الحالة من تاريخفي ونظام الخدمة المدنية ضم مدة اشتراك اعتبارية الستكمال المدة الالزمة الستحقاق المعاش 
( من هذا القرار يججز بناء على طلب صااب 4،2) ادتيناستثناء من أاكام الموكان نصها: " 1989( لسنة 2الفقرة األولى منها بالقرار رقم )

ضم مدة اشتراك  ،لمدنيةالجظائف القيادية وفقا ألاكام قانجن ونظام الخدمة اأو عدم تجد د التعيين في اإلاالة إلى التقاعد العمل في االة 
لمعمجل به اعتبارا " اهذه الحالة من تاريخ انتهاء الخدمةفي أو لزيادته، ويصرف المعاش اعتبارية الستكمال المدة الالزمة الستحقاق المعاش 

 .15/4/1990المعمجل بوووه اعتبوارا من  1990( لسنة 4ثم بالقرار رقم)، 11/6/1989من 
 

 .1981المعمجل به اعتبارا من أول مارس سنة  1981( لسنة 7ار وزير المالية رقم )أضيفت هذه الفقرة بقر  (2)
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(:  إذا تجفي المؤمن عليه بعد تقديم طلب الضم وقبل قيامه بالجفاء بالتزامه المقرر طبقا لنص الفقرة 11مادة )

عنه االستفادة من طلب الضم بشرط إتمام ( من هذا القرار داز للمستحقين 8األخيرة من المادة )
سداد كامل المقابل خالل تسعين  جما من تاريخ اإلخطار المشار إليه بالفقرة األولى من الموادة 

( من هذا القرار أو من تاريخ الجفاة إن كانت قد ادثت قبل هذا اإلخطار، فإذا كانت قد أد ت 8)
    ذا الميعاد وإال اعتبر طلب الضم كأن لم يكن.مكافأة التقاعد تعين ردها دفعة واادة خالل ه

( لسنة 69وفي تطبيق اكم الفقرة السابقة بالنسبة إلى الخاضعين ألاكام القانجن رقم )
بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين يحسب المعاش وفقا ألاكامه على أساس  1980

 .(1)التي تم ضمها طبقا ألاكام هذا القرارمجمجع مدد االشتراك الفعلية والضمائم والمدد االعتبارية 
 

( من قانجن التأمينات االدتماعية على أساس 19(: يحسب المعاش التقاعدي وفقا لحكم المادة )12مادة )
مجمجع مدد االشتراك الفعلية واالعتبارية التي تم ضمها وفقا ألاكام المجاد السابقة، فإذا كان 

د االعتبارية أو كلها، فيحسب المعاش بافتراض عدم المعاش مستحقا ولج لم تضم بعض المد
%( من المرتب الذي يحسب على أساسه  2) ضم هذه المدد ويزاد عن كل سنة منها بجاقع

 المعاش.
 

ألاكام المنصجص عليها في هذا القرار إذا كان المؤمن ل(: ال يججز طلب ضم مدد اعتبارية وفقا 13مادة )
 دد خدمة سابقة ما لم يكن قد قام بضم هذه المدد.عليه قد صرف مكافأة تقاعد عن م

 
(: تسري أاكام الضم بعد انتهاء الخدمة المنصجص عليها في هذا القرار على ااالت انتهاء الخدمة 14مادة )

التي ادثت اتى تاريخ العمل به على أن يقدم طلب الضم ويتم رد مكافأة التقاعد خالل شهر 
 طلبات الضم التي قدمت قبله.من هذا التاريخ، ويعتد في ذلك ب

 
(: في تطبيق أاكام هذا القرار تتبع القجاعد الخاصة بحساد المدد المنصجص عليها في قانجن 15مادة )

 ( من هذا القانجن.117التأمينات االدتماعية فيما عدا الفقرة األخيرة من المادة )
 

، وعلى مد ر عام المؤسسة  (2)تاريخ نشره(:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من 16مادة )
 اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.

 وزير المالية
 عبد الرامن سالم العتيقي

 هو1398صفر  21التاريخ: 
 م1978 نا ر  30          

                                                           

 .1981المعمجل به اعتبارا من أول مارس سنة  1981( لسنة 7) أضيفت هذه الفقرة بقرار وزير المالية رقم (1)
 

 .1978فبرا ر سنة  12( الصادر بتاريخ 1178نشر في الجريدة الرسمية العدد ) (2)
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 (1ددول رقم)

  )*(بتحد د مقابل الضم أثناء الخدمة
 أساس مقابل الضم السن عند طلب الضم

 (2اس )األس (1األساس )

 50حتى 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

 فأكثر 65

 % 54ر0

 % 53ر6

 % 53ر1

 % 52ر5

 % 51ر8

 % 51ر0

 % 50ر1

 % 49ر1

 % 48ر0

 % 46ر8

 % 45ر5

 % 44ر1

 % 42ر6

 % 41ر0

 % 39ر3

 % 37ر5

 % 30ر0

 % 29ر5

 % 29ر0

 % 28ر5

 % 28ر0

 % 27ر5

 % 27ر0

 % 26ر5

 % 26ر0

 % 25ر5

 % 25ر0

 % 24ر0

 % 23ر0

 % 22ر0

 % 21ر0

 % 20ر0

 
 مالاظات:

i. :تحدد مقابل الضم كاآلتي  
 المدة المطلجد ضمها ×  المرتب السنجي  × أساس مقابل الضم وفقا للسن عند طلب الضم      
 بالسنجات.      

العتبارية والمدة الباقية ( بالنسبة للمدة االعتبارية التي ال يجاوز بها مجمجع المدد الفعلية وا1يستخدم األساس )  -2
 اتى بلجغ سن الخمسين خمس عشرة سنة.

 عتبارية التي سبق ضمها والضمائم( بالنسبة للمدة االعتبارية إذا بلغ مجمجع المدد الفعلية واال2يستخدم األساس )  -3
 والمدة الباقية اتى بلجغ سن الخمسين خمس عشرة سنة.

 كاملة.في اساد السن تعتبر كسجر السنة سنة   -4
في اساد المرتب السنجي يعتد بالمرتب الشهري الذي يحسب على أساسه االشتراك عند طلب الضم مضروبا في  -5

 ( د نارا شهريا.1250إذا كان يجاوز ) 31/12/1994اثني عشر، أو مرتب االشتراك في 

                                                           
( 5، كما عدلت المالاظة رقم )1981والمعمجل به اعتبارا من أول مارس سنة  1981( لسنة 7الجدول معدل بالقرار وزير المالية رقم )  )*(

 .1/11/1998المعمجل به اعتبارا من  1998( لسنة 7بمجدب القرار رقم )
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 (2) ددول رقم
  )*(بتحد د مقابل الضم بعد انتهاء الخدمة

 مقابل الضم أساس السن عند طلب الضم
 (2األساس ) (1األساس )

 50حتى 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

 فأكثر 65

 % 54ر0

 % 53ر6

 % 53ر1

 % 52ر5

 % 51ر8

 % 51ر0

 % 50ر1

 % 49ر1

 % 48ر0

 % 46ر8

 % 45ر5

 % 44ر1

 % 42ر6

 % 41ر0

 % 39ر3

 % 37ر5

 % 30ر0

 % 29ر5

 % 29ر0

 % 28ر5

 % 28ر0

 % 27ر5

 % 27ر0

 % 26ر5

 % 26ر0

 % 25ر5

 % 25ر0

 % 24ر0

 % 23ر0

 % 22ر0

 % 21ر0

 % 20ر0

 
 مالاظات:

 يحدد مقابل الضم كاآلتي: -1
 المدة المطلجد ضمها بالسنجات.×  المرتب السنجي  × أساس مقابل الضم وفقا للسن عند طلب الضم

فعلية واالعتبارية ( بالنسبة للمدة االعتبارية التي يكتمل بها مجمجع المدد ال1يستخدم األساس ) -2
 والضمائم خمس عشرة سنة.

( بالنسبة للمدة االعتبارية إذا بلغ مجمجع المدد الفعلية واالعتبارية التي سبق 2يستخدم األساس ) -3
 ضمها والضمائم خمس عشرة سنة.

 في اساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة. -4
ى أساسه المعاش مضروبا في اثني في اساد المرتب السنجي يعتد بالمرتب الشهري الذي يحسب عل -5

 ( د نارا شهريا.1250إذا كان يجاوز ) 31/12/1994عشر، أو مرتب االشتراك في 

                                                           
( بمجدب القرار 5، كما عدلت المالاظة رقم )1981س سنة والمعمجل به اعتبارا من أول مار  1981( لسنة 7الجدول معدل بالقرار رقم )  )*(

 .1/11/1998المعمجل به اعتبارا من  1998( لسنة 7رقم )
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 )*( (3ددول رقم )
 بتحد د مقابل الضم في الحاالت المنصجص عليها

 ( من القرار9بالمادة )
 

 السن عند انتهاء الخدمة أساس مقابل الضم

70% 

69% 

68% 

67% 

66% 

65% 

64% 

63% 

62% 

61% 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

37 

48 

49 

 مالاظات:
 يحدد مقابل الضم كاآلتي: (1

 المدة المطلجد ضمها بالسنجات.× المرتب السنجي × أساس مقابل الضم وفقا للسن عند انتهاء الخدمة      
 في اساد السن تهمل كسجر السنة. (2
اسه المعاش مضروبا في اثني في اساد المرتب السنجي يعتد بالمرتب الشهري الذي يحسب على أس (3

 .)*(( د نارا شهريا1250إذا كان يجاوز ) 31/12/1994عشر، أو مرتب االشتراك في 
( إذا بلغ المؤمن عليه سن الخمسين عند 2يعتد بأساس مقابل الضم المنصجص عليه في الجدول رقم ) (4

 انتهاء الخدمة.
 
 
 
 

                                                           
( بمجدب القرار 3كما عدلت المالاظة رقم ) 1981المعمجل به اعتبارًا من أول مارس سنة  1981( لسنة 7الجدول معدل بالقرار رقم )  )*(

 .1/11/1998تبارا من المعمجل به اع 1998( لسنة 7رقم )
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  )*( (4ددول رقم)
 لحياةبتحد د مقدار القسط الشهري مدى ا

 د نار من مقابل الضم 100 لمبلغ
 مقدار القسط

 الاهري في غير ذلك من الحاالت

 فلس/دينار

مقدار القسط الاهري في الحاالت التي ينطبق 

 (4عليها حكم الفقرع الثانية من المادع )

 فلس/دينار

 السن عند

 

 طلب الضم

 -ر622
 -ر634
 -ر648
 -ر662
 -ر678
 -ر694
 -ر712
 -ر730
 -ر750
 -ر772
 -ر796
 -ر821
 -ر848
 -ر876
 -ر908
 -ر941
 -ر977
 1ر017
 1ر059
 1ر105
 1ر155
 

 1ر473
 1ر393
 1ر317
 1ر244
 1ر174
 1ر106
 1ر040
 -ر976
 -ر914
 -ر854
 -ر796

 40حتى 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

 فأكثر60

 مالاظات:
 في اساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة. (1
يسقط من مقابل الضم الذي يطلب تقسيطه القدر الذي يكجن من شأن تحمل المؤمن عليه به أن يقل ما  تبقى له  (2

 من المعاش بعد خصم القسط عن الحد األدنى المطلق للمعاش وفقا ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية.
عند بلجغ سن صرفه اش المستحق يستحق القسط األول من معاش الشهر الذي انتهت فيه الخدمة أو من المع (3

 الخمسين.
 يقف استحقاق القسط الشهري إذا ادث العجز الكلي أو وقعت الجفاة. (4

يحسب القسط عن الفترة من الشهر بنسبة ما يستحق عنها من معاش إلى معاش الشهر الكامل باعتبار الشهر  (5
 ثالثين  جما.

                                                           
 ( من الجريدة الرسمية.803و العدد ) 2007( لسنة 1ألغي هذا الجدول بالقانجن رقم )  )*(
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 )*( ()أ(5ددول رقم )
 المدة بتحد د مقدار القسط الشهري محدد

 د نار من مقابل الضم، وذلك في الحاالت (100)لمبلغ 
 (.4التي  نطبق عليها اكم الفقرة الثانية من المادة )

 
 القسط الشهري 

 (سنة15لمدة )
 القسط الشهري 

 ( سنجات10لمدة )
 القسط الشهري 

 ( سنجات5لمدة )
السن عند طلب 

 الضم
 1ر763

 1ر665

 1ر571

 1ر481

 1ر395

 1ر313

 1ر235

 1ر161

 1ر090

 1ر022

 -ر957

 2ر211

 2ر091

 1ر975

 1ر863

 1ر755

 1ر651

 1ر551

 1ر455

 1ر363

 1ر275

 1ر189

 3ر672

 3ر467

 3ر272

 3ر086

 2ر907

 2ر736

 2ر573

 2ر417

 2ر268

 2ر125

 1ر986

 40حتى 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

 
 :مالاظات

 في اساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة. (1
 ول من المعاش المستحق صرفه عند بلجغ سن الخمسين.يستحق القسط األ  (2
 يقف استحقاق القسط الشهري إذ ادث العجز الكلي أو وقعت الجفاة. (3
يحسب القسط عن الفترة من الشهر بنسبة ما يستحق عنها من معاش إلى معاش الشهر الكامل باعتبار  (4

 الشهر ثالثين  جما.
 

                                                           
 .1981والمعمجل به اعتبارا من أول مارس سنة  1981( لسنة 7الجدول معدل بقرار وزير المالية رقم )  )*(
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  )*((/)د( 5ددول رقم)
 الشهري محدد المدةبتحد د مقدار القسط 

 الحاالتغير د نار من مقابل الضم، وذلك في  (100)لمبلغ 
 (4التي  نطبق عليها اكم الفقرة الثانية من المادة )

 القسط الاهري
 ( سنة15لمدع)

 القسط الاهري
 ( سنوات10لمدع)

 القسط الاهري
 ( سنوات5لمدع )

السن عند طلب 
 الضم

 0ر848

 0ر854

 0ر861

 0ر869

 0ر878

 0ر888

 0ر899

 0ر912

 0ر925

 0ر941

 0ر957

 0ر976

 0ر996

 1ر020

 1ر044

 1ر074

 1ر104

 1ر140

 1ر176

 1ر219

 1ر262

 2ر104

 2ر113

 1ر115

 1ر126

 1ر128

 1ر136

 1ر144

 1ر154

 1ر164

 1ر176

 1ر189

 1ر204

 1ر220

 1ر239

 1ر258

 1ر282

 1ر306

 1ر336

 1ر366

 1ر401

 1ر437

 1ر921

 1ر925

 1ر929

 1ر932

 1ر938

 1ر944

 1ر951

 1ر959

 1ر967

 1ر976

 1ر986

 1ر997

 2ر009

 2ر023

 2ر037

 2ر055

 2ر074

 2ر094

 2ر121

 2ر149

 2ر177

 40حتى 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

 فأكثر60

 :مالاظات
 في اساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة.   -1
 ي انتهت فيه الخدمة.يستحق القسط األول من معاش الشهر الذ   -2
 يقف استحقاق القسط الشهري إذ ادث العجز الكلي أو وقعت الجفاة.   -3

يحسب القسط عن الفترة من الشهر بنسبة ما يستحق عنها من معاش إلى معاش الشهر الكامل باعتبار الشهر  -4
 ثالثين  جما.

                                                           
 .1981المعمجل به اعتبارا من أول مارس سنة  1198( لسنة 7الجدول معدل بقرار وزير المالية رقم )  )*(
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  )*( (6ددول رقم )
 بتحد د مقابل الضم في الحاالت المنصجص

 مكررا( من القرار.9لمادة )عليها با
 

 السن عند  أساس مقابل الضم
 انتهاء الخدمة

 %78ر5
 %76ر5
 %74ر5
 %73ر0
 %71ر5
 %70ر0
 %69ر0
 %68ر0
 %67ر0
 %66ر0
 %65ر0
 %64ر0
 %63ر0
 %62ر0
 %61ر0

 35اتى 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

 مالاظات:
 (  يحدد مقابل الضم كاآلتي:1

 المدة المطلجد ضمها بالسنجات.× المرتب السنجي × ابل الضم وفقا للسن عند انتهاء الخدمة أساس مق    
 ( في اساد السن تهمل كسجر السنة.2
( في اساد المرتب السنجي يعتد بالمرتب الشهري الذي يحسب على أساسه المعاش مضروبا في اثني 3

 ( د نارا شهريا.1250إذا كان يجاوز ) 31/12/1994عشر، أو مرتب االشتراك في 
( إذا بلغ المؤمن عليه سن الخمسين عند 2( يعتد بأساس مقابل الضم المنصجص عليه في الجدول رقم )4

انتهاء الخدمة أو إذا بلغت مدة اشتراكه الفعلية في التأمين اينئذ المدة الالزمة الستحقاق معاش تقاعدي 
 فيما لج انتهت خدمته باالستقالة.

ابل عن المد التي ضمها المؤمن عليه، وذلك في الحالتين المنصجص عليهما في ال يعاد اساد المق (5
 المالاظة السابقة.

 
                                                           

ثم  "1988( لسنة 5سجم بالقانجن رقم )" تاريخ العمل بالمر 24/2/1988المعمجل به اعتبارا من  1988( لسنة 1الجدول مضاف بالقرار رقم )  )*(
 .15/4/1990المعمجل به من  1990( لسنة 4عدل بالقرار رقم )

 .1/11/1998المعمجل به اعتبارا من  1998( لسنة 7لة بالقرار رقم )( معد3كما أن المالاظوة رقوم ) 
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 1980( لسنة 5قرار رقم )
 بشأن

 الشروط والقجاعد الخاصة بضم المدد السابقة
 التي انتهت في القطاعين األهلي والنفطي

 والمبالغ التي تساهم بها 1/10/1977قبل 
 أدائهاالخزانة العامة وكيفية 

 وزير المالية،
 

( لسنة 61على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) اإلطالعبعد 
 ،1980( لسنة 71والقانجن رقم ) 1977( لسنة 126المعدل بالقانجن رقم ) 1976

ساد وأداء بشأن قجاعد ا 1978( لسنة 9المعدل بالقرار رقم ) 1977( لسنة 10وعلى القرار رقم )
 االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة وفقا ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية،

محرم  23وبعد مجافقوة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في
 م.1980ديسمبر  1هو الموجافوق 1401

 
 -قوورر -

 
إلى  1/10/1977التي انتهت في القطاعين األهلي والنفطي قبل (:    يججز ضم مدد الخدمة السابقة 1مادة )

مدة االشتراك في التأمين المنصجص عليه في الباد الثال  من قانجن التأمينات المشار إليه 
 .(1)وذلك وفقا للشروط والقجاعد والجداول وفي الحدود المنصجص عليها في هذا القرار

 
المشار إليها في المادة السابقة بناء على طلب المؤمن عليه،  (:  يكجن ضم مدد الخدمة السابقة2مادة )

 ويشترط لقبجل الطلب ما  لي:
 أن يقدم على النمجذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض. (1
أن  رفق بالطلب الشهادات المثبتة للمدد المطلجد ضمها، على أن تكجن مستخردة من  ( 2

 لد هم هذه المدد. سجالت أو ملفات أصحاد األعمال الذ ن قضيت
 أن تكجن المدد المطلجد ضمها قد قضيت في إادى المنشآت اآلتية: ( 3

 الشركات المساهمة ذات االكتتاد العام. (أ
 البنجك. د(
 ها.لالشركات التي تملكها الدولة ولج كانت المدد قد قضيت قبل ملكية الدولة  (ج
 

                                                           

 .13/12/1981( بتاريخ 54/1981تضووم هووذه المدد أيضا إلوى مدد الخدمة العسكرية استنادا إلى قرار مجلس الجزراء بجلسته ) (1)
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جص عليها في البنجد الشركات المساهمة المقفلة التي تملكها المنشآت المنص د( 
 السابقة بمفردها أو مع الدولة.

شركة الزيت العربية المحدودة بشورط أن تكوجن المودة سابقة على  هو(
20/5/1970(1). 

 
%(من المرتب السنجي األخير في تاريخ تقديم الطلب وذلك عن  7.5) (:    يحدد مقابل الضم بجاقع3مادة )

%( من المرتب  12) المدد المطلجد ضمها. وبجاقع كل سنة من السنجات الخمس األولى من
المذكجر عن كل سنة تزيد على ذلك، وتعتبر المدد التي تضم وفقا لهذا القرار في االة تعددها 

 مدة واادة وذلك في تحد د النسبة التي  تم على أساسها اساد مقابل الضم.
 

المؤسسة إخطار المؤمن  ن، وعلى( المرافقي2،1) ويججز تقسيط مقابل الضم وفقا للجدولين     
 عليه بقيمة المقابل والقسط الشهري.

 
قيمة المقابل والقسط بويتم الضم متى قام المؤمن عليه خالل ثالثين  جما من تاريخ إخطاره      

الشهري بسداد المقابل دفعة واادة أو بإبداء رغبته في تقسيط المقابل كله أو بعضه مع سداد ما 
 وإال اعتبر طلب الضم كأن لم يكن.لم يطلب تقسيطه 

 
(:   تسري  في شأن استقطاع األقساط وسدادها إلى المؤسسة األاكام المنصجص عليها في القرار 4مادة )

 المشار إليه. 1977( لسنة 10رقم )
 

ويستمر استقطاع األقساط من المعاش التقاعدي إذا انتهت خدمة المؤمن عليه باستحقاقه  
مكافأة تقاعد فتخصم منها القيمة الحالية لألقساط المتبقية وذلك وفقا  له، أما إذا استحق

 ( المرافقين.4 ، 3للجدولين )
 

(: تسري أاكام هذا القرار على أصحاد المعاشات التقاعدية وفقا ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية 5مادة )
بهذا القرار، ويعتد في  المشار إليه وذلك بشرط تقديم طلب الضم خالل سنة من تاريخ العمل

 اساد مقابل الضم بالمرتب الذي سجى على أساسه المعاش.
 

(: تحدد مساهمة الخزانة العامة بالفرق بين المبالغ الالزمة لحساد المدد السابقة التي  تم ضمها 6مادة )
يهم ( المرافق، وبين المبالغ التي تستحق على المؤمن عل5طبقا لهذا القرار وفقا للجدول رقم )

 وأصحاد المعاشات مقابل ضم هذه المدد.
 

                                                           

( 31/81، كما وافق مجلس الجزراء بجلسته )9/5/1981ا من المعمجل به اعتبار  1981( لسنة 16أضي  البند )هو( بقرار وزير المالية رقم ) (1)
اتى تاريخ نقل المؤمن عليهم إلى الشركات  20/5/1970على ضم المدد السابقة في هذه الشركة في الفترة من  12/7/1981في 

 العاملة في الكجيت.
 



288 

 

وعلى المؤسسة إعداد كشجف شهرية تفصيلية بالفروق التي تستحق على الخزانة العامة 
تبعا لحاالت الضم التي تتم خالل كل شهر، وتكجن هذه الفروق وادبة األداء دفعة واادة في آخر 

 الشهر التالي للمطالبة بها.
 

، وعلى مد ر عام 1/12/1980ويعمل به اعتبارا من  )*(ر في الجريدة الرسمية(:  نشر هذا القرا7مادة )
 المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.

 وزير المالية    
 عبد الرامن سالم العتيقي

 هو1401محرم  26  التاريخ:
 م1980ديسمبر  4          

 

                                                           
 .4/12/1980( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1331نشر بالعدد )  )*(
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 )*( (1) ددول رقم
 د نار 100لمبلغ  بتحد د مقدار القسط الشهري مدى الحياة

مقدار القسط 
 الاهري

 فلس/دينار

 السن عند
 طلب الضم

مقدار القسط 
 الاهري

 
 فلس/دينار

 السن عند
 طلب الضم

696/- 

711/- 

727/- 

744/- 

762/- 

781/- 

801/- 

823/- 

847/- 

873/- 

901/- 

931/- 

963/- 

997/- 

033/1 

072/1 

115/1 

162/1 

213/1 

268/1 

 
 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

 فأكثر60

538/- 

542/- 

546/- 

551/- 

556/- 

561/- 

566/- 

571/- 

576/- 

582/- 

588/- 

595/- 

602/- 

610/- 

618/- 

627/- 

636/- 

646/- 

657/- 

669/- 

682/- 

 20حتى 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 مالاظة:
 سن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة.في اساد ال (1
يستحق القسط األول بالنسبة للمؤمن عليهم في آخر الشهر التالي لتاريخ طلب التقسيط، وبالنسبة ألصحاد  (2

 المعاشات من معاش الشهر الذي استحقت فيه الزيادة.
 يقف استحقاق القسط الشهري إذا ادث العجز الكامل أو وقعت الجفاة. (3

                                                           
 ( من الجريدة الرسمية.803و العدد ) 2007( لسنة 1الجدول بالقانجن رقم )ألغي هذا   )*(
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 (2ددول رقم )
 د نار 100مقدار القسط الشهري محدد المدة لمبلغ  بتحد د

 
 القسط الاهري 

 ( سنة15لمدع )

 
 فلس/دينار

 القسط الاهري 
 ( سنوات10لمدع )

  
 فلس/دينار

 القسط الاهري
 ( سنوات5لمدع )

 
 فلس/دينار

 السن عند
 
 

 طلب الضم

933/- 

940/- 

948/- 

957/- 

967/- 

978/- 

990/- 

004/1 

020/1 

038/1 

058/1 

080/1 

104/1 

130/1 

158/1 

188/1 

220/1 

255/1 

294/1 

338/1 

388/1 

210/1 

217/1 

224/1 

232/1 

241/1 

251/1 

262/1 

274/1 

287/2 

301/1 

316/1 

332/1 

349/1 

368/1 

389/1 

412/1 

437/1 

465/1 

498/1 

537/1 

583/1 

113/2 

117/2 

122/2 

127/2 

133/2 

140/2 

147/2 

155/2 

164/2 

174/2 

185/2 

197/2 

210/2 

224/2 

240/2 

258/2 

278/2 

301/2 

327/2 

357/2 

391/2 

 40حتى 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

 فأكثر60

 مالاظة:
 في اساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة. (1
يستحق القسط األول بالنسبة للمؤمن عليهم في آخر الشهر التالي لتاريخ طلب التقسيط، وبالنسبة  (2

 ت فيه الزيادة.ألصحاد المعاشات من معاش الشهر الذي استحق
 يقف استحقاق القسط الشهري إذا ادث العجز الكامل أو وقعت الجفاة. (3
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 )*( (3ددول رقم )
 بتحد د المبلغ الذي يخصم من المكافأة مقابل كل د نار

 من القسط الشهري مدى الحياة
 

 المبلغ الذي يخصم 
 منها

 فلس/دينار

 سن المؤمن عليه
 عند استحقاق
 مكافأع التقاعد

 لغ الذي يخصم المب
 منها

 فلس/دينار

سن المؤمن عليه 
 عند استحقاق 
 مكافأع التقاعد

678/143 

647/140 

552/137 

409/134 

234/131 

041/128 

844/124 

507/121 

064/118 

548/114 

988/110 

411/107 

842/102 

301/100 

805/96 

284/93 

686/89 

059/86 

440/82 

864/78 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

 فأكثر60

 

874/185 

502/184 

150/183 

488/181 

856/179 

253/178 

678/176 

131/175 

611/173 

821/171 

068/170 

067/168 

113/166 

934/163 

812/161 

490/159 

233/157 

799/154 

207/152 

477/149 

627/146 

 20حتى 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 
 

 
 مالاظة: 

تحدد السن عند استحقاق المكافأة بالسن التي تم على أساها التقسيط مضافا إليها عدد السنجات 
 الكاملة المنقضية من تاريخ طلب التقسيط اتى تاريخ استحقاق المكافأة.

                                                           
 ( من الجريدة الرسمية.803و العدد ) 2007( لسنة 1ألغي هذا الجدول بالقانجن رقم )  )*(
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 (4ددول رقم )
 بتحد د المبلغ الذي يخصم من مكافأة التقاعد مقابل كل د نار

 لقسط الشهري محدد المدةمن ا
 سن المؤمن عليه
 عند استحقاق
 المكافأة

 المدة المتبقية من المدة األصلية لدفع األقساط

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 107ر180 101ر935 97ر369 97ر449 87ر160 82ر645 75ر423 68ر945 62ر034 54ر677 47ر326 38ر540 25ر306 20ر381 10ر478 40اتى 
 106ر383 101ر207 96ر737 91ر908 86ر708 82ر169 75ر120 68ر707 61ر852 54ر541 47ر237 38ر481 25ر280 20ر361 10ر475 41
 105ر485 100ر479 96ر104 91ر367 86ر253 81ر669 74ر817 68ر468 61ر669 54ر404 47ر125 38ر423 25ر254 20ر352 10ر471 42
 104ر493 99ر599 95ر338 90ر707 85ر693 81ر169 74ر436 68ر163 61ر437 54ر237 47ر015 38ر349 25ر220 20ر333 10ر466 43
 103ر413 98ر719 94ر572 90ر046 85ر132 80ر580 74ر056 67ر858 61ر205 54ر069 46ر882 38ر274 25ر186 20ر313 10ر461 44
 102ر249 97ر655 93ر649 89ر246 83ر451 79ر936 73ر584 67ر485 60ر915 53ر853 46ر729 38ر178 25ر143 20ر288 10ر455 45
 101ر010 96ر608 92ر725 88ر448 83ر768 79ر239 73ر112 67ر111 60ر226 53ر637 46ر577 38ر082 25ر100 20ر261 10ر449 46
 99ر602 95ر354 91ر623 87ر494 82ر955 78ر493 72ر549 66ر656 60ر270 53ر372 46ر404 37ر941 25ر043 20ر231 10ر440 47
 98ر039 94ر100 90ر519 86ر540 82ر141 77ر700 71ر986 66ر200 59ر915 53ر105 46ر211 37ر833 24ر986 20ر201 10ر431 48
 96ر329 92ر646 89ر238 85ر427 81ر185 76ر864 71ر324 65ر696 59ر501 52ر794 45ر998 45ر690 24ر925 20ر161 10ر422 49
 94ر518 91ر191 87ر956 84ر314 80ر229 75ر988 70ر663 65ر138 59ر086 52ر483 45ر767 37ر547 24ر853 20ر120 10ر413 50
 92ر593 89ر526 86ر473 83ر010 79ر108 75ر075 69ر883 64ر511 58ر597 52ر119 45ر517 37ر380 24ر776 20ر079 10ر402 51
 90ر580 87ر860 84ر989 81ر706 77ر988 74ر129 69ر104 63ر883 58ر108 51ر755 45ر249 37ر211 24ر700 20ر038 10ر391 52
 88ر496 85ر960 83ر282 80ر197 76ر674 73ر099 68ر168 63ر126 57ر517 51ر314 44ر964 37ر770 24ر606 19ر985 10ر376 53
 86ر356 84ر060 81ر574 78ر688 75ر359 71ر994 67ر231 62ر368 56ر927 50ر837 44ر643 36ر803 24ر511 19ر931 10ر361 54
 84ر175 81ر923 79ر633 76.948 73ر827 70ر822 66ر119 61ر455 56ر204 50ر324 44ر287 36ر547 24ر394 19ر863 10ر344 55
 81ر967 79ر787 77ر692 75ر208 72ر295 69ر589 65ر005 60ر541 55ر481 49ر775 43ر898 36ر292 24ر277 19ر795 10ر326 56
 79ر681 77ر463 75ر559 73ر277 70ر575 68ر259 63ر722 59ر477 54ر621 49ر118 43ر459 35ر978 24ر128 19ر708 10ر303 57
 77ر280 75ر139 73ر425 71ر347 68ر855 66ر756 62ر438 58ر414 53ر769 48ر461 42ر974 35ر657 23ر980 19ر622 10ر280 58
 74ر738 72ر699 71ر163 69ر280 66ر999 65ر062 61ر025 57ر227 52ر807 47ر714 42ر427 35ر289 23ر806 19ر521 10ر254 59

 72ر046 70ر259 68ر900 67ر214 65ر142 63ر171 59ر611 56ر040 51ر845 46ر966 41ر824 34ر921 23ر631 19ر419 10ر227 فأكثر 60
 مالاظات:  

 لمنقضية من تاريخ بدء التقسيط اتى تاريخ استحقاق المكافأة.تحدد السن عند استحقاق المكافأة بالسن التي تم على أساسها التقسيط مضافا إليها عدد السنجات الكاملة ا (1
 األقساط.لحساد المبلغ لمدة تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب بين المدتين الصحيحتين اللتين تقع بينهما المدة المتبقية لدفع  (2
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 (5ددول رقم )
 بتحد د المبالغ الالزمة لحساد

 م ضمهاالمدد السابقة التي  ت 
 

 ما يلزم عن السنة الواحدع
 من المدد المحسوبة معبرا

 عنه كنسبة من المرتب الاهري

 السن عند
 

 طلب الضم 
 

 %30ر -

 %29ر 5

 %29ر -

 %28ر 5

 %28ر -

 %27ر 5

 %27ر -

 %26ر 5

 %26ر -

 %25ر 5

 %25ر -

 %24ر -

 %23ر -

 %22ر -

 %21ر -

 %20ر -

 50حتى 

51 

52 
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56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

 فأكثر 65

 
 مالاظات:

 في اساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة إذا بلغت النصف وتهمل إذا قلت عن ذلك. (1
 في اساد المدة يعتد بالسنجات الكاملة وكسجرها. (2
في اساد المرتب السنجي يعتد بالمرتب الشهري األخير في تاريخ تقديم طلب الضم مضروبا في اثني  (3

ة للمؤمن عليهم، أما بالنسبة ألصحاد المعاشات التقاعدية فيعتد بالمرتب الشهري عشر وذلك بالنسب
 الذي اسب على أساسه المعاش مضروبا في اثني عشر.
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 1981( لسنة 11قرار رقم )
 في شأن

 ضم مدد الخدمة المحسجبة طبقا ألاكام قجانين
 معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى مدة

 لباد الثال  مناالشتراك في تأمين ا
 قانجن التأمينات االدتماعية وكذا ضم المدد

 األخيرة إلى المدد األولى وشروط تحجيل ااتياطياتها
 وزير المالية،
( لسنة 61على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) اإلطالعبعد 

1976، 
 صدار قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين،بإ 1980( لسنة 69وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

 7الصوادر في  1978( لسنة 1وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية رقم )
 ،1978فبرا ر سنة 

 م.17/2/1981 هو المجافق12/4/1401وعلى مجافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته المنعقدة في    
 -قوورر -

 

يججز للمؤمن عليه الخاضع ألاكام الباد الثال  من قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه أن  (:  1مادة )
يطلب ضم مدد الخدمة المحسجبة طبقا ألاكام قجانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وذلك 

 مقابل تحجيل ااتياطي هذه المدة إلى الصندوق المنصجص عليه في هذا الباد.
 

ويتم اساد هذه المدد ضمن مدة االشتراك في تأمين الباد الثال  وتحجيل االاتياطي عنها وفقا              
 لألاكام المنصجص عليها في المجاد التالية.

 

(:  يشترط لضم المدد التي صرفت عنها مكافأة التقاعد تقديم طلب الضم ورد المكافأة وفقا لألاكام 2مادة )
 .)*(من قانجن التأمينات االدتماعية  المشار إليه( 27المشار إليها في المادة )

 

( من قانجن 17( من المادة )6(:   إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لألسباد المشار إليها في البند)3مادة )
التأمينات االدتماعية قبل بلجغه سن الخمسين فال تحسب ضمن المدة المؤهلة الستحقاق 

 لخدمة الفعلية.المعاش من المدة المضمجمة سجى مدة ا
ومع ذلك فأنه تحسب المدة المضمجمة بكاملها إذا كان من شأن اسابها استحقاق المعاش       

على أال يصرف في هذه الحالة إال اعتبارا من تاريخ بلجغ سن الخمسين أو من تاريخ الجفاة أو 
 العجز الكامل قبل بلجغها.

                                                           
واالاكوام  1983لسونة  (1بشوأن تعود ل بعوض أاكوام القورار رقوم ) 1986( لسونة 1عدلة بمجدب المادة الخامسة من قورار مجلوس اإلدارة رقوم )م  )*(

 ، وكان نصها قبل التعد ل:18/5/1986المعمجل به اعتبارا من المتعلقة به 
( 1"يشترط لضم المدد المشار إليها أن  رد الموؤمن عليوه المكافوأة التوي سوبق أن أد وت لوه وفقوا لألاكوام المنصوجص عليهوا فوي القورار رقوم)

 ."1981من القرار المشار إليه على الفترة السابقة على أول مارس سنة  (2المشار إليه. وال يسري اكم المادة ) 1978لسنة 
شروط وقجاعد رد مكافأة التقاعود وضوم المودد التوي صورفت بشأن  1993( لسنة 1القرار )( من 6بالمادة ) 1983( لسنة 1ثم ألغي القرار رقم )     

 1/5/1993وذلك اعتبارًا من عنها وااالت اإلعفاء من الرد 
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ز للمؤمن عليه في الحالة المنصجص عليها في الفقرة (:  استثناء من أاكام المادة السابقة يجج 4مادة )
الثانية منها أن يطلب عند انتهاء خدمته صرف مكافأة التقاعد، ويرد له في هذه الحالة دزء 

 المكافأة المحسجد عن مدد الضمائم وفقا ألاكام قجانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
 

أن يضم إلى المدة المحسجبة في  1980( لسنة 69القانجن رقم ) (:  يججز للمستفيد الخاضع ألاكام5مادة )
هذا القانجن المدد الخاضعة ألاكام الباد الثال   المشار إليه مقابل تحجيل ااتياطي هذه المدد 
إلى الصندوق المنشأ بهذا القانجن ، وتسري في شأن ضمها األاكام المنصجص عليها في هذا 

 القرار.
 

م هذا القرار على أصحاد المعاشات التقاعدية المستحقة وفقا ألاكام قانجن التأمينات (:  تسري أاكا6مادة )
االدتماعية وذلك بشرط تقديم طلب ضم المدد المحسجبة طبقا ألاكام قجانين معاشات ومكافآت 

 التقاعد للعسكريين خالل سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
 

خدمتهم دون استحقاق معاش وفقا ألاكام  كما تسري أاكام هذا القرار على من انتهت
قانجن التأمينات االدتماعية إذا كان من شأن ضم مدة الخدمة المشار إليها في الفقرة السابقة 
استحقاق معاش تقاعدي وذلك بشرط تقديم طلب الضم ورد مكافآت التقاعد التي صرفت وذلك دون 

 ( من هذا القرار.3اإلخالل بحكم المادة )
 

معاش أو الزيادة فيه في الحاالت المنصجص عليها في هذه المادة اعتبارا من ويستحق ال
 أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الضم.

 
(: يحجل ااتياطي المدد التي تضم وفقا ألاكام هذا القرار من صندوق التأمين الذي خضعت له هذه 7مادة )

 جدول المرافق لهذا القرار.المدد إلى صندوق التأمين المحجلة إليه ويحسب طبقا لل
 

أو المستفيد بحسب  عليهويخصم من االاتياطي المذكجر مكافأة التقاعد إذا كانت قد أد ت للمؤمن           
 األاجال.

 
، وعلى مد ر عام 1981ويعمل به من أول مارس سنة  )*((:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية8مادة )

 زمة لتنفيذه.المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الال 
 وزير المالية

 عبد الرامن سالم العتيقي
 هو1401ربيع اآلخر 13 التاريخ:
 م1981فبرا وور  18         

                                                           
 .8/3/1981 ( من الجريدة الرسمية بتاريخ1347ر بالعدد )نش  )*(
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 ددول اساد ااتياطي المدد المحجلة
 

 الحووووالة أساس اساد االاتياطي
 %47ر5

 
 

25  % 

تحجيل المدد التي خضعت ألاكام قجانين  (1
 معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.

 
تحجيل المدد التي خضعت ألاكام الباد  (2

 الثال  من قانجن التأمينات االدتماعية
 

 مالاظات:
 يحسب االاتياطي على النحج التالي: (1
 المدة الفعلية بالسنجات.× المرتب السنجي × أساس اساد االاتياطي    
قاعدية طبقا في اساد المرتب السنجي يعتد بالمرتب الشهري الذي تحسب على أساسه الحقجق الت (2

 لقانجن التأمينات االدتماعية مضروبا في اثني عشر.
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  (1)1982( لسنة 21قرار رقم )
 بشأن

 الشروط والقجاعد الخاصة بضم مدد الخدمة
 السابقة على الحصجل على الجنسية الكجيتية

 
 وزير المالية بالنيابة، -وزير النفط 

 
 شأن العمل في القطاع األهلي، في 1964( لسنة 38بعد اإلطالع على القانجن رقم )

 بشأن العمل في قطاع األعمال النفطية، 1969( لسنة 28وعلى القانجن رقم ) 
بإصدار قانجن التأمينات االدتماعية والقجانين  1976( لسنة 61وعلى األمر األميري بالقانجن رقم )

 المعدلة له.
 المدنية،في شأن الخدمة  1979( لسنة 15وعلى المرسجم بالقانجن رقم )
 بإصدار قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، 1980( لسنة 69وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

في شأن تعد ل بعض أاكام قانجن التأمينات االدتماعية  1982( لسنة 37) وعلى القانجن رقم
 وتطبيق ما تضمنه التعد ل على العسكريين من ردال الشرطة والجيش والحرس الجطني،

بشأن قجاعد اساد وأداء  1978( لسنة 9المعدل بالقرار رقم ) 1977( لسنة 10) لى القرار رقموع
 االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة وفقا ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية،

بشأن الشروط والقجاعد الخاصة بضم المدد السابقة التي انتهت  1980( لسنة 5وعلى القرار رقم )
 والمبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة وكيفية أدائها، 1/10/1977ين األهلي والنفطي قبل في القطاع

في شأن ضم المدد المحسجبة طبقا ألاكام قجانين معاشات  1981( لسنة 11وعلى القرار رقم )
تماعية وكذا ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى مدة االشتراك في تأمين الباد الثال  من قانجن التأمينات االد

 ضم المدد األخيرة إلى المدة األولى وشروط تحجيل ااتياطاتها،
في شأن قجاعد اساد مدد النشاط والخدمة السابقة ضمن مدة  1981( لسنة 14وعلى القرار رقم )

 االشتراك في الباد الخامس من قانجن التأمينات االدتماعية،
للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في وبعوود مجافقووة مجلس إدارة المؤسسووة العامووة 

 م.22/8/1982هو المجافق 13/11/1402
 -قوورر -
 

(: يججز بناء على طلب المؤمن عليه أو المستفيد أن تضم إلى مدد االشتراك في تأمين الباد الثال  1مادة)
 1980سنة ( ل69من قانجن التأمينات االدتماعية أو إلى المدد الخاضعة ألاكام القانجن رقم )

 مدد الخدمة السابقة على الحصجل على الجنسية الكجيتية والتي قضيت في الجهات اآلتية:
 

                                                           

دستجري، برفض الطعن  2003( لسنة 4في الطعن رقم ) 16/7/2003اكمها بتاريخ –لجنة فحص الطعجن  -أصدرت المحكمة الدستجرية (1)
 ( من الجريدة الرسمية.626العدد ) -بعدم دستجرية هذا القرار 
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 الجهات الحكجمية. (1
الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة أو ذات الميزانيات المستقلة  (2

 والجهات العامة األخرى.
 الشركات ذات االكتتاد العام. (3
 البنجك. (4
 .ت التي تملكها الدولة ولج كانت المدد قد قضيت قبل ملكية الدولة لهاالشركا (5
الشركات المساهمة المقفلة التي تملكها المنشآت المنصجص عليها في البنجد السابقة  (6

 .(1)بمفردها أو مع غيرها

 .20/5/1970شركة الزيت العربية المحدودة متى كانت المدة قد بدأت قبل  (7

 .(2)تغرفة تجارة وصناعة الكجي (8

 .(3)الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية (9

 .(4)الهيئات الرياضية (10
 

تسري أاكام هذا القرار على كافة المدد السابقة على الحصجل على الجنسية الكجيتية ولج كان   (: 2مادة )
 التعيين في هذه المدد بعقد أو براتب مقطجع أو على وظيفة مؤقتة أو لعمل مؤقت.

كام الفقرة السابقة يكجن ضم المدد المنصجص عليها في هذا القرار وفقا ومع مراعاة أا      
للشروط والقجاعد التي تضم بها هذه المدد لج كانت تالية للحصجل علي الجنسية الكجيتية وطبقا 

 لألاكام المنصجص عليها في هذا القرار.
 لشروط اآلتية:يشترط لضم مدد الخدمة المنصجص عليها في هذا القرار تجفر ا (: 3مادة )

، ومع ذلك تدخل في اساد ية تقاضى المؤمن عليه مرتبه عنهاأن تكجن مدة خدمة فعل (1
 المدد التي يججز ضمها مدد اإلدازات المرضية بدون مرتب.

أن تكجن المدة تالية لبلجغ المؤمن عليه أو المستفيد سن الثامنة عشر أو السن الذي  (2
 دمة أ هما أكبر.تقرره القجانين واللجائح لاللتحاق بالخ

أن تكجن المدة ثابتة في سجالت أو ملفات أصحاد األعمال الذ ن قضيت لد هم هذه المدد  (3
من  (5)على أن تقدم الشهادات الدالة على ذلك مع طلب الضم في ميعاد ال يجاوز سنتين

قرد أتاريخ العمل بهذا القرار أو االلتحاق بالخدمة أو  الحصجل على الجنسية أ ها 
 .(6)تاريخا

                                                           

 ، وتراعى المادة الثانية منه.الكتادمن هذا  (333)ص  2003( لسنة 4)( معدل بالقرار رقم 6بند ) (1)
 

 .(9/2، 6، 3/3ويعمل بهذا التاريخ في تطبيق المجاد ) 5/11/2006المعمجل به اعتبارًا من  2006( لسنة 4( مضاف بالقرار رقم )8بند ) (2)
 

 .(7، 6، 3/3ويعمل بهذا التاريخ في تطبيق المجاد ) 28/6/2009ن المعمجل به اعتبارًا م 2009( لسنة 3( مضاف بالقرار رقم )9بند ) (3)
 

 .(9/2، 6، 3/3ويعمل بهذا التاريخ في تطبيق المجاد ) 10/2/2019المعمجل به اعتبارًا من  2019( لسنة 9( مضاف بالقرار رقم )10بند ) (4)
 

 .1988( لسنة 2)عدل الميعاد من سنة إلى سنتين بمجدب المادة األولى من القرار رقم  (5)
 

ثم لمدة سنة  1984( لسنة 2بالقرار رقم ) 10/7/1984، وتم تمد د هذا الميعاد لمدة سنة تبدأ من 12/9/1982عمل بهذا القرار اعتبارا من  (6)
 .1988( لسنة 2بالقرار رقم ) 3/7/1988أخرى تبدأ من 
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استحقاق معاش تقاعدي بافتراض عدم الضم أو بانتهاء الخدمة ببلجغ سن الخمسين ومع  (4
ذلك إذا انتهت الخدمة قبل بلجغها وكانت المدة المذكجرة الزمة كلها أو بعضها الستحقاق 

 المعاش فال  تم الضم إال ببلجغ هذه السن أو بجقجع الجفاة أو ادوث العجز الكامل.
 

%( من المرتب السنجي األخير 15د مقابل ضم المدد المنصجص عليها في هذا القرار بجاقع )(:   يحد4مادة )
 في تاريخ تقديم طلب الضم وذلك عن كل سنة من سنجات المدد المطلجد ضمها.

واستثناء من أاكام الفقرة السابقة يكجن مقابل ضم المدد السابقة على العمل بالقانجن رقم       
%( من المرتب المنصجص عليه فيها وذلك عن 7ر5بجاقع ) (1)مشار إليهال 1982( لسنة 37)

%( من المرتب  12) كل سنة من السنجات الخمس األولى من المدد المطلجد ضمها وبجاقع
المذكجر عن كل سنة تزيد على ذلك، وتعتبر المدد التي تضم وفقا لهذه الفقرة في االة تعددها 

 التي  تم على أساسها اساد مقابل الضم.مدة واادة وذلك في تحد د النسبة 
 

( 2،1) المنصجص عليها في هذا القرار وفقا للجدولين رقمي د(:    يججز تقسيط مقابل ضم المد5مادة )
 المرافقين، وعلى المؤسسة إخطار طالب الضم بقيمة المقابل أو القسط الشهري.

 
طاره بقيمة المقابل والقسط وعلى طالب الضم خالل ثالثين  جما من تاريخ إخ           
سداد المقابل دفعة واادة أو إبداء رغبته في تقسيطه وإال اعتبر طلب الضم كأن لم  -الشهري 
 يكن.
 

وتسري في شأن استقطاع األقساط وسدادها إلى المؤسسة األاكام المنصجص عليها           
 المشار إليه. 1977( لسنة 10في القرار رقم )

 
فيد طالب الضم من التقسيط بالنسبة إلى الجزء من مقابل الضم الذي يعادل مكافأة نهاية (:   ال ي6مادة )

الخدمة عن المدد المطلجد ضمها متى كان مستحقا لصرفها في تاريخ تقديم طلب الضم أو كان 
 وفي تاريخ تال للحصجل على الجنسية الكجيتية. (2)قد قام بصرفها بعد العمل بهذا القرار

 
( من هذا القرار إذا بدأ الميعاد فال  نقضي إال باستكماله 3( من المادة )3في تطبيق أاكام البند)   (: 7مادة )

أثناء الخدمة وال تحسب فيه الفترات التي انتهت فيها الخدمة اتى العجدة إلى  االلتحاق 
 بالخدمة من دد د.

 
تقاعدي ولم يكن قد ومع ذلك إذا انتهت خدمة المؤمن عليه أو المستفيد باستحقاق معاش 

انقضى الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة داز تقديم طلب الضم خالل المدة الباقية من هذا 
 الميعاد أو خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة أي المدتين أكبر.

                                                           

 .23/6/1982عمل بهذا القانجن اعتبارا من  (1)
 

 .12/9/1982ار اعتبارا من عمل بهذا القر  (2)
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دول عن طلب الضم (: إذا انتهت خدمة المؤمن عليه أو المستفيد باستحقاق مكافأة تقاعد داز له الع8مادة )

 واسترداد مقابل الضم الذي أداه أو األقساط التي سددها بحسب األاجال.
 

(:  تسري أاكام هذا القرار على أصحاد المعاشات والمستحقين المعاملين بأاكام قانجن التأمينات 9مادة )
الضم زيادة المشار إليهما إذا كان من شأن  1980( لسنة 69االدتماعية أو بأاكام القانجن رقم )

المعاش على أن تستحق هذه الزيادة اعتبارا من أول اشهر التالي لتقديم طلب الضم ، ويعتد في 
( من هذا القرار بالمرتب الذي سجى على أساسه 4اساد المبالغ المنصجص عليها في المادة )

 المعاش وفي تقديم طلب الضم بالنسبة للمستحقين بالطلب المقدم من أي منهم.
 

 (1)ويشترط بالنسبة إلى أصحاد المعاشات والمستحقين في تاريخ العمل بهذا القرار           

 تقديم طلب الضم خالل سنة من هذا التاريخ.
 

( من هذا القرار يكجن تقسيط مقابل الضم بالنسبة إلى المستحقين 5(: استثناء من أاكام المادة )10مادة )
 زيد قسط مقابل الضم على مقدار الزيادة في  ( المرافق بشرط أن ال3) وفقا للجدول رقم

 المعاش، ويخصم القسط الشهري من المعاش التقاعدي قبل تجزيعه على المستحقين.
 

، وعلى مد ر عام (2)(:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره11مادة )
 المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.

 النفطوزير 
 )وزير المالية بالنيابة(

 على الخليفة العذبي الصباح(
 هو1401ذو القعودة  4التاريخ: 
 م1982أغسطس  23         

                                                           

 .12/9/1982عمل بهذا القرار اعتبارًا من  (1)
 

 (.1434)العدد  12/9/1982نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ  (2)
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 )*( (1ددول رقم)
 د نار 100بتحد د مقدار القسط الشهري مدى الحياة لمبلغ 

 
مقدار القسط 

 الاهري
 فلس/دينار

 السن عند طلب
 الضم

مقدار القسط 
 الاهري

 فلس/دينار

السن عند طلب 
 الضم

696/- 

711/- 

727/- 

744/- 

762/- 

781/- 

801/- 

823/- 

847/- 

873/- 

901/- 

931/- 

963/- 

997/- 

033/1 

072/1 

115/1 

162/1 

213/1 

268/2 

 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

 فأكثر60

538/- 

542/- 

546/- 

551/- 

556/- 

561/- 

566/- 

571/- 

576/- 

582/- 

588/- 

595/- 

602/- 

610/- 

618/- 

627/- 

636/- 

646/- 

657/- 

669/- 

682/- 

 20حتى 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 مالاظة:
 في اساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة. (1
خر الشهر التالي لتاريخ طلب التقسيط، وبالنسبة في آأو المستفيد ن يستحق القسط األول بالنسبة للمؤمن عليهم  (2

 ألصحاد المعاشات من معاش الشهر الذي استحقت فيه الزيادة.
 يقف استحقاق القسط الشهري إذا ادث العجز الكلي أو وقعت الجفاة.  (3

                                                           
 ( من الجريدة الرسمية.803و العدد ) 2007( لسنة 1ألغي هذا الجدول بالقانجن رقم )  )*(
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 (2ددول رقم )
 د نار 100بتحد د مقدار القسط الشهري محدد المدة لمبلغ 

 
القسط الاهري لمـدع 

 ة( سن15)

 فلس/دينار

القسط الاهري لمدع 
 ( سنوات10)

  
 فلس/دينار

 القسط الاهري
 ( سنوات5لمدع )

 
 فلس/دينار

 السن عند
 
 

 طلب الضم 

933/- 

940/- 

948/- 

957/- 

967/- 

978/- 

990/- 

004/1 

020/1 

038/1 

058/1 

080/1 

104/1 

130/1 

158/1 

188/1 

220/1 

255/1 

294/1 

338/1 

388/1 

210/1 

217/1 

224/1 

232/1 

241/1 

251/1 

262/1 

274/1 

287/2 

301/1 

316/1 

332/1 

349/1 

368/1 

389/1 

412/1 

437/1 

465/1 

498/1 

537/1 

583/1 

113/2 

117/2 

122/2 

127/2 

133/2 

140/2 

147/2 

155/2 

164/2 

174/2 

185/2 

197/2 

210/2 

224/2 

240/2 

258/2 

278/2 

301/2 

327/2 

357/2 

391/2 

 40حتى 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

 فأكثر 60      

 مالاظة:
 في اساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة. (1
في آخر الشهر التالي لتاريخ طلب أو المستفيد ن يستحق القسط األول بالنسبة للمؤمن عليهم  (2

 قت فيه الزيادة.التقسيط، وبالنسبة ألصحاد المعاشات من معاش الشهر الذي استح
 يقف استحقاق القسط الشهري إذا ادث العجز الكامل أو وقعت الجفاة. (3
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 (3ددول رقم )
 بتحد د مقدار القسط الشهري الذي يخصم من

 المعاش التقاعدي في االة طلب الضم من المستحقين
 

 مقدار القسط الاهري
 ( دينار100) لكل

 من مقابل الضم
 فلس/دينار

 السن االفتراضي
 
 

 عند طلب الضم

614/- 

626/- 

640/- 

654/- 

670/- 

686/- 

703/- 

721/- 

741/- 

762/- 

785/- 

811/- 

838/- 

867/- 

897/- 

930/- 

965/- 

004/1 

046/1 

092/1 

141/1 

 40حتى

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

 فأكثر 60       

 
 :مالاظة
الضم مطرواا منها سنة ميالد المؤمن عليه أو المستفيد أو صااب السن االفتراضي يعادل سنة  

 المعاش.
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 1984( لسنة 2قرار رقم )
 بشأن

 تمد د ميعاد تقديم طلب ضم مدد الخدمة السابقة
 على الحصجل على الجنسية الكجيتية

 وزير المالية،
( لسنة 61انجن رقم )بعد اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالق

 والقجانين المعدلة له، 1976
 1980( لسنة 69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم )

 والقجانين المعدلة له،
في شأن قجاعد وشروط ضم مدد الخدمة السابقة على  1982( لسنة 21وعلى القانجن رقم )
 يتية،الحصجل على الجنسية الكج 

شعبان  29وبعد مجافقة مجلووس إدارة المؤسسووة العامة للتأمينووات االدتماعيووة بجلسته المنعقدة في
 م.1984 ما ج 30 هو المجافق1404

 
 -قوورر -

 

(: يمد ميعاد تقديم طلب ضم الخدمة السابقة على الحصجل على الجنسية الكجيتية طبقا ألاكام القرار 1مادة )
، سنة 11/9/1983المشار إليه لمن انتهى بالنسبة إليهم هذا الميعاد في  1982( لسنة 21رقم )

 واادة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.
 

ويكجن لغير المشار إليهم في الفقرة السابقة االستفادة من ميعاد السنة المنصجص عليها          
 يم طلب الضم.إذا كانت نها تها تجاوز نهاية الميعاد المقرر لهم أصال لتقد

 

( من القرار رقم 7وال يسري ميعاد السنة المنصجص عليها اكم الفقرة األولى من المادة )         
 المشار إليه. 1982( لسنة 21)

 

وعلى المد ر العام المؤسسة اتخاذ  )*((:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره2مادة)
 فيذه.اإلدراءات الالزمة لتن

 
 وزير المالية

 على الخليفة العذبي الصباح
 هو1404شعبان  30التاريخ:
 م1984ما ج  31         

                                                           
 (.1562عدد )ال 10/6/1984نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ   )*(
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 1985( لسنة  5قرار رقم ) 
 بشأن

 قجاعد اساد مدد الخدمة أو النشاط السابق 
 ضمن مدة االشتراك في الباد الخامس من

 قانجن التأمينات االدتماعية
 وزير المالية واالقتصاد، 
 

( لسنة 61د اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانوجن رقم )بع 
 والقجانين المعدلة له، 1976

 1980( لسنة 69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم )
 والقجانين المعدلة له،

أن الشروط والقجاعد الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة التي بش 1980( لسنة 5وعلى القرار رقم )
والمبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة وكيفية  1977انتهت في القطاعين األهلي والنفطي قبل أول أكتجبر 

 ،1981( لسنة 16أدائها المعدل بالقرار رقم )
قا ألاكام قجانين معاشات بشأن ضم مدد الخدمة المحسجبة طب 1981( لسنة 11وعلى القرار رقم )

ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى مدة االشتراك في تأمين الباد الثال  من قانجن التأمينات االدتماعية وكذا 
 ضم المدد األخيرة إلى المدد األولى وشروط تحجيل ااتياطاتها،

ة ضمن مدة في شأن قجاعد اساد مدد النشاط والخدمة السابق 1981( لسنة 14وعلى القرار رقم )
 ،1982( لسنة 29االشتراك في الباد الخامس من قانجن التأمينات االدتماعية المعدل بالقرار رقم )

بشأن الشروط والقجاعد الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة على  1982( لسنة 21وعلى القرار رقم )
 الحصجل على الجنسية الكجيتية،

لمعاش التقاعدي في سن الخامسة والخمسين بشأن صرف ا 1982( لسنة 23وعلى القرار رقم )
 للمؤمن عليهم الخاضعين للباد الخامس من قانجن التأمينات االدتماعية،

 
بشأن شروط وقجاعد  1983( لسنة 1وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة االدتماعية رقم )

 الرد،ومجاعيد رد مكافأة التقاعد ورد المدد التي صرفت عنها وااالت اإلعفاء من 
 

بشأن الشروط والقجاعد التي  تم وفقا لها تعد ل شريحة بدء  1985( لسنة 3وعلى القرار رقم )
 االشتراك في الباد الخامس من قانجن التأمينات االدتماعية،

 
وبعد مجافقووة مجلس إدارة المؤسسووة العامة للتأمينووات االدتماعيووة بجلسته المنعقدة في 

 م. 8/5/1985هو المجافق  18/8/1405
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 -قوورر -

 
يججز للمؤمن عليه الخاضع ألاكام الباد الخامس من قانجن التأمينات االدتماعية المشار  (:1مادة )

إليه أن يطلب ضم مدد الخدمة أو النشاط السابق ضمن مدة االشتراك في الباد المذكجر 
 ار.وذلك طبقا للشروط والقجاعد وفي الحدود المنصجص عليها في هذا القر 

 
 يشترط أن تكجن المدد المطلجد ضمها من المدد التالية: ( :2مادة )

 .1/10/1977مدد الخدمة التي انتهت في القطاع األهلي أو النفطي قبل  أ( 

 مدد الخدمة السابقة على الحصجل على الجنسية الكجيتية. د( 

 1/10/1977مدد الخدمة المدنية التي انتهت في القطاع الحكجمي قبل  (ج
 .1/3/1981مدد الخدمة العسكرية التي انتهت قبل   د(
مدد الخدمة التي سبق اسابها في التأمين وفقا ألاكام الباد الثال  من قانجن  هو(

 التأمينات االدتماعية المشار إليه.
مدد الخدمة التي سبق اسابها وفقا ألاكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد  و( 

 للعسكريين المشار إليه. 

لمدد التي قضيت في عضجية المجلس البلدي أو في إادى وظائف المختارين ا ز(
 .1/3/1986قبل 

 

يكجن ضم المد المنصجص عليها في )أ، د، دو، د، هو، و( من المادة السابقة وفقا  ( :3مادة )
لألاكام والشروط والقجاعد التي تضم بها هذه المدد إلى مدد االشتراك في الباد الثال  من 

 لتأمينات االدتماعية وذلك فيما لم  رد بشأنه اكم خاص في هذا القرار.قانجن ا
 

المشار إليه إال إذا كان  1983( لسنة 1( من القرار رقم )11، 6وال يسري اكم المادتين )
 ضم المدد المطلجد ضمها دائزا في تاريخ صرف مكافأة التقاعد.

 
 1982( لسنة 21( من القرار رقم )3ادة ) بدأ سريان الميعاد المنصجص عليه في الم ( :4مادة )

المشار إليهما من التاريخ الذي يكجن دائزا  1983( لسنة 1( من القرار رقم )2والمادة )
 فيه ضم المدد المنصجص عليها فيهما إلى الباد الخامس.

 
 

 القرار، يحسب المقابل المنصجص عليه في كل من هذا ( من7مع مراعاة اكم المادة ) ( :5مادة )
المشار إليهما منسجبا إلى  1982( لسنة 21والقرار رقم ) 1980( لسنة 5القرار رقم )

 شريحة االشتراك السنجي في تاريخ تقديم طلب الضم.
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( من هذا القرار، يكجن ضم المدد المنصجص عليها في )ز( من 7مع مراعاة اكم المادة ) ( : 6مادة )
% ( من شريحة االشتراك السنجي في تاريخ  2.5( مقابل أداء مبلغ يقدر بجاقع ) 2المادة )

، وبما يعوادل قيمة 1/3/1981تقديم طلب الضم عن كل سنة من المدة السابقة على 
( من قانجن التأمينات االدتماعية 55االشتراكات المشار إليها في البند )أ( من المادة )

 محسجبة على أساس شريحة بدء االشتراك وذلك عن المدة التالية.
 

المشار إليه وذلك دون  1983( لسنة 1وتسري في شأن هذا المقابل أاكام القرار رقم ) 
 ( من هذا القرار.13اإلخالل بحكم المادة )

 
( من هذا القرار إذا كانت 2بالنسبة للمدد المنصجص عليها في )أ ، د( من المادة ) ( :7مادة )

د. ك( شهريا في  600) شريحة بدء االشتراك في الباد الخامس تزيوود على مبلغ
يحسب مقابل ضم  –د.ك( في أول  نا ر من كل سنة تالية  20 زاد بجاقع )  – 1/3/1981

تلك المدد على أساس هذا المبلغ مضافا إليه مبلغ إضافي عن الفرق بين شريحة بدء 
 ( المرافق.2االشتراك والمبلغ المذكجر  تحدد مقداره وفقا للجدول رقم )

 
من المدد المنصجص  1/3/1981رة السابقة على المدد التي قضيت قبل ويسري اكم الفق 

 (.2عليها في )ز( من المادة )
 

( من هذا القرار، إذا كانت 2لمدد المنصجص عليها في )ج، د، هو، و( من المادة )لبالنسبة  ( :8مادة )
( 1شريحة بدء االشتراك في الباد الخامس تجاوز الحدود المبينة في الجدول رقم )

 ( المرافق.2المرافق،  لتزم المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي  تحدد مقداره وفقا للجدول رقم )
 

تسري في شأن أداء المبالغ اإلضافية المستحقة وفقا لحكم المادتين السابقتين ذات األاكام  ( :9مادة )
 وا.المقررة بالنسبة ألداء المبالغ األصلية المستحقة عن المدد المشار إليها فيه

 

( لسنة 1فإذا لم يكن مستحقا سجى المبلغ اإلضافي سرت في شأنه أاكام القرار رقم ) 
 .)*(المشار إليه 1983

 

يججز للمؤمن عليه أن يطلب عدم أداء المبلغ اإلضافي المنصجص عليه في المادتين  ( :10مادة )
يستحق معها  ( من هذا القرار، مقابل أن تحسب له مدة تعادل نسبة أقصى شريحة ال8،7)

أو أن يطلب تعد ل هذه  ،هذا المبلغ إلى شريحة بدء االشتراك من المدة المطلجد ضمها
المذكجرة أوال اتى ولج لم تتجافر شروط تعد لها المنصجص عليها إلى الشريحة الشريحة 

 المشار إليه. 1985( لسنة 3في القرار رقم )
 

                                                           
 .المشار إليه 1983( لسنة 1و محل القرار رقم ) الكتاد( من هذا 272و ص ) 1993( لسنة 1ال القرار رقم )  )*(
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ن خضعت ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية أو إذا كانت المدد المطلجد ضمها سبق أ ( :11مادة )
قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، يحجل ااتياطي هذه المدد من صندوق 

( من قانجن 55التأمين الذي خضعت له إلى الصندوق المنصجص عليه في المادة )
 1981ة ( لسن11( من القرار رقم )7وذلك وفقا لحكم المادة ) ،التأمينات االدتماعية

 المشار إليه.
 

تسري أاكام هذا القرار على أصحاد المعاشات والمستحقين إذا كان من شأن ذلك زيادة  ( :12مادة )
المعاشات، على أن تستحق هذه الزيادة من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الضم، 

كما يعتد في  وفي تقديم هذا الطلب بالنسبة للمستحقين يعتد بالطلب المقدم من أي منهم،
 اساد المقابل بشريحة االشتراك األخيرة.

  
ويشترط تقديم طلب الضم في هذه الحالة خالل سنة من تاريخ العمل بهذا القرار. واستثناء 
( 3من األاكام السابقة يكجن تقسيط المقابل بالنسبة للمستحقين وفقا للجدول رقم )

بشرط أال تزيد قيمة القسط على مقدار  ،هالمشار إلي 1982( لسنة 21المرافق للقرار رقوم )
الزيادة في المعاش، ويخصم القسط الشهري من المعاش التقاعدي قبل تجزيعه على 

 المستحقين.
 

  تم ضم المدد المنصجص عليها في هذا القرار إذا تحقق الشرطان التاليان: ( :13مادة )
( 3ة في الجدول رقم )نيقضاء مدة اشتراك فعلية في الباد الخامس تعادل المدة المب (أ

المرافق قرين شريحة بدء االشتراك، ويستثنى من هذا الشرط ااالت انتهاء االشتراك 
 بسبب الجفاة أو العجز الكامل.

 استحقاق المعاش التقاعدي ولج كان ذلك ناتجا عن اساد المدة المطلجد ضمها. (د
 

باد الثال  من قانجن التأمينات إذا التحق المؤمن عليه بعمل يخضع فيه ألاكام ال  (: 14مادة )
االدتماعية أو ألاكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ولم يكن قد تم ضم 
المدة التي سبق أن طلب ضمها إلى الباد الخامس ، يعتبر طلب الضم كما لج كان 

 مقدما إلى التأمين الجد د، ما لم يطلب غير ذلك.
 

 الضم بالمرتب في تاريخ التحاقه.ويعتد في اساد مقابل           
 

المشار إليه، إذا طلب المؤمن عليه تعد ل  1985( لسنة 3(:  مع مراعاة أاكام القرار رقم )15مادة )
شريحة بدء االشتراك إلى أعلى ، يعاد اساد المبلغ الذي قد يكجن مطلجبا عن المدد 

ه وفقا لألاكام هذا التي سبق طلب ضمها وذلك على أساس الشريحة بعد التعد ل وقبل
ويلتزم بأداء ما قد  نشأ من –ولج كان طلب الضم سابقا على تاريخ العمل به  –القرار 

 فرق بين المبلغين.
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وفي االة طلب التعد ل إلى شريحة أدنى، يعاد الحساد وفقا لألاكام السارية في تاريخ                 
عن ذلك من مبالغ يكجن قد أداها طلب الضم، ويعلى لحساد المؤمن عليه ما قد  نشأ 

 بالزيادة.
 

 المشار إليه. 1981( لسنة 14 لغى العمل بالقرار رقم )   (:  16مادة )
 

المشار إليه"  1981( لسنة 14( من القرار رقم )1تلغى عبارة "طبقا ألاكام المادة ) (: 17مادة )
 .1982( لسنة 23( من القرار رقم )1) الجاردة بالمادة

 
وعلى  )*(يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية (: 18مادة )

 مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.
 

 وزير المالية واالقتصاد
 داسم محمد الخرافي

 هو1405شعبان  19التاريخ: 
 م 1985ما وج   9         

 

                                                           
 .19/5/1985( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1613نشر في العدد)  )*(
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 (1ددول رقم )

 ة بدء االشتراكبحدود شريح

 السن عند أساس اسواد الحدود إذا كانوت أقورد شريحوة إلى أعلى من المرتب االعتباري هي:

أو 900
 أكثر

850 800 750 700 650 600 550 500 450 
أو 400
 بدء االشتراك أقل

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90   % 95% 100% 40 

 41 %95 %90ر25 %85ر5 %80ر75 %76 %71ر25 %66ر5 %61ر75 %57 %52ر25 %47ر5
 42 %90 %85.5 %81 %76ر5 %72 %67ر5 %63 %58ر5 %54 %49ر5 45%

 43 %85 %80ر57 %76ر5 %72ر25 %68 %63ر75 %59ر5 %55ر25 %51 %46ر57 %42ر5

40% 44% 48% 52% 56% 60% 64% 68% 72% 76% 80% 44 

 45 %75 %71ر25 %67ر5 %63ر75 %60 %56ر25 %52ر5 %48ر75 %45 %41ر25 %37ر5

 46 %70 %66ر5 ر%63 %59ر5 %56 %52ر5 %49 %45ر5 %42 %38ر5 35%

 47 %65 %61ر75 %85ر5 %55ر25 %52 %48ر75 %45ر5 %42ر25 %39 %35ر75 %32ر5

30% 33% 36% 39% 42% 45% 48% 51% 54% 57% 60% 48 

 49 %55 %52ر25 %49ر5 %46ر75 %44 %41ر25 %38ر5 %35ر75 %33 %32ر25 %27ر5

 50 %50 %47ر5 %45 %42ر5 %490 %37ر5 %35 %32ر5 %30 %27ر5 25%

 51 %45 %42ر75 %40ر5 %38ر25 %36 %33ر75 %31ر5 %29ر25 %27 %24ر75 %22ر5

20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 40% 52 

 53 %35 %33ر25 %31ر5 %29ر75 %28 %26ر25 %24ر5 %22ر75 %21 %19ر25 %17ر5

 54 %30 %28ر5 %27 %25ر5 %24 %22ر5 %21 %19ر5 %18 %16ر5 15%

 فأكثر55 %25 %23ر75 %22ر5 %21ر25 %20 %18ر75 %17ر5 %16ر25 %15 %13ر75 %12ر5
 مالاظات:

 
في اساد السن عند بدء االشتراك تجبر كسجر السنة إلى سنة إذا بلغت النصف وتهمل إن قلت عن  (1)

 ذلك.

( سوونة ال   تكووجن هنوواك أي اوودود لشووريحة بوودء 40عنوود بوودء االشووتراك تقوول عوون ) إذا كانووت السوون  (2)
 االشتراك.

 يقصد بالمرتب االعتباري في تطبيق هذا الجدول ما  لي: (3)

 
)أ ( المرتووب الووذي اسووبت علووى أساسووه مكافووأة التقاعوود عوون الموودد المنصووجص عليهووا بالبنوود ن 

ي اسبت على أساسه المكافأة عون المودد (،ومرتين ونصف المرتب الذ2)هو(،)و(من المادة)
 المنصجص عليها بالبند ن )ج(،)د(من المادة المذكجرة.

 
%( منه عون كول سونة مون السونجات 10)د( يضاف إلى المرتب المنصجص عليه في )أ( نسبة )

العشر األولى من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة المطلجد ضمها وتاريخ بودء االشوتراك فوي 



311 

 

وفوى اسواد هوذه  %( منوه عون كول سونة تزيود عون ذلوك.15الخامس، ونسبة )تامين الباد 
 السنجات تجبر كسجر السنة إلى سنة إذا بلغت النصف وتهمل أن قلت عن ذلك.

 
 تكجن ادود شريحة بدء االشتراك كما  لي: (4)

 
( المرافوق 6 رفع المرتب االعتباري إلى أقرد شوريحة اشوتراك إلوى أعلوى مون الجودول رقوم ) )أ( 

 لقانجن التأمينات االدتماعية.
تزاد على الشريحة المشار إليهوا فوي )أ( نسوبة منهوا تعوادل النسوبة المبينوة بالجودول قورين  د( 

 السن وهذه الشريحة.

( مون 2إذا قلت ادود شريحة بدء االشتراك للفئات المنصجص عليها فوي )ز( مون الموادة ) ج( 
 ( منه، ترفع إلى هذا القدر.7ة )هذا القرار عن المبلغ المنصجص عليه في الماد
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 (2ددول رقم )
 بتحد د المبالغ اإلضافية

 السن عند بدء االشتراك اإلضافي أساس اساد المبلغ

25  % 
26  % 
27  % 
28  % 
29  % 
30  % 
31  % 
32  % 
33  % 
34  % 
35  % 
36  % 
37  % 
38  % 
39  % 
40  % 
41  % 
42  % 
43  % 
44  % 
45  % 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

 أكثرأو  60

 مالاظات:
 في اساد السن تجبر كسجر السنة إلى سنة إذا بلغت النصف وتهمل أن قلت عن ذلك. (1)
 ( سنة.40ال يستحق المبلغ اإلضافي إذا كانت السن عند بدء االشتراك تقل عن ) (2)

 النحج التالي: على (7يحسب المبلغ اإلضافي في تطبيق المادة ) (3)

الفرق بوين شوريحة بودء االشوتراك والمبلوغ المنصوجص × 12×أساس اساد المبلغ اإلضافي وفقا للسن عند بدء االشتراك 
 المدة المطلجد ضمها بالسنجات( ×7عليه بالمادة )

 على النحج التالي: (8المادة )اكم يحسب المبلغ اإلضافي في تطبيق  (4)
الفورق بوين شوريحة بودء االشوتراك وأقصوى شوريحة ال × 12×لسن عنود بودء االشوتراك أساس اساد المبلغ اإلضافي وفقا ل

 المدة المطلجد ضمها بالسنجات( ×1)بالجدول رقم  اتجاوز الحدود المنصجص عليه
%( منوه عون 2.5يخفض مجمجع هوذه المبوالغ بجاقوع ) ( سنة،15إذا زاد مجمجع المدد المستحق عنها مبالغ إضافية على ) (5)

 ة من السنجات الزائدة. كل سنة كامل
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 (3ددول رقم )

 مدد االشتراك الفعلية في الباد الخامس
 الالزمة إلتمام ضم مدد الخدمة والنشاط السابق

 
مدد االشتراك الفعلية في 

 الباد الخامس

 شريحة بدء االشتراك )بالد نار(

 شهجر 3
 شهجر 6
 شهجر 9

 شهرا 12
 شهرا 15
 شهرا 18
 شهرا 21
 شهرا 24
 اشهر  27
 شهرا 33
 شهرا 42
 شهرا 54

400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
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 1986( لسنة 10قرار رقم )
 شأن  في

  فيشروط وقجاعد ضم مدد اشتراك اعتبارية 
 الباد الخامس من قانجن التأمينات االدتماعية

 
 وزير المالية،

 1976( لسنة 61بالقانجن رقم ) األميري دتماعية الصادر باألمر على قانجن التأمينات اال اإلطالعبعد         
 والقجانين المعدلة له،

هو 14/2/1407 فيوبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة          
 م.18/10/1986المجافق 

 
 –قرر  -

 

هم الخاضعين ألاكام الباد الخامس مون قوانجن التأمينوات ( : تسرى أاكام هذا القرار على المؤمن علي1مادة )
 االدتماعية المشار إليه .

( : يجووجز للمووؤمن عليووه أن يطلووب خووالل ثالثووة أشووهر موون توواريخ انتهوواء اشووتراكه ضووم موودة اشووتراك 2مووادة )
 -اعتبارية وفقا للشروط اآلتية :

 
 يخ تقديم الطلب.تار  فييكجن مزاوال ألي نشاط خاضع لتأمين الباد الخامس ال أن  (1
 تأمين الباد الخامس ال تقل عن خمس سنجات. فيأن يكجن له مدة اشتراك فعلية قضيت  (2

توواريخ انتهوواء اشووتراكه، وال يسوورى الشوورطان المنصووجص  فوويأن يكووجن قوود بلووغ سوون السووتين  (3
 ااالت انتهاء االشتراك بسبب العجز الكامل. في( 3 ،2البند ن ) فيعليهما 

د ضومها عون القودر الوالزم السوتكمال المودة المؤهلوة السوتحقاق المعواش أال تقل المدة المطلج  (4
 وأال تزيد على القدر الالزم الستحقاق المعاش عن عشرين سنة.

تووأمين البوواد  فوويصوورفه موون مكافووأة التقاعوود عوون موودة اشووتراكه األخيوورة قوود أن  وورد مووا يكووجن  (5
 الخامس خالل الميعاد المحدد لتقديم الطلب.

 
 مقابل الضم عل النحج التالي :( : يحدد 3مادة )

 

يحسب المقابل بجاقع االشتراكات  ( د نار،600إذا كانت شريحة االشتراك األخيرة ال تجاوز ) (1
 المستحقة في هذه الشريحة عن المدة المطلجد ضمها.

( د نوووار، يحسوووب المقابووول علوووى األسووواس 600إذا كانوووت شوووريحة االشوووتراك األخيووورة تجووواوز ) (2
اف إليه ما يستحق عون القودر د السابق عن الشريحة المذكجرة، ويضالمنصجص عليه في البن

( د نوار وذلوك 600علوى أساسوه المعواش مبلوغ ) يحسبجاوز به متجسط الشرائح الذي يالذي 
 فق.ا( المر 1وفقا للجدول رقم )
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موا يكوجن ( المرافوق عودا 2يكجن سداد مقابل الضم على أقساط مدى الحياة وفقوًا للجودول رقوم )  (:    4مادة )

 قد تم سداده منه دفعة واادة.
 
 ويججز لطالب الضم اختيار السداد على أقساط شهرية محددة المدة وفقًا للجدول المذكجر.     
 

كما يججز طلب تعد ل طريقة السداد من أقسواط شوهرية مودى الحيواة إلوى أقسواط محوددة المودة     
لمرافووق وذلوك خووالل خمووس سوونجات موون ( ا3أو إلوى مبلووغ موون دفعووة وااودة وفقووًا للجوودول رقووم )

 تاريخ تقديم طلب الضم أو اتى بلجغ سن السبعين أ هما أسبق.
      

إذا كان المعواش التقاعودي مسوتحقًا ولوج لوم تضوم المودة االعتباريوة توزاد المودة المحسوجد علوى   (:    5مادة )
 أساسها المعاش بقدر المدة المضمجمة.

 
القرار على ااالت انتهواء االشوتراك السوابقة علوى تواريخ العمول بوه، علوى أن  تسري أاكام هذا   (:    6مادة )

مووا يكووجن قوود صوورف موون مكافووأة التقاعوود عوون موودة االشووتراك األخيوورة رد يقوودم طلووب الضووم ويووتم 
خالل ثالثة أشهر من التاريخ المشار إليه، ويستحق المعاش في هذه الحالوة اعتبوارًا مون أول 

 الضم. الشهر الذي قدم خالله طلب
 

( مون قوانجن التأمينوات 117ال تسري األاكام المنصجص عليها في الفقورة الثانيوة مون الموادة )   (:    7مادة )
 االعتبارية التي  تم ضمها وفقًا ألاكام هذا القرار. كاالدتماعية المشار إليه على مدد االشترا

 
، وعلوى مود ر عوام المؤسسوة )*(من تاريخ نشره  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به  (:    8مادة )

 اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.
 

 وزير المالية
 داسم محمد الخرافي

 
 هو1407صفر  17التاريخ: 
 م1986أكتجبر  21        

                                                           
 .26/10/1986( من الجريدع الرسمية بتاريخ 1690نار في العدد رقم )  )*(
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 (1ددول رقم )
 بتحد د مقابل الضم

 د نارا (600عن القدر الذي يجاوز به متجسط الشرائح)
 

ن عند طلب الس أساس مقابل الضم
 (1األساس) (2األساس) الضم

 %  25ر0

 %  24ر0

 %  23ر0

 %  22ر0

 %  21ر0

 %  20ر0

 %  45ر5

 %  44ر1

 %  42ر6

 %  41ر0

 %  39ر3

 %  37ر5

60 

61 

62 

63 

64 

 فأكثر65    

 
 مالاظات:

 يحدد مقابل الضم كاآلتي: (1
ه متجسوط الشورائح الوذي يحسوب علوى القدر الذي يجاوز ب×أساس مقابل الضم وفقا للسن عند الضم       

 المدة المطلجد ضمها بالشهجر. × ( د نارا600أساسه المعاش مبلغ )
الفعليووة واالعتباريووة  دمجمووجع الموود ا( بالنسووبة للموودة االعتباريووة التووي يكتموول بهوو1) يسووتخدم األسوواس (2

 والضمائم خمس عشر سنة.
بهووا مجمووجع الموودد الفعليووة واالعتباريووة  ( بالنسووبة للموودة االعتباريووة التووي يجوواوز2) يسووتخدم األسوواس (3

 والضمائم خمس عشر سنة.
 في اساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة. (4
 في ااالت انتهاء االشتراك بسبب العجز الكامل يعتبر السن في اكم الستين إذا قل عن ذلك. (5
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 (2ددول رقم )
 

 بتحد د مقدار القسط الشهري 
 م( د نار من المقابل الض100بمبلغ )

 

 مقدار القسط الاهري
 

 طريقة السداد
 

 فلس دينار

2 

1 

1 

1 

177 

437 

262 

155 

 (   سنـــوات  5لمدع ) -1

 (   سنـــوات10لمدع ) -2

 (   سنــــة15لمدع ) -3

 مـــدى  الحيــــاع -4

 
 مالاظة:

 
 بدأ خصم األقساط اعتبارا من معاش الشهر األول، ويحسب القسط عن الفتورة مون الشوهر بنسوبة موا  (1

 .حق عنها من معاش إلى معاش الشهر الكامل باعتبار الشهر ثالثين  جماً يست
في االة التقسيط على أقساط شهرية مدى الحيواة، يسوقط مون مقابول الضوم الوذي  وتم تقسويطه القودر  (2

الذي يكجن من شأن تحمل صااب المعواش بوه أن يقول موا  تبقوى لوه مون المعواش بعود خصوم القسوط 
عووواش المسوووتحق وفقوووا ألاكوووام البووواد الخوووامس مووون قوووانجن التأمينوووات عووون الحووود األدنوووى المطلوووق للم

 االدتماعية.
تسقط األقساط إذا وقعت الجفاة أو ادث العجز الكامل بعد تاريخ تقديم طلب الضوم ولوج كوان ذلوك قبول  (3

 استحقاق القسط األول.
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 (3ددول رقم )
 بتحد د معامل تخفيض األقساط محددة المدة

 دة المنقضية منذ بدء التقسيطأو مقابل الضم وفقا للم 
 على أقساط شهرية مدى الحياة 

 
 معامل التخفيض في األقساط محددع المدع أو مقابل الضم

 عند التعديل من أقساط اهرية مدى الحياع ةلى:
 المدع المنقضية

منذ بدء التقسيط 
 علـى أقسـاط 
 اهرية مـدى

 الحياع
 )بالاهور(

 مبلـغ مـن
 
 

 دفعة واحـدع 

هرية لمدع أقساط ا
( سنة مـن 15)

 تاريخ التعديل

أقساط اهرية لمدع 
( سنوات من 10)

 تاريخ التعديل

أقساط اهرية لمدع 
( سنوات من 5)

 تاريخ التعديل

 1ر000

 0ر960

 0ر920

 0ر880

 0ر840

 0ر800

 1ر000

 0ر991

 0ر982

 0ر973

 0ر964

 0ر955

 1ر00

 0ر982

 0ر964

 0ر946

 0ر928

 0ر910

 1ر000

 0ر970

 0ر940

 0ر910

 0ر880

 0ر850

 صفر
12 

24 

36 

48 

60 

 
 مالاظات:

 
 المدة المنقضية منذ بدء التقسيط تعادل عدد األقساط المستحقة. (1)
إذا كانووت الموودة المنقضووية بخووالف المبووين بالجوودول يحوودد المعاموول بالنسووبة والتناسووب بووين الموودتين  (2)

 المجدولتين اللتين تقع بينهما المدة المنقضية.

أقسوواط محووددة الموودة فيسووري معامول التخفوويض علووى القسووط الشووهري الووذي كووان  إذا كوان التعوود ل إلووى (3)
يستحق عند الضم بافتراض التقسيط على ذات المدة. أما إذا كان التعد ل إلوى مبلوغ مون دفعوة وااودة 

 فيسري معامل التخفيض على ما تم تقسيطه من مقابل الضم على أقساط شهرية مدى الحياة.
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 8819 ( لسنة2قرار رقم )
 في شأن

 1982( لسنة 21تعد ل بعض أاكام القرار رقم )
 بشأن الشروط والقجاعد الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة

 على الحصجل على الجنسية الكجيتية
 وزير المالية،

 
( لسوونة 61بعوود اإلطووالع علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم )

 عدلة له،والقجانين الم 1976
 1980( لسونة 69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم )

 والقجانين المعدلة له،
في شأن قجاعد وشروط ضم مدد الخدموة السوابقة علوى الحصوجل  1982( لسنة 21) وعلى القرار رقم
 على الجنسية الكجيتية،
تمد ود ميعواد تقوديم طلوب ضوم مودد الخدموة السوابقة علوى شأن  في 1984( لسنة 2) وعلى القرار رقم

 الجنسية الكجيتية،الحصجل على 
وبعووووود مجافقوووووة مجلوووووس إدارة المؤسسوووووة العاموووووة للتأمينوووووات االدتماعيوووووة بجلسوووووته المنعقووووودة فوووووي 

 م.23/6/1988 هو المجافق9/11/1408
 

 -قوورر -
 

 مادة أولى
 

المشار  1982( لسنة 21( من القرار رقم )3المادة ) ( من3يستبدل بكلمة )سنة( الجاردة في البند )
 إليه كلمة )سنتين(.

 
 مادة ثانية

 
يمد ميعاد تقديم طلوب ضوم مودد الخدموة السوابقة علوى الحصوجل علوى الجنسوية الكجيتيوة طبقوا ألاكوام 

ن تواريخ المشوار إليوه لمون انتهوى بالنسوبة إلويهم هوذا الميعواد سونة وااودة تبودأ مو 1982( لسنة 21القرار رقم )
 العمل بهذا القرار أو من تاريخ االلتحاق بالعمل لغير المجدجد ن بالخدمة في التاريخ األول.

 
 1982( لسوونة 21( موون القوورار رقووم )7) ويسووري علووى ميعوواد السوونة المنصووجص عليهووا اكووم المووادة

 المشار إليه.
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 مادة ثالثة

لعموول بهووذا القوورار تقووديم طلووب الضووم يجووجز ألصووحاد المعاشووات التقاعديووة أو المسووتحقين فووي توواريخ ا
( 10 ، 9) خالل سنة واادة تبدأ من التاريخ المذكجر، وتسري بشأنهم األاكوام المنصوجص عليهوا فوي الموادتين

 المشار إليه. 1982( لسنة 21من القرار رقم )
 

 مادة رابعة
 

م المؤسسوة اتخواذ ويعمل بوه مون تواريخ نشوره وعلوى مود ر عوا )*( نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
 اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.

 وزير المالية           
 داسم محمد الخرافي

 هو1408ذو القعدة  13التاريخ:
 م1988 جنيووج  27        

 

                                                           
 .3/7/1988( بتاريخ 1779العدد ) –ر في الجريدع الرسمية نا  )*(
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 1993( لسنة 3قرار رقم )
 بشأن

 ضم المدد المترتب على خضجع المختارين
 ألاكام الباد الثال  من قانجن التأمينات االدتماعية

 
 زير المالية،و 
 

( لسوونة 61بعوود اإلطووالع علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم )
 والقجانين المعدلة له، 1976

بشوأن شوروط وقجاعود رد مكافوأة التقاعود وضوم المودد  1993( لسونة 1وعلى قرار مجلوس اإلدارة رقوم )
 التي صرفت عنها وااالت اإلعفاء من الرد،

هوو 28/3/1414عد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة فويوب
 م.14/9/1993المجافق 

 
 -قوورر -

 
المشار  1976( لسنة 61(:   يكجن ضم مدد االشتراك المحسجبة في الباد الخامس من القانجن رقم )1مادة )

مودد االشوتراك فوي البواد الثالو  مون القوانجن إلوى  1/10/1992إليه لمن يشغل وظيفوة مختوار فوي 
المذكجر وكذا ضم المدد التي قضيت فوي وظيفوة مختوار والتوي لوم يسوبق اسوابها فوي التوأمين وفقوا 

 للقجاعد المنصجص عليها في هذا القرار.
 

فتحسوووب مووودة اشوووتراكه السوووابقة  1/10/1992(:   إذا كوووان الموووؤمن عليوووه يشوووغل وظيفوووة مختوووار فوووي 2موووادة)
وكأنهووا قوود  1976( لسوونة 61ة اتووى ذلووك التوواريخ فووي البوواد الخووامس موون القووانجن رقووم )المحسووجب

 قضيت في الباد الثال  منه.
 

المشار إليوه عون  1976( لسنة 61(:   يقدر االاتياطي الذي يحجل إلي الباد الثال  من القانجن رقم )3مادة)
%( مون 25ها معاش تقاعدي بجاقوع )المدد التي تضم وفقا لحكم المادة السابقة والتي لم يستحق عن

متجسط الشرائح الذي تسجى على أساسه الحقجق في الباد الخامس وذلك عن كول شوهر مون المودة 
 المضمجمة.

 
فإذا كان قد استحق معاش تقاعدي عن المدة المضمجمة فيقدر االاتياطي عنها وفقا للجدول           

 المرافق.
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المشار إليه أن يطلب  1976(  لسنة 61لباد الثال  من القانجن رقم )(:   يججز للمؤمن عليه في ا4مادة )
ضم المدة التي قضاها في وظيفة مختار والتي لم يسبق اسابها في التأمين إلى مدة اشتراكه في 

%( من المرتب في تاريخ تقديم طلب الضم 2ر5الباد المذكجر وذلك مقابل أداء مبلغ يقدر بجاقع)
 دة المطلجد ضمها.وذلك عن كل شهر من الم

 
 المشار إليه. 1993( لسنة 1وتسري في شأن أداء المقابل المذكجر أاكام القرار رقم )            

 
، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة )*((:    نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية5مادة )

 لتنفيذه.
 

 وزير المالية
 ناصر عبدهللا الروضان

 هو1414ربيع األول  29خ: التاري
 1993سبتمبوور  15         

 

                                                           
 .26/9/1993 ( من الجريدع الرسمية بتاريخ122نار بالعدد )  )*(
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 ددول
 مبلغ االاتياطي الذي يحجل إلى الباد الثال  رد قبت

 من قانجن التأمينات االدتماعية
 عن المدد التي استحق عنها معاش تقاعدي من الباد الخامس

 ( من قرار ضم المدد2) والتي تضم وفقا لحكم المادة
 مختارين ألاكام الباد الثال المترتب على خضجع ال

 
مبلغ االحتياطي الذي 
يحول ةلى الباب الثالث 

عن كل دينار من 
المعاش التقاعدي 

 الاهري
 )بالدينار(

 
 

 السن فـي

1/10/92 

مبلغ االحتياطي الذي 
يحول ةلى الباب الثالث 

عن كل دينار من 
المعاش التقاعدي 

 الاهري
 )بالدينار(

 
 

 السن فـي

1/10/92 

162 

159 

156 

153 

150 

144 

138 

132 

126 

120 

113 

106 

99 

92 

85 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

 فأكثر70

 

202 

200 

198 

196 

194 

192 

190 

188 

186 

183 

180 

177 

174 

171 

168 

165 

 40حتى

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

 
 مالاظة: 

 قلت عن ذلك. إنسنة إذا بلغت النصف وتهمل إلى ة في اساد السن، تجبر كسجر السن
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 1993( لسنة 5قرار رقم )
 بشأن

 شروط وقجاعد اساد مدد اإلدازات
 بدون مرتب التي انتهت في ظل العمل

 1960 لسنة (3) بأاكام المرسجم األميري رقم
 

 وزير المالية،
 

 1976( لسنة 61يري بالقانجن رقم )بعد اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األم
 والقجانين المعدلة له،

بشأن قجاعد اسواد وأداء االشوتراكات والمبوالغ األخورى المسوتحقة  1977( سنة 10) وعلى القرار رقم
 وفقا ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية والقرارات المعدلة له،

جاعود رد مكافوأة التقاعود وضوم المودد بشوأن شوروط وق 1993( لسونة 1وعلى قرار مجلوس اإلدارة رقوم )
 التي صرفت عنها وااالت اإلعفاء من الرد،

وبعووووود مجافقوووووة مجلوووووس إدارة المؤسسوووووة العاموووووة للتأمينوووووات االدتماعيوووووة بجلسوووووته المنعقووووودة فوووووي 
 م.1/11/1993هو المجافق 17/5/1414

 -قوورر -
 

المشوار إليوه أن يطلوب  1976لسونة  (61(:    يججز للمؤمن عليه في الباد الثالو  مون القوانجن رقوم )1مادة)
( لسونة 3ضم مدد اإلدازات بودون مرتوب التوي انتهوت فوي ظول العمول بأاكوام المرسوجم األميوري رقوم)

بقانجن معاشات ومكافوآت التقاعود للموجظفين المودنيين ،طبقوا للشوروط والقجاعود المنصوجص  1960
 عليها في هذا القرار.

 
رفق به شهادة من الجهة المختصوة تبوين تواريخ بودء اإلدوازة وتواريخ (:   يشترط لقبجل طلب الضم أن ت2مادة)

 انتهائها وأساس  منحها.
 

%( موون المرتووب فووي توواريخ تقووديم الطلووب وذلووك عوون كوول شووهر موون  7ر5(:   يحوودد مقابوول الضووم بجاقووع)3مووادة )
تحق المدة المطلجد ضمها مع إهمال أدزاء الشهجر، ويقسط على مدة مماثلة للمدة المذكجرة. ويس

 القسط األول في آخر الشهر التالي لتاريخ اإلخطار بقيمته.
 

األقسوواط وسوودادها للمؤسسووة األاكووام المنصووجص عليهووا فووي القوورار رقووم اسووتقطاع (:   تسووري فووي شووأن 4مووادة)
 المشار إليه. 1977( لسنة 10)



325 

 

يووه باسووتحقاقه لووه ويسووتمر اسووتقطاع األقسوواط موون المعوواش التقاعوودي إذا انتهووت خدمووة المووؤمن عل           
وتسووقط األقسوواط فووي االووة الجفوواة، أمووا إذا اسووتحق مكافووأة تقاعوود فيخصووم منهووا مووا تبقووى موون مقابوول 

 الضم.
 

( من هذا القرار، يججز في ااالت انتهاء  الخدمة قبل العمل بهوذا القورار 1(:  استثناء من اكم المادة )5مادة)
 القرار.طلب ضم مدد اإلدازات بدون مرتب طبقا ألاكام هذا 

 
ويشترط بالنسبة لمن سبق أن استحق مكافأة تقاعد عن مدة اشتراكه في البواد الثالو  مون القوانجن 

المشار إليه أن يكجن من شأن الضوم اسوتحقاقه معاشوا تقاعوديا، ويلتوزم بورد  1976( لسنة 61رقم )
المشووار  1993( لسوونة 1المكافووأة التووي صوورفت لووه وتخصووم موون معاشووه التقاعوودي طبقووا للقوورار رقووم )

 إليه.
 

 ويحدد مقابل الضم على أساس المرتب الذي اسب على أساسه المعاش أو المكافأة.
 

ويستحق صرف المعاش أو الزيادة فيه اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم   طلوب الضوم مخصوجما 
 منه قسط مقابل الضم.

 
. وعلوى مود ر عوام المؤسسوة )*(ريخ النشور(:  نشر هذا القورار فوي الجريودة الرسومية، ويعمول بوه مون توا6مادة )

 اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.
 وزير المالية     

 ناصر عبدهللا الروضان
 هو1414دمادي األولى  18التاريخ: 
 م1993نجفمبوووور   2         

 

                                                           
 .7/11/1993( من الجريدع الرسمية بتاريخ128نار بالعدد )  )*(
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 1994( لسنة 3قرار رقم )
 في شأن

 شروط وقجاعد ضم المدد المحسجبة في الباد الخامس
 الشتراك في الباد الثال مدة ا إلى

 وتحجيل االاتياطي عنها
 وزير المالية،

 
( لسوونة 61بعوود اإلطووالع علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم )

 والقجانين المعدلة له، 1976
المودد بشوأن شوروط وقجاعود رد مكافوأة التقاعود وضوم  1993( لسونة 1وعلى قرار مجلوس اإلدارة رقوم )
 التي صرفت عنها وااالت اإلعفاء عنها،

هوو 18/4/1415وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة فوي
 م.24/9/1994 المجافق

 
 -قوورر -

 
جن (:   يججز للمؤمن عليه أن يطلب ضم المدة السابقة المحسجبة وفقا ألاكام الباد الخامس من قوان1مادة )

مدة االشتراك في التأمين المنصجص عليه فوي البواد الثالو   إلىالتأمينات االدتماعية المشار إليه 
 من القانجن المذكجر وذلك وفقا للشروط والقجاعد المنصجص عليها في المجاد التالية.

 
 (: يشترط لقبجل طلب الضم ما  لي:2مادة )

 االشتراك في الباد الخامس.سداد كافة المبالغ التي تكجن قد استحقت عن مدة  (أ
رد ما يكجن قد صرف من مكافأة تقاعد عن المدة المطلجد ضومها، وذلوك وفقوا ألاكوام قورار  (د

 المشار إليه. 1993( لسنة 1مجلس اإلدارة رقم )
نوه إج(    إذا كان المؤمن عليه يجمع بين المعاش المستحق عن المدة المطلجد ضومها والمرتوب ف

صرف المعاش اعتبارا من تاريخ تقديم طلوب الضوم ورد موا يكوجن يشترط مجافقته على وق  
 قد صرفه من معاشات اعتبارا من تاريخ بدء الجمع أو تاريخ العمل بهذا القرار أ هما ألحق.

 
 الضم تجافر أي من الحاالت اآلتية: إلتمام(: يشترط 3مادة )

 
ء المدة المطلجد ضمها ثوالث بلجغ مدة االشتراك الفعلية في الباد الثال  الالاقة على انتها (1

 سنجات على األقل، وذلك لمن بلغ سن الخمسين عند انتهاء الخدمة.



327 

 

بلجغ مدة االشتراك الفعلية في الباد الثال  نصف المودة المؤهلوة السوتحقاق معواش تقاعودي  (2
منها ثالث سونجات الاقوة علوى انتهواء المودة المطلوجد ضومها، وذلوك بالنسوبة لمون لوم  بلوغ 

 عند انتهاء الخدمة.سن الخمسين 
 استحقاق معاش تقاعدي بافتراض عدم الضم. (3

( أن  ترتب على إتموام الضوم اسوتكمال المودة المؤهلوة السوتحقاق 2،1ويشترط في الحالتين )     
ش تقاعوودي، وأن  ووؤدي فووي الحوواالت الووثالث المبلووغ اإلضووافي الووذي قوود يسووتحق طبقووا امعوو

لخدموة فيموا عودا الحواالت التوي ال يشوترط فيهوا ( المرافوق وذلوك عنود انتهواء ا1للجدول رقم )
 ( سنة.15الستحقاق المعاش استكمال مدة )

 
( موون هووذا القوورار تسووري أاكامووه علووى أصووحاد المعاشووات الووذ ن انتهووت  1(:    اسووتثناء موون المووادة )4مووادة )

 واتى تاريخ انقضاء سنة من تاريخ العمل به. 1/5/1993خدمتهم اعتبارا من 
 

وفي هوذه الحالوة تسوتحق الزيوادة الناتجوة عون الضوم اعتبوارا مون أول الشوهر التوالي لتواريخ تقوديم              
 طلب الضم.

 
( المرافووق ، 2(:    يقوودر ااتيوواطي الموودد التووي  ووتم ضوومها وفقووا ألاكووام هووذا القوورار وفقووا للجوودول رقووم )5مووادة )

ن قووانجن التأمينووات ( موو55ويحووجل هووذا االاتيوواطي موون الصووندوق المنصووجص عليووه فووي المووادة )
 ( من هذا القانجن.11الصندوق المنصجص عليه في المادة ) إلىاالدتماعية المشار إليه 

 

 ويخصم من االاتياطي المذكجر ما يكجن قد صرف من مكافأة التقاعد عن المدة المضمجمة.            
 

موون توواريخ النشوور، وعلووى موود ر عووام (:     نشوور هووذا القوورار فووي الجريوودة الرسوومية، ويعموول بووه اعتبووارا 6مووادة )
 .)*(المؤسسة اتخاذ إدراءات تنفيذه

 وزير المالية
 ناصر عبدهللا الروضان

 هو1415 ربيع األول 19التاريخ: 
 م1994سبتمبوور  25        

 
 

 
 

                                                           
 .2/10/1994( من الجريدع الرسمية بتاريخ 175نار بالعدد رقم )  )*(
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 (1ددول رقم )
 بقجاعد اساد وأداء المبلغ اإلضافي

 خامسالمستحق في ااالت إتمام ضم المدد المحسجبة في الباد ال
 من قانجن التأمينات االدتماعية

 

 المعامل
عدد السنوات المنقضية من تاريخ انتهاء المدع 
المطلوب ضمها ةلى تاريخ استحقاق المعاش من 

 الباب الثالث

 1ر225

 1ر311

 1ر403

 1ر501

 1ر606

 1ر718

 1ر838

 1ر967

 2ر105

 2ر252

 2ر410

 2ر579

 2ر759

 أو أقل  3        

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 أو يزيد 15       

 مالاظات:
ن قلت عن إسنة إذا بلغت النصف وتهمل  إلىفي اساد عدد السنجات المنقضية تجبر كسجر السنة  -1

 ذلك .
 يحسب المبلغ اإلضافي على النحج التالي: -2
)متجسوط الشورائح -(])المرتب الوذي يحسوب علوى أساسوه المعواش فوي البواد الثالو  المبلغ اإلضافي=   

)المعامول المقابول لعودد السونجات  × حسب على أساسوه الحقوجق التأمينيوة فوي البواد الخوامس(ي الذي
 )المدة المضمجمة بالشهجر(. × %( 25) × المبين بالجدول أعاله([

 ويحسب كسر الشهر بالنسبة للمدة المضمجمة باعتبار الشهر ثالثين  جما.   
، ويوؤدي علوى 1993( لسونة 1ر مجلوس اإلدارة رقوم )تسري في شوأن أداء المبلوغ اإلضوافي أاكوام قورا     -3

%( منوه أو علوى أقسواط مودى الحيواة وفقوا  10) أقساط شوهرية خصوما مون المعواش التقاعودي بجاقوع
أي القسووطين أكبوور، وفووي االووة وفوواة  1980( لسوونة 5( المرافووق للقوورار الووجزاري رقووم )1للجوودول رقووم )

 قساط.صااب المعاش أو عجزه عجزا كامال تسقط باقي األ
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 (2ددول رقم )
 اساد مبلغ االاتياطي الذي يحجل لتأمين الباد الثال 
 من قانجن التأمينات االدتماعية عن مدد االشتراك السابقة
 في الباد الخامس التي  تم ضمها للباد الثال  منه

 
السن عند انتهاء االاتراك  أساس حساب االحتياطي

 في الباب الخامس

25% 

24% 

23% 

22% 

21% 

20% 

 60حتى         

61 

62 

63 

64 

 فأكثر 65      

 مالاظات:
ة إلوى سوونة إذا بلغووت فوي اسوواد السون عنوود انتهواء االشووتراك فوي البوواد الخوامس، تجبوور كسوجر السوون -1

 ن قلت عن ذلك.إالنصف وتهمل 
 

 يحسب مبلغ االاتياطي على النحج التالي:     -2
 × اسووه الحقووجق فووي البوواد الخووامس()متجسووط الشوورائح الووذي تحسووب علووى أس = مبلووغ االاتيوواطي

 )المدة المضمجمة بالشهجر(.× )األساس من الجدول أعاله( 
    
 ويحسب كسر الشهر بالنسبة للمدة المضمجمة باعتبار الشهر ثالثين  جما.   
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 1994( لسنة 4قرار رقم )
 بشأن

 شروط وقجاعد اساد مدد الخدمة
 التي ال  تقاضى المؤمن عليه مرتبه عنها

 ن مدة االشتراك في الباد الثال ضم
 وزير المالية،

 
( لسوونة 61بعوود اإلطووالع علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم )

 والقجانين المعدلة له، 1976
بشأن قجاعد اساد وأداء االشتراكات والمبوالغ األخورى المسوتحقة  1977( لسنة 10وعلى القرار رقم )

 اكام قانجن التأمينات االدتماعية،وفقا أل
وبعوووود مجافقووووة مجلووووس إدارة المؤسسووووة العامووووة للتأمينووووات االدتماعيووووووة بجلستووووووه المنعقوووووودة فووووووي 

 م.24/9/1994هو المجافق 18/4/1415
 

 -ررووق -
 

موؤمن ( مون قوانجن التأمينوات االدتماعيوة المشوار إليوه، يجوجز لل13(:   مع عدم اإلخالل بحكم المادة )1مادة)
عليه أن يطلب اساد مدد الخدموة التوي ال  تقاضوى مرتبوه عنهوا ضومن مودة االشوتراك فوي التوأمين 
المنصجص عليه في الباد الثال  مون القوانجن الموذكجر، وذلوك طبقوا للشوروط والقجاعود المنصوجص 

 عليها في المجاد التالية.
 

ة أن تكوجن قود تخللوت مودد خدموة قضويت (:  يشترط لحساد المدد المنصجص عليها في الموادة السوابق2مادة )
 في إادى الجهات اآلتية:

 الجهات الحكجمية. (1
 الشركات المملجكة للدولة.  (2
 الشركات المساهمة ذات االكتتاد العام. (3
 الجهات التي يخضع العاملجن فيها لنظم تجظف أبرمت بمقتضى اتفاقات دماعية. (4

 

قد قضوى فوي المنشوأة مودة خدموة فعليوة وفي غير الجهات السابقة يشترط أن يكجن المؤمن عليه 
 ال تقل عن المدة المطلجد اسابها.

 

( 11د( مون )أوال( مون الموادة ) (:   لتزم المؤمن عليه باالشتراكات المنصوجص عليهوا فوي البنود ن )أ،3مادة )
 ىالمودد الموذكجرة ، وتوؤد من قانجن التأمينوات االدتماعيوة المشوار إليوه متوى طلوب اسواد أي مون

ما دفعة واادة أو على أقساط شهرية ال تجاوز ما يعادل عدد األشهر الكاملة من المودة إللمؤسسة 
 المطلجد اسابها.
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(:  يقدم طلب اساد المدة على النمجذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض مرفقا به نسوخة مون القورار 4مادة )

لعمول بالمرتوب وتعد التوه الصادر بالترخيص بها مجضحا فيه السند القوانجني ، وبيوان مون صوااب ا
 خالل المدة المطلجد اسابها وتاريخ كل منها.

 
(:  يشترط تقديم الطلب المنصجص عليه في المادة السابقة في ميعاد ال يجاوز ثالثة أشهر من تواريخ 5مادة )

العمول بعود انتهواء المودة المطلوجد اسوابها ، وفوى االوة التوأخير عون تقوديم  إلوىعجدة المؤمن عليه 
%( سوونجيا موون قيمووة 6فووي الميعوواد المقوورر  لتووزم المووؤمن عليووه بووأداء مبلووغ إضووافي بجاقووع) الطلووب

 االشتراكات المستحقة عن تلك المدة وذلك من التاريخ المذكجر اتى تاريخ تقديم الطلب.
 

(:  تخطوور المؤسسووة صووااب العموول بقيمووة المبووالغ المسووتحقة علووى المووؤمن عليووه مقابوول اسوواد الموودة 6مووادة)
اسابها، مضافا إليها ما قد يكجن مستحقا من مبالغ إضافية وفقا للمادة السوابقة ، وقيموة  المطلجد

 القسط الشهري في االة السداد على أقساط.
 

ويلتزم المؤمن عليه بسداد تلك المبالغ دفعة واادة، أو أن يطلوب أداءهوا علوى أقسواط شوهرية، وذلوك           
 خطار المشار إليه في الفقرة السابقة.خالل مهلة أقصاها شهران من تاريخ اإل

 
وفي االة طلب التقسيط يستحق القسط الشهري ابتداء مون آخور الشوهر التوالي لتواريخ طلوب التقسويط          

المشار إليه في الفقرة السوابقة، ويلتوزم بسوداده للمؤسسوة فوي مجاعيود أداء االشوتراكات الشوهرية وفقوا 
 المشار إليه. 1977( لسنة 10رقم ) لألاكام المنصجص عليها في القرار

 
وإذا لم  تم السداد دفعة واادة أو يطلب المؤمن عليه التقسيط خالل المهلة المحددة لذلك يعتبور طلوب          

 اساد المدة كأن لم يكن.
 

(: إذا انتهت خدمة المؤمن عليه باستحقاق معاش تقاعدي يستمر خصوم األقسواط الشوهرية المسوتحقة 7مادة )
 ه من المعاش في تاريخ استحقاقها.علي

 
فإذا كان مستحقا لمكافأة تقاعد وطلب صورفها، تحول مجاعيود اسوتحقاق بواقي األقسواط وتخصوم كاملوة           

من المكافأة، أموا إذا لوم يطلوب الصورف فأنوه  لتوزم باسوتئناف سوداد األقسواط اعتبوارا مون آخور الشوهر 
للتوأمين، وفوي هوذه الحالوة توزاد مودة التقسويط بمودة تعوادل الخضوجع  إلوىالتالي للشهر الذي يعجد فيوه 

 مدة التجق  عن السداد.
 

وفي االة وفاة المؤمن عليه أو صااب المعاش يستمر خصم األقسواط مون أنصوبة المسوتحقين عنوه           
 .ليهالمشار إ ( من قانجن التأمينات االدتماعية102المعاش وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة ) في
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(:    نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ 8مادة )
 .)*(اإلدراءات الالزمة لتنفيذه

 
 وزير المالية

 ناصر عبدهللا الروضان
 هو1415ربيع األول 19 التاريخ:

 م 1994سبتمووبر 25         
 

 
 
 

                                                           
 .2/10/1994ن الجريدع الرسمية بتاريخ ( م175نار بالعدد )  )*(
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 2003( لسنة 4قرار رقم )
 1982( لسنة 21تعد ل بعض أاكام القرار رقم )ب

 
 وزير الدولة للشئجن الخاردية

 وزير المالية ووزير التخطيط بالجكالة،
( لسوونة 61علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم ) اإلطووالعبعوود 

 والقجانين المعدلة له، 1976
أن الشروط والقجاعد الخاصة بضوم مودد الخدموة السوابقة علوى بش 1992( لسنة 21وعلى القرار رقم )

 الحصجل على الجنسية الكجيتية والقرارات المعدلة له،
وبعوووود مجافقووووة مجلووووس إدارة المؤسسووووة العامووووة للتأمينووووات االدتماعيووووة بجلسووووته المنعقوووودة بتوووواريخ 

 م.11/5/2003هو المجافق 10/3/1424
 

 وو قوووورر وو
 

المشووار إليووه الوونص  1982( لسوونة 21( موون القوورار رقووم )1( موون المووادة )6لبنوود )مووادة أولووى: يسووتبدل بوونص ا
 اآلتي:

( الشوووركات المسووواهمة المقفلوووة التوووي تملكهوووا المنشوووآت المنصوووجص عليهوووا فوووي البنوووجد السوووابقة 6"  
 بمفردها أو مع غيرها".

 

فوي إاودى الجهوات المشوار  مادة ثانية: يعتبر صحيحًا ما تم قبل العمل بهذا القرار من ضوم للمودد التوي قضويت
 إليها بالبند المعدل بمجدب المادة السابقة.

 

مووادة ثالثووة:  نشوور هووذا القوورار فووي الجريوودة الرسوومية، وعلووى موود ر عووام المؤسسووة اتخوواذ اإلدووراءات الالزمووة 
 .)*(لتنفيذه

 

 وزير الدولة للشئجن الخاردية

 وزير المالية ووزير التخطيط بالجكالة

 الصباحد.محمد صباح السالم 

 هو 1424ربيع األول  12التاريخ: 
 .م 2003ما ج  13         

 
                                                           

 .25/5/2003( من الجريدع الرسمية الصادر بتاريخ 617نار بالعدد )  )*(
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 2008( لسنة 7قرار رقم )
 بشأن

 1978( لسنة 3تعد ل بعض أاكام القرار رقم )
 في شأن القجاعد والشروط والجداول الخاصة

 بضم مدد اشتراك اعتبارية
 وزير المالية

 ( لسوونة61لصووادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم )بعوود اإلطووالع علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة ا
 والقجانين المعدلة له، 1976

( لسووونة 69وعلووى قوووانجن معاشوووات ومكافوووآت التقاعووود للعسوووكريين الصوووادر بالمرسوووجم بالقوووانجن رقوووم )
1980، 

والجوداول الخاصووة بضوم مودد اشووتراك شوروط القجاعوود و الفوي شوأن  1978( لسوونة 3قورار رقوم )الوعلوى 
 قرارات المعدلة له،اعتبارية وال

بتوووواريخ وبعوووود مجافقووووة مجلووووس إدارة المؤسسووووة العامووووة للتأمينووووات االدتماعيووووة بجلسووووته المنعقوووودة 
 م18/5/2008 المجافقهو 13/5/1429

 

 -قوورر -
 

 (1مادة )
 

 المشار إليه نصها اآلتي: 1978( لسنة 3( من القرار رقم )6تضاف فقرة أخيرة في المادة )
فقًا لألاكام المنصجص عليها في هذه المادة بناء علوى طلوب صوااب العمول "ويججز أن يكجن الضم و 

بشووأن معاشووات ومكافووآت التقاعوود للعسووكريين موون  1980( لسوونة 69بالنسووبة للخاضووعين ألاكووام القووانجن رقووم )
 الضباط، وفي هذه الحالة  تحمل صااب العمل بمقابل الضم".

 
 (2مادة )
 

، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
 .)*(اإلدراءات الالزمة لتنفيذه

 وزير المالية
 مصطفى داسم الشمالي

 هو1429دمادي األولى  15صدر في : 
 م2008موا ووووج  20المجافوق  : 

                                                           
 .25/5/2008( من الجريدع الرسمية بتاريخ 872نار بالعدد )  )*(
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 2010( لسنة 3رقم ) راروووووووووووق
 لبادشروط وقجاعد ضم المدد المحسجبة في ا شأنفي 

 الخامس من قانجن التأمينات االدتماعية إلى مدة الخدمة
 المحسجبة وفقًا ألاكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين

 وتحجيل االاتياطي عنها
 

 وزير المالية،

( 61جن رقم )ووووووووري بالقانوووووور األميووووووادر باألموووة الصوووووات االدتماعيوووى قانجن التأمينوووبعد اإلطالع عل
 والقجانين المعدلة له، 1976لسنة 

( 69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعووووووود للعسكرييووووون الصووووووووادر بالمرسوووووووووجم بالقانووووووجن رقم )
 والقجانين المعدلة له، 1980لسنة 

جبة فوووي البووواد وقجاعووود ضوووم المووودد المحسوووشوووأن شوووروط فوووي  1994( لسووونة 3القووورار رقوووم )وعلوووى 
 الخامس إلى مدة االشتراك في الباد الثال  وتحجيل االاتياطي عنها،

 د مجافقووووة مجلووووس إدارة المؤسسووووة العامووووة للتأمينووووات االدتماعيووووة بجلسووووته المنعقوووودة بتوووواريخوووووووووبع
 م. 14/6/2010المجافق  ه2/7/1431

 وو قوووووورر وو
 

ك السابقة المحسجبة وفقًا ألاكام الباد الخامس من يججز للمستفيد أن يطلب ضم مدة االشترا: (1)مادة 
قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه إلى مدة الخدمة المحسجبة وفقًا لقانجن معاشات 

 ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه.

المشوار  1994( لسونة 3ويكجن الضم وفقًا للشوروط والقجاعود المنصوجص عليهوا فوي القورار رقوم )
 وذلك فيما لم  رد في شأنه اكم خاص في هذا القرار. إليه

وفي تطبيوق أاكوام القورار الموذكجر يعتبور المسوتفيد فوي اكوم الموؤمن عليوه، وتعتبور مودد الخدموة 
الفعليووة المحسووجبة وفقووًا لقووانجن معاشووات ومكافووآت التقاعوود للعسووكريين فووي اكووم موودد االشووتراك 

 .ات االدتماعيةالفعلية في الباد الثال  من قانجن التأمين

تسري أاكام هذا القرار على أصحاد المعاشات التقاعدية المستحقة وفقًا ألاكام قانجن معاشات :  (2)مادة 
ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه بشرط تقديم طلب الضم خالل سنة من تاريخ العمل بهذا 

 القرار.



336 

 

ارًا مون أول الشوهر التوالي لتواريخ تقوديم وفي هذه الحالة تسوتحق الزيوادة الناتجوة عون الضوم اعتبو
 .طلب الضم

( المرافق للقرار 2(: يقدر ااتياطي المدد التي  تم ضمها وفقًا ألاكام هذا القرار وفقًا للجدول رقم )3مادة )
المشار إليه، ويحجل هذا االاتياطي من الصندوق المنصجص في المادة  1994( لسنة 3رقم )

( 3الدتماعية المشار إليه إلى الصندوق المنصجص عليه في المادة )( من قانجن التأمينات ا55)
 من قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه.

 .ويخصم من االاتياطي المذكجر ما يكجن قد صرف من مكافأة التقاعد عن المدة المضمجمة

يخ النشر، وعلى مد ر عام المؤسسة (:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تار 4مادة )
 .)*(اتخاذ إدراءات تنفيذه

 

 وزير المالية

 مصطفى داسم الشمالي  

 ه  1431ردب  3صدر في : 
 م 2010 جنيج  15   

                                                           
 .27/6/2010( من الجريدع الرسمية بتاريخ 981نار بالعدد )  )*(
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 1977( لسنة 2قرار رقم )

 في اأن

 ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليه التي قضيت

 في القطاع الحكومي ةلى مدع االاتراك

 ، المد ر العام
 

بإصدار قانجن التأمينات  1976( لسنة 61بعد اإلطالع على األمر األميري بالقانجن رقم )
 االدتماعية،

بشأن عدم دجاز إعادة تعيين أي مجظف سبق أن  1970( لسنة 13وعلى قرار مجلس الجزراء رقم )
 استقال أال بعد رد قيمة المكافأة التي قبضها،
بشأن ضم خدمات دميع الكجيتيين العاملين  1970لسنة ( 44وعلى قرار مجلس الجزراء رقم )

 بالدولة من ذوي الرواتب المقطجعة بما فيهم المندردين تحت اسم المتعطلين إلى خدماتهم الحالية،
 1972( لسنة 3بشأن تعد ل قرار المجلس رقم ) 1972( لسنة 8وعلى قرار مجلس الجزراء رقم )
 كجمة الذ ن كانجا يعملجن بشركات النفط والمؤسسات العامة،الخاص بضم الخدمات السابقة لمجظفي الح
بشأن إعطاء د جان المجظفين صالاية ضم  1973( لسنة 26وعلى قرار مجلس الجزراء رقم )

 الخدمات السابقة لجميع الكجيتيين العاملين على ميزانية الباد الثال  إلى خدماتهم على ميزانية الباد األول،
بشأن ضم خدمات المجظفين والمستخدمين  1977( لسنة 18جظفين رقم )وعلى تعميم د جان الم

 .1955تركجا الخدمة في ظل نظام المجظفين والتقاعد لعام  الكجيتيين الذ ن
 

 -قوورر -
 

المدنية (:     تضم مدد الخدمة السابقة التي كان يججز ضمها وفقا لقجانين التقاعد والمعاشات 1مادة)
( من قانجن التأمينات االدتماعية 27لمنصجص عليها في المادة )وفقا لألاكام ا السابقة

 المشار إليه.
 

، 1970( لسنة44(:    تضم مدد الخدمة التي يسري في شأنها أاكام قرارات مجلس الجزراء أرقام )2مادة )
المشار  1977( لسنة 18وتعميم د جان المجظفين رقم ) 1973( لسنة 26، )1972( لسنة 8)

لشروط والقجاعد واألاكام المنصجص عليها فيها ، ما لم يكن قد سبق ضمها قبوول إليها وفقا ل
1/10/1977. 

 
(:   في غير الحاالت المنصجص عليها بالمادتين السابقتين، تضم مدد الخدمة السابقة التي قضاها 3مادة )

قتة سجاء كانت في وظيفة دائمة أو مؤ  -1/10/1977المؤمن عليه في القطاع الحكجمي قبل 
إلى مدة االشتراك  -وسجاء كان المجظف معينا باليجمية أو بغيرها مصنفا كان أم غير مصنف

 في المؤسسة .
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 (:       يشترط لضم مدد الخدمة المنصجص عليها في المادة السابقة ما  لي:4مادة )

 
ا سنة كاملة )إذ 14أال تقل سن المؤمن عليه في تاريخ بداية المدة المطلجد ضمها عن -أ

وفي القطاعين األهلي  1955كانت المدة قد قضيت في القطاع الحكجمي قبل أول  نا ر 
سنة كاملة )إذا كانت المدة قد قضيت في القطاع  18. وأال يقل السن عن (1)والنفطي(

 .(2) (1955الحكجمي بعد أول  نا ر سنة 
ائدها عن المدة أن  رد المؤمن عليه إلى المؤسسة ما يكجن قد صرف له من مكافأة وفج -د

 ( من قانجن التأمينات االدتماعية المشار إليه.27المطلجد ضمها وفقا لحكم المادة )
 .1/10/1977أال يكجن قد سبق ضم هذه المدة قبل -ج

 
 ويبلغ لمن  لزم لتنفيذه. 1/10/1977(:       يعمل بهذا القرار من 5مادة )

 المد ر العام
 امد عبد هللا الججعان

 
 

 هو1397ذو القعدة  6التاريخ: 
 م1977نجفمبر  17         

                                                           
 .1978يناير  30ن بتأاير من المدير العام بتاريخ تمت اإلضافات التي بين قوسي    (2، 1)
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  )*( (3/77رقم )تعميم 

 باأن ضم مدد الخدمة العسكرية السابقة

 م1961( لسنة 27الخاضعة للقانون رقم )

 

( من قانون التأمينات االجتماعية تجيز للمؤمن عليه أن يطلب ضام مادع الخدماة 28لما كانت المادع )      

باأن معااات ومكافات التقاعد للعسكريين من رجال الجيش  1961( لسنة 27ن رقم )الخاضعة ألحكام القانو

وقوع الارطة، على أن يحول االحتياطي الخاص بتلك المدع ةلاى المؤسساة وذلاك وفقاا لمرساوم أمياري يصادر 

ضامن  بالجداول التي يتم التحويل بمقتضاها وبقواعد واروط هذا التحويل وةجراءات وكيفية حساب تلك المادع

 مدع االاتراك في التأمين.

 

 ( من قانون التأمينات االجتماعية لم يصدر بعد.28وحيث أن المرسوم األميري الماار ةليه بالمادع )      

 

( لسانة 27وعلى ذلك فاناه بالنسابة لمادد الخدماة العساكرية الساابقة الخاضاعة ألحكاام القاانون رقام )

يا ضمها ةلاى مادع االااتراك فاي التأميناات االجتماعياة ةلاى حاين والتي لم يسبق ضمها، فانه يؤجل حال 1961

 صدور المرسوم األميري الماار ةليه.

 

 

 المديـر العــام     

 

 حمــد عبـدهللا الجوعـان       

 

 

 

 هـ 1397ذو الحجة  6التاريخ :

 م 1977نوفمبر  17         

                                                           
تنفيذا للنص  1981( لسنة 11،وصدر القرار رقم )1981( لسنة 8المشار إليها في التعميم بالقانجن رقم ) (28) تم تعد ل المادة  )*(

 .الكتادهذا ( من 294، صفحة )المعدل
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 1978( لسنة 6تعميم رقم )
 بشأن
 ظر في طلباتالمستندات المطلجبة للن

 ضم مدد الخدمة السابقة
 

 ردى من دميع أصحاد األعموال فوي القطاعوات المختلفوة )اكوجمي، أهلوي، نفطوي( ضورورة اسوتيفاء       
 أية طلبات لضم مدد الخدمة السابقة للعاملين لد هم: إرسالالمستندات اآلتي بيانها في االة 

 
 صجرة من شهادة دنسية المؤمن عليه. (1

المودد  إثبواتندات الدالة على مدد الخدمة السابقة، مع مراعاة أنه في االة االستناد في صجرة من المست (2
إلى شهادة الشهجد أن  ذكر تاريخ تعيينهم وأن يكوجن واضوحا بالمسوتند المقودم أن الشوهجد كوانجا يعملوجن 

 بذات الجهة التي كان يعمل بها المؤمن عليه ومعاصرين لمدة خدمته المطلجد ضمها.

 ن شهادة الميالد أو شهادة تقد ر سن المؤمن عليه.صجرة م (3

صجرة من نمجذج تسجية مكافأة التقاعد السابق صرفها للمؤمن عليه عون مودة خدمتوه السوابقة المطلوجد  (4
 ضمها والصادر عن د جان المجظفين.

 
ي هوذا والمؤسسة على اسوتعداد توام للورد علوى أيوة استفسوارات مون أصوحاد األعموال أو الموؤمن علويهم فو     

 الخصجص.
 
 

 المد ر العام

 امود عبداللووه الججعان
 هو 1398 محرم 5   :التاريخ 

  م1978 نا ر  5          
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 1978( لسنة 13تعميم رقم )
 في شأن

 أقساط مكافأة التقاعد المستحقة على المؤمن عليهم
 1/10/1977الذ ن صدر قرار بضم مدد خدمتهم السابقة قبل 

 
لموجظفين وغيووره مون الجهووات المورخص لهووا بوالنظر فووي طلبوات ضووم مودد الخدمووة السووابقة قوام د ووجان ا      

تواريخ  1/10/1977المقدمة من مجظفي الحكجمة ووزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها وذلك في الفترة السابقة على 
الخدمووة  العمول بقووانجن التأمينوات االدتماعيووة، وصوودر فوي بعووض تلوك الطلبووات قوورارات بالمجافقوة علووى ضوم موودة

( 3( من المرسجم األميري رقوم )49السابقة مع تقسيط المكافأة التي سبق صرفها وذلك بالتطبيق لنص المادة )
 .1960لسنة 

 
فقد أصبحت المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعيوة هوي الجهوة  1/10/1977واي  أنه واعتبارا من       

المحسوجبة فوي المعواش األمور الوذي يقتضوي أ لجلوة  المسئجلة عن اساد مدة الخدموة المضومجمة ضومن المودة
 منذ هذا التاريخ. إليهاأقساط المكافأة 

 
ونظرا لما لجاظ من تأخير بعض أصحاد األعمال فوي سوداد تلوك األقسواط أو بعضوا منهوا فوي المجعود       

بشووأن  1978ة ( لسوون10( موون قوورار وزيور الماليووة رقووم )28لمحودد لجدووجد األداء وفقووا لمووا تقضوي بووه المووادة )ا
 قجاعد اساد وأداء االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة وفقا ألاكام قانجن التأمينات االدتماعية.

 
لذا  ردى من أصحاد األعمال ضرورة سداد أقساط المكافأة المستحقة علوى الموؤمن علويهم عون مودة       

المووجظفين أو غيووره موون الجهوووات موون د وووجان  1/10/1977خوودمتهم السووابقة والووذي صوودر قووورار بضوومها قبوول 
المرخص لها بذلك لحساد المؤسسوة اعتبوارا مون هوذا التواريخ األخيور موع مالاظوة أنوه يسوري فوي شوأن توأخير 

 سداد تلك األقساط كافة األاكام التي تسري في شأن التأخير في سداد االشتراكات الشهرية.
 

 المد ر العام
 امود عبداللوه الججعان

     هو 1398ة ذو الحج 5التاريخ: 
 م1978 نجفمبوور 6        
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 1980( لسنة 1تعميم رقم )

 في شأن
 ضم مدد الخدمة السابقة التي انتهت في القطاعين

 1977األهلي والنفطي قبل أول أكتجبر سنة 
 

فووي شووأن تعوود ل بعووض أاكووام قووانجن التأمينوووات  1980( لسوونة 71بمناسووبة صوودور القووانجن رقووم )      
 1980( لسونة 5وقورار وزيور الماليوة رقوم ) 1976( لسونة 61ادر باألمر األميري بالقانجن رقم )االدتماعية الص

بشأن الشروط والقجاعد الخاصة بضم المدد السابقة التي انتهت في القطاعين األهلي والنفطوي قبول أول أكتوجبر 
األخيوورين قبوول أول  ، فقوود أصووبح موون الجووائز ضووم موودد الخدمووة السووابقة التووي انتهووت فووي القطوواعين1977سوونة 

 وذلك وفقا للقجاعد والشروط اآلتية: 1977أكتجبر سنة 
 

 أوال : المستفيدون من الحق في الضم :
المووؤمن علوويهم، أيووا كانووت دهووة عملهووم سووجاء كووانجا يعملووجن فووي القطوواع الحكووجمي أو فووي  (1

نشوآت القطاعين األهلي والنفطي وأيا كانت المنشآت التي يعملجن فيها ولج لم تكون مون الم
 الجاردة في هذا القرار.

أصحاد المعاشوات التقاعديوة، أيوا كانوت الجهوة التوي انتهوت خودمتهم فيهوا أي سوجاء كانوت  (2
خدمتهم قد انتهت أصال فوي القطواع الحكوجمي أو فوي القطواعين األهلوي والنفطوي أيوا كانوت 

غيور المنشآت التي كوانجا يعملوجن فيهوا عنود اسوتحقاقهم المعواش التقاعودي ولوج كانوت مون 
 المنشآت الجاردة في هذا القرار.

علوى أنوه  أصحاد المعاشات التقاعدية الذ ن يجمعجن بين المعاش التقاعدي وبوين المرتوب (3
الحود األقصووى  إلووىأصوحاد المعاشووات التقاعديوة أال يكجنوجا قوود وصولجا  إلووىيشوترط بالنسوبة 

 %( من المرتب الذي اسب على أساسه المعاش.95للمعاش التقاعدي وقدره )
 

 ثانيا : المدد التي يججز ضمها :
 1977هي المدة السوابقة فوي القطواعين األهلوي والنفطوي التوي انتهوت قبول أول أكتوجبر سونة  (أ

 متى كانت قد قضيت في إادى الجهات اآلتية:
 

الشركات المساهمة ذات االكتتاد العام وهي الشركات التي صدر مرسوجم بتأسيسوها  (1
ة القيمووة طراووت لالكتتوواد العووام للجمهووجر أسووهم متسوواوي إلووىويقسووم رأس مالهووا 

 وقابلة للتداول.
 البنجك. (2
قضويت فيهوا قبول  الشركات التي تملكها الدولة ولج كانوت المودد المطلوجد ضومها قود (3

 ، ويشمل ذلك الشركات التي تملكها هيئات أو مؤسسات عامة.ملكية الدولة لها
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عليهووا فووي البنووجد الشووركات المسوواهمة المقفلووة التووي تملكهووا المنشووآت المنصووجص  (4
 السابقة بمفردها أو مع الدولة.

 
ال يججز للموؤمن علويهم أو ألصوحاد المعاشوات عنود الضوم تجزئوة المودة الجااودة موا لوم يكون  (د

طالب الضم من أصحاد المعاشات الستكمال الحد األقصى للمعاش فيقتصر الضم علوى دوزء 
لمؤمن عليه أو لصوااب المعواش المدة الالزم لذلك، ومع ذلك يججز في الحاالت التي يكجن ل

 أكثر من مدة لدى أكثر من صااب عمل أن يطلب ضم مدة أو أكثر من هذه المدد.
 

 ثالثا : اساد مقابل الضم :
المؤمن عليهم بجاقع نسبة مئجية من المرتب السنجي األخير  إلىيحسب مقابل الضم بالنسبة  (أ

 لمطلجد ضمها.في تاريخ تقديم طلب الضم عن كل سنة من سنجات المدة ا
المعاشات بجاقع نسبة مئجية من المرتب المحسوجد  أصحاد إلىيحسب مقابل الضم بالنسبة  (د

عشوور شووهرا وذلووك عوون كوول سوونة موون  اثنوويعلووى أساسووه المعوواش مضووروبا هووذا المرتووب فووي 
 سنجات المدة المطلجد ضمها.

 تحدد النسبة المئجية لمقابل الضم على الجده اآلتي:  ج(
 عن كل سنة من السنجات الخمس األولى. إليهرتب المشار %( من الم 7.5)  

 
ويحسب مقابل الضم وفقا لهذه النسبة عن خموس سونجات فقوط مون مجموجع المودد المطلوجد 

 ضمها في االة ضم أكثر من مدة.
 
 عن كل سنة تالية للسنجات الخمس األولى. إليه%( من المرتب المشار  12)

 
طلوب تقسويط مقابول الضوم لمودى الحيواة أو علوى أقسواط  د(   يججز للمؤمن عليه أو صااب المعواش

سوونجات ( بحسووب اختيوواره وفقووا للجووداول المعمووجل بهووا فووي هووذا  5أو  10أو  15لموودد محوودودة )
 الشأن .

 
 رابعا : إدراءات ومجاعيد الضم :

 يقدم طلب الضم على النمجذج المعد لهذا الغرض في المؤسسة. (أ

 
 تقيد بأي ميعاد، غير أنه مون مصولحة الموؤمن  تقديم طلب الضم من المؤمن عليهم ال (د

عليه اإلسراع في تقديم هذا الطلب ألن تأخير تقوديم طلوب الضوم قود يصواابه زيوادة فوي 
مرتووب المووؤمن عليووه سووجف تسووتتبع زيووادة فووي مقابوول الضووم الووذي يحسووب علووى أسوواس 

 م. المرتب عند تقديم طلب الضم، كما  ترتب على انتهاء الخدمة زوال الحق في الض
أصحاد المعاشات عون ميعواد غا توه  إلىال يججز أن  تراخى تقديم طلب الضم بالنسبة  ج(

 سقط اقهم في طلب الضم.  وإال 1981آخر نجفمبر سنة 
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في دميع الحاالت يجب لقبجل طلب الضم أن يكوجن مشوفجعا بالشوهادات المثبتوة للمودد  (د
 المطلجد ضمها.

أو ملفوات الجهوات التوي قضويت فيهوا  وأن تكجن هذه الشهادات مستخردة مون سوجالت
 هذه المدد.
 هذه المدد أي دليل آخر مثل شهادة الشهجد. إلثباتوال يقبل 

على المؤمن عليه أو صااب المعاش خالل ثالثين  جما من تاريخ إخطار المؤسسة لوه  هو(
رغبتوه فوي  بإبوداءبمقابل الضم والقسط الشهري أن يقجم بسداد المقابول دفعوة وااودة أو 

أعتبر طلب الضم كوأن  وإالقسيط المقابل كله أو بعضه مع سداد ما لم يطلب تقسيطه ت
 لم يكن .

 
 خامسا : التزامات أصحاد األعمال :

في االة طلب المؤمن عليه تقسيط مقابل الضم، سجف تخطر المؤسسة صااب العمل بقيموة القسوط 
ي من مرتب المؤمن عليه ابتداءا مون مرتوب خصم القسط الشهر  إلىالشهري وعلى أصحاد األعمال أن  بادروا 

 الشهر التالي لتاريخ طلب التقسيط.
 

 سادسا : األقساط الخاصة بأصحاد المعاشات ومن تنتهي خدمتهم :
يخصم القسط الشوهري مون أصوحاد المعاشوات الوذ ن يضومجن مودد خدموة سوابقة طبقوا ألاكوام  (أ

 يادة.هذا القرار ابتداءا من معاش الشهر الذي يستحق فيه الز 
يستمر خصم األقساط من المؤمن عليهم الذ ن تنتهي خدمتهم مسوتحقين لمعواش تقاعودي مون  (د

 المعاش المستحق لهم شهريا 
، فيخصم مون المكافوأة القيموة الحاليوة من عليه باستحقاقه لمكافأة تقاعدانتهت خدمة المؤ  إذا  ج(

 لألقساط المتبقية وفقا للجداول المعمجل بها في هذا الشأن. 
(     في دميع الحاالت  نتهي الحق في األقساط بجفاة الموؤمن عليوه أو صوااب المعواش وكوذا فوي د

 االة العجز الكامل.
 
 

 سابعا : زيادة المعاش :
في الحاالت التوي يكوجن فيهوا طلوب الضوم مون أصوحاد المعاشوات، سوجف تسوري الزيوادة فوي المعواش 

 تاريخ تقديم طلب الضم مستجفيا للمستندات المطلجبة.المترتب على الضم اعتبارا من أول الشهر التالي ل
 

 المد ر العام
 امد عبد هللا الججعان

 هو 1401صفر  13  التاريخ:
 م1980ديسمبر  20
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 1981( لسنة 3تعميم رقم )
 في شأن

 مدد االشتراك إلىضم مدد الخدمة العسكرية السابقة 
 في الباد الثال  من قانجن التأمينات االدتماعية 

 
( لسونة 8( من قانجن التأمينات االدتماعية المعدلة بالمرسوجم بقوانجن رقوم )28ألاكام المادة ) إعماال      

بضوم مودد الخدموة المحسوجبة طبقوا ألاكوام  1981( لسونة 11وبمناسبة صدور قرار وزيور الماليوة رقوم ) 1981
بواد الثالو  مون قوانجن التأمينوات مودة االشوتراك فوي توأمين ال إلوىقجانين معاشات ومكافوآت التقاعود للعسوكريين 

 االدتماعية، فانه سجف  تم ضم هذه المدد وفقا للقجاعد والشروط اآلتية:
 

 أوال : المستفيدون من الحق في الضم :
 المؤمن عليهم العاملجن في القطاع الحكجمي أو القطاع النفطي أو القطاع األهلي. (1
تقاعوودهم فووي أي موون القطاعووات  أصووحاد المعاشووات التقاعديووة الووذ ن كووانجا يعملووجن قبوول (2

 .إليهاالثالث المشار 
باسوتحقاق مكافوأة التقاعود  إليهوامن انتهت خودمتهم فوي أي مون القطاعوات الوثالث المشوار  (3

وذلووك بشوورط أن يكووجن مجمووجع الموودة التووي اسووتحق عنهووا المكافووأة والموودة العسووكرية التووي 
الخدمة المدنية ال تقول  يطلب ضمها ال يقل عن خمس عشرة سنة وكانت السن عند انتهاء
كانوووت السووون تقووول عووون  إذاعووون الخمسوووين، أو كوووان المجموووجع ال يقووول عووون عشووورين سووونة 

 الخمسين.
 

 ثانيا : المدد التي يججز ضمها:
مدة الخدمة بالسلك العسكري أو بقجة الشرطة أو بوالحرس الوجطني المحسوجبة طبقوا لقوانجن  (1

)الملغوي( أو  1961( لسونة 27رقوم )معاشات ومكافوآت التقاعود للعسوكريين سوجاء القوانجن 
الووذي اوول محلووه. وال توودخل الموودة السووابقة علووى اصووجل  1980( لسوونة 69القووانجن رقووم )
الجنسووية الكجيتيووة أو الموودة التووي اوورم موون معاشووه أو مكافآتووه عنهووا طبقووا  ىالمسووتفيد علوو
يججز ضمن المدة التي  إليهالمشار  1961( لسنة 27( من القانجن رقم )46لحكم المادة )

 ضمها.

 
( 69أو القووانجن رقووم ) 1961( لسوونة 27القووانجن رقووم ) ألاكووامالضوومائم المحسووجبة وفقووا  (2

 الضمائم ما  لي: إلى، على أن  راعى بالنسبة إليهماالمشار  1980لسنة 
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 1961( لسوونة 27موودة الخدمووة المحسووجبة طبقووا ألاكووام القووانجن رقووم ) إلووىتضوواف  (أ
اتوى  5/6/1967ة التي قضاها العسوكري مون نصف مدة الخدمة الفعلي إليهالمشار 

29/10/1980. 
ال يججز الجمع بين المدة المضافة طبقا ل )أ( وبين الضميمة التوي أضويفت لوه عون  (د

ذات المودة الفعليوة التوي قضواها أثنواء الحورد فوي سوااات القتوال أو أثنواء التحركوات 
 ها األطجل.الحربية وتحسب له في هذه الحال الضميمة األخيرة وادها باعتبار 

 
 ثالثا : إدراءات ومجاعيد الضم :

كان  رغب في  إذاالمؤمن عليهم عن طريق صااب العمل مجضحا به ما  إلىيقدم طلب الضم بالنسبة  (1
رد مكافأة التقاعد التي صرفت له عن مدة الخدمة العسوكرية دفعوة وااودة أو علوى أقسواط مودى الحيواة 

 ى أن  رفق بالطلب المستندات اآلتية:أو لمدة خمس أو عشر أو خمس عشرة سنة، عل
 

 نمجذج صرف مكافأة التقاعد عن مدة الخدمة العسكرية المطلجد ضمها  (أ
 صجرة شهادة الجنسية  (د

 ج(       صجرة مستند الميالد
 

وعلى صااب العمل مجافاة المؤسسة بالطلب فجر استالمه رفق خطواد منوه مجضوحا بوه رقوم تسوجيله 
 لدى المؤسسة.

 
أصوحاد المعاشوات التقاعديوة أو مون انتهوت خودمتهم باسوتحقاق مكافوأة  إلوىم بالنسوبة يقدم طلب الض (2

 المؤسسة مباشرة، مرفقا به نمجذج صرف مكافأة التقاعد عن مدة الخدمة العسكرية. إلىالتقاعد 

 

أصحاد المعاشات أو من انتهت خدمتهم باستحقاق  إلىال يججز أن  تراخى تقديم طلب الضم بالنسبة  (3
 وإال إليوهالمشوار  1981( لسونة 11التقاعد عن ميعاد غا ته سنة من تاريخ العمل بالقرار رقم )مكافأة 

 سقط اقه في طلب الضم.
 

 رابعا : التزامات المؤمن عليهم وأصحاد المعاشات :
 لتزم المؤمن عليه أو صااب المعاش برد مكافأة التقاعد التي صرفت له عون مودة الخدموة  (1

( لسونة 1وفقوا للقجاعود واألاكوام المنصوجص عليهوا بوالقرار رقوم ) العسكرية المطلجد ضومها
1978. 

 

يكجن رد مكافأة التقاعد التي صرفت عن مدة الخدمة العسكرية دفعة واادة أو على أقسواط  (2
مدى الحيواة أو لمودة خموس أو عشور أو خموس عشورة سونة وفقوا لقجاعود واواالت التقسويط 

 .إليهالمشار  1978( لسنة 1المنصجص عليها بالقرار رقم )
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المؤمن عليهم الذ ن انتهت خودمتهم باسوتحقاق مكافوأة التقاعود أن تورد  إلىيشترط بالنسبة  (3
المكافأة التي صرفت لهم من المؤسسة دفعة واادة، مع دجاز تقسيط المكافأة التوي صورفت 

 ( من هذا البند.2لهم عن مدة الخدمة العسكرية طبقا لما هج مجضح في )
 ت أصحاد األعمال :خامسا : التزاما

في االة طلب المؤمن عليه تقسيط مكافأة التقاعد التي صرفت له عن مدة الخدمة العسوكرية، سوجف  
تخطر المؤسسة صااب العمل بقيمة القسط الشهري، وعلى صااب العمل خصم هذا القسط من مرتب الموؤمن 

لألاكوام المنصوجص عليهوا فوي الئحوة  المؤسسة فوي مجاعيود سوداد االشوتراكات ووفقوا إلىعليه شهريا وتجريده 
 قجاعد اساد وأداء االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة وفقا لقانجن التأمينات االدتماعية.

 
 سادسا : األقساط الخاصة بأصحاد المعاشات ومن تنتهي خدمتهم :

يخصووم القسووط الشووهري موون أصووحاد المعاشووات أو موون انتهووت خوودمتهم باسووتحقاق مكافووأة  (1
 ابتداء من معاش الشهر التالي لتاريخ طلب التقسيط. التقاعد

 
يسوووتمر خصوووم األقسووواط مووون الموووؤمن علووويهم الوووذ ن تنتهوووي خووودمتهم باسوووتحقاق المعووواش  (2

 التقاعدي من المعاش المستحق لهم شهريا.

 
انتهووت خدمووة المووؤمن عليووه باسووتحقاق مكافووأة التقاعوود، فيخصووم موون المكافووأة القيمووة  إذا (3

 قية وفقا للجداول المعمجل بها في هذا الشأن.الحالية لألقساط المتب

 
في دميع الحاالت  نتهي الحق فوي األقسواط بجفواة الموؤمن عليوه أو صوااب المعواش وكوذا  (4

 في االة العجز الكامل.
 

 سابعا: اساد المدة المضمجمة:
ضمن مودة االشوتراك  إليهاتحسب مدة الخدمة العسكرية بما في ذلك مدد الضمائم المضافة  (1

اد الثال  من قانجن التأمينات االدتماعية، وتحسب اقجق الموؤمن عليوه التقاعديوة في الب
 على أساس مجمجع مدد اشتراكه في الباد الثال  والمدد المضمجمة.

 
( 17( مون الموادة )6فوي البنود ) إليهواانتهت خدمة المؤمن عليه ألاد األسباد المشوار  إذا (2

سوون الخمسووين، وكانووت موودد الخدمووة الفعليووة موون قووانجن التأمينووات االدتماعيووة قبوول بلجغووه 
موودد  بإضووافةواوودها )المدنيووة والعسووكرية( تقوول عوون عشوورين سوونة ولكنهووا تبلووغ هووذا القوودر 

اعتبووارا موون توواريخ  إالالضوومائم المحسووجبة ضوومن الموودد العسووكرية، فووان المعوواش ال يصوورف 
 بلجغ سن الخمسين أو من تاريخ الجفاة أو العجز الكامل قبل بلجغها.
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( من هذا البنود أن يطلوب صورف مكافوأة 2في ) إليهاجز للمؤمن عليه في الحالة المشار يج (3
التقاعد على أساس مجمجع مدد خدمتوه الفعليوة واودها )المدنيوة والعسوكرية( ويورد لوه دوزء 

 المكافأة المحسجد عن مدد الضمائم.
 

 تهاء الخدمة:ثامنا : استحقاق المعاش أو الزيادة فيه لمن  تقدمجن بطلب الضم بعد ان
يسووتحق المعوواش بالنسووبة لموون انتهووت خوودمتهم دون اسووتحقاق معوواش تقاعوودي واسووتكملجا  (1

الموودة الالزمووة السووتحقاق المعوواش بضووم موودة الخدمووة العسووكرية، اعتبووارا موون أول الشووهر 
 التالي لتاريخ تقديم طلب الضم.

أصوحاد  إلوىبة تستحق الزيادة في المعاش المترتبة على ضم مدد الخدمة العسوكرية بالنسو (2
 المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الضم.

 
 المد ر العام

 امد عبدهللا الججعان
 هو 1401دمادي األولى  12التاريخ: 
 م 1981مووووارس  18         
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 1982( لسنة 6تعميم رقم )
 في شأن

 قجاعد ضم بعض مدد الخدمة السابقة
 

ولووج كووانجا يعملووجن فووي القطوواعين  –المؤسسووة علووى أنووه يجووجز للمووؤمن علوويهم لقوود اسووتقر الوورأي فووي       
ضووم مودد الخدمووة السووابقة التووي قضويت فووي الحكجمووة علووى بنود الرواتووب المقطجعووة أو علووى  –األهلوي والنفطووي 

ميزانيوة البوواد الثالوو  وكوذلك الموودد التووي قضويت بشووركة نفووط الكجيوت المحوودودة أو شووركة الزيوت العربيووة أو فووي 
مؤسسات غير الحكجمية من تاريخ تأميمها وإلحاقها بالحكجمة وكذلك المدد التي قضويت فوي مصونع الطوابجق ال

الرملووي والكوواراج األميووري خووالل فتوورة تبعيتهمووا للدولووة وهووي الموودد التووي تضوومنتها قوورارات مجلووس الووجزراء رقوووووووم 
ك وفقووا للشووروط والقجاعوود واألاكووام ( وذلوو18( وتعموويم د ووجان المووجظفين رقووم )26/1973(، )8/72(، )44/70)

 المنصجص عليها في تلك القرارات 
 

لذلك تردج المؤسسة من أصحاد األعمال نشر هذا التعمويم علوى الموؤمن علويهم ليتسونى لمون يكوجن       
وكذلك لمن سبق رفض طلباتهم أو لمن يكجن قد ضمت لهم هذه المودد  إليهالهم مدد خدمة سابقة من المشار 

النظور فيهوا وفقوا لموا اسوتقر عليوه الورأي. موع مراعواة أن  رفوق بهوذه  إعوادةن  تقدمجا بطلب ضومها أو بمقابل أ
 الطلبات المستندات الالزمة لضم مدد الخدمة السابقة والجاردة في تعاميم المؤسسة الصادرة في هذا الشأن.

 
 المد ر العام

 امد عبدهللا الججعان
 هو    1401ربيع األول  19  التاريخ:

 م 1982  نا ر  14
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 1982( لسنة 7تعميم رقم )
 في شأن

 ضم مدد الخدمة السابقة التي انتهت
 1/10/1977اعتبارا من 

 
طلبووات لضووم موودد الخدمووة السووابقة  بإرسووالالاظووت المؤسسووة أن بعووض أصووحاد األعمووال يقجمووجن       

أي اعتبوووارا مون  –ات االدتماعيووة للعاملين لود هم رغوم أن هوذه المودد قود انتهوت فوي ظول العمول بقوانجن التأمينو
 ولم تصرف عنها مكافأة التقاعد. – 1/10/1977
 

 مدد الخدمة الالاقة وذلك طبقا ألاكام القانجن. إلىولما كانت تلك المدد تعتبر مضمجمة تلقائيا       
 

سوابقة أيوة طلبوات لضوم مودد الخدموة ال إرسوالعودم  إلوىلذلك تجدوه المؤسسوة نظور أصوحاد األعموال       
اكتفوواء بالبيانووات الخاصووة بصووااب العموول السووابق بنمووجذج تسووجيل مووؤمن عليووه سووبق تسجيلووووه  إليهوواالمشووار 
 (.103)نمجذج 

 
أنووه بالنسووبة للموودد التووي انتهووت فووي ظوول العموول بقووانجن التأمينووات  إلووىكمووا تجدووه المؤسسووة النظوور       

طلبات ضم هوذه المودد لمون  رغوب مون  بإرسالتفي االدتماعية وصرفت عنها المؤسسة مكافأة التقاعد، فانه يك
 أي مستندات. إرفاقالمؤمن عليهم دون 

 
 والمؤسسة تراب بأي استفسارات بهذا الشأن.     

 
 المد ر العام بالنيابة

 عبدهللا عبدالرامن الطجيل
 هو 1402دمادى األول  25  التاريخ:

 م  1982موووارس  21
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 1982( لسنة 8تعميم رقم )
 في شأن

 م مدد الخدمة السابقة علىض
 الحصجل على الجنسية الكجيتية

 
 

فووي شووأن تعوود ل بعووض أاكووام قووانجن التأمينوووات  1982( لسوونة 37بمناسووبة صوودور القووانجن رقووم ) 
االدتماعية وتطبيق ما تضمنه التعد ل على العسكريين من ردال الشرطة والجيش والحرس الجطني وقرار وزير 

بشأن الشروط والقجاعد الخاصة بضم مدد الخدمة السوابقة علوى الحصوجل علوى  1982( لسنة 21المالية رقم )
 وذلك وفقا للقجاعد اآلتية: إليهاالجنسية الكجيتية، فقد أصبح من الجائز ضم المدد المشار 

 
 أوال: المستفيدون من الحق في الضم:

 ي.المؤمن عليهم العاملجن في القطاع الحكجمي أو في القطاعين األهلي والنفط (1
 المستفيدون من العسكريين في الجيش أو الشرطة أو الحرس الجطني. (2
 أصحاد المعاشات التقاعدية. (3
 المستحقجن عن المؤمن عليهم أو المستفيدون أو أصحاد المعاشات. (4

 
 إلوىأصحاد المعاشات والمسوتحقين أال يكوجن المعواش المسوتحق لهوم قود وصول  إلىويشترط بالنسبة 
 اعدي.الحد األقصى للمعاش التق

 
 ثانيا : المدد التي يججز ضمها :

 إاودىهي مدد الخدمة السابقة على الحصجل على الجنسية الكجيتية بشورط أن تكوجن قود قضويت فوي  
 الجهات اآلتية:

 الجهات الحكجمية ويشمل ذلك الجهات العسكرية (1
 الهيئات والمؤسسات العامة والجهات العامة األخرى. (2
العوام، وهوي الشوركات التوي صودر مرسوجم بتأسيسوها وقسوم  الشركات المساهمة ذات االكتتاد (3

 أسهم متساوية القيمة طرات للجمهجر في اكتتاد عام وقابلة للتداول. إلىرأس مالها 
 البنجك (4
الشركات التي تملكها الدولوة ولوج كانوت المودد المطلوجد ضومها قود قضويت قبول ملكيوة الدولوة  (5

 مؤسسات عامة. لها، ويشمل ذلك الشركات التي تملكها هيئات أو
 الشركات المساهمة المقفلة التي تملكها الجهات المنصجص عليها في البنجد السابقة. (6
 .20/5/1970شركة الزيت العربية المحدودة بشرط أن تكجن المدة قد بدأت قبل  (7
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 إذا بلجغ سن الثامنة عشرة أو سون التعيوين المقورر قانجنوا وفي دميع األاجال ال تضم سجى المدد الالاقة على
 كان  زيد على ذلك.

 
 ثالثا : اساد مقابل الضم:

 المؤمن عليهم والمستفيد ن: إلىبالنسبة  (1
 

فيحودد مقابول الضوم بجاقووع  24/6/1982كانت المدة المطلجد ضمها سابقة علوى  إذا (أ
%( من المرتب السنجي األخير فوي تواريخ تقوديم طلوب الضوم عون كول سونة مون 7ر5)

%( موون  12ة أو الموودد المطلوجد ضوومها، وبجاقووع )السونجات الخمووس األولووى مون الموود
 عن كل سنة تزيد على ذلك.  إليهالمرتب المشار 

%( موون المرتووب  15بجاقووع ) 24/6/1982يحوودد مقابوول الضووم عوون الموودد اعتبووارا موون  (د
السنجي األخير في تاريخ تقديم طلب الضم وذلك عن كل سنة مون السونجات المطلوجد 

 ضمها.
 

 اشات والمستحقين:أصحاد المع إلىبالنسبة  (2
 

المرتوب الوذي اسوب  إلوىد( مون البنود السوابق   نسب مقابل الضم المنصجص عليه في )أ،
 على أساسه المعاش مضروبا في اثني عشر.

 
يجووجز للمووؤمن عليووه أو المسووتفيد أو صووااب المعوواش تقسوويط مقابوول الضووم علووى أقسوواط  (3

سووب اختيوواره وذلووك وفقووا ا سوونجات( 5أو  10أو  15شووهرية موودى الحيوواة أو لموودة محووددة )
المسوتحقين وفقوا لجودول  إلوىللجداول المعمجل بها في هذا الشوأن، ويوتم التقسويط بالنسوبة 

 خاص بهم.
 

 رابعا : إدراءات ومجاعيد الضم :
 يقدم طلب الضم على النمجذج المعد لهذا الغرض والمرفق صجرته. (1

 
وهوج علوى النحوج  حوق فوي الضومسوقط ال وإال تعين تقديم طلب الضم في الميعاد المحدد لذلك  (2

 التالي:
 

الموؤمن علويهم والمسوتفيد ن المجدوجد ن االيوا بالخدموة : سونة مون تواريخ  إلىبالنسبة أ (   
توورك  إذاباآلخووذ فووي االعتبووار أنووه  إليووهالمشووار  1982( لسوونة 21العموول بووالقرار رقووم )

در المودة التوي لوم المؤمن عليه أو المستفيد عمله قبل انقضاء هذا الميعاد فانه يمتد بق
 يعمل فيها.
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غير المجدجد ن بالخدمة االيا ممن اصلجا على الجنسية الكجيتية : سونة  إلىد(   بالنسبة 
 تبدأ من تاريخ التحاقهم بالعمل مستقبال.

موون يحصوولجن علووى الجنسووية مسووتقبال : سوونة موون توواريخ اصووجلهم علووى  إلووىج(   بالنسووبة 
 الاقا على ذلك. كان إذاالجنسية أو التحاقهم بالعمل 

أصحاد المعاشات والمسوتحقين الحواليين : سونة مون تواريخ العمول بوالقرار  إلىد(    بالنسبة 
 .1982( لسنة 21رقم )

مجضوحا بهوا تواريخ بودء وتواريخ   رفق بطلب الضوم الشوهادات المثبتوة للمودد المطلوجد ضومها ( 3
د األعمووال الووذ ن انتهوواء الخدمووة علووى أن تكووجن مسووتخردة موون سووجالت أو ملفووات أصووحا

المودد أي دليول آخوور مثول شوهادة الشوهجد. ويبووين  إلثبواتقضويت لود هم هوذه المودد، وال يقبوول 
وسوبب ذلوك، كموا  –ان ودودت  –المودة الفتورات التوي لوم يصورف فيهوا المرتوب  إثبواتبشهادة 

ا كان المؤمن عليه أو المستفيد قد صرف مكافأة عن هذه المدة وقيمته إذا بين بالشهادة ما 
 لم تكن قد صرفت له المكافأة  بين سبب عدم الصرف. فإذاوتاريخ الصرف، 

 
(    ترفق بالطلب شهادة مجضحا بها مرتب االشتراك الحالي فوي تواريخ تقوديم طلوب الضوم للعواملين 4

في القطاع الحكجمي بموا فوي ذلوك الجهوات العسوكرية والمؤسسوات والهيئوات العاموة والجهوات 
الحوالي فوي تواريخ تقوديم طلوب  اإلدمواليادة راتب مجضوحا بهوا المرتوب العامة األخرى، أو شه

 الضم للعاملين بالقطاعين األهلي والنفطي.
 
المؤسسووة لووه بمقابوول الضووم والقسووط  إخطووارعلووى طالووب الضووم خووالل ثالثووين  جمووا موون توواريخ (   5

بوور طلووب اعت وإالرغبتووه فووي تقسوويطه  إبووداءالشووهري أن يقووجم بسووداد المقابوول دفعووة وااوودة أو 
 الضم كأن لم يكن.

المؤمن عليهم والمستفيد ن عن طريق الجهات التي يعملجن  إلى(    تقدم طلبات الضم بالنسبة 6
المؤسسة. وتقدم طلبات الضم من  إلىبعد ذلك  إرسالهابها، وعلى هذه الجهات بدورها 

 المؤسسة مباشرة. إلىأصحاد المعاشات أو المستحقين 
 

 اد األعمال:خامسا : التزامات أصح
 

صوااب  بإخطوارفي االة طلب المؤمن عليه أو المستفيد تقسيط مقابل الضم، سجف تقوجم المؤسسوة  
خصوم القسوط الشوهري مون مرتوب الموؤمن  إلوىالعمل بقيمة القسط الشهري وعلوى أصوحاد األعموال أن  بوادروا 

 عليه أو المستفيد ابتداء من مرتب الشهر التالي لتاريخ طلب التقسيط.
 

 االشوتراكات الشوهرية لى أصحاد األعمال تجريد هوذا القسوط واألقسواط التوي تليوه فوي مجاعيود سودادوع
ووفقا لألاكوام المنصوجص عليهوا فوي الئحوة اسواد وأداء االشوتراكات والمبوالغ األخورى المسوتحقة وفقوا لقوانجن 

 التأمينات االدتماعية.
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 سادسا: األقساط الخاصة بأصحاد المعاشات:
لشووهري موون معاشووات أصووحاد المعاشووات أو موون المعاشووات التووي تووجزع علووى يخصووم القسووط ا (1

 المستحقين ابتداء من معاش الشهر الذي تستحق فيه الزيادة في المعاش.
يسووتمر خصووم األقسوواط موون المووؤمن علوويهم أو المسووتفيد ن الووذ ن تنتهووي خوودمتهم مسووتحقين  (2

 لمعاش تقاعدي من المعاش المستحق لهم شهريا.
المؤمن عليهم أو المستفيد ن أصحاد المعاشات بجفاة  إلىاألقساط بالنسبة  نتهي الحق في  (3

 أي منهم أو بحدوث عجز كامل له.
 

 سابعا : زيادة المعاش:
 

قدم فيها طلب الضم من أصحاد المعاشات أو المستحقين سجف تسري الزيادة في يفي الحاالت التي  
لتالي لتاريخ تقديم طلب الضم مستجفيا للمستندات المعاش المترتبة على الضم اعتبارا من أول الشهر ا

 المطلجبة.
 

 والمؤسسة تراب بأية استفسارات في هذا الشأن على الهجاتف التالية: 
 

2419566 
2419909 
2419861 

 
 

 المد ر العام بالنيابة
 أامد راشد الهارون 

 هو 1402ذو القعدة  17التاريخ: 
 م1982سبتمبوور  5
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 9841( لسنة 1تعميم رقم )
 بشأن

 قجاعد اساد مدد الخدمة اإللزامية ضمن مدد
 االشتراك في تأمين الباد الثال  من
 قانجن التأمينات االدتماعية

 
تووجد المؤسسووة أن تجضووح ألصووحاد األعمووال القجاعوود التووي  ووتم علووى أساسووها اسوواد موودد الخدمووة       

تأمينوات االدتماعيوة، وذلوك اسوتنادا ألاكوام ضمن مدة االشتراك فوي توأمين البواد الثالو  مون قوانجن ال اإللزامية
واالاتياطيووة وأاكووام قووانجن التأمينووات  اإللزاميووةفووي شووأن الخدمووة  1980( لسوونة 102المرسووجم بقووانجن رقووم )

 االدتماعية:
 
دون اسووتبعاد لموودد الخصووم موون المرتووب الووذي  تقوورر  اإللزاميووة: تحسووب ضوومن موودة االشووتراك موودد الخدمووة  أوال

 مرضية أيا كان سببها. إدازة، كما تحسب أيضا المدد التي يقضيها المجند في كعقجبة انضباطية
 

: ال تحسب ضمن مدة االشتراك المدد التوي يقضويها المجنود أو االاتيواطي فوارا أو متغيبوا بودون إذن، وكوذا ثانيا
 المدد التي يقضيها في الحبس تنفيذا لحكم قضائي نهائي بإدانته.

 
( مون المرسوجم 19التوي تقضوي الموادة ) اإلضوافية اإللزاميوةاالشوتراك مودد الخدموة  : ال تحسب ضومن مودةثالثا 

كجوووزاء علوووى نجعيوووات محوووددة مووون  اإللزاميوووةمووودة الخدموووة  إلوووىبإضوووافتها  1980( لسووونة 102بقوووانجن رقوووم )
 المخالفات.

 
ال عوون الموودد التووي  –شوواملة اصووتي المووؤمن عليووه وصووااب العموول  –هووذا وال تسووتحق االشووتراكات       

ولوج كوان الموؤمن عليوه مون العواملين أصوال فوي القطواع األهلوي أو القطواع  اإللزاميوةتحسب ضمن مدة الخدموة 
 النفطي.

 
إخطارهووا عوون الموودد التووي ال تحسووب ضوومن موودة  إلووىوتأموول المؤسسووة أن  بووادر أصووحاد األعمووال       

يانوات عنهوا مون الجهوات العسوكرية مون ب إلويهماالشتراك في التوأمين طبقوا لموا تقودم وذلوك علوى أسواس موا  ورد 
 المختصة.

 كما تراب المؤسسة بالرد على أي استفسار في هذا الشأن وذلك على أرقام الهجاتف التالية:     
(2410170  ،2443524  ،2419861  ،2419865  ،2435299) 

 المد ر العام
 فهد مزيد الردعان

 هو 1404ردوب  9  التاريخ:
      م1984ابريل  10
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 1986( لسنة 1يم رقم )تعم
 في شأن

 اإلدازاتاالشتراكات المستحقة عن 
 بدون مرتب والتي يطلب المؤمن عليه
 اسابها ضمن مدد االشتراك في التأمين

 
بدون مرتب التي  تقدم بها  اإلدازاتتالاظ للمؤسسة في اآلونة األخيرة تزا د ااالت طلب اساد مدد       

( من قوانجن التأمينوات االدتماعيوة، موع تحملهوم بسوداد االشوتراكات 16لمادة )المؤمن عليهم بالتطبيق ألاكام ا
المستحقة عنها وفق ما يقضي به القانجن كأصل عوام مون أن تسودد فوي أول الشوهر التوالي للشوهر المسوتحقة 

 عنه.
 

أنوه وللتيسير على المؤمن عليهم في سداد االشوتراكات المسوتحقة عون تلوك المودد، قود رأت المؤسسوة       
دون اسوتحقاق مبوالغ أخورى عليهوا  اإلدوازةيمكن سدادها خالل شهر من تاريخ استئنافه لعمله بعود عجدتوه مون 

تووأخر فووي  فووإذاطالمووا طلووب المووؤمن عليووه اسووابها خووالل هووذا الشووهر أو كووان قوود طلووب اسووابها قبوول انتهائهووا، 
المقوررة قانجنوا اعتبوارا مون  األخورى غ تلك االشوتراكات المبوال إلىسدادها عن المهلة المذكجرة فانه سجف تضاف 

 اتى تاريخ تمام السداد. اإلدازةتاريخ انتهاء مدة 
 

لذلك تردج المؤسسة من أصحاد األعمال نشر هذا التعميم على المؤمن علويهم موع مراعواة أن  رفوق       
، وصوجرة مون زةاإلدوابدون مرتب بيان  تضمن تدرج مرتب المؤمن عليه خوالل مودة  اإلدازاتبطلب اساد مدد 

قبول هوذا التعمويم ولوم يسوبق لوه تقوديم طلوب  إدازتوه، مع مراعاة أنه بالنسوبة لمون انتهوت مودة اإلدازةقرار منح 
 لحسابها فان مهلة الشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا التعميم.

 
 المد ر العام

 فهد مزيد الردعان
 

 هو 1406ردب  23  التاريخ:
   م1986ابريل  2
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 1988سنة ( ل1تعميم رقم )
 

سوداد مقابول الضوم  إبااوةفوي التوأمين علوى  االشوتراكمودة  إلىدردت قرارات ضم مدد الخدمة السابقة 
تقسوويطا فضووال عوون األداء النقوودي دفعووة وااوودة. ويووتم تحد وود قيمووة القسووط الشووهري تبعووا لموودة التقسوويط ووفقووا 

لخبرة الفنية المتعارف عليها في هذا الشوأن. للجداول المرافقة لتلك القرارات والتي  تم إعدادها بمراعاة عناصر ا
وبطبيعووة الحووال تزيوود القيمووة اإلدماليووة للمقابوول فووي االووة التقسوويط عوون قيمتووه فووي االووة األداء النقوودي نتيجووة 

ام السداد وعلى األخص ما تقضى به أاكام القرارات من انقضواء اوق المؤسسوة فوي ملة اتى تماألخطار المحت
عتبوارا مون توواريخ وفواة طالوب الضووم أو عجوزه عجوزا كووامال متوى وقوع ذلووك خوالل فتوورة بواقي األقسواط المسووتحقة ا

 التقسيط.
 

ال  لتوزم بالمودة المحوددة للتقسويط  -ومون بواد الخطوأ - األعموال أصوحادوقد لوجاظ موؤخرا أن بعوض 
د الجاردة بكتاد المؤسسة ويتجقو  عون خصوم األقسواط مون مرتوب الموؤمن عليوه قبول انقضواء مودة التقسويط عنو

اكتمال سداده لقيمة مقابل الضم في االة األداء نقودا أي قبول السوداد الكامول لألقسواط. ويترتوب عليوه فوي اقوه 
المؤسسووة فضووال عوون فجائوود وغرامووات التووأخير عوون  إلووىااللتووزام مباشوورة بووأداء مووا لووم يقووم بخصوومه موون أقسوواط 

 السداد.
 

بخصوم األقسواط المسووتحقة مون مقابوول األعموال االلتووزام  أصووحادولوذلك فوإن المؤسسووة تهيوب بالسوادة 
ب فوي اقهوم مون التزاموات فوي تالضم اتى نهاية التاريخ الذي اددته لذلك قبل البدء في التقسيط تفاديا لما  تر 

 االة المخالفة.
 

 المد ر العام
 فهد مزيد الردعان

 هو1408ردب    5   التاريخ:
 م1988فبرا ر  22          
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 1990( لسنة 2تعميم رقم )

 ي اأنف

 عدم حساب مدد الدارسة التي تقضي قبل بلوغ

 المستفيد الحد األدنى للسن المؤهل لاللتحاق بالدراسة

 

اإصنداس )نا و  مشاتنام ومآا ن م  1980( لون   69تقضى المادة األولى من  المسونوب اقنا و  س)نب  

للجني  والتنس   والمنس  التقاعد للشونآسيي  ان   تونسح امآامنى علنى الم توناي  للآلينام والمشاكند الشونآسي  

( من  القنا و  المنذآوس 4المنادة   يوتقضن الو  ي وذلك  ي مدود األمآاب الخاص  اهب والم صنو  عليهنا  ينى.

ان   تنندخم ضننم  منندة الخدمنن  المموننوا   نني ت اينند امآامنى منندد الدساونن  التنني تقضننى ا جننا   نني تلننك الآليننام 

 والمشاكد والمداس  الشوآسي .

 

ي اشض المناالم ا نى )ند تنب االلتمناك االآلين  او المشهند او المدسون  الشونآسي  و)د المظم المؤوو   

 دو  التقيد االمد األد ى للو  التي مددكا القساس الم ظب لذلك.

 

وتود المؤوو  ا  ت اى إلى ا ى يتستب على عدب التقيند االمند األد نى للون  المؤكنم لقلتمناك االداسون   

الت ايد  ي كذا الت    اعتااس المدة الوااق  علنى تلنك الون  مندة صينس صنميم  مواما تمددكا القساسام الواجا  

 .1980( لو   69)ا و ا واالتالي  ا ى ال يتب موااها ضم  مدة الخدم  الشوآسي   اقا للقا و  س)ب  

 

 المدير العام         

 

 فهد مزيد الرجعان

 كـ1411ممسب  7التاسيخ   

 ب1990يوليو  29         
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 2002( لسنة 2م رقم )تعمي
 بشأن

 تقديم طلبات ضم مدد الخدمة السابقة
 في التأمين التكميلي 1/1/1995على 

 

تجد المؤسسة أن تجضح ألصحاد األعمال بمناسبة انتهاء مهلة تقديم طلبات ضم مدد الخدمة  
التاريخ  أن الطلبات التي ترد بعد هذا 1/12/2002في التأمين التكميلي في  1/1/1995السابقة على 

 1997( لسنة 3سجف تخضع للبح  للتأكد من صحة تقديم الطلبات خالل المهلة المحددة بالقرار رقم )
 في التأمين التكميلي. 1/1/1995بشأن قجاعد ضم مدد الخدمة السابقة على 

 

 ال يعني المجافقة على ضم هذه المدد. 1/12/2002وأن استالم المؤسسة لهذا الطلبات اعتبارا من  

 

 لذا تهيب المؤسسة بكافة أصحاد األعمال سرعة مجافاتنا بطلبات الضم. 

 

 المد ر العام

 فهد مزيد الردعان

 
 ه 1423رمضان  25التاريخ: 

   م2002نجفمبر  30           
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 2004( لسنة 2تعميم رقم )
 بشأن

 قجاعد ضم مدد االشتراك االعتبارية بغرض
 إنهاء خدمة المؤمن عليه 

 
المرسل إلى وزارة  1192/2003ورد في كتاد د جان الخدمة المدنية رقم )م.خ.م/ بناء على ما 

المالية والمبلغ صجرة منه إلى المؤسسة من أن مجلس الخدمة المدنية قرر عدم طلب إضافة مدة خدمة 
اعتبارية ألي مجظف تنتهي خدمته ما لم يكن مجظفا قياديا وبحي  تضاف له مدة خدمة اعتبارية بحد أقصى 

 خمس سنجات.
 

بشأن تحد د  24/2/2004( المؤرخ 2003وبناء على كتاد د جان الخدمة المدنية رقم )م.خ.م/ 
 الجهات التي تسري عليها أاكام القرار المذكجر.

 
لذلك تهيب المؤسسة بالجزارات واإلدارات الحكجمية والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية  

 ما  لي:الملحقة أو المستقلة، مراعاة 
 

عدم طلب المجافقة على ضم مدد اشتراك اعتبارية تتحمل ميزانية هذه الجهات تكلفتها وفقا  -1
ألي مؤمن عليه تنتهي خدمته من غير  1978( لسنة 3ألاكام قرار وزير المالية رقم )

 المجظفين القياد ين.
القياد ين،  يججز طلب المجافقة على ضم مدد اشتراك اعتبارية للمؤمن عليهم من المجظفين -2

وذلك بما ال يجاوز خمس سنجات، بشرط أن  رفق بالطلب صجرة مجافقة مجلس الخدمة المدنية 
على الضم أو صجرة كتاد د جان الخدمة المدنية بشأن مجافقة المجلس المذكجر على الضم، 

 مكررا( من القرار الجزاري المشار إليه. 9الحالة تسري أاكام المادة ) هذه وفي

 
 مؤسسة االلتزام بالقجاعد السابقة، ولن  لتفت إلى الطلبات المخالفة لها.وتأمل ال

 
 المد ر العام

 فهد مزيد الردعان
 
 

 م. 1425محرم  15  التاريخ:
 م.2004مارس   6 
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 2005( لسنة 1تعميم رقم )
 بشأن

 إيضاح قجاعد ضم مدد االشتراك االعتبارية
 بغرض إنهاء خدمة المؤمن عليه

 
 بشأن المجضجع المبين أعاله. 2004( لسنة 2المؤسسة التعميم رقم )سبق أن أصدرت  

 
 ونظرًا ألن بعض الجهات قد استفسرت عن مدى سريان أاكام هذا التعميم عليها.

 
فإن المؤسسة تؤكد ما ورد بالتعميم المذكجر من عدم دجاز ضم مدد اشتراك اعتبارية ألي مجظف 

صى خمس سنجات، ويسري ذلك على دميع الجزارات واإلدارات الحكجمية تنتهي خدمته ما لم يكن قياديًا وبحد أق
 والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة.

 
كما يسري هذا التعميم أيضًا على الشركات المملجكة للدولة بالكامل، وذلك استنادًا إلى كتاد د جان 

 .27/3/2005المؤرخ ( 403/36/2005الخدمة المدنية رقم )م.خ.م/
 

 لذلك تهيب المؤسسة بضرورة االلتزام بهذه القجاعد، ولن  لتفت إلى طلبات الضم المخالفة لها.
 
 

 المد ر العام
 فهد مزيد الردعان

 
 

 م. 1426رمضان  26  التاريخ:
 م.2005 أكتجبر 29 
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 2009( لسنة 2تعميم رقم )
 في شأن

 التالية الستنفاد الجضع التأميني لمدد االنقطاع عن العمل
 المجظف للحد األقصى لإلدازات المرضية

 

بشأن مدد وقجاعد  2006( لسنة 39القرار رقم ) 21/10/2006أصدر مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 
( منه على أنه "ال يججز منح المجظف إدازة مرضية في 4وأاكام منح اإلدازة المرضية، وينص في المادة )

نصجص عليها بالمادة األولى من هذا القرار وتعتبر المدد الزائدة على ذلك انقطاعًا عن االة استنفاد المدد الم
 ( من نظام الخدمة المدنية".81العمل تخضع ألاكام المادة )

 
واي  ورد إلى المؤسسة بعض االستفسارات عن الجضع التأميني لمدد االنقطاع التالية الستنفاد 

 ية وفقًا للقرار المذكجر.المجظف للحد األقصى لإلدازات المرض
 

( من نظام الخدمة المدنية تقضي بأنه إذا انقطع المجظف عن عمله بغير إذن 81واي  أن المادة )
 ولج كان ذلك عقب إدازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه.

 
المذكجرة المشار إليه صريحة في أن المدد  2006( لسنة 39( من القرار رقم )4واي  أن المادة )

 ( ومن ثم يحرم المجظف من مرتبه عنها.81تعتبر من مدد االنقطاع التي تسري بشأنها أاكام المادة )
 

( من قانجن التأمينات االدتماعية تقضي بأنه ال  دخل في اساد مدة االشتراك 13واي  أن المادة )
 .في التأمين مدد االنقطاع التي  تقرر ارمان المؤمن عليه من مرتبه عنها

 

لذلك فإن المؤسسة تجده نظر كافة الجهات الحكجمية التي تطبق قرار مجلس الخدمة المدنية 
المشار إليه إلى أن مدد االنقطاع التالية الستنفاد المجظف للحد األقصى لإلدازات المرضية وفقاً للقرار رقم 

 ا أي اشتراكات.ال تدخل في اساد مدة االشتراك في التأمين، وال تستحق عنه 2006( لسنة 39)
 

 المد ر العام
 فهد مزيد الردعان

 
 

 هو1430دمادي األولى  23صدر في: 
 م 2009موووووووووا ووووووووووووووووووج  18
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 1998( لسنة 1قرار رقم )

 بشأن
 تحد د األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة

 
 ب رئيس مجلس الجزراءنائ

 ووزير المالية،
 

 1976( لسونة 61بعد اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم)
 والقجانين المعدلة له،

 بتوواريخ (3165/97-8/12وبعوود أخووذ رأي المجلووس الطبووي العووام ورد وزارة الصووحة بالكتوواد رقووم )س
29/11/1997، 

وة مجلووس إدارة المؤسسووة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ وبعد مجافقو
 .21/2/1998 هو المجافق24/10/1418

 
 -قوورر -

 
( 17( مون الموادة )8تحدد األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة التي يسوري بشوأنها اكوم  البنود )    (:1مادة )

إليووه، باألعموال التووي  ؤد هوا شوواغلج الجظوائف المبينووة  مون قووانجن التأمينوات االدتماعيووة المشوار
 .(1)( المرافقة لهذا القرار6( و)5( و)4( و)3( و)2( و)1بالجداول أرقام)

 
 نشووور هوووذا القووورار فوووي الجريووودة الرسووومية، وعلوووى مووود ر عوووام المؤسسوووة اتخووواذ اإلدوووراءات الالزموووة  (:2موووادة )

 .(2)لتنفيوذه
 
 

 نائب رئيس مجلس الجزراء
 ووزير المالية                      

 ناصر عبدهللا الروضان                          
 

 هو1418شجال 25التاريخ: 
 م1998فبرا ر 22          

 
                                                           

، 2006( لسنة 5، )2004( لسنة 2، )2003( لسنة 6، )2003( لسنة 3، )2000( لسنة 1م )ارقات أأنظر األعمال المضافة بالقرار  (1)
 .من هذا الكتادفي الصفحات التالية  2011( لسنة 3، )2010( لسنة 8، )2008( لسنة 13)

 

 .1/3/1998( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 349نشر بالعدد ) (2)
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 (1جدول رقم )
 شركة البترول الجطنية الكجيتية

 مجقع العمل : الشعيبة    -البترول الجطنية الكجيتية     إسم صااب العمل : شركة
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 الهندسة والصيانة/ مشرف صيانة الجرش 242357 1
 صيانة ورش الميكانيكا

21 9721100 
(9721102) 

 الهندسة والصيانة/ المجهز أام
 صيانة ورش الميكانيكا

 7009185 22 ،، مهندس ورشة آالت 242000 2
(7005185) 

 ،، مراقب المعدات الثقيلة والنقليات
 ،، مهندس معدات ثقيلة ونقليات 245500 23 ،، مهندس لحام وتصنيع 242200 3
 7009137 24 ،، مراقب لحام وتصنيع 7005585 4

(7005137) 
 ،، معدات ثقيلةمالاظ 

 8719185 25 ،، (1لحام أول ) 8721107 5
(7005032) 

 ،، مراقب برادي الجرشة

 ،، مالاظ برادي الجرشة 8719137 26 ،، (2لحام أول ) 8721109 6

 8331585 27 ،، لحام 8721100 7
(7005485) 

 ،، مراقب خراطين

 ،، مالاظ خراطين 8331537 28 ،، (1مصنع أول ) 8724107 8

 ،، مالاظ اللحام 8721137 29 ،، (2مصنع أول ) 8724109 9

 ،، مالاظ التصنيع 8724137 30 ،، مصنع 8724100 10

 8494509 31 ،، (1خراط أول ) 8331507 11
(8491607) 

 ،، (2ميكانيكي أول د زل )
 9721109 32 ،، (2خراط أول ) 8331509 12

(9721101) 
 ،، (2مجهز أامال أول   )

 8515500 33 ،، خراط 8331500 13
(7001777) 

 ،، كهربائي سيارات
 ،، مصلح هيكل السيارة 9496000 34 ،، (1براد ورشة أول ) 8719107 14
 9022100 35 ،، (2براد ورشة أول ) 8719109 15

(9022101) 
 ،، عامل إطارات

 8496100 36 ،، براد ورشة 8719100 16
(8496101) 

 ،، عامل تشحيم
17 8494507 

(8494509) 
ميكانيكي أول د زل 

(1) 
،، 37 9729100 

(9729101) 
 ،، عامل ابل كيبالت

 ،، مهندس أول الجرش الميكانيكية 244082 38 ،، ميكانيكي د زل 8494500 18
 ،، مراقب مرآد 7005185 39 ،، مالاظ مجهزي أامال 7009237 19
20 9721107 

(9712101) 
 ،، مالاظ مرآد 7005137 40 ،، (1مجهز أامال أول )

) تبع ..(                                                                                    
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 مجقع العمل : الشعيبة  -إسم صااب العمل : شركة البترول الجطنية الكجيتية 
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 ةالجظيف

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

41 242300 
(232403) 

مهنووووووووووووودس مضوووووووووووووخات 
 وضاغطات

الهندسة والصيانة/ 
صيانة ورش 
المضخات 
 والضاغطات

57 9591102 
(9591197) 

 الهندسة والصيانة/ بناء أول
 صيانة الحقل

42 7001285 
(7006888) 

مراقووووووووووووووووب مضووووووووووووووووخات 
 وضاغطات

،، 58 9564102 
(9564103) 

 ،، كيب مجاد عازلةعامل أول تر 

43 7001237 
(7006140) 

مالاوووووووووووووووظ مضوووووووووووووووخات 
 وضاغطات

،، 59 9551102 
(9551301) 

 ،، نجار أول

44 8491107 
(8511102) 

ميكوووووانيكي أول مضوووووخات 
 (1وضاغطات )

 ،، سباك أول 8711002 60 ،،

45 8491109 
(8512345) 

ميكوووووانيكي أول مضوووووخات 
 (2وضاغطات )

 ،، ل بالجكالةمالاظ صيانة اق 7001904 61 ،،

46 8491100 
(8513456) 

ميكوووووووووووانيكي مضوووووووووووخات 
 وضاغطات

 ،، مساعد مالاظ بنائين 9591196 62 ،،

مهنوووووودس أول مضووووووخات  232385 47
 وضاغطات

،، 63 9591100 
(9591103) 

 ،، بناء

48 242157 
(244357) 

 الهندسة والصيانة/ مشرف صيانة الحقل
 صيانة الحقل

64 9551100 
(9551103) 

 ،، نجار

49 242182 
(244783) 

مهنووووووووودس أول صووووووووويانة 
 الحقل

،، 65 9564100 
(9564101) 

 ،، عامل تركيب مجاد عازلة

50 242100 
(245301) 

 ،، ميكانيكي أول المصنع 87212102 66 ،، مهندس صيانة الحقل
51 7001937 

(7001637) 
 ،، ميكانيكي مصنع 8712100 67 ،، مالاظ صيانة الحقل

52 7001939 
(7001639) 

مسوووواعد مالاووووظ صوووويانة 
 الحقل

 الهندسة والصيانة/ مهندس أول صيانة آالت دقيقة 237582 68 ،،
 صيانة اآلالت الدقيقة

53 7001185 
(7001985) 

مراقوووووووووووووووووووب صووووووووووووووووووويانة 
 ميكانيكية

 ،، مهندس صيانة آالت دقيقة 237700 69 ،،

 7006005 70 ،، مراقب صيانة مدنية 7007285 54
(7006585) 

 ،، ة آالت دقيقةمراقب صيان
 ،، مالاظ صيانة آالت دقيقة 7006036 71 ،، مهندس صيانة مدنية 221900 55
56 9313102 

(9413102) 
     ،، صباغ أول

 ) تبع...(                                                                                    
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 مجقع العمل : الشعيبة  -نية الكجيتية إسم صااب العمل : شركة البترول الجط  
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 الهندسة والصيانة/ فني آالت دقيقة 8521170 72
صيانة اآلالت 

 الدقيقة

91 8511109 
(8511110) 

 لصيانة/الهندسة وا (2كهربائي أول )
 صيانة الكهرباء

73 2376587 
(237587) 

مهنوووودس مجدووووه صووووويانة 
 آالت دقيقة

 الهندسة والصيانة/ مهندس مجده تخطيط الصيانة 248087 92 ،،
 تخطيط صيانة

74 8521177 
(8521178) 

( آالت 1فنوووووووووووووووووووووي أول )
 دقيقة

،، 93 248182 
(248082) 

 ،، مهندس أول تخطيط الصيانة

75 8521179 
(8521180) 

( آالت 2فنوووووووووووووووووووووي أول )
 دقيقة

،، 94 245900 
(245400) 

 ،، مهندس تخطيط الصيانة

مسووووووواعد مشووووووورف ورش  242381 76
 الصيانة

 ،، مهندس خدمات المجاد 248200 95 ،،

مشووورف صووويانة الكهربووواء  231557 77
 وآالت دقيقة

 الهندسة والصيانة/
 صيانة الكهرباء

96 249900 
(248300) 

 ،، مهندس ددولة

مهنووووووووووووودس أول صووووووووووووويانة  232382 78
 كهربائية

،، 97 3939882 
(3939982) 

 ،، واضع دداول أول

مهنوووووووووووووووودس صوووووووووووووووويانة  232400 79
 كهربائية

 ،، واضع دداول 3939900 98 ،،

 ،، منسق المجاد 3919891 99 ،، مراقب صيانة الكهرباء 7006185 80
 ،، مالاظ مجاد 3919837 100 ،، مالاظ صيانة الكهرباء 7006136 81
 الهندسة والصيانة/ مشرف اإلنشاءات 221457 101 ،، كهربائي 8511100 82

 اإلنشاء
83 232487 

(231387) 
مهنوووودس مجدووووه صووووويانة 

 كهربائية
،، 102 221182 

(221183) 
 ،، مهندس أول إنشاءات مدنية

84 231900 
(241100) 

 ،، مهندس إنشاءات مدنية 221100 103 ،، مهندس صيانة التبريد
 ،، مراقب إنشاءات مدنية 7007385 104 ،، مراقب صيانة التبريد 7006285 85
مهندس مجده ميكانيكا تصميم  241887 105 ،، مالاظ صيانة التبريد 7006137 86

 المشاريع
 الهندسة والصيانة/
تصميم وتكالي  

 المشاريع
87 8515077 

(8515078) 
اريع مهندس مجده تصميم المش 221287 106 ،، ( تبريد1فني أول )

 المدنية
،، 

88 8515079 
(8515080) 

 ،، مهندس تصميم ميكانيكا المشاريع 245800 107 ،، ( تبريد2فني أول )
 ،، مهندس تصميم المشاريع المدنية 222500 108 ،، فني تبريد 8515070 89
90 8511107 

(8511111) 
 ،، مهندس مدني بحرية 222200 109 ،، (1كهربائي أول )

 تبع...()           
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 مجقع العمل : الشعيبة  -إسم صااب العمل : شركة البترول الجطنية الكجيتية 
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

مهنووووووودس أول ميكانيكوووووووا  241682 110
 اإلنشاءات

 الهندسة والصيانة/
 لميكانيكيةاإلنشاءات ا

127 142260 
(9611022) 

 الخدمات الفنية/ فني ) أ ( مختبر
 المختبر

مهنوووووووووووووودس ميكانيكووووووووووووووا  244100 111
 اإلنشاءات

،، 128 142160 
(9611023) 

 ،، فني )د( مختبر

مراقووووووووووووووووب ميكانيكووووووووووووووووا  7007485 112
 اإلنشاءات

،، 129 3914900 
(3914201) 

 ،، أمين مخزن المختبر

اووووووظ ميكانيكووووووا مسوووووواعد مال 7001196 113
 المصنع

 السالمة الصناعية/ مهندس أول تفتيش 251682 130 ،،
 التفتيش

 ،، مهندس تفتيش 251600 131 ،، بناء أول 9591102 114
115 252158 

(7004558) 
 –رئيس وردية 

 العمليات
 السالمة الصناعية/ مهندس أول تآكل وتعد ن 251282 132 العمليات/العمليات

 التآكل والتعد ن
 ،، مهندس تآكل وتعد ن 251400 133 ،، مراقب وردية العمليات 7004189 116
117 7004085 

(7004186) 
 284587 134 ،، مراقب وادة العمليات

(242586) 
 السالمة الصناعية/ مهندس مجده سالمة

 السالمة
 ،، مهندس أول سالمة 284582 135 ،، رئيس قسم العمليات 252188 118
 -قسووووووم العمليووووووات  رئوووووويس 252588 119

 مناود
 ،، مهندس سالمة 284500 136 ،،

 ،، فني معدات سالمة 8499170 137 ،، مهندس عمليات 252100 120

121 7452174 
(7452166) 

 السالمة الصناعية/ مفتش أول فحص غير إتالفي 351282 138 ،، مشغل اقل أول
 اإلتالفالفحص غير 

122 7452160 
(452162) 

 ،، مفتش فحص غير إتالفي 351200 139 ،، مشغل اقل

123 111055 
(111056) 

 الخدمات الفنية/ رئيس كيميائيين
 المختبر

 ،، فني فحص غير إتالفي 351870 140

 السالمة الصناعية/ مهندس مجده تفتيش 251687 141 ،، كيميائي أول 111082 124
 التفتيش والتآكل

125 111000 
(111001) 

 ،، مهندس مجده تآكل وتعد ن 251287 142 ،، كيميائي
126 142185 

(142186) 
 اإلدارة والزيجت مجده تجد د براميل 8319238 143 ،، مراقب مختبر

        
 ) تبع ...(           

 



370 

 

 مجقع العمل : ميناء عبدهللا  -إسم صااب العمل : شركة البترول الجطنية الكجيتية 
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 لدائرةا
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

144 244000 
(242000) 

 الهندسة والصيانة/ مهندس ميكانيكا الجرش
صيانة ورش 
 الميكانيكا

162 243482 
(232385) 

 الهندسة والصيانة/ مهندس أول معدات دوارة
صيانة ورش 
 المعدات الدوارة

 7001785 163 ،، ورش اآلالتمراقب  7005485 145
(7006888) 

 ،، مراقب صيانة ميكانيكية

146 7005236 
(8331537) 

 7001637 164 ،، مالاظ ورشة آالت
(7006140) 

 ،، مالاظ صيانة ميكانيكية
147 8331207 

(8331507) 
 8491607 165 ،، (1خراط أول )

(8511102) 
 ،، (1ميكانيكي أول صيانة )

148 8331209 
(8331509) 

 8491609 166 ،، (2خراط أول )
(8512345) 

 

 ،، (2ميكانيكي أول صيانة )

 8491600 167 ،، مراقب اللحام والتصنيع 7005585 149
(8513456) 

 ،، ميكانيكي صيانة

 242182 168 ،، مالاظ اللحام والتصنيع 7005337 150
(244783) 

 الهندسة والصيانة/ مهندس أول صيانة الحقل
 صيانة الحقل

 242187 169 ،، (1لحام أول ) 8721107 151
(245387) 

 ،، مهندس مجده صيانة الحقل

 242100 170 ،، (2لحام أول ) 8721109 152
(245301) 

 ،، مهندس صيانة الحقل

153 7009285 
(1112233) 

 7001685 171 ،، مراقب معدات ثقيلة
(7001985) 

 ،، مراقب صيانة الحقل

154 7009137 
(7005137) 

 7001937 172 ،، مالاظ معدات ثقيلة
(7001637) 

 ،، مالاظ صيانة الحقل

155 9714160 
(9714161) 

 7001939 173 ،، مشغل معدات ثقيلة
(7001639) 

 ،، مساعد مالاظ صيانة الحقل
156 9721100 

(9721102) 
 8712202 174 ،، مجهز أامال

(8491802) 
 ،، ميكانيكي أول صيانة الحقل

 8712200 175 ،، (1مصنع أول ) 8724207 157
(7001811) 

 ،، ميكانيكي صيانة الحقل
 ،، مشرف عام صيانة الحقل 242156 176 ،، مراقب النقليات 7009085 158

 242157 177 ،، مساعد مراقب النقليات 7009086 159
(244357) 

 ،، مشرف صيانة الحقل
160 243787 

(231388) 
مهندس مجده المعدات 

 الدوارة
 ندسة والصيانة/اله

صيانة ورش 
 المعدات الدوارة

178 7006185 
(7006885) 

 الهندسة والصيانة/ مراقب صيانة كهربائية
 صيانة الكهرباء

 ،، مالاظ صيانة كهربائية 7006136 179 ،، مهندس معدات دوارة 243200 161
 ) تبع ...(          
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 مجقع العمل : ميناء عبدهللا  -ية الكجيتية إسم صااب العمل : شركة البترول الجطن            
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

180 8511155 
(8511100) 

 الهندسة والصيانة/ كهربائي
 صيانة الكهرباء

 الهندسة والصيانة/ مالاظ مجاد 3919837 196
 يط الصيانةتخط

 3931497 197 ،، مراقب صيانة أدهزة تبريد 7006285 181
(3931496) 

 ،، مساعد فني
 الهندسة والصيانة/ مراقب اإلنشاءات المدنية 7007385 198 ،، مالاظ صيانةأدهزةتبريد 7006137 182

 اإلنشاءات
183 8515070 Technician, A/C 

Maintenance 
 ،، ة المدنيةمراقب الصيان 7007285 199 ،،

184 249457 
(249357) 

 الهندسة والصيانة/ مشرف تخطيط الصيانة
 تخطيط الصيانة

 ،، مالاظ اإلنشاءات المدنية 7007136 200

185 248182 
(248082) 

مهندس أول تخطيط 
 الصيانة

 ،، مالاظ الصيانة المدنية 7007337 201 ،،

مهندس مجده تخطيط  248087 186
 الصيانة

 ،، مالاظ ميكانيكا اإلنشاءات 7007537 202 ،،

187 245900 
(245400) 

 ،، مهندس اإلنشاءات المدنية 221100 203 ،، مهندس تخطيط الصيانة

 ،، مهندس ميكانيكا اإلنشاءات 244100 204 ،، مهندس المجاد والخدمات 248200 188
189 248700 

(248300) 
 ،، (1)ارفي أول  9591207 205 ،، مهندس ددولة الصيانة

190 3939782 
(3939982) 

 ،، مشرف اإلنشاءات 221557 206 ،، واضع دداول أول

 العمليات/ رئيس قسم العمليات 252188 207 ،، واضع دداول 3939900 191
 العمليات

192 3931191 
(3931600) 

 ،، مناود -رئيس قسم العمليات  252588 208 ،، منسق صيانة وقائية
193 3918185 

(3918191) 
 7452174 209 ،، مراقب تنسيق اإلدارة

(7452166) 
 ،، مشغل اقل أول

194 3918191 
(3918185) 

 7452160 210 ،، منسق خدمات
(7452162) 

 ،، مشغل اقل
     ،، منسق مجاد 3919891 195
        
        

 ) تبع...(          
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 مجقع العمل : ميناء عبدهللا  -إسم صااب العمل : شركة البترول الجطنية الكجيتية  
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

211 111055 
(111056) 

 الخدمات الفنية/ رئيس كيميائيين
 المختبر

 السالمة الصناعية/ فني تآكل وتعد ن 351570 228
 التآكل والتعد ن

212 111082 
(111083) 

 السالمة الصناعية/ مهندس مجده تفتيش 251687 229 ،، كيميائي أول
 التفتيش

213 111087 
(111002) 

 ،، مهندس أول تفتيش 251682 230 ،، كيميائي مجده
214 111000 

(111001) 
 ،، مهندس تفتيش 251600 231 ،، كيميائي

215 142185 
(142186) 

 ،، مفتش أول فحص غير إتالفي 351282 232 ،، مراقب مختبر

216 142260 
(9611022) 

 ،، مفتش فحص غير إتالفي 351200 233 ،، فني ) أ ( مختبر

217 142160 
(9611023) 

 ،، فني فحص غير إتالفي 351870 234 ،، فني )د( مختبر

218 3914900 
(3914201) 

مشووووووووورف مراقبوووووووووة المشوووووووووروع  249857 235 ،، أمين مخزن المختبر
 تحكموال

المشاريع/ مراقبة 
 المشروع والتحكم

 الخدمات الفنية/ مشرف تخطيط عمليات 252357 219
 تخطيط العمليات

 المشاريع -مشوورف إنشووووواءات  222857 236
 (1 -)مجمجعة 

،، 

مهنوووووووودس أول تخطووووووووويط  252482 220
 العمليات

 -مشووووووووووووووووووورف إنشووووووووووووووووووواءات  222957 237 ،،
 (2 -المشاريع )مجمجعة 

 المشاريع/
 نشاءات المشاريعإ

مهنووووووووووووووودس تخطووووووووووووووويط  252300 221
 عمليات

 -مشووووووووووووووووووورف إنشووووووووووووووووووواءات  222657 238 ،،
 (3 -المشاريع )مجمجعة  

،، 

مهنوووودس مجدووووه تخطوووويط  252187 222
 العمليات

 -مهنووووودس أول إنشووووواءات مدنيوووووة  222882 239 ،،
 المشاريع

،، 

 السالمة الصناعية/ مهندس سالمة 284500 223
 السالمة

   -دس مجدوووووووه ،،    ،،  مهنووووووو 222887 240
 المشاريع

،، 

 -مهنووووووووودس إنشووووووووواءات مدنيوووووووووة  222800 241 ،، فني معدات سالمة 8499170 224
 المشاريع

،، 

مهنوووووودس مجدووووووه تآكوووووول  251287 225
 وتعد ن

 السالمة الصناعية/
 التآكل والتعد ن

 -مراقوووووووووووب اإلنشوووووووووووواءات المدنيووووووووووووة  7007985 242
 المشاريع

،، 

 مهنوووووووووووودس أول تآكوووووووووووول 251282 226
 وتعد ن

،، 243 241482 
(241683) 

مهنوووووووووووووووودس أول ميكانيكووووووووووووووووا 
 المشاريع  -اإلنشاءات 

،، 

 السالمة الصناعية/ مهندس تآكل وتعد ن 251400 227
 التآكل والتعد ن

مهنووووووووودس مجدوووووووووه ميكانيكوووووووووا  241687 244
 المشاريع -اإلنشاءات 

،، 

 ) تبع...(          
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 مجقع العمل : ميناء عبدهللا  -لكجيتية إسم صااب العمل : شركة البترول الجطنية ا 
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

245 240600 
(241604) 

مهنوووووووووووووودس ميكانيكووووووووووووووا 
 المشاريع   -اإلنشاءات 

 المشاريع/
 إنشاءات المشاريع

 - مهندس أول تفتيش 251782 252
 المشاريع

 المشاريع/
 التفتيش

246 7007585 
(7007406) 

مراقووووووووووووووووب ميكانيكووووووووووووووووا 
 المشاريع -اإلنشاءات 

 مهندس مجده تفتيش المصنع 251787 253 ،،
 
 

،، 

مهنووووودس أول كهربووووواء    231782 247
إنشووووووووووووووووووووووووووووواءات اآلالت 

 الدقيقة

 ،، مهندس تفتيش المصنع 251700 254 ،،

مهنووووووووووووودس إنشووووووووووووواءات  231700 248
 المشاريع -كهربائية

 المشاريع/السالمة مهندس مجده سالمة المشاريع 284787 255 ،،

مراقوووووووووووووب اإلنشووووووووووووواءات  7006605 249
 المشاريع -الكهربائية 

 -مهندس أول سالمة  284782 256 ،،
 المشاريع

،، 

مهنوووووودس إنشووووووواءات اآلالت  238100 250
 المشاريع -الدقيقة 

 ،، مهندس سالمة المشاريع 284700 257 ،،

251 7006885 
(7006889) 

مراقوووووووووب إنشووووووووواءات اآلالت 
 المشاريع -الدقيقة 

،،     

        

        
 ) تبع ...(            
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 مجقع العمل : ميناء األامدي  -إسم صااب العمل : شركة البترول الجطنية الكجيتية 
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 لجظيفةا

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

مشووووووورف صووووووويانة اآلالت  237557 258
 الدقيقة

 الهندسة والصيانة/
صيانة اآلالت 

 الدقيقة

مراقب ميكانيكا المعدات  700985 274
 المساعدة

 الهندسة والصيانة/
 ميكانيكا 

 المساعدة المعدات
مهنووووووووودس أول صووووووووويانة  237582 259

 آالت دقيقة
 الهندسة والصيانة مشرف عام الصيانة الميكانيكية 244656 275 ،،

مهنوووودس مجدووووه صووووويانة  237587 260
 آالت دقيقة

 ،، مهندس أول صيانة ميكانيكية 244782 276 ،،

مهنوووووووووووودس صوووووووووووويانة آالت  237700 261
 دقيقة

 الهندسة والصيانة/ مهندس صيانة ميكانيكية 245300 277 ،،
 صيانة الميكانيكا

262 7006005 
(7006585) 

مراقووووووووووب صووووووووووويانة آالت 
 دقيقة

 ،، مراقب صيانة ميكانيكية 7001985 278 ،،

مالاووووووووووظ صوووووووووويانة آالت  7006036 263
 دقيقة

 ،، مالاظ صيانة ميكانيكية 7001637 279 ،،

مراقووووووب صوووووويانة أدهووووووزة  7006285 264
 التبريد

 الهندسة والصيانة/
 صيانة الكهرباء

 ،، ميكانيكي أول صيانة ميكانيكية 8491802 280

 ،، مساعد مالاظ صيانة ميكانيكية 7001639 281 ،، مالاظ صيانة كهربائية 7006136 265
مالاووووووووظ صوووووووويانة أدهووووووووزة  7006137 266

 تبريد
مهندس مجده خدمات  245387 282 ،،

 ميكانيكية
 الهندسة والصيانة/
 الخدمات الميكانيكية

267 7006185 
(7006885) 

 252157 283 ،، مراقب صيانة كهربائية
(252857) 

 العمليات/العمليات مشرف العمليات

مهنوووودس مجدووووه صووووويانة  232487 268
 كهربائية

 ،، رئيس قسم العمليات 252188 284 ،،

 ،، مراقب وردية العمليات 7004189 285 ،، مهندس صيانة كهربائية 232400 269
270 245900 

(245400) 
 الهندسة والصيانة/ مهندس تخطيط صيانة

 تخطيط الصيانة
286 7004085 

(7004186) 
 ،، مراقب وادة العمليات

271 248600 
(248300) 

 ،، مجده وردية المصفاة 252158 287 ،، مهندس ددولة الصيانة
مهنووودس مجدوووه ميكانيكوووا  245787 272

 معالجة الصيانة
 الهندسة والصيانة/
 ميكانيكا معالجة
 الصيانة

288 7452174 
(7452166) 

 ،، مشغل اقل أول

مهنوووووووووووووودس ميكانيكووووووووووووووا  245700 273
 معالجة الصيانة

،، 289 7452160 
(7452162) 

 ،، مشغل اقل

    290 111087 
(111002) 

 الخدمات الفنية/ كيميائي مجده
 مختبر

 ) تبع...(          
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 مجقع العمل : ميناء األامدي  -إسم صااب العمل : شركة البترول الجطنية الكجيتية 
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 ىمسم

 الجظيفة
 الدائرة

 وتفاصيلها
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

291 111000 
(111001) 

 الخدمات الفنية/ كيميائي
 مختبر

 الخدمات الفنية/ مشرف تخطيط العمليات 252357 295
 تخطيط العمليات

292 142185 
(142186) 

 ،، يط العملياتمهندس أول تخط 252482 296 ،، مراقب المختبر

293 142260 
(9611022) 

 ،، مهندس مجده تخطيط العمليات 252187 297 ،، فني ) أ ( مختبر
294 142160 

(9611023) 
 الخدمات الفنية/ مهندس تخطيط العمليات 252300 298 ،، فني )د ( مختبر

 تخطيط العمليات
        

        

        
            

 
 
 

 عبدهللا،ميناء األامدي مجقع العمل: الشعيبة ، ميناء -:شركة البترول الجطنية الكجيتية  إسم صااب العمل
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 اإلطفاء واألمن ءمشغل معدات إطفا 5819160 301 اإلطفاء واألمن ضابط إطفاء 5812497 299
 ،، إطفووائي 5819100 302 ،، مجده إطفائيين 5819138 300

        

        

        

        
 ) تبع...(          
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 مجقع العمل : صبحان     -إسم صااب العمل : شركة البترول الجطنية الكجيتية     
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 اوتفاصيله

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

مهنووووووووودس أول صووووووووويانة  231902 303
الكهربوووووووووووووووووووووووووووواء واآلالت 

 الدقيقة

الفنية/الخدمات 
صيانة  -الفنية 

المحطات 
 والمستجدعات

الفنية/الخدمات  فني صيانة آالت دقيقة 8521370 316
صيانة  -الفنية 

المحطات 
 والمستجدعات

304 232600 
(7006683) 

مهنوووووووووووووووودس صوووووووووووووووويانة 
 الكهرباء

 ،، مهندس أول صيانة الميكانيكا 244982 317 ،،

مهندس ميكانيكا صيانة  242400 318 ،، مراقب صيانة الكهرباء 7006685 305
 المضخات

،، 

306 7006637 
(7006604) 

مراقب صيانة ميكانيكا  7001585 319 ،، مالاظ صيانة الكهرباء
 المضخات

،، 

فنوووووووووووووووي أول صووووووووووووووويانة  8511474 307
 كهرباء المستجدعات

مالاظ صيانة ميكانيكا  7001537 320 ،،
 المضخات

،، 

فنوووووووي صووووووويانة كهربووووووواء  8511470 308
 المستجدعات

 ،، ميكانيكي أول صيانة المضخات 8491402 321 ،،

 ،، ميكانيكي صيانة المضخات 8491400 322 ،، كهربائي 8511200 309
مراقب ميكانيكا المستجدع  7005785 323 ،، مهندس إلكترونيات 239600 310

 وصيانة المعدات
،، 

 242900 324 ،، مالاظ صيانة إلكترونية 7005637 311
(242400) 

مهندس ميكانيكا المستجدعات 
 وصيانة المعدات

،، 

فنوووووووووووووووي أول صووووووووووووووويانة  7005674 312
 المعدات اإللكترونية

مالاظ ميكانيكا المستجدعات  7005737 325 ،،
 معداتوصيانة ال

،، 

فني أول صيانة ميكانيكا  8491574 326 ،، فني صيانة إلكترونية 7005670 313
 المستجدعات

،، 

مهنوووووووودس صوووووووويانة آالت  237900 314
 دقيقة

 ،، فني صيانة ميكانيكا المستجدعات 8491570 327 ،،

مالاووووووووووظ صوووووووووويانة آالت  7006336 315
 دقيقة

 ،، ميكانيكي صيانة المعدات 8491300 328 ،،

) تبع ...(          
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 مجقع العمل : صبحان  -إسم صااب العمل  :   شركة البترول الجطنية الكجيتية   
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

مراقوووووب صووووويانة معووووودات  7005685 329
 إلكترونية

الفنية/الخدمات 
صيانة  -الفنية 

المحطات 
 والمستجدعات

الفنية/ الخدمات  ميكانيكي سيارات 8432000 342
صيانة  -الفنية 

 الجرش والخدمات

مهنووووووووودس أول صووووووووويانة  222102 330
 وخدمات فنية

الفنية/ الخدمات 
صيانة  -الفنية 

 الجرش والخدمات

 ،، كهربائي أول سيارات 8515502 343

 ،، كهربائي سيارات 8515500 344 ،، نيةمالاظ صيانة مد 7007637 331

332 222300 
(221500) 

 ،، مالاظ ورشة آالت 7005437 345 ،، مهندس صيانة مدنية

 ،، مصنع 8724200 346 ،، براد عام 8711200 333
334 9313100 

(9412100) 
 ،، لحام 8721200 347 ،، صباغ

 ،، خراط 8331100 348 ،، مسئجل عمال البناء 9933238 335
 ،، صباغ رش 9493000 349 ،، بناء 9591300 336
مهنووووووووووووودس أول صووووووووووووويانة  242002 337

 الجرشة
 ،، مالاظ ورشة آالت دقيقة 7006737 350 ،،

مهنووودس صوووويانة الموووورآد  242800 338
 والجرشة

مهندس صيانة ورشة آالت  243500 351 ،،
 دقيقة

،، 

مراقوووووووووووب الموووووووووووورآد وورش  7009985 339
 اآلالت

 ،، براد آالت دقيقة 8424100 352 ،،

340 7005137 
(7005537) 

 ،، Crane Operator - 353 ،، مالاظ مرآد
 ،، Disel Mechanic - 354 ،، ميكانيكي أول سيارات 8432002 341

 ) تبع ...(            
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 مجقع العمل : صبحان  -إسم صااب العمل : شركة البترول الجطنية الكجيتية    
 رقم

 مسلسل
 رقم

 لجظيفةا
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

355 - Carpenter  الفنية/ الخدمات
صيانة  -الفنية 

 الجرش والخدمات

 العمليات مشرف عام العمليات 1999426 370

356 - Helper, Pump &   
Equipment ،، 371 284183 

(3298700) 
أول التفتيش والسالمة    مراقب
 المختبر

 العمليات/
 اإلطفاء والسالمة

 -الفنية/الهندسة  مشغل رسم 3998160 357
 التصميم

372 399285 
(5899985) 

 ،، مراقب سالمة وتفتيش

مشووووووووووووورف المشوووووووووووووواريع  241227 358
 واإلنشاءات

 -الفنية/الهندسة 
اإلنشاءات  

 والمشاريع

373 399200 
(8521500) 

 ،، وتآكلمفتش سالمة 

مهنوووووووووووووودس ميكانيكووووووووووووووا  241000 359
 المشاريع

 ،، مراقب مستجدع المختبر 142485 374 ،،

 ،، فني مختبر 142600 375 ،، مهندس أول إنشاءات 221702 360
361 221400 

(221700) 
مهنووووووووووووودس إنشووووووووووووواءات 

 مدنية
 ،، مشرف اإلطفاء والسالمة 284180 376 ،،

مهنوووووووووووووودس ميكانيكووووووووووووووا  241900 362
 اإلنشاءات

 ،، مراقب إطفاء 5812985 377 ،،

363 232800 
(231100) 

مهنووووووووووووودس إنشووووووووووووواءات 
 الكهرباء

 ،، ضابط إطفاء 5812297 378 ،،

364 7007385 
(7007705) 

 ،، إطفائي أول 5819302 379 ،، مراقب إنشاءات مدنية
مراقووووووووووووووووب ميكانيكووووووووووووووووا  7007505 365

 اإلنشاءات
 ،، إطفائي 5819100 380 ،،

ب إنشووووووووووووووواءات مراقووووووووووووووو 7006485 366
 الكهرباء

 ،، مراقب أمن 589985 381 ،،

 ،، ضابط أمن 5899897 382 ،، مالاظ إنشاءات مدنية 7007136 367
مالاوووووووووووووووظ ميكانيكووووووووووووووووا  7007004 368

 بالجكالة -اإلنشاءات 
 ،، ردل أمن أول 5894602 383 ،،

369 241000 
(221882) 

 ،، ردل أمن 5894600 384 ،، مهندس المشاريع

        
 ) تبع ...(            
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 مجقع العمل : صبحان  -إسم صااب العمل : شركة البترول الجطنية الكجيتية 
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 العمليات/ مراقب أول المستجدعات 7004483 385
 والنقلياتالمستجدعات 

 العمليات/ مراقب النقليات والصيانة 7009685 388
 المستجدعات والنقليات

  مالاظ النقليات والصيانة 7009637 389 ،، مراقب المستجدعات 7004485 386
مشرف المستجدعات  1999480 387

 والنقليات
 ،، مشغل مستجدع 7455260 390 ،،

        

        
      
      

 

 مجقع العمل : الشجيخ  -ب العمل : شركة البترول الجطنية الكجيتية  إسم صاا 
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

مهندس تطبيقات ضبط  252800 391
 اإلنتاج

 اإلدارة والزيجت/
التنسيق  -الزيجت 

 الفني

393 142270 
(142173) 

 اإلدارة والزيجت/ فني مختبر الزيجت
التنسيق  -الزيجت 

 الفني
392 142385 

(142285) 
 ،، منسق فني زيجت 142291 394 ،، مراقب مختبر الزيجت

        
 
 

 مجقع العمل : محطات التعبئة  -إسم صااب العمل : شركة البترول الجطنية الكجيتية  
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

العمليات/  مالاظ محطات التعبئة 4516337 395
 -التجزيع 

 محطات التعبئة

العمليات/  مجده محطة خدمة ذاتية 4516338 396
 -التجزيع 

 محطات التعبئة
        
        

) تبع ...(                                
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 مجقع العمل : محطات الغسيل اآللي  -إسم صااب العمل : شركة البترول الجطنية الكجيتية   
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

العمليات/  ميكانيكي صيانة معدات 8491300 397
 -تجزيع ال

محطات الغسيل 
 اآللي

العمليات/  كهربائي محطة غسيل السيارات 8511800 398
 -التجزيع 

محطات الغسيل 
 اآللي
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 (2ددول رقم )
 شركة نفط الكجيت
 مجقع العمل :  الحقجل  -إسم صااب العمل : شركة نفط الكجيت  

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

1 D 213 عمليات اإلنتاج مالاظ الرقع اإلصطناعي 
 )شمال وغرد(

18 D 510 
(D 603) خدمات اإلنتاج عامل خدمة آبار 

2 D 209 
(D 153) 

مراقب عمليات القياس السلكية 
 والالسلكية 

 عمليات اإلنتاج
 )دنجد(

19 W 415 
(W 513,  
W 410) 

 ،، مساعد مشغل مجمع برقان

3 D 308 
(D 301) مالاظ عمليات القياس والتسجيل 

 السلكية.
،، 20 D 104 مهندس ميكانيكي ،، 

4 D 116 
(D 162) 

مشرف عمليات القياس السلكية 
 والالسلكية 

،، 21 D 110 
(X 102) 

مهندس تصنيع )خدمات 
 اإلنتاج(

،، 

5 D 114 
(D 161) )22 ،، مراقب  )اإلنتاج D 165 

(X 152) 
 2 -مهندس تصنيع 
 )خدمات اإلنتاج( *

،، 

6 D 112 
(X 102) 

 S 101 23 ،، مهندس تصنيع)عمليات اإلنتاج(
(S 159) اإلطفاء والسالمة كبير آمري إطفاء 

7 D 167 
(X 152) 

)عمليات  2 -مهندس تصنيع 
 اإلنتاج( 

،، 24 S 161 
(S 208) آمر إطفوواء ،، 

        

8 D 170 
(D 208) 

 S 300 25 ،، )اإلنتاج(  1مشغل 
(S 166/P) مساعد آمر إطفاء ،، 

9 D 211 
(D 410,  
D 307) 

 S 507 26 ،، )اإلنتاج( 2مشغل
(S 600) مشغل معدات إطفاء ،، 

10 D 309 
(D 515) 27 ،، عامل خدمة آبار S 603 

(S 652) إطفائي ،، 
11 W 160  28  خدمات اإلنتاج مراقب مجمع برقان S 102 كبير آمري سالمة ،، 
12 D 115  29 ،، الغاز -مهندس S 167 مهندس سالمة ،، 
13 D 154 

(D 201)  30 ،، الغاز -مراقب E 171 )المحافظة على كبير فني )تآكل 
 البيئة والتفتيش

14 D 156 )31 ،، كبير فنيين )مختبر E 232 فني تآكل ،، 
15 D 207 

(D 300) 32 ،، مشغل غاز M 406 
(D 600) مساعد فني تآكل ،، 

16 D 212 
(D302 (R)) 33 ،، فني مختبر E 021  الصيانة ناظر قسم الصيانة 

 )دنجد شرق(
17 D 408 

(D 509) 34 ،، مساعد فني مختبر E 058 
(P 017, 
E 052) 

كبير مهندسي صيانة األدهزة 
 الدقيقة

،، 

) تبع ...(         
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 مجقع العمل :  الحقجل  -فط الكجيت  إسم صااب العمل : شركة ن  
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

35 E 060 
(E 064, 
E 054) 

كبير مهندسي الصيانة 
 الميكانيكية

 الصيانة
 )دنجد شرق(

47 D 058 
(F 181) 

 سة الحفرهند كبير مهندسي الحفر 
 والخدمات المساندة

36 E 078 
(E 050) 48 ،، كبير مهندسي الصيانة الكهربائية D 102  مهندس أول الحفر ،، 

37 E 103 
(E 003,  
E 027) 

 ،، مهندس ثاني الحفر  D 168 49 ،، مهندس صيانة األدهزة الدقيقة

38 E 331 
(E 305/P) 50 ،، كهربائي مسئجل D 204 افووار ،، 

39 E 332 
(E 308, 
E 400/P) 

مالاظ )ورشة عمل  D 306 51 ،، ميكانيكي مسئجل
 الحفر(

،، 

40 E 425 
(E 504) 52 ،، كبير كهربائيين D 403 مساعد افار ،، 

41 E 427 
(E 400, 
E 503/P) 

 ،، لحوووام افار D 407 53 ،، كبير ميكانيكيين

42 E 536 
(E 523)  54 ،، عامل خطجط قجى D 512  عوامبووراد ،، 

43 D 014  ناظر قسم عمليات الحفر وتأهيل
 اآلبار 

 هندسة الحفر
 والخدمات المساندة

55 D 606  مساعد لحام)ورشة عمل
 الحفر(

،، 

44  D 059 56 ،، كبير دافعي أدوات الحفر D 607 )براد )ورشة عمل الحفر ،، 
45 D 101 )57 ،، مشرف )عمليات الحفر D 651 ر(عري  )ورشة عمل الحف ،، 
46 D 152 )مراقب )الحفر ،،     
        

) تبع ...(         
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 مجقع العمل :  ميناء األامدي  -إسم صااب العمل : شركة نفط الكجيت  
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

58 W 011 عمليات البحرية الخدمات البحرية  ناظر قسم 
 والتصد ر

74 W 211 
(W203/P) عمليات البحرية مشغل إختبار عدادات 

 والتصد ر
59 W 051  75 ،، رئيس ميناء W 315 

(W309/P)  الميناء -مساعد مشغل ،، 
60 W 165 

(W150/P) 
مراقب ميناء )الجزيرة 
اإلصطناعيوة  والمرسى الرخجي 

 ذو المربط المفرد( 

،، 76 W 510 )مشغل )محطة القياس ،، 

61 W 058  77 ،، كبير ضباط بحريين W 103 مهندس الصيانة البحرية ،، 
62 W 059  78 ،، كبير مهندسي الصيانة البحرية W 106 )مشرف )تجهيز بحري ،، 

63 W 050 79 ،، مرشد سفن W 205 مالاظ تجهيز ،، 
64 W 116 

(W 152) 80 ،، مرشد قجارد W 217 مالاظ صيانة بحرية ،، 
65 W 169 

(W 167) 81 ،، ربان قاطرة سفن W 220 
(W 317) مشغل محرك قاطرة السفن ،، 

66 W 218 
(W 305) 82 ،، ربان قاطرة سفن W 221 كبير فنيين أدهزة دقيقة ،، 

67 W 219 
(W 318)  83 ،، تحركات السفن -مالاظ W 312  مساعد مالاظ )صيانة

 بحرية(
،، 

68 W 419 
(W 501)  84 ،، 1 -مشغل لنشات W 319 فني أدهزة دقيقة ،، 

69 W 611 
(W 653, 
 W 702) 

 ،، مساعد مالاظ تجهيز W 322 85 ،، 2 -مشغل لنشات 

70 W 060 86 ،، كبير مهندسي تصنيع W 517 
(W 606) مالزم محركات قاطرة سفن ،، 

71 W 114 
(W 101, 
W 102) 

مشرف عمليات القاطرات  W 117 87 ،، نفط(مشرف الميناء )خامات ال
 البحرية

،، 

72 W 115 
(W 158 , 
W 112) 

 W 118 88 ،، مهندس )عمليات التصد ر(
(W 106) 

 البحرية مهندس خدمات الميناء 

73 W 202 
(F085/R) 89 ،، مشغل ميناء E 111 الهندسةأ،د،دو،د مهندس إنشاءات 

        

        
 بع ...() ت               
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 مجقع العمل : األامدي   -إسم صااب العمل : شركة نفط الكجيت    
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

90 E 222 110 الهندسةأ،د،دو،د مالاظ إنشاءات E 162 نقل واآللياتال كبير مالاظين تصنيع ولحيم 
91 P 174  111 الدائرة الهندسية)دو( كبير رسامي تصاميم E 163 كبير مالاظين خراطة ،، 
92 P 214  112 ،، رسام تصاميم E 164 كبير مالاظين كهرباء ومجازنة ،، 
93 E 108 

(E078/R)  113 الخدمات الهندسية كبير مسااي أراضي E 208 مالاظ ورشة صمامات ،، 
94 E 159 

(V 040, 
163/R) 

 ،، مالاظ )لحيم( E 209 114 ،، كبير رسامي تصاميم 

95 E 214 
(V 039) 

 ،، مالاظ )تصنيع( E 210 115 ،، رسام تصاميم 
96 E 424 

(V 038, 
E 072) 

 ،، مالاظ ورشة الكهرباء E 211 116 ،، رسام هندسي 
97 E 179 

(E 220) 117 ،، مساح أراضي E 212 )مالاظ )البرادة ،، 
98 E 323 

(E 410) 
 ،، مالاظ خراطة E 215 118 ،، المطبعة -كبير مشغلين 

99 E 533 
(E 152, 
E 077) 

مشغل غرفة الميكروفيلم 
 والطباعة

،، 119 E241 مالاظ أدهزة دقيقة ،، 

100 E 067  ناظر قسم )صيانة المركبات
 واآلليات( 

،، 120 E334 خراط مسئجل ،، 

101 E 139  المركبات  مشرف )صيانة
 واآلليات( 

،، 121 E335 لحام مسئجل ،، 

102 E 228  مالاظ )صيانة المركبات
 واآلليات( 

،، 122 E336 ميكانيكي مسئجل ،، 

103 E 421 
(S 500, 
E 608) 

 ،، كبير خراطين E430 123 ،، مشغل )مركبات وآالت(
104 S 200 124 ،، مالاظ تفتيش المركبات واآلليات E 431 

(E 505) كبير لحامين ،، 
105 S 400  مساعد مالاظ تفتيش مركبات

 وآليات
،، 125 E 432 كبير ميكانيكيين ،، 

106 E 063 
(E 140)  كبير مهندسي فحص وتصليح

 اآلالت
 E542 126 النقل واآلليات

(E502) خراط ،، 

107 E 106 127 ،، مشرف البرادة والخراطة واللحيم E543 
(E 610) لحام ،، 

108 E 141 128 ،، مهندس كهربائي وإلكتروني E544 ميكانيكي ،، 
109 E 155 129 ،، كبير مالاظين برادة وصمامات E520 كهربائي سيارات ،، 

) تبع ...(                      
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 مجقع العمل : األامدي  -إسم صااب العمل : شركة نفط الكجيت  
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 اصيلهاوتف

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

130 S 112  148 المخازن  مهندس مجاد P 306 )العالقات مالاظ )الزراعة والعناية بالبيئة 
131 S151 

(S 169, 
S198/P) 

 المحافظة على ناظر قسم تفتيش وتآكل  E 019 149 ،، مشرف المنطقة األولى والثانية
 تفتيشالبيئة وال

132 S205  كبير أمناء مخازن)المخازن
 الفرعية(

،، 150 E 074  كبير مهندسي التخطيط
 والتنسيق/ شبكات هجاتف  

 تكنجلجديا المعلجمات

133 S212 )151 ،، كبير أمناء مخازن )المخازن E 223 
(S 068/R) 

 ،، فني أول السلكي
134 S306 

(S 218) )152 ،، أمين مخزن )المخازن الرئيسية E 313 
(C 306, 
S 069) 

 ،، مالاظ مجصل كيبالت )هجاتف(

135 S403 
(S 217) )153 ،، أمين مخزن )المخازن الفرعية E 530 

(C 505, 
E 617) 

 ،، مجصل كيبالت )هجاتف(

136 S421 
(S 234)  154 ،، أمين مخزن E 534 

(C 506, 
E 516) 

 ،، مساعد فني )هجاتف(

137 S152 155 ،، الجمركي مشرف الشحن والتخليص P 055 
(P104) 

كبير مهندسي )خدمات الكهرباء 
 واألدهزة الدقيقة( 

 خدمات األامدي

138 S155 
(S125/R) )156 ،، مشرف )شحن P 059  كبير مهندسي صيانة المباني

 والطرق 
،، 

139 S207 
(G 004) )157 ،، مالاظ )شحن P 012  ناظر قسم المرافق ،، 

140 S416 
(S110/R) 158 ،، مخزن)سااات األنابيب( أمين P058 

(P108/P) 
 ،، كبير مهندسين الخدمات الميكانيكية

141 S304 
(S 406) 

 P106 159 ،، أمين مخزن مسئجل )سااات األنابيب(
(E104/R) )مهندس )تكيي  وتبريد ،، 

142 S 206 )160 ،، كبيرأمناء مخازن )المجاد المباشرة W109 
(F 068)  )مشرف فني )مياه ،، 

143 S307 
(S 232)  أمين مخزن مسئجل )المجاد

 المباشرة(
،، 161 P303 )مالاظ )طرق ،، 

144 S418 
(S 220) )االستقبال( 162 ،، أمين مخزن P105 )مهندس )طرق ،، 

145 H220 
(H 312) 163 الخدمات الطبية مشرف وادة التعقيم المركزية P119 

(P 161, 
P165/P) 

 ،، قيقةمهندس كهرباء وأدهزة د

146 H422 
(H 513) 164 ،، فني وادة التعقيم P160 )كبير مالاظين )طرق ،، 

147 M 209 
(M 401, 
M 302) 

 الخدمات اإلدارية آمر وسائل سمعية وبصرية
 الطبية 

165 P166 كبير مالاظين صيانة المباني ،، 

) تبع ...(                  
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 مجقع العمل : األامدي  -إسم صااب العمل : شركة نفط الكجيت    
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

166 P171  كبير مالاظين )صيانة الكهرباء
 واألدهزة الدقيقة(

 إدارة المكامن كبير ديج فيزيائي  V 065 180 خدمات األامدي

167 P215 
(P 309) 

 ،،  IIمهندس مكامن   V 183 181 ،، مالاظ صيانة المباني

168 P312 
(P303/R) 182 ،، مالاظ صيانة الكهرباء V185  مهندس بترولII ،، 

169 P302 
(P 026) 

 ،، IIديجلجدي  V184 183 ،، مالاظ )غاز ومياه(

170 W417 
(W 409, 
W 411) 

 ،، بترولكبير مهندسي  V 066 184 ،، مساعد مشغل مياه

171 P102 
(E 104/P) )185 ،، مهندس )غاز ومياه C 156 

(E 169) 
 اإلتصاالت كبير فني )السلكي( 

172 P159 
(P 204)   كبير مالاظين )تكيي

 وتبريد(
،، 186 E 242 فني خطجط نقل كهرباء ،، 

173 P163 
(P 205) 

 إلطفاء والسالمةا كبير مهندسي السالمة S 062 187 ،، كبير مالاظين )غاز ومياه(

174 E 142 188 تخطيط الصيانة مهندس معدات مساندة S 221 
(S 211, 
S 302) 

 ،، كبير مراقبي )مراقبة المنشآت(

175 E188 189 ،، كبير مالاظ معدات مساندة S 308 
(S 303) )آمر أمن )نجبة ،، 

176 E243 )190 ،، مالاظ )تخطيط الصيانة S 423 
(S 414) متججل( مساعد آمر أمن( ،، 

177 E 239  191 خدمات الصيانة مالاظ مجاد صيانة S 003 ناظر عام دائرةاإلطفاءوالسالمة ،، 
178 E 236 

(E 219) 
 S 012 192 ،، مساعد كبير فني تخطيط 

(S 164/P) 
 ،، ناظر قسم اإلطفاء

179 E 237 
(E 214) 

     ،، رسام تصاميم 

        

        

        
        

        

) تبع ...(                            
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 مجقع العمل : األامدي/الحقجل   -إسم صااب العمل : شركة نفط الكجيت    
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

193 E 137 208 أ،د،دو،دالهندسة  مشرف إنشاءات E 131 
(E 002, 
E 025) 

الصيانة )دنجد  مهندس الصيانة الكهربائية
 شرق(

194 E 168 )209 ،، كبير مالاظي )إنشاءات E 136 مشرف صيانة ،، 
195 D 108 

(D 105) 
 تطجير الحقجل  1 -مهندس بترول 

 )شمال/دنجد/غرد(
210 E 183 

(E 152)  كبير مالاظين صيانة األدهزة
 الدقيقة

،، 

196 D 163 
(D 159) 

 E 184 211 ،،  2 -مهندس بترول 
(E 150)  كبير مالاظين الصيانة

 الكهربائية
،، 

197 D 164 
 

 E 185 212 ،،  2 -مهندس مكامن 
(E 154, 
E 156) 

كبير مالاظين الصيانة 
 الميكانيكية

،، 

198 S 222 
(S 209) 

 E 200 213 اإلطفاء والسالمة آمر سالمة
(E 031, 
E 008) 

 ،، مالاظ الصيانة الكهربائية

199 S 513 
(S 602) 

 E 201 214 ،، مساعد آمر أمن
(E 033, 
E009) 

 ،، مالاظ صيانة األدهزة الدقيقة

200 E 071 
(E 148/P, 

E 148) 

 المحافظة على  كبير مهندسي تآكل 
 البيئة والتفتيش

215 E 204 
(E 216, 

E315/P) 

 ،، مالاظ الصيانة الميكانيكية

201 E 072 
(E 149) 

 E 537 216 ،، كبير مهندسي تفتيش 
(E 532) 

 ،، مجصل كيبالت

202 E 114 
(E 074) 

 E 538 217 ،، مهندس تفتيش
(E 604) 

 ،، كهربائووي

203 E 121 218 ،، مهندس تآكل E 539 
(E 505) 

 ،، لحام

204 E 172 )219 ،، كبير فني )تفتيش E 540 
(E 616) 

 ،، ميكانيكي

205 E 226 220 ،، فني تفتيش E 181 )النقل واآلليات كبير مالاظين )النقل الثقيل 
206 E 077 

(E 066) 
كبير مهندسي)مساندة 

 المعدات(
 E 233 221 خدمات الصيانة

(E 231) 
 ،، مالاظ )النقل الثقيل(

207 E 129 
(E 029, 

E175/P) 

الصيانة )دنجد  مهندس الصيانة الميكانيكية
 شرق(

222 E 322 
(S 231) 

 ،، مساعد مالاظ )النقل الثقيل(

        

        

        
 ) تبع ...(          
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 مجقع العمل : الجفرة   -إسم صااب العمل : شركة نفط الكجيت   
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

223 V 233  العمليات منسق تجليد الكهرباء 
 )عمليات مشتركة(

245 V334 
(V 402) العمليات مشغل تجليد كهرباء مسئجل 

 )عمليات مشتركة(
224 V 456 

(V 406) 
 ،،        منسق فحص اآلبار V337 246 ،، مشغل أول وادة إزالة الملح 

225 V 175  247 ،، مشرف برج وسااات V340  نتاجاإل منسق اقجل ،، 

226 V 335 
(V 328) 

 ،، منسق أبراج V345 248 ،، مشغل غاز 
227 V 055 

(V 054) 
 ،، مشغل أول فرع مركز تجميع V435 249 ،، كبير ديجلجديين 

228 V 109 
(V 103) 

 ،، مشغل أول مركز فرعي V440 250 ،، ديجلجدي 
229 V 107 

(V 101) 251 ،، مهندس بترول V 441 
(V 322) 

 ،، مسااة اإلنتاج مالاظ
230 V 342 

(V 408) 252 ،، فني أول V 444 
(V 400) 

 ،، مالاظ خدمات اقجل
231 V 625 

(V 620) 253 ،، مساعد فني عمليات اآلبار V 447 
(V 322) 

 ،، مالاظ ورشة المضخات
232 V331 

(V 208) 254 ،، فني عمليات اآلبار V 536 مشغل محطة تجليد ،، 
233 V154  255 ،، )التصنيع وخطجط األنابيب(مراقب V 537 مساعد مشغل غاز ،، 
234 V167 256 ،، مهندس التصنيع V 624 

(V 650) مالزم مركز تجميع ،، 
235 V217  257 ،، الملح إزالةمنسق وادة V 626 فااص آبار ،، 
236 V220 )258 ،، منسق )مركز التجميع V 628 عامل خدمة الحقجل ،، 
237 V437 

(V 509, 
V 360) 

 V 629 259 ،، مشغل أول مضخات
(V 601) اارس سااة ،، 

238 V438 
(V 434) 260 ،، مشغل أول تجليد كهرباء V 633 عامل تصليح مضخات ،، 

239 V455 
(V 508) 261 ،، مشغل أول سخان V 661 

(V 700) عامل خدمة مضخات ،، 
240 V 531 

(V 605, 
V 459) 

 D 008 262 ،، الملح إزالةمشغل وادة 
(D 004) 

ناظر عام دائرة عمليات الحفر 
 وتأهيل اآلبار

Wafra 
Operation 

241 V 535 
(V 619) 263 ،، قياس V 176  الشئجن اإلدارية مشرف عمليات المخازن 

 )عمليات مشتركة(
242 V541 264 ،، معا ن كيميائي V 181 

(V 226) آمر سالمة ،، 
243 V 660 

(V 548) 265 ،، مشغل مضخات V 230 آمر إطفاء ،، 
244 V 330 

(V 303) 266 ،، منسق فرع مركز التجميع V 359 
(V 443) مساعد آمر سالمة ،، 

) تبع ...(                        
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 مجقع العمل : الجفرة        -إسم صااب العمل : شركة نفط الكجيت   
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 اوتفاصيله

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

267 V 445 الشئجن اإلدارية كبير مشغلين إطفاء ومعدات 
 )عمليات مشتركة(

287 V 165 )الخدمات الفنية مشرف )صيانة عامة 
 )عمليات مشتركة(

268 V 542 
(V 530) 

 ،، مالاظ )صيانة ميكانيكية( V 218 288 ،، مشغل إطفاء ومعدات

269 V 442 289 ،، مراقب نجبة V 221 منسق عقجد ،، 
270 V 630 

(V 659) 
 ،، مالاظ صيانة عامة V 222 290 ،، ردل أمن

271 V 350  291 ،، كبير أمناء المخازن V 224 مالاظ مضخات ،، 
272 V 448  292 ،، أمين مخزن V 338 مالاظ ورشة وآالت ،، 
273 V 449 293 ،، مالاظ سااات V 436 

(V 414) 
 ،، كبير ميكانيكيين

274 V 016 الخدمات الفنية ناظر قسم صيانة الكهرباء 
 )عمليات مشتركة(

294 V 532 ميكانيكي أول ،، 

275 V 111 295 ،، مهندس مدني V 538 بووراد ،، 
276 V 174 

(V210/P) 
 ،، لحوووام V 539 296 ،، مشرف خدمات المجتمع 

277 V 162 297 ،، رباءمشرف صيانة كه V 225 مفتش مشاريع ،، 
278 V 219 298 ،، مالاظ كهربائي V 231 مشرف صيانة المباني ،، 
279 V 236 299 ،، مالاظ أدهزة دقيقة V 346 مساعد مالاظ معدات ثقيلة ،، 
280 V 339 300 ،، مالاظ تكيي  وتبريد V 352  مالاظ صيانة الطرق ،، 
281 V 341 

(V 211) 
سلكية  صاالتاتكبير فني 

 والسلكية
،، 301 V 353 مالاظ صيانة المباني ،، 

282 V 357 302 ،، كبير فني أدهزة دقيقة V 355 مفتش المركبات واآلليات ،، 
283 V 451 303 ،، كبير كهربائيين V 356 منسق عام الخدمات ،، 
284 V 533 304 ،، كهربائي أول V 452  مراقب خدمات التنظي ،، 
285 V 161 305 ،، مشرف صيانة ميكانيكية V 636 مشغل تجزيع المياه ،، 
286 V 164  مشرف )ورشة آالت

 ومضخات(
،،     
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 (3ددول رقم )
 شركة صناعة الكيماويات البترولية
 مجقع العمل :  الشعيبة -إسم صااب العمل: شركة صناعة الكيماويات البترولية  

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 سمىم
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 الخدمات الفنية مشرف كهرباء    )د( - 24 الخدمات الفنية ناظر منع الخسائر - 1
 ،، مشرف كهرباء    )دو( - 25 ،، مهندس أول منع الخسائر - 2
 ،، اء       ) أ (فني كهرب - 26 ،، مهندس منع الخسائر - 3
 ،، فني كهرباء       )د( - 27 ،، ضابط منع الخسائر - 4
 ،، فني كهرباء       )دو( - 28 ،، فني تآكل )د( - 5
 ،، فني كهرباء       ) د( - 29 ،، فني مختبر الميثالجردي - 6
 ،، مشرف آالت دقيقة )د( - 30 ،، فني فحص غير إتالفي - 7
 ،، مشرف آالت دقيقة )دو( - 31 ،، د(مهندس تفتيش ) - 8
 ،، فني آالت دقيقة    ) أ ( - 32 ،، مفتش - 9

 ،، فني آالت دقيقة    )د( - 33 ،، فني وردية - 10

 ،، فني آالت دقيقة    )دو( - 34 ،، براد عام - 11
 ،، فني آالت دقيقة    ) د( - 35 ،، مشرف ميكانيك ) أ ( - 12
 ،، مشرف صيانة       ) أ ( - 36 ،، )د(مشرف ميكانيك  - 13
 ،، فني صمامات       )دو( - 37 ،، فني ميكانيك    ) أ ( - 14
 ،، فني صمامات       ) د( - 38 ،، فني ميكانيك    )د( - 15
 ،، مشرف لحام مساعد - 39 ،، فني ميكانيك    )دو( - 16
 ،، )د(      فني لحام      - 40 ،، فني ميكانيك    ) د( - 17
 ،، فني لحام            )دو( - 41 ،، مشرف أوعية وأنابيب ) أ ( - 18
 ،، فني لحام            ) د( - 42 ،، مشرف أوعية وأنابيب )د( - 19
 ،، مشرف مخارط      ) أ ( - 43 ،، فني أوعية وأنابيب    ) أ ( - 20
 ،، اط           ) أ (فني خر  - 44 ،، فني أوعية وأنابيب    )د( - 21
 ،، فني خراط           )د( - 45 ،، فني أوعية وأنابيب   )دو( - 22
 ،، فني خراط           )دو( - 46 ،، فني أوعية وأنابيب   ) د( - 23
        

 ) تبع ...(                  
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 مل :  الشعيبةمجقع الع    -إسم صااب العمل: شركة صناعة الكيماويات البترولية  
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 عمليات مشرف تشغيل مساعد ) أ ( - 70 الخدمات الفنية فني خراط           ) د( - 47
 مصانع األسمدة

 ،، ،،      ،،   )د( ،،       - 71 ،، رئيس أول عمال رافعة - 48
 ،، مشغل عمليات أول - 72 ،، رئيس عمال رافعة - 49
 ،، مشغل عمليات   ) أ ( - 73 ،، عامل رافعة           )د( - 50

 ،، مشغل عمليات   )د( - 74 ،، عامل رافعة           )دو( - 51
 ،، مشغل عمليات   )دو( - 75 ،، مشغل معدات متحركة ) أ ( - 52
 ،، مالاظ تصد ر أول - 76 ،، ،،    ،،      ،،    )د(   - 53
 ،، مشغل تصد ر أول - 77 ،، ،،    ،،      ،،    )دو(   - 54
 ،، مشغل تصد ر ) أ ( - 78 ،، مشرف أول مخازن  - 55
 ،، مشغل تصد ر )د( - 79 ،، مشرف المخازن    ) أ ( - 56
 ،، تصد ر )دو( مشغل - 80 ،، مشرف المخازن    )د( - 57
 ،، مراقب الشحن - 81 ،، أمين مخزن       ) أ ( - 58
 ،، مشرف الشحن - 82 ،، أمين مخزن       )د( - 59

 ،، محلل مختبر أول ) أ ( - 83 ،، مساعد أمين مخزن  - 60
 مشروع البجلي مهندس تفتيش - 61

 بروبلين
 ،، محلل مختبر أول )د( - 84

 تعمليا ضابط إطفاء - 62
 مصانع األسمدة

 ،، كيميائي - 85

 ،، محلل مختبر - 86 ،، ردل إطفاء أول    )د( - 63
 ،، مساعد محلل مختبر - 87 ،، ردل إطفاء        ) أ ( - 64
 ،، فااص مختبر - 88 ،، ردل إطفاء        )د( - 65
 ،، مساعد مختبر - 89 ،، ردل إطفاء        )دو( - 66
 ،، فني مراقبة إنتاج - 90 ،، ولضابط إطفاء أ - 67
 عمليات مصنع مشرف تشغيل مساعد أول - 91 ،، ضابط إطفاء أول  ) أ ( - 68

 الملح والكلجرين
 ،، مشرف مساعد تشغيل - 92 ،، ضابط إطفاء أول  )د( - 69
        

) تبع ..(                           
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 مجقع العمل :  الشعيبة  -لبترولية  إسم صااب العمل: شركة صناعة الكيماويات ا
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 عمليات مصنع مشغل عمليات         ) أ ( - 93
 الملح والكلجرين

 عمليات مصنع براد أنابيب وأوعية ) أ ( - 114
 رينالملح والكلج 

 ،، براد أنابيب وأوعية )د( - 115 ،، مشغل عمليات        )د( - 94
 ،، براد أنابيب وأوعية )دو( - 116 ،، مشغل عمليات        )دو( - 95
 ،، فني لحام - 117 ،، براد أنابيب وأوعية     ) أ ( - 96
 ،، لحيووم             ) أ ( - 118 ،، براد أنابيب وأوعية     )د( - 97
 ،، لحيووم             )د( - 119 ،، مشغل معدات متحركة  ) أ ( - 98
 ،، لحيووم              )دو( - 120 ،، ،،     ،،     ،،     )د(   - 99

مشرف مساعد آالت دقيقة  - 121 ،، فني مراقبة اإلنتاج - 100
 أول

،، 

 ،، قةمساعد مشرف آالت دقي - 122 ،، مشرف صيانة منطقة - 101
 ،، فني آالت دقيقة - 123 ،، مشرف ميكانيك - 102
 ،، ميكانيك آالت دقيقة ) أ ( - 124 ،، مشرف مساعد ميكانيك - 103
 ،، ،،    ،،    ،،  )د(    - 125 ،، فني ميكانيك - 104
 ،، ،،    ،،    ،،  )دو(    - 126 ،، ميكانيكي          ) أ ( - 105

 ،، مشرف مساعد كهرباء أول - 127 ،، )د(      ميكانيكي     - 106
 ،، مشرف مساعد كهرباء - 128 ،، ميكانيكي          )دو( - 107
 ،، فني كهرباء - 129 ،، خووووراط          ) أ ( - 108
 ،، كهربائي           ) أ ( - 130 ،، خووووراط          )د( - 109
 ،، كهربائي           )د( - 131 ،، خوووووراط         )دو( - 110
 ،، كهربائي           )دو( - 132 ،، مشرف أنابيب وأوعية - 111
 ،، فااص مختبر - 133 ،، مشرف مساعد أنابيب وأوعية - 112
 ،، مساعد مختبر - 134 ،، فني أنابيب وأوعية - 113
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 (4ددول رقم )
 شركة ناقالت النفط الكجيتية

مجقع العمل : مصنع تعبئة إسطجانات  -ااب العمل: شركة ناقالت النفط الكجيتية إسم ص
 ميناء عبدهللا -الغاز

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 العمليات ة مركباتمراقب صيان 070511209 18 الصيانة مصلح إطارات 030511511 1
 ،، ميكانيكي مركبات 060521219 19 ،، عامل مناول لصيانة المركبات 070511248 2
3 12TB12012 60000 20 ،، كبير مهندسي الصيانة بالمصنعTB60  سائق ناقلة غاز البترول

 المسال
،، 

مهندس صيانة بغاز البترول  090511216 4
 المسال

 ،، عامل أمن 040530208 21 ،،

 ،، اووارس 010212214 22 ،، كبير مراقبي صيانة بالمصنع 080012120 5
6 07051120B كبير مراقبي األمن 070070000 23 ،، مراقب صيانة بالمصنع ،، 
 ،، مراقب السالمة 060500219 24 ،، كبير مراقبي الكهرباء بالمصنع 090522206 7
 ،، دهان صيانة 040511231 25 ،، مراقب كهرباء بالمصنع 080511217 8
9 12TB12012  كبير مهندسي صيانة )مركبات

 ولحام( 
 ،، مشغل صيانة إسطجانات الغاز 080000008 26 ،،

 ،، مشرف صيانة إسطجانات 091369316 27 ،، كبير مالاظي لحام وإصالح  090521216 10
 ،، مشغل مضخة الغاز 060521209 28 ،، مراقب لحام 053010012 11
 ،، مشغل رافعات 030511030 29 ،، لحام 050511230 12
 ،، مشغل تعبئة ) أ ( 701418701 30 ،، فني صيانة )لحام( 05011240 13
 ،، مشغل تعبئة )د( 502075027 31 ،، مراقب )تفتيش على المركبات( 080521207 14
 ،، مشرف العمليات 090510206 32 ،، كبير مراقبي صيانة مركبات 090511206 15
 التجزيع سائق تريال تجزيع 060510209 33 ،، كهربائي مركبات 050505050 16
 ،، مشرف نقل 090510216 34 ،، ميكانيكي صيانة معدات 060511240 17
        

) تبع ...(          
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 مجقع العمل : ميناء عبدهللا -إسم صااب العمل: شركة ناقالت النفط الكجيتية 
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 مجمجعة مهندس 091212001 35
 هندسة األسطجل

فني خدمات كهربائية  090900900 37
 وإلكترونية

 مجمجعة
 هندسة األسطجل

 الجكالةفرع  ممثل خدمات البجاخر 080080099 38 ،، إختصاصي دهان 120122220 36
 البحرية

        
        

       
   

  
 مجقع العمل : على ظهر الناقالت -إسم صااب العمل: شركة ناقالت النفط الكجيتية 

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 -  ضابط بحري ثال  503100102 45 - حريينكبير مهندسين ب 505100102 39
 -  ضابط اإلتصال الالسلكي 503100104 46 - كبير ضباط بحريين 502100101 40
 -  مهندس بحري ثال  506100102 47 -  ضابط بحري ثاني 503100101 41
 -  مهندس بحري رابع 506100103 48 -  مهندس بحري ثاني 506100101 42
 -  مهندس بحري خامس 518100102 49 -  دس بحري كهربائيمهن 518100006 43
 M22SCH220 50 -  مهندس بحري لشحن الغاز فقط 507100101 44

(M33SCH330) طلبة البعثات البحرية  - 
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 (5ددول رقم )
 شركة الكجيت سانتافي

 
 مجقع العمل :  اقجل النفط -صااب العمل: شركة  الكجيت سانتافي  اسم

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 العمليات عامل برج افر - 6 العمليات ناظر عمليات - 1
 ،، عامل افر - 7 ،، رئيس عمليات افر - 2
 ،، عامل افر عادة - 8 ،، مشرف افر - 3
 ،، ي صيانةفن - 9 ،، افووووار - 4
     ،، مساعد افار - 5
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 )*( (6ددول رقم )
 النقل الججي 

 مجقع العمل : الطائرة أثناء الطيران
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 طيوووار - 1

      
 أفراد الركب الطائر - 2

   
 غير ذلك - 3

 

 :ةمالاظ
 ائف المشار إليها من األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة تحقق الشرطين التاليين: لزم العتبار الجظ

 أن يكجن العمل األساسي على الطائرة. (1)

 أن يكجن العمل األساسي على خطجط طيران منتظمة. (2)
 
 

                                                           
 .27/6/2010في الرسمية ( من الجريدة 681دد )المنشجر بالع 2010( لسنة 4معدل بالقرار رقم )  )*(
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 2000( لسنة  1قرار رقم ) 
 بشأن

 1998( لسنة 1إضافة دداول دد دة إلى الجداول المرافقة للقرار رقم )
 شأن تحد د األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرةب

 
 وزير المالية ووزير المجاصالت،

 
( لسنة 61على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) اإلطالعبعد  

 والقجانين المعدلة له، 1976
 شاقة أو الخطرة،بشأن تحد د األعمال الضارة أو ال 1998( لسنة 1وعلى القرار رقم ) 
( بتاريخ 25152-8/12وبعوود أخووذ رأي المجلووس الطبووي العووام ورد وزارة الصحوووة بالكتواد رقوووم ) 

25/4/2000، 
وبعد مجافقوة مجلوس إدارة المؤسسوة العاموة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ  

 م.24/6/2000هو المجافق  22/3/1421
 

 - قووووورر -
 

( لسنة 1تضاف إلى األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة المحددة بالجداول المرافقة للقرار رقم ) مادة أولى:
أ(  و /1المشار إليه، األعمال التي  ؤد ها شاغلج الجظائف المبينة بالجداول أرقام ) 1998

 ( المرافقة لهذا القرار.7أ( و)/4أ( و )/3أ( و )/2)
 

هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة  نشر  مادة ثانية:
 .)*(لتنفيذه

 أامد عبدهللا األامد الصباح          
 

 وزير المالية ووزير المجاصالت        
 

 هو1421ربيع األول  23:  التاريخ  
 م2000 جنيوووج  25              

 
 
 

  
                                                           

 .2/7/2000( من الجريدة الرسمية بتاريخ 469نشر بالعدد )  )*(
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 أ(/1ددول رقم )
 البترول الجطنية الكجيتيةشركة 

 
 مجقع العمل : الشعيبة   -صااب العمل: شركة البترول الجطنية الكجيتية      اسم

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 الهندسة والصيانة/ مشغل معدات ثقيلة 9714160 1
 نة ورش الميكانيكاصيا

 الهندسة والصيانة/ مهندس مجده المعدات الدوارة 243787 17
 المعدات الدوارة

 ،، مهندس المعدات الدوارة 243200 18 ،، سائق أول معدات ثقيلة 9859102 2
 ،، مهندس مراقبة صالاية المعدات 243900 19 ،، سائق معدات ثقيلة 9859100 3
مشرف الصيانة  244457 4

 ميكانيكيةال
 الهندسة والصيانة/
 الصيانة الميكانيكية

 ،، مراقب المعدات الدوارة 7001485 20

مهندس أول الصيانة  244782 5
 الميكانيكية

 ،، مالاظ المعدات الدوارة 7001437 21 ،،

مهندس مجده الصيانة  245387 6
 الميكانيكية

 ،، ميكانيكي المعدات الدوارة 8491200 22 ،،

مهندس الصيانة  245300 7
 الميكانيكية

 الهندسة والصيانة/ مشرف صيانة اآلالت الدقيقة 237557 23 ،،
 صيانة اآلالت الدقيقة

 ،، فني أول آالت دقيقة 8521177 24 ،، مالاظ الصيانة الميكانيكية 7001637 8

فني أول الصيانة  8491974 9
 الميكانيكية

 الهندسة والصيانة/ دمشرف صيانة الكهرباء والتبري 231657 25 ،،
 صيانة الكهرباء والتبريد

مهندس أول ميكانيكا  242682 10
 المنطقة

 الهندسة والصيانة/
 صيانة الحقل

 ،، كهربائي أول 8511102 26

 ،، فني أول تبريد 8515074 27 ،، مهندس ميكانيكا المنطقة 242500 11
 الهندسة والصيانة/ لجرش واألعمال العامةمشرف ا 244557 28 ،، مالاظ ميكانيكا المصنع 7001137 12

 الجرش واألعمال العامة
مساعد مالاظ ميكانيكا  7001196 13

 المصنع
 ،، مهندس المعدات الثقيلة 244300 29 ،،

 ،، مراقب عمليات المعدات الثقيلة 7009585 30 ،، سباك 8711000 14
 الهندسة والصيانة/ مشرف المعدات الدوارة 243057 15

 دات الدوارةالمع
 ،، مالاظ عمليات المعدات الثقيلة 7009337 31

 ،، مراقب مشغل معدات 8331685 32 ،، مهندس أول المعدات الدوارة 243482 16

 (...) تبع 
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 مجقع العمل : الشعيبة  -صااب العمل: شركة البترول الجطنية الكجيتية     اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 تفاصيلهاو 

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 الهندسة والصيانة/ مالاظ مشغل معدات 8331637 33
 الجرش واألعمال العامة

 الهندسة والصيانة/ مهندس تصميم كهربائي 231400 53
 الهندسة والخدمات

مهندس أول التصاميم  245482 54 ،، مشغل معدات أول 8331302 34
 لميكانيكية والمدنيةا

،، 

مشغل أول معدات  9714164 35
 ثقيلة

 ،، مهندس مجده التصميم الميكانيكي 241787 55 ،،

 ،، مهندس التصميم الميكانيكي 241700 56 ،، مجهز أامال أول 9721102 36
مراقب صيانة المعدات  7009785 37

 الثقيلة
 ،، مهندس التصميم المدني 221200 57 ،،

مالاظ صيانة المعدات  7009937 38
 الثقيلة

 ،، مهندس مجده المجاد والعقجد 246287 58 ،،

ميكانيكي أول معدات  8494402 39
 ثقيلة

 ،، مهندس مجده المجاد والخدمات 249287 59 ،،

 ،، مهندس المجاد والخدمات 248200 60 ،، براد ورشة أول 8719202 40
 ،، مهندس المجاد والعقجد 246200 61 ،، عامل أول غرفة العدد 3914002 41

 ،، مهندس مجده خدمات ميكانيكية 241587 62 ،، مالاظ اللحام والتصنيع 7005337 42
مهندس مجده خدمات اآلالت  237087 63 ،، مصنع أول 8724302 43

 الدقيقة
 الهندسة والصيانة/
خدمات الهندسة 

 والكهرباء واآلالت الدقيقة
 ،، مهندس مجده خدمات الكهرباء 231087 64 ،، لحام أول 8721302 44
 ،، مهندس خدمات ميكانيكية 241500 65 ،، مهندس أول أعمال عامة 247382 45
مهندس مجده أعمال  247387 46

 عامة
 ،، مهندس أول خدمات الهندسة 241202 66 ،،

مهندس أول كهرباء وآالت  231502 67 ،، مهندس أعمال عامة 247300 47
 دقيقة

،، 

 ،، مهندس خدمات آالت دقيقة 237500 68 ،، مراقب أعمال عامة 07007885 48
مشرف الهندسة  241257 49

 والخدمات
 الهندسة والصيانة/
 الهندسة والخدمات

 ،، مهندس الخدمات الكهربائية 232300 69

 249457 70 ،، مهندس أول خدمات 241282 50
(249357) 

 ة/الهندسة والصيان مشرف تخطيط الصيانة
 تخطيط الصيانة

مهندس أول تصميم  232782 51
 كهرباء وآالت دقيقة

،، 71 248200 
(4321100) 

 ،، مهندس المجاد والخدمات

مهندس تصميم اآلالت  237800 52
 الدقيقة

،، 72 3918191 
(3918185) 

 ،، منسق الخدمات

 ) تبع ...(
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 جقع العمل : الشعيبةم   -صااب العمل: شركة البترول الجطنية الكجيتية     اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

73 3931191 
(3931600) 

 الهندسة والصيانة/ منسق الصيانة الجقائية
 تخطيط الصيانة

 السالمة الصناعية/ فني تعد ن وتآكل 351470 92
 تعد نالتآكل وال

مهندس أول تخطيط  249302 74
 وتكالي 

 الهندسة والصيانة/
التصميم 

 والتكالي /التخطيط

 اإلدارة والزيجت/ مشرف إنتاج الزيجت 252727 93
 إنتاج الزيجت

مهندس مجده تخطيط  249387 75
 وتكالي 

مراقب عمليات مصنع مزج زيجت  7004285 94 ،،
 التزييت

،، 

مهندس تخطيط  249300 76
 كالي وت

 ،، مالاظ تعبئة ومزج 7004837 95 ،،

مهندس أول تصميم  249582 77
 المشاريع

 الهندسة والصيانة/
 تصميم وتكالي  المشاريع

 ،، مشغل مزج 7454160 96

78 252157 
(252857) 

 ،، مشغل تعبئة 9922160 97 العمليات/العمليات مشرف العمليات

 ،، مالاظ زيجت المجلدات والمرافق 7004737 98 ،، مشرف العمليات المناود 252557 79
 ،، مشغل مرافق 7459160 99 ،، مراقب صبااي 7004585 80
 ،، مشغل زيجت المجلدات 7459260 100 ،، مشغل غرفة التحكم 7452260 81
 ،، مراقب صيانة مصنع خلط زيجت التزييت 7001085 101 ،، مشغل مصفاة ) أ ( 07452161 82

 ،، ميكانيكي آالت دقيقة 8424200 102 ،، ل مصفاة )د(مشغ 07452162 83

 ،، كهربائي مصنع 8511300 103 ،، مشغل مصفاة )دو( 07452163 84

 الخدمات الفنية/ كيميائي مجده 111087 85
 المختبر

 ،، ميكانيكي مصنع مزج زيجت التزييت 8712300 104

 الخدمات الفنية/ مهندس أول تصنيع 252202 86
 صنيعهندسة الت

 ،، (1عامل ) 9932107 105

 ،، مساعد مصنع مزج زيجت تزييت اإلدارة 3914300 106 ،، مهندس مجده تصنيع 252287 87
 0391388 107 ،، مهندس تصنيع 252200 88

(3913882) 
 التجارية/ مراقب أول مراقبة المجاد والمخازن 

 مراقبة المخزون 
مشرف تخطيط  252357 89

 العمليات
 فنية/الخدمات ال

 تخطيط العمليات
 ،، مراقب مراقبة المجاد 3913585 108

مهندس أول تخطيط  252482 90
 العمليات

،، 109 3913102 
(3916702) 

 ،، محلل أول مخزون 

 ،، محلل مخزون  3913100 110 ،، مهندس تخطيط العمليات 252300 91
        

 ) تبع ...(



401 

 

 مجقع العمل : الشعيبة   -لكجيتية    صااب العمل: شركة البترول الجطنية ا اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 التجارية/ مراقب المخازن  3912485 111
 مراقبة المخزون 

 التجارية/ أمين مخزن أول المجاد 3912102 114
 مراقبة المخزون 

 ،، أمين مخزن المجاد 3912100 115 ،، فااص أول مخزون  3913202 112
 ،، مشغل معدات ثقيلة 9714160 116 ،، فااص مخزون  3913200 113
        

) تبع ...(



402 

 

 مجقع العمل : ميناء عبدهللا   -صااب العمل: شركة البترول الجطنية الكجيتية     اسم       
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى

 ظيفةالج 
 الدائرة

 وتفاصيلها
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

117 242057 
(244557) 

 الهندسة والصيانة/ مشرف صيانة الجرش
 صيانة ورش الميكانيكا

 الهندسة والصيانة/ مهندس صيانة آالت دقيقة 237700 135
 صيانة اآلالت الدقيقة

 مهندس أول ميكانيكا 244082 118
 الجرش

،، 136 7006005 
(7006585) 

 ،، مراقب صيانة آالت دقيقة

مشرف الصيانة  244457 119
 الميكانيكية

 الهندسة والصيانة/
 الصيانة الميكانيكية

 ،، مالاظ صيانة آالت دقيقة 7006036 137

مهندس أول الصيانة  244782 120
 الميكانيكية

 ،، ( آالت دقيقة1فني أول ) 8521177 138 ،،

مهندس مجده الصيانة  245387 121
 الميكانيكية

 الهندسة والصيانة/ مشرف صيانة كهربائية 231457 139 ،،
 صيانة الكهرباء

مهندس الصيانة  245300 122
 الميكانيكية

 الهندسة والصيانة/ مشرف صيانة الكهرباء والتبريد 231657 140 ،،
 صيانة الكهرباء والتبريد

ة مراقب الصيان 7001985 123
 الميكانيكية

 ،، مهندس أول صيانة كهربائية 232382 141 ،،

مالاظ الصيانة  7001637 124
 الميكانيكية

،، 142 232487 
(231387) 

 ،، مهندس مجده صيانة كهربائية

مساعد مالاظ الصيانة  7001639 125
 الميكانيكية

 ،، مهندس صيانة كهربائية 232400 143 ،،

نة فني أول الصيا 8491974 126
 الميكانيكية

 ،، مهندس صيانة أدهزة التبريد 231900 144 ،،

ميكانيكي صيانة  - 127
 الحقل/ متدرج

 الهندسة والصيانة/
 صيانة الحقل

 الهندسة والصيانة/ مشرف الجرش واألعمال العامة 244557 145
 الجرش واألعمال العامة

 الهندسة والصيانة/ مشرف المعدات الدوارة 243057 128
 دات الدوارةالمع

 ،، مهندس أول الجرش الميكانيكية 244082 146

 ،، مهندس المعدات الثقيلة 244300 147 ،، مراقب المعدات الدوارة 7001485 129

 ،، مراقب عمليات المعدات الثقيلة 7009585 148 ،، مالاظ المعدات الدوارة 7001437 130
 ،، مالاظ عمليات المعدات الثقيلة 7009337 149 ،، ميكانيكي المعدات الدوارة 8491200 131
مشرف صيانة اآلالت  237557 132

 الدقيقة
 الهندسة والصيانة/
 صيانة اآلالت الدقيقة

 ،، مشغل أول المعدات الثقيلة 9714164 150

مهندس أول صيانة  237582 133
 آالت دقيقة

 ،، مجهز أامال أول 9721102 151 ،،

 مهندس مجده صيانة 237587 134
 آالت دقيقة

 ،، مراقب صيانة المعدات الثقيلة 7009785 152 ،،

 ) تبع ...(



403 

 

 مجقع العمل : ميناء عبدهللا   -صااب العمل: شركة البترول الجطنية الكجيتية     اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

مالاظ صيانة المعدات  7009937 153
 الثقيلة

 الهندسة والصيانة/
 الجرش واألعمال العامة

 الهندسة والصيانة/ مشرف الهندسة والخدمات 241557 171
 الهندسة والخدمات

ميكانيكي أول معدات  8494402 154
 ثقيلة

 ،، مهندس أول خدمات 241282 172 ،،

مهندس اللحام  242200 155
 والتصنيع

 ،، مهندس مجده خدمات 241587 173 ،،

 ،، مهندس خدمات 241800 174 ،، مصنع أول 8724302 156
 249102 175 ،، لحام أول 8721302 157

(248500) 
 ،، مهندس أول تكالي  وتخطيط

 ،، مهندس تخطيط وتكالي  249100 176 ،، مراقب برادي الجرشة 8719185 158

مهندس أول التصاميم  245482 177 ،، مالاظ برادي الجرشة 8719137 159
 الميكانيكية والمدنية

،، 

 241878 178 ،، براد ورشة أول 8719202 160
(241887) 

مهندس مجده التصميم 
 الميكانيكي

،، 

 ،، مهندس التصميم الميكانيكي 241700 179 ،، مهندس ورشة آالت 242000 161

 ،، مهندس مجده التصميم المدني 231387 180 ،، مراقب مشغل المعدات 7005285 162
 ،، مهندس التصميم المدني 221200 181 ،، مالاظ مشغل معدات 7005236 163

مهندس أول تصميم كهرباء  231582 182 ،، مشغل معدات أول 8331302 164
 وآالت دقيقة

،، 

مهندس مجده تصميم اآلالت  237387 183 ،، عامل أول غرفة العدد 3914002 165
 الدقيقة

،، 

مهندس أول أعمال  247382 166
 عامة

،، 184 237600 
(237000) 

 ،، مهندس تصميم اآلالت الدقيقة

مهندس مجده التصاميم  231187 185 ،، مهندس أعمال عامة 247300 167
 الكهربائية

،، 

 ،، مهندس تصميم كهربائي 231300 186 ،، مراقب أعمال عامة 7007885 168
 الهندسة والصيانة/ مهندس أول اإلنشاءات المدنية 221182 187 ،، ل عامةمالاظ أعما 7007837 169

 اإلنشاءات المدنية
 الهندسة والصيانة/ مهندس أول ميكانيكا اإلنشاءات 241682 188 ،، بناء أول 9591102 170

 اإلنشاءات والميكانيكا
        

 ) تبع ...(



404 

 

 مجقع العمل : ميناء عبدهللا   -ة    صااب العمل: شركة البترول الجطنية الكجيتي اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

مراقب ميكانيكا  7007485 189
 اإلنشاءات

 الهندسة والصيانة/
 اإلنشاءات

 العمليات/العمليات مشغل مصفاة )دو( 07452163 205

 الهندسة والصيانة/ مشرف الهندسة 241857 190
 الهندسة

 الخدمات الفنية/ مهندس أول تصنيع 252202 206
 هندسة التصنيع

مهندس أول تصميم  249582 191
 المشاريع

 الهندسة والصيانة/
الهندسة/تصميم 

 المشاريع

 ،، مهندس مجده تصنيع 252287 207

 ،، مهندس تصنيع 252200 208 ،، مهندس معدات دوارة 243200 192
مهندس أول خدمات  241882 193

 الهندسة
 الهندسة والصيانة/
 خدمات الهندسة

 السالمة الصناعية/ مهندس أول سالمة 284582 209
 السالمة

مهندس مجده خدمات  241587 194
 ميكانيكية

 ،، مهندس مجده سالمة 284587 210 ،،
 المشاريع/ مهندس أول تصميم التصنيع 251082 211 ،، مهندس خدمات ميكانيكية 241500 195

 هندسة التصنيع
مهندس ميكانيكا  241100 196

 التخطيط والتكالي 
 الهندسة والصيانة/
 تخطيط وتكالي  الهندسة

 ،، مهندس مجده تصميم التصنيع 250187 212

 ،، مهندس تصميم التصنيع 250100 213 العمليات/العمليات مشرف عام العمليات 252156 197
198 252157 

(252857) 
 المشاريع/ المشاريع -مشرف عام اإلنشاءات  222856 214 ،، مشرف العمليات

 اإلنشاءات
199 252158 

(7004558) 
 المشاريع/ مشرف التفتيش والسالمة 251757 215 ،، رئيس وردية العمليات

 التفتيش والسالمة
-هندس أول المعدات الدوارة م 243182 216 ،، مراقب وردية العمليات 7004189 200

 المشاريع
المشاريع/التصميم 
 الهندسي/المعدات الدوارة

مهندس مجده المعدات الدوارة  243187 217 ،، مراقب وادة العمليات 7004085 201
 المشاريع -

،، 

 -مهندس المعدات الدوارة  243100 218 ،، مشغل غرفة التحكم 7452260 202
 المشاريع

،، 

 -مهندس أول تصميم مدني  222680 219 ،، مشغل مصفاة ) أ ( 07452161 203
 المشاريع

المشاريع/التصميم 
الهندسي/التصميم 

 المدني
 -مهندس مجده التصميم المدني  222687 220 ،، مشغل مصفاة )د( 07452162 204

 المشاريع
،، 

        

 ) تبع ...(
 
 
 



405 

 

 مجقع العمل : ميناء عبدهللا   -ة    صااب العمل: شركة البترول الجطنية الكجيتي اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 -مهندس تصميم مدني  222600 221
 المشاريع

المشاريع/التصميم 
الهندسي/التصميم 

 المدني

 المشاريع/ المشاريع -مهندس ددولة  248300 237
 ددولة المشروع

 -مهندس أول كهرباء  231282 222
 -تصميم اآلالت الدقيقة

 المشاريع

المشاريع/التصميم 
الهندسي/الكهرباء 
 وتصميم اآلالت الدقيقة

 -مهندس أول مجاد وعقجد  248482 238
 المشاريع

 المشاريع/
 المجاد والعقجد

مهندس مجده تصميم  231287 223
 المشاريع -كهرباء 

 -مهندس تنسيق المجاد  248400 239 ،،
 المشاريع

،، 

مهندس تصميم كهرباء  231200 224
 المشاريع -

المشاريع/التصميم 
الهندسي/الكهرباء 
 وتصميم اآلالت الدقيقة

 -مهندس تنسيق العقجد  248800 240
 المشاريع

،، 

مهندس مجده تصميم  237287 225
 المشاريع-اآلالت الدقيقة 

 اإلطفاء واألمن/ منسق تدريب إطفاء 284491 241 ،،
 األمن

مهندس تصميم آالت  237200 226
 المشاريع -دقيقة 

 ،، مدرد إطفاء 1328282 242 ،،

مهندس أول تصميم  222782 227
األنابيب والمعدات 

 المشاريع -الثابتة 

المشاريع/التصميم 
الهندسي/تصميم 
 األنابيب والمعدات الثابتة

243 0391388 
(3913882) 

مراقب أول مراقبة المجاد 
 والمخازن 

 التجارية/
 مراقبة المخزون 

مهندس مجده تصميم  222787 228
 المشاريع -األنابيب

 ،، مراقب مراقبة المجاد 3913585 244 ،،

مهندس تصميم  222700 229
 المشاريع -األنابيب 

،، 245 3913102 
(3916702) 

 ،، محلل أول مخزون 

ه محطة مهندس مجد 243387 230
 المشاريع -المعدات 

 ،، محلل مخزون  3913100 246 ،،

 ،، مراقب المخازن  3912485 247 ،، مهندس المعدات الثابتة 243300 231
مهندس أول تكالي   249882 232

 المشروع
 المشاريع/

 تكالي  المشروع
 ،، فااص أول مخزون  3913202 248

 ،، فااص مخزون  3913200 249 ،، مهندس مجده التكالي  249887 233
 ،، أمين مخزن أول المجاد 3912102 250 ،، مهندس التكالي  249800 234

 -مهندس أول الجدولة  248382 235
 المشاريع

 المشاريع/
 ددولة المشروع

 ،، أمين مخزن المجاد 3912100 251

 -مهندس مجده ددولة 248387 236
 المشاريع

،، 252 9714160 
(9714161) 

 ،، ثقيلةمشغل معدات 

 ) تبع ...(
 

 



406 

 

 مجقع العمل : ميناء األامدي   -إسم صااب العمل: شركة البترول الجطنية الكجيتية    
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

مشرف الصيانة  244357 253
 الميكانيكية

 لصيانة/الهندسة وا
 الصيانة الميكانيكية

 الهندسة والصيانة/ مهندس المعدات الثقيلة 244300 269
 الجرش واألعمال العامة

مهندس مجده صيانة  245387 254
 ميكانيكية

 ،، مراقب صيانة المعدات الثقيلة 7009785 270 ،،

مهندس أول المعدات  243482 255
 الدوارة

 ،، دات الثقيلةمراقب عمليات المع 7009585 271 ،،

مهندس مجده المعدات  243787 256
 الدوارة

 ،، مراقب تجهيز أامال 7009485 272 ،،

 242600 273 ،، مهندس المعدات الدوارة 243200 257
(242200) 

 ،، مهندس اللحام والتصنيع

 ،، مراقب اللحام والتصنيع 7005585 274 ،، مراقب المعدات الدوارة 7001485 258
 ،، مهندس ورشة آالت 242000 275 ،، مالاظ المعدات الدوارة 7001437 259
مساعد مالاظ المعدات  7001439 260

 الدوارة
 ،، مراقب مشغل معدات 8331685 276 ،،

 الهندسة والصيانة/ مشرف صيانة كهربائية 231457 261
 صيانة الكهرباء

 ،، عامل أول غرفة العدد 3914002 277

ة الكهرباء مشرف صيان 231657 262
 والتبريد

 الهندسة والصيانة/
 صيانة الكهرباء والتبريد

 ،، مهندس أول أعمال عامة 247382 278

مهندس أول صيانة  232382 263
 كهربائية

،، 279 247300 
(9941900) 

 ،، مهندس أعمال عامة

مهندس صيانة أدهزة  231900 264
 التبريد

 ،، مراقب أعمال عامة 7007885 280 ،،

مشرف الجرش  244557 265
 واألعمال العامة

 الهندسة والصيانة/
 الجرش واألعمال العامة

 ،، مالاظ أعمال عامة 7007837 281

مهندس أول الجرش  244082 266
 الميكانيكية

 ،، مهندس أول ميكانيكا الجرش 244582 282 ،،

مهندس مجده الجرش  240087 267
 الميكانيكية

 ،، كانيكا الجرشمهندس مجده مي 240087 283 ،،

 ،، مهندس ميكانيكا الجرش 245100 284 ،، مراقب برادي الجرشة 8719185 268
 ) تبع ...(

 



407 

 

 مجقع العمل : ميناء األامدي   -صااب العمل: شركة البترول الجطنية الكجيتية     اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 سمىم
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 الهندسة والصيانة/ مراقب ورشة اآلالت 7005985 285
 الجرش واألعمال العامة

مهندس مجده ميكانيكا المعدات  245287 302
 المساعدة

 الهندسة والصيانة/
 الهندسة والخدمات

286 7001385 
(1112232) 

مراقب ورشة المضخات 
 والضاغطات

 ،، ميكانيكا المعدات المساعدةمهندس  245200 303 ،،

مهندس أول تصميم كهرباء  231582 304 ،، مراقب ورشة السيارات 7005285 287
 وآالت دقيقة

،، 

مراقب ورشة اللحام  7005885 288
 والتصنيع

مهندس مجده تصميم اآلالت  237687 305 ،،
 الدقيقة

،، 

تغلي  مراقب ورشة إعادة  7005885 289
 تاألنابيب والصماما

 ،، مهندس تصميم اآلالت الدقيقة 237600 306 ،،

مهندس مجده التصاميم  231387 307 ،، (1لحام أول ) 8721107 290
 الكهربائية

،، 

 ،، مهندس تصميم كهربائي 231300 308 ،، (2لحام أول ) 8721109 291
مهندس أول التصاميم  245482 309 ،، لحام 8721100 292

 الميكانيكية والمدنية
،، 

293 245600 
(245500) 

مهندس معدات ثقيلة 
 ونقليات

 ،، مهندس التصميم المدني 221200 310 ،،

294 7009385 
(1112233) 

مراقب المعدات الثقيلة 
 والنقليات

مهندس مجده معالجة تصاميم  245487 311 ،،
 ميكانيكية

،، 

م مهندس معالجة تصامي 245400 312 ،، مشغل معدات ثقيلة 9719360 295
 ميكانيكية

،، 

مراقب مدني أعمال  7008085 296
 عامة

 ،، مهندس مجده تنسيق التخطيط 249687 313 ،،

مالاظ مدني أعمال  7008036 297
 عامة

 ،، مهندس تنسيق التخطيط 249600 314 ،،

مراقب ميكانيكا أعمال  7008185 298
 عامة

 ،، مهندس أول خدمات 241282 315 ،،

يكانيكا أعمال مالاظ م 7008136 299
 عامة

 ،، مهندس مجده مجاد وعقجد 246287 316 ،،

مشرف الهندسة  241557 300
 والخدمات

 الهندسة والصيانة/
 الهندسة والخدمات

 ،، مهندس المجاد والعقجد 246200 317

مهندس أول ميكانيكا  245182 301
 المعدات المساعدة

مشرف خدمات الهندسة  245275 318 ،،
 والصيانة

 دسة والصيانة/الهن
 خدمات الصيانة

 ) تبع ...(



408 

 

 
 مجقع العمل : ميناء األامدي   -صااب العمل: شركة البترول الجطنية الكجيتية     اسم

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 لهندسة والصيانة/ا مهندس مجده عقجد 244687 319
 خدمات الصيانة

مهندس مجده ميكانيكا تصميم  241887 336
 المشاريع

 الهندسة والصيانة/
 تصميم المشاريع

مهندس تصميم المشاريع  222500 337 ،، مهندس مجده مجاد 244887 320
 المدنية

،، 

 ،، مهندس ميكانيكا تصميم المشاريع 245800 338 ،، مهندس عقجد 224600 321
 الهندسة والصيانة/ مهندس أول تخطيط وتكالي  248582 339 ،، مهندس مجاد 244800 322

المشاريع/التخطيط 
 والتكالي 

 الهندسة والصيانة/ مشرف تخطيط الصيانة 249357 323
 تخطيط الصيانة

 ،، مهندس تخطيط وتكالي  248500 340

324 248182 
(248082) 

مهندس أول تخطيط 
 الصيانة

مهندس أول كهرباء ومشاريع  231582 341 ،،
 اآلالت الدقيقة

 الهندسة والصيانة/
الكهرباء ومشاريع 
 اآلالت الدقيقة

مهندس مجده تخطيط  248087 325
 الصيانة

مهندس مجده كهرباء ومشاريع  231587 342 ،،
 اآلالت الدقيقة

،، 

 ،، مشاريع -مهندس آالت دقيقة  237800 343 ،، واضع دداول أول 3939882 326
327 3939600 

(3939900) 
 ،، مهندس كهرباء المشاريع 231400 344 ،، واضع دداول

مهندس المجاد  248200 328
 والخدمات

 الهندسة والصيانة/ مهندس أول إنشاءات 221482 345 ،،
 المشاريع/اإلنشاءات

 ،، مهندس إنشاءات مدنية 221300 346 ،، منسق مجاد 3919891 329
 ،، مهندس ميكانيكا اإلنشاءات 241600 347 ،، اظ مجادمال 3919837 330
 ،، مراقب إنشاءات مدنية 7007205 348 ،، منسق الخدمات 3918191 331
332 3931191 

(3931600) 
 ،، مراقب ميكانيكا اإلنشاءات 7007405 349 ،، منسق صيانة وقائية

 الهندسة والصيانة/ مشرف المشاريع 249557 333
 المشاريع

 العمليات/العمليات مشرف عام العمليات 252156 350

مهندس أول تصميم  241082 334
 المشاريع

 الهندسة والصيانة/
 تصميم المشاريع

 ،، مشغل غرفة التحكم 7452260 351

مهندس مجده تصميم  221287 335
 المشاريع المدنية

 ،، مشغل مصفاة ) أ ( 07452161 352 ،،
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 مجقع العمل : ميناء األامدي  -الجطنية الكجيتية     صااب العمل: شركة البترول اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 284582 370 العمليات/العمليات مشغل مصفاة )د( 07452162 353
(242582) 

 /السالمة الصناعية مهندس أول سالمة
 السالمة

 ،، مهندس مجده سالمة 284587 371 ،، مشغل مصفاة )دو( 07452163 354
 الخدمات الفنية/ منسق قسم المختبر 111091 355

 المختبر
 ،، مهندس سالمة 284500 372

مفتش أول الفحص غير  351282 373 ،، رئيس الكيميائيين 111055 356
 اإلتالفي

 السالمة الصناعية/
 الفيالفحص غير اإلت

 ،، مفتش فحص غير إتالفي 351200 374 ،، كيميائي أول 111082 357
358 3914900 

(3914201) 
 ،، فني فحص غير إتالفي 351870 375 ،، أمين مخزن المختبر

 الخدمات الفنية/ مهندس أول تصنيع 252202 359
 هندسة التصنيع

 اإلطفاء واألمن مد ر اإلطفاء واألمن 2125112 376

 0391388 377 ،، مهندس مجده تصنيع 252287 360
(3913882) 

مراقب أول مراقبة المجاد 
 والمخازن 

 التجارية/
 مراقبة المخزون 

 ،، مراقب مراقبة المجاد 3913585 378 ،، مهندس تصنيع 252200 361
 3913102 379 السالمة الصناعية مفتش منع اريق 399100 362

(3916702) 
 ،، محلل أول مخزون 

 السالمة الصناعية/ مهندس أول تفتيش 251682 363
 التفتيش

 ،، محلل مخزون  3913100 380

 ،، مراقب المخازن  3912485 381 ،، مهندس مجده تفتيش 251687 364
 ،، فااص أول مخزون  3913202 382 ،، مهندس تفتيش 251600 365
مهندس أول تعد ن  251282 366

 وتآكل
 السالمة الصناعية/

  نالتآكل والتعد
 ،، فااص مخزون  3913200 383

مهندس مجده تعد ن  251287 367
 وتآكل

 ،، أمين مخزن أول المجاد 3912102 384 ،،

 ،، أمين مخزن المجاد 3912100 385 ،، مهندس تعد ن وتآكل 251400 368
 ،، مشغل معدات ثقيلة 9719360 386 ،، فني تعد ن وتآكل 351570 369
        

 ) تبع ...(
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 مجقع العمل :الشعيبة/ميناء عبدهللا/ ميناء األامدي -صااب العمل: شكة البترول الجطنية الكجيتية  اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

387 284257 
(5791113) 

 اإلطفاء واألمن/ مشرف اإلطفاء واألمن
 اإلطفاء

 اإلطفاء واألمن/ ضابط األمن 5899197 392
 األمن

 ،، ردل أمن أول 5894702 393 ،، مهندس منع الحرائق 284600 388
389 5812700 

(5812235) 
 ،، ردل أمن مجده 58947380 394 ،، رئيس ضباط اإلطفاء

 ،، ردل أمن 5894700 395 ،، مشغل مركز إطفاء 5899500 390
 اإلطفاء واألمن/ ئيس ضباط األمنر  5899135 391

 األمن
    

        

        
 

 مجقع العمل :   صبحان   -صااب العمل: شركة البترول الجطنية الكجيتية   اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

صيانة المحطات مشرف  244727 396
 والمستجدعات

 الفنية/
 الخدمات الفنية

 الفنية /الهندسة/ التصاميم -مهندس آالت دقيقة  227400 405
 التصميم

مشرف الجرش  242827 397
 والخدمات

 ،، مساح كميات 332000 406 ،،

 الفنية /الهندسة/ مشرف التصاميم 241323 398
 التصميم

محطات مراقب صيانة وعمليات  7001885 407
 غسيل السيارات

 العمليات/التجزيع/
 محطات الغسيل اآللي

مهندس أول تصميم  241402 399
 معماري ومدني

 العمليات/التجزيع/ مراقب أول محطات التعبئة 4516383 408 ،،
 محطات التعبئة

 ،، مراقب محطات التعبئة 4516385 409 ،، مهندس تصميم مدني 221600 400
 اإلدارة والزيجت/ مراقب المخازن  3912285 410 ،، ماري مهندس مع 212100 401

 اإلدارة والمجاد/
 المشتروات والعقجد

مهندس أول تصميم  241302 402
 ميكانيكي وكهربائي

 ،، مراقب مراقبة المخزون  3913985 411 ،،

 -مهندس كهربائي  231500 403
 التصاميم

 ،، محلل مخزون  3913700 412 ،،

يكانيكا مهندس م 241300 404
 التصاميم

 ،، أمين مخزن المجاد 3914600 413 ،،

 ) تبع ...(
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 مجقع العمل :   الشجيخ  -صااب العمل: شركة البترول الجطنية الكجيتية   اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

مراقب أول مخازن  3912783 414
 زيجت وتجزيع

 اإلدارة والزيجت/
 الزيجت

 اإلدارة والزيجت/ سائق/مشغل صهاريج الزيت 9856000 417
 الزيجت/

 التسجيق والتجزيع
 اإلدارة والزيجت/ مراقب مخزن الزيجت 3912685 415

 الزيجت/
 التسجيق والتجزيع

 ،، سائق مهام ثقيلة 9854000 418

     ،، الزيجتأمين مخزن  3912600 416

        
        

 
 
 

 مجقع العمل :   محطات الغسيل اآللي  -صااب العمل: شركة البترول الجطنية الكجيتية    اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

ة مالاظ عمليات محط 7009537 419
 غسيل السيارات

 العمليات/التجزيع/
محطات الغسيل 

 اآللي

مالاظ صيانة محطة غسيل  7001837 420
 السيارات

 العمليات/التجزيع/
محطات الغسيل 

 اآللي
        
        

 

 مجقع العمل :   محطات التعبئة  -إسم صااب العمل: شركة البترول الجطنية الكجيتية   

 
 
 

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 سمىم
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

     العمليات/التجزيع مالاظ محطة )د( - 421
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 أ(/2ددول رقم )
 

 شركة نفط الكجيت
 

 مجقع العمل : الحقجل      -صااب العمل: شركة نفوط الكجيت      اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

1 D067  كبير مهندسين بترول
 عمليات اإلنتاج

 عمليات اإلنتاج 1مهندس بترول  D117 14 عمليات اإلنتاج
 )دنجد/شمال/غرد(

2 D068  كبير مهندسين تصنيع
 عمليات اإلنتاج

،، 15 D118 
(D112)  1مهندس تصنيع ،، 

3 D 107 
(D100) 

 خدمات اإلنتاج ناظر قسم عمليات الغاز D015 16 ،، مشرف إنتاج
        

4 D307  مساعد مشغل مكنات
 إزالة الملح

،، 17 D069 
D103,) 
D151) 

 ،، مشرف عمليات الغاز

5 D608 
(D601) 18 ،، مساعد مكنات اإلنتاج D070 كبير مهندسين غاز ،، 

        

6 D410 
(D400) 

 D510 19 ،، مالزم مركز تجميع
(D603) 

 ،، عامل خدمة غاز
        

7 D515 
(D501) 

 D111 20 ،، عامل خدمة آبار
(D105) 

)خدمات  1مهندس بترول 
 اإلنتاج(

،، 

        

8 D650 
(F116)  21 ،، اإلنتاج -مساعد سالمة D166 

(D159) 
)خدمات  - 2مهندس بترول 

 إلنتاج(ا
،، 

        

9 W608 
(D601) 

 D062 22 ،، معاون منشآت
(D053) 

 ،، كبير مهندسي تصنيع

10 D010  ناظر قسم عمليات
 اإلنتاج

عمليات اإلنتاج 
 )دنجد(

23 D054 كبير مهندسين ميكانيكيين ،، 

11 D065 
(D107) 24 ،، مشرف عمليات اإلنتاج W110 عمليات الغاز مشرف فني مجمع برقان 

        

12 D309 
(D515) 

 S412R 25 ،، مشرف اقجل
(S166P) 

 الخدمات الصناعية مساعد آمر السالمة
        

13 D118 
(D112) 

 S653 26 ،، 1مهندس تصنيع 
(S077) 

 ،، مساعد )السالمة(
        

 ) تبع ...(
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 مجقع العمل : الحقجل         -صااب العمل: شركة نفوط الكجيت      اسم
 قمر 

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

27 D155 )32 البترول مراقب )إنتاج البترول D602 مساندة الحفر  عامل سطح الحفر
 والخدمات

28 D202 
(F007) )33 ،، مالاظ )إنتاج البترول E207 يات،براد، مالاظ )سيارات، نقل

 الجرشة(
الهندسة والصيانة/ 

 الحقجل
        

29 D 402  مساعد مالاظ )إنتاج
 البترول(

،، 34 E109  مهندس تصميمI )الدائرة الهندسية)أ 

30 D105 
(V032) 

هندسة الحفر  مهندس أول بترول
 والخدمات المساندة

35 E166  مهندس تصميمII ،، 

31 D502 افار ،،     

        
تبع ...() 
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 مجقع العمل :  ميناء األامدي  -صااب العمل : شركة نفط الكجيت   اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

36 W150 
(F079R) 

العمليات البحرية  مراقب الميناء
 والتصد ر

51 W309 
(W407) 

 عمليات التصد ر د مشغل ميناءمساع

37 W154R 
(W154) 

 W212 52 ،، كبير مالاظين )صيانة بحرية(
(W203P)  عدادات اختبارمشغل ،، 

38 W201 
(F115R) 

 W702 53 ،، مالاظ )صيانة بحرية(
(F088R) 

عمليات  IIIمشغل لنشات 
 الميناء

39 W206  كبير مشغلين )غرفة محرك
 قاطرة سفن(

،، 54 W652 
(F109) 

 خدمات الصيانة 1مالزم قاطرة سفن 

        

40 W323 
(W420) 

 W701 55 ،، مساعد فني عمليات الميناء
(F108R)  11مالزم قاطرة سفن ،، 

41 W308 56 ،، مالاظ إضاءة E650 
(V025) 

 -الصيانة  لحام
 الميناء

42 W321 
(W308/P) 

 E610 57 ،، مالاظ كهربائي البحرية
(V026) 

 ،، لحام

43 W605 58 ،، كهربائي E505 
(V027) 

 ،، لحام

44 W509R 
(W509) 

 E503 59 ،، براد مكنات بحرية
(V013) 

 ،، براد مكينة
        

45 W502 
(W601) 

 E616 60 ،، كبير بحارة
(V012) 

 ،، براد مكينة
        

46 W604 
(W701) 
(W652) 

 E651 61 ،، بحار
(V006) 

 ،، براد عام

        

47 W509R 
(W509) 

 E612 62 الخدمات البحرية براد مكنات بحرية
(V007) 

 ،، براد عام
        

48 W607R 
(W607) 

 E403 63 ،، براد مكنات بحرية
(E123) 

 ،، براد )مركبات وآليات(
        

49 W516  الجزيرة  -براد مكنات بحرية
 االصطناعية

،، 64 E509 
(V010) 

 ،، براد معدات

50 W214 
(W202P) 65 عمليات التصد ر مشغل ميناء المنتجات E615 

(V009) 
 ،، براد )معدات(

 ) تبع ...(
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 مجقع العمل :  ميناء األامدي  -صااب العمل : شركة نفط الكجيت   اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 هاوتفاصيل

66 E510 الصيانة  عامل تجهيز / براد المصفاة- 
 الميناء

73 E609  الصيانة  مالزم سائق -سائق لنشات- 
 الميناء

        

67 E800 
(V017) 

 الصيانة )الحقجل/ مساعد مالاظ E400 74 ،، معاون عام
 األامدي/الميناء(

68 E504 
(V004) 

 I ،، 75 X305كهربائي 
(X403)  معمل غاز مشغل مساعد في

 البترول المسيل
 عمليات
 إسالة الغاز

        

69 E604 
(V003) 

 X304 76 ،، 2 -كهربائي 
(X400) ( 2مشغل مصفاة) عمليات التكرير 

70 E611 
(V001) 

 X506 77 ،، مجصل كيبالت ضغط عالي
(X601) 

 ،، مالزم لمعمل تكرير
        

71 E607 
(E061) 

 W408 78 ،، عامل صيانة السفن
(F172, 
W503) 

 تجليد الطاقة مساعد مشغل بخار
        

72 E703 
(E023) 

 W501 79 ،، مالزم غجاص
(W602) 

 ،، مالزم محطة كهرباء
        

        
 ) تبع ...(
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 مجقع العمل :  األامدي  -صااب العمل : شركة نفط الكجيت   اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

80 W109  99 الهندسة 1مهندس تصميم E526 
E613 

 النقل واآلليات اداد

81 E166  100 ،، 2مهندس تصميم W216 خدمات األامدي مراقب مياه 
82 E167  مهندسII - 101 ،، مدني W316 

(W310) 
 ،، مشغل معمل مياه

83 E702 
(E723) 

 P217 102 ،، عامل مساح
(E301, 
E005) 

 ،، مالاظ تكيي  وتبريد

84 D023 
(D052) 

هندسة الحفر  ناظر قسم خدمات ومساندة الحفر
 والخدمات المساندة

103 S104 )الخدمات التجارية مهندس)تفتيش المشتريات 

85 D012 104 الحفر ناظر قسم عمليات الحفر S106  اقبة كبير محللين مجاد )مر
 المخزون(

،، 

86 V114  مهندس مكامنI 105 إدارة المكامن S162 )مشرف )قطع غيار المشاريع ،، 
87 V115  ديجلجديI ،، 106 S415 )مساعد فني )تفتيش المشتريات ،، 
88 V116 107 ،، ديجفيزيائي S052 المخازن  ناظر قسم مناولة المجاد 
        
89 E207 108 يانةالص مالاظ مركبات وآالت S153 

(S175/P) 
 ،، مشرف )معالجة المجاد(

90 E012(R) 
(E012) 

 S169 109 اإلنشاءات ناظر قسم اإلنشاءات
(S151) 

 ،، 3و2و1مشرف المنطقة 

91 E128 
(E102) 

 ،، كبير أمناء مخازن التسليم S215 110 خدمات الصيانة مهندس تخطيط

        
92 W316 

(W310P) 
يات البحرية عمل مشغل معمل مياه

 والتصد ر
111 S404  مساعد مراقب )تخليص وتسليم

 المجاد(
،، 

93 E127 )112 النقل واآلليات مشرف )تصنيع ومجازنة S750 
(S108) 

 ،، شحن -مساعد مخازن 

        
94 E176 113 ،، كبير مالاظين صيانة اآلالت المتنقلة S010 

(S056) 
(S057) 

 خدمات الصناعيةال ناظر قسم اإلطفاء والسالمة
 اإلطفاء والسالمة

        
95 E229 114 ،، مالاظ تجهيز صيانة اآلالت المتنقلة S014 

(S010) 
 اإلطفاء والسالمة ناظر قسم السالمة

 السالمة
96 E321 115 ،، مساعد مالاظ صيانة اآلالت المتنقلة S114 

(S167) 
 اإلطفاء والسالمة مهندس سالمة

97 E337 
(E423, 
E156) 

 S514 116 ،، مساعد فني الجرشة الرئيسية
(S507) 

 ،، مشغل معدات إطفاء

        
98 E522 117 ،، عامل تجهيز صيانة اآلالت المتنقلة S606 

(S603) 
 ،، إطفائي

 ) تبع ...(
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 مجقع العمل :  األامدي / الحقجل  -صااب العمل : شركة نفط الكجيت   اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مىمس

 الجظيفة
 الدائرة

 وتفاصيلها
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

118 D106 
(F106, 

F011,54) 
 

 EXPLORATION 1 -ديجلجدي 
DEPT. 120 D169  2 -ديجفيزيائي EXPLORATION 

DEPT. 

        

119 D160 
(F167) 

 ة المشاريعإدار  كبير مهندسي المشاريع E070 121 ،، 2 -ديجلجدي 

        

        
 ) تبع ...(
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 مجقع العمل :  الجفرة  -صااب العمل : شركة نفط الكجيت   اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

122 V349 132 العمليات مشغل تدفئة V300 الخدمات الفنية اظ آالت دقيقةمساعد مال 
 )عمليات مشتركة(

123 V349 

(V531) 

 الخدمات الفنية مهندس ميكانيكي V169 133 ،، مشغل وادة إزالة األمالح
        

124 V439 
(V500) 

 ،، مهندس كهربائي V168 134 العمليات 1فااص آبار 
125 V061 

(V100) 
 العمليات مشرف عام اإلنتاج

 كة()عمليات مشتر 
135 V239  مالاظ دهن المنشآت

 الصناعية
،، 

126 V100 136 ،، مشرف إنتاج V173  مشرف النقل واآلليات- 
 الجفرة

،، 

127 V367 
(V439) 

 ،، مالاظ مركبات خفيفة V450 137 ،، فااص آبار أول
        

128 V623  مساعد مالاظ )محطة تجليد
 القجة الكهربائية(

 وفرة
)العمليات 
 ة(المشترك

138 V117  فريق عمل تطجير  1مهندس بترول
 الحقجل

129 V108 الخدمات الفنية مشرف عام 
 )عمليات مشتركة(

139 V226 الشئجن اإلدارية آمر سالمة 

130 V110 140 ،، مشرف عام V443 
(V311) 

 ،، مساعد آمر سالمة

131 V112 141 ،، مشرف عام صيانة ميكانيكية V635 مساعد مالاظ سااات ،، 
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 أ(/3ددول رقم )
 

 شركة صناعة الكيماويات البترولية
 

 مجقع العمل : الشعيبة -صااب العمل: شركة صناعة الكيماويات البترولية      اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

تفتيش وتآكل  مهندس - 1
 أول

 الخدمات الفنية مشرف صيانة منطقة - 21 الخدمات الفنية

مشرف صيانة منطقة )أنابيب  - 22 ،، مهندس تفتيش ) أ ( - 2
 وأوعية( ) أ (

،، 

مشرف صيانة منطقة )أنابيب  - 23 ،، مهندس تآكل  ) أ ( - 3
 وأوعية( )د(

،، 

 ،، ميكانيك(ناظر الصيانة ) - 24 ،، مهندس تآكل  )د( - 4
 ،، فني ميكانيك معدات متحركة )أ( - 25 ،، فني تآكل ) أ ( - 5
مهندس فحص غير  - 6

 إتالفي
 ،، فني ميكانيك معدات متحركة )د( - 26 ،،

 ،، فني ميكانيك معدات متحركة )دو( - 27 ،، مهندس كيماوي     )دو( - 7
 ،، حركة )د(فني ميكانيك معدات مت - 28 ،، مهندس آالت دقيقة - 8
مهندس آالت دقيقة )أ  - 9

) 
 ،، ميكانيكي معدات متحركة )د( - 29 ،،

 ،، مشغل معدات متحركة )د( - 30 ،، مشرف آالت دقيقة - 10
 ،، عامل رافعة         ) أ ( - 31 ،، مشرف آالت دقيقة )أ( - 11
 ،، عامل رافعة         ) د( - 32 ،، ميكانيكي آالت دقيقة)أ( - 12
 ،، فني صمامات       )د( - 33 ،، مهندس صيانة كهرباء - 13
 ،، مشرف وردية - 34 ،، مشرف كهرباء ) أ ( - 14
 ،، براد                ) أ ( - 35 ،، فني تكيي      ) أ ( - 15
 ،، براد                )د( - 36 ،، فني تكيي      )د( - 16
 ،، براد صمامات      )ج( - 37 ،، فني تكيي      )دو( - 17
 ،، براد أنابيب وأوعية ) د( - 38 ،، د -ميكانيكي تكيي   - 18
ناظر الصيانة )أوعية  - 19

 وأنابيب(
 ،، مهندس مدني       ) أ ( - 39 ،،

 ،، مهندس مدني       )د( - 40 ،، مهندس صيانة منطقة - 20

 ) تبع ...(



420 

 

 مجقع العمل :  الشعيبة    -ماويات البترولية  صااب العمل: شركة صناعة الكي اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

عمليات مصانع  مشرف تصد ر - 66 الخدمات الفنية مساعد مهندس - 41
 األسمدة

 ،، تصد رمالاظ  - 67 ،، مشرف فني خدمات - 42

 ،، مشغل تعبئة )مهام عامة( - 68 ،، مالاظ مدني - 43

 ،، مشغل تعبئة)معدات متحركة( - 69 ،، فني مجاد عازلة    ) أ ( - 44
مشغل تعبئة )خطجط التعبئة  - 70 ،، فني مجاد عازلة    )د( - 45

 والحزام الناقل(
،، 

 ،، مشغل تصد ر متدرد - 71 ،، فني طابجق اراري  - 46

 ،، رئيس ضباط اإلطفاء - 72 ،، مركب مجاد عازلة - 47

 ،، ناظر السالمة - 73 ،، مهندس ميكانيك     )دو( - 48

رئيس مهندسين المشروع  - 49
 والهندسة

مشروع البجلي 
 بروبيلين

 ،، مراقب السالمة - 74

 ،، مهندس سالمة أول - 75 ،، مهندس أول آالت دقيقة - 50

 ،، مهندس سالمة - 76 ،، قيقةمهندس آالت د - 51

 ،، ضابط السالمة أول ) أ ( - 77 ،، مهندس أول كهرباء - 52

 ،، ضابط سالمة - 78 ،، مهندس كهرباء - 53

 ،، رئيس ضباط األمن - 79 ،، مهندس أول ميكانيكا - 54

 ،، ضابط أمن أول - 80 ،، مهندس ميكانيك - 55

 ،، ضابط أمن - 81 ،، مهندس تشغيل - 56

 ،، ردل أمن أول ) أ ( - 82 ،، مهندس مدني - 57

عمليات مصانع  مهندس تشغيل منطقة أول - 58
 األسمدة

 ،، ردل أمن أول )د( - 83

 ،، ردل أمن ) أ ( - 84 ،، مهندس تشغيل منطقة - 59

 ،، ردل أمن )د( - 85 ،، مشرف تشغيل - 60

 ،، ردل أمن )دو( - 86 ،، مراقب إنتاج - 61

عمليات مصنع  مهندس تشغيل منطقة - 87 ،، مالاظ أول تشغيل - 62
 الملح والكلجرين

 ،، مشرف تشغيل - 88 ،، مالاظ تشغيل - 63

 ،، مشرف تشغيل مساعد)أ( - 89 ،، مهندس مجازنة اإلنتاج - 64

 ،، مشرف تشغيل مساعد)د( - 90 ،، مهندس إنتاج - 65

) تبع ..(
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 مجقع العمل :  الشعيبة    -عة الكيماويات البترولية  صااب العمل: شركة صنا اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

عمليات مصنع  مشغل عمليات أول - 91
 الملح والكلجرين

عمليات مصنع  مهندس مدني - 114
 الملح والكلجرين

 ،، مهندس مراقبة اإلنتاج - 115 ،، مشغل عمليات       )د( - 92

 ،، مساعد مهندس - 116 ،، مهندس صيانة آالت دقيقة - 93

 ،، مشرف كيماوي أول - 117 ،، مشرف آالت دقيقة - 94
 ،، كيميائي - 118 ،، مشرف آالت دقيقة ) أ ( - 95
 ،، ولمحلل مختبر أ - 119 ،، مشرف آالت دقيقة )د( - 96
 ،، محلل مختبر أول )د( - 120 ،، فني آالت دقيقة     )دو( - 97

 ،، محلل مختبر - 121 ،، مهندس صيانة كهرباء - 98

 ،، محلل مختبر ) أ ( - 122 ،، مشرف كهرباء - 99

 ،، مساعد محلل مختبر - 123 ،، مشرف كهرباء     )د( - 100

 ،، محلل مختبر   )ج( - 124 ،، كهربائي           ) د( - 101

المشاريع  رئيس مهندسي التشغيل - 125 ،، مهندس صيانة منطقة - 102
 والمشاركات

 ،، مهندس تشغيل أول - 126 ،، مشرف أنابيب وأوعية )د( - 103
 ،، مهندس مدني - 127 ،، أ   -فني أوعية وأنابيب  - 104

 ،، األمن رئيس ضباط - 128 ،، د   -فني أوعية وأنابيب  - 105
 شئجن التصنيع/ ج  -محلل مختبر  - 129 ،، ج   -فني أوعية وأنابيب  - 106

 اإلدارة
 ،، مشغل معدات متحركة ) د( - 130 ،، فني أنابيب وأوعية   )د( - 107
 ،، أ -مشغل عمليات  - 131 ،، براد أنابيب وأوعية ) د( - 108
 ،، د -عمليات  مشغل - 132 ،، فني ميكانيك        )د( - 109
 ،، دو -مشغل عمليات  - 133 ،، فني ميكانيك        )ج( - 110
 ،، د -براد أنابيب وأوعية  - 134 ،، ميكانيكي           ) د( - 111
 ،، ج -براد أنابيب وأوعية  - 135 ،، فني لحام      )د( - 112
     ،، فني خراطة    )د( - 113
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 أ(/4ددول رقم )
 

 ناقالت النفط الكجيتية شركة
 

ميناء -الغاز اسطجاناتمجقع العمل : مصنع تعبئة  -صااب العمل: شركة ناقالت النفط الكجيتية  اسم
 عبدهللا

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

1 90947011 

 
مهندس صيانة 

 بائيةكهر 
 اإلمداد والمشتريات مشرف المخازن  090511236 3 العمليات والصيانة

2 12TB11203  مشرف المخازن
 ومشتريات الغاز

 ،، أمين المخازن  100932205 4 العمليات

        

        
 
 

 مجقع العمل : مد نة الكجيت -صااب العمل: شركة ناقالت النفط الكجيتية  اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم
 يفةالجظ

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

5 130921202 

 
ناظر قسم هندسة 

 األسطجل
ناظر قسم العمليات البحرية  130093333 9 هندسة األسطجل

 لألسطجل
العمليات البحرية 

 لألسطجل
اظر قسم مراقبة الججدة ن 131311111 10 ،، مهندس زوارق خدمة 91212003 6

 )الهندسة(
 مراقبة الججدة

ناظر قسم مراقبة الججدة  013131300 11 التسفين ناظر قسم التسفين 130909011 7
 )السالمة(

،، 

ناظر قسم مشاريع  130013202 8
 األسطجل

 الهندسة ناظر قسم السالمة لألسطجل 1313299991 12 مشاريع األسطجل
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 (7ددول رقم )
 

 الشركة الكجيتية لتزويد الطائرات بالجقجد
 

 مجقع العمل: مطار الكجيت الدولي/    -صااب العمل: الشركة الكجيتية لتزويد الطائرات بالجقجد     اسم
 اجل الطائرات -سااة المطار 

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 فةالجظي

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

مشرف العمليات  - 1
 والتدريب

 العمليات مشغل معدات تزويد أول - 5 العمليات

 ،، مشغل معدات التزويد - 6 ،، مراقب الجردية - 2
 ،، عضج فريق التزويد - 7 ،، رئيس فريق تزويد أول - 3
 ،، متدرد -عضج فريق التزويد - 8 ،، رئيس فريق تزويد - 4
        

 
 

 مجقع العمل: مطار الكجيت الدولي/    -صااب العمل: الشركة الكجيتية لتزويد الطائرات بالجقجد     اسم
 المستجدع والجرشة

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

مشرف الصيانة  - 9
 خدماتوال

 الصيانة براد / مصنع - 14 الصيانة

 ،، مساعد براد - 15 ،، مراقب الجرشة - 10
 ،، براد متدرد - 16 ،، مساعد مراقب الجرشة - 11
 ،، فني كهربائي - 17 ،، ميكانيكي أول - 12
     ،، ميكانيكي - 13
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 2003( لسنة 3قرار رقم )
 بشأن
 1998( لسنة 1فقة للقرار رقم )إضافة ددول دد د إلى الجداول المرا

 بشأن تحد د األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة
 وزير الدولة للشئجن الخاردية

 وزير المالية ووزير التخطيط بالجكالة،

( لسنة 61قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم )أاكام بعد االطالع على 

 له، والقجانين المعدلة 1976

بشأن تحد د األعمال الضارة أو  2000( لسنة 1المعدل بالقرار رقم ) 1998( لسنة 1وعلى القرار رقم )

 الشاقة أو الخطرة،

 ،7/4/2003( المؤرخ 169486وبعد أخذ رأي المجلس الطبي العام ورد وزارة الصحة بالكتاد رقم )

هو 10/3/1424عية بجلسته المنعقدة بتاريخ وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتما

 م.11/5/2003المجافق 

 وو قوووورر وو

( المرافوق 8المشوار إليوه، الجودول رقوم ) 1998( لسونة 1مادة أولى: يضاف إلوى الجوداول المرافقوة للقورار رقوم )

 لهذا القرار.

خوواذ اإلدووراءات الالزمووة مووادة ثانيووة:  نشوور هووذا القوورار فووي الجريوودة الرسوومية، وعلووى موود ر عووام المؤسسووة ات

 .)*(لتنفيذه

 وزير الدولة للشئجن الخاردية

 وزير المالية ووزير التخطيط بالجكالة

 د.محمد صباح السالم الصباح

 هو 1424ربيع األول  12: صدر في
 .م 2003ما ج  13 المجافوووووق:

 
                                                           

 .25/5/2003( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 617نشر بالعدد )  )*(
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 (8ددول رقم )

 مؤسسة المجانئ الكجيتية

 يتية ـ موقع العمل: كل من ميناء الشويخ وميناء الشعيبة وميناء الدوحة.اسم صاحب العمل: مؤسسة املوانئ الكو 
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الوظيفة
 مسمى
 الوظيفة

 الدائرع
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الوظيفة

 مسمى
 الوظيفة

 الدائرع
 وتفاصيلها

 العمليات البحرية/ مراد بحري 19010 1
 اإلرااد والرسو

 بحرية/العمليات ال فني ميكانيك 4344 6
 مراقبة القطع البحرية

قائد قاطرع )سااحبة(  19111 2
 بحرية

صيانة الميناء/ صيانة  رئيس اعبة الغواصين 108 7 ،،
 اإلنااءات البحرية/ الغوص

 ،، غواص 19213 8 ،، قائد زورق 3715 3

 العمليات البحرية/ رئيس بحارع 19120 4
 مراقبة القطع البحرية

الميناء/ الصيانة/ صيانة  فني سمكرع 14328 9
 الحدادع واللحيم

     ،، بحار 19121 5

 اسم صاحب العمل: مؤسسة املوانئ الكويتية       ــ        موقع العمل: كل من ميناء الشويخ وميناء الشعيبة.
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الوظيفة
 مسمى
 الوظيفة

 الدائرع
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الوظيفة

 مسمى
 الوظيفة

 الدائرع
 فاصيلهاوت

مراقب القطع  104 10
 البحرية

العمليات البحرية/ مراقبة القطع 
 البحرية

صيانة الميناء/ صيانة  مساعد مهندس ميكانيك 14324 19
القطع البحرية/ المنزلق 

 البحري

مراقب الصيانة الميكانيكية  5134 20 ،، مالحظ صيانة بحرية 5155 11
 والكهربائية

صيانة الميناء/ ميكانيكا 
 كهرباءو

العمليات البحرية/ محطة الحاويات/  ماغل رافعة جسرية 6754 12
 مناولة السفن

صيانة الميناء/ الصيانة  رئيس قسم الصيانة الكهربائية 106 21
 والكهربائية

مراقب صيانة  104 13
 الرافعات الجسرية

 ،، مارف صيانة كهربائية 5175 22 صيانة الميناء/ الرافعات الجسرية

صيانة الميناء/ الحدادع  رئيس وراة 4314 23 ،، مهندس ميكانيك 14305 14
 واللحيم

مساعد مهندس  14124 15
 ةلكترونيات

صيانة الميناء/ صيانة المعدات/ 
 الرافعات الجسرية

 ،، فني لحيم 6145 24

صيانة الميناء/ الصيانة الكهربائية/  فني كهرباء 14126 16
 الرافعات الجسرية

 صيانة الميناء/ الميكانيك خرطةفني م 14317 25

صيانة الميناء/ رافعات الديزل/  فني ميكانيك 4344 17
 الميكانيكية

 صيانة الميناء/ المخارط مساعد فني مخرطة 30027 26

مراقب صيانة القطع  104 18
 البحرية

صيانة الميناء/ صيانة القطع 
 البحرية

 صيانة الميناء/ المنجرع فني نجارع 30312 27

 موقع العمل: ميناء الاويخ. ــ صاحب العمل: مؤسسة الموانئ الكويتية   اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الوظيفة
 مسمى
 الوظيفة

 الدائرع
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الوظيفة

 مسمى
 الوظيفة

 الدائرع
 وتفاصيلها

الميناء/ المنزلق صيانة  فني دهان 30343 30 العمليات البحرية/ األضواء البحرية فني أضواء بحرية 5430 28
 البحري/ الصبغ

صيانة الميناء/ الصيانة/ الرافعات  مهندس ميكانيك 14305 29
 الجسرية
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 2003( لسنة 6قرار رقم )

 1998( لسنة 1) بشأن إضافة ددول دد د إلى الجداول المرافقة للقرار رقم
 بشأن تحد د األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة

 
 وزير المالية،

 
( لسنة 61على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) االطالعبعد 

 والقجانين المعدلة له، 1976
بشأن تحد د األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة والقرارات المعدلة  1998( لسنة 1وعلى القرار رقم )

 .6/9/2003صحة بالكتاد المؤرخ في له وبعد أخذ رأي المجلس الطبي العام ورد وزارة ال
وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 م.12/10/2003هو المجافق 16/8/1424
 

 -قرر -
 

أ( المرافق /7المشار إليه، الجدول رقم ) 1998( لسنة 1مادة أولى: يضاف إلى الجداول المرافقة للقرار رقم )
 لهذا القرار.

 
، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة )*(مادة ثانية:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

 لتنفيذه.
 
 

 وزير المالية
 الخالق النجري  محمجد عبد

 
 

 هو1424شعبان  17:   صدر في
 م2003أكتجبر   13   المجافوووق:

                                                           
 .19/10/2003( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 638نشر بالعدد )  )*(
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 (7ددول رقم )
 
 الطائرات بالجقجد الشركة الكجيتية لتزويد

 
 مجقع العمل: مطار الكجيت الدولي/المستجدع  -صااب العمل : الشركة الكجيتية لتزويد الطائرات بالجقجد  اسم 
 

 
رقم   
 مسلسل

رقم 
 الجظيفة

 مسمى 
 الجظيفة

 الدائرة 
 وتفاصيلها

1 
2 
3 
4 

- 
- 
- 
- 

 مشرف الججدة والسالمة 
 مساعد مشرف سالمة

 فني مختبر
 مسئجل مخازن 

 الخدمات الفنية
 الخدمات الفنية
 الخدمات الفنية 

 العمليات
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 2004( لسنة 2قرار رقم )
 بشأن

  1998( لسنة 1الجداول المرفقة للقرار رقم ) إلىإضافة ددول دد د 
 بشأن تحد د األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة 

 
 وزير المالية ،

 
( لسنة 61لتأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم )على قانجن ا االطالعبعد  

 والقجانين المعدلة له، 1976
بشأن تحد د األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة والقرارات  1998( لسنة 1ى القرار رقم )وووعل 
 المعدلة له،
 ،29/12/2003 وبعد أخذ رأي المجلس الطبي العام ورد وزارة الصحة بالكتاد المؤرخ 

وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في 
 .13/1/2004هو المجافق 21/11/1424
 

 -قرر  -
 

 (1مادة ) 
( المرافق لهذا 9المشار إليه، الجدول رقم ) 1998( لسنة 1يضاف إلى الجداول المرافقة للقرار رقم )

 القرار.
 

 (2مادة )
 ، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.)*(شر هذا القرار في الجريدة الرسمية ن 

 
 وزير المالية

 محمجد عبدالخالق النجري 
 

 هو.1424ذو القعدة  25 :صدر في
 م.2004وورو نا و 17المجافوووق: 

                                                           
 .25/1/2004ن الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ( م651نشر بالعدد )  )*(
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 (9ددول رقم )

 شركة إيكجيت للبتروكيماويات
 

 الشعيبة –كجيت للبتروكيماويات       مجقع العمل: المصنع إسم صااب العمل: شركة إي
 

 الدائرة وتفاصيلها مسمى الجظيفة رقم الجظيفة م
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
 

01/0/SrDPS 
01/0/DPS/3 
01/0/DPS/2 
01/0/DPS/1 
01/0/Sr Spec 
01/0/Spec/3 
01/0/Spec/2 
01/0/Spec/1 
01/0/GL 
01/0/Chem/3 

01/0/Chem/2 
01/0/Chem/1 
01/0/TL/2 
01/0/TL/1 

01/0/Opt/4 

01/0/Opt/3 

01/0/Opt2 

01/0/Opt/1 

01/0/Tech/4 

01/0/Tech/3 

01/0/Tech/2 

01/0/Tech/1 

01/0/Mach 

01/2/Prn Eng 

01/2/Sr Eng/2 
01/2/Sr Eng/1 
01/2/Eng/3 

01/2/Eng/2 

01/2/Eng/1 

01/2/Eng 

 

 أخصائي أول إنتاج  جمي

 3أخصائي إنتاج  جمي 

 2أخصائي إنتاج  جمي 
 1أخصائي إنتاج  جمي 

 أخصوووووووووائي أول
 3أخصائي 

 2أخصائي
 1أخصائي 

 رئيس مجمجعة الصيانة

 3ائي يكيم

  2ائي يكيم

 1كيميائي 

 2مشرف فريق 

 1مشرف فريق 
 4مشغل عام 
 3مشغل عام 
 2مشغل عام 
 1ام مشغل ع
 4فني 
 3فني 
 2فني 
 1فني 

 فني ورشة
 كبير مهندسين 
 2مهندس أول 
 1مهندس أول 

 3مهندس 
  2مهندس 
 1مهندس 
 مهندس

 التصنيع / العمليات والصيانة
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

 التصنيع / عمليات المصنع
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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 الشعيبة –مجقع العمل: المصنع      وياتإسم صااب العمل: شركة إيكجيت للبتروكيما
 الدائرة وتفاصيلها مسمى الجظيفة رقم الجظيفة مسلسل

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

01/2/UD Eng 
01/8/Prn Eng 
01/8/Sr Eng/2 
01/8/Sr Eng/1 
01/8/Eng/3 
01/8/Eng/2 
01/8/Eng/1 
01/8/Eng 
01/8/UD Eng 
01/6/SrSpec 
01/6/Spec/3 
01/6/Spec/2 
01/6/Spec/1 
01/7/Sr Eng 
01/7/Eng/3 
01/7/Eng/2 
01/7/Eng/1 
01/7/Eng 
01/7/UD Eng 
01/7/FP Coord/3 
01/7/FPCoord/2 
01/7/FP Coord/1 
01/7/TL/2 
01/7/TL/1 
01/7Ltech/4 
01/7/Tech/3 
01/7/Tech/2 
01/7/Tech/1 
11/6/Prn Eng 
11/6/Sr/Eng/2 
11/6/Eng/1 
11/6/Eng/3 
11/6/Eng/2 
11/5/Eng/1 
11/6/Eng 
11/6/UD Eng 
11/15/Srt Kpr/4 
11/15/Str Kpr/3 
11/15/Str Kpr/2 
11/15/Str Kpr/1 

 مهندس تحت التدريب
 كبير مهندسين
 2مهندس أول 
 1مهندس أول 

 3مهندس 
 2 مهندس
 1مهندس 
 مهندس

 التدريبمهندس تحت 
 أخصائي أول عمليات الشحن
 3أخصائي عمليات الشحن 
 2أخصائي عمليات الشحن 
 1أخصائي عمليات الشحن 
 مهندس أول أمن وسالمة
 3مهندس أمن وسالمة 
 2مهندس أمن وسالمة 
 1مهندس أمن وسالمة 
 مهندس أمن وسالمة 
 مهندس تحت التدريب

  3منسق اإلطفاء 
 2نسق اإلطفاء م

 1منسق اإلطفاء 
 2مشرف فريق أمن وسالمة 
 1مشرف فريق أمن وسالمة 

 4فني أمن وسالمة 
 3فني أمن وسالمة 
 2فني أمن وسالمة 
 1فني أمن وسالمة 
 كبير مهندسين
 2مهندس أول 
 1مهندس أول 

 3مهندس 
 2مهندس 
 1مهندس 
 مهندس

 التدريبمهندس تحت 
 4أمين مخزن 
 3أمين مخزن 

 2مخزن  أمين
 1أمين مخزن 

 التصنيع/العمليات المصنع
 التصنيع / الصيانة

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

 التصنيع/عمليات الشحن
" 
" 
" 

 األمن والسالمة /التصنيع
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

 فنية/خدمات مشاريعالخدمات ال
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

 الخدمات الفنية/المشتريات
" 
" 
" 
" 
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 2006( لسنة 5قرار رقم )
 بشأن

  1998( لسنة 1لى الجداول المرافقة للقرار رقم )إ ةول دد داإضافة دد
 بشأن تحد د األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة 

 
 وزير المالية ،

 
( لسنة 61بعد اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) 

 والقجانين المعدلة له، 1976
بشأن تحد د األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة والقرارات المعدلة  1998( لسنة 1القرار رقم ) وعلى 

 له،
 ،17/12/2005وبعد أخذ رأي المجلس الطبي العام ورد وزارة الصحة بالكتاد المؤرخ  

وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في 
 .31/10/2006هو المجافق 9/10/1427
 

 -قرر  -
 

 (د/1) ارقم نالمشار إليه، الجدوال  1998( لسنة 1يضاف إلى الجداول المرافقة للقرار رقم )مادة أولى: 
 لهذا القرار. انالمرافق د(/2و)

 
 ، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة)*( نشر هذا القرار في الجريدة الرسميةمادة ثانية: 

 لتنفيذه.
 

 وزير المالية
 

 بدر مشاري الحميضي
 هو.1427شجال  10صدر في:  
 م.2006نجفمبوور  1المجافوووووووووق:  

                                                           
 .5/11/6200( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 792نشر بالعدد )  )*(
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 (د/1ددول رقم )
 البترول الجطنية الكجيتيةشركة 

 

 مجقع العمل: الشعيبة     شركة البترول الجطنية الكجيتيةصااب العمل:  اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

مكتب مد ر عام  مد ر عام المصفاة 2121215 1
 المصفاة

الهندسة والصيانة/  مهندس مجده تكالي  وتخطيط 249789 6
 الهندسة والخدمات

العمليات/ مكتب مد ر  مد ر العمليات 2121142 7 مكتب مد ر المصفاة مد ر المصفاة 2121112 2
 العمليات

مشرف عام الهندسة  241056 3
 والخدمات

الهندسة والصيانة/ 
 مكتب المشرف العام

الخدمات الفنية/  رئيس مهندسي التصنيع 252255 8
 هندسة التصنيع

     الهندسة والصيانة مد ر الهندسة والصيانة 2121442 4
مهندس أول تكالي   249782 5

 وتخطيط
والصيانة/  الهندسة

 الهندسة والخدمات
    

 

 ميناء عبدهللامجقع العمل:      شركة البترول الجطنية الكجيتيةصااب العمل:  اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

م مكتب مد ر عا مد ر عام المصفاة 2121215 9
 المصفاة

العمليات/ مكتب مد ر  مد ر العمليات 2121142 14
 العمليات

 العمليات/ العمليات مهندس العمليات 252100 15 مكتب مد ر المصفاة مد ر المصفاة 2121212 10
مشرف عام الهندسة  241056 11

 والخدمات
الهندسة والصيانة/ 
 مكتب المشرف العام

خدمات الفنية/ ال رئيس مهندسي التصنيع 252255 16
 هندسة التصنيع

     الهندسة والصيانة مد ر الهندسة والصيانة 2121442 12
مهندس أول تكالي   249782 13

 وتخطيط
الهندسة والصيانة/ 
 الهندسة والخدمات

    

 

 ميناء األامديمجقع العمل:      شركة البترول الجطنية الكجيتيةصااب العمل:  اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

مكتب مد ر عام  مد ر عام المصفاة 2121215 17
 المصفاة

 الهندسة والصيانة مهندس مجده تخطيط وتكالي  249387 23

الهندسة والصيانة/  يكا معالجة الصيانةمهندس أول ميكان 245782 24 مكتب مد ر المصفاة مد ر المصفاة 2121312 18
خدمات الهندسة 

 والصيانة
مشرف عام الهندسة  241056 19

 والخدمات
الهندسة والصيانة/ 
 مكتب المشرف العام

العمليات/ مكتب مد ر  مد ر العمليات 2121142 25
 العمليات

 العمليات/ العمليات عملياتمهندس ال 252100 26 الهندسة والصيانة مد ر الهندسة والصيانة 2121442 20
مهندس أول تكالي   249782 21

 وتخطيط
الهندسة والصيانة/ 
 الهندسة والخدمات

الخدمات الفنية/  رئيس مهندسي التصنيع 252255 27
 هندسة التصنيع

مهندس مجده تكالي   249789 22
 وتخطيط

الهندسة والصيانة/ 
 الهندسة والخدمات

 الصناعيةالسالمة  مفتش سالمة 284000 28
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 (د/2ددول رقم )

 نفط الكجيتشركة 
 

 ميناء األامديمجقع العمل:           شركة نفط الكجيتصااب العمل:  اسم
 

 الدائرة وتفاصيلها مسمى الجظيفة رقم الجظيفة رقم
1 X201 (F060) العمليات/ خدمات المختبر فني أول مختبر 
2 X303 (F069) مختبرالعمليات/ خدمات ال فني مختبر 
3 X404 (F039) العمليات/ خدمات المختبر معاون مختبر 
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 2008( لسنة 13قرار رقم )
 بشأن

  1998( لسنة 1لى الجداول المرافقة للقرار رقم )إإضافة ددول دد د 
 بشأن تحد د األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة 

 
 وزير المالية 

 
( لسنة 61ية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم )على قانجن التأمينات االدتماع االطالعبعد  

 والقجانين المعدلة له، 1976
بشأن تحد د األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة والقرارات المعدلة  1998( لسنة 1وعلى القرار رقم ) 

 له،
 ،4/8/2008وبعد أخذ رأي المجلس الطبي العام ورد وزارة الصحة بالكتاد المؤرخ  

فقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في وبعد مجا
 .21/10/2008هو المجافق 22/10/1429
 

 رر وووووق 
 

 (1مادة ) 
( المرافق 10المشار إليه، الجدول رقم ) 1998( لسنة 1يضاف إلى الجداول المرافقة للقرار رقم )

 لهذا القرار.
 

 (2مادة )
 الجريدة الرسمية، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.  نشر هذا القرار في 

 
 وزير المالية

 
 مصطفى داسم الشمالي

 هو.1429شجال  23صدر في:  
 م.2008أكتجبر  22المجافووووووووق:  
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 (10ددول رقم )
 اإلدارة العامة للجمارك

 
 3الشجيخ/ منطقة ع العمل: مجق         اإلدارة العامة للجماركصااب العمل:  اسم
 الدائرة وتفاصيلها مسمى الجظيفة رقم الجظيفة رقم
الشئجن المالية والخدمات الفنية/  مراقب 1910032 1

 األمن والسالمة ومتابعة الخدمات
 ،، مساعد مراقب 1840051 2
 ،، مفتش أول دمركي 1450117 3
 ،، مفتش دمركي 1450118 4
 ،، ركيمساعد مفتش دم 1450119 5
 ،، مشرف أمن وسالمة 1840009 6
 ،، مساعد مشرف أمن وسالمة 1060171 7
 ،، مفتش أول أمن وسالمة 1840199 8
 ،، مفتش أمن وسالمة 1841009 9

 ،، مساعد خدمات أمن وسالمة 1840246 10
 
 

 مطار الكجيت الدوليمجقع العمل:   اإلدارة العامة للجماركصااب العمل:  اسم
 الدائرة وتفاصيلها مسمى الجظيفة الجظيفة رقم رقم
 الجمرك الججي/ التفتيش واالستيداع مفتش أول دمركي 1450117 11
 ،، مفتش دمركي 1450118 12
 ،، مساعد مفتش دمركي 1450119 13
 ،، مشرف أمن وسالمة 1840009 14
 ،، مساعد مشرف أمن وسالمة 1060171 15
 ،، ةمفتش أول أمن وسالم 1840199 16
 ،، مفتش أمن وسالمة 1841009 17
 ،، مساعد مفتش أمن وسالمة 1841010 18
 ،، مساعد خدمات أمن وسالمة 1840246 19
 ،، فني ثان ميكانيك/ عام 1061322 20
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الصليبية/ مجقع العمل:   اإلدارة العامة للجماركصااب العمل:  اسم
السالمي/ العبدلي/ النجيصيب/ 

 ركز خباري أسجاق الخضار/ م
 الدائرة وتفاصيلها مسمى الجظيفة رقم الجظيفة رقم
 الجمرك البري/ التفتيش واالستيداع مراقب 1910032 21
 ،، مساعد مراقب 1840051 22
 ،، مفتش أول دمركي 1450117 23
 ،، مفتش دمركي 1450118 24
 ،، مساعد مفتش دمركي 1450119 25
 ،، مشرف أمن وسالمة 1840009 26
 ،، مساعد مشرف أمن وسالمة 1060171 27
 ،، مساعد مراقب أمن وسالمة 1840051 28
 ،، مفتش أول أمن وسالمة 1840199 29
 ،، مفتش أمن وسالمة 1841009 30
 ،، مساعد مفتش أمن وسالمة 1841010 31
 ،، مساعد خدمات أمن وسالمة 1840246 32
 ،، فني ثان ميكانيك/ عام 1061322 33

 

 ميناء الدواةمجقع العمل:   اإلدارة العامة للجماركصااب العمل:  اسم
 الدائرة وتفاصيلها مسمى الجظيفة رقم الجظيفة رقم
الرقابة والتفتيش/ التفتيش  مراقب 1910032 34

 واالستيداع
 ،، مساعد مراقب 1840051 35
 ،، مفتش أول دمركي 1450117 36
 ،، مفتش دمركي 1450118 37
 ،، مساعد مفتش دمركي 1450119 38
 ،، مشرف أمن وسالمة 1840009 39
 ،، مساعد مشرف أمن وسالمة 1060171 40
 ،، مفتش أول أمن وسالمة 1840199 41
 ،، مفتش أمن وسالمة 1841009 42
 ،، مساعد مفتش أمن وسالمة 1841010 43
 ،، مساعد خدمات أمن وسالمة 1840246 44
 ،، يك/ عامفني أول ميكان 1061322 45
 ،، فني ثان ميكانيك/ عام 1061322 46

 

 الصليبيةمجقع العمل:   اإلدارة العامة للجماركصااب العمل:  اسم
 الدائرة وتفاصيلها مسمى الجظيفة رقم الجظيفة رقم
المالية والفنية/ بيت المال والمزاد  مفتش دمركي 1450118 47

 العلني
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 ميناء الشجيخمجقع العمل:   جماركاإلدارة العامة للصااب العمل:  اسم
 الدائرة وتفاصيلها مسمى الجظيفة رقم الجظيفة رقم
المجانئ الشمالية/ دمارك المنطقة  مفتش أول دمركي 1450117 48

 الحرة
 ،، مفتش دمركي 1450118 49
 ،، مساعد مفتش دمركي 1450119 50
 ،، فني ثان ميكانيك/ عام 1061322 51
المجانئ الشمالية/ التفتيش  مراقب 1910032 52

 واالستيداع
 ،، مساعد مراقب 1840051 53
 ،، مفتش أول دمركي 1450117 54
 ،، مفتش دمركي 1450118 55
 ،، مساعد مفتش دمركي 1450119 56
 ،، مشرف أمن وسالمة 1840009 57
 ،، مساعد مشرف أمن وسالمة 1060171 58
 ،، مفتش أول أمن وسالمة 1840199 59
 ،، مفتش أمن وسالمة 1841009 60
  مساعد مفتش أمن وسالمة 1841010 61
  مساعد خدمات أمن وسالمة 1840246 62
  فني أول ميكانيك/ عام 1061322 63
  فني ثان ميكانيك/ عام 1061322 64

 

 ميناء الشعيبةمجقع العمل:   اإلدارة العامة للجماركصااب العمل:  اسم
 الدائرة وتفاصيلها ى الجظيفةمسم رقم الجظيفة رقم
المجانئ الجنجبية/ التفتيش  مراقب 1910032 65

 واالستيداع
 ،، مساعد مراقب 1840051 66
 ،، مفتش أول دمركي 1450117 67
 ،، مفتش دمركي 1450118 68
 ،، مساعد مفتش دمركي 1450119 69
 ،، مشرف أمن وسالمة 1840009 70
 ،، وسالمةمساعد مشرف أمن  1060171 71
 ،، مفتش أول أمن وسالمة 1840199 72
 ،، مفتش أمن وسالمة 1841009 73
 ،، مساعد مفتش أمن وسالمة 1841010 74
 ،، مساعد خدمات أمن وسالمة 1840246 75
 ،، فني أول ميكانيك/ عام 1061322 76
 ،، فني ثان ميكانيك/ عام 1061322 77
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 2010( لسنة 8قرار رقم )
 بشأن

  1998( لسنة 1لى الجداول المرافقة للقرار رقم )إافة ددول دد د إض
 بشأن تحد د األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة 

 
 وزير المالية ،

( لسنة 61بعد اإلطالع على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) 
 والقجانين المعدلة له، 1976

بشأن تحد د األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة والقرارات المعدلة  1998( لسنة 1)وعلى القرار رقم 
 له،

 ،24/11/2009بالكتاد المؤرخ وردها وبعد أخذ رأي وزارة الصحة  
ه 6/1/1432وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في 

 .م12/12/2010المجافق 
 

 - قرر -
 

 (1مادة ) 
( المرافق أ/6المشار إليه، الجدول رقم ) 1998( لسنة 1يضاف إلى الجداول المرافقة للقرار رقم )

 لهذا القرار.
 

 (2مادة )
 ، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.)*( نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 

 
 وزير المالية

 
 مصطفى داسم الشمالي

 ه 1432محرم  7در في: ص
 م 2010ديسمبر  13المجافوق : 

                                                           
 .19/12/2010( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1006نشر بالعدد )  )*(
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 )*( (أ/6ددول رقم )
 منطقة مطار الكجيت الدوليمجقع العمل:     الخطجط الججية الكجيتيةصااب العمل:  اسم

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

1 EZ151 الهندسة/ صيانة الطائرات/  مهندس أول
 الهنجر

31 EZ748  رئيس فنيينIII == == 

2 EZ152 32 == == مهندس ثاني EZ662  ميكانيكي أعلى I == == 
3 EZ153  33 == == مهندس ثال EZ663  ميكانيكي أعلى II == == 
4 EZ796 34 == == مهندس متدرد EZ685  ميكانيكي أعلى III == == 
5 EZ301 الهندسة/ صيانة الطائرات/  مهندس أول

 اتالفيةالالفحجص ال
35 EZ684  ميكانيكيI A == == 

6 EZ302 36 == == مهندس ثاني EZ683  ميكانيكيII A == == 
7 EZ303  37 == == مهندس ثال EZ169  ميكانيكيIII A == == 
8 EZ797 38 == == مهندس متدرد EZ170  ميكانيكيA == == 
9 EZ756  رئيس فنيينI 39 الهندسة/ صيانة الطائرات EZ171  ميكانيكيB == == 

10 EZ755 رئيس فنيينII == == 40 EZ562 الهندسة/ الجرش االلكترونية/  مهندس أول
 ورشة األدهزة الدقيقة

11 EZ754  رئيس فنيينIII == == 41 EZ563 مهندس ثاني == == 
12 EZ662  ميكانيكي أعلى I  ==== 42 EZ564  مهندس ثال == == 
13 EZ663  ميكانيكي أعلى II == == 43 EZ805 مهندس متدرد == == 
14 EZ682  ميكانيكي أعلى III == == 44 EZ205 الهندسة/ الجرش االلكترونية/ مهندس أول 

 ورشة الكهرباء
15 EZ681  ميكانيكيI A == == 45 EZ206 مهندس ثاني == == 
16 EZ680 يكي ميكانII A == == 46 EZ207  مهندس ثال == == 
17 EZ154  ميكانيكيIII A == == 47 EZ804 مهندس متدرد == == 
18 EZ155  ميكانيكيA == == 48 EZ776  رئيس فنيينI الهندسة/ الجرش االلكترونية 
19 EZ156  ميكانيكيB == == 49 EZ777 رئيس فنيينII == == 
20 EZ678  ميكانيكيI A ندسة/ صيانة الطائرات/ اله

 صيانة المعدات األرضية
50 EZ778  رئيس فنيينIII == == 

21 EZ677  ميكانيكيII A == == 51 EZ662  ميكانيكي أعلى I == == 
22 EZ146  ميكانيكيIII A == == 52 EZ663  ميكانيكي أعلى II == == 
23 EZ147  ميكانيكي A == == 53 EZ785  ميكانيكي أعلى III == == 
24 EZ148  ميكانيكي B == == 54 EZ779  ميكانيكيI A == == 
25 EZ166 الهندسة/ األسطجل  مهندس أول

 األميري/ صيانة
55 EZ780  ميكانيكيII A == == 

26 EZ167 56 == == مهندس ثاني EZ781  ميكانيكيIII A الهندسة/ الجرش االلكترونية 
27 EZ168  جل الهندسة/ األسط مهندس ثال

 األميري/ صيانة
57 EZ782  ميكانيكيA == == 

28 EZ799 58 == == مهندس متدرد EZ783  ميكانيكيB == == 
29 EZ750  رئيس فنيينI == == 59 EZ784  ميكانيكيC == == 
30 EZ749 رئيس فنيينII == == 60 EZ187 الهندسة/ صيانة كابينة الطائرات مهندس أول 

                                                           
 .19/12/2010بتاريخ ( من الجريدة الرسمية 1006المنشجر بالعدد رقم ) 2010( لسنة 8ددول مضاف بالقرار رقم )  )*(
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 (أ/6ددول رقم )تابع: 
 

 منطقة مطار الكجيت الدوليمجقع العمل:     الخطجط الججية الكجيتيةصااب العمل:  اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

61 EZ188 93 == == مهندس ثاني EZ795 مهندس متدرد == == 
62 EZ189 94 == == ال مهندس ث EZ765  رئيس فنيينI == == 
63 EZ800 95 == == مهندس متدرد EZ764 رئيس فنيينII == == 
64 EZ759  رئيس فنيينI == == 96 EZ763  رئيس فنيينIII == == 
65 EZ758 رئيس فنيينII == == 97 EZ662  ميكانيكي أعلى I == == 
66 EZ757  رئيس فنيينIII == == 98 EZ786 كانيكي أعلى مي II == == 
67 EZ662  ميكانيكي أعلى I == == 99 EZ725  ميكانيكي أعلى III == == 
68 EZ663  ميكانيكي أعلى II == == 100 EZ724  ميكانيكيI A == == 
69 EZ705  ميكانيكي أعلى III == == 101 EZ723  ميكانيكيII A == == 
70 EZ706  ميكانيكيI A == == 102 EZ722  ميكانيكيIII A == == 
71 EZ707  ميكانيكيII A == == 103 EZ720  ميكانيكيA == == 
72 EZ708  ميكانيكيIII A == == 104 EZ721  ميكانيكيB == == 
73 EZ190  ميكانيكيA == == 105 EZ520  ميكانيكيC == == 
74 EZ191  ميكانيكيB == == 106 EZ282 المحركات الهندسة/ ورشة صيانة مهندس أول 
75 EZ137 107 الهندسة/ صيانة الفجرية مهندس أول EZ283 مهندس ثاني == == 
76 EZ138 108 == == مهندس ثاني EZ284  مهندس ثال == == 
77 EZ139  109 == == مهندس ثال EZ801 مهندس متدرد == == 
78 EZ793 110 == == مهندس متدرد EZ768  رئيس فنيينI == == 
79 EZ747  رئيس فنيينI == == 111 EZ767 رئيس فنيينII == == 
80 EZ746 رئيس فنيينII == == 112 EZ766  رئيس فنيينIII == == 
81 EZ745  رئيس فنيينIII == == 113 EZ662  ميكانيكي أعلى I == == 
82 EZ662  ميكانيكي أعلى I == == 114 EZ663  ميكانيكي أعلى II حركاتالهندسة/ ورشة صيانة الم 
83 EZ663  ميكانيكي أعلى II == == 115 EZ697  ميكانيكي أعلى III == == 
84 EZ676  ميكانيكي أعلى III == == 116 EZ696  ميكانيكيI A == == 
85 EZ675  ميكانيكيI A 117 الهندسة/ صيانة الفجرية EZ695  ميكانيكيII A == == 
86 EZ674  ميكانيكيII A == == 118 EZ285 يكانيكي مIII A == == 
87 EZ131  ميكانيكيIII A == == 119 EZ286  ميكانيكيA == == 
88 EZ132  ميكانيكيA == == 120 EZ287  ميكانيكيB == == 
89 EZ133  ميكانيكيB == == 121 EZ346  مهندس أول وادة

 )المحركات(
الهندسة/ الخدمات الهندسية/ 

 المحركات
90 EZ717 سة/ الصيانة الهند مهندس أول

 االلكترونية للطائرات
122 EZ347  مهندس ثاني وادة

 )المحركات(
== == 

91 EZ718 123 == == مهندس ثاني EZ348  مهندس ثال  وادة
 )المحركات(

== == 

92 EZ719  124 == == مهندس ثال EZ814  مهندس متدرد وادة
 )المحركات(

== == 
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  (أ/6ددول رقم )تابع: 
 منطقة مطار الكجيت الدوليمجقع العمل:     الخطجط الججية الكجيتية: صااب العمل اسم

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

125 EZ350  مهندس أول وادة
 )الهياكل(

الهندسة/ الخدمات 
 الهندسية/ الهياكل

141 EZ762 فنيين  رئيسI == == 

126 EZ351  مهندس ثاني وادة
 )الهياكل(

== == 142 EZ761 رئيس فنيينII == == 

127 EZ352  مهندس ثال  وادة
 )الهياكل(

== == 143 EZ760  رئيس فنيينIII == == 

128 EZ183  مهندس متدرد وادة
 )الهياكل(

== == 144 EZ662  ميكانيكي أعلى I == == 

129 EZ364 ول وادة مهندس أ
 )االلكترونيات(

الهندسة/ الخدمات 
 الهندسية/ االلكترونيات

145 EZ663  ميكانيكي أعلى II == == 

130 EZ365  مهندس ثاني وادة
 )االلكترونيات(

== == 146 EZ694  ميكانيكي أعلى III 
 )الجرش الفنية(

== == 

131 EZ366  مهندس ثال  وادة
 )االلكترونيات(

== == 147 EZ693 انيكي ميكI A 
 )الجرش الفنية(

== == 

132 EZ816  مهندس متدرد وادة
 )االلكترونيات(

== == 148 EZ692  ميكانيكيII A 
 )الجرش الفنية(

== == 

133 EZ446  مهندس أول )ورشة
الصفائح المعدنية 
 واللحام والفيبردالس(

الهندسة/ الجرش 
الميكانيكية/ الصفائح 
المعدنية واللحام 
 والفيبردالس

149 EZ249  ميكانيكيIII A 
 )الجرش الفنية(

== == 

134 EZ447  مهندس ثاني )ورشة
الصفائح المعدنية 
 واللحام والفيبردالس(

== == 150 EZ250  ميكانيكيA 
 )الجرش الفنية(

== == 

135 EZ448  مهندس ثال  )ورشة
الصفائح المعدنية 
 واللحام والفيبردالس(

== == 151 EZ251  ميكانيكيB 
 رش الفنية()الج 

== == 

136 EZ803  مهندس متدرد )ورشة
الصفائح المعدنية 
 واللحام والفيبردالس(

== == 152 EZ712  ميكانيكي أعلى III 
 )معدات السالمة(

الهندسة/ الجرش الميكانيكية / 
 معدات السالمة

137 EZ246 الهندسة/ الجرش  مهندس أول
 الميكانيكية

153 EZ711  ميكانيكيI A 
 السالمة()معدات 

== == 

138 EZ247 154 == == مهندس ثاني EZ710  ميكانيكيII A 
 )معدات السالمة(

== == 

139 EZ248  الهندسة/ الجرش  مهندس ثال
 الميكانيكية

155 EZ709  ميكانيكيIII A 
 )معدات السالمة(

== == 

140 EZ802 156 == == مهندس متدرد EZ276  ميكانيكيA 
 )معدات السالمة(

== == 
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  (أ/6ددول رقم )تابع: 
 
 

 منطقة مطار الكجيت الدوليمجقع العمل:     الخطجط الججية الكجيتيةصااب العمل:  اسم
 رقم

 مسلسل
 رقم

 الجظيفة
 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

 رقم
 مسلسل

 رقم
 الجظيفة

 مسمى
 الجظيفة

 الدائرة
 وتفاصيلها

157 EZ277  ميكانيكيB 
 )معدات السالمة(

= === 172 EZ326  مهندس ثال 
 )الجرش الفنية(

الهندسة/ مراقبة الججدة/ الجرش 
 الفنية

158 EZ536 مهندس أول 
 )التفتيش الفني(

الهندسة/ مراقبة الججدة / 
 التفتيش الفني

173 EZ791 مهندس متدرد 
 )الجرش(

== == 

159 EZ537 مهندس ثاني 
 )التفتيش الفني(

== ==     

160 EZ538  مهندس ثال 
 )التفتيش الفني(

== ==     

161 EZ789 مهندس متدرد 
 )التفتيش الفني(

== ==     

162 EZ316 مهندس أول 
 )صيانة الطائرات(

الهندسة/ مراقبة الججدة/ 
 صيانة الطائرات

    

163 EZ317 مهندس ثاني 
 )صيانة الطائرات(

== ==     

164 EZ318  مهندس ثال 
 )صيانة الطائرات(

== ==     

165 EZ790 مهندس متدرد 
 )صيانة الطائرات(

== ==     

166 EZ541 مهندس أول 
 )التحقيقات الفنية(

الهندسة/ مراقبة الججدة/ 
 التحقيقات الفنية

    

167 EZ542 مهندس ثاني 
 )التحقيقات الفنية(

== ==     

168 EZ543  مهندس ثال 
 )التحقيقات الفنية(

الهندسة/ مراقبة الججدة/ 
 قات الفنيةالتحقي

    

169 EZ792 مهندس متدرد 
 )التحقيقات الفنية(

== ==     

170 EZ324 مهندس أول 
 )الجرش الفنية(

الهندسة/ مراقبة الججدة/ 
 الجرش الفنية

    

171 EZ325 مهندس ثاني 
 )الجرش الفنية(

== ==     

        
 



443 

 

 2011( لسنة 3قرار رقم )
 بشأن

  1998( لسنة 1ول المرافقة للقرار رقم )لى الجداإإضافة ددول دد د 
 بشأن تحد د األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة 

 
 وزير المالية ،

( لسنة 61على قانجن التأمينات االدتماعية الصادر باألمر األميري بالقانجن رقم ) االطالعبعد  
 والقجانين المعدلة له، 1976

د األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة والقرارات المعدلة بشأن تحد  1998( لسنة 1وعلى القرار رقم )
 له،

 ،8/8/2011بالكتاد المؤرخ وردها وبعد أخذ رأي وزارة الصحة  
ه 9/1/1433وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االدتماعية بجلسته المنعقدة في 

 .م5/12/2011المجافق 
 

 -قرر  -
 

 (1مادة ) 
( المرافق د/6، الجدول رقم )المشار إليه 1998لسنة  (1داول المرافقة للقرار رقم )يضاف إلى الج

 لهذا القرار.
 

 (2مادة )
 ، وعلى مد ر عام المؤسسة اتخاذ اإلدراءات الالزمة لتنفيذه.)*( نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 

 
 وزير المالية

 
 مصطفى داسم الشمالي

 ه 1433محرم  12صدر في: 
 م 2011ديسمبر   7افوق : المج 

                                                           
 م.11/12/2011( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1057نشر بالعدد )  )*(
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  (د/6ددول رقم )
 منطقة مطار الكجيت الدوليمجقع العمل:     الخطجط الججية الكجيتيةصااب العمل:  اسم

 ؤق 
  ململ

 ؤق 
 ة  ظ ن 

  مفى
 ة  ظ ن 

 ة مةئي 
  تن تفلح 

1 EZ149  / ح م  ؤئ    ع   بببب ت  ل  ة ط ئيةس ببب ة ح تي )ثنفل 
 صف ن (.

  ل  ة ط ئيةس/ ة ح تية ح مس / ت 

2 EZ150  / ح م  ؤئ   ل    بببب ت  ل  ة ط ئيةس ببب ة ح تي )ثنفل 
 صف ن (.

== == 

3 EZ160 .ة ح مس / ة سط ت ة  فيي/ تخط ط ة سط ت ة  فيي   ح م  ؤئ   ل    بببب ت  ل   تخط ط ة سط ت ة  فيي 
4 EZ159   ة ح مس / ة سط ت ة  فيي/ ة لت ج ب  سط ت ة  فيي  فيي. ح م  ؤئ    ع   بب ة لت ج ب  سط ت ة 
5 EZ165 .ح م  ؤئ   ل    بببب ت  ل  ة سط ت ة  فيي  == == 
6 EZ235 .ة ح مس / ت  ل  ة  ؤش ةب  تي ل  /  ؤ   ة ية     ة ية ةؤ  ح م  أ ت بببب  ؤ   ة ية     ة ية ةؤ 
7 EZ236     ة ية ةؤ. ح م  ث ل  بببب  ؤ   ة ية  == == 
8 EZ237 .ح م  ث  ث بببب  ؤ   ة ية     ة ية ةؤ  == == 
9 EZ806 .ح م   تمؤب بببب  ؤ   ة ية     ة ية ةؤ  == == 
10 EZ186 .ة ح مس / ت  ل  ك  ف   ة ط ئيةس  ح م  ؤئ   ل    بببب ك  ف   ت  ل  ة ط ئيةس   ؤش ة كفل 
11 EZ126    ة ح مس / ة    ل  ة ن ؤ    ل  ة ن ؤ  . ح م  ؤئ    ع   بببب ة 
12 EZ127 .  ح م  ؤئ   ل    بببب ة    ل  ة ن ؤ  == == 
13 EZ715 .ة ح مس / ة    ل  ةب  تي ل    لط ئيةس  ح م  ؤئ    ع   بببب ة    ل  ةب  تي ل    لط ئيةس 
14 EZ716 .ح م  ؤئ   ل    بببب ة    ل  ةب  تي ل    لط ئيةس  = === 
15 EZ294 .)ة ح مس / ت  ل   تكففي ة فحيك س  ح م  ؤئ   ل    بببب )أعف ت ة فحيك س 
16 EZ295 . ح م  ؤئ   ل    بببب ة ففزةص  ة تيكف  ة تزئ   لفحي  == == 
17 EZ254   ح م  ؤئ   ل    بببب  ؤ   ة  ن ئ  ة فكمل    ة  ن ئ 

 ة فيك    ة لح م.
  ة ف   ل    / ة  ن ئ  ة فكمل    ة ح مس / ت  ل  ة  ؤش ة ن  

 ة لح م ة  ن ئ  ة فيك  
18 EZ278 .ة ح مس / ت  ل  ة  ؤش ة ن    ة ف   ل    / ة  ؤش  ح م  ؤئ   ل    بببب  ؤ   ة كفي   نطة ة ط ئيةس 
19 EZ298 .   ة ح مس /  يةق   ة ت     ح م  ؤئ    نت   ة ت    بببب قم   يةق   ة ت 
20 EZ529 ؤئ    ع   )تؤ    ة طفيةص( بببب قم   يةق    ح م  

 ة ت   .

 ة ح مس /  يةق   ة ت   / تؤ    ة طفيةص

21 EZ530    ح م  ؤئ   ل   )ةبعتف  ةس ة ن   ( بببب قم   يةق 
 ة ت   .

== == 

22 EZ534 .   ة تنت ش ة ن   ة ح مس /  يةق   ة ت   /  ح م  ؤئ    ع   )ة تنت ش ة ن  ( بببب قم   يةق   ة ت 
23 EZ535 .   ح م  ؤئ   ل    )ة تنت ش ة ن  ( بببب قم   يةق   ة ت  == == 
24 EZ315 .   ح م  ؤئ   ل    )ت  ل  ة ط ئيةس( بببب قم   يةق   ة ت  == == 
25 EZ540 .   ح م  ؤئ   ل    )ة تحق ن س ة ن   ( بببب قم   يةق   ة ت  == == 
26 EZ634 ة ح مس /   ت  ة تخط ط ة ن    ة فت بك /  ني ز  نم  ة    ل     )أ(. ح م  أص  ئ

 ة ن ؤ  
27 EZ135 . ة ح مس / ت  ل  ة فحط س ة خ ؤ   / ة فحط س ة خ ؤ     ح م  ؤئ    حط 
28 EZ136 . ح م   م عم ؤئ    حط  == == 
29 EZ617 .ح م  ؤئ   ة    ل  ة قل ف   ببب ة  يق  ة غيب  == == 
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 الثاني القسم

 

 القرارات والتعاميم

في مجال نظام التأمين التكميلي
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 1997( لسنة 1قرار رقم )

 باأن

 تحديد العناصر التي تدخل ضمن المرتب

 في التأمين التكميلي

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء،

 ووزير المالية،

 

 1976( لسنة 61بالقانون رقـم ) على قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري االطالعبعد 

 والقوانين المعدلة له،

( لساانة 69وعلااى قااانون معااااات ومكافااات التقاعااد للعسااكريين الصااادر بالمرسااوم بالقااانون رقاام )

 والقوانين المعدلة له، 1980

 بنظام التأمين التكميلي، 1992 ( لسنة128وعلى المرسوم بالقانون رقم )

بتااااريخ ساااة العاماااة للتأميناااات االجتماعياااة بجلساااته المنعقااادع وبعاااد موافقاااة مجلاااس ةدارع المؤس

 م13/1/1997هـ الموافق 4/9/1417

 

 -قــرر -

 

(:  تدخل ضمن المرتب في التأمين التكميلي بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاع الحكومي أو المستفيدين 1مادع)

مين األساسي المقرر صرفها العسكريين كافة العناصر المضافة ةلى المرتب المنصوص عليه في التأ

نقدا وبصورع دورية من صااحب العمال بموجاب قاوانين أو قارارات صاادرع مان الجهاات المختصاة، 

 وذلك فيما عدا ما يلي:

 

بدل السكن وبدل السيارع وبدل الطعام وبدل المالبس وبادل تعلايم األوالد وغيرهاا مان البادالت  (1

 التي تصرف مقابل مزايا عينية.

 

وبدل السفر وبدل حضاور الجلساات وغيرهاا مان البادالت التاي تصارف مقابال ماا بدل االنتقال  (2

تكلفه المؤمن عليه أو المستفيد من أعباء مالية تتطلبها أعمال وظيفتاه، وال ياامل ذلاك بادل ي

 التمثيل أو بدل المناطق النائية أو بدل االغتراب.

 

 المكافات غير الثابتة التي تتقرر في حينها. (3

 

عمال اإلضافية وال يامل ذلك بادل النوباات أو ماا يماثلاه مماا يصارف بقيماه التعويض عن األ (4

 ثابتة اهريا.
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(: ينااار هااذا القاارار فااي الجرياادع الرساامية ،و علااى ماادير عااام المؤسسااة اتخاااذ اإلجااراءات الالزمااة 2مااادع)

 .)*(لتنفيذه

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزير المالية

 ناصر عبد هللا الروضان

 

 هـ1417رمضان سنة  5 :التاريخ

 م1997ينايـر سنة  14الموافق: 

                                                           
 .26/1/1997( من الجريدة الرسمية بتاريخ 293نشر بالعدد )  )*(
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 1997( لسنة 2قرار رقم )
 نأبش

 مجاعيد وإدراءات سداد االشتراكات
 والمبالغ األخرى المستحقة طبقا ألاكام

 نظام التأمين التكميلي
 

 نائب رئيس مجلس الجزراء،
 ووزير المالية،
( لسوونة 61ادر بوواألمر األميووري بالقووانجن رقووم )علووى قووانجن التأمينووات االدتماعيووة الصوو االطووالعبعوود 

 والقجانين المعدلة له، 1976
( 69وعلووى قووانجن معاشووات ومكافووآت التقاعوود للعسووكريين الصووادر بالمرسووجم األميووري بالقووانجن رقووم )

 والقجانين المعدلة له، 1980لسنة 
( لسوونة 130) المعوودل بالمرسووجم بالقووانجن رقووم 1988( لسوونة 11وعلووى المرسووجم بالقووانجن رقووم )

 باالشتراك في التأمينات االدتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في اكمهم، 1992
 بنظام التأمين التكميلي، 1992 ( لسنة128وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

بشوووأن قجاعووود اسووواد وأداء االشوووتراكات والمبوووالغ األخووورى  1977( لسووونة 10وعلوووى القووورار رقوووم )
 كام قانجن التأمينات االدتماعية والقرارات المعدلة له،المستحقة وفقا ألا

في شأن مجاعيد وقجاعد وإدوراءات سوداد االشوتراكات وغيرهوا مون  1988( لسنة 5وعلى القرار رقم )
 ،1988( لسنة 11المبالغ المستحقة طبقا للقانجن رقم )

بتوووواريخ لمنعقوووودة وبعوووود مجافقووووة مجلووووس إدارة المؤسسووووة العامووووة للتأمينووووات االدتماعيووووة بجلسووووته ا
 م13/1/1997هو المجافق 4/9/1417

 
 -قوورر -

 
(: تسوري فوي شوأن مجاعيود وإدوراءات سوداد االشوتراكات والمبوالغ األخورى المسوتحقة طبقوا ألاكوام نظوام 1مادة )

أو  1977( لسونة 10التامين التكميلي المشار إليوه، األاكوام المنصوجص عليهوا فوي القورار رقوم )
المشوووار إليهموووا وذلوووك تبعوووا لموووا يسوووري منهموووا فوووي شوووأن التوووأمين  1988( لسووونة 5القووورار رقوووم )

 األساسي الخاضع له المؤمن عليه.
تحوودد المبووالغ اإلضووافية المسووتحقة فووي االووة التووأخير فووي سووداد االشووتراكات وغيرهووا موون المبووالغ  (: 2مادة )

لمبوالغ التوي توأخر %( شوهريا مون ا 1المستحقة طبقا لنظام التأمين التكميلوي المشوار إليوه بجاقوع )
 سدادها وذلك عن المدة من تاريخ ودجد أدائها اتى تاريخ السداد.

 ق فووي االووة سوداد االشووتراكات علووى أسوواس مرتبووات غيور اقيقيووة مبلووغ إضووافي بجاقووعوووووووا يستحووووكم  
 االشتراكات التي لم تؤدى. من%(  10)
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عووام المؤسسووة اتخوواذ اإلدووراءات الالزمووة  (:  نشوور هووذا القوورار فووي الجريوودة الرسوومية، وعلووى موود ر3مووادة )
 . )*(لتنفيوذه

 
 

 نائب رئيس مجلس الجزراء                                  
 ووزير المالية                      

 ناصر عبد هللا الروضان
 هـ1417رمضان سنة  5 التاريخ:

 م1997ينايـر سنة  14الموافق: 

 
 
 

                                                           
 .26/1/1997( من الجريدة الرسمية بتاريخ 293نشر بالعدد )  )*(
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 1997( لسنة 3قرار رقم )

 باأن

 قواعد واروط ضم مدد الخدمة الفعلية

 1/1/1995السابقة على 

 في التأمين التكميلي

 نائب رئيس مجلس الوزراء،

 ووزير المالية،

( لساانة 61علااى قااانون التأمينااات االجتماعيااة الصااادر باااألمر األميااري بالقااانون رقاام ) االطااالعبعااد 

 والقوانين المعدلة له، 1976

( لساانة 69التقاعااد للعسااكريين الصااادر بالمرسااوم بالقااانون رقاام )وعلااى قااانون معااااات ومكافااات 

 والقوانين المعدلة له، 1980

( لساانة 130المعاادل بالمرسااوم بالقااانون رقاام ) 1988( لساانة 11وعلااى المرسااوم بالقااانون رقاام )

 باالاتراك في التأمينات االجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم، 1992

 بنظام التأمين التكميلي، 1992 ( لسنة128وم بالقانون رقم )وعلى المرس

باااأن قواعااد حساااب وأداء االاااتراكات والمبااالغ األخاارى  1977( لساانة 10وعلااى القاارار رقاام )

 المستحقة وفقا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية والقرارات المعدلة له،

وةجاراءات ساداد االااتراكات وغيرهاا  في ااأن مواعياد وقواعاد 1988( لسنة 5وعلى القرار رقم )

 ،1988( لسنة 11من المبالغ المستحقة طبقا للقانون رقم )

هاـ 4/9/1417وبعد موافقة مجلس ةدارع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بجلسته المنعقدع فاي

 م13/1/1997الموافق 

 

 -قــرر -

 

في التأمين  1/1/1995خدمة الفعلية السابقة على (:    يجوز بناء على طلب المؤمن عليه ضم مدد ال1مادع )

 التكميلي وفقا للقواعد والاروط المنصوص عليها في هذا القرار.
 

(:   يقدم طلب الضم على النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض وذلاك خاالل مادع ال تجااوز خماس 2مادع )

تاأمين التكميلاي أيهماا ألحاق. وال أو مان تااريخ الخضاوع لل (1)سنوات من تاريخ العمل بهاذا القارار

 ي.كميلتحسب ضمن هذه المدع الفترات التي ال يخضع فيها المؤمن عليه للتأمين الت

 

ويرفق بالطلب بالنسبة للمدد التي قضيت في القطاع الحكاومي أي مساتند صاادر مان جهاة رسامية 

التكميلاي باافتراض وتقبله المؤسساة إلثباات أن الماؤمن علياه كاان يتقاضاى مرتباا يخضاع للتاأمين 

 سريانه في المدع المطلوب ضمها وكان لم يحسب في التأمين األساسي.

                                                           

لمن انتهت لهم هذه المهلة في التاريخ المذكجر،  1/7/2005ة ابتداء من تم تمد د هذه المهلة لمدة سن 2005( لسنة 2بالقرار رقم ) (1)
على أساس المرتب الخاضع الضم ويججز لغير هؤالء اإلفادة من مهلة السنة المذكجرة إذا كانت نها تها تجاوز المهلة األصلية، ويحسب مقابل 

 للتأمين التكميلي في تاريخ نهاية المهلة األصلية
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وياترط بالنسبة للمدد التي قضيت في القطاعين األهلي والنفطي أن يكاون مرتاب االااتراك طاوال 

المدع المطلوب ضمها قد بلغ الحد األقصى المقارر طبقاا لقاانون التأميناات االجتماعياة المااار ةلياه 

 هذه المدع. في

وفي جميع األحوال ياترط أن تكون المدع المطلوب ضمها محسوبة في التاأمين األساساي، وتهمال 

 كسور الاهر من هذه المدع.

وفي تطبيق حكم هذه المادع يعتبار طلاب الضام مقادما عان   كافاة مادد الخدماة الفعلياة التاي تتاوافر 

 بتة لدى المؤسسة في تاريخ تقديم الطلب.فيها الاروط الالزمة لضمها طالما كانت هذه المدع ثا
 

% من المرتب الخاضاع للتاأمين التكميلاي 5(:  يكون ضم المدع السابقة مقابل قسط اهري يحدد بواقع 3مادع)

وذلك لمدع مساوية للمادع التاي ياتم ضامها  ( دينار،1000بما ال يجاوز ) في تاريخ تقديم طلب الضم

 .(1)وفقا للجدول المرافق لهذا القرار

وفااي تطبيااق حكاام الفقاارع السااابقة يعتااد بمتوسااط المرتااب الخاضااع للتااأمين التكميلااي فااي الساانتين            

أو ماادع االاااتراك بأكملهااا ةن قلاات عاان ذلااك ، بالنساابة  (2)السااابقتين علااى تاااريخ تقااديم طلااب الضاام

تحدياد مرتبااتهم للمؤمن عليهم الذين يعملون في هذا التاريخ في جهات ال يخضع العاملون فيها فاي 

وترقياتهم وعالواتهم لنظم توظاف معتمادع مان مجلاس الخدماة المدنياة أو أبرمات بمقتضاى اتفاقاات 

 جماعية.

 

ساداد القساط الااهري لمقابال الضام  فاي  - حساب األحاوال - (:   على صااحب العمال أو الماؤمن علياه4مادع)

ذلااك اعتبااارا ماان أول الاااهر خطااار ماان المؤسسااة واميعاااد سااداد االاااتراكات الاااهرية بناااء علااى 

خطاار، وتساري فاي هاذا الااأن األحكاام المنصاوص عليهاا فاي التالي النقضاء اهر على تاريخ اال

 ليهما.االماار 1988( لسنة 5أو القرار رقم ) 1977( لسنة 10القرار رقم )

 

لساابقة فيخصاام القسااط ليهااا فاي المااادع ااوةذا اساتحق المعاااش التكميلاي قباال اساتكمال الماادع المااار            

 الاهري من ذلك المعاش حتى استكمالها.

 

الضام كمااا يعفاى مان سااداد األقسااط التاي لام يحاال ميعااد سادادها فااي مقابال (: يعفاى مان سااداد أقسااط 5ماادع )

 الحاالت اآلتية:

 وفاع المؤمن عليه أو صاحب المعاش. -1

 انتهاء الخدمة بسبب العجز الكامل. -2

 

عليه ةذا انتهى ااتراكه في نظام التأمين التكميلي باستحقاق معاش قبل ةتمام ضام (:   يجوز للمؤمن 6مادع )

كامل المدع السابقة المطلوبة أن يطلب حساب المدع التي لم يتم ضامها باارط أن ياؤدي مبلغاا مان 

%( مان  15) اهر من تاريخ انتهاء ااتراكه يحسب بواقاعأدفعة واحدع في ميعاد ال يجاوز ثالثة 

                                                           

 .1/7/2005ويعمل به من  2005( لسنة 3بالقرار رقم )فقرة معدلة  (1)
 

( 1/2ة )في االة تقديم الطلب خالل فترة مد المهلة المحددة لذلك، يعتد في تحد د نهاية السنتين المذكجرتين بتاريخ نهاية المدة األصلية " ماد (2)
 .2005( لسنة 2من القرار رقم )
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ي حسب على أساسه القسط الاهري لمقابل الضم وذلك عن كل اهر من المدع الماار المرتب الذ

 ةليها.

 

(:   ةذا كانات المادع الساابقة المطلاوب ضامها قاد خضاعت ألحكاام الفصال الثالاث مان البااب الثالاث مان 7مادع )

( من 9) قانون التأمينات االجتماعية الماار ةليه فتحسب وفقا لألحكام المنصوص عليها في المادع

نظام التأمين التكميلي الماار ةليه، ويستمر أداء أقساط مقابل الضم فاي هاذه الحالاة لمادع مسااوية 

 ( من هذا القرار.5للمدع السابقة الفعلية مع مراعاع حكم المادع )

 

ت (:   تسري أحكام هذا القرار على أصحاب المعااات والمستحقين في حاالت انتهاء الخدمة التي وقع8مادع )

، ويحسااب القسااط الاااهري لمقاباال الضاام علااى أساااس المرتااب الخاضااع 1/1/1995اعتبااارا ماان 

للتأمين التكميلي في تاريخ انتهاء الخدمة أو متوسط المرتب في السنتين السابقتين علياه  بالنسابة 

( ماان هااذا 3لماان انتهاات خاادمتهم فااي ةحاادى الجهااات الماااار ةليهااا فااي الفقاارع الثانيااة ماان المااادع )

 ار.القر

 

 ويعتد في تقديم الطلب بالنسبة للمستحقين بالطلب المقدم من أي منهم.
 

وتستحق الزيادع الناتجة عن الضام اعتباارا مان تااريخ اساتحقاق المعااش التكميلاي ةذا قادم طلاب 

الضم خالل مدع ال تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه الفقرع وةال استحقت الزيادع اعتبارا مان أول 

لتاااريخ تقااديم الطلااب، وفااي جميااع األحااوال يسااتحق القسااط الاااهري لمقاباال الضاام  الاااهر التااالي

 .(1)اعتبارا من الميعاد األخير

 

ويستمر أداء األقساط لمدع مساوية للمدع المضمومة طبقا ألحكام هذا القرار بمراعاع حكام الماادع 

( مان هاذا 6دع )( منه . ويجاوز طلاب حسااب المادع التاي لام ياتم ضامها وذلاك وفقاا لحكام الماا5)

القرار بارط أن يسدد المبلغ المطلوب لحسابها خالل ثالثاة أااهر مان تااريخ تقاديم الطلاب األول 

 لضم المدع.
 

(:      ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية ويعمل به من تاريخ ناره ، وعلاى مادير عاام المؤسساة 9مادع )

 .(2)ذهاتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفي

 جلس الوزراءنائب رئيس م

 ووزير المالية

 ناصر عبدهللا الروضان

 هـ1417رمضان سنة  5 التاريخ:

 م1997ينايـر سنة  14الموافق: 

                                                           

( من الجريدة الرسمية بتاريخ 329نشر بالعدد ) 1/11/1997المعمجل به اعتبارا من  1997( لسنة 4فقرة معدلة بالقرار رقم ) (1)
"وتستحق الزيادة الناتجة عن الضم وكذا القسط الشهري لمقابل الضم اعتبار من أول  ، وكان نصها قبل التعد ل كاآلتي:5/10/1997

 الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب".
 

 .26/1/1997 يدة الرسمية بتاريخ( من الجر 293) شر بالعددن (2)
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 ددول

 بتحد د المدة التي  تم ضمها
 1/1/1995من مدد الخدمة الفعلية السابقة على 
 في التأمين التكميلي

 
 

 السن في أساس حساب المدع التي يتم ضمها

 (1األساس رقم ) (2رقم ) األساس 1/1/1995

 1ر000

 1ر000

 1ر000

 1ر000

 1ر000

 1ر000

 1ر143

 1ر308

 1ر500

 1ر727

 2ر000

 2ر333

 2ر750

 3ر286

 4ر000

 5ر000

 1ر00

 1ر250

 1ر572

 2ر000

 2ر600

 3ر500

 5ر000

 5ر000

 5ر000

 5ر000

 5ر000

 5ر000

 5ر000

 5ر000

 5ر000

 5ر000

 29حتى 

30 

31 

32 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

 أو أكثر45

 

 
 المالاظات:

 في اساد السن ، تجبر كسجر السنة إلى سنة إذا بلغت النصف وتهمل أن قلت عن ذلك. -1
 ( بالنسبة للمدنيين.2( بالنسبة للعسكريين ويستخدم األساس رقم )1يستخدم األساس رقم )  -2
ااصل ضرد مودة االشوتراك الفعليوة فوي التوأمين  بما يعادل –من مجمجع المدد المطلجد ضمها  -تحسب المدة التي  تم ضمها -3

فووي أسوواس اسوواد الموودة التووي  ووتم ضوومها وفقووا للسوون فووي التوواريخ  1/1/1995التكميلووي أو التووأمين األساسووي اعتبووارا موون 
 المذكجر مع دبر كسجر الشهر إلى شهر كامل، وذلك بما ال يجاوز المدد المطلجد ضمها.

 ا في االة انتهاء الخدمة بالجفاة أو العجز الكامل.وتضم المدد السابقة المطلجبة بأكمله
إذا انتهووت الخدمووة باسووتحقاق مكافووأة تقاعوود وطلووب صوورفها فووال يحسووب موون الموودة المطلووجد ضوومها سووجى موودة تسوواوي موودة   -4

 االشتراك التي استحق فيها القسط الشهري لمقابل الضم اتى انتهاء الخدمة.
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 1998( لسنة 4) قرار رقم

 باأن

 ء االاتراكات التي استحقت حتىطريقة أدا

 طبقا 30/11/1997

 ألحكام نظام التأمين التكميلي

 

 وزير المالية ووزير المواصالت،

 

( لساانة 61علااى قااانون التأمينااات االجتماعيااة الصااادر باااألمر األميااري بالقانااـون رقااـم ) االطااالعبعااد 

 والقوانين المعدلة له، 1976

( لساانة 69للعسااكريين الصااادر بالمرسااوم بالقااانون رقـااـم ) وعلااى قااانون معااااات ومكافااات التقاعااد

 والقوانين المعدلة له، 1980

( لساانة 130المعاادل بالمرسااوم بالقااانون رقاام ) 1988( لساانة 11رقاام )بالقااانون وعلااى المرسااوم 

 باالاتراك في التأمينات االجتماعية اختيارا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم، 1992

 بنظام التأمين التكميلي، 1992( لسنة 128قانون رقم )وعلى المرسوم بال

باااأن مواعيااد وةجااراءات سااداد االاااتراكات والمبااالغ األخاارى  1997( لساانة 2وعلااى القاارار رقاام )

 المستحقة طبقا ألحكام نظام التأمين التكميلي،

يخ وبعاااد موافقاااة مجلاااس ةدارع المؤسساااة العاماااة للتأميناااات االجتماعياااة بجلساااته المنعقااادع بتاااار

 م.4/5/1998هـ الموافق 7/1/1419

 

 -قــرر -

 

على أصحاب األعمال والمؤمن عليهم  30/11/1997(: يكون أداء االاتراكات التي استحقت حتى 1مادع )

 طبقا ألحكام نظام التأمين التكميلي وفقا لما يلي:

وفاي  -المادني والعساكري -تسدد دفعاة واحادع حصاة صااحب العمال فاي القطااع الحكاومي   (أ

 للدولة بالكامل. ةلاركات المملوكا

تقساط حصاة الماؤمن عليااه فاي كافاة القطاعااات وكاذا حصاة صاااحب العمال فاي القطاااعين    (ب

األهلاي والنفطااي غياار المملااوك للدولاة بالكاماال وذلااك علااى مادع تعااادل ضااعف الماادع التااي 

 استحقت عنها مع جبر كسر الاهر في مدع التقسيط ةلى اهر كامل.

 

صحاب األعمال والمؤمن عليهم مان المباالغ اإلضاافية التاي اساتحقت عان التاأخير فاي ساداد (:  يعفى أ2مادع )

االاااتراكات المنصااوص عليهااا فااي المااادع السااابقة وذلااك حتااى تاااريخ وجااوب السااداد طبقااا لهااذا 

 القرار.
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صاة صااحب ( من هذا القرار ساداد ح1(:  على أصحاب األعمال الماار ةليهم في البند )أ( من المادع )3مادع )

العماال فااي االاااتراكات فااي أول الاااهر التااالي النقضاااء ثالثااين يومااا علااى ةخطااار المؤسسااة لهاام 

 بمقدار المبالغ المستحقة عليهم .

 

ساداد القساط الااهري لالااتراكات التاي تام  -حساب األحاوال -(: على صاحب العمل أو الماؤمن علياه4مادع )

ناءا على ةخطار من المؤسسة وذلك اعتباارا مان تقسيطها في ميعاد سداد االاتراكات الاهرية ب

، فيما عدا المؤمن عليهم المااتركين ء ثالثين يوما على تاريخ اإلخطارأول الاهر التالي النقضا

الماار ةليه فيكون السداد اعتبارا من أول الااهر  1988( لسنة 11طبقا ألحكام القانون رقــم )

خطار، وتسري على اإلقساط كافة األحكام التي تسري التالي النقضاء تسعين يوما على تاريخ اإل

 على االاتراكات الاهرية.
 

وةذا استحق المعاش التكميلي قبل استكمال سداد األقساط المستحقة على الماؤمن علياه فيخصام 

القسط الاهري من ذلك المعاش حتاى اساتكمال ساداد بااقي المبلاغ المساتحق، وفاي حالاة الوفااع 

قين الااذين تصاارف لهاام األنصاابة وذلااك بالنساابة والتناسااب بااين نسااب يخصاام القسااط ماان المسااتح

 استحقاقهم في المعاش.
 

أما ةذا استحقت مكافأع التقاعد وطلاب الماؤمن علياه صارفها فتخصام منهاا بااقي األقسااط دفعاة  

وحدع، فإذا لم يطلب صرفها تزاد مدع التقسيط بمقدار المدع التي توقف فيها سداد األقسااط وذلاك 

 دته ةلى الخدمة من جديد.عند عو
 

وتسااري األحكااام المنصااوص عليهااا فااي الفقاارتين السااابقتين علااى حاااالت انتهاااء االاااتراك فااي  

 التأمين التكميلي السابقة على العمل بهذا القرار.

 

(: ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية ويعمل به من تاريخ ناره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ 5مادع )

 .)*(اءات الالزمة لتنفيذهاإلجر

 على سالم العلي

 وزير المالية

 ووزير المواصالت

 هـ1419محرم 8التاريخ: 

 م1998مايـو  5       

 
 

                                                           
 .10/5/1998( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 359نشر بالعدد رقم )  )*(
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 1998( لسنة  8قرار رقم ) 

 باأن

 قواعد واروط صرف مكافأع التقاعد من التأمين التكميلي

 

 وزير المالية ووزير المواصالت،

 

( لسنة 61ينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقم )بعد اإلطالع على قانون التأم 

 والقوانين المعدلة له، 1976

( لسنة 69وعلى قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ) 

 والقوانين المعدلة له، 1980

( لسنة 130بالقانون رقم ) المعدل بالمرسوم 1988( لسنة 11وعلى المرسوم بالقانون رقم ) 

 باالاتراك في التأمينات االجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم، 1992

 بنظام التأمين التكميلي، 1992( لسنة 128وعلى المرسوم بالقانون رقم ) 

في اأن اروط وقواعد رد مكافأع التقاعد وضم  1993( سنة 1وعلى قرار مجلس اإلدارع رقم ) 

 لمدد التي صرفت عنها وحاالت اإلعفاء من الرد،ا

باأن حاالت واروط  1986( لسنة 5المعدل بالقرار رقم ) 1983( لسنة 7وعلى القرار رقم ) 

 وقواعد صرف مكافأع التقاعد،

وبعد موافقة مجلــس ةدارع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بجلسته المنعقدع بتاريخ  

 م.19/10/1998 هـ الموافق29/6/1419

 

 -قــــــرر  -

 

 تصرف مكافأع التقاعد من التأمين التكميلي في حالة صرف مكافأع التقاعد من التأمين األساسي. (:1مادع)

 

ةذا كانت مكافأع التقاعد من التأمين األساسي تصرف وفقا لنظام الصرف على دفعات اهرية فيتم  (:2مادع)

ميلي على عدد مساو من الدفعات الاهرية، ويدخل في صرف مكافأع التقاعد من التأمين التك

تحديد هذا العدد باقي المكافأع التي تصرف من التأمين األساسي بعد انقضاء سنة كاملة على 

 انتهاء الخدمة أو االاتراك فتصرف معه الدفعة األخيرع من مكافأع التأمين التكميلي.

 

الخضوع للتأمين األساسي من جديد قبل استكمال صرف ةذا عاد المؤمن عليه أو المستفيد ةلى  (:3مادع)

مكافأع التقاعد من التأمين التكميلي التزم برد ما صرف له منها على أقساط اهرية تزاد بها مدع 

 تقسيط ما صرف من مكافأع التقاعد من التأمين األساسي وبذات مقدار القسط.
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مدير عام المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية، وعلى  (:4مادع)

 .)*(لتنفيذه

 

 علي سالم العلي             

 وزير المالية ووزير المواصالت            

 

 هـ 1419رجـــب سنة  12: التاريخ    

 م1998نوفمبــر سنة    1             

 
 
 

                                                           
 .8/11/1998( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 385نشر بالعدد )  )*(
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 2005( لسنة 1قرار رقم )

 باأن

 أمين التكميلي رفع الحد األقصى للمرتب في الت

 وزير المالية ،

 

( لسنة 61على قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقم ) االطالعبعد  

 والقوانين المعدلة له، 1976

 

( لسنة 69وعلى قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ) 

 ه:والقوانين المعدلة ل 1980

 

( لسنة 130المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ) 1988( لسنة 11وعلى المرسوم بالقانون رقم ) 

 باالاتراك في التأمينات االجتماعية ةختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم، 1992

 بنظام التأمين التكميلي، 1992لسنة  128وعلى المرسوم بالقانون رقم 

مؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بجلسته المنعقدع في وبعد موافقة مجلس ةدارع ال

 م.1/2/2005هـ الموافق 22/12/1425
 

 ررــــــــــق

 (1مادع )

 1992لسنة  128يرفع الحد األقصى للمرتب في التأمين التكميلي المنصوص عليه في القانون رقم  

 .دينارا اهريا 1250الماار ةلى 

 

 (2مادع )

وعلى مدير عام المؤسسة  1/7/2005، ويعمل به من )*(الجريدع الرسميةينار هذا القرار في  

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذية.

 

 وزير المالية                 

 

 محمود عبدالخالق النوري        

 

 هـ 1425ذو الحجة  27 :صدر في

 م  2005فبراير  6الموافــق: 

                                                           
 .20/2/2005( من الجريدة الرسمية الصادر في 704نشر بالعدد رقم )  )*(
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 2005( لسنة 2قرار رقم )

 باأن 

 قديم طلبات ضم مدد الخدمة الفعلية السابقةمد مهلة ت

 في التأمين التكميلي 1/1/1995على 

 وزير المالية ،

( لسنة 61بعد اإلطالع على قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقم ) 

 والقوانين المعدلة له، 1976

( لسنة 69بالمرسوم بالقانون رقم ) وعلى قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين الصادر 

 ،والقوانين المعدلة له 1980

( لسنة 130المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ) 1988( لسنة 11وعلى المرسوم بالقانون رقم ) 

 باالاتراك في التأمينات االجتماعية ةختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم، 1992

 بنظام التأمين التكميلي، 1992سنة ( ل128وعلى المرسوم بالقانون رقم )

وبعد موافقة مجلس ةدارع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بجلسته المنعقدع في  

 م.1/2/2005هـ الموافق 22/12/1425

 

 قـــرر
 

 مادع أولى

الماار ةليه لمدع سنه  1997( لسنة 3( من القرار رقم )2تمد المهلة المنصوص عليها في المادع )

، ويجوز لغير هؤالء اإلفادع من مدع من انتهت بالنسبة لهم هذه المهلةمن تاريخ العمل بهذا القرار وذلك لتبدأ 

 السنة المذكورع ةذا كانت نهايتها تجاوز المهلة األصلية .
 

ويحسب مقابل الضم على أساس المرتب الخاضع للتأمين التكميلي في تاريخ نهاية المهلة األصلية، 

 ( من القرار الماار ةليه في الفقرع السابقة.3اريخ في تطبيق حكم الفقرع الثانية من المادع )ويعتد بهذا الت

 

 مادع ثانية

وعلى مدير عام المؤسسة  1/7/2005، ويعمل به من )*(ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية 

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه.

 وزير المالية                 

 

 حمود عبدالخالق النوريم        

 هـ 1425ذو الحجة  27 :صدر في

 م  2005فبراير  6الموافــق: 

                                                           
 .20/2/2005( من الجريدة الرسمية الصادر في 470نشر بالعدد رقم )  )*(
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  2005( لسنة 3قرار رقم )

 باأن

 1997( لسنة 3تعديل بعض أحكام القرار رقم )

 باأن قواعد واروط ضم مدد الخدمة الفعلية 

 في التأمين التكميلي  1/1/1995السابقة على 

 

 وزير المالية ،

 

 1976لسنة  61طالع على قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقم بعد اإل 

 ،والقوانين المعدلة له

 

 1980لسنة  69وعلى قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم  

 والقوانين المعدلة له،

 

 1992( لسنة 13المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ) 1988( لسنة 11وعلى المرسوم بالقانون رقم ) 

 باالاتراك في التأمينات االجتماعية ةختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم،

 بنظام التأمين التكميلي، 1992( لسنة 128وعلى المرسوم بالقانون رقم )

ية السابقة على باأن قواعد واروط ضم مدد الخدمة الفعل 1997( لسنة 3وعلى القرار رقم ) 

 في التأمين التكميلي، 1/1/1995

 

وبعد موافقة مجلس ةدارع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بجلسته المنعقدع في  

 م.1/2/2005هـ الموافق 22/12/1425

 

 قـــرر

 مادع أولى

 

النص الماار ةليه  1997( لسنة 3( من القرار رقم )3يستبدل بنص الفقرع األولى من المادع ) 

 :)*(اآلتي

%( من المرتب الخاضع للتأمين التكميلي 5يكون ضم المدع السابقة مقابل قسط اهري يحدد بواقع ) 

وذلك لمدع مساوية للمدع التي يتم ضمها وفقا  ،( دينار1000الضم بما ال يجاوز ) في تاريخ تقديم طلب

 للجدول المرافق لهذا القرار .

                                                           
 .درى التعد ل بالقرار األصليأ  )*(
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 مادع ثانية

 

وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ  1/7/2005ويعمل به من ( 1)ي الجريدع الرسميةينار هذا القرار ف 

 اإلجراءات الالزمة لتنفيذه.

 

 وزير المالية

 محمود عبدالخالق النوري

 

 هـ 1425ذو الحجة  27 :صدر في

 م  2005فبراير  6الموافــق: 

 

                                                           

 .20/2/2005( من الجريدة الرسمية الصادر في 704نشر بالعدد رقم ) (1)
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 2019( لسنة 6قـرار رقم )

 باأن

 التكميلي رفع الحد األقصى للمرتب في التأمين

 ( المرافق للمرسوم1وةضافة ارائح جديدع ةلى الجدول رقم )

 بنظام التأمين التكميلي 1992( لسنة 128بالقانون رقم )

 وزير المالية،

بنظااام التااأمين التكميلااي المعاادل  1992( لساانة 128بعااد االطااالع علااى المرسااوم بالقااانون رقاام ) 

 ،2011( لسنة 9بالقانون رقم )

لاااس ةدارع المؤسساااة العاماااـة للتأمينـاااـات االجتماعيـاااـة بجلستاااـه المنعقـاااـدع فاااي وبعاااد موافقاااة مج

 م. 6/1/2019هـ الموافق  30/4/1440
 

 ــ قــــــــــــرر ــ
 

يرفع الحد األقصاى للمرتاب فاي التاأمين التكميلاي المنصاوص علياه فاي المرساوم بالقاانون رقام  (: 1مادع )

 د.ك( اهريان. 1500الماار ةليه ةلى ) 1992( لسنة 128)

وال يجوز أن يتجاوز المرتب الخاضع للتاأمين اإللزاماي وفقاان ألحكاام المرساوم بالقاانون المااار 

 د.ك( اهريان. 1250ةليه )

 

( بتحديد ارائح االاتراك االختياري للمؤمن عليه المرافق للمرساوم 1تتضاف ةلى الجدول رقم ) (: 2مادع )

 اار ةليه، الارائح التالية:الم 1992( لسنة 128بالقانون رقم )

 الاريحة بالدينار رقم اريحة االاتراك

11 1100 

12 1200 

13 1300 

14 1400 

15 1500 

 

(: ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية، ويعمل به من أول الاهر التاالي النقضااء ثالثاة أااهر علاى 3مادع )

 اءات الالزمة لتنفيذه.، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ اإلجر)*(تاريخ ناره

 

 وزير المالية

 د.نايف فالح مبارك الحجرف

 هـ 1440جمادي األولى  29  التاريخ:
 م 2019فبراير  04 

                                                           
 .10/2/2019 ( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ1431نشر بالعدد )  )*(
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 2019( لسنة 7قرار رقم )

 

 باأن

 االاتراك االختياري في التأمين التكميلي

 

 وزير المالية،

( لساانة 61ألميااري بالقااانون رقاام )بعااد اإلطااالع علااى قااانون التأمينااات االجتماعيااة الصااادر باااألمر ا

 والقوانين المعدلة له، 1976

( لساانة 69وعلااى قااانون معااااات ومكافااات التقاعااد للعسااكريين الصااادر بالمرسااوم بالقااانون رقاام )

 والقوانين المعدلة له، 1980

باالاااتراك فااي التأمينااات االجتماعيااة اختياريااان  1988( لساانة 11وعلااى المرسااوم بالقااانون رقاام )

 ،1992( لسنة 130ملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم )للعا

( 9بنظام التأمين التكميلي المعدل بالقانون رقام ) 1992( لسنة 128وعلى المرسوم بالقانون رقم )

 ،2011لسنة 

 بااأن ماد الحماياة التأمينياة لماواطني دول مجلاس التعااون 2007( لسانة 44وعلى القاانون رقام )

 لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

باااأن مااد الحمايااة التأمينيااة للعسااكريين ماان مااواطني دول  2016( لساانة 6وعلااى القااانون رقاام )

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

باااأن قواعااد حساااب وأداء االاااتراكات والمبااالغ األخاارى  1977 ( لساانة10وعلااى القاارار رقاام )

 ،1978( لسنة 9المستحقة وفقان ألحكام قانون التأمينات االجتماعية المعدل بالقرار رقم )

فااي اااأن مواعيااد وقواعااد وةجااراءات سااداد االاااتراكات  1981( لساانة 10وعلااى القاارار رقاام )

( 4اب الخامس من قانون التأمينات االجتماعية المعدل بالقرار رقم )والمبالغ األخرى المستحقة طبقان ألحكام الب

 ،1987لسنة 

فاي ااأن قواعاد وةجاراءات تساجيل الماؤمن علايهم الخاضاعين  1988( لسانة 4وعلى القرار رقام )

 ،1988( لسنة 11للقانون رقم )

ت وغيرهاا في اأن مواعيد وقواعد وةجاراءات ساداد االااتراكا 1988( لسنة 5وعلى القرار رقم )

ن للقانون رقم )  ،1988( لسنة 11من المبالغ المستحقة طبقا

بااأن مواعياد وةجاراءات ساداد االااتراكات والمباالغ األخارى  1997( لسانة 2وعلى القارار رقام )

 المستحقة طبقان ألحكام نظام التأمين التكميلي،

لتسااجيل وسااداد باااأن تحديااد مواعيااد وقواعااد وةجااراءات ا 2008( لساانة 2وعلااى القاارار رقاام )

االاتراكات بالنسبة للماؤمن علايهم الكاويتيين العااملين فاي الخاارج بإحادى دول مجلاس التعااون لادول الخلايج 

 العربية،
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باااأن تحديااد مواعيااد وقواعااد وةجااراءات التسااجيل وسااداد  2016( لساانة 12وعلااى القاارار رقاام )

إحاادى دول مجلااس التعاااون لاادول الخلاايج االاااتراكات بالنساابة للعسااكريين الكااويتيين العاااملين فااي الخااارج ب

 العربية،

باأن رفع الحاد األقصاى للمرتاب فاي التاأمين التكميلاي وةضاافة  2019( لسنة 6وعلى القرار رقم )

بنظااام التااأمين  1992( لساانة 128( المرافااق للمرسااوم بالقااانون رقاام )1ااارائح جدياادع ةلااى الجاادول رقاام )

 التكميلي،

المؤسسـاااـة العاماااة للتأميناااات االجتماعياااة بجلساااته المنعقااادع فاااي  وبعـاااـد موافقـاااـة مجلـاااـس ةدارع

 م. 6/1/2019هـ الموافق  30/4/1440

 

 ــ قرر ـ

 

( لسانة 128(: يكاون االااتراك فاي التاأمين التكميلاي المنصاوص علياه فاي المرساوم بالقاانون رقام )1مادع )

ن للقواعد والارو 1992 ن وفقا ط المنصاوص عليهاا فاي هاذا الماار ةليه واالستمرار فيه اختياريا

 القرار للفئتين التاليتين:

 

المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين األساسي الذين يرغبون زيادع معاااتهم،  -

 حتى ولو كانوا يخضعون ةلزاميان لنظام التأمين التكميلي.

لماار ةليه المؤمن عليهم الخاضعون ألحكام الباب الخامس من قانون التأمينات االجتماعية ا -

الذين بلغت ارائح الدخل الاهري لكل منهم الحد األقصى المنصوص عليه في الجدول رقم 

 ( المرافق للقانون المذكور.6)

 

يقدم طلب االاتراك على النموذج الذي تعده المؤسساة لهاذا الغارض اعتبااران مان التااريخ الاذي  (: 2مادع )

 كون سابقان على تاريخ تقديم الطلب.يحدده المؤمن عليه لبدء االاتراك بارط أال ي

ويسري فاي ااأن تحدياد تااريخ بادء االااتراك بالنسابة للماؤمن علايهم الخاضاعين للقاانون رقام 

( 4( مان القارار رقام )4الماار ةليه األحكام المنصاوص عليهاا فاي الماادع ) 1988( لسنة 11)

 الماار ةليه. 1988لسنة 

 

( المرافاق 1الاتراك اريحة من الاارائح الاواردع فاي الجادول رقام )(: يختار المؤمن عليه عند بدء ا3مادع )

 300الماااار ةليااه وذلااك بمااا ال يجاااوز اااريحة ) 1992( لساانة 128للمرسااوم بالقااانون رقاام )

 د.ك(.

 %( من الاريحة التي يختارها. 25ويلتزم بأداء االاتراكات الاهرية بواقع )

( مان ااريحة االااتراك بالنسابة للخاضاعين % 15واستثناء من ذلك تكون االاتراكات بواقاع )

 ألحكام الباب الخامس من قانون التأمينات االجتماعية الماار ةليه.
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(: ياترط أال يزيد المرتب الخاضع للتأمين التكميلي اإللزاماي واالختيااري علاى الحاد األقصاى للمرتاب 4مادع )

ن للمادع )  ( من نظام التأمين التكميلي الماار ةليه.1وفقا

 

(: تسري فاي ااأن مواعياد وةجاراءات ساداد االااتراكات المساتحقة طبقاان ألحكاام هاذا القارار األحكاام 5مادع )

أو  1981( لساانة 10أو القاارار رقاام ) 1977( لساانة 10المنصااوص عليهااا فااي القاارار رقاام )

( لساانة 12أو القاارار رقاام ) 2008( لساانة 2أو القاارار رقاام ) 1988( لساانة 5القاارار رقاام )

ن لما يسري منها في ااأن التاأمين األساساي الخاضاع لاه الماؤمن الما 2016 ار ةليها وذلك تبعا

 عليه.

 

ن لألحكاام المنصاوص 6مادع ) (: تحدد المبالغ اإلضافية المستحقة في حالاة التاأخير فاي ساداد االااتراكات وفقاا

 الماار ةليه. 1997( لسنة 2فقرع أولى( من القرار رقم )/2عليها في المادع )

 

 (: يوقف االاتراك االختياري في الحاالت التالية:7)مادع 

 

 ةيقاف االاتراك في التأمين األساسي. .أ

طلب ةيقاف االاتراك على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك اعتباران من أول الاهر التالي  .ب

 لتاريخ تقديم الطلب أو أول الاهر التالي ألي تاريخ الحق يحدده المؤمن عليه. 

 

 ال ال تدخل مدع التوقف ضمن مدع االاتراك.وفي جميع األحو

 

(: تكون العودع ةلى االاتراك بناء على طلب يقدمه المؤمن عليه علاى النماوذج الاذي تعاده المؤسساة 8مادع )

لهذا الغرض اعتباران من أول الاهر التالي لتاريخ الطلب أو من أول الاهر التالي لورود الطلاب 

الماار ةليه، وذلك ما لم يحدد المؤمن عليه  1988( لسنة 11بالنسبة للخاضعين للقانون رقم )

 لذلك بداية أي اهر الحق.

ن للبند )أ( المنصاوص علياه  ويستثنى من ارط الطلب حاالت العودع ةلى االاتراك بعد ةيقافه وفقا

( يومان من تااريخ 30في المادع السابقة، ما لم يخطر المؤمن عليه المؤسسة بخالف ذلك خالل )

 بإعادع ااتراكه وذلك على النموذج المعدل لهذا الغرض. ةبالغه

 

( سانوات مان تااريخ بادء االااتراك، 5(: يجوز للمؤمن عليه طلب ةلغااء اااتراكه فاي التاأمين خاالل )9مادع )

وفي هذه الحالة تلغى مدع االااتراك ويارد ةلياه ماا أداه مان اااتراكات بعاد أن يساتنزل منهاا أي 

 مبالغ مستحقة للمؤسسة.

 يجوز طلب اإللغاء ةال لمرع واحدع وبارط أال يكون المؤمن عليه فاي تااريخ الطلاب مساتحقان وال

 لمعاش تقاعدي.
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(: ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية ويعمل به من أول الاهر التالي النقضاء ثالثاة أااهر علاى 10مادع )

 ة لتنفيذه.، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزم)*(تاريخ ناره

 

 وزير المالية

 د.نايف فالح مبارك الحجرف

 

 هـ 1440جمادي األولى  29  التاريخ:
 م 2019فبراير  04 

 

                                                           
 .10/2/2019 صادر بتاريخ( من الجريدة الرسمية ال1431نشر بالعدد )  )*(
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 2019( لسنة 8قرار رقم )

 باأن

 اروط وقواعد تعديل اريحة

 بدء االاتراك أو الاريحة التي تؤدى على أساسها االاتراكات

 في التأمين التكميلي

 وزير المالية،

 

بنظااام التااأمين التكميلااي المعاادل  1992( لساانة 128طااالع علااى المرسااوم بالقااانون رقاام )بعااد اإل

 ،2011( لسنة 9بالقانون رقم )

ن لها تعاديل اريحــاـة بادء  1993( لسنة 4وعلى القرار رقم ) باأن الاروط والقواعد التي يتم وفقا

 ،2019( لسنة 3القرار رقم )االاتراك في الباب الخامس من قانون التأمينات االجتماعية المعدل ب

باأن اروط وقواعد تعديل الااريحة التاي تاؤدى علاى أساساها  2019( لسنة 2وعلى القرار رقم )

 االاتراكات في الباب الخامس من قانون التأمينات االجتماعية،

 باأن االاتراك االختياري في التأمين التكميلي، 2019( لسنة 7وعلى القرار رقم )

مجلـاااـس ةدارع المؤسسـاااـة العاماااة للتأميناااات االجتماعياااة بجلساااته المنعقااادع فاااي  وبعـاااـد موافقـاااـة

 م. 6/1/2019هـ الموافق  30/4/1440

 

 ــ قرر ـ

 

الماار ةليه يكاون تعاديل ااريحة بادء االااتراك أو  2019( لسنة 7(: مع مراعاع أحكام القرار رقم )1مادع )

ن  للااروط والقواعاد المنصاوص عليهاا فاي هاذا  الاريحة التي تؤدى على أساسها االاتراكات طبقا

 القرار.

 

ن للااروط المنصاوص عليهاا فاي 2مادع ) (: يكون تعديل اريحة بدء االاتراك ةلى اريحة أعلاى أو أدناى طبقاا

 الماار ةليه، وبما ال يتعارض مع أحكام هذا القرار. 1993( لسنة 4( من القرار رقم )2المادع )

 

التاي تاؤدى علاى أساساها االااتراكات ةلاى أقارب ااريحة أدناى ةذا ترتاب علاى  (: يتم تعاديل الااريحة3مادع )

ن للماادع ) ( 1االاتراك االختياري تَجاوز الحد األقصى للمرتب في التأمين األساساي والتكميلاي وفقاا

المااار ةلياه وذلاك مان أول الااهر الاذي يتحقاق  1992( لسانة 128من المرسوم بالقانون رقم )

لنسبة للمؤمن عليهم في القطااع الحكاومي والااركات المملوكاة للدولاة بالكامال فيه هذا التجاوز با

 والمستفيدين، ومن أول يناير التالي لتحققه بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين األهلي والنفطي.

وةذا زال ساابب التجاااوز يااتم التعااديل ةلااى اااريحته السااابقة أو أقاارب اااريحة أدنااى منهااا بحسااب 

 المواعيد الماار ةليها وبمراعاع الحد السابق بيانه. األحوال وذلك في



468 

 

 

(: يجوز للمؤمن عليه أن يطلاب تعاديل الااريحة التاي تاؤدى علاى أساساها االااتراكات ةلاى الااريحة 4مادع )

( اهران من تااريخ بادء االااتراك، أو مناذ التعاديل 12األعلى مباارع بعد انقضاء مدع ال تقل عن )

ن لهذه الماد  ع حسب األحوال.السابق وفقا

)أ(  الاارطين المنصاوص عليهماا فاي البنادينكما يجوز طلاب التعاديل ةلاى ااريحة أدناى بمراعااع 

 الماار ةليه. 2019( لسنة 2( من القرار رقم )3و)ب( من المادع )

 

ن للماادع الساابقة أحكاام الماادتين )5مادع) ( 2) ( مــــاـن القــــاـرار رقام6(و )4(:  يسري في اأن التعديل وفقاا

 الماار ةليه. 2019لسنة 

 

(: يتم تعديل الاريحة بناء على طلب المؤمن عليه مان أول الااهر التاالي النقضااء ااهر علاى تااريخ 6مادع )

تقديم الطلب ما لم يحدد المؤمن عليه لذلك بداية أي اهر الحق بالنسبة للمؤمن عليهم في القطااع 

لباب الخامس والمستفيدين، وياتم التعاديل مان أول الحكومي والاركات المملوكة للدولة بالكامل وا

 يناير التالي لتقديم الطلب بالنسبة لغيرهم.

 

(: ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية ويعمل باه مان أول الااهر التاالي النقضااء ثالثاة أااهر علاى 7مادع )

 ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه.)*(تاريخ ناره

 

 وزير المالية

 د.نايف فالح مبارك الحجرف

 

 هـ 1440جمادي األولى  29  التاريخ:
 م 2019فبراير  04 

 

                                                           
 .10/2/2019 ( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ1431نشر بالعدد )  )*(
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 2019( لسنة 16قرار رقم )

 باأن

 اروط وقواعد ضم مدد االاتراك في التأمين التكميلي

 التي صرفت عنها مكافأع التقاعد

 

 وزير المالية،

 

 1976( لسنة 61عية الصادر باألمر األميري بالقانون رقم )بعد االطالع على قانون التأمينات االجتما

 والقوانين المعدلة له،

( لساانة 69وعلااى قااانون معااااات ومكافااات التقاعااد للعسااكريين الصااادر بالمرسااوم بالقااانون رقاام )

 والقوانين المعدلة له، 1980

ن باالااااتراك فاااي التأميناااات االجتم 1988( لسااانة 11وعلااى المرساااوم بالقاااانون رقااام ) اعياااة اختيارياااا

 ،1992( لسنة 130للعاملين في الخارج ومن في حكمهم، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم )

( 9بنظام التاأمين التكميلاي، المعادل بالقاانون رقام ) 1992( لسنة 128رقم ) وعلى المرسوم بالقانون

 ،2011لسنة 

اعاد وضام المادد التاي صارفت باأن اروط وقواعد رد مكافأع التق 1993( لسنة 1وعلى القرار رقم )

 عنها وحاالت اإلعفاء من الرد،

بااااأن قواعااد واااروط صااارف مكافااات التقاعاااد ماان التاااأمين  1998( لساانة 8وعلااى القاارار رقااام )

 التكميلي،

وبعــد موافقــــة مجلــــس ةدارع المؤسسـاـة العامــاـة للتأمينــاـات االجتماعيـاـة بجلساته المنعقادع فاي 

 م. 3/2/2019فق هـ الموا 28/5/1440

 

 ــ قــرر ــ

 

(: يجوز للمؤمن عليه فاي حالاة العاودع ةلاى االااتراك فاي التاأمين التكميلاي أن يطلاب ضام مادد االااتراك 1مادع )

السابقة في هذا التأمين التكميلي التي سابق أن صارف عنهاا مكافاأع تقاعاد ةلاى مادع اااتراكه فاي ذلاك 

ن للقواعد والاروط المنصوص ع  ليها في هذا القرار.التأمين وفقا

 

(: يقدم طلب الضم على النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض، وياترط لقباول الضام أن يارد الماؤمن 2مادع )

عليااه مكافااأع التقاعااد ةمااا دفعااة واحاادع أو علااى أقساااط اااهرية، مااع رد مكافااأع التقاعااد فااي التااأمين 

 ليه ةذا لم يكن قد سبق ردها.الماار ة 1993( لسنة 1األساسي وفقان ألحكام القرار )
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(: يسري في اأن رد المكافأع على أقساط اهرية وحاالت اإلعفاء من الرد األحكام المنصاوص عليهاا فاي 3مادع )

المااار ةلياه، وفاي تحدياد قيماة القساط يعتاد  1993( لسانة 1( من القارار رقام )4( و)3( و)2المواد )

 1992( لساانة 128ماان المرسااوم بالقااانون رقاام ) (3بنااد  /1بالمرتااب المنصااوص عليااه فااي المااادع )

 الماار ةليه.

 

وةذا انتهى االاتراك في التأمين التكميلي أثناء التقسيط، فإنه يستأنف سداد األقساط من تاريخ العاودع 

 ةلى االاتراك وفي هذه الحالة تزاد مدع التقسيط بما يعادل مدع التوقف عن السداد.

 

اات والمساتحقين طلاب ضام المادد التاي صارفت عنهاا مكافاأع التقاعاد وذلاك خاالل (: يجوز ألصحاب المعا4مادع )

سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار، وتساتحق الزياادع الناتجاة عان الضام فاي هاذه الحالاة اعتبااران مان 

أول الاهر التالي لتاريخ تقديم طلب الضم، وفي تقديم الطلب بالنسابة للمساتحقين يعتاد بالطلاب المقادم 

 ي منهم.من أ

 

 وفي تحديد قيمة القسط بالنسبة ألصحاب المعااات يعتد بالمعاش التقاعدي.

 ويعفى المستحقون من رد المكافأع.

 

ويعمال باه مان أول الااهر التاالي النقضااء ثالثاة أااهر علاى  ،(: يناار هاذا القارار فاي الجريادع الرسامية5مادع )

 اءات الالزمة لتنفيذه.، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ اإلجر)*(تاريخ ناره

 

 وزير المالية

 د.نايف فالح مبارك الحجرف

 

 هـ 1440رمضان  16  التاريخ:
 م 2019مـــايـــو  21 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
 .26/5/2019 ( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ1446نشر بالعدد )  )*(
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 2002( لسنة 2تعميم رقم )

 

 باأن

 

 تقديم طلبات ضم مدد الخدمة السابقة

 في التأمين التكميلي 1/1/1995على 

 

ناساابة انتهاااء مهلااة تقااديم طلبااات ضاام ماادد الخدمااة تااود المؤسسااة أن توضااح ألصااحاب األعمااال بم

أن الطلبات التي ترد بعد هاذا التااريخ ساوف  1/12/2002في التأمين التكميلي في  1/1/1995السابقة على 

بااأن قواعاد  1997( لسنة 3تخضع للبحث للتأكد من صحة تقديم الطلبات خالل المهلة المحددع بالقرار رقم )

 في التأمين التكميلي. 1/1/1995سابقة على واروط ضم مدد الخدمة ال

 

 ال يعني الموافقة على ضم هذه المدد. 1/12/2002وان استالم المؤسسة لهذه الطلبات اعتباران من 

 

 لذا تهيب المؤسسة بكافة أصحاب األعمال سرعة موافاتنا بطلبات الضم.

 

 المدير العام

 

 فهد مزيد الرجعان

 

 هـ1423رمضان  25 التاريخ: 

 م2002نوفمبر  30  
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 الثالث القسم

 

 القرارات والتعاميم

قوانين التأمينات على العاملين في في مجال 

 الخارج ومن في حكمهم
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 1988( لسنة 4قرار رقم )

 في اأن

 

 قواعد وةجراءات تسجيل المؤمن عليهم الخاضعين

 1988( لسنة 11للقانون رقم )

 وزير المالية،

 

( لساانة 61لتأمينااات االجتماعيااة الصااادر باااألمر األميااري بالقااانون رقاام )علااى قااانون ا االطااالعبعااد 

 والقوانين المعدلة له، 1976

( لساانة 69وعلااى قااانون معااااات ومكافااات التقاعااد للعسااكريين الصااادر بالمرسااوم بالقااانون رقاام )

 والقوانين المعدلة له، 1980

التأمينااات االجتماعيااة اختياريااا باالاااتراك فااي  1988( لساانة 11وعلااى المرسااوم بالقااانون رقاام )

 للعاملين في الخارج ومن في حكمهم،

فاي ااأن الئحاة قواعاد وةجاراءات التساجيل بالمؤسساة العاماة  1977( لسنة 11وعلى القرار رقم )

 للتأمينات االجتماعية، 

ـ ه4/2/1409وبعد موافقة مجلس ةدارع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بجلسته المنعقدع في 

 .15/9/1988الموافق 

 -قــرر -

 

 (1مادع )

 

 

يجوز للكويتيين الذين يعملون خارج الكويت أو داخلها لدى صاحب عمل غيار مخاطاب بأحكاام قاانون 

التأمينات االجتماعية الماار ةليه االاتراك اختياريا في تأمين الباب الثالث منه وذلك بمراعاع تاوافر الاارطين 

 ك:التاليين عند بدء االاترا

 أال تقل السن عن الثامنة عارع. (1

 أال تزيد على الخامسة والستين. (2

 (2مادع )

 

ال يجوز االاتراك في التأمين ألصحاب المعاااات التقاعدياة المساتحقة وفقاا ألحكاام قاانون التأميناات 

( 11ع )االجتماعية أو قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين الماار ةليهما وذلاك دون ةخاالل بحكام المااد

 .)*(الماار ةليه 1988( لسنة 11من القانون رقم )

 

                                                           
( لسنة 11( من القانجن رقم )2ادة )أصبح اشتراك أصحاد المعاشات التقاعدية في هذا التأمين دائزا وذلك بمجدب اكم الفقرة الثانية من الم  )*(

 .1992( لسنة 130المعدلة بالمرسجم بالقانجن رقم ) 1988
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 (3مادع )

 

 تسري أحكام هذا القرار على العاملين لدى أي من الجهات اآلتية:

  

 القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو غيرهما من قطاعات العمل المختلفة خارج الكويت. (1

 الكويت أو داخلها.المنظمات الدولية أو اإلقليمية وفروع أي منهما خارج  (2

 أية جهة أخرى غير مخاطبة بقانون التأمينات االجتماعية في الخارج أو الداخل. (3

 

 (4مادع )

 

يتم تسجيل المؤمن عليه لدى المؤسسة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده لبدء ااتراكه بالطلب المقدم 

 منه، مع مراعاع ما يلي:

تحرير الطلب وتأخر وروده ةلى المؤسسة حتى فوات ةذا كان التاريخ الذي حدده هو ذاته تاريخ  (1

 ثالثين يوما من هذا التاريخ، فيتم التسجيل اعتبارا من أول الاهر الذي ورد فيه.

ال يجوز تحديد تاريخ لبدء االاتراك سابق على تاريخ تحرير طلاب االااتراك، فاإذا حادد تااريخ الحاق  (2

يخ األخيار فياتم التساجيل مان أول الااهر الاذي وتأخر ورود الطلب حتى فاوات ثالثاين يوماا مان التاار

 .)*(ورد فيه

 (.1) ةذا لم يحدد المؤمن عليه تاريخا لبدء االاتراك يطبق في اأنه حكم البند  (3

 

 (5مادع )

 

 على المؤمن عليه أن يرفق بطلب التسجيل المستندات اآلتية:

 صورع من اهادع الجنسية الكويتية. (1

 دال على تاريخ الميالد.صورع من المستند الرسمي ال (2

 صورع من البطاقة المدنية. (3
 

فإذا لم يتوفر لادى الماؤمن علياه أي مان المساتندات المااار ةليهاا فاي البناود الساابقة، فيجاوز تقاديم 

 صورع من جواز السفر بصفة مؤقتة وذلك ةلى حين استيفائها.

صاحب العمل ومصدق عليها من اهادع مثبتة لقيام عالقة العمل ولقيمة المرتب الاهري صادرع من  (4

 الجهات المختصة.

نموذج توقيع المؤمن عليه، أو نماوذج توقياع مان يفوضاهم فاي التوقياع عناه ويلتازم بكال ماا يترتاب  (5

على توقيعهم على المحررات والمكاتباات والنمااذج واالساتمارات الخاصاة بتنفياذ أحكاام القاانون رقام 

 ادرع باأنه.الماار ةليه والقرارات الص 1988( لسنة 11)

 

                                                           
 .9/10/1988 ( من الجريدة الرسمية الصادر في1792صدر بتصحيح هذا البند استدراك في العدد )  )*(
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 (6مادع )

 

 يلتزم المؤمن عليه بإخطار المؤسسة بانتهاء خدمته خالل ثالثين يوما من تاريخ االنتهاء.

ويجوز له أن يخطر المؤسسة برغبتاه فاي ةيقااف االااتراك فاي التاأمين ولاو كانات خدمتاه مساتمرع، 

ا علاى آخار اااتراك ط أن يكاون تالياويوقف االاتراك اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الماؤمن علياه لاذلك باار

 .مستحق تم سداده

 

وعلى المؤمن عليه أن يرفق باإلخطار في الحالتين الماار ةليهماا ااهادع صاادرع مان صااحب العمال 

يبين فيها سبب انتهاء الخدمة وآخر مرتب اهري كان يتقاضاه في تاريخ انتهائها أو المرتب في التاريخ الاذي 

 على أن يصدق على هذه الاهادع من الجهات المختصة. -ب األحوالحس–حدده إليقاف ااتراكه 

 

 (7مادع )

 

ال ياترط التصديق على الااهادات الصاادرع مان أصاحاب األعماال فاي الادول التاي لايس للكويات بهاا 

 تمثيل دبلوماسي أو قنصلي، على أن تعتمد من السلطات المختصة في هذه الدول.

 

 (8مادع )

 

( ماان 13 ،12) كااام هااذا القاارار األحكااام المنصااوص عليهااا فااي المااادتينتسااري علااى الخاضااعين ألح

 الماار ةليه. 1977( لسنة 11الالئحة المرافقة للقرار رقم )

 

 (9مادع )

 

، وعلاى مادير عاام 1988ويعمال باه مان أول أكتاوبر سانة  )*(ينار هذا القرار في الجريادع الرسامية

 المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه.

 ير الماليةوز

 جاسم محمد الخرافي

 هـ1409صفر 9التاريخ: 

 م 1988سبتمبر 20        

                                                           
( بتوووواريخ 1792تدراك بالعوووودد )، كمووووا نشوووور اسوووو2/10/1988( موووون الجريوووودة الرسوووومية الصووووادر بتوووواريخ 1791نشوووور بالعوووودد رقووووم )  )*(

9/10/1988. 
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 1988( لسنة 5قرار رقم )

 في اأن

 مواعيد وقواعد وةجراءات سداد االاتراكات وغيرها

 1988( لسنة 11من المبالغ المستحقة طبقا للقانون رقم )

 

 وزير المالية،

( لساانة 61اعيااة الصااادر باااألمر األميااري بالقااانون رقاام )علااى قااانون التأمينااات االجتم االطااالعبعااد 

 ،)*(والقوانين المعدلة له 1976

( لساانة 69وعلااى قااانون معااااات ومكافااات التقاعااد للعسااكريين الصااادر بالمرسااوم بالقااانون رقاام )

 والقوانين المعدلة له، 1980

جتماعيااة اختياريااا باالاااتراك فااي التأمينااات اال 1988( لساانة 11وعلااى المرسااوم بالقااانون رقاام )

 للعاملين في الخارج ومن في حكمهم،

باااأن قواعااد حساااب وأداء االاااتراكات والمبااالغ األخاارى  1977( لساانة 10) وعلااى القاارار رقاام

 المستحقة وفقا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية،

هـ 4/2/1409ي وبعد موافقة مجلس ةدارع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بجلسته المنعقدع ف

 .15/9/1988الموافق 

 

 -قــرر -

 

 (1مادع )

 

%( اهريا 15الماار ةليه بواقع ) 1988 ( لسنة11تؤدي االاتراكات عن الخاضعين للقانون رقم )

 من المرتب الخاضع للتأمين مقوما بالدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي.

  

رتب كافة األحكام المقررع لذلك بالنسبة للماؤمن علايهم العااملين فاي القطااعين ويراعي في تحديد الم

 الماار ةليه والقرارات الصادرع تنفيذا له. 1976( لسنة 61األهلي والنفطي طبقا ألحكام القانون رقم )

 

 (2مادع )

 

ذلاك تحسب االاتراكات على أساس المرتب في تاريخ بادء االااتراك عان كال عمال خاضاع للتاأمين و

 حتى أول يناير التالي.

 

                                                           
 .9/10/1988( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1792ورد بتصحيح هذه الفقرة استدراك بالعدد )  )*(
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ويلتزم المؤمن عليه بموافاع المؤسساة فاي أول ينااير مان كال سانة بااهادع مان صااحب العمال تباين 

مرتبه في هذا التاريخ على أن يصدق عليها من الجهات المختصة، وتحسب االاتراكات المستحقة خالل السنة 

 على أساس هذا المرتب.

ر حسااب االااتراكات علاى أسااس آخار ااهادع قادمت مناه وذلاك ةلاى وةذا لم تقدم هذه الاهادع يساتم

 حين حساب االاتراكات المستحقة فعالن على أساس بيان المرتب الخاضع للتأمين في أول يناير من كل سنة.

 

 (3مادع )

 

علااى المؤسسااة ةخطااار المااؤمن عليااه بعااد تسااجيله بقيمااة المرتااب الخاضااع للتااأمين بالاادينار الكااويتي 

 اتراك الذي يلتزم بأدائه اهريا من هذا المرتب، وذلك ةذا كان يتقاضى مرتبه بعملة أجنبية.وقيمة اال

 

على أن يعاد ةخطاره بذلك تبعا لتغير سعر الصرف في أول ينااير مان كال سانة أو تغيار المرتاب الاذي 

 تسحب على أساسه االاتراكات 

 (4مادع )

 

لألحكاام المنصاوص عليهاا باالمواد الساابقة وذلاك  يلتزم المؤمن علياه باأداء االااتراكات كاملاة طبقاا

 .طالما استمر ااتراكه

وال يعتاد فااي ذلااك بااأي تغيياار يطارأ علااى المرتااب خااالل الساانة وال باأي ساابب يااؤدي ةلااى عاادم صاارف 

 المرتب كليا أو جزئيا خالل مدع العمل الخاضع للتأمين.

 

التأمين وال يساتحق عان جازء الااهر ويستحق االاتراك كامال عن الاهر الذي بدأ فيه االاتراك في 

 الذي انتهى فيه.

 

 (5مادع )
 

 يكون ميعاد سداد االاتراك المستحق عن كل اهر خالل الفترع من أول الاهر التالي حتى نهايته.

 

 .)*(ويجوز للمؤمن عليه أداء االاتراكات مقدما عن أية مدع يقضيها في العمل الخاضع للتأمين

 

 (6مادع )
 

( سانويا % 6) عليه في حالة التأخير في ساداد االااتراكات باأداء فوائاد تحساب بواقاعيلتزم المؤمن 

 عن المدع من اليوم التالي النقضاء ميعاد السداد حتى تمام السداد.

 

 ( سنويا عن المدع الماار ةليها.% 4) كما يلتزم بأداء مبلغ ةضافي بواقع

 

                                                           
 .9/10/1988( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1792صدر بتصحيح هذه الفقرة استدراك بالعدد )  )*(
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 (7مادع )

 

المااار  1988( لسانة 11المستحقة طبقا للقاانون رقام ) يكون سداد االاتراكات وغيرها من المبالغ

ةليااه بالاادينار الكااويتي عاان طريااق اإليااداع لحساااب المؤسسااة فااي البنااوك التااي تحااددها أو بااايكات مسااحوبة 

 لصالحها على هذه البنوك أو نقدا بخزينتها.

 

 ويكون ةثبات تاريخ السداد وفقا لما يلي:

 

 تاريخ اإليداع بالبنوك. (1

 الايك ةلى المؤسسة.تاريخ ورود  (2

 تاريخ السداد نقدا.  (3

 

 وعلى المؤمن عليه ةخطار المؤسسة بتفاصيل ما يتم سداده وذلك على النماذج المعدع لهذا الغرض.

 (8مادع )

 

، وعلاى مادير عاام 1988ويعمال باه مان أول أكتاوبر سانة  )*(ينار هذا القرار في الجريادع الرسامية

 تنفيذه.المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة ل

 وزير المالية

 جاسم محمد الخرافي

 

 

 هـ1409صفـر 9التاريخ: 

 م1988سبتمبر 20       

 

                                                           
 .2/10/1988جريدة الرسمية الصادر بتاريخ ( من ال1791نشر بالعدد رقم )  )*(

 9/10/1988( من الجريدة المذكجرة بتاريخ 1792ما نشر استدراك بالعدد )ك
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 1991( لسنة 3قرار رقم )

 في اأن

 حاالت اإلعفاء من الفوائد والمبالغ اإلضافية المستحقة

 عن التأخير في سداد االاتراكات للماتركين

 1988( لسنة 11طبقا ألحكام المرسوم بالقانون رقم )

 

 وزير المالية،

( لسنة 61بعد اإلطالع على قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقم )

 والقوانين المعدلة له، 1976

باالاتراك في التأمينات االجتماعية اختياريا  1988( لسنة 11وعلى المرسوم بالقانون رقم )

 للعاملين في الخارج ومن في حكمهم،

 في اأن حاالت واروط اإلعفاء من الفوائد والمبالغ اإلضافية، 1978( لسنة 10رار رقم )وعلى الق

في اأن مواعيد وقواعد وةجراءات سداد االاتراكات وغيرها  1988( لسنة 5وعلى القرار رقم )

 ،198( لسنة 11من المبالغ المستحقة طبقا للقانون رقم )

 أمينات االجتماعية.ةدارع المؤسسة العامة للت وبعد موافقة مجلس

 

 -قــرر -

 

الماار  1988( لسنة 11يعفى المؤمن عليهم الماتركون طبقا ألحكام المرسوم بالقانون رقم ) (:1) مادع

 .31/12/1991حتى  1/8/1990ةليه من الفوائد والمبالغ اإلضافية المحسوبة عن الفترع 

 

لمبالغ اإلضافية، كلها أو بعضها، ةذا حالت يجوز لمدير عام المؤسسة اإلعفاء من الفوائد وا (:2مادع )

 أسباب قوية دون السداد في المواعيد القانونية.

 

، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة )*(ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية (:3مادع )

 لتنفيذه.

 وزير المالية              

 ناصر عبد هللا الروضان

 هـ1412األول  ربيع 16التاريخ: 

 م1991سبتمبـر  24الموافق:

 

 

 

                                                           
 .29/9/1991 ( من الجريدة الرسمية بتاريخ19نشر في العدد )  )*(
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 1998( لسنة 3قرار رقم )

 نأبا

 القواعد والاروط الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة

 التي قضيت في الخارج أو ما في حكمها

 

 وزير المالية ووزير المواصالت،

 

( لساانة 61رقـااـم ) علااى قااانون التأمينااات االجتماعيااة الصااادر باااألمر األميااري بالقااانون االطااالعبعااد 

 والقوانين المعدلة له، 1976

( لساانة 69وعلااى قااانون معااااات ومكافااات التقاعااد للعسااكريين الصااادر بالمرسااوم بالقااانون رقـااـم )

 والقوانين المعدلة له، 1980

 1992( لسااانة 130المعااادل بالمرسااوم بالقاااانون رقاام ) 1988( لساانة 11وعلااى المرسااوم رقااام )

 االجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم،باالاتراك في التأمينات 

ن قواعد حساب وأداء االاتراكات والمبالغ األخرى أبا 1977( لسنة 10وعلى القرار رقم )

 المستحقة وفقا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية والقرارات المعدلة له،

ةجراءات سداد االاتراكات والمباالغ في اأن مواعيد وقواعد و 1981( لسنة 10) وعلى القرار رقم

 األخرى المستحقة طبقا ألحكام الباب الخامس من قانون التأمينات االجتماعية والقرارات المعدلة له،

فااي ااأن قواعاد وةجااراءات تساجيل المااؤمن علايهم الخاضااعين  1988( لسانة 4وعلاى القارار رقاام )

 ،1988( لسنة 11للقانون رقم )

في ااأن مواعياد وقواعاد وةجاراءات ساداد االااتراكات وغيرهاا  1988نة ( لس5وعلى القرار رقم )

 ،1988( لسنة 11من المبالغ المستحقة طبقا للقانون رقم )

وبعاااد موافقاااة مجلاااس ةدارع المؤسساااة العاماااة للتأميناااات االجتماعياااة بجلساااته المنعقااادع بتااااريخ 

 م.4/5/1998هـ الموافق  7/1/1419

 

 -قــرر -

 

اء على طلب المؤمن عليه أو المستفيد ضم مدد الخدمة السابقة التي قضيت خارج الكويت (:  يجوز بن1مادع )

الماار ةليه  1976( لسنة 61أو داخلها لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام القانون رقم )

 وذلك وفقا للقواعد والاروط المنصوص عليها في هذا القرار.
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 (: ياترط لقبول طلب الضم ما يلي:2مادع )

(    سداد كافة المبالغ التاي تكاون قاد اساتحقت علاى الماؤمن علياه ةن كاان مان المااتركين طبقاا أ  

الماااار ةليااه أو طبقااا ألحكااام الباااب الخااامس ماان  1988( لساانة 11ألحكااام القااانون رقاام )

 الماار ةليه. 1976( لسنة 61القانون رقم )

 

لعمال بهاذا القارار أو مان تااريخ انتهااء ب(   أن يقدم الطلب في ميعاد ال يجاوز سنتين مان تااريخ ا 

 المدع المطلوب ضمها أيهما ألحق وذلك على النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.

 

 أن تكون المدد المطلوب ضمها تالية على بلوغ سن الثامنة عار. (ح

 

أن ترفااق بالطلااب الاااهادات المثبتااة للماادد المطلااوب ضاامها بعااد التصااديق عليهااا ماان الجهااات  (د

الماار ةليه، ويستثنى مان  1988( لسنة 4( من القرار رقم )7تصة بمراعاع حكم المادع )المخ

ةذا كان بيان المادع  1988( لسنة 11ذلك المؤمن عليهم الذين تم ااتراكهم طبقا للقانون رقم )

 السابقة ثابتا بالاهادع المقدمة عند بدء االاتراك.

 

 ي ةحدى الجهات اآلتية:هـ(  أن تكون المدد المطلوب ضمها قد قضيت ف

 الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو أية جهة عامة أخرى. -1

 الاركات المساهمة ذات االكتتاب العام. -2

الاركات المساهمة المقفلاة التاي تملكهاا الجهاات المنصاوص عليهاا فاي البنادين الساابقين   -3

 بمفردها أو مع غيرها.

 لي أو البنوك أو اركات التأمين.الجامعات أو معاهد التعليم العا  -4

 المنظمات الدولية أو اإلقليمية.  -5

 

(:  استثناء من حكم الفقرع )هـ( من المادع الساابقة يجاوز طلاب ضام المادد التاي قضايت فاي أياة جهاة 3مادع )

قبال العمال  1988( لسانة 11بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تم ااتراكهم طبقا ألحكام القانون رقم )

 اتراكهم عن عملهم لدى صاحب العمل.ةار وذلك عن مدد خدمتهم السابقة المتصلة بمدع بهذا القر

 

%( مان المرتاب الااهري الخاضاع للتاأمين أو ااريحة االااتراك فاي 15(:  يحدد مقابل الضم بواقاع )4مادع )

 مع مراعاع ما يلي: ،تاريخ تقديم طلب الضم وذلك عن كل اهر من المدع المطلوب ضمها

 

 ( دينارا اهريا.1250ةذا كان يجاوز ) 31/12/1994مرتب الخاضع للتأمين في يعتد بال (أ

 

ساتقالة نتهااء الخدماة باإلةيعتد بالمرتب الذي تحسب على أساسه الحقوق التأمينية باافتراض  (ب

في تاريخ تقديم الطلاب بالنسابة للماؤمن علايهم الاذين يعملاون فاي هاذا التااريخ فاي جهاات ال 



482 

 

تحديااد مرتباااتهم وترقياااتهم وعالواتهاام لاانظم توظااف معتماادع ماان يخضااع العاااملون فيهااا فااي 

 مجلس الخدمة المدنية أو أبرمت بمقتضى اتفاقات جماعية.

 

( من مرتب أو ااريحة % 10) ويجوز تقسيط مقابل الضم على أقساط يعادل كل منها

 االاتراك في تاريخ تقديم الطلب.

 

اء رغبته فاي تقسايطه خاالل مادع ال وعلى طالب الضم سداد المقابل دفعة واحدع أو ةبد

 تجاوز تسعين يوما من تاريخ ةخطاره بقيمته.

 

نقضاء التالي إلوفي حالة طلب التقسيط يستحق القسط الاهري ابتداء من أول الاهر 

اااهر علااى تاااريخ تقااديم هااذا الطلااب، ويكااون سااداد األقساااط فااي مواعيااد أداء االاااتراكات 

أو  1981( لسانة 10أو القارار رقام ) 1977( لسانة 10الاهرية وفقا ألحكاام القارار رقام )

 حسب األحوال. 1988( لسنة 5القرار رقم )

 

 ،إلتمام الضم استحقاق معاش تقاعدي ولاو كاان ناتجاا عان حسااب المادع المطلاوب ضامهاياترط  (: 5مادع )

 قتطاع ما يكون قد تبقى من أقساط مقابل الضم من المعاش.ةويستمر 

 

المسااتفيد مكافااأع تقاعااد وطلااب أو لااة انتهاااء الخدمااة أو االاااتراك باسااتحقاق المااؤمن عليااه فااي حا             

صرفها فإنه يرد له ما يكون قد أداه من مقابل الضم دفعة واحدع وذلك عند اكتمال صرف المكافاأع، 

جدياد خضوع للتأمين مان ةلى الأما ةذا لم يطلب الصرف أو لم يكتمل رد المكافأع فإنه يلتزم ةذا عاد 

باستئناف سداد أقساط مقابل الضم من تاريخ العاودع أو مان تااريخ طلاب ضام المادع التاي سابق أن 

 ستحق عنها المكافأع في تأمين آخر وتزاد مدع التقسيط بما يعادل مدع التوقف عن السداد.ا

 

اد سادادها وذلاك (:    يعفى من سداد أقساط مقابل الضم كما يعفى من ساداد األقسااط التاي لام يحال ميعا6) مادع

 في الحاالت اآلتية:

 وفاع المؤمن عليه أو المستفيد أو صاحب المعاش. (أ

 اتراك بسبب العجز الكامل.نتهاء الخدمة أو اإلة  (ب

 

%( من 10(:    تحدد مساهمة الخزانة العامة عن المدد السابقة التي يطلب ضمها لهذا القرار بواقع )7مادع )

 الضم وذلك عن كل اهر من تلك المدد. المرتب الذي حسب على أساسه مقابل

 

وعلى المؤسسة ةعداد كاوف اهرية تفصيلية بالمبالغ التي تستحق على الخزانة العامة تبعا للمادد              

التي يطلاب ضامها خاالل كال ااهر، وتكاون هاذه المباالغ واجباة األداء دفعاة واحادع فاي آخار الااهر 

 التالي للمطالبة بها.
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نتهاااء الخدمااة أو   ةفااي حاااالت  أحكااام هااذا القاارار علااى أصااحاب المعااااات والمسااتحقين (: تسااري8مااادع )

 .1/10/1988اتراك التي وقعت اعتبارا من اإل

 

%( مان المرتاب الاذي حساب  15) ويحدد مقابال الضام بالنسابة ألصاحاب المعاااات بواقاع

 ( من هذا القرار.4) على أساسه المعاش بمراعاع حكم البند )أ( من الفقرع األولى من المادع

 

ويعفى المستحقون من مقابل الضم، ويعتد في تقديم الطلب بالنسبة لهام بالطلاب المقادم مان 

 أي منهم.

 

وتستحق الزياادع الناتجاة عان الضام وكاذا القساط الااهري لمقابال   الضام اعتباارا مان أول 

 الاهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.

 

يدع الرسمية ويعمل به من تاريخ ناره، وعلى مدير عام المؤسساة اتخااذ (: ينار هذا القرار في الجر9مادع)

 .)*(اإلجراءات الالزمة لتنفيذه

 وزير المالية

 ووزير المواصالت

 على سالم العلي

 

 

 هـ1419محرم  8  :صدر في

 م1998مـايو  5  الموافـق:

 

 

 

                                                           
 .10/5/1998( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 359نشر بالعدد رقم )  )*(
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  2008( لسنة 2قرار رقم )

 باأن

 ل وسداد االاتراكاتتحديد مواعيد وقواعد وةجراءات التسجي

 بالنسبة للمؤمن عليهم الكويتيين العاملين في الخارج

 بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 :وزير المالية

( لساانة 61بعااد اإلطااالع علااى قااانون التأمينااات االجتماعيااة الصااادر باااألمر األميااري بالقااانون رقاام )

 والقوانين المعدلة له، 1976

باالاااتراك فااي التأمينااات االجتماعيااة اختياريااان  1988( لساانة 11لقااانون رقاام )وعلااى المرسااوم با

 ،1992( لسنة 130للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم )

 بنظام التأمين التكميلي، 1992( لسنة 128وعلى المرسوم بالقانون رقم )

أحكااام قااانون التأمينااات االجتماعيااة وزيااادع  بتعااديل بعااض 2001( لساانة 25وعلااى القااانون رقاام )

 ،2005( لسنة 2المعااات التقاعدية المعدل بالقانون رقم )

باااأن مااد الحمايااة التأمينيااة لمااواطني دول مجلااس التعاااون  2007( لساانة 44وعلااى القااانون رقاام )

 لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

 

قاااة مجلاااس ةدارع المؤسساااة العاماااة للتأميناااات االجتماعياااة بجلساااته المنعقااادع بتااااريخ وبعاااد مواف

 م.9/4/2008هـ الموافق 3/4/1429

 

 ـ قـــرر ـ

 

 التعاريف: أوالن 

 

 (: في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد:1مادع )

 

 أ  ـ بالمجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 ي مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ب ـ بدول المجلس: الدول األعضاء ف

( 44ج ـ بدولة مقر العمل: ةحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف أو العامل الخاضع للقانون رقم )

 الماار ةليه. 2007لسنة 

د ـ بجهاز التقاعد المدني/ التأمينات االجتماعية: الجهاز المعني في كل من دول المجلس بتطبيق قانون 

 تقاعد المدني أو التأمينات االجتماعية.أو نظام ال

هـ ـ بقانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات االجتماعية: أحد قوانين أو أنظمة التقاعد المدنية أو 

 التأمينات االجتماعية المطبقة بدول المجلس.
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دى دول و ـ بالموظف: كل من يعمل من مواطني دولة الكويت في ةحدى الجهات الحكومية المدنية بإح

 المجلس األخرى التي تسري باأنها أحكام قانون أو نظام الخدمة المدنية.

ز ـ بالعامل: كل من يعمل من مواطني دولة الكويت لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي في ةحدى دول 

 المجلس األخرى نظير أجر، ويخضع لقوانين أو أنظمة العمل السارية فيها.

ن أو أكثر، يكون ح ـ بصاحب العمل: كل اخص مدني  ن أو عامالن كويتيا طبيعي أو معنوي يستخدم موظفا

ن بأحكام قوانين أو أنظمة التقاعد المدني أو التأمينات االجتماعية في الدولة مقر العمل.  مخاطبا

( لسنة 44ط ـ بالمؤمن عليه: الموظف أو العامل الذي تتوافر فيه اروط الخضوع ألحكام القانون رقم )

 ةليه.الماار  2007

 ي ـ بالمؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالكويت.

 

ن   التسجيل: ثانيا

 

(: يكون االاتراك في التأمين المنصوص عليه في الباب الثالث من قانون التأمينات االجتماعية 2مادع )

ن بالنسبة للكويتيين الذين يعملون في ةحدى دول المجلس األخرى،  وتسري الماار ةليه ةلزاميا

الماار ةليه، وذلك بمراعاع األحكام الخاصة بهم  1988( لسنة 11عليهم أحكام القانون رقم )

 الماار ةليه. 2007( لسنة 44المنصوص عليها في القانون رقم )

 

(: ياترط لسريان اإللزام المنصوص عليه في المادع السابقة أن يكون العمل لدى صاحب عمل 3مادع )

 أو أنظمة التقاعد المدني أو التأمينات االجتماعية في الدولة مقر العمل. مخاطب بأحكام قوانين

 

(: يقف ااتراك المؤمن عليه في التأمين ةذا أصبح صاحب العمل غير مخاطب بأحكام قوانين أو 4مادع )

أنظمة التقاعد المدني أو التأمينات االجتماعية المعمول بها في دولة مقر العمل، أو التحق 

 يه لدى صاحب عمل ال تسري عليه أحكام القوانين أو األنظمة الماار ةليها.المؤمن عل

ن وفقان ألحكام القانون رقم  وال يحول ذلك دون حقه في طلب استمراره في االاتراك اختياريا

 الماار ةليه. 1988( لسنة 11)

 

حكام المقررع للمؤمن عليهم (: تسري على المؤمن عليهم الماتركين وفقان ألحكام هذا القرار جميع األ5مادع )

ن كانت  العاملين في القطاعين األهلي والنفطي في قانون التأمينات االجتماعية الماار ةليه أيا

 الجهات التي يعملون بها.

 

( من الئحة قواعد وةجراءات 22، 21، 13، 12، 8(: يتم تسجيل المؤمن عليه وفقان ألحكام المواد )6مادع )

، وذلك بمراعاع النماذج 1977( لسنة 11درع بالقرار الوزاري رقم )التسجيل بالمؤسسة الصا

 الماار ةليه. 2007( لسنة 44واالستمارات المعدع لتنفيذ أحكام القانون رقم )
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(: تقدم نماذج واستمارات التسجيل ةلى جهاز التقاعد المدني/ التأمينات االجتماعية في دولة مقر 7مادع )

في قانون/ نظام هذه الدولة، وذلك بعد استيفاء بياناتها ومرفقاتها،  العمل في المواعيد المقررع

ليقوم الجهاز المذكور بموافاع المؤسسة بهذه النماذج واالستمارات والمرفقات بعد مراجعتها 

 ومطابقة توقيعاتها.

وفي حالة امتناع صاحب العمل أو تراخيه في تسجيل أحد المؤمن عليهم في الميعاد المنصوص 

ن لنظام/ قانون التقاعد المدني/ التأمينات االجتماعية المعمول به في الدولة المذكورع، عليه  وفقا

 يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تسجيله من الجهاز المنصوص عليه في الفقرع السابقة.

 

ن لحكم الفقرع األولى من المادع )8مادع ) ( من 4(: في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه أو وقف ااتراكه وفقا

هذا القرار، يخطر صاحب العمل الجهاز المنصوص عليه في المادع السابقة بذلك على النموذج 

المعد لهذا الغرض، ليقوم الجهاز المذكور بإخطار المؤسسة بهذا النموذج، وذلك مع مراعاع 

 حكم المادع التالية.

 

ترفق التقارير والاهادات الطبية  (: ةذا كان سبب انتهاء الخدمة هو العجز أو المرض أو الوفاع،9مادع )

الالزمة إلثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاع بنموذج انتهاء الخدمة، وعلى المؤسسة عرض 

ن للضوابط واإلجراءات المعمول بها في المؤسسة لصرف  الموضوع على اللجان الطبية وفقا

 ية الماار ةليه.المستحقات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات االجتماع

 

ن   االاتراكات: ثالثا

 

 (: تطبق القواعد اآلتية في تحديد المرتب الذي تحسب على أساسه االاتراكات:10مادع )

 

ن ةليه كل ما يتقاضاه عادع من عالوات  -أ يامل المرتب ما يتقاضاه المؤمن عليه من أجر أساسي مضافا

 أو مكافات أو عمولة أو منح أو هبات دورية.

ن، أو زاد عما يعادل ) 230مرتب عما يعادل )ةذا قل ال -ب ن فانه ال يعتد  2500د.ك( اهريا د.ك( اهريا

 ةال بهذين الحدين.

ن للمرتب الجزاءات الموقعة على المؤمن عليه بالخصم من المرتب أو أي  -ج ال يعتبر تخفيضا

التي تأخذ  استقطاعات أخرى مثل ديون النفقة والقرض وااتراكات التأمينات االجتماعية واألقساط

 حكم االاتراكات.

في حساب المرتب الاهري لمن ال يتقاضون مرتباتهم مااهرع تحدد أيام العمل في الاهر بثالثين  -د

ن فيما عدا من ال تصرف لهم مرتبات عن أيام الراحة األسبوعية فتحدد عدد أيام العمل في الاهر  يوما

ن.  بست وعارين يوما

ق بالعمل عند التحاق المؤمن عليه ألول مرع، وذلك حتى أول يناير يعتد بالمرتب في تاريخ االلتحا -هـ

 التالي، ثم تحسب االاتراكات على أساس المرتب في أول اهر يناير من كل سنة.



487 

 

 

ن للقانون رقم )11مادع )  1988( لسنة 11(: يتحمل المؤمن عليه بالفرق بين االاتراكات المقررع وفقا

االاتراكات التي يقتطعها صاحب العمل من مرتبه وحصة الماار ةليه وبين مجموع حصته في 

ن للقوانين واألنظمة المعمول بها في دولة مقر العمل بما ال  صاحب العمل في االاتراكات وفقا

 يجاوز قيمة الحصة التي يتحمل بها صاحب العمل في الكويت عن الكويتي الذي يعمل لديه.

 

المدني أو التأمينات االجتماعية في دولة مقر العمل بكاف  (: يوافى صاحب العمل جهاز التقاعد12مادع )

ن به صورع  اهري بأسماء المؤمن عليهم، وقيمة االاتراكات المستحقة عن كل منهم، مرفقا

 ةيصال اإليداع بالحساب المصرفي الذي يحدد لهذا الغرض.

مرتب أو أجر المؤمن  (: تكون االاتراكات، وفروقها واألقساط التي يخصمها صاحب العمل من13مادع )

 عليه، واجبة األداء في المواعيد المنصوص عليها في قانون أو نظام دولة مقر العمل.

وفي حالة التأخير عن السداد في المواعيد المذكورع يتحمل صاحب العمل بأداء المبلغ اإلضافي 

 المنصوص عليه في القانون أو النظام المذكور.

أو بعض المؤمن عليهم، أو عدم ةبالغه بانتهاء خدمة أي منهم كما انه في حالة عدم تسجيل كل 

في المواعيد المقررع لذلك، أو أدائه االاتراكات على أساس مرتبات أو أجور غير حقيقية، فانه 

 يتحمل بالمبالغ اإلضافية المنصوص عليها في قانون أو نظام دولة مقر العمل.

في هذه المادع من حقوق المؤسسة، وتودع  وتعتبر قيمة المبالغ اإلضافية المنصوص عليها

 بالحساب المصرفي الماار ةليه في المادع السابقة.

 

(: في الحاالت المنصوص عليها في المادع السابقة، تقوم المؤسسة بإخطار جهاز التقاعد المدني أو 14مادع )

ى صاحب العمل، التأمينات االجتماعية بدولة مقر العمل ببيان تفصيلي عن المبالغ المستحقة عل

ن لإلجراءات المعمول بها في  وذلك لمطالبته بها، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيلها وفقا

 الدولة المذكورع.

 

(: يجوز لصاحب العمل سداد االاتراكات المستحقة عليه ـ بما في ذلك حصة المؤمن عليه ـ عن 15مادع )

على أقساط  30/6/2008تأمين حتى المدع من تاريخ ةلزام المؤمن عليه باالاتراك في ال

 اهرية تعادل عدد األاهر الكاملة من هذه المدع.

( من هذا القرار يعفى صاحب العمل من المبالغ اإلضافية 13واستثناء من أحكام المادع )

 المحسوبة عن المدع المبينة في الفقرع السابقة.

 

اإلضافية واألقساط وغيرها من االلتزامات  (: يكون صحيحان حساب االاتراكات وفروقها والمبالغ16مادع )

 المستحقة وفقان ألحكام هذا القرار، وةيداعها بالحساب المصرفي بعملة الدولة مقر العمل.
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(: يقدم صاحب العمل لجهاز التقاعد المدني/ التأمينات االجتماعية بدولة مقر العمل، في اهر يناير 17مادع )

ن بمرتبات أو أجور المؤمن عليهم عن هذا الاهر، وذلك على النموذج المعد  من كل عام بيانا

 لهذا الغرض، ليقوم الجهاز المذكور بموافاع المؤسسة بهذا البيان.

وفي حالة تخلف صاحب العمل عن تقديم البيان المذكور في المواعيد المقررع تحسب 

االاتراكات  االاتراكات الواجبة األداء على أساس آخر بيان قدم منه وذلك ةلى حين حساب

 المستحقة فعالن.

وفي حالة عدم تقديم بيانات أصالن تطلب المؤسسة من جهاز التقاعد المدني/ التأمينات 

االجتماعية بدولة مقر العمل ةجراء التحريات الالزمة للحصول على تلك البيانات، وفي هذه 

لتحريات من الحالة تحسب المبالغ المستحقة على صاحب العمل على أساس ما تسفر عنه ا

 ( من هذا القرار.14بيانات ويتخذ في اأنها اإلجراءات المنصوص عليها بالمادع )

 

 

الماار ةليه والقرارات المنفذع له أي  2007( لسنة 44(: ال يترتب على تطبيق أحكام القانون رقم )18مادع )

 مقر العمل. التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني أو التأمينات االجتماعية في دولة

 

 2001( لسنة 25و) 1992( لسنة 128و) 1976( لسنة 61(: تسري أحكام القوانين أرقام )19مادع )

الماار ةليه  2007( لسنة 44الماار ةليها فيما لم يرد باأنه نص خاص بالقانون رقم )

 والقرارات المنفذع له وبما ال يتعارض مع أحكامهما.

 

( لسنة 44الجريدع الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم )(: ينار هذا القرار في 20مادع )

 .)*(الماار ةليه، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه 2007

 

 وزير المالية

 مصطفى جاسم الامالي

  

 هـ3/4/1429التاريـخ:  

 م9/4/2008الموافق:  

                                                           
 ( من الجريدة الرسمية.866)نشر بالعدد رقم   )*(



489 

 

  2008( لسنة 3قرار رقم )

 باأن

 عيد وقواعد وةجراءات التسجيل وسداد االاتراكاتتحديد موا

 بالنسبة للمؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون 

 لدول الخليج العربية العاملين في الكويت

 

 وزير المالية،

( لسنة 61بعد اإلطالع على قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقم )

 لة له،والقوانين المعد 1976

باأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون  2007( لسنة 44وعلى القانون رقم )

 لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

وبعد موافقة مجلس ةدارع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بجلسته المنعقدع بتاريخ 

 م.9/4/2008فق هـ الموا3/4/1429

 

 ــ قـــرر ــ

 

 التعاريف: أوالن 

 

 (: في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد:1مادع )

 

 بالمجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. -أ

 بدول المجلس: الدول األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. -ب

 العامل بجنسيتها. بدولة موطن المؤمن عليه: ةحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف أو -ج

بجهاز التقاعد المدني/ التأمينات االجتماعية: الجهاز المعني في كل من دول المجلس المختص  -د

 بتطبيق قانون أو نظام التقاعد المدني أو التأمينات االجتماعية.

التأمينات  بقانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات االجتماعية: أحد قوانين أو أنظمة التقاعد المدني أو -هـ

 االجتماعية المطبقة بدول المجلس.

بالموظف: كل من يعمل من مواطني دول المجلس األخرى في ةحدى الجهات الحكومية المدنية في  -و

 دولة الكويت.

بالعامل: كل من يعمل من مواطني دول المجلس األخرى لدى صاحب عمل في دولة الكويت نظير أجر،  -ز

 السارية في دولة موطنه. ويخضع لقوانين أو أنظمة العمل

 بصاحب العمل: كل صاحب عمل مخاطب بأحكام قانون التأمينات االجتماعية الماار ةليه. -ح 
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بالمؤمن عليه: الموظف أو العامل الذي تتوافر فيه اروط الخضوع ألحكام قوانين/ أنظمة التقاعد  -ط

 المدني أو التأمينات االجتماعية في دولة موطنه.

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالكويت.بالمؤسسة:  -ي

 

ن   التسجيل: ثانيا

 

(: يلتزم صاحب العمل المخاطب بأحكام قانون التأمينات االجتماعية الماار ةليه باالاتراك في التأمين 2مادع )

ن  عن كل موظف أو عامل يلتحق لديه من حاملي جنسية ةحدى دول المجلس األخرى، وذلك وفقا

 رر في دولة موطنه.للنظام المق

 

ن بها المستندات الالزمة 3مادع ) (: يلتزم صاحب العمل بتقديم نماذج واستمارات التسجيل ةلى المؤسسة مرفقا

وفقان ألحكام نظام التقاعد المدني/ التأمينات االجتماعية المعمول به في دولة موطن المؤمن 

 ، أيهما ألحق.1/7/2008عليه، وذلك خالل عارع أيام من تاريخ االلتحاق أو 
 

(: تلتزم المؤسسة بموافاع أجهزع التقاعد المدني/ التأمينات االجتماعية في دولة موطن المؤمن عليه 4مادع )

 بنماذج واستمارات التسجيل ومرفقاتها بعد مراجعتها واستيفاء بياناتها، ومطابقة توقيعاتها.

دول المجلس العاملين في  وتحتفظ المؤسسة لديها بسجالت خاصة وةحصائيات عن مواطني

 الكويت، وذلك في ضوء البيانات التي ترد ةليها من أصحاب األعمال.

 

(: يلتزم صاحب العمل بإخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه خالل المواعيد المقررع في قانون 5مادع )

أو االستمارع المعدع  التأمينات االجتماعية الماار ةليه والقرارات المنفذع له، وذلك على النموذج

 لهذا الغرض.

 

ويسري حكم الفقرع السابقة ةذا فقد المؤمن عليه ارطان من اروط الخضوع ألحكام قانون/ 

 نظام التقاعد المدني/ التأمينات االجتماعية المعمول به في دولة موطنه.

المدني/ وتقوم المؤسسة بمراجعة البيانات ومطابقة التوقيعات، ثم موافاع أجهزع التقاعد 

 التأمينات االجتماعية في دولة موطن المؤمن عليه بالنموذج أو االستمارع المذكورع.

 

(: في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز أو المرض أو الوفاع، يلتزم صاحب العمل بأن 6مادع )

المؤسسة يرفق بإخطار انتهاء الخدمة مستند ةثبات العجز أو المرض أو اهادع الوفاع، وعلى 

التحقق من سالمة تلك المستندات واستكمالها ةذا لزم األمر قبل موافاع جهاز التقاعد المدني/ 

التأمينات االجتماعية بدولة موطن المؤمن عليه بها، وذلك لعرضها على اللجان الطبية وفقان 

 للضوابط واإلجراءات المعمول بها لديه.
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ق في اأنه األحكام والضوابط المعمول بها في قانون/ نظام التقاعد (: في حالة فقد المؤمن عليه، تطب7مادع )

المدني/ التأمينات االجتماعية في دولة موطنه، ويتم ةثبات الفقد وفقان لإلجراءات المعمول بها 

 في دولة الكويت.

 

ك فيما لم والقرارات المنفذع له وذل 2007( لسنة 44(: تسري على المؤمن عليه أحكام القانون رقم )8مادع )

يرد باأنه حكم خاص في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات االجتماعية بدولة موطنه. وبما 

 ال يتعارض مع أحكامه.

 

( لسنة 44(: تسري باأن أصحاب األعمال والمؤمن عليهم في حالة مخالفة أحكام القانون رقم )9مادع )

في قانون التأمينات االجتماعية الماار الماار ةليه، ذات العقوبات المنصوص عليها  2007

 ةليه والقرارات المنفذع له، وتؤول المبالغ المترتبة على ذلك أو المحكوم بها ةلى المؤسسة.

 

الماار ةليه والقرارات المنفذع له أي  2007( لسنة 44(: ال يترتب على تطبيق أحكام القانون رقم )10مادع )

 التزامات مالية على المؤسسة.

 

ن ثالث  االاتراكات: ا

 

ن للقوانين أو األنظمة المعمول 11مادع ) (: يتحمل صاحب العمل حصته في االاتراكات الاهرية محسوبة وفقا

بها في قانون أو نظام التقاعد المدني أو التأمينات االجتماعية بدولة موطن المؤمن عليه، وذلك 

 ديه.بما ال يجاوز قيمة حصة صاحب العمل عن الكويتي الذي يعمل ل

ن لحكم الفقرع السابقة يتحمل المؤمن عليه فروق االاتراكات.   وفي حالة التجاوز وفقا

 

(: مع مراعاع حكم الفقرع الثانية من المادع السابقة يتحمل المؤمن عليه حصته في االاتراكات 12مادع )

ن لقانون أو نظام التقاعد المدني أو التأمينات االجتماعية ب  دولة موطنه.الاهرية محسوبة وفقا

 

ن قيمة حصة المؤمن عليه 13مادع ) (: يلتزم صاحب العمل بأن يخصم من مرتب أو أجر المؤمن عليه اهريا

ن  في االاتراكات، وما قد يستحق عليه من فروق ااتراكات، أو أقساط، وأن يودعها ـ مضافا

ن ةليها حصة صاحب العمل في االاتراكات ـ بالحساب المصرفي الذي تخطره به الم ؤسسة، وفقا

 لما تحدده أجهزع التقاعد المدني/ التأمينات االجتماعية بدولة موطن المؤمن عليه.

كما يلتزم بموافاع المؤسسة بكاف اهري بأسماء المؤمن عليهم، وقيمة االاتراكات المستحقة 

ن به صورع ةيصال اإليداع بالحساب الماار ةليه في الفقرع السابقة.  عن كل منهم، مرفقا
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(: تكون االاتراكات، وفروقها واألقساط التي يلتزم صاحب العمل بخصمها من مرتب أو أجر 14ع )ماد

( من قانون التأمينات 90المؤمن عليه، واجبة األداء في المواعيد المنصوص عليها في المادع )

 االجتماعية الماار ةليه.

 

مل بأداء المبلغ اإلضافي وفي حالة التأخير عن السداد في الموعد المذكور يلتزم صاحب الع

 ( من القانون سالف الذكر.91المنصوص عليه في المادع )

 

كما انه في حالة عدم تسجيل كل أو بعض المؤمن عليهم، أو عدم اإلبالغ بانتهاء خدمة أي 

منهم في المواعيد المقررع لذلك، أو أداء االاتراكات على أساس مرتبات أو أجور غير حقيقية، 

( من القانون 92ل يلتزم بأداء المبلغ اإلضافي المنصوص عليه في المادع )فإن صاحب العم

 المذكور.

 

وتعتبر قيمة المبالغ اإلضافية من حقوق جهاز التقاعد المدني أو التأمينات االجتماعية في دولة 

موطن المؤمن عليه، ويلتزم صاحب العمل بإيداعها بالحساب المصرفي الماار ةليه في المادع 

 ة.السابق

 

(: في الحاالت المنصوص عليها في المادع السابقة، يقوم جهاز التقاعد المدني أو التأمينات 15مادع )

االجتماعية في دولة موطن المؤمن عليه بإخطار المؤسسة ببيان تفصيلي عن المبالغ المستحقة 

ن  لإلجراءات على صاحب العمل، وذلك لمطالبته بها، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيلها وفقا

 المعمول بها في دولة الكويت.

 

(: يجوز لصاحب العمل سداد االاتراكات المستحقة عليه ـ بما في ذلك حصة المؤمن عليه ـ عن 16مادع )

، على أقساط 30/6/2008المدع من تاريخ ةلزام المؤمن عليه باالاتراك في التأمين حتى 

 اهرية تعادل عدد األاهر الكاملة من هذه المدع.

( من هذا القرار يعفى صاحب العمل من المبالغ اإلضافية 14استثناء من أحكام المادع )و

 المحسوبة عن المدع المبينة في الفقرع السابقة.

 

(: يكون صحيحان حساب االاتراكات وفروقها والمبالغ اإلضافية واألقساط وغيرها من االلتزامات 17مادع )

 داعها بالحساب المصرفي بالدينار الكويتي.المستحقة وفقان ألحكام هذا القرار وةي

 

(: يلتزم صاحب العمل بأن يخطر المؤسسة بالتعديالت التي تطرأ على مرتبات أو أجور المؤمن 18مادع )

عليهم في المواعيد المحددع بقانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات االجتماعية المعمول بها في 

النموذج المعد لهذا الغرض، ليتسنى للمؤسسة موافاع دولة موطن المؤمن عليه، وذلك على 

 جهاز التقاعد المدني/ التأمينات االجتماعية بدولة موطن المؤمن عليه بهذا النموذج.
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( الماار 44(: ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم )19مادع )

 .)*(ذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذهةليه، وعلى مدير عام المؤسسة اتخا

 

 وزير المالية

 

 مصطفى جاسم الامالي

  

 هـ3/4/1429التاريـخ:   

 م2008/ 9/4الموافق:   

                                                           
 ( من الجريدة الرسمية.866نشر بالعدد رقم )  )*(
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 2016( لسنة 12قرار رقم )

 باأن

 تحديد مواعيد وقواعد وةجراءات التسجيل وسداد االاتراكات

 الكويتيين العاملين في الخارج للعسكريينبالنسبة 

 لس التعاون لدول الخليج العربيةبإحدى دول مج

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ،ووزير النفط بالوكالة وزير الماليةو

 

( لساانة 61علااى قااانون التأمينااات االجتماعيااة الصااادر باااألمر األميااري بالقااانون رقاام ) االطااالعبعااد 

 والقوانين المعدلة له، 1976

( لساانة 69رقاام )بالمرسااوم بالقااانون  معااااات ومكافااات التقاعااد للعسااكريين الصااادروعلااى قااانون 

 والقوانين المعدلة له، 1980

باالاااتراك فااي التأمينااات االجتماعيااة اختياريااان  1988( لساانة 11وعلااى المرسااوم بالقااانون رقاام )

 ،1992( لسنة 130للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم )

( 9المعادل بالقاانون رقام ) بنظام التأمين التكميلي 1992سنة ( ل128وعلى المرسوم بالقانون رقم )

 ،2011لسنة 

بتعااديل بعااض أحكااام قااانون التأمينااات االجتماعيااة وزيااادع  2001( لساانة 25وعلااى القااانون رقاام )

 والقوانين المعدلة له،المعااات التقاعدية 

نون التأمينات االجتماعياة بتقرير مكافأع مالية للخاضعين لقا 2014( لسنة 110وعلى القانون رقم )

 ،2015( لسنة 62وقانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين عند انتهاء االاتراك المعدل بالقانون رقم )

مااواطني دول للعسااكريين ماان اااأن مااد الحمايااة التأمينيااة فااي  2016لساانة ( 6وعلااى القااانون رقاام )

 لهم في أي دولة عضو في المجلس،س التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دوـمجل
 

بجلسته المنعقدع في  وبعـد موافـــقة مجلس ةدارع المؤسسة العــامة للتأمينات االجتماعــية

 .م 12/5/2016هـ الموافق 5/8/1437
 

 قـــرر ـ ــ

 

 أوالن: التعاريف

 

 :بــ (: في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد1مادع )
 

 ل الخليج العربية.أ  ـ المجلس: مجلس التعاون لدو

 ب ـ دول المجلس: الدول األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 2016( لسنة 6الخاضع للقانون رقم ) العسكريج ـ دولة مقر العمل: ةحدى دول المجلس التي يعمل بها 

 الماار ةليه.
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نظام التقاعد  /قانون : الجهاز المعني في كل من دول المجلس بتطبيق العسكريد ـ جهاز التقاعد 

 .العسكري

 العسكرية المطبقة بدول المجلس.قوانين أو أنظمة التقاعد أحد : العسكريهـ ـ قانون/ نظام التقاعد 

العسكرية بأي في ةحدى الجهات  بالصفة العسكرية : كل من يعمل من مواطني دولة الكويتالعسكريو ـ 

 دول المجلس األخرى.من 

جهة عسكرية تابعة ألي من دول المجلس وتطبق عليها قوانين/ نظم التقاعد  كل: الجهة العسكريةز ـ 

 العسكرية.

 ح ـ المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالكويت.

 

ن: التسجيل  ثانيا

 

تسري أحكام قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين الماار ةليه ةلزاميان على العسكريين (: 2مادع )

 ين الذين يعملون في أي من الجهات العسكرية في ةحدى دول المجلس األخرى.الكويتي

 

 ما يلي:(: ياترط لسريان اإللزام المنصوص عليه في المادع السابقة 3مادع )

في التقاعد العسكرية قوانين أو أنظمة جهة عسكرية تطبق عليها أن يكون العمل لدى  (1

 .الدولة مقر العمل

ممن تسري في اأنه أحكام قانون معااات ومكافات التقاعد  أن يكون العسكري الكويتي (2

 .للعسكريين الماار ةليه فيما لو كان يعمل داخل الكويت

 

 العسكري في التأمين ةذا فقد ارطان من الاروط المنصوص عليها في المادع السابقة.(: يقف ااتراك 4مادع )

ن وفقان ألحكام القانون رقم )وال يحول ذلك دون حقه في طلب استمراره في االاتراك اختي  1988( لسنة 11اريا

 الماار ةليه.

 

ن العسكري (: يتم تسجيل 5مادع ) الئحة قواعد وةجراءات التسجيل المنصوص عليها في ألحكام لوفقا

، وذلك بمراعاع النماذج واالستمارات 1977( لسنة 11بالمؤسسة الصادرع بالقرار رقم )

 الماار ةليه. 2016( لسنة 6م )أحكام القانون رق المعدع لتنفيذ

 

في دولة مقر العمل في المواعيد العسكري (: تقدم نماذج واستمارات التسجيل ةلى جهاز التقاعد 6مادع )

المقررع في قانون/ نظام هذه الدولة، وذلك بعد استيفاء بياناتها ومرفقاتها، ليقوم الجهاز 

ت والمرفقات بعد مراجعتها ومطابقة المذكور بموافاع المؤسسة بهذه النماذج واالستمارا

 توقيعاتها.
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في الميعاد المنصوص عليه وفقان أحد العسكريين في تسجيل  اأو تراخيهالجهة العسكرية وفي حالة امتناع 

أن يطلب تسجيله من الجهاز للعسكري يجوز  ،المعمول به في الدولة المذكورع نظامقانون / اللل

 المنصوص عليه في الفقرع السابقة.

 

ن لحكم المادع )العسكري (: في حالة انتهاء خدمة 7مادع ) خطر ت( من هذا القرار، 4أو وقف ااتراكه وفقا

الجهاز المنصوص عليه في المادع السابقة بذلك على النموذج المعد لهذا الجهة العسكرية 

مادع الغرض، ليقوم الجهاز المذكور بإخطار المؤسسة بهذا النموذج، وذلك مع مراعاع حكم ال

 التالية.

 

، ترفق التقارير أو االستاهاد (: ةذا كان سبب انتهاء الخدمة هو العجز أو المرض أو الوفاع8مادع )

بنموذج انتهاء أو االستاهاد والاهادات الطبية الالزمة إلثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاع 

ن للض وابط واإلجراءات الخدمة، وعلى المؤسسة عرض الموضوع على اللجان الطبية وفقا

معااات المعمول بها في المؤسسة لصرف المستحقات التأمينية المنصوص عليها في قانون 

 الماار ةليه.ومكافات التقاعد للعسكريين 

 

ن: االاتراكات  ثالثا
 

تطبق األحكام المنصوص عليها في قانون  (: في تحديد المرتب الذي تحسب على أساسه االاتراكات9مادع )

( لسنة 25والقانون رقم ) 1992( لسنة 128االجتماعية والمرسوم بالقانون رقم ) التأمينات

 الماار ةليها. 2014( لسنة 110والقانون رقم ) 2001

 

معااات ومكافات التقاعد بالفرق بين االاتراكات المقررع وفقان لقانون العسكري (: يتحمل 10مادع )

من الجهة العسكرية قتطعها تاتراكات التي الماار ةليه وبين مجموع حصته في االللعسكريين 

المعمول به في دولة مقر  للقانون / النظاممرتبه وحصة الجهة العسكرية في االاتراكات وفقان 

في الكويت عن الكويتي الذي الجهة العسكرية تحمل بها تالعمل بما ال يجاوز قيمة الحصة التي 

 .ايعمل لديه

 

في دولة مقر العمل بكاف اهري بأسماء العسكري جهاز التقاعد  الجهة العسكرية يوافت(: 11مادع )

ن به صورع ةيصال اإليداع العسكريين ، وقيمة االاتراكات المستحقة عن كل منهم، مرفقا

 بالحساب المصرفي الذي يحدد لهذا الغرض.
 

، واجبة عسكريالمن مرتب الجهة العسكرية خصمها ت(: تكون االاتراكات، وفروقها واألقساط التي 12مادع )

 نظام دولة مقر العمل. /األداء في المواعيد المنصوص عليها في قانون 

بأداء المبلغ الجهة العسكرية تحمل توفي حالة التأخير عن السداد في المواعيد المذكورع 

 النظام المذكور. /اإلضافي المنصوص عليه في القانون 
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بانتهاء خدمة أي منهم  اأو عدم ةبالغه نه في حالة عدم تسجيل كل أو بعض العسكريين،أكما 

تحمل ت انهإاالاتراكات على أساس مرتبات غير حقيقية، ف افي المواعيد المقررع لذلك، أو أدائه

 نظام دولة مقر العمل. /بالمبالغ اإلضافية المنصوص عليها في قانون 

وتودع بالحساب  وتعتبر المبالغ اإلضافية المنصوص عليها في هذه المادع من حقوق المؤسسة،

 المصرفي الماار ةليه في المادع السابقة.

 

العسكري (: في الحاالت المنصوص عليها في المادع السابقة، تقوم المؤسسة بإخطار جهاز التقاعد 13مادع )

 ا، وذلك لمطالبتهالجهة العسكريةبدولة مقر العمل ببيان تفصيلي عن المبالغ المستحقة على 

ن لإلجراءات المعمول بها في الدولة المذكورع. بها، واتخاذ اإلجراءات  الالزمة لتحصيلها وفقا

 

العسااكري ـ بمااا فااي ذلااك حصااة  اسااداد االاااتراكات المسااتحقة عليهااللجهااة العسااكرية (: يجااوز 14مااادع )

علاااى  31/7/2016باالااااتراك فاااي التاااأمين حتاااى العساااكري ـااا عااان المااادع مااان تااااريخ ةلااازام 

 الكاملة من هذه المدع.أقساط اهرية تعادل عدد األاهر 

عفى الجهة العسكرية من المبالغ اإلضافية ت( من هذا القرار 12واستثناء من أحكام المادع )

 المحسوبة عن المدع المبينة في الفقرع السابقة.

 

(: يكون صحيحان حساب االاتراكات وفروقها والمبالغ اإلضافية واألقساط وغيرها من االلتزامات 15مادع )

 وفقان ألحكام هذا القرار، وةيداعها بالحساب المصرفي بعملة الدولة مقر العمل.المستحقة 

 

الماار ةليه والقرارات المنفذع له أي  2016( لسنة 6(: ال يترتب على تطبيق أحكام القانون رقم )16مادع )

 في دولة مقر العمل.العسكري التزامات مالية على جهاز التقاعد 

 

 1992( لسنة 128و) 1980( لسنة 69و) 1976( لسنة 61لقوانين أرقام )(: تسري أحكام ا17مادع )

فيما لم يرد  االماار ةليها والقرارات المنفذع له 2014( لسنة 110و) 2001( لسنة 25و)

 الماار ةليه وبما ال يتعارض مع أحكامه. 2016( لسنة 6باأنه نص خاص بالقانون رقم )
 

 2016( لسنة 6دع الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم )(: ينار هذا القرار في الجري18مادع )

 .)*(الماار ةليه، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزير النفط بالوكالة وزير الماليةو

 

 أنس خالـد الصـالح 

 هـ10/8/1437التاريـخ:   

 م17/5/2016الموافق:   

                                                           
 (.1289بالعدد رقم ) 22/5/2016نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ   )*(
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  2016( لسنة 13قرار رقم )

 باأن

 تحديد مواعيد وقواعد وةجراءات التسجيل وسداد االاتراكات

 من مواطني دول مجلس التعاون  للعسكريينبالنسبة 

 لدول الخليج العربية العاملين في الكويت

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ،ووزير النفط بالوكالة وزير الماليةو
 

( لسنة 61التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقم )بعد اإلطالع على قانون 

 والقوانين المعدلة له، 1976

( لسنة 69وعلى قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم )

 والقوانين المعدلة له، 1980

مواطني دول للعسكريين من مينية اأن مد الحماية التأفي  2016لسنة ( 6وعلى القانون رقم )

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

بجلسته المنعقدع في  وبعـد موافـــقة مجلس ةدارع المؤسسة العــامة للتأمينات االجتماعــية

 .م 12/5/2016هـ الموافق 5/8/1437

 

 ـ قـــرر ـ
 

 فأوالن: التعاري

 

 :بــ (: في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد1مادع )

 المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. -أ

 دول المجلس: الدول األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. -ب

 جنسيتها.العسكري  يحمل: ةحدى دول المجلس التي العسكريدولة موطن  -ج

نظام التقاعد  /ل من دول المجلس بتطبيق قانون : الجهاز المعني في كالعسكريجهاز التقاعد  -د

 .العسكري

 المطبقة بدول المجلس.العسكرية : أحد قوانين أو أنظمة التقاعد العسكريقانون/ نظام التقاعد  -هـ

في ةحدى الجهات  بالصفة العسكرية : كل من يعمل من مواطني دول المجلس األخرىالعسكري -و

 في دولة الكويت.العسكرية 

كل جهة عسكرية مخاطبة بأحكام قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين : العسكرية الجهة -ز

 الماار ةليه.

 المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالكويت. -ح 
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ن: التسجيل  ثانيا

 

في اار ةليه الممعااات ومكافات التقاعد للعسكريين بأحكام قانون  ةالمخاطبالجهة العسكرية لتزم ت(: 2مادع )

 من حاملي جنسية ةحدى دول المجلس األخرى الديهحال قيامها بإلحاق أي عسكري بالعمل 

ن للقانون / النظام  ن وفقا  المقرر في دولة موطنه.باالاتراك عنه ةلزاميا

 

ن بها المستندات الجهة العسكرية لتزم ت(: 3مادع ) بتقديم نماذج واستمارات التسجيل ةلى المؤسسة مرفقا

، وذلك خالل عارع العسكرينظام المعمول به في دولة موطن القانون / الالزمة وفقان ألحكام ال

 أيهما ألحق. ،1/8/2016أو  أيام من تاريخ االلتحاق

 

بنماذج واستمارات العسكري التقاعد العسكري في دولة موطن جهاز (: تلتزم المؤسسة بموافاع 4مادع )

 استيفاء بياناتها، ومطابقة توقيعاتها.التسجيل ومرفقاتها بعد مراجعتها و

مواطني دول المجلس العسكريين من وتحتفظ المؤسسة لديها بسجالت خاصة وةحصائيات عن 

 .الجهات العسكريةالعاملين في الكويت، وذلك في ضوء البيانات التي ترد ةليها من 

 

ي خالل المواعيد المقررع في قانون (: تلتزم الجهة العسكرية بإخطار المؤسسة بانتهاء خدمة العسكر5مادع )

التأمينات االجتماعية الماار ةليه والقرارات المنفذع له، وذلك على النموذج أو االستمارع المعدع 

 لهذا الغرض.

نظام القانون/ الويسري حكم الفقرع السابقة ةذا فقد العسكري ارطان من اروط الخضوع ألحكام 

 المعمول به في دولة موطنه.

التقاعد العسكري في جهاز مؤسسة بمراجعة البيانات ومطابقة التوقيعات، ثم موافاع وتقوم ال

 بالنموذج أو االستمارع المذكورع.العسكري دولة موطن 

 

، تلتزم الجهة أو االستاهاد (: في حالة انتهاء خدمة العسكري بسبب العجز أو المرض أو الوفاع6مادع )

أو  دمة مستند ةثبات العجز أو المرض أو اهادع الوفاعرفق بإخطار انتهاء الختالعسكرية بأن 

، وعلى المؤسسة التحقق من سالمة تلك المستندات واستكمالها ةذا لزم األمر قبل االستاهاد

موافاع جهاز التقاعد العسكري بدولة موطن العسكري بها، وذلك لعرضها على اللجان الطبية 

ن للضوابط واإلجراءات المعمول بها لديه  .وفقا

 

نظام القانون/ ال، تطبق في اأنه األحكام والضوابط المعمول بها في أو أسره (: في حالة فقد العسكري7مادع )

ن لإلجراءات المعمول بها في دولة أو األسر في دولة موطنه، ويتم ةثبات الفقد المعمول به  وفقا

 الكويت.

 

والقرارات المنفذع له وذلك الماار ةليه  2016( لسنة 6(: تسري على العسكري أحكام القانون رقم )8مادع )

فيما لم يرد باأنه حكم خاص في قانون/ نظام التقاعد العسكري بدولة موطنه وبما ال يتعارض 

 مع أحكامه.
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 2016( لسنة 6والعسكريين في حالة مخالفة أحكام القانون رقم )الجهات العسكرية (: تسري باأن 9مادع )

المنصوص عليها في قانون التأمينات االجتماعية الماار ةليه  الماار ةليه، ذات العقوبات

 والقرارات المنفذع له، وتؤول المبالغ المترتبة على ذلك أو المحكوم بها ةلى المؤسسة.

 

الماار ةليه والقرارات المنفذع له أي  2016( لسنة 6(: ال يترتب على تطبيق أحكام القانون رقم )10مادع )

 المؤسسة.التزامات مالية على 

 

ن: االاتراكات  ثالثا

 

ن  اتحمل الجهة العسكرية حصتهت(: 11مادع ) نظام التقاعد  /قانون لفي االاتراكات الاهرية محسوبة وفقا

العسكري ، وذلك بما ال يجاوز قيمة حصة الجهة العسكرية عن العسكريبدولة موطن العسكري 

 .االكويتي الذي يعمل لديه

ن ل   فروق االاتراكات.بحكم الفقرع السابقة يتحمل العسكري وفي حالة التجاوز وفقا

 

(: مع مراعاع حكم الفقرع الثانية من المادع السابقة يتحمل العسكري حصته في االاتراكات الاهرية 12مادع )

ن لقانون   بدولة موطنه.العسكري نظام التقاعد  /محسوبة وفقا

 

ن قيمة حصة العسكري في  خصم من مرتبت(: تلتزم الجهة العسكرية بأن 13مادع ) العسكري اهريا

ن ةليها تاالاتراكات، وما قد يستحق عليه من فروق ااتراكات، أو أقساط، وأن  ودعها مضافا

ن لما  افي االاتراكات بالحساب المصرفي الذي تخطره تهاحص  جهازحدده يبه المؤسسة، وفقا

 التقاعد العسكري بدولة موطن العسكري.

ؤسسة بكاف اهري بأسماء العسكريين، وقيمة االاتراكات المستحقة لتزم بموافاع المتكما 

ن به صورع ةيصال اإليداع بالحساب الماار ةليه في الفقرع السابقة.  عن كل منهم، مرفقا

 

(: تكون االاتراكات، وفروقها واألقساط التي تلتزم الجهة العسكرية بخصمها من مرتب العسكري، 14مادع )

( من قانون التأمينات االجتماعية 90عيد المنصوص عليها في المادع )واجبة األداء في الموا

 الماار ةليه.

 

وفي حالة التأخير عن السداد في الموعد المذكور تلتزم الجهة العسكرية بأداء المبلغ اإلضافي 

 ( من القانون سالف الذكر.91المنصوص عليه في المادع )

ريين، أو عدم اإلبالغ بانتهاء خدمة أي منهم كما انه في حالة عدم تسجيل كل أو بعض العسك

في المواعيد المقررع لذلك، أو أداء االاتراكات على أساس مرتبات غير حقيقية، فإن الجهة 

 ( من القانون المذكور.92لتزم بأداء المبلغ اإلضافي المنصوص عليه في المادع )تالعسكرية 

في دولة موطن العسكري، العسكري عد وتعتبر قيمة المبالغ اإلضافية من حقوق جهاز التقا

 وتلتزم الجهة العسكرية بإيداعها بالحساب المصرفي الماار ةليه في المادع السابقة.
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في دولة موطن العسكري (: في الحاالت المنصوص عليها في المادع السابقة، يقوم جهاز التقاعد 15مادع )

ستحقة على الجهة العسكرية، وذلك العسكري بإخطار المؤسسة ببيان تفصيلي عن المبالغ الم

ن لإلجراءات المعمول بها في دولة  المطالبته بها، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيلها وفقا

 الكويت.

 

ـ بما في ذلك حصة العسكري ـ عن  اة العسكرية سداد االاتراكات المستحقة عليهــلجهل(: يجوز 16مادع )

على أقساط اهرية  ،31/7/2016ك في التأمين حتى المدع من تاريخ ةلزام العسكري باالاترا

 تعادل عدد األاهر الكاملة من هذه المدع.

عفى الجهة العسكرية من المبالغ اإلضافية ت( من هذا القرار 14واستثناء من أحكام المادع )

 المحسوبة عن المدع المبينة في الفقرع السابقة.

 

قها والمبالغ اإلضافية واألقساط وغيرها من االلتزامات (: يكون صحيحان حساب االاتراكات وفرو17مادع )

 المستحقة وفقان ألحكام هذا القرار وةيداعها بالحساب المصرفي بالدينار الكويتي.

 

خطر المؤسسة بالتعديالت التي تطرأ على مرتبات العسكريين في ت(: تلتزم الجهة العسكرية بأن 18مادع )

قاعد العسكري المعمول به في دولة موطن العسكري، وذلك المواعيد المحددع بقانون/ نظام الت

على النموذج المعد لهذا الغرض، ليتسنى للمؤسسة موافاع جهاز التقاعد العسكري بدولة موطن 

 العسكري بهذا النموذج.

 

ة لسن (6ل به من تاريخ العمل بالقانون رقم )ــــة، ويعمـــ(: ينار هذا القرار في الجريدع الرسمي19مادع )

 .)*(الماار ةليه، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه 2016

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزير النفط بالوكالة وزير الماليةو

 

 أنس خالـد الصـالح 

 
 
 

 هـ10/8/1437التاريـخ:   

 م17/5/2016الموافق:   

 

                                                           
 (.1289بالعدد رقم ) 22/5/2016نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ   )*(
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 2017( لسنة 6رقم ) قرار

 باأن

 أصحاب المعااات التقاعديةاروط وقواعد ااتراك 

 1988( لسنة 11في التأمين المنصوص عليه بالمرسوم بالقانون رقم )

 والجمع بين المعاش التقاعدي وبين المرتب في عمل من

 األعمال الخاضعة ألحكامه

 

 وزير المالية،

 

( لساانة 61األمر األميااري بالقااانون رقاام )باا قااانون التأمينااات االجتماعيااة الصااادر علااى االطااالعبعااد 

 والقوانين المعدلة له، 1976

( لساانة 69وعلااى قااانون معااااات ومكافااات التقاعااد للعسااكريين الصااادر بالمرسااوم بالقااانون رقاام )

 والقوانين المعدلة له، 1980

ن  1988( لساانة 11وعلااى المرسااوم بالقااانون رقاام ) باالاااتراك فااي التأمينااات االجتماعيااة اختياريااا

 ،1992( لسنة 130كمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم )للعاملين في الخارج ومن في ح

باااأن مااد الحمايااة التأمينيااة لمااواطني دول مجلااس التعاااون  2007( لساانة 44وعلااى القااانون رقاام )

 لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

ية للعسكريين من مواطني دول مجلاس مد الحماية التأمينباأن  2016( لسنة 6وعلى القانون رقم )

 ،التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

في ااأن قواعاد الجماع وتعياين الحاد األدناى للنصايب والقارارات  1978( لسنة 5وعلى القرار رقم )

 المعدلة له،

المحسااوبة طبقااان ألحكااام قااوانين  فااي اااأن ضاام ماادد الخدمااة 1981( لساانة 11وعلااى القاارار رقاام )

معااات ومكافات التقاعد للعسكريين ةلى مدع االاتراك في تأمين الباب الثالث من قانون التأمينات االجتماعياة 

 وكذا ضم المدد األخيرع ةلى المدد األولى واروط تحويل احتياطياتها والقرارات المعدلة له،

 واعد الجمع بين المعاش العسكري والمعاش المدني،في اأن ق 1981( لسنة 18وعلى القرار رقم )

فااي ااأن قواعاد وةجااراءات تساجيل المااؤمن علايهم الخاضااعين  1988( لسانة 4وعلاى القارار رقاام )

 ،1988( لسنة 11للقانون رقم )

في اأن اروط وقواعد ضم المدد المحسوبة في الباب الخامس  1994(  لسنة 3وعلى القرار رقم )

 ي الباب الثالث وتحويل االحتياطي عنها،ةلى مدع االاتراك ف

وبعاااد موافقاااة مجلاااس ةدارع المؤسساااة العاماااة للتأميناااات االجتماعياااة بجلساااته المنعقااادع بتااااريخ 

 م. 19/12/2017هـ الموافق  1/4/1439
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 ــ قــــــــــــررــ 

 

 1976( لسانة 61يجوز ألصحاب المعااات التقاعدية المساتحقة وفقاان ألحكاام القاانون رقام ) (: 1مادع )

الماار ةليهما االاتراك في التأمين المنصاوص علياه فاي  1980( لسنة 69أو القانون رقم )

ن للااروط والقواعاد الاواردع فاي  1988( لسنة 11المرسوم بالقانون رقم ) المااار ةلياه وفقاا

 هذا القرار.

 

 1988( لسانة 11رقم )ياترط لالاتراك في التأمين المنصوص عليه في المرسوم بالقانون  (:2مادع )

 الماار ةليه ما يلي:

أن يقدم طلاب االااتراك علاى النماوذج الاذي تعاده المؤسساة لهاذا الغارض ماع مراعااع  (أ

 الماار ةليه. 1988( لسنة 4أحكام القرار رقم )

أن يتضاامن طلااب االاااتراك المنصااوص عليااه فااي البنااد السااابق طلااب ةيقاااف صاارف   (ب

ي التأمين، كما يتضمن طلب ضم المدع السابقة المعاش التقاعدي طوال مدع االاتراك ف

التي استحق عنها المعاش التقاعدي ةلى مدع االاتراك في التأمين الماار ةليه ةذا كاان 

ن وفقااان ألحكااام الباااب الخااامس ماان القااانون رقاام ) أو  1976( لساانة 61المعاااش مسااتحقا

 الماار ةليهما. 1980( لسنة 69القانون رقم )

 ضم المدع السابقة التي استحق عنها المعاش الموقوف ةال بتحقق الارطين التاليين:ال يتم  (: 3مادع )

( 11قضاء مدع ااتراك فعلية في التأمين المنصوص عليه في المرسوم بالقانون رقم ) (أ

( اااهران، ويسااتثنى ماان ذلااك حاااالت انتهاااء 24الماااار ةليااه ال تقاال عاان ) 1988لساانة 

 صحية أو العجز الكامل أو الوفاع.االاتراك بسبب المرض أو األسباب ال

ن للمرسوم بالقاانون رقام ) (ب المااار ةلياه  1988( لسانة 11استحقاق معاش تقاعدي وفقا

عن مدع االاتراك فيه والمدع المضامومة ةليهاا ال يقال عان المعااش الساابق الموقاوف 

ن ةليه الزيادات التي تقررت في المعااات التقاعدية خالل فترع االاتراك.  مضافا

 

يحول احتياطي المدد التي تتضم وفقان ألحكام هذا القرار من صندوق التأمين الذي خضاعت لاه  (:4ادع )م

هذه المادد ةلاى صاندوق التاأمين المحاول ةلياه، ويحساب االحتيااطي وفقاان ألحكاام القارار رقام 

 الماار ةليهما بحسب األحوال. 1994( لسنة 3أو القرار رقم ) 1981( لسنة 11)

 

( مان هاذا القارار، 4( و)3بناد ب( و) /2ستثناء من األحكاام المنصاوص عليهاا فاي الماواد )ا (:5مادع )

أو  1976( لساانة 61يجااوز لصاااحب المعاااش وفقااان ألحكااام الباااب الثالااث ماان القااانون رقاام )

الماار ةليهماا الاذي طلاب االااتراك فاي التاأمين المنصاوص  1980( لسنة 69القانون رقم )

ن لهاذا القارار أن يجماع  1988( لسانة 11ن رقم )عليه في المرسوم بالقانو المااار ةلياه وفقاا

بااين المعاااش التقاعاادي وبااين المرتااب فااي عماال ماان األعمااال الخاضااعة للمرسااوم بالقااانون 

األخير حتى ولو دخلت ضمن مدع خدمته المحسوبة في المعاش مدع قضيت فاي أي مان هاذه 
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ن   1978( لسانة 5 ألحكاام القارار رقام )األعمال وذلك ةذا توافرت في اأنه اروط الجمع وفقاا

 الماار ةليه.

ن للمرسوم بالقانون رقام ) المااار  1988( لسانة 11ويعتبر العمل الذي تم االاتراك عنه وفقا

 ةليه في حكم العمل في القطاع األهلي.

وتكون المدع التي يتعين أن يتقدم صاحب المعاش خاللها بطلب الجمع ستة أاهر من تااريخ 

 االاتراك.

 ويجوز التجاوز عن التأخير في تقديم الطلب ةذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك.

وتسري في اأن مدع االاتراك التي تم فيها الجمع بين المعاش التقاعدي وبين المرتب عناد 

المااار ةليهماا  1981( لسانة 18أو القرار رقم ) 1978( لسنة 5انتهائها أحكام القرار رقم )

 ال يتعارض مع أحكام هذا القرار. بحسب األحوال، وذلك بما

 

ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية ويعمل به من أول الاهر التالي لتااريخ نااره، وعلاى  (:6مادع )

 مدير عام المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه.

 

 وزير المالية

 د.نايف فالح مبارك الحجرف

 هـ 1439ربيع اآلخر  6صدر في: 

 م 2017ديسمبر  24الموافـق: 



505 

 

 2017( لسنة 7رقم )قرار 

 باــأن

 المنصوص عليه عودع االاتراك في التأميناروط وقواعد 

 1988( لسنة 11بالمرسوم بالقانون رقم )

 وحساب مدع التوقف ضمن مدع االاتراك

 وزير المالية، 

 

( لساانة 61رقاام ) بعااد االطااالع علااى قااانون التأمينااات االجتماعيااة الصااادر باااألمر األميااري بالقااانون 

 والقوانين المعدلة له، 1976

باالاااتراك فااي التأمينااات االجتماعيااة اختياريااان  1988( لساانة 11وعلااى المرسااوم بالقااانون رقاام ) 

 ،1992( لسنة 130للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم )

ات تساجيل المااؤمن علايهم الخاضااعين فااي ااأن قواعاد وةجااراء 1988( لسانة 4وعلاى القارار رقاام ) 

 ،1988( لسنة 11للقانون رقم )

المنعقدع بتااريخ وبعــد مـوافقــة مجلـس ةدارع المؤسســــة العامـــــة للتأمينات االجتماعيـــة بجلسته  

 م. 19/12/2017هـ الموافق  1/4/1439

 

 ـــ  قــرر ــــ

 

 1988( لسانة 11منصوص عليه في المرسوم بالقانون رقام )(: يقف انتفاع المؤمن عليه بالتأمين ال1مادع )

ن. يالماار ةليه ةذا توقف عن أداء اثن ن متتاليا  عار ااتراكا

( من المرسوم بالقانون الماار ةليه، يجوز للمؤمن عليه العودع ةلى 5ومع مراعاع أحكام المادع )

ن  للقواعاد والااروط الاواردع االاتراك في التأمين وحساب مدع التوقف ضامن مادع االااتراك وفقاا

 في هذا القرار.

 ويسري حكم الفقرع السابقة ةذا كان االاتراك قد أوقف بناء على رغبة المؤمن عليه.

 

(: تكون العودع ةلى التأمين بنااء علاى طلاب يقدماه الماؤمن علياه علاى النماوذج الاذي تعاده المؤسساة 2مادع )

 لهذا الغرض، وياترط لقبول الطلب ما يلي:

لحاالت الوقف الساابقة علاى  دم في ميعاد ال يجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القرارأن يق (أ)

، أو من تاريخ ةبالغ المؤمن علياه بوقاف انتفاعاه بالتاأمين أو مان تااريخ وقاف هذا التاريخ

 .لحاالت الوقف اعتباران من تاريخ العمل بالقراراالاتراك بناء على طلبه 

 

أن المؤمن عليه كان يعمل في ةحادى الجهاات المبيناة بالماادع أن يرفق بالطلب اهادع تثبت  (ب)

الماار ةليه مع بيان قيمة المرتب الاهري وما طارأ  1988( لسنة 4( من القرار رقم )3)
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عليااه ماان تطااورات خااالل ماادع التوقااف، علااى أن يصاادق علااى هااذه الاااهادع ماان الجهااات 

 المختصة.

 

اك في التأمين اعتباران من أول الاهر التالي لاورود الطلاب فاي (: تكون عودع المؤمن عليه ةلى االاتر3مادع )

 حالة الموافقة على طلب العودع.

 

(: يجوز للمؤمن عليه الذي تمت الموافقة على عودته ةلاى االااتراك وفقاان ألحكاام الماادتين الساابقتين 4مادع )

 يلي: أن يطلب حساب مدع التوقف ضمن مدع االاتراك، وياترط لحساب هذه المدع ما

 

خاالل مادع ال تجااوز ثالثاة أااهر مان تااريخ على النموذج المعاد لهاذا الغارض تقديم الطلب  (أ)

 اإلخطار بالموافقة على العودع ةلى االاتراك في التأمين.

ن ةليها المبالغ اإلضافية المقررع في حالة  (ب) سداد االاتراكات المستحقة عن مدع التوقف مضافا

ى مساتحقة للمؤسساة، وذلاك خاالل مادع ال تجااوز ثالثاة التأخير في السداد وأي مباالغ أخار

 أاهر من تاريخ ةخطاره بها.

 

ويجوز للمؤسسة قبول طلب السداد على أقساط ااهرية ال تجااوز عادد األااهر الكاملاة مان مادع 

التوقف، وةذا انتهت الخدمة قبل سداد كامل األقساط، يخصم باقي األقساط من المعااش التقاعادي 

 عد أو أنصبة المستحقين حسب األحوال.أو مكافأع التقا

 

ن للفقرتين السابقتين يعتبر الطلب كأن لم يكن.  وفي حال عدم السداد وفقا

 

(: ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية، ويعمل به من أول الاهر التالي لتااريخ نااره، وعلاى مادير 5مادع )

 عام المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه.

 

 ماليةوزير ال

 د.نايف فالح مبارك الحجرف

 

 هـ 1439ربيع اآلخر  6صدر في: 

 م 2017ديسمبر  24الموافـق: 
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 2017( لسنة 8رقم ) قرار 

 باأن

 ةثبات حاالت العجز الكامل أو األسباب الصحية

 أو استمرار حالة المرض التي يستحق فيها المعاش المؤقت

ن للمرسوم بالقانون رقم )  1988( لسنة 11وفقا

 زير المالية،و

( لساانة 61بعااد االطااالع علااى قااانون التأمينااات االجتماعيااة الصااادر باااألمر األميااري بالقااانون رقاام )

 والقوانين المعدلة له، 1976

باالاااتراك فااي التأمينااات االجتماعيااة اختياريااان  1988( لساانة 11وعلااى المرسااوم بالقااانون رقاام )

 ،1992( لسنة 130رسوم بالقانون رقم )للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالم

بااااأن ةجاااراءات ومساااتندات ومواعياااد صااارف المعاااااات  1977( لسااانة 12وعلاااى القااارار رقااام )

 ومكافات التقاعد،

فاي ااأن قواعاد وةجاراءات تساجيل الماؤمن علايهم الخاضاعين  1988( لسانة 4وعلى القرار رقام )

 ،1988( لسنة 11للقانون رقم )

 فـــــــي اـــــــأن تاكيـــــــل اللجنـــــــة الطبيـــــــة، 2011نة ( لس1وعلى القرار رقم )

باااأن مواعيااد ونظااام فحااص صاااحب المعاااش المؤقاات طبقااان  2016( لساانة 2وعلااى القاارار رقاام )

 ( من قانون التأمينات االجتماعية،18ألحكام المادع )

المنعقااادع بتااااريخ بجلساااته  وبعاااد موافقاااة مجلاااس ةدارع المؤسساااة العاماااة للتأميناااات االجتماعياااة

 م. 19/12/2017هـ الموافق  1/4/1439

 ــ قــــــــــــرر ــ

يكون ةثبات حاالت العجز الكامل أو األسباب الصحية أو استمرار حالة المرض التي يساتحق  (: 1مادع )

ن للمرسوم بالقانون رقم ) المااار  1988( لسنة 11فيها المعاش المؤقت للمؤمن عليهم وفقا

ن لألحكام واإلجراءات التي تسري في هذا الاأن بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في ةلي ه طبقا

 القطاعين األهلي والنفطي المنصوص عليها في قانون التأمينات االجتماعية الماار ةليه.

ويجااوز للمؤسسااة فااي حااال تعااذر توقيااع الكاااف الطبااي وفقااان ألحكااام الفقاارع السااابقة علااى 

يكون مقر عمله أو محل ةقامته في الخارج االكتفاء بما يقدمه من تقارير  المؤمن عليه الذي

 طبية ومستندات مثبتة لحالته الصحية معتمدع ومصدق عليها من الجهات المختصة.

ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية ويعمل به من تاريخ ناره، وعلى مدير عام المؤسسة  (:2مادع )

 تنفيذه.اتخاذ اإلجراءات الالزمة ل

 وزير المالية

 د.نايف فالح مبارك الحجرف

 هـ 1439ربيع اآلخر  6صدر في: 

 م 2017ديسمبر  24الموافـق: 
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 2017( لسنة 9رقم )قرار 

 باأن

 قواعد وةجراءات صرف الحقوق التأمينية

 التي تستحق بانتهاء العمل الذي تم االاتراك عنه

ن ألحكام المرسوم بالقانون رقم )  1988ة ( لسن11وفقا

 ،وزير المالية

 

 1976( لسانة 61بعد االطالع على قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقام )

 والقوانين المعدلة له،

ن للعااملين  1988( لسنة 11وعلى المرسوم بالقانون رقم ) باالاتراك في التأمينات االجتماعية اختياريا

 ،1992( لسنة 130معدل بالمرسوم بالقانون رقم )في الخارج ومن في حكمهم ال

باأن ةجراءات ومساتندات ومواعياد صارف المعاااات ومكافاات  1977( لسنة 12وعلى القرار رقم )

 التقاعد،

فااي اااأن قواعااد وةجااراءات تسااجيل المااؤمن علاايهم الخاضااعين  1988( لساانة 4وعلااى القاارار رقاام )

 ،1988( لسنة 11للقانون رقم )

المنعقااادع بتااااريخ ـاااـة مجلاااس ةدارع المؤسساااة العاماااة للتأميناااات االجتماعياااة بجلساااته وبعــاااـد موافق

 م. 19/12/2017هـ الموافق  1/4/1439

 

 ــ قــــــــــــرر ــ 

 

تسري فاي ااأن قواعاد وةجاراءات صارف الحقاوق التأمينياة التاي تساتحق بانتهااء العمال الاذي تام (: 1مادع )

ن للمرساوم بالقاا المااار ةلياه أحكاام القارار رقام  1988( لسانة 11نون رقام )االاتراك عنه وفقا

 الماار ةليه، وبما ال يتعارض مع أحكامه. 1977( لسنة 12)

 

ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية ويعمل به من تاريخ ناره، وعلى مدير عام المؤسساة اتخااذ (: 2مادع )

 اإلجراءات الالزمة لتنفيذه.

 

 وزير المالية

 مبارك الحجرف د.نايف فالح

 

 هـ 1439ربيع اآلخر  6صدر في: 

 م 2017ديسمبر  24الموافـق: 
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 الرابعالقسم 
 

 

 المراسيم والقرارات 

 الخاصة بالمعااات العسكرية
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 1980( لسنة 97رقم ) مرسوم

 باأن معاملة حملة المؤهالت من المجندين ةلزاميا

 الحكومةواالحتياطيين والمدنيين العاملين بتكليف من 

 في مناطق العمليات الحربية

 

 نحن جابر األحمد الصباح        أمير الكويت،

 

بإصاادار  1980( لساانة 69( ماان )أوال/ب( ماان القااانون رقاام )13بعااد اإلطااالع علااى المااادع )

 قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين،

 

 وبناء على عرض وزراء المالية والدفاع والداخلية،

 

 مجلس الـوزراء، وبعد موافقة

 

 رسمنا بـاآلتي:

 

 مادع أولي

 

المجنااادون ةلزامياااا واالحتيااااطيون والمااادنيون العااااملون بتكلياااف مااان الحكوماااة فاااي منااااطق 

العمليات الحربية الذين ال يحملون رتبة عسكرية وال ياغلون وظائف مدنية يعاملون في تطبياق أحكاام 

 ما يلي ةذا كانوا من حملة المؤهالت:الماار ةليه طبقا ل 1980( لسنة 69القانون رقم )

 

 الدكتوراه أو ما يعادلها يعاملون على أساس رتبة رائد.-1

 الماجستير أو ما يعادلها يعاملون على أساس رتبة نقيب.-2

 الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها يعاملون على أساس رتبة مالزم أول.-3

 على أساس رتبة وكيل ضابط. الثانوية العامة أو ما يعادلها يعاملون-4
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 مادع ثانية

 

تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تااريخ العمال بالقاانون رقام  -كل فيما يخصه  -على الوزراء 

 .)*(الماار ةليه، وينار في الجريدع الرسمية 1980( لسنة 69)

 

 أمير الكويت

 جابر األحمد

 رئيس مجلس الوزراء

 سعد العبد هللا الصباح

 زير الماليةو

 عبد الرحمن سالم العتيقي

 

 وزير الدفاع                                                      وزير الداخلية

 سالم الصباح                                                نواف األحمد الجابر

 

 

 صدر بقصر السيف،

 هـ1400ذو الحجة  27فــي:  

 م1980ـر نوفمب   5الموافق: 

                                                           
 .1/3/1981، وعموول بووه اعتبووارا من 1980نجفمبر  9( الصادر في 1326نشر في الجريدة الرسمية العدد )  )*(
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 2008( لسنة 495قرار مجلس الوزراء رقم )

 

 باأن

 منح معااات استثنائية ومكافات استحقاق للعسكريين

 

( المتضامن 212والمارقم ) 17/4/2008اطلع المجلس على كتاب دياوان الخدماة المدنياة المؤرخاة 

دع المعااااات التقاعديااة اإلاااارع ةلااى تقاادم الجهااات العسااكرية )الجاايش/ الااارطة/ الحاارس الااوطني( بطلااب زيااا

للعسكريين وذلك خالل االجتماع الذي عقد لهذا الغرض، لتسهيل تقاعد العسكريين ممن امضوا مددان طويلة في 

الخدمااة وةفساااح المجااال لغياارهم، ولقااد تاام التباحااث فااي جميااع االقتراحااات المقدمااة وتبااين أن الحلااول الممكنااة 

 بصفة عاجلة تتمثل في اآلتي:

 

 افأع االستحقاق:زيادع مكــ 1

ن للعسكريين عند انتهاء الخدمة بحيث تكون رواتب سنتين ااملة بدالن  وهي المكافأع التي تصرف حاليا

ن ـ علاى أن يكاون قاد خادم العساكري ) ( سانة علاى األقال خدماة 25من رواتب سنة واحدع ااملة المطباق حالياا

 .فعلية ـ أما من يخدم مدع أقل فإن قيمة المكافأع تقل عن ذلك

 

منح معاش استثنائي للراغبين في ترك الخدمة العسكرية من القياديين ممن تعادل رتبهم العسكرية درجتاي ــ 2

 وكيل وزارع أو وكيل وزارع مساعد في الكادر العام:

وذلك على غرار ما تم بالنسبة للقياديين في الجهات الحكومية وكذلك الدبلوماسيين حياث صادر قارار 

، والقرار 25/6/2006( المنعقد بتاريخ 2/2008ـــ44( المتخذ باجتماعه رقم )646/6مجلس الوزراء رقم )

بماانح وكااالء الااوزارات  8/10/2006( المنعقااد بتاااريخ 3/2006ـااـ62( المتخااذ باجتماعااه رقاام )1070رقاام )

فاي  والوكالء المساعدين ومن في حكمهم عند االستقالة فقط )دون أسباب انتهاء الخدمة األخرى( ممن أمضوا

ن للمااادع )30الخدمااة ) ( ماان قااانون التأمينااات االجتماعيااة باإلضااافة ةلااى مااا 80( ساانة معاااش اسااتثنائي طبقااا

( 500( دينار اهريان ويمنح الوكيل المسااعد )750يستحقونه من معاش تقاعدي، بحيث يمنح وكيل الوزارع )

ن، ويعمل بهذا القرار حتى   .31/12/2006دينار اهريا

 

الضوابط واألسس لتطبيق هذا القرار على العسكريين، وأنه وبافتراض أن األعداد  وقد تضمن الكتاب

( حالاااة فاااي القطاعاااات العساااكرية الاااثالث مجتمعاااة، 300التاااي سااايطبق عليهاااا االقتاااراح فاااي السااانة األولاااى )

 %( منهم ياغلون رتب تعادل درجة وكيل وزارع فما فوق والباقي يعادل درجة وكيل وزارع10وبافتراض أن )

( ملياون ديناار، وقارر المجلاس ماا 25مساعد، فان التكلفة التقديرية اإلجمالياة لهاذا العادد ساتكون فاي حادود )

 يلي:
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 القــــــرار

 

)الجاايش/ الااارطة/ الحاارس  )*(أوالن: الموافقااة علااى ماانح معاااش اسااتثنائي للعسااكريين فااي القطاعااات الااثالث

الخااص بمعاااات ومكافاات  1980( لسانة 69رقم ) ( من القانون14الوطني(، وذلك بناء على المادع )

ن للضوابط والاروط التالية:  التقاعد للعسكريين، وفقا

 

 ـــ مقدار المعاش االستثنائي:1

 ( دينار اهريان.500( دينار اهريان ب ـــ رتبة عقيد + عميد )750أـــ رتبة لواء فما فوق )

 

 ـــ معايير االستحقاق:2

 ن رتبة عقيد فيما فوق.يطبق المعاش االستثنائي م

 

 ــ رتبة استحقاق المعاش االستثنائي:3

 يمنح المعاش االستثنائي على أساس الرتبة الحالية أو الرتبة التي منحت له عند ةحالته ةلى التقاعد.

 

 ــ حاالت االستحقاق:4

 اإلحالة للتقاعد. -أ

 بلوغ السن القانوني. -ب

 انتهاء الخدمة بسبب العجز الصحي عن العمل. -ج

 فاع.الو -د

 

 ـــ أحكام عامة:5 

ال يسري هذا القرار على العسكري المحكوم علياه بجناياة أو بجريماة مخلاة بالاارف واألماناة ماا لام  -أ

ياارد ةليااه اعتباااره، أو المحكااوم عليااه باإلدانااة فااي ةحاادى قضااايا أماان الدولااة، أو ماان أنهياات خدماتااه 

 للمصلحة العامة.

 د صدور هذا القرار.ال يسري القرار على من أعيد ةلى الخدمة بع -ب

 

( سانة براتاب سانتين بادالن مان 25ثانيان: منح مكافأع االستحقاق لمن تنتهي خدمته مان العساكريين بعاد خدماة )

ن.  راتب سنة المطبق حاليا

 

ن: تختص اللجنة الثالثية للجهاات العساكرية الاثالث بوضاع واتخااذ اإلجاراءات الالزماة المتعلقاة بتنفياذ هاذا  ثالثا

 نة االتصال المباار مع كافة الجهات ذات الصلة في هذا الاأن.القرار، وللج

                                                           
 .2009( لسنة 483أضي  إلى هذه الجهات دهة رابعة هي: )ردال اإلطفاء( وذلك بالقرار رقم )  )*(
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 .31/12/2009وانتهاءان بتاريخ  28/4/2008رابعان: مدع سريان تطبيق هذا القرار ابتداءان من تاريخ 

 

وقد تضمن الكتاب الضوابط واألسس لتطبيق هذا القرار على العسكريين، وأنه وبافتراض أن األعداد 

( حالاااة فاااي القطاعاااات العساااكرية الاااثالث مجتمعاااة، 300ا االقتاااراح فاااي السااانة األولاااى )التاااي سااايطبق عليهااا

%( منهم ياغلون رتب تعادل درجة وكيل وزارع فما فوق والباقي يعادل درجة وكيل وزارع 10وبافتراض أن )

المجلاس ( ملياون ديناار، وأصادر 25مساعد، فان التكلفاة التقديرياة اإلجمالياة لهاذا العادد ساتكون فاي حادون )

 ( التالي:495قراره رقم )

 

أوالن: الموافقااة علاااى مااانح معاااش اساااتثنائي للعساااكريين فااي القطاعاااات الاااثالث )الجاايش/ الاااارطة/ الحااارس 

الخااص بمعاااات ومكافاات  1980( لسانة 69( من القانون رقم )14الوطني(، وذلك بناء على المادع )

ن للضوابط والاروط التالية  :التقاعد للعسكريين، وفقا

 

 ـــ مقدار المعاش االستثنائي:1

 ( دينار اهريان.500( دينار اهريان ب ـــ رتبة عقيد + عميد )750أـــ رتبة لواء فما فوق )

 

 ـــ معايير االستحقاق:2

 يطبق المعاش االستثنائي من رتبة عقدي فيما فوق.

 

 ــ رتبة استحقاق المعاش االستثنائي:3

 الرتبة الحالية أو الرتبة التي منحت له عند ةحالته ةلى التقاعد. يمنح المعاش االستثنائي على أساس

 

 ــ حاالت االستحقاق:4

 اإلحالة للتقاعد. -أ

 بلوغ السن القانوني. -ب

 انتهاء الخدمة بسبب العجز الصحي عن العمل. -ج

 الوفاع. -د

 

 ـــ أحكام عامة:5 

بالاارف واألماناة ماا لام ال يسري هذا القرار على العسكري المحكوم علياه بجناياة أو بجريماة مخلاة  -أ

ياارد ةليااه اعتباااره، أو المحكااوم عليااه باإلدانااة فااي ةحاادى قضااايا أماان الدولااة، أو ماان أنهياات خدماتااه 

 للمصلحة العامة.

 ال يسري القرار على من أعيد ةلى الخدمة بعد صدور هذا القرار. -ب
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( سانة براتاب سانتين بادالن مان 25ثانيان: منح مكافأع االستحقاق لمن تنتهي خدمته مان العساكريين بعاد خدماة )

ن.  راتب سنة المطبق حاليا

 

ن: تختص اللجنة الثالثية للجهاات العساكرية الاثالث بوضاع واتخااذ اإلجاراءات الالزماة المتعلقاة بتنفياذ هاذا  ثالثا

 القرار، وللجنة االتصال المباار مع كافة الجهات ذات الصلة في هذا الاأن.

 

 .)*(31/12/2009وانتهاءان بتاريخ  28/4/2008رار ابتداءان من تاريخ رابعان: مدع سريان تطبيق هذا الق

 

 األمين العام لمجلس الوزراء

 عبداللطيف عبدهللا الروضان

 

                                                           
، على أن يسري على الحاالت 2009( لسنة 986وذلك بالقرار رقم ) 31/12/2012( اتى 495/2008تم مد العمل بالقرار )  )*(

 ( دون غيرهما.483/2009، 495/2008رين رقمي )المستفيدة من القرا



516 

 

 

ن( لسنة /565قرار مجلس الوزراء رقم )  2009ثالثا

 باأن

 تقرير معااات استثنائية ألصحاب المعااات العسكرية

 )*(عد التقاعدغير الكويتيين الذين اكتسبوا الجنسية ب

 

علااى  12/7/2009( المنعقااد بتاااريخ 2/2009ــااـ36فقااد اطلااع مجلااس الااوزراء فااي اجتماعااه رقاام )

، وأصادر المجلاس 5/7/2009( للجناة الاائون القانونياة المنعقاد بتااريخ 2/2009ـاـ1محضر االجتماع رقم )

ن( التالي:/565قراره رقم )  ثالثا

 

لعامااة للتأمينااات االجتماعيااة النظاار فااي تقرياار معااااات الموافقااة علااى الطلااب المقاادم ماان المؤسسااة ا

واكتسابوا  1967( لسانة 31استثنائية لفئة العسكريين غير الكويتيين الذين استفادوا من أحكام القاانون رقام )

 الجنسية الكويتية بعد التقاعد.

 

 األمين العام لمجلس الوزراء باإلنابة

 

 عبدهللا علي الدويلة

                                                           
 .26/7/2009( المؤرخ 2961كتاد األمانة العامة لمجلس الجزراء رقم )  )*(
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 1981 ( لسنة15) قرار رقم

 

 في اأن

 ةعادع تسوية المعااات في حاالت الجمع

 بالنسبة ةلى الخاضعين ألحكام قانون

 معااات ومكافات التقاعد للعسكريين

 

 وزير المالية،

( 69بعد اإلطالع على قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين الصاادر بالمرساوم بالقاانون رقام )

 ،1980لسنة 

هـ 6/6/1401لمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بجلسته المنعقدع في وبعد موافقة مجلس ةدارع ا

 م.11/4/1981الموافق 

 

 -قــرر -

( من القانون 21(: تعاد تسوية المعااات في الحاالت المنصوص عليها في الفقرع األولى من المادع )1مادع )

عليها في المـــادع  الماار ةليه وذلك وفقا للقواعد والاروط المنصوص 1980( لسنة 69رقم)

 ( من هذا القانون.20)

 

(: ال يترتب على ةعادع التسوية زيادع ما يصرف لصاحب المعاش عن فترات الجمع في الحاالت 2مادع )

( لسنة 69( من القانون رقم )24الماار ةليها في المادع السابقة، وذلك مع مراعاع حكم المادع )

 الماار ةليه. 1980

 

وعلى مدير عام  1981ويعمل به من أول مارس سنة  )*(ا القرار في الجريدع الرسمية(: ينار هذ3مادع )

 المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه.

 

 وزير المالية         

 عبد اللطيف يوسف الحمد

 هـ1401جمادى اآلخرع  11التاريخ:

 م1981ةبريـــل  16        

 

                                                           
 .26/4/1981( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1354نشر بالعدد )  )*(
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 1981( لسنة 18قرار رقم )

 في اأن

 الجمع بين المعاش قواعد

 العسكري والمعاش المدني

 

 وزير المالية،

 

( لسنة 61على قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقم )اإلطالع بعد 

 والقوانين المعدلة له، 1976

( لسنة 69وعلى قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقـم )

1980، 

( لسنة 7والقرار رقم ) 1979( لسنة 4المعدل بالقرار رقم ) 1978( لسنة 5وعلى القرار رقم )

 باأن قواعد الجمع وتعيين الحد األدنى لنصيب، 1981

ة بجلساااته المنعقااادع فاااي ـاااـات االجتماعيـاااـة للتأمينـاااـجلاااس ةدارع المؤسساااة العامم د موافقاااةـوبعااا

 م.22/7/1981هـ الموافق 21/9/1401

 

 -قــرر -

 

الماار ةليه، يجمع صاحب  1978( لسنة 5( من القرار رقم )15،16(: مع مراعاع أحكام المادتين )1مادع )

الماار ةليه بين هذا  1980( لسنة 69المعاش التقاعدي المستحق طبقا ألحكام القانون رقم )

الماار  1976 ( لسنة61المعاش وبين المعاش التقاعدي المستحق طبقا ألحكام القانون رقم )

%( من المرتب الاهري الذي حسب 2ةليه بحيث ال يجاوز المجموع المعاش األول مضافا ةليه )

 على أساسه المعاش الثاني عن كل سنة من السنوات المستحقة عنها المعاش األخير.

 

ر عام وعلى مدي 1981ويعمل به من أول مارس سنة  )*((: ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية2مادع )

 المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه.

 وزير المالية         

 عبد اللطيف يوسف الحمد

 هـ 1401رمضان  17:  التاريخ 

 م. 1981يوليو   25            

 

                                                           
 .9/8/1981( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1368نشر بالعدد )  )*(
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 2010( لسنة 3قـــــــــــرار رقم )

 في اأن

 االجتماعية اروط وقواعد ضم المدد المحسوبة في الباب الخامس من قانون التأمينات

ن ألحكام قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين  ةلى مدع الخدمة المحسوبة وفقا

 وتحويل االحتياطي عنها

 

 وزير المالية،

 

( 61بعد اإلطالع على قانون التأمينات االجتماعية الصـــادر باألمـر األميــــــري بالقانــــــــون رقم )

 ه،والقوانين المعدلة ل 1976لسنة 

( لسنة 69وعلى قانون معااات ومكافات التقاعــد للعسكرييـن الصــادر بالمرســـوم بالقانــون رقم )

 والقوانين المعدلة له، 1980

في اأن اروط وقواعد ضم المدد المحسوبة في الباب الخامس  1994( لسنة 3وعلى القرار رقم )

 عنها،ةلى مدع االاتراك في الباب الثالث وتحويل االحتياطي 

وبعــــد موافقة مجلس ةدارع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بجلسته المنعقدع بتاريخ 

 م. 14/6/2010ه الموافق 2/7/1431

 ــ قــــــرر ــ

 

(: يجوز للمستفيد أن يطلب ضم مدع االاتراك السابقة المحسوبة وفقان ألحكام الباب الخامس من 1مادع )

ن لقانون معااات قانون التأمينات االجتم اعية الماار ةليه ةلى مدع الخدمة المحسوبة وفقا

 ومكافات التقاعد للعسكريين الماار ةليه.

ن للاروط والقواعد المنصوص عليها في القرار رقم ) المااار  1994( لسانة 3ويكون الضم وفقا

 ةليه وذلك فيما لم يرد في اأنه حكم خاص في هذا القرار.

ر الماذكور يعتبار المساتفيد فاي حكام الماؤمن علياه، وتعتبار مادد الخدماة وفي تطبيق أحكاام القارا

ن لقااانون معااااات ومكافااات التقاعااد للعسااكريين فااي حكاام ماادد االاااتراك  الفعليااة المحسااوبة وفقااا

 الفعلية في الباب الثالث من قانون التأمينات االجتماعية.

 

تقاعدية المستحقة وفقان ألحكام قانون معااات ( : تسري أحكام هذا القرار على أصحاب المعااات ال2مادع )

ومكافات التقاعد للعسكريين الماار ةليه بارط تقديم طلب الضم خالل سنة من تاريخ العمل بهذا 

 القرار.

وفي هذه الحالة تستحق الزياادع الناتجاة عان الضام اعتبااران مان أول الااهر التاالي لتااريخ تقاديم 

 طلب الضم.
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ن للجدول رقم )(: يقدر احتي3مادع ) ( المرافق للقرار 2اطي المدد التي يتم ضمها وفقان ألحكام هذا القرار وفقا

الماار ةليه، ويحول هذا االحتياطي من الصندوق المنصوص في المادع  1994( لسنة 3رقم )

( 3( من قانون التأمينات االجتماعية الماار ةليه ةلى الصندوق المنصوص عليه في المادع )55)

 ون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين الماار ةليه.من قان

 ويخصم من االحتياطي المذكور ما يكون قد صرف من مكافأع التقاعد عن المدع المضمومة.

 

(: ينار هذا القرار في الجريدع الرسمية، ويعمل به من تاريخ النار، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ 4مادع )

 .)*(ةجراءات تنفيذه

 

 اليةوزير الم

 

 مصطفى جاسم الامالي  

 

                                                           
 .27/6/2010جريدة الرسمية بتاريخ ( من ال981نشر بالعدد )  )*(
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 (1112/1991قرار وزاري رقم )

 باأن

 تحديد مناطق العمليات الحربية وساحات القتال

 وزير الدفاع،

 

 بعد اإلطالع على:

 في اأن الجيش وتعديالته، 1967( لسنة 32القانون رقم ) -

التقاعاد للعساكريين بإصادار قاانون معاااات ومكافاات  1980( لسانة 69وعلى المرسوم بالقانون رقام )  -

 وتعديالته،

باأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقاـم  1980( لسنة 70وعلى المرسوم بالقانون رقم ) -

في اأن سريان أحكام قانون المعااات ومكافات التقاعد للعسكريين علاى غيارهم مان  1967( لسنة 31)

 لحربية،العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات ا

 باأن تحديد مناطق العمليات الحربية وساحات القتال، 1981( لسنة 264وعلى القرار رقم ) -

 باأن البدالت والعالوات اإلضافية لرجال الجيش، 1989( لسنة 324وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 (.12/11/1991( تاريخ )2246بناء على عرض نائب رئيس األركان العامة بالكتاب رقم ) -

 

 ـــــرر ــــ ق

 :1مادع 

تعتبر كافة أراضي الكويت مناطق عمليات حربية وساحات قتال كذلك األجواء والمياه اإلقليمية  

 .22/8/1991حتى  2/8/1990في الفترع من 

 :2مادع 

تعتبر كافة القوات والتاكيالت والوحدات الكويتية المتواجدع ضمن تاكيالت قوات التحالف في  

ية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجية في حالة عمليات وساحات أراضي المملكة العرب

 .22/8/1991حتى  2/8/1990قتال من الفترع 

 )*(:3مادع 

تعتبر التاكيالت والوحدات الكويتية المستلمة للواجب في مناطق الحدود الامالية، والامالية  

ةلى أن يصدر  23/8/1991تمرع من الارقية للبالد والوحدات الملحقة بها في حالة عمليات مس

 قرار بإلغائها.

 :4مادع 

تلغي حالة العمليات بالنسبة لباقي القوات عدا ما ذكر في المادع السابقة اعتبار من  

وتعتبر القوات في حالة استعداد معينة طبقا لألوامر التي تصدر من العمليات  22/8/1991

 بذلك.

                                                           
( من 525)ص 1/6/1992والمعمجل به اعتبار ا من  25/5/1992الصادر في  1992( لسنة 510ألغيت هذه المادة بالقرار رقم )  )*(

 هذا الكتاد



522 

 

 

 :5مادع 

 المتعارضة مع أحكام هذا القرار. تلغي كافة القرارات السابقة 

 

 :6مادع

 يصدر رئيس األركان العامة للجيش األوامر الالزمة لتنفيذ هذا القرار. 

 

 :7مادع

 على جميع المعنيين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه . 

 

 وزير الدفاع

 على الصباح

 

 هـ1412جمادى األولى  24التاريخ: 

 م1991نوفمبر  30         
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 (1992لسنة  200زاري رقم )قرار و

 باأن

 تحديد مناطق العمليات الحربية وساحات القتال

 وزير الداخلية،

 باان نظام قوع الارطة والقوانين المعدلة له ، 23/68بعد اإلطالع على القانون رقم  -

بإصاادار قااانون معااااات ومكافااات التقاعااد للعسااكريين والقااوانين  69/80وعلااى المرسااوم بالقااانون رقاام  -

 معدلة له ،ال

 ،31/67باان العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم  70/80وعلى المرسوم بالقانون رقم  -

 باأن البدالت والعالوات اإلضافية ألعضاء قوع الارطة، 640/86وعلى القرار الوزاري رقم  -

 وبعد أخذ رأي اللجنة العامة لائون الارطة ، -

 وبناء على عرض وكيل الوزارع. -

 

 قـــــرر ــ ــ

 :(1) مادع

يعتبر كافة أراضي الكويت وأجوائها ومياها اإلقليمية مناطق عمليات حربية وسااحات قتاال فاي الفتارع  

 .22/8/1991حتى  2/8/1990من 

 

 :(2) مادع

يعتبر كافة أعضاء قوع الارطة سواء منهم من انضم لتاكيالت قوات التحالف في الخارج أو من كان  

حتااى  2/8/1990كوياات فااي حالااة عمليااات حربيااة وساااحات قتـااـال فـااـي الفتاارع ماان موجااودا داخاال ال

22/8/1991. 

 

 :(3)مادع 

تعتباار قااوع الاااارطة المستساالمة للواجااب فاااي مناااطق الحاادود الاااامالية والااامالية الااارقية للااابالد  

 .ةلى أن يصدر قرار بإلغائها 23/8/1991والوحدات المحلقة بها في حالة عمليات مستمرع من 

 

 :(4)مادع 

 على وكيل الوزارع تنفيذ هذا القرار. 

 وزير الداخلية

 أحمد حمود الجابر الصباح

 هـ1412اوال  9التاريخ : 

 م1992أبريل  11          
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 (262/92قرار رقم )

 

 رئيس الحرس الوطني،

 

 م بإنااء الحرس الوطني،  1967لسنة  2بعد اإلطالع على المرسوم بقانون رقم  -

 بإصدار قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين، 1980لسنة  69رسوم بالقانون رقم وعلى الم -

 وعلى قرارات مجلس الدفاع األعلى باأن تنظيم الحرس الوطني، -

 باأن النظام الداخلي للحرس الوطني، 7/67وعلى القرار رقم  -

 ضافية.باأن البدالت والعالوات اإل 1989لسنة  324وعلى قرار وزارع الدفاع رقم  -

 باأن تحديد مناطق العمليات الحربية وساحات القتال. 1991لسنة  1112وعلى قرار وزارع الدفاع رقم  -

 وبناء على ما عرضه مدير الهيئة العسكرية. -

 

 ــ قـــــرر ــ

 

 1112/91تساري علاى قاوات الحارس الاوطني ذات األحكاام الاواردع بقارار وزيار الادفاع رقام     ( : 1مادع )

ق بتحديد نطاق العمليات الحربية وسااحات القتاال مان حياث الزماان والمكاان وحااالت فيما يتعل

 االستعداد.

 على مدير الهيئة العسكرية ةصدار األوامر الالزمة لتنفيذ هذا القرار.   ( : 2مادع )

 

 رئيس الحرس الوطني

 سالم العلي الصباح

 

 هـ1412ذو القعدع  18 التاريخ:

 م1992مايو  20         
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 (510/92قرار وزاري رقم )

 

 وزير الدفاع،

 

 بعد اإلطالع على :

 

 باأن الجيش وتعديالته. 32/1967القانون رقم  -

باااأن تحديااد مناااطق العمليااات الحربيااة وساااحات  11/1991/ 30تاااريخ  1112والقاارار الااوزاري رقاام  -

 القتال.

 .1992و ماي 19تاريخ  909وبناء على عرض رئيس األركان العامة بالكتاب رقم  -

 

 ــ قـــــرر ــ

 

 مادع أولى:

 

وتعتبر  )*(1991 /30/11تاريخ  1112( من القرار الوزاري رقم 3يلغى ما جاء في المادع )

التاكيالت والوحدات المستسلمة للواجب في مناطق الحدود الامالية والامالية الارقية للبالد 

حسب توجيهات وأوامر رئيس األركان  والحدات الملحقة بها في حالة االستعداد القتالي الصادر

 .1/6/1992العامة للجيش وذلك اعتبارا مـــن 

 

 مادع ثانية:

 

 يصدر رئيس األركان العامة األوامر والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذا القرار.

 

 مادع ثالثة:

 على جميع جهات االختصاص تنفيذ مضمون هذا القرار كل فيما يخصه.

 

 وزير الدفاع

 حعلى الصبـا

 كـ 1412ذو القشدة  24 التاسيخ:

 ب1992مايو  25         

 

                                                           
 .من هذا الكتاد (521ص ) 1991لسنة  1112القرار رقم   )*(
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 )*( (399/94قرار وزاري رقم )

 

 وزير الدفاع،

 

 بعد اإلطالع على :

 باأن الجيش وتعديالته. 1967لسنة  32القانون رقم  -

بإصاادار قااانون معااااات ومكافااات التقاعااد للعسااكريين  1980لساانة  69وعلااى المرسااوم بالقااانون رقاام  -

 ته .وتعديال

بااأن العساكريين الاذين اساتفادوا مـاـن أحكاام القاانون رقام  1980لسنة  70وعلى المرسوم بقانون رقم  -

في ااأن ساريان أحكاام قاانون معاااات ومكافاات التقاعاد للعساكريين علاى غيارهم مان  1967لسنة  31

 العاملين بتكليف من الحومة في مناطق العمليات الحربية.

 باأن تحديد مناطق العمليات الحربية وساحات القتال. 1981لسنة  264 وعلى القرار الوزاري رقم -

 باأن البدالت والعالوات اإلضافية لرجال الجيش. 1989لسنة  324وعلى القرار الوزاري رقم  -

 وبناء على عرض رئيس األركان العامة. -

 

 ــ قـــــرر ــ

 

 مادع أولى:

ة وساحات قتال وكذلك األجواء والمياه تعتبر كافة أراضي دولة الكويت مناطق عمليات حربي

 وحتى ةاعار آخر. 9/10/1994اإلقليمية اعتبارا من 

 

 مادع ثانية:

 يصدر رئيس األركان العامة للجيش األوامر والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذا القرار.

 

 مادع ثالثة:

 على جميع جهات االختصاص تنفيذ مضمون هذا القرار كل فيما يخصه.

 

 اعوزير الدف

 أحمد حمود الجابر الصباح

 هـ 1415جمادى األولى  14التاريخ: 

 م1994أكتوبر  18         

                                                           
 .من هذا الكتاد (527ص ) 452/94ألغى العمل به وذلك بالقرار رقم   )*(
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 (452/94قرار وزاري رقم )

 

 وزير الدفاع،

 

 بعد اإلطالع على :

 في اأن الجيش والقوانين المكملة والمعدلة له. 1967لسنة  32القانون رقم  -

قاااانون معاااااات ومكافاااات التقاعاااد للعساااكريين بإصااادار  80لسااانة  69وعلاااى المرساااوم بالقاااانون رقااام  -

 ،وتعديالته

بااأن العساكريين الاذين اساتفادوا مان أحكاام القاانون رقام  1980لسنــة  70وعلى المرسوم بقانون رقم  -

فااي اااأن سااريان أحكااام قااانون معااااات ومكافااات التقاعااد للعسااكريين علااى غياارهم ماان  67لساانة  31

 ق العمليات الحربية.العاملين بتكليف من الحكومة في مناط

 باأن تحديد مناطق العمليات الحربية وساحات القتال. 81لسنة  264وعلى القرار الوزاري رقم  -

 باأن البدالت والعالوات اإلضافية لرجال الجيش. 89لسنة  324على القرار الوزاري رقم  -

ت وتحدياد سااحات باأن ةعالن حالاة العملياا 18/10/1994تاريخ  399/94وعلى القرار الوزاري رقم  -

 القتال وتاريخ بدئها.

 .11/12/1994تاريخ  9187وبناء على عرض رئيس األركان العامة بالكتاب رقم  -

 

 ــ قـــــرر ــ

 مادع أولى:

 .16/11/1994الماار ةليه أعاله اعتبارا من  399/94يلغى ما جاء في القرار رقم 

 

 مادع ثانية:

 مر والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذا القرار.يصدر رئيس األركان العامة للجيش واألوا

 

 مادع ثالثة:

 على جميع جهات االختصاص تنفيذ مضمون هذا القرار كل فيما يخصه.

 

 وزير الدفاع

 أحمد حمود الجابر الصباح

 هـ 1415رجب  15: تاريخال

 م 1994ديسمبر 17         
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 2001( لسنة 96قرار وزاري رقم )

 باأن

 ات الحربية وساحات القتالتحديد مناطق العملي

 

 وزير الداخلية،

 

 باأن نظام قوع الارطة والقوانين المعدلة له، 23/68بعد اإلطالع على القانون رقم  -

بإصدار قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين والقوانين  69/80وعلى المرسوم بالقانون رقم  -

 المعدلة له،

 ،31/67العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم باأن  70/80وعلى المرسوم بالقانون رقم  -

 باأن البدالت والعالوات اإلضافية ألعضاء قوع الارطة، 640/86وعلى القرار الوزاري رقم  -

 ،7/10/2000وعلى مذكرع اإلدارع العامة للاؤون القانونية المؤرخة  -

 ،18/11/2000المؤرخ  50596وعلى كتاب اإلدارع العامة لائون قوع الارطة رقم  -

 وبناء على عرض وكيل الوزارع. -

 

 ــ قــرر ــ

 

 (:1مادع )

تعتبر كافة أراضي الكويت وأجوائها ومياهها اإلقليمية مناطق عمليات حربية وساحات قتال في الفترع 

 .16/11/1994حتى  9/10/1994من 

 

 (:2مادع )

 على وكيل الوزارع تنفيذ هذا القرار. 

 

 وزير الداخلية

 الــد الصبـاحمحمـد الخ

 

 هـ1421اــوال  20 التاريخ :

 م2001ينايـــر 15          
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 2002( لسنة 2506قرار وزاري رقم )

 )*(في اأن تحديد مناطق العمليات الحربية

 

 وزير الدفاع،

 

 بعد اإلطالع على:

 ( في اأن الجيش وتعديالته،32/1967القانون رقم )

 أن التعبئة العامة،( في ا65/1980والمرسوم بالقانون رقم )

 ( بإصدار قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين وتعديالته،69/1980والمرسوم بالقانون رقم )

 ( في اأن البدالت والعالوات اإلضافية لرجال الجيش،324/1989والقرار الوزاري رقم )

 عامة.وبناء على عرض نائب رئيس األركان العامة للجيش وعلى ما تقتضيه المصلحة ال

 

 ــ قــــرر ــ

 مادع أولى:

تعتبر منطقة عمليات حربية محظورع المنطقة المحصورع من مركز العبدلي اماالن والممتدع جنوبان 

حتى مركز المطالع كما تمتد هذه المنطقة حتى تالقي الساتر الترابي لقاعدع علي السالم الجوية )خط 

 كز وزارع الداخلية )مركز ارطة التعاون(.( والتي تمتد بدورها غربان حتى مر42الاماليات 

 

 مادع ثانية:

يحظر تطبيقان ألحكام هذا القرار القيام بإحدى القيام بإحدى األمور التالية ضمن منطقة العمليات 

 الماار ةليها في المادع األولى من هذا القرار:

 الدخول ةلى تلك المنطقة ةال بتصريح من هيئة االستخبارات واألمن. (1)

 أو ةقامة المخيمات.الصيد  (2)

 ترك أو تواجد الحيوانات بكافة أنواعها بقصد الرعي أو خالفه. (3)

 

 مادع ثالثة:

مع عدم اإلخالل بما تنص عليه القوانين المعمول بها بهذا الخصوص لوزارع الدفاع ةزالة كل ما هو 

ولى من هذا موجود من أاياء أو ممتلكات خاصة ضمن منطقة العمليات الماار ةليها في المادع األ

القرار وذلك بعد اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة بضرورع التنبيه باإلزالة بالتنسيق مع كافة الجهات 

 المعنية.

 

                                                           
 ( من هذا الكتاد.531ص) 2003( لسنة 141)رقم بالقرار ألغى   )*(
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 مادع رابعة:

تعتبر كافة القوات والتاكيالت المتواجدع في منطقة العمليات الماار ةليها في المادع األولى من هذا 

ل رئيس األركان العامة للجيش في حالة عمليات حربية القرار والمكلفة بواجبات عسكرية من قب

 طوال مدع قيامها بواجباتها في تلك المنطقة.

 

 مادع خامسة:

تطبيقان ألحكام هذا القرار توضع العالمات واللوحات اإلراادية الدالة على منطقة العمليات الماار 

 ةليها بالمادع األولى من هذا القرار.

 

 مادع سادسة:

العالمات أو اللوحات أو اإلراادات المنصوص عليها في المادع الخامسة من هذا القرار يحظر ةتالف 

ن نقلها أو تغيير مدلولها أو اتجاهها أو ةلحاق أي ضرر بها أو القيام بأي ةجراء من  كما يحظر أيضا

الغرض اأنه جعل هذه العالمات أو اللوحات أو اإلراادات أقل وضوحان أو أقل فعالية أو أن ال تؤدي 

 الموضوعة من أجله.

 

 مادع سابعة:

 تخول هيئة العمليات والخطط حرية االتصال والتنسيق المباار مع كافة الجهات المعنية.

 

 مادع ثامنة:

 يصدر رئيس األركان العامة للجيش التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

 مادع تاسعة:

كام هذا القرار ويعمل به اعتباران من تاريخ صدوره وينار على كافة المعنيين كل فيما يخصه تنفيذ أح

 في الجرايد الرسمية

 وزير الدفاع

 جابر مبارك الحمد الصباح

 هـ 1423اعبان  17التاريخ: 

 م2002أكتوبر  23         
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 2003( لسنة 141قرار وزاري رقم )

 في اأن تحديد مناطق العمليات الحربية وساحات القتال

 

 س الوزراء ووزير الدفاع.نائب رئيس مجل

 

 بعد اإلطالع على:

 ( في اأن الجيش وتعديالته،32/1967القانون رقم ) -

 ( في اأن معااات ومكافات التقاعد للعسكريين،69/1980المرسوم بالقانون رقم ) -

( فاااي ااااأن العساااكريين الاااذين اساااتفادوا مااان أحكاااام القاااانون رقااام 70/1980المرساااوم بالقاااانون رقااام ) -

اااأن سااريان أحكااام قااانون معااااات ومكافااات التقاعااد للعسااكريين علااى غياارهم ماان  ( فااي31/1967)

 العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية،

 ( في اأن تحديد مناطق العمليات الحربية وساحات القتال،264/1981وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 ت والعالوات اإلضافية لرجال الجيش،( في اأن البدال324/1989وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 ( في اأن تحديد مناطق العمليات الحربية وساحات القتال،2506/2002وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 وبناء على عرض رئيس األركان العامة للجيش. -

 

 ــ قــرر ــ

 

 :أولىمادع 

ن تعتبار منطقاة عملياات حربياة وسااحات قتاال المنطقااة المحصاورع مان مركاز الساالم ي الحادودي غربااا

ن بموازاع طريق السالمي / االطراف حتى تقاطع طريق العبدلي مع طريق الصبية وتمتاد  والممتدع ارقا

ن بمحاذاع جون الكويت الامالي حتى رأس الصبية بالنقطة ةحداثي ) ( وتمتد ةلى الميااه 253684ارقا

( مااران جناوب جزيارع 3456ي )اإلقليمية ارقان حتى جنوب رأس القحه بجزيرع فيلكاا فاي نقطاة ةحاداث

( وتمتد في االتجاه الامالي الارقي حتى حدود المياه اإلقليمية لدولة 5152عوهه في نقطة ةحداثي )

( ومركاز العبادلي 8422الكويت ماران بخور عبادهللا وبالحادود الدولياة الاامالية فاي أم قصار ةحاداثي )

ن اعتباران مان ومركز جرياان ومحاذيا للحدود الامالية الغربية لدول ة الكويت حتى مركز السالمي غربا

 .2003فبراير  15

 

 :ثانيةمادع 

يحظر تطبيقان ألحكام هذا القرار القياام بإحادى األماور التالياة ضامن منطقاة العملياات المااار ةليهاا فاي 

 المادع األولى من هذا القرار:

 .الدخول ةلى تلك المنطقة ةال بتصريح من هيئة االستخبارات واألمن -أ

 الصيد أو ةقامة المخيمات. -ب

 ترك أو تواجد الحيوانات بكافة أنواعها بقصد الرعي أو خالفه. -ج
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 :ثالثةمادع 

مع عدم اإلخالل بما تنص عليه القوانين المعمول بها بهذه الخصوص لوزارع الدفاع ةزالاة كال ماا هاو 

ادع األولاى مان هاذا موجود من أاياء أو ممتلكات خاصة ضمن منطقة العملياات المااار ةليهاا فاي الما

القرار وذلك بعد اتخاذ كافاة اإلجاراءات الالزماة بضارورع التنبياه باإلزالاة بالتنسايق ماع كافاة الجهاات 

 المعنية.

 :رابعةمادع 

تعتبر كافة القوات والتاكيالت المتواجدع في منطقة العمليات الماار ةليهاا فاي الماادع األولاى مان هاذا 

مان قبال رئاايس األركاان العاماة للجايش فااي حالاة عملياات حربيااة  القارار والمكلفاة بواجباات عسااكرية

 طوال مدع قيامها بواجباتها في تلك المنطقة.

 :خامسةمادع 

تطبيقان ألحكام هاذا القارار توضاع العالماات واللوحاات اإلرااادية الدالاة علاى منطقاة العملياات المااار 

 ةليها بالمادع األولى من هذا القرار.

 :سادسةمادع 

الف العالمات أو اللوحات أو اإلراادات المنصوص عليها في المادع الخامسة مان هاذا القارار يحظر ةت

ن نقلهاا أو تغيار مادلولها أو اتجاههاا أو ةلحااق أي ضارر بهاا أو القياام باأي ةجاراء مان  كما يحظر أيضا

ن أو اقال فعالياة أو أن ال تاؤ دي الغارض اأنه جعل هذه العالمات أو اللوحات أو اإلراادات أقل وضاوحا

 الموضوع من أجله.

 :سابعةمادع 

 تخول هيئة العمليات والخطط الحربية باالتصال والتنسيق المباار من كافة الجهات المعنية.

 :ثامنةمادع 

فااي اااأن تحديااد مناااطق العمليااات  23/10/2002( الصااادر فااي 2506يلغااى القاارار الااوزاري رقاام )

 الحربية.

 :تاسعةمادع 

 امة للجيش األوامر الالزمة لتنفيذ هذا القرار.يصدر رئيس األركان الع

 :عاارعمادع 

 15على جميع جهات االختصاص تنفياذ مضامون هاذا القارار كال فيماا يخصاه ويعمال باه اعتبااران مان 

 وينار في الجريدع الرسمية. 2003فبراير 

 

 وزير الدفاع

 جابر مبارك الحمد الصباح

 .2003فبراير  4صدر في 
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 (101/3200قرار رقم )

 

 رئيس الحرس الوطني،

 

 م بإنااء الحرس الوطني،  1967لسنة  2بعد اإلطالع على المرسوم بقانون رقم  -

 بإصدار قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين، 1980لسنة  69وعلى المرسوم بالقانون رقم  -

 ،20/3/2003بإعالن التعبئة العامة اعتباران من  2003( لسنة 65وعلى المرسوم رقم ) -

 تنظيم الحرس الوطني،الصادرع بوعلى قرارات مجلس الدفاع األعلى  -

 باأن النظام الداخلي للحرس الوطني، 7/67وعلى القرار رقم  -

 ،2003لسنة  290وعلى قرار وزارع الدفاع رقم  -

 وبناء على ما عرضه مدير الهيئة العسكرية. -

 

 ــ قـــــرر ــ

 

، في كافة المواقع والمناطق التي تتواجاد بهاا قاوات مان الحارس يعتبر منتسبو الحرس الوطني    ( : 1مادع )

 .)*(وحتى ةاعار آخر 20/3/2003الوطني، في حالة عمليات حربية اعتباران من 

 الالزم لتنفيذ هذا القرار.الجهات المعنية اتخاذ على    ( : 2مادع )

 

 رئيس الحرس الوطني

 سالم العلي الصباح

 

 هـ1424صفر  6 التاريخ:

 ب2003إاسيم  8         

                                                           
 ( من هذا الكتاد.534( ص)115/2003بالقرار ) 22/4/2003العمل بهذا القرار اعتبارًا من ألغى   )*(
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 (115/2003قرار رقم )

 

 رئيس الحرس الوطني،

 

 م بإنااء الحرس الوطني،  1967لسنة  2بعد اإلطالع على المرسوم بقانون رقم  -

 بإصدار قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين، 1980لسنة  69وعلى المرسوم بالقانون رقم  -

 التعبئة العامة، بإعالن 2003( لسنة 65وعلى المرسوم رقم ) -

 بانتهاء حالة التعبئة العامة، 2003( لسنة 83وعلى المرسوم رقم ) -

 تنظيم الحرس الوطني،الصادرع بوعلى قرارات مجلس الدفاع األعلى  -

 اعتبار منتسب الحرس الوطني في حالة عمليات حربية،باأن  101/2003وعلى القرار رقم  -

 وبناء على ما عرضه مدير الهيئة العسكرية. -

 

 ــ قــرر ــ

 

( المااار ةلياه أعااله، 101/2003تنهاى حالاة العملياات الحربياة الصاادر بااأنها القارار رقام )    ( : 1مادع )

 وذلك اعتباران من تاريخه.

 يصدر مدير الهيئة العسكرية األوامر الالزمة للقوات، ترتيبان على حكم المادع السابقة.   ( : 2مادع )

 الالزم لتنفيذ هذا القرار.المعنية اتخاذ  الجهاتعلى    ( : 3مادع )

 

 رئيس الحرس الوطني

 سالم العلي الصباح

 

 هـ1424صفر  20 التاريخ:

 م2003ةبريل  22         
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 (290/2003قرار رقم )

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

 

 بعد اإلطالع على:ـ

  في اأن الجيش وتعديالته، 1967( لسنة 32القانون رقم ) -

 بإصدار قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين، 1980لسنة  69المرسوم بالقانون رقم  -

( فاااي ااااأن العساااكريين الاااذين اساااتفادوا مااان أحكاااام القاااانون رقااام 70/1980المرساااوم بالقاااانون رقااام ) -

( فااي اااأن سااريان أحكااام قااانون معااااات ومكافااات التقاعااد للعسااكريين علااى غياارهم ماان 31/1967)

 بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية،العاملين 

 ( في اأن تحديد مناطق العمليات الحربية وساحات القتال،264/1981وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 ( في اأن البدالت والعالوات اإلضافية لرجال الجيش،324/1989وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 تحديد مناطق العمليات الحربية وساحات القتال،( في اأن 2506/2002وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 ( في اأن تحديد مناطق العمليات الحربية وساحات القتال،141/2003وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 .2003مارس  22( المؤرخ 91وبناء على عرض رئيس األركان العامة للجيش بالكتاب رقم ) -

 

 ــ قــرر ــ

 

الكااويتي فااي كافااة المواقااع والمناااطق الواقعااة تحاات مساائولية القااوات يعتباار منتساابي الجاايش     ( : 1مااادع )

المسلحة في حالة عمليات حربياة وسااحات القتاال اعتبااران مان التاواريخ الصاادرع فاي برقياات 

 رئيس األركان العامة للجيش في هذا الاأن.

 قرار.يصدر رئيس األركان العامة للجيش األوامر الالزمة لتنفيذ هذا ال   ( : 2مادع )

جمياع جهاات االختصااص تنفياذ مضامون هاذا القارار كال فيماا يخصاه ويناار فاي الجريادع على    ( : 3مادع )

 .)*(الرسمية

 

 رئيس الحرس الوطني

 سالم العلي الصباح

                                                           
 ذا الكتاد.( من ه536( ص)445/2003)رقم بالقرار  20/4/2003انتهى العمل بهذا القرار اعتبارًا من   )*(
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 (445/2003قرار رقم )

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

 

 بعد اإلطالع على:ـ

 الجيش وتعديالته، في اأن 1967( لسنة 32القانون رقم ) -

 ( في اأن التعبئة العامة،65/1980المرسوم بالقانون رقم ) -

 بإصدار قانون معااات ومكافات التقاعد للعسكريين، 1980لسنة  69المرسوم بالقانون رقم  -

( فاااي ااااأن العساااكريين الاااذين اساااتفادوا مااان أحكاااام القاااانون رقااام 70/1980المرساااوم بالقاااانون رقااام ) -

يان أحكااام قااانون معااااات ومكافااات التقاعااد للعسااكريين علااى غياارهم ماان ( فااي اااأن ساار31/1967)

 العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية،

 ( في اأن تحديد مناطق العمليات الحربية وساحات القتال،264/1981وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 الوات اإلضافية لرجال الجيش،( في اأن البدالت والع324/1989وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 ( في اأن تحديد مناطق العمليات الحربية وساحات القتال،2506/2002وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 ( في اأن تحديد مناطق العمليات الحربية وساحات القتال،141/2003وعلى القرار الوزاري رقم ) -

تحديااد مناااطق العمليااات الحربيااة فااي اااأن  2003مااارس  23( الصااادر فااي 290القاارار الااوزاري رقاام ) -

 وساحات القتال،

 ( في اأن ةنهاء حالة العمليات الحربية.417/2003القرار الوزاري رقم ) -

 

 ــ قــرر ــ

     : أولىمادع 

( المااار ةلياه أعااله اعتبااران مان 290تنتهي حالة العمليات الحربية الصادرع بالقرار الوزاري رقم )

 .2003ةبريل  20

 :ثانيةمادع 

 ( الماار ةليه اعتباران من تاريخه.417/2003يلغى القرار الوزاري رقم )

 : ثالثةمادع 

 يصدر رئيس األركان العامة للجيش األوامر الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 : رابعةمادع 

 على جميع جهات االختصاص تنفيذ مضمون هذا القرار كل فيما يخصه.

 

 رئيس الحرس الوطني

 الصباح سالم العلي
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  )*( (3/77رقم )تعميم 

 باأن ضم مدد الخدمة العسكرية السابقة

 م1961( لسنة 27الخاضعة للقانون رقم )

 

( من قانون التأمينات االجتماعية تجيز للمؤمن عليه أن يطلب ضام مادع الخدماة 28لما كانت المادع )      

مكافات التقاعد للعسكريين من رجال الجيش باأن معااات و 1961( لسنة 27الخاضعة ألحكام القانون رقم )

وقوع الارطة، على أن يحول االحتياطي الخاص بتلك المدع ةلاى المؤسساة وذلاك وفقاا لمرساوم أمياري يصادر 

بالجداول التي يتم التحويل بمقتضاها وبقواعد واروط هذا التحويل وةجراءات وكيفية حساب تلك المادع ضامن 

 مدع االاتراك في التأمين.

 

 ( من قانون التأمينات االجتماعية لم يصدر بعد.28وحيث أن المرسوم األميري الماار ةليه بالمادع )      

 

( لسانة 27وعلى ذلك فاناه بالنسابة لمادد الخدماة العساكرية الساابقة الخاضاعة ألحكاام القاانون رقام )

ناات االجتماعياة ةلاى حاين والتي لم يسبق ضمها، فانه يؤجل حاليا ضمها ةلاى مادع االااتراك فاي التأمي 1961

 صدور المرسوم األميري الماار ةليه.

 

 

 المديـر العــام     

 حمــد عبـدهللا الجوعـان       

 

 

 هـ 1397ذو الحجة  6التاريخ :

           م 1977نوفمبر  17         

 

 

                                                           
تنفيذا للنص  1981( لسنة 11وصدر القرار رقم ) ،1981( لسنة 8المشار إليها في التعميم بالقانجن رقم ) (28) تم تعد ل المادة  )*(

 .الكتادهذا ( من 294، صفحة )المعدل
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 1990( لسنة 2تعميم رقم )

 في اأن

 عدم حساب مدد الدارسة التي تقضي قبل بلوغ

 فيد الحد األدنى للسن المؤهل لاللتحاق بالدراسةالمست

 

بإصادار قاانون معاااات ومكافاات  1980( لسانة 69تقضى المادع األولى من المرسوم بقانون رقم )

التقاعد للعسكريين بأن تسري أحكامه على المنتسبين للكليات والمعاهد العساكرية للجايش والاارطة والحارس 

( مان القاانون الماذكور 4خاصة بهم والمنصوص عليها فيه. وتقضي المادع )الوطني وذلك في حدود األحكام ال

بأن تدخل ضمن مدع الخدمة المحساوبة فاي تطبياق أحكاماه مادد الدراساة التاي تقضاى بنجااح فاي تلاك الكلياات 

 والمعاهد والمدارس العسكرية.

 

أو المدرساة العساكرية وقد الحظت المؤسسة في بعض الحاالت أنه قد تم االلتحاق بالكلياة أو المعهاد 

 دون التقيد بالحد األدنى للسن التي حددها القرار المنظم لذلك.

 

وتااود المؤسسااة أن تنبااه ةلااى أنااه يترتااب علااى عاادم التقيااد بالحااد األدنااى للساان المؤهاال لاللتحاااق 

السان مادع بالدارسة، حسبما تحددها القرارات الواجبة التطبيق في هذا الاأن، اعتبار المدع الساابقة علاى تلاك 

( لسانة 69غير صحيحة قانونا وبالتالي فانه ال ياتم حساابها ضامن مادع الخدماة العساكرية طبقاا للقاانون رقام )

1980. 

 

 المدير العام         

 فهد مزيد الرجعان

 هـ1411محرم  7التاريخ   

 م1990يوليو  29         
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 1992( لسنة 1تعميم رقم )

 في اأن

 ا في حاالت الحوادثاإلجراءات التي يجب ةتباعه

 التي تقع للعسكريين

 

تقضي أحكام قوانين معااات ومكافات التقاعد للعسكريين باساتحقاق المعااش أو التعاويض فاي حالاة 

ةصابة العسكري باالعجز أو وقاوع الوفااع نتيجاة حاادث وقاع أثنااء تأدياة العمال أو بساببه أو أثنااء الاذهاب ةلاى 

 بيعي.العمل أو العودع منه في الطريق الط

ولما كانت المؤسسة هي الجهة التي تتولى تنفيذ تلك القوانين ويجب عليها أن تتأكاد قبال صارف أياة 

 حقوق من توافر اروط استحقاقها.

حتااى ال يتعطاال صاارف المسااتحقات فااي تلااك الحاااالت فأننااا نوضااح فيمااا يلااي اإلجااراءات التااي يلاازم و

 ةتباعها في اأنها:

سواء بمعرفة المصاب أو ذويه أو جهة  –ث في الطريق العام دحا يتعين ةبالغ الارطة فور وقوع أي (4

ةذا كان العسكري مكلفا بمأمورية أو في طريق ذهابه ةلى العمل أو عودته منه بحيث يبين في  -العمل 

محضر التحقيق ظروف الحاادث بالتفصايل وخاصاة تااريخ وسااعة ومكاان حدوثاه وأقاوال الااهود ةن 

ياق اإلداري الاذي يجاري بمعرفاة جهاة العمال فاي حااالت الحاوادث التاي وجدوا. ويكتفي بمحضر التحق

 تقع داخل أماكن العمل فقط، على أن يتم ذلك في تاريخ معاصر لوقوع الحادث.

في حالة وقوع الحادث أثناء ذهاب العسكري ةلى عمله أو عودته مناه، فأناه يجاب ةيضااح محال ساكن  (5

يقاع علاى الطرياق الطبيعاي الموصال باين مكاان العمال  العسكري وبيان ما ةذا كان مكان وقوع الحادث

 ومحل السكن، كما تبين مواعيد العمل في يوم وقوع الحادث.

ةذا كان العسكري قد نقل ةلاى ةحادى المستاافيات فيباين بااهادع منهاا تااريخ وسااعة دخولاه ووصاف  (6

 الحالة التي ادخل المستافى بسببها.

 

ة معها في سبيل حسان تنفياذ القاانون، وان تقاوم بتعمايم وتأمل المؤسسة في تعاون الجهات العسكري

ذلك على كافة العساكريين ماع التنبياه علايهم بضارورع ةباالغ جهاات عملهام فاور وقاوع أي حاادث، فضاال عان 

ةبالغ الارطة في حوادث الطريق، حيث أن التراخي في ذلك قد يترتب عليه صعوبة التحقق مان تاوافر ااروط 

 يض.استحقاق المعاش أو التعو

 

 المدير العام بالنيابة            

 حمد مااري الحميضى

 هـ1412رجب  25التاريخ:

 م1992يناير  29       
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 1996( لسنة 1تعميم رقم )

 باأن

 االحتفاظ بمستندات ةصابات العمل في الجهات الحكومية

 

تباعهاا فاي في اأن اإلجراءات التي يجب ة 1992( لسنة 1سبق للمؤسسة أن أصدرت التعميم رقم )

 حاالت الحوادث التي تقع للعسكريين.

 

عند بحثها لبعض حاالت ةصاابات العمال تمهيادا لتقريار وصارف ماا قاد يساتحق لهاا  –وقد تالحظ لها 

عادم تقياد بعاض الجهاات بماا تضامنه التعمايم ساالف الاذكر. فضاال عان قياام  -مان معااش تقاعادي أو تعاويض 

ر التحقيق المتعلقة بهذا الموضوع على سند مما جاء فاي لوائحهاا بعضها بإتالف األوراق والمستندات ومحاض

 الداخلية التي تقضى بإتالف تلك األوراق والمستندات بعد انقضاء فترات زمنية محددع على تاريخ حفظها.

 

وخاصاة تقريار اإلصاابة ومحضار التحقياق اإلداري ومحاضار الاارطة  –ونظرا ألهمية تلاك األوراق 

من حيث التحقاق مان تاوافر ااروط اساتحقاق المعااش أو التعاويض المقارر  -نماذج العالج والتقارير الطبية و

 عن تلك اإلصابات في قوانين معااات ومكافات التقاعد للعسكريين المناط بالمؤسسة تنفيذ أحكامها.

 

لذلك فإن المؤسسة تهيب بكافة الجهاات العساكرية ضارورع االلتازام بااإلجراءات الاواردع فاي التعمايم 

الماااار ةليااه فااي حينهااا وكااذلك االحتفاااظ بكاال مااا يتعلااق بإصااابات العماال التااي تقااع  1992( لساانة 1رقاام )

للعسكريين من أوراق ومستندات وتحقيقات وغيرها دون ةتالف، وذلك حرصا على صالح المساتفيدين وحفاظاا 

 على المال العام.

 

 المدير العام بالنيابة

 حمد مااري الحميضي
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