
 ربع السنوية النشرة اإلحصائية
 عن الخاضعين لنظام التأمينات االجتماعية

 ) 2012 / 06 / 30 إلى 2012 / 04 / 01 للفترة من (

 إعداد
ية واالكتوارية مكتب الدراسات والبحوث التأمين
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 بيان المحتويات

 العنوان نوع البيان
 رقم

 الجدول

 الصــورة الكلية من حيث المؤمن
 وأصحاب المعاشات الفعالين فقط عليهم

 والمستحقين.

 لتــأمينات االجتماعية الصورة الكلية ل
 (مدني وعسكري)

 اب ـ وأصحـ ن علـيهم ـ أعـــداد كل من المؤمـ
 ي ـ فـــ ن كمـــا ـ مستحقيـــ ات وال ـ المعاشـــ

30 / 06 / 2012 . 

) 1 ( 

 األساسي التأمين
 ) 1 / 2 ( . 2012 / 06 / 30 ي ـ ف ط) ـ دني فق م ( يهم ل المؤمن ع

 في حسب القطاع والنوع وصف الحالة
 الفترة آخر

 ) كل على حدة وعسكري حـاب المعاشات (مدني أص
 . 2012 / 06 / 30 ي فــ

) 2 / 2 ( 

 (مــدني يصـرفون و المسـتحقون فــي المعـاش
 . 2012 / 06 / 30 فــي وعسكري كل على حدة)

) 2 / 3 ( 

 خالل حسب القطاع والنوع وصف الحالة
 ترة الف

 األساسي التأمين
 خـالل الفترة رة ـ ـ يل ألول م ـ ج ـ س ـ ت ـ االت ال ـ ح

ــ ــى 2012 / 04 / 01 ن مــ  2012 / 06 / 30 إلــ

 . (المدنيين العاملين لدى صاحب عمل)

) 3 / 1 ( 

 الفتـرة الجديدة خالل قاعدية ت ال ـاالت المعـاشات ح
ــن ــى 2012 / 04 / 01 مــ  2012 / 06 / 30 إلــ

 . ) صاحب عمل عاملين لدى ال مدنيين ال (

) 3 / 2 ( 

 في آخر حسب النوع وصف الحالة
 الفترة

 التكميلي التأمين
 اشات ثم مستحقين ـ حاب مع ـ ؤمن عليهم ثم أص ـ م

 . 2012 / 06 / 30 (مدني وعسكري كل على حدة) في

) 4 (
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 ) 1 جدول رقم (
 الصورة الكلية

 للتأمينات االجتماعية (مدني وعسكري)
 وأصحاب المعاشات والمستحقين أعداد كل من المؤمن عليهم

 2012 / 6 / 30 الذين شملهم التأمين في

 المجموع
 تأمين

 العسكريين

 تأمين المدنيين
 صاحب العاملين لدى (

 والعاملين لحسابهم عمل
 ) الخاص

 البيـان

296690  *    296690   المؤمن عليهم - 1

92873  17096  75777   على قيد الحياة أصحاب المعاشات - 2

66930  16681  50249   المستحقين (ويصرفون) - 3

456493  33777  422716   المجمـوع

*  ال توجد بيانات للنشر.
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 ) 1 / 2 جدول رقم (
 المؤمن عليهم التأمين األساسي:

2012 / 06 / 30 في

 (مدني فقط)

 النــــــوع
 صندوق ذكـــور إنــــاث الجميـــع

 متوسط
 المرتب أو
 الشريحة

 العدد
 متوسط

 المرتب أو
 الشريحة

 العدد
 متوسط

 المرتب أو
 الشريحة

 العدد
 التأمين القطاع

622  218244  525  125129  752  93115   ي ـ كوم ح
1324  15780  1392  1747  1316  14033   العاملين المدنيين نفطــي
578  50905  437  27438  743  23467   لدى صاحب عمل أهلــي

653  284929  519  154314  811  130615   المجموع

314  11761  265  9092  481  2669   ص العاملين لحسابهم الخا المدنيين

296690  163406  133284  إجمـالي المـدنييــن

 : مالحظات
 ). % 43 مقابل % 57 تزيد نسبة النساء العامالت في القطاع الحكومي على نسبة الرجال ( - 1
 أضعاف عدد المشتركين (الرجال). يزيد عن ثالث امالت لحسابهن الخاص الع عدد المشتركات - 2
 (وهذا سن التقاعد ك) رغم اقتراب . د 200 مازلن على شريحة ( العامالت لحسابهن الخاص لمشتركات ) من ا % 63 ( حوالي - 3

. ك فقط) . د 265 = يفسر كون متوسط الشريحة عند النساء
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 النسبة المئوية من المؤمن عليهم
 حسب النوع

 2012 / 6 / 30 ي كما ف

 ذكور إناث

 العاملين لدى صاحب عمل

54% 

46% 

 العاملين لحسابهم الخاص

77% 

23%
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) 2 / 2 جدول رقم (
 على قيد الحياة التأمين األساسي: أصحاب المعاشات

 ) كل على حدة (مدني وعسكري
 2012 / 06 / 30 في

 النــــــوع

 صندوق ذكـــور إنــــاث الجميـــع

 متوسط
 المعاش
 التقاعدي

 العدد
 متوسط
 المعاش
 التقاعدي

 العدد
 متوسط

 ش المعا
 التقاعدي

 العدد
 التأمين القطاع

1046  61621  825  31649  1280  29972   حكومـي
1556  4073  1239  170  1570  3903   العاملين المدنيين نفطــي
1337  6957  1115  1597  1403  5360  ـي  لدى صاحب عمل أهـل

1103  72651  841  33416  1326  39235   المجموع

599  3126  509  2592  1033  534   العاملين لحسابهم الخاص المدنيين

1481  6204  658  1  1481  6203   دفـــاع
1362  8168  0  0  1362  8168   العسكريين داخليــة
1214  2724  0  0  1214  2724   حرس وطني

1382  17096  658  1  1382  17095   المجموع

1137  92873  817  36009  1340  56864   أصحاب المعاشات األحياء إجمالي

 : ة مالحظ
 %) 12.5 لمستحقي المعاشات التقاعدية بمعدل ( 2012 / 4 / 1 تباراً من التي تقررت اع ل متوسط المعاش التقاعدي المكافأة يشم

. ) د.ك 50 من إجمالي المعاش وبحد أدنى (
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 النسبة المئوية من المتقاعدين
 حسب النوع

 2012 / 06 / 30 كما في

 ذكور ث إنا

 العاملين لدى صاحب عمل

54% 

46% 

 العاملين لحسابهم الخاص

17% 

83%
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 النسبة المئوية من المتقاعدين
 حسب صندوق التأمين

 2012 / 06 / 30 كما في

 ذكور

30% 
1% 

69% 

 إناث

7% 

93% 

 العاملين لحسابهم الخ اص العسكريين العاملين لدى صاحب عم  ل
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 ) 3 / 2 جدول رقم (
 ن ويصرفو التأمين األساسي: المستحقون في المعاش

 ) كل على حدة (مدني وعسكري
 2012 / 06 / 30 في

 ن ـ فئات المستحقي

 صندوق األرامل األوالد المستحقون اآلخرون الجميــع

 متوسط
 النصيب

 العدد
 متوسط
 النصيب

 العدد
 متوسط
 النصيب

 العدد
 متوسط
 ب النصي

 العدد
 تأمين ال

418  49097  213  4100  310  28662  660  16335 
 العاملين لدى المدنيين

 صاحب عمل

276  1152  195  107  206  781  517  264 
 لحسابهم العاملين المدنيين

 الخاص

394  16681  215  2549  312  9113  633  5019   ن كريي ـــ العس

410  66930  213  6756  308  38556  652  21618   إجمالي المستحقين

 : مالحظات
 بخـالف بطبيعة الحال من الجدير بالذكر أن المرأة تجمع بين معاشها عن نفسها ونصيبها في معاش زوجها بال حدود، وهذا - 1

 ما يكون ألوالد هذه السيدة من أنصبة في معاش أبيهم.
 مـن %) 12.5 لمستحقي المعاشات التقاعديـة بمعـدل ( 2012 / 4 / 1 يشمل متوسط النصيب المكافأة التي تقررت اعتباراً من - 2

) د ك. 50 جمالي  المعاش وبحد أدنى ( إ
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 النسبة المئوية من المستحقين
 ئة المستحق حسب ف
 2012 / 06 / 30 كما في

 العسكريين

30% 

15% 

55% 

 العاملين لدى صاحب عمل

33% 

8% 
59% 

 العاملين لحسابهم الخاص

23% 

9% 

68% 

المستحقون  اآلخرون د األوال األرامل



11 

 النسبة المئوية من المستحقين
 التأمين حسب صندوق

 2012 / 06 / 30 كما في

 المس   تحقون اآلخ   رون

1% 

38% 

61% 

 األرام  ل

76% 

23% 

1% 

 األوالد

74% 

24% 
2% 

العاملين لحسابهم الخاص        العسكريين العاملين لدى صاحب عمل
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 ) 1 / 3 جدول رقم (
 حاالت التسجيل ألول مرة

 2012 / 6 / 30 إلى 2012 / 4 / 1 الفترة من خالل

 ) صاحب عمل العاملين لدى مدنيين ال (

 الفترة المناظرة عدد الحاالت خالل
 من السنة السابقة

 عدد الحاالت
 خالل الفترة

 فئة السن
 في بداية الفترة

 قطاع ال
 ذكـور إنـاث الجميـع ذكـور إنـاث الجميـع
44  11  33  8  0  8   20 أقل من
723  488  235  1339  809  530  20  24 
200  121  79  430  263  167  25  29   حكومي
30  17  13  96  42  54  30  34 
37  24  13  82  48  34   فأكثر 35
1034  661  373  1955  1162  793   الجميــع
5  0  5  12  0  12   20 أقل من
50  1  49  120  21  99  20  24 
4  0  4  20  6  14  25  29   نفطــي
0  0  0  3  2  1  30  34 
1  0  1  1  0  1   فأكثر 35
60  1  59  156  29  127   الجميــع
372  99  273  385  95  290   20 أقل من
749  308  441  849  406  443  20  24 
241  141  100  258  150  108  25  29   أهلــي
131  83  48  126  81  45  30  34 
176  125  51  187  132  55   فأكثر 35
1669  756  913  1805  864  941   الجميــع
421  110  311  405  95  310   20 أقل من
1522  797  725  2308  1236  1072  20  24 
445  262  183  708  419  289  25  29   الجميـع
161  100  61  225  125  100  30  34 
214  149  65  270  180  90   فأكثر 35
2763  1418  1345  3916  2055  1861   الجميــع

 : مع السنة السابقة في مجال المقارنة مالحظات
 مقابـل 3916 ( من العدد المناظر في نشـرة السـنة السـابقة أكبر الكلي لحاالت التسجيل ألول مرة في النشرة الحالية العدد - 1

2763 .( 
 التي فرضت الكويتية بسبب نسب العمالة وذلك ، ي ازداد عدد "حاالت التسجيل ألول مرة" في القطاع األهل ، 2004 ابتداء من عام - 2

. الكويتية بمقتضى القانون على هذا القطاع، وبسبب قانون دعم العمالة
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(المدنيين العاملين لدى صاحب عمل)
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 ) 2 / 3 جدول رقم (
 التأمين األساسي: حاالت المعاشات التقاعدية الجديدة

 2012 / 6 / 30 إلى 2012 / 4 / 1 من الفترة خالل

 ) صاحب عمل العاملين لدى مدنيين ال (

 الفترة المناظرة عدد الحاالت خالل
 من السنة السابقة

 عدد الحاالت
 خالل الفترة

 سبب انتهاء
 الخدمة

 قطاع ال
 ذكـور إنـاث الجميـع ذكـور إنـاث الجميـع

18  7  11  17  7  10   وفـــاة
3  1  2  2  1  1   عجز عن الكسب
25  16  9  13  10  3   حكومي صحية أخرى
328  170  158  357  180  177   ك ـ ر ذل ـ غي

374  194  180  389  198  191   الجميــع

0  0  0  1  0  1   وفـــاة
1  0  1  0  0  0   عجز عن الكسب
5  1  4  3  0  3   نفطــي صحية أخرى
23  0  23  30  1  29   ك ـ ر ذل ـ غي

29  1  28  34  1  33   الجميــع

2  0  2  2  0  2   وفـــاة
1  0  1  0  0  0   عجز عن الكسب
0  0  0  0  0  0   أهلــي صحية أخرى
63  20  43  48  14  34   ك ـ ر ذل ـ غي

66  20  46  50  14  36   الجميــع

20  7  13  20  7  13   وفـــاة
5  1  4  2  1  1   عجز عن الكسب
30  17  13  16  10  6   الجميـع صحية أخرى
414  190  224  435  195  240   ك ـ ر ذل ـ غي

469  215  254  473  213  260   الجميــع

 : ـة مالحظ
 عما كان معهوداً في الفتـرات حاالت انتهاء الخدمة بسبب العجز عن الكسب واألسباب الصحية األخرى بدأت تقل

. كيل اللجنة الطبية بتش 2011 ) لسنة 1 تاريخ العمل بقرار وزير المالية رقم ( 2011 / 2 / 6 وذلك اعتباراً من السابقة
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 النسبة المئوية لسبب حاالت انتهاء الخدمة
 2012 / 6 / 30 إلى 2012 / 4 / 1 خالل الفترة من

 (المدنيين العاملين لدى صاحب عمل)

3% 
1% 

92% 

4% 

صحية أخرى عجز عن الكسب وفاة غير ذلك
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 ) 4 جدول رقم (
 : مؤمن عليهم ثم أصحاب معاشات ثم مستحقين التأمين التكميلي

 ) كل على حدة (مدني وعسكري
 2012 / 06 / 30 في

 المــؤمن عليهم: (أ)
 ذكـــور إنــاث الجميـــع

 البيــان
 العدد متوسط المرتب العدد متوسط المرتب العدد متوسط المرتب

484  232525  423  125956  556  106569   المدنيـون
 ) 1 ( ن و العسكري - - - - - -

484  232525  423  125956  556  106569  الجميـع

 أصحاب المعاشات على قيد الحياة: (ب)
 ذكـــور إنــاث الجميـــع

 البيــان
 العدد متوسط المعاش العدد متوسط المعاش العدد ) 2 ( متوسط المعاش

77  44403  48  20895  102  23508   مدنيـون ال
) 3 (  166  12817  52  1  166  12816   العسكريون

97  57220  48  20896  125  36324  الجميـع

 المستحقون الذين يصرفون أنصبة: (ج)

 الجميـع
 المستحقون
 اآلخرون

 األرامل األوالد

 البيــان
 متوسط
 ) 2 ( النصيب

 العدد
 توسط م

 النصيب
 العدد

 متوسط
 النصيب

 العدد
 متوسط
 النصيب

 العدد

26  12091  23  1836  21  7638  44  2617   عن مدنييـن
) 3 (  46  5407  41  1949  38  2578  81  880   ريين ك عن عس

32  17498  32  3785  25  10216  53  3497   لجميـع ا

 . ) ال توجد بيانات للنشر 1 (
 بشأن زيـادة 2011 ) لسنة 9 زاد متوسط المعاش (والنصيب) في التأمين التكميلي، ويرجع ذلك إلى القانون رقم ( ) 2 (

 . 2011 / 5 / 1 اعتباراً من األساس في حساب الرصيد في التأمين التكميلي
 م أن طريقة (معادلـة) متوسط المعاش (والنصيب) من التأمين التكميلي للعسكريين يزيد على نظيره للمدنيين رغ ) 3 (

 المعاش التكميلي للعسكريين ال تختلف عن المدنيين، ويرجع سبب الزيادة إلى ارتفـاع المرتـب الخاضـع ب حسا
. بالنسبة للعسكريين ي التكميل للتأمين


