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بسم هللا الرحمن الرحيم

مقدمة
سبق أن أصدرت المؤسسة في مايو سنة  1981كتاباً يتضمن التشريعات التي كان معمووًً باوا نينو اك

في مجال التأمينات اًجتماعية ،و لك باسم "مجموعوة الوووانين والوو اررات المتعمووة بنظوام التأمينوات اًجتماعيوة" ثوم
رؤي تطوووير ه و ج المجموعووة بنيووث تشوومل كافووة التش وريعات التووي صوودرت فووي ه و ا المجووال ومووا يط و أر عمياووا موون
تعديالت ،فأصدرت المؤسسة في مارس سنة  1988كتاباً باسوم "الودليل التشوريعي لمتأمينوات اًجتماعيوة بالكويوت"

ثم صدر ه ا الدليل في كتابين خصص أندهما لمووانين واآلخر لممراسيم والو اررات والتعاميم المنف ة لا ج الوووانين،

وكان يتم إجراء التعديالت التي تط أر عمى ه ج التشريعات سنوياً في طبعة جديدة.

وخالل أكثر من خمس وعشرين سونة مون تواريل العمول بووانون التأمينوات اًجتماعيوة ،صودرت تشوريعات
عديوودة تطمبووت تعووديالت متالنوووة عمووى الوودليل معظماووا باهضووافة ،ممووا أصووب تداول و غيوور ميسوور ،فضووال عوون
صعوبات الطباعة الناشئة عن تعديالت بعض النصوص أو إلغائاا.
ل لك أعيد النظر في إصدار ه ا الدليل في ثوب جديػد لمسوايرة التطوور الو ي لنوق بالمؤسسوة فوي الفتورة

األخيورة ،بنيووث يوتصوور عمووى التشوريعات المعمووول باووا ناليوا دون التشوريعات الممغوواة أو المعدلووة ،مو إضووافة كافووة

التشوريعات ات الصوومة باو ا المجووال ،وموون ثووم فانو اعتبووا اًر موون يوليووو سوونة  2006تصوودر طبعووة الوودليل التشوريعي
لمتأمينات اًجتماعية في سبعة كتب عمى الننو التالي:
()1

الكتاب األوؿ  :ويتكون من ثالثة أقسام-:
)1

قانون التأمينات اًجتماعية.

)3

الم كرات اهيضانية لمووانين الم كورة.

)2

()2

الكتاب الثاني  :ويشتمل عمى الو اررات التنفي ية والتعاميم في مجال قانون التأمينوات اًجتماعيوة فوي
أربعة أجزاء هي:
)1

التسجيل واًشتراكات.

)2

النووق التأمينية.

)3

ضم ونساب مدد التأمين.

)4
()3

الووانين المعدلة لوانون التأمينات اًجتماعية.

األعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة.

الكتػػػػػاب الثالػػػػػث :ويشو ووتمل عمو ووى ق و ووانين المعاشو ووات العسو ووكرية ،والو و ووانين المعدلو ووة لاو ووا وم و و كراتاا
اهيضانية والو اررات المنف ة لاا ،والتشريعات العسكرية ات الصمة با ج الووانين.
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()4

الكتػػاب الراب ػ  :ويشووتمل عمووى قووانون التووأمين عمووى العوواممين فووي الخوارج وموون فووي نكماووم ،والوووانين

()5

الكتاب الخامس  :ويشتمل عمى نظام التأمين التكميمي وم كرت اهيضانية والو اررات المنف ة ل .

()3

الكتاب السادس  :ويشتمل عمى الووانين ات الصمة بووانين التأمين اًجتماعي.

()7

الكتػاب السػاب  :ويشوتمل عموى التشوريعات الماليوة واهداريوة المعموول باوا فوي المؤسسوة بموا فوي لووك

المعدلة ل وم كراتاا اهيضانية والو اررات المنف ة لاا.

تشريعات شئون العاممين بالمؤسسة ،والو اررات المنظمة ًلتزامات الخزانة العامة بالنسبة لممؤسسة.

ولمتابعوة موا يسوتندث مون تشوريعات أخورإ بعود إصوودار هو ج الطبعوة ،يرجوى الرجووع إلوى موقو المؤسسووة
عمى اًنترنت ( )www.pifss.gov.kwونرنب بمالنظات الوارئ عمى التميفون (.)2994227
واهلل نسأل أن ينوق ه ا العمل الفائدة المرجوة من .
المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية

التاريخ :أوؿ يوليو سنة .6003
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مرسوـ بالقانوف رقـ ( )865لسنة8666

(*)

بنظاـ التأميف التكميمي

بعد اإلطالع عمى الدستور،

وعمى األمر األميري الصادر بتاريخ 64مف شواؿ سنة 8103ىػ الموافؽ  0مف يوليو 8653ـ،

وعمى القانوف رقـ ( )05لسنة  8631بشأف العمؿ في القطاع األىمي والقوانيف المعدلة لو،
وعمى المرسوـ بالقانوف رقـ ( )6لسنة  8634بإنشاء الحرس الوطني،

وعمى القانوف رقـ ( )06لسنة  8634في شأف الجيش والقوانيف المعدلة لو،

وعمى القانوف رقـ ( )60لسنة  8635بنظاـ قػػوة الشرطة والقوانيف المعدلة لو،
وعمى القانوف رقـ ( )65لسنة  8636في شأف العمؿ في قطاع األعماؿ النفطية،

وعمى األمر األميري بالقانوف رقـ ( )38لسنة  8643بإصدار قانوف التأمينػات االجتماعيػة والقػوانيف

المعدلة لو،

وعمى المرسوـ بالقانوف رقـ ( )82لسنة  8646في شأف الخدمة المدنية والقوانيف المعدلة لو،

وعمى المرسوـ بالقانوف رقـ ( )36لسنة  8650بإصدار قانوف معاشات ومكافآت التقاعد

لمعسكرييف والقوانيف المعدلة لو،

وعمى المرسوـ بالقانوف رقـ( )88لسنة  8655باالشتراؾ في التأمينات االجتماعية اختياريا لمعػامميف

في الخارج ومف في حكميـ،
وبناء عمى عرض وزير المالية،
وبعد موافقة مجمس الوزراء،
أصدرنا القانوف اآلتي نصو:
"مادة(")8
في تطبيؽ ىذا القانوف يقصد:
- 8

بالتػػػأميف األساسػػػي :التػػػأميف المنصػػػوص عميػػػو فػػػي كػػػؿ مػػػف قػػػانوف التأمينػػػات االجتماعيػػػة وقػػػانوف

- 6

بالتأميف التكميمي :التأميف الصادر بو ىذا القانوف.

(*)

معاشات ومكافآت التقاعد لمعسكرييف المشار إلييما.

ىذا القانوف معدؿ بالقانوف رقـ ( )6لسنة  ،6088وطبقاً ألحكاـ الفقرة الثانية مف المادة الثانية عشرة مف القانوف األخير تتحمؿ الخزانة
العامة األعباء المالية المترتبة عمى تطبيؽ التعديالت بافتراض سريانيا اعتبا ارً مف " 8662/8/8تاريخ العمؿ بنظاـ التأميف التكميمي".
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 - 0بالمرتب :ما يتقاضاه المؤمف عميو مف مقابؿ نقدي لقاء عممو األصمي -بعد استبعاد المرتب
المنصوص عميو في التأميف األساسي -وعمى األخص ما يمي:

أ  -ما يزيد عمى الحد األقصى لممرتب المنصوص عميو في قانوف التأمينات االجتماعية المشار إليو.
ب -العناصر التي ال تدخؿ في تعريؼ المرتب المنصوص عميو في التأميف األساسي ،والتي يحددىا قرار مف
الوزير بعد موافقة مجمس اإلدارة ،كما يحدد ىذا القرار قواعد حسابيا(.)8

وتعتبر كؿ مف شرائح دخؿ االشتراؾ المبينة في الجدوؿ رقـ ( )8المرافؽ في حكـ المرتب.
ويكػػوف الح ػد األقصػػى لممرتػػب فػػي التػػأميف التكميمػػي (8620/-د.ؾ) شػػيريا ،ويجػػوز لمػػوزير بعػػد موافقػػة
مجمس اإلدارة تعديؿ ىذا الحد(.)6

-1بالمؤمف عميو :كؿ مف يخض لنص المادة( )6مف ىذا القانوف.
-2بالمعاش التكميمي :المعاش المستحؽ وفقا ألحكاـ ىذا القانوف.
"مادة (")6
تسري أحكاـ ىذا القانوف عمى الفئات اآلتية-:
المؤمف عمييـ والمستفيدوف الخاضعوف لمتأميف األساسي الػذيف يتقاضػوف مرتبػات تخضػ

-8

لمتػأميف

األساسي ،ويكوف التأميف عمييـ إلزاميا.
ويستثنى مما تقدـ الفئات المنصوص عمييا في ( )3،2،1مف المادة األولي مف المرسوـ بالقانوف
رقـ ( )36لسنة  8650المشار إليو.
- 6المػػؤمف عمػػييـ الخاضػػعوف ألحكػػاـ البػػاب الخػػامس مػػف قػػانوف التأمينػػات االجتماعيػػة المشػػار إليػػو الػػذيف
بمغػػت ش ػرائح الػػدخؿ الشػػيري لكػػؿ مػػنيـ الحػػد األقصػػى المنصػػوص عميػػو فػػي الجػػدوؿ رقػػـ ( )3المرافػػؽ

لمقانوف المذكور.

( )8صدر القرار رقـ ( )8لسنة  8664بشأف تحديد تمؾ العناصر ،ص ( )04مف ىذا الكتاب.
( )6صدر القرار رقـ ( )8لسنة  6002برف ىذا الحد مف (8000د.ؾ) إلى (8620د.ؾ) شيريا اعتبا ار مف  ،6002/4/8ص( )16مف ىذا
الكتاب.
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- 0المؤمف عمييـ والمستفيدوف الخاضعوف لمتأميف األساسي الذيف يرغبوف زيادة معاشاتيـ ،حتى ولو كانوا
يخضعوف إلزاميا لنظاـ التأميف التكميمي.

ويكوف االشتراؾ في التأميف التكميمي واالستمرار فيو اختياريا لمفئتيف ( )0،6وذلؾ وفقا لمقواعد والشروط
التي يصدر بيا قرار مف الوزير بعد موافقة مجمس اإلدارة.
"مادة(")0
تتولى المؤسسػة العامػة لمتأمينػات االجتماعيػة تطبيػؽ نظػاـ التػأميف التكميمػي ،ويكػوف لػوزير الماليػة

ومجمس إدارة المؤسسة ومديرىا العاـ ذات االختصاصات المقررة بقانوف التأمينات االجتماعية المشار إليو فػي

تطبيؽ أحكاـ ىذا النظاـ.

"مادة(")1

(*)

يضاؼ إلى الصناديؽ المنشأة بموجب قانوف التأمينات االجتماعية المشار إليو صندوؽ لمتأميف
التكميمي المنصوص عميو في ىذا القانوف وتتكوف موارده مف األمواؿ اآلتية:
أ -

االشتراكات الدورية التي تقتط مف مرتبات المؤمف عمييـ بواق ( )%2شيريا.

ب -

االشتراكات الدورية التي يؤدييا أصحاب األعماؿ عف المػؤمف عمػييـ العػامميف لػدييـ بواقػػػ ()%80

جػ-

االشػػتراكات الدوريػػة التػػي يؤدييػػا المػػؤمف عمػػييـ المنتفعػػوف باالشػػتراؾ االختيػػاري فػػي نظػػاـ التػػأميف

مف مرتباتيـ.

التكميمي ،وذلؾ بواق ( )%62مف شريحة االشتراؾ التي يختارىا المؤمف عميو مف الجدوؿ رقـ (.)8

واستثناء مػف ذلػؾ ،تكػوف االشػتراكات المنصػوص عمييػا فػي الفقػرة السػابقة بواقػ ( )%82مػف

شريحة االشتراؾ بالنسبة لمخاضػعيف ألحكػاـ البػاب الخػامس مػف قػانوف التأمينػات االجتماعيػة المشػار

إليو.
د -

المسػػاىمة السػػنوية التػػي تخصػػص فػػي الميزانيػػة العامػػة لمدولػػة ألغ ػراض ىػػذا الصػػندوؽ وتحػػدد ىػػذه
المساىمة وطريقة أدائيا بقرار مف الوزير بعد أخذ رأي مجمس إدارة المؤسسة.

ىػ-

مقابؿ ضـ المدد المنصوص عمييا في المادة ( )2مف المرسوـ بالقانوف رقـ ( )865لسنة .8666

و -حصيمة استثمار أمواؿ الصندوؽ.
ز  -الموارد األخرى الناتجة عف نشاط المؤسسة فيما يتعمؽ بيذا الصندوؽ.
(*)

مادة معدلة بالقانوف رقـ ( )6لسنة  6088المعموؿ بو اعتبا ارً مف .6088/2/8
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وتحدد بقرار مف الوزير بعد موافقة مجمس اإلدارة مواعيد واجراءات سداد االشتراكات واألقساط
الدورية وحاالت تأجيميا والمبالغ اإلضافية المستحقة عف التأخير والتخمؼ عف السداد وذلؾ بما ال يجاوز

الحدود المنصوص عمييا في التأميف األساسي وحاالت اإلعفاء مف تمؾ المبالغ كميا أو بعضيا ،وحاالت وقؼ

والغاء االشتراؾ االختياري في التأميف التكميمي والشروط والقواعد الالزمة لمعودة إليو(.)8
"مادة(")2
يجوز بناء عمى طمب المؤمف عميو ضـ المدد التالية:
أ -

مدد الخدمة الفعمية السابقة عمى تاريخ العمؿ بيذا القانوف التي كاف المؤمف عميو يخض خالليا

لمتأميف األساسي وذلؾ بافتراض سرياف التأميف التكميمي خالليا(.)6

ويصدر قرار مف الوزير بتحديد المبالغ التي تساىـ بيا الخزانة العامة لحساب المدد التي يتـ

ضميا طبقاً ألحكاـ الفقرة السابقة وكيفية أدائيا(.)0

ب -المدد االعتبارية.

ج -مدد االشتراؾ السابقة في التأميف التكميمي التي سبؽ أف صرؼ عنيا مكافأة تقاعد.
ويكوف ضـ كؿ مف تمؾ المدد في الحاالت ووفقا لمقواعد والشروط التي يصدر بيػا قػرار مػف الػوزير

بعد موافقة مجمس اإلدارة.

"مادة(")3
يستحؽ المعاش التكميمي في الحاالت التي يستحؽ فييا معاش تقاعدي مػف التػأميف األساسػي ميمػا
كانت مدة االشتراؾ في التأميف التكميمي ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لصرؼ المعاش.
ويسري حكـ الفقرة السابقة في حالة استحقاؽ معاش مؤقت.
"مادة(")4
يسوى المعاش التكميمي وفقا لمجدوؿ رقـ ( )6المرافؽ وعمى أساس رصيد المؤمف عميو في التأميف
التكميمي .ويحدد ىذا الرصيد وفقا لمجدوؿ رقـ ( )0المرافؽ.

( )8صدر القرار رقـ ( )6لسنة  8664بشأف مواعيد واجراءات سداد االشتراكات ،كما صدر القرار رقـ ( )1لسنة  8665بشأف االشتراكات عف
المدة السابقة عمى  -8664/86/8ص( )12 ،06عمى التوالي مف ىذا الكتاب.

( )6صدر القرار رقـ ( )0لسنة  8664بشأف ضـ المدد الفعمية السابقة -ص( )18مف ىذا الكتاب.
( )0فقرة مضافة بالقانوف رقـ ( )6لسنة  6088المعموؿ بو اعتبا ارً مف .6088/2/8
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ويجوز تعديؿ المعامالت الواردة في الجدوليف المذكوريف بما مف شأنو زيادة المعاش ،وذلؾ وفقا

لمقواعد والشروط التي يصدر بيا قرار مف الوزير بعد موافقة مجمس اإلدارة وفي الحدود التي يسمح بيا المركز
المالي لصندوؽ التأميف التكميمي.
"مادة(")5
يجوز لصاحب المعاش تأجيؿ صرؼ المعاش التكميمي ،وفي ىذه الحالة يزاد المعاش بواقػ ()%2

سنويا عف األشير الكاممة مف المدة مف تاريخ االستحقاؽ حتى تاريخ الصرؼ.
"مادة(")6

استثناء مف القواعد السابقة تحسب مدة االشتراؾ في التأميف التكميمي بالنسبة لمفئات المنصوص
عمييا في الفصؿ الثالث مف الباب الثالث مف قانوف التأمينات االجتماعية المشار إلييا وفقا لمقواعد

المنصوص عمييا في الفصؿ المذكور.

وفي تطبيؽ حكـ الفقرة السابقة يعتبر المعاش المنصوص عميو في البند ( )6مف المادة ( )66مف
قانوف التأمينات االجتماعية المشار إليو مستحقا عف مدة اعتبارية مقدارىا عشروف سنة.
ويوقؼ أداء االشتراكات في ىذا التأميف في الحاالت التي يوقؼ فييا أداء االشتراكات في التأميف

األساسي وفقاً لمفقرة الثانية مف المادة ( )60مف قانوف التأمينات االجتماعية(.)8
"مادة (")80

في حالة عدـ استحقاؽ معاش تقاعدي مف التأميف األساسي ،يجوز لممؤمف عميو صرؼ مكافأة

تقاعد مف التأميف التكميمي في الحاالت التي تصرؼ فييا المكافأة مف التأميف األساسي ،وذلؾ بالقواعد

والشروط التي يصدر بيا قرار مف الوزير بعد موافقة مجمس اإلدارة(.)6

وتحسب المكافأة المذكورة بالطريقة التي يحسب بيا رصيد المؤمف عميو في ىذا التأميف م استخداـ

نسبة ( )%82لجمي األعمار ما لـ يكف مقابؿ الضـ محسوبا عمى أساس نسبة أقؿ فتستخدـ النسبة األخيرة
بمقدارىا.

( )8فقرة مضافة بالقانوف رقـ ( )6لسنة  6088المعموؿ بو اعتبا ارً مف .6088/2/8
( )6صدر القرار رقـ ( )5لسنة  8665ص( )14مف ىذا الكتاب.
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"مادة(")88
يجوز لممؤسسة أف تستبدؿ نقودا بحقوؽ أصحاب المعاشات في التأميف التكميمي ،وذلؾ وفقا

لأل حكاـ المنصوص عمييا في الفصؿ الثاني مف الباب السادس مف قانوف التأمينات االجتماعية المشار إليو
فيما عدا الفقرة الثانية مف المادة( )44مف القانوف المذكور.

واستثناء مما تقدـ ال تترتب أية حقوؽ استبدالية عمى ضـ مدد بمعدؿ يقؿ عف ( )%82مف المرتب.
"مادة (")86

إذا عاد صاحب المعاش التكميمي إلى االشتراؾ في التأميف ،فأنو عند انتياء االشتراؾ يعاد حساب

المعاش التكميمي عف مجموع مدد االشتراؾ في التأميف السابقة لمعودة والالحقة ليا إذا بمغت مدة االشتراؾ

األخيرة سنة أو أكثر وكانت فترة استحقاؽ المعاش األخيرة التي ال تخض لمتأميف تقؿ عف سنة.

وفي غير الحاالت المشار إلييا في الفقرة السابقة يحسب المعاش التكميمي عف المدة الالحقة وحدىا

ويضاؼ إلى المعاشات المستحقة عف المدد السابقة.

"مادة(")80
في حالة استحقاؽ المعاش التقاعدي عف التأميف األساسي بسبب وفاة المؤمف عميو تضاؼ قيمة

المعاش التكميمي إلى المرتب أو المعاش حسب الحالة عند تحديد مقدار منحة الوفاة ،ويتحمؿ صندوؽ
التأميف التكميمي بالقيمة المضافة.
"مادة(")81
إذا قؿ مجموع المعاش التقاعدي والمعاش التكميمي عف المعاش التقاعدي محسوبا عف كامؿ مدة

االشتراؾ وعمى أساس المرتب في التأميف األساسي في اليوـ السابؽ عمى تاريخ العمؿ بنظاـ التأميف التكميمي
مضافا إليو المعاش التكميمي المستحؽ عف مدة االشتراؾ في التأميف التكميمي محسوبا عمى أساس المقدار

الزائد عمى المرتب الذي حسب عمى أساسو المعاش التقاعدي ،يزاد المعاش التكميمي بقيمة الفرؽ وتعتبر

الزيادة جزءا منو.

"مادة(")82
يعتبر المعاش التكميمي جزءا مف المعاش التقاعدي وتسري عميو كافة أحكامو فيما لـ يرد بشأنو
حكـ خاص في ىذا القانوف.
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"مادة(")83
تسري أحكاـ قانوف التأمينات االجتماعية المشار إليو -عدا المادة( )60منو -وذلؾ فيما لـ يرد

بشأنو حكـ خاص في ىذا القانوف وبما ال يتعارض م أحكامو.
"مادة(")84

عمى رئيس مجمس الوزراء والوزراء -كؿ فيما يخصو-تنفيذ ىذا القانوف وينشر في الجريدة الرسمية
ويعمؿ بو مف .)*(8662/8/8
أمير الكويت

رئيس مجمس الوزراء

جابر األحمد الصباح

سعد العبد اهلل السالـ الصباح
النائب الثاني لرئيس مجمس الوزراء
ووزير المالية ووزير التخطيط

ناصر عبد اهلل الروضاف

صدر بقصر بياف في  80 :ربي الثاني سنة  8180ىػ
 3أكتوبر سنة  8666ـ

(*)

نشر بممحؽ العدد رقـ ( )40مف الجريدة الرسمية بتاريخ 8666/80/86ومذكرتو اإليضاحية صفحة( )66مف ىذا الكتاب.
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جدوؿ رقـ ()8

بتحديد شرائح االشتراؾ االختياري
لممؤمف عميو

رقـ شريحة االشتراؾ

الشريحة بالدينار
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مالحظات:
- 8

يجوز بقرار مف الػوزير بعػد موافقػة مجمػس اإلدارة إضػافة شػرائح جديػدة تزيػد عمػى أعمػي شػريحة مػف

- 6

يجوز بقػرار مػف الػوزير بعػد موافقػة مجمػس اإلدارة وضػ الشػروط والقواعػد التػي يػتـ وفقػا ليػا اختيػار

الشرائح الواردة في ىذا الجدوؿ.

شريحة بدء االشتراؾ أو تعديميا أو تعديؿ الشريحة التػي تػؤدي عمػى أساسػيا االشػتراكات إلػى شػريحة

أعمي أو أدني.
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جدوؿ رقـ ()6

بتحديد المعاش التكميمي
السف عند استحقاؽ المعاش

مالحظات:
- 8
- 6
- 0

المبمغ مف الرصيد الذي يقابؿ دينا ار مف المعاش
الشيري
606
600
865
863
861
866
860
855
853
850
850
844
841
848
835
832
836
826
823
820
820
811
805
806
863
860

حتى 10
18
16
10
11
12
13
14
15
16
20
28
26
20
21
22
23
24
25
26
30
38
36
30
31
32فأكثر

في حساب السف عند استحقاؽ المعاش يجبر كسر السنة إلى سنة.

يحدد المعاش التكميمي الشيري بما يعادؿ ناتج قسمة مقدار الرصيد عمى المبمغ المقابؿ لمسػف المبػيف
بالجدوؿ.

في تحديد المعاش التكميمي تعامؿ حاالت العجز الكامػؿ والعجػز عػف الكسػب والوفػاة عمػى أسػاس سػف

الستيف إذا كانت السف تقؿ عف ذلؾ.
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جدوؿ رقـ()0

(*)

(بحساب رصيد المؤمف عميو في التأميف التكميمي)

مالحظات:
- 8
- 6
- 0

أساس حساب الرصيد
%62،00
%62،62
%62.20
%62،42
%63،00
%.63،62
%63،20
%63،42
%64،00
%64،62
%64،20
%64،42
%65،00
%65،62
%65،20
%65،42
%66،00
%66،62
%66،20
%66،42
%00،00

السف عند استحقاؽ المعاش
 12أو أقؿ
13
14
15
16
20
28
26
20
21
22
23
24
25
26
30
38
36
30
31
 32أو أكثر

في حساب السف عند استحقاؽ المعاش يجبر كسر السنة إلى سنة.

م مراعاة المالحظتيف ( )2،0التاليتيف،يحسب الرصيد عمى النحو التالي( :األساس المقابؿ لمسف

×متوسط المرتب الشيري المشار إليو في المالحظة(×)0مدة االشتراؾ في التأميف بالشيور).

في حساب الرصيد يقصد بمتوسط المرتب الشيري ناتج قسمة مجموع المرتبات التي سددت عمى
أساسيا االشتراكات خالؿ مدة االشتراؾ في التأميف التكميمي عمى عدد أشير ىذه المدة.

ثـ يزاد ىذا الناتج بواق ( )%2سنويا عف مدة تعادؿ نصؼ الفترة مف تاريخ االشتراؾ في
التأميف حتى نيايتو مضافا إلييا كامؿ المدة مف تاريخ انتياء االشتراؾ حتى تاريخ الواقعة

المنشئة لمحؽ في صرؼ المعاش التقاعدي ،وفي حساب مجموع ىاتيف المدتيف يجبر كسر

الشير إلى شير ويعتبر الشير جزء مف ( )86جزء مف السنة.

ويعتبر المرتب الذي سددت عمى أساسو مقابؿ ضـ المدد المضمومة في حكـ المرتب الذي سددت
- 1

(*)

عمى أساسو االشتراكات.

في حساب مدة االشتراؾ في التأميف يجبر كسر الشير إلى شير.

جدوؿ معدؿ بالقانوف رقـ ( )6لسنة  6088المعموؿ بو اعتبا ارً مف .6088/2/8

15

- 2

في حساب الرصيد تعامؿ حاالت استحقاؽ المعاش بسبب العجز الكامؿ أو العجز عف الكسب أو

الوفاة عمى أساس سف الستيف إذا كانت السف تقؿ عف ذلؾ ،كما تضاؼ إلى مدة االشتراؾ في
التأميف مدة اعتبارية تعادؿ الفرؽ بيف السف الحقيقية في تاريخ االستحقاؽ وبيف سف الستيف وذلؾ

دوف مقابؿ.

وال يسري حكـ الفقرة السابقة عمى الحاالت التي تستحؽ خالؿ ثالث سنوات مف تاريخ االشتراؾ
االختياري في التأميف التكميمي ،ما لـ يكف العجز أو الوفاة ناتجا عف حادث.
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قانوف رقـ  6لسنة 6088
بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف التأمينات االجتماعية

الصادر باألمر األميري بالقانوف رقـ ( )38لسنة 8643
والمرسوـ بالقانوف رقـ ( )865لسنة  8666بنظاـ
التأميف التكميمي

والقانوف رقـ ( )62لسنة  6008بتعديؿ بعض أحكاـ

قانوف التأمينات االجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية
بعد اإلطالع عمى الدستور،
وعمى قانوف التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانوف رقـ ( )38لسنة  8643والقوانيف

المعدلة لو،

وعمى المرسوـ بالقانوف رقـ ( )865لسنة  8666بنظاـ التأميف التكميمي،

وعمى القانوف رقـ ( )62لسنة  6008بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف التأمينات االجتماعية وزيادة

المعاشات التقاعدية والقوانيف المعدلة لو،

وعمى القانوف رقـ ( )86لسنة  6000في شأف دعـ العمالة الوطنية وتشجيعيا لمعمؿ في الجيات

غير الحكومية والمعدؿ بالقانوف رقـ ( )06لسنة ،6000

وافؽ مجمس األمة عمى القانوف اآلتي نصو ،وقد صدقنا عميو وأصدرناه:
(مادة أولى)

ُيستبدؿ بنص المادة الثانية مف قانوف التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري رقـ ( )38لسنة
 8643النص التالي(*)-:
(مادة ثانية)

ُيستبدؿ بنص الفقرة الثانية مف المادة ( )60مف قانوف التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري

رقـ ( )38لسنة  8643النص التالي(*)-:

(مادة ثالثة)
ُيستبدؿ بنص المادة ( )40مف قانوف التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري رقـ ( )38لسنة

 8643المشار إليو النص التالي(*)-:

(مادة رابعة)

مكرر) نصيا
ًا
المشار إليو مادة جديدة برقـ (863
تُضاؼ إلى قانوف التأمينات االجتماعية ُ
اآلتي(*)-:

(*)

وردت التعديالت المشار إلييا في مواضعيا مف القوانيف األصمية.

(*) وردت التعديالت المشار إلييا في مواضعيا مف القوانيف األصمية .
(*) وردت التعديالت المشار إلييا في مواضعيا مف القوانيف األصمية .
(*) وردت التعديالت المشار إلييا في مواضعيا مف القوانيف األصمية .
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(مادة خامسة)
ُيستبدؿ بنص الفقرة األولى مف المادة ( )1مف المرسوـ بالقانوف رقـ ( )865لسنة  8666المشار
إليو النص التالي(*):
(مادة سادسة)
مادة ( )2بند أ:

تُضاؼ فقرة جديدة إلى البند (أ) مف المادة ( )2مف المرسوـ بالقانوف رقـ ( )865لسنة 8666

المشار إليو نصيا اآلتي(*)-:
ُ

(مادة سابعة)
المشار إليو ،الجدوؿ
ُيستبدؿ بالجدوؿ رقـ ( )0المرافؽ لممرسوـ بالقانوف رقـ ( )865لسنة ُ 8666
رقـ ( )0المرافؽ ليذا القانوف(*).
(مادة ثامنة)
تُعاد تسوية المعاشات التكميمية التي استحقت قبؿ العمؿ بيذا القانوف – بافتراض تطبيؽ أحكامو
عمييا في تاريخ انتياء الخدمة  -م عدـ صرؼ فروؽ مالية عف الماضي.
(مادة تاسعة)
المشار إليو
ُيستبدؿ بنصي المادتيف (الخامسة) و(السادسة) مف القانوف رقـ ( )62لسنة ُ 6008
النصاف اآلتياف(*):
(مادة عاشرة)
تُضاؼ فقرة جديدة إلى المادة ( )6مف المرسوـ بالقانوف رقـ ( )865لسنة  8666المشار إليو

نصيا التالي(*):

(مادة حادية عشرة)
ُيستبدؿ بنص الفقرة األولى مف المادة التاسعة مف القانوف رقـ ( )62لسنة  6008المشار إليو
النص التالي(*):

(*)

وردت التعديالت المشار إلييا في موضعيا األصمية مف القوانيف األصمية.

(*) وردت التعديالت المشار إلييا في مواضعيا مف القوانيف األصمية .
(*) وردت التعديالت المشار إلييا في مواضعيا مف القوانيف األصمية .
(*) وردت التعديالت المشار إلييا في مواضعيا مف القوانيف األصمية .
(*) وردت التعديالت المشار إلييا في مواضعيا مف القوانيف األصمية .
(*) وردت التعديالت المشار إلييا في مواضعيا مف القوانيف األصمية .
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(مادة ثانية عشرة)
تتحمؿ الخزانة العامة األعباء المالية المترتبة عمى تطبيؽ أحكاـ المادة الرابعة وتؤدييا إلى المؤسسة

العامة لمتأمينات االجتماعية بالطريقة التي يصدر بيا قرار مف وزير المالية ،بعد أخذ رأي إدارة المؤسسة.
كما تتحمؿ الخزانة العامة األعباء المالية المترتبة عمى تطبيؽ األحكاـ الخاصة بتعديؿ بعض أحكاـ المرسوـ

بالقانوف رقـ ( )865لسنة  8666بنظاـ التأميف التكميمي بافتراض سريانو مف 8662/8/8ـ وتؤدييا إلى
المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية بالطريقة التي يصدر بيا قرار مف وزير المالية ،بعد أخذ رأي مجمس

إدارة المؤسسة.

(مادة ثالثة عشرة)
ُيمغى كؿ حكـ يخالؼ أحكاـ ىذا القانوف.
(مادة رابعة عشرة)
ويعمؿ بو مف أوؿ
عمى رئيس مجمس الوزراء والوزراء – كؿ فيما يخصو  -تنفيذ ىذا القانوفُ ،

الشير التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية(*).

أمير الكويت

صباح األحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيؼ في 6 :جمادى األولى 8106ىػ
الموافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 2 :أبريؿ 6088ـ

(*)

نشر بالعدد رقـ ( )8066مف الجريدة الرسمية بتاريخ .6088/1/80
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جدوؿ رقـ ()0

(*)

بحساب رصيد المؤمف عميو في التأميف التكميمي
السف عند استحقاؽ المعاش

أساس حساب الرصيد

 45أو أقل

%25.00

46

%25.25

47

%25.50

48

%25.75

49

%26.00

50

%26.25

51

%26.50

52

%26.75

53

%27.00

54

%27.25

55

%27.50

56

%27.75

57

%28.00

58

%28.25

59

%28.50

60

%28.75

61

%29.00

62

%29.25

63

%29.50

64

%29.75

 65أو أكثر

%30.00

مالحظات:

 -1في نساب السن عند استنواق المعاش يجبر كسر السنة إلى سنة.
 -2م مراعاة المالنظتين ( )5 ،3التاليتين ،ينسب الرصيد عمى الننو التالي (األساس الموابل لمسن ×

(*)

جدوؿ معدؿ بالقانوف رقـ ( )6لسنة  6088المعموؿ بو اعتبا ارً مف .6088/2/8
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متوسط المرتب الشاري المشار إلي في المالنظة ( × )3مدة اًشتراك في التأمين بالشاور).
 -3في نساب الرصيد ُيوصد بمتوسط المرتب الشاري ناتج قسمة مجموع المرتبات التي سددت عمى أساساا
اًشتراكات خالل مدة اًشتراك في التأمين التكميمي عمى عدد أشار ه ج المدة.

سنويا عن مدة تعادل نصف الفترة من تاريل اًشتراك في التأمين نتى ناايت
ثم ُيزاد ه ا الناتج بواق (ً )%5
مضافًا إلياا كامل المدة من تاريل انتااء اًشتراك نتى تاريل الواقعة المنشئة لمنق في صرف المعاش

التواعدي ،وفي نساب مجموع هاتين المدتين يجبر كسر الشار إلى شار ،ويعتبر الشار جزء ،من ( )12جزء

من السنة.
ويعتبر المرتب ال ي سددت عمى أساس موابل ضم المدد المضمونة في نكم المرتب ال ي سددت عمى أساس
ُ
اًشتراكات.
 -4في نساب مدة اًشتراك في التأمين يجبر كسر الشار إلى شار.
 -5في نساب الرصيد تعامل ناًت استنواق المعاش بسبب العجز الكامل أو العجز عن الكسب أو الوفاة
عمى أساس سن الستين إ ا كانت السن تول عن لك ،كما تضاف إلى مدة اًشتراك في التأمين مدة اعتبارية
تعادل الفرق بين السن النويوة في تاريل اًستنواق وبين سن الستين و لك دون موابل.

وً يسري نكم الفورة السابوة عمى الناًت التي تستنق خالل ثالث سنوات من تاريل اًشتراك اًختياري في

ناتجا عن نادث.
التأمين التكميمي ،ما لم يكن العجز أو الوفاة ً
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مذكرة إيضاحية

لممرسوـ بالقانوف قـ ( )865لسنة  8666بنظاـ التأميف التكميمي.
أبدى كثير مف الفئات المختمفة مف المواطنيف العامميف في المجاليف المدني والعسكري رغبتيـ في

إخضاع العناصر التي ال تدخؿ في تعريؼ المرتب الخاض لنظـ التأميف االجتماعي المعموؿ بيا حاليا ،سواء

منيا ما يعرؼ بالبدالت والعال وات والمكافآت ،أو جزء المرتب الذي يجاوز الحد األقصى لممرتب في القطاعيف
األىمي والنفطي ،باعتبار أف تمؾ العناصر تعتبر مكممة لمرتب المؤمف عميو أو المستفيد  ،ويعتمد عمييا في
حياتو المعيشية خالؿ مدة عممو  ،فمف المنطقي أف تخض لمتأميف االجتماعي لتكوف جزءا مف المعاش الذي

يعتمد عميو بعد انتياء مدة خدمتو .

وتنفيذا لخطة المؤسسة في استكماؿ حمقات التأميف االجتماعي عمى مراحؿ متعاقبة ،وايمانا منيا

بضرورة ترشيد النظاـ القائـ بما يحقؽ صالح المؤمف عمييـ والمستفيديف قامت المؤسسة بإعداد دراسات

مستفيضة استغرقت عدة سنوات تناولت حجـ العناصر التي ال تدخؿ في تعريؼ المرتب الخاض لمتأميف
الحالي في القطاعات المختمفة مف ميداف القوى العاممة ،وصورىا وطبيعتيا لتحديد ما يصمح منيا ألف يكوف

وعاء لمتأميف ،ويتفؽ م كونو مما يعتمد عميو المواطف أساسا في معيشتو  ،م اختيار نظاـ التأميف المالئـ

لطبيعة تمؾ العناصر ،والذي يحقؽ النتيجة المستيدفة منو .

وقد رؤى أف يشمؿ نظاـ التأميف الجديد كافة المؤمف عمييـ الخاضعيف ألحكاـ الباب الثالث مف

قانوف التأمينات االجتماعية والمستفيديف الخاضعيف ألحكاـ قانوف معاشات ومكافآت التقاعد لمعسكرييف،

ويكوف التأميف عمييـ إلزاميا ،كما يمتد ىذا التأميف اختياريا لممؤمف عمييـ الخاضعيف ألحكاـ الباب الخامس
مف قانوف التأمينات االجتماعية وكذلؾ مف يرغب في زيادة معاشو مف الفئات األخرى.
كما استيدفت الدراسات أف يغطى نظاـ التأميف التكميمي العناصر الرئيسية مف المرتب التي ليا صفة
االستقرار دوف العناصر العارضة التي ال يعتمد عمييا أساسا في المعيشة ،كما يغطي التأميف جزء المرتب غير
المغطي تأمينيا بالتأميف الحالي وىو ما يجاوز الحد األقصى المقرر قانونا لممرتب في القطاعيف األىمي

والنفطي ،وما قد يستتبعو مف ضرورة توحيد الحد األقصى لممرتب في جمي القطاعات بحيث يخض ما يجاوزه

لمتأميف التكميمي.

كما تناولت الدراسات الطريقة المالئمة لحساب المعاش المستحؽ مف التأميف التكميمي حيث انتيت

أف منيج الرصيد ىو المنيج المناسب لمتأميف التكميمي ألنو يخمو مف العيوب والتحفظات التي تشوب منيج

المرتب األخير  ،فضال عف أنو يتفؽ ما اتبعتو الدوؿ األخرى في ىذا الشأف ،وقد روعي تطوير ىذا المنيج
بحيث يحقؽ أكبر قدر ممكف مف مزايا غيره مف مناىج الرصيد البديمة ويتواءـ م الواق الكويتي ،وم

طموحاتو وآمالو وقضاياه المختمفة.
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وبناء عمى ما تقدـ فأنو قد رؤى أف يكوف ىناؾ" تأميف أساسي" وىو الذي تتناولو تشريعات التأميف
االجتماعي المعموؿ بيا حاليا" ،وتأميف تكميمي " يتناولو المشروع المعروض.
وقد أعد المشروع متضمنا ما توصمت إليو الدراسة مف مبادئ وأحكاـ  ،ويتكوف المشروع مف ()84

مادة عمى النحو التالي:

تناولت المادة ( )8تعريؼ بعض األلفاظ والتعبيرات التي تكرر ورودىا في المشروع ،وتحديد معانييا

والمقصود بكؿ منيا في تطبيؽ أحكامو ،وذلؾ عمى التفصيؿ التالي:

- 8يقصد" بالتأميف األساسي" التأميف المنصوص عميو في كؿ مف قانوف التأمينات االجتماعية الصادر
باألمر األميري رقـ ( )38لسنة  ،8643وقانوف معاشات ومكافآت التقاعد لمعسكرييف الصادر بالمرسوـ

بالقانوف رقـ ( )36لسنة .8650
- 6يقصد " بالتأميف التكميمي" التأميف الذي ينظمو ىذا المشروع.
- 0يقصد " بالمرتب" ما يتقاضاه المؤمف عميو الذي يخض ليذا التأميف مف مقابؿ نقدي لقاء عممو األصمي

مما ال يدخؿ في عناصر المرتب المنصوص عميو في التأميف األساسي ،سواء في ذلؾ المقدار الزائد عمى

الحد األقصى المقرر قانونا لممرتب المذكور أو العناصر األخرى التي ال تدخؿ في تعريفو كبعض العال وات

والبدالت والمكافآت التي يحددىا ويبيف قواعد حسابيا قرار مف وزير المالية بعد موافقة مجمس إدارة

المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية.

ونظ ار ألف نظاـ التأميف التكميمي يشمؿ  كما سبؽ أف أوضحنا -المؤمف عمييـ الخاضعيف ألحكاـ الباب
الخامس مف قانوف التأمينات االجتماعية الذيف ال يتقاضوف مرتبات ،فقد تضمنت الفقرة الثانية مف ىذا

البند حكما يقضى بأف الشريحة التي يختارىا المؤمف عميو في التأميف التكميمي مف شرائح االشتراؾ

المبينة في الجدوؿ رقـ ( )8المرافؽ لممشروع  ،تعتبر في حكـ المرتب.

كمػػػا وضعػػػػت الفقػػػػرة الثالثػػػػة مػػػف ىػػػػذا البنػػػد حػػػدا أقصػػػى لممرتػػػب فػػػػػي مفيػػػػػوـ التػػػأميف التكميمػػػي ىػػػو

(8000/-د.ؾ) شػػػيريا بحيػػػث ال يجػػػوز االشػػػتراؾ فػػػي ىػػػذا التػػػأميف عػػػف مبػػػالغ تزيػػػد عمػػػى ىػػػذا الحػػػد
حتػػػى لػػػو كانػػػت تػػػدخؿ فػػػي تعريػػػؼ المرتػػػب عمػػػى النحػػػو السػػػابؽ بيانػػػو فػػػي الفقػػػرات السػػػابقة مػػػف ىػػػذا
البنػػػػد  ،وأضػػػػافت أنػػػػو يجػػػػوز لػػػػوزير الماليػػػػة بعػػػػد موافقػػػػة مجمػػػػس اإلدارة تعػػػػديؿ ىػػػػذا الحػػػػد إذا لػػػػزـ

األمر.
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ومما ىو جدير بالذكر أف المقابؿ النقدي المشار إليو في الفقرة األولى مف ىذا البند ال يشمؿ ما يتقاضاه
المؤمف عميو مف مرتب عف عمؿ غير أصمي وفقا لتعريؼ العمؿ األصمي المنصوص عميو في المػػادة

( )81مف قانوف التأمينات االجتماعية ،سواء في ذلؾ المرتب األساسي أو العناصر اإلضافية األخرى.
- 1يقصد "بالمؤمف عميو" في تطبيؽ نظاـ التأميف االجتماعي كؿ مف تشممو الفئات المنصوص عمييا في
المادة (.)6

- 2يقصد " بالمعاش التكميمي" المعاش المستحؽ وفقا ألحكاـ ىذا النظاـ.
أما باقي التعاريؼ فيرج في تحديد ما يقصد بيا إلى المادة ( )8مف قانوف التأمينات االجتماعية

وذلؾ إعماال لحكـ المادة ( )83مف ىذا المشروع.

وتناولت المادة ( )6تحديد الفئات التي تسري عمييا أحكاـ المشروع عمى النحو التالي:
- 8المؤمف عمييـ والمستفيدوف الخاضعوف لمتأميف األساسي الذيف يتقاضوف مرتبات تخض

لمتاميف

التكميمي ،ويكوف خضوعيـ ليذا التأميف إلزاميا  ،وىـ المؤمف عمييـ الخاضعوف ألحكاـ الباب الثالث مف

قانوف التأمينات االجتماعية بما في ذلؾ المشتركوف طبقا ألحكاـ المرسوـ بالقانوف رقـ ( )88لسنة

 8655باالشتراؾ في التأمينات االجتماعية اختياريا لمعامميف في الخارج ومف في حكميـ ،والعسكريوف
مف رجاؿ الجيش والقوات المسمحة وأعضاء قوة الشرطة ومتطوعوا الحرس الوطني المنصوص عمييـ في

البنود ( )0،6،8مف المادة األولى مف المرسوـ بالقانوف رقـ ( )36لسنة  8650بإصدار قانوف معاشات

ومكافآت التقاعد لمعسكرييف  ،دوف الفئات الثالث المنصوص عمييا في البنود ( )3،2،1مف المادة

المذكورة -أما العسكريوف غير الكويتييف المنتفعوف بأحكاـ المرسوـ بالقانوف رقـ ( )40لسنة 8650
فأنيـ ال يخضعوف ألحكاـ التأميف التكميمي.

- 6المؤمف عمييـ الخاضعوف ألحكاـ الباب الخامس مف قانوف التأمينات االجتماعية الذيف بمغت شرائح دخؿ
اشتراكاتيـ في التاميف األساسي الحد األقصى لشرائح الدخؿ المبينة في الجدوؿ رقـ ( )3المرافؽ لمقانوف

المذكور،ويكوف االشتراؾ في التأميف التكميمي بالنسبة ليذه الفئة اختياريا.
- 0المؤمف عمييـ والمستفيدوف الخاضعوف ألحكاـ التأميف األساسي الذيف يرغبوف زيادة معاشاتيـ حتى ولو
كانوا يخضعوف إلزاميا لنظاـ التأميف التكميمي ،ويكوف االشتراؾ في ىذا التأميف بالنسبة ليذه الفئة

اختياريا أيضا.

ومؤدى ذلؾ أف المؤمف عميو والمستفيد الخاض لمتأميف األساسي يخض إلزاميا لنظاـ التأميف التكميمي

إذا كاف يتقاضى مرتبا يخض ليذا التأميف ،ولو كذلؾ أف يشترؾ اختياريا في ىذا النظاـ لتحسيف
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معاشو،ولكف االشتراؾ االختياري في ىذه الحالة ال يعفي مف الخضوع لالشتراؾ اإللزامي ،كما أف المؤمف

عمييـ والمستفيدوف الخاضعوف لمتأميف األساسي الذيف يتقاضوف مرتبات ال تخض لمتأميف التكميمي

يمكنيـ االشتراؾ اختياريا في ىذا التأميف لتحسيف معاشاتيـ أيضا.
ونصت الفقرة الثانية مف المادة ( )6عمى أف االشتراؾ االختياري في التأميف التكميمي واالستمرار فيو
يكوف وفقا لمقواعد والشروط التي يصدر بيا قرار مف الوزير بعد موافقة مجمس إدارة المؤسسة.

ونصت المادة ( )0عمى أف تتولى المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية تطبيؽ نظاـ التأميف التكميمي،
ويكوف لوزير المالية ومجمس إدارة المؤسسة ومديرىا العاـ ذات االختصاصات المقررة بقانوف التأمينات

االجتماعية في تطبيؽ ىذا النظاـ.
وتقضى المادة ( )1بإضافة صندوؽ لمتأميف التكميمي إلي الصناديؽ المنشأة بمقتضى أحكاـ قانوف
التأمينات االجتماعية ،وتتكوف موارد ىذا الصندوؽ مما يمي:
أ -اشتراكات يقتطعيا صاحب العمؿ بواق ( )%2شيريا مف مرتب المؤمف عميو .

ب -اشتراكات يمتزـ بيا صاحب العمؿ بواق ( )%80شيريا مف مرتب المؤمف عميو.
ج  -اشتراكات يمتزـ بيا المؤمف عميو المشترؾ اختياريا في نظاـ التأميف التكميمي بواق ( )%82مف شريحة
االشتراؾ التي يختارىا مف الجدوؿ رقـ ( )8المرافؽ لممشروع.

وقد ألزـ المشرع صاحب العمؿ بأداء االشتراكات المشار إلييا في (أ،ب) دوريا إلى المؤسسة وكذلؾ

المؤمف عميو المشار إليو في (ج) ويقصد بالدورية المواعيد غير الشيرية ،إذا أف طبيعة بعض عناصر
المرتب في ىذا التأميف قد تتطمب تحديد مواعيد غير شيرية لوجوب أداء االشتراكات عنيا.

ويالحظ أف الفقرة الثانية مف ىذه المادة قد نصت عمى أف يفرد حساب خاص ضمف الصندوؽ إليرادات
ومصروفات المشتركيف اختياريا في ىذا التأميف ليتسنى بياف مدى مالءمة اإليرادات لممصروفات

بالنسبة ليذه الفئة وذلؾ عند إجراء فحص المركز المالي لصندوؽ التأميف التكميمي.
د -مقابؿ ضـ المدد المنصوص عمييا في المادة ( )2مف النظاـ .
ىػ-حصيمة استثمار أمواؿ الصندوؽ.
و  -الموارد األخرى الناتجة عف نشاط المؤسسة فيما يتعمؽ بيذا الصندوؽ.
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كما تقضى الفقرة الثالثة مف المادة ( )1بأف يحدد الوزير بعد موافقة مجمس اإلدارة مواعيد سداد

االشتراكات واألقساط الدورية وحاالت تأجيميا والمبالغ اإلضافية المستحقة عف التأخير والتخمؼ عف السداد
وذلؾ بما ال يجاوز الحدود المنصوص عمييا في التأميف األساسي ،كما يحدد حاالت وقؼ والغاء االشتراؾ
االختياري في التأميف التكميمي والشروط والقواعد الال زمة لمعودة إلى التأميف.

وأجازت الفقرة األولى مف المادة ( )2مف المشروع لممؤمف عميو ضـ المدد اآلتية:
أ  -مدد الخدمة الفعمية السابقة عمى تاريخ العمؿ بنظاـ التأميف التكميمي التي كاف يخض خالليا لمتأميف
األساسي ويتقاضى مرتبات تخض لمتأميف التكميمي وىو ما عبر عنو " بافتراض سرياف التأميف

التكميمي خالليا ".
ب  -المدد االعتبارية.

ج  -مدد االشتراؾ السابقة في التأميف التكميمي التي سبؽ أف صرؼ عنيا مكافأة التقاعد.

وأضافت الفقرة الثانية مف المادة ( )2أف ضـ كؿ مف ىذه المدد يكوف في الحاالت ووفقا لمقواعد
والشروط التي يصدر بيا قرار مف الوزير بعد موافقة مجمس اإلدارة.
وحددت الفقرة األولى مف المادة ( )3حاالت استحقاؽ المعاش التكميمي وصرفو فقررت أف المعاش
المذكور يستحؽ ويصرؼ في الحاالت التي يستحؽ فييا المعاش التقاعدي مف التأميف األساسي ويصرؼ،

وأوضحت أنو ال يشترط مدة اشتراؾ معينة لصرؼ المعاش التكميمي كما ىو الحاؿ في بعض حاالت استحقاؽ
المعاش التقاعدي ،بؿ يستحؽ المعاش التكميمي ميما كانت مدة االشتراؾ.

ونظ ار ألف المعاش المؤقت الذي يستحؽ مف التأميف األساسي وفقا لحكـ المادة(  )85أو المادة ()30

مف قانوف التأمينات االجتماعية ال يعتبر مف قبيؿ المعاش التقاعدي المشار إليو في الفقرة السابقة فقد

أوضحت الفقرة الثانية مف المادة ( )3أف المعاش التكميمي يستحؽ ويصرؼ كذلؾ في الحاالت التي يستحؽ
فييا المعاش المؤقت.
ولما كانت المادة ( )85مف قانوف التأمينات االجتماعية تقضى بأنو إذا استكمؿ صاحب المعاش
المؤقت أثناء مرضو المدة الالزمة الستحقاؽ معاش تقاعدي أو توفى أثناء مرضو سوي المعاش التقاعدي مف

تاريخ استكماؿ المدة أو حدوث الوفاة م حساب مدة المرض ضمف مدة االشتراؾ في التػأميف دوف أف تؤدي

عنيا أية اشتراكات ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لممعاش المؤقت المنصوص عميو في المادة ( )30مف القانوف
المذكور ،فأنو يالحظ أف األحكاـ الواردة في المادتيف ( )30 ،85المشار إلييما تسري كذلؾ بالنسبة لممعاش

التكميمي بمقتضى أحكاـ المادة ( )83مف النظاـ.
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وحددت الفقرة األولى مف المادة ( )4طريقة تسوية المعاش التكميمي فقررت بأنو يسوى وفقا لمجدوؿ
رقـ ( )6المرافؽ لممشروع  ،عمى أساس رصيد المؤمف عميو في ىذا التأميف الذي يحدد وفقا لمجدوؿ رقـ()0
المرافؽ لممشروع.

وانتظا ار لما يسفر عنو تطبيؽ ىذا النوع الجديد مف التأميف ،وتوقعا إلمكانية زيادة المعاش التكميمي إذا
أسفر الفحص المالي لصندوقو عف فائض يسمح بيذه الزيادة ،فقد أجازت الفقرة الثانية مف المادة ( )4تعديؿ

المعامالت الواردة في الجدوليف رقمي ( )0 ،6المرافقيف لممشروع بما مف شأنو زيادة ىذا المعاش وذلؾ وفقا

لمقواعد والشروط التي يصدر بيا قرار مف الوزير بعد موافقة مجمس اإلدارة ،وفي الحدود التي يسمح بيا
المركز المالي لصندوؽ التأميف التكميمي.
كما أجازت المادة ( )5لصاحب المعاش التكميمي أف يطمب تأجيؿ صرؼ المعاش التكميمي عف موعد
استحقاؽ الصرؼ ،وفي ىذه الحالة فأنو يستحؽ زيادة في المعاش بواق ( )%2سنويا عف األشير الكاممة عف

المدة مف تاريخ االستحقاؽ المؤجؿ حتى تاريخ الصرؼ.

أما المادة ( )6فقد تضمنت حكما استثنائيا يقضى بأف مدة االشتراؾ في التاميف التكميمي بالنسبة
لمفئات المنصوص عمييا في الفصؿ الثالث مف قانوف التأمينات االجتماعية -وىـ رؤساء الوزراء والوزراء
ورؤساء ونواب رؤساء وأعضاء كؿ مف المجمس التأسيسي ومجمس األمة والمجمس الوطني -تحسب مدة
االشتراؾ في التأميف التكميمي بالنسبة ليـ وفقا لمقواعد المنصوص عمييا في الفصؿ المذكور ،وذلؾ توحيدا

لممعاممة بيف التأميف األساسي والتأميف التكميمي في ىذا الشأف .
غير أنو نظ ار ألف المعاش التقاعدي المستحؽ وفقا لمبند( )6مف المادة ( )66مف قانوف التأمينات
االجتماعية لـ تحدد المدة التي حسب عمى أساسيا المعاش صراحة ،فقد أوضحت الفقرة الثانية مف المادة

( )6أنو في حساب مدة االشتراؾ في التأميف التكميمي بالنسبة لمفئات المبينة في الفقرة األولى منيا في الحالة
المنصوص عمييا في البند( )6مف المادة ( )66المشار إلييا يعتبر المعاش مستحقا عف عشريف سنة.

ولما كاف المؤمف عميو في التأميف األساسي يستحؽ مكافأة تقاعد في الحاالت التي تنتيي فييا الخدمة

دوف استحقاؽ معاش تقاعدي وتصرؼ ىذه المكافأة في الحاالت وبالشروط والقواعد التي تصدر بقرار مف

الوزير وفقا لحكـ المادة ( )62مف قانوف التأمينات االجتماعية والمادة( )88مف قانوف معاشات ومكافآت
التقاعد لمعسكرييف  ،وكذلؾ الحاؿ إذا انتيى نشاط المؤمف عميو الخاض لمتأميف المنصوص عميو في الباب

الخامس مف قانوف التأمينات االجتماعية (مادة  )36فإف الفقرة األولى مف المادة ( )80أوضحت كذلؾ حكـ
انتياء خدمة المؤمف عميو أو نشاطو دوف استحقاؽ معاش تقاعدي مف التأميف األساسي فنصت عمى أنو

يجوز لممؤمف عميو في التأميف التكميمي صرؼ مكافأة تقاعد في الحاالت التي يستحؽ فييا مكافأة تقاعد مف
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التأميف األساسي ،ويكوف صرؼ المكافأة في ىذه الحاالت بالقواعد والشروط التي يصدر بيا قرار مف الوزير

بعد موافقة مجمس اإلدارة.

وأوضحت الفقرة الثانية مف المادة ( )80أيضا طريقة حساب ىذه المكافأة فقررت إنيا تحسب بالطريقة

التي يحسب بيا رصيد المؤمف عميو في التأميف التكميمي ،وبنسبة( )%82لجمي األعمار إال إذا كانت المدة

المحسوبة عنيا المكافأة قد دخمت فييا مدد مضمومة حسب فييا مقابؿ الضـ بنسبة أقؿ مف ( )%82فتحسب
المكافأة عف المدد المذكورة بذات النسبة التي حسب عمى أساسيا مقابؿ الضـ.

أما الفقرة األولى مف المادة ( )88فقد أجازت لممؤسسة أف تستبدؿ نقودا بحقوؽ أصحاب المعاشات في
الت أميف التكميمي ،وذلؾ وفقا ألحكاـ االستبداؿ المنصوص عمييا في الفصؿ الثاني مف الباب السادس مف
قانوف التأمينات االجتماعية فيما عدا حكـ الفقرة الثانية مف المادة ( )44مف القانوف المذكور الذي يتضمف
شرطا لجواز االستبداؿ يتمثؿ في أنو يجب أال يقؿ جزء المعاش الباقي بعد االستبداؿ عػػػف( )%20مف المرتب

الذي يسوى عمى أساسو المعاش التقاعدي ،وذلؾ الف ىذا الشرط ال يتفؽ وطبيعة المعاش التكميمي وطريقة

تسويتو مما يتطمب استبعاده عند استبداؿ جزء مف المعاش التكميمي.

غير أنو لما كاف مف المحتمؿ أف يدخؿ في حساب المعاش التكميمي مدد تـ ضميا بقواعد تيسيرية
روعي فييا أف يقؿ مقابؿ الضـ عف معدؿ ( )%82مف المرتب ،فانو قد رؤى عدـ جواز استبداؿ أية أجزاء مف

المعاش التكميمي تكوف مستحقة عف مثؿ ىذه المدد ،ولذلؾ نصت الفقرة الثانية مف المادة ( )88صراحة عمى

أنو استثناء مف حكـ الفقرة األولى منيا ال تترتب أية حقوؽ إستبدالية عمى ضـ مدد بمعدؿ يقؿ عف ()%82
مف المرتب.
وقد عالجت المادة ( )86حكـ المعاش التكميمي في حالة عودة صاحب المعاش التكميمي إلى االشتراؾ
في التأميف  ،فقررت قاعدة عامة مؤداىا أنو عند انتياء االشتراؾ يعاد حساب المعاش التكميمي عف مدد

االشتراؾ السابقة والالحقة في التأميف إذا بمغت مدة االشتراؾ األخيرة سنة أو أكثر وكانت الفترة التي استحؽ

عنيا صرؼ المعاش التكميمي السابؽ قبؿ العودة إلى التأميف تقؿ عف سنة لـ يكف المؤمف عميو خاضعا

خالليا ليذا التأميف  ،أما في غير تمؾ الحاالت فيحسب المعاش التكميمي المستحؽ عف المدة الجديدة وحدىا
ويضاؼ إلى المعاشات التكميمية المستحقة عف المدد السابقة.
أما المادة ( )80فتتضمف حكما يقضى بإضافة قيمة المعاش التكميمي إلى المرتب أو المعاش حسب
األحواؿ -عند تحديد مقدار المنحة التي تستحؽ بسبب وفاة المؤمف عميو ،عمى أف يتحمؿ صندوؽ التأميف
التكميمي بالقيمة المضافة.

كما تضمنت المادة ( )81حكما انتقاليا يعالج الحاالت التي يجاوز فييا مرتب المؤمف عميو في التأميف

األساسي في اليوـ السابؽ عمى تاريخ العمؿ بنظاـ التأميف التكميمي الحد األقصى المقرر لممرتب في ىذا
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التاريخ ،فقررت أنو إذا قؿ مجموع المعاش التقاعدي والمعاش التكميمي محسوبا وفقا لمقواعد السابقة ،عف

المعاش التقاعدي محسوبا عف كامؿ مدة االشتراؾ وعمى أساس المرتب في التأميف األساسي في اليوـ السابؽ
عمى تاريخ العمؿ بنظاـ التأميف التكميمي مضافا إليو المعاش التكميمي عف مدة االشتراؾ في التأميف التكميمي

وحده محسوبا عمى أساس المقدار الزائد عمى المرتب الذي حسب عمى أساسو المعاش التقاعدي ،فأنو يزاد

المعاش التكميمي بقيمة الفرؽ وتعتبر ىذه الزيادة جزءا مف المعاش التكميمي.

أما المادة ( )82فقد اعتبرت المعاش التكميمي جزءا مف المعاش التقاعدي وتسري عميو كافة أحكاـ

المعاش األخير -مثؿ أحكاـ وقؼ المعاش وقطعو وانتيائو وتوزيعو وغيرىا  وذلؾ فيما لـ يرد بشأنو نص

خاص في ىذا المشروع.

وتضمنت المادة ( )83حكما عاما يقضى بسرياف أحكاـ قانوف التأمينات االجتماعية فيما لـ يرد

بشأنو حكـ خاص في ىذا المشروع -بشرط أال يتعارض ذلؾ م أحكاـ المشروع  وذلؾ فيما عدا حكـ المادة
( )60مف قانوف التأمينات االجتماعية التي تقضى بتخفيض المعاش بنسب مختمفة في حالة انتياء الخدمة
بسبب االستقالة ألنو قد رؤى أف ىذا الحكـ ال يتناسب وطبيعة التأميف التكميمي.
وحددت المادة ( )84تاريخ العمؿ بالمشروع وىو .8662/8/8
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"المذكرة اإليضاحية"
لمقانوف رقـ ( )6لسنة 6088

بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف التأمينات االجتماعية

الصادر باألمر األميري بالقانوف رقـ ( )38لسنة 8643

والمرسوـ بالقانوف رقـ ( )865لسنة  8666بنظاـ التأميف التكميمي
والقانوف رقـ ( )62لسنة  6008بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف
التأمينات االجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية

لقد بدأ العمؿ بقانوف التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانوف رقـ ( )38لسنة 8643
في 8644/80/8ـ ،حيث بدأ تطبيؽ تأميف الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة عمى كافة العامميف في
قطاعات العمؿ المختمفة ،ثـ امتد في 8658 /0 /8ـ ليشمؿ ذوي الميف الحرة ومف في حكميـ.

وانطالقًا مما نص عميو الدستور في المادة ( )4منو مف أف التعاوف والتراحـ صمة وثقى بيف

المواطنيف وما تنص عميو المادة ( )88منو مف أف تكفؿ الدولة المعونة في حالة الشيخوخة أو المرض أو
العجز ،كما توفر ليـ خدمات التأميف االجتماعي والمعونة االجتماعية والرعاية الصحية ،صدر المرسوـ

بالقانوف رقـ ( )864لسنة  8666متضم ًنا تحديد الحد األقصى لممرتب لجمي القطاعات ،بما فييا القطاع
شيريا ( 8620د.ؾ).
دينار
الحكومي بألؼ ومائتيف وخمسيف ًا
ً

ناصا في
وبالنظر لتغير الظروؼ والحاجة إلى إعادة النظر في ىذا المبمغ ،فقد أعد ىذا القانوف ً
مادتو األولى عمى رف الحد األقصى لممرتب إلى ألؼ وخمسمائة دينار كويتي ( 8200د.ؾ) وذلؾ لتغطية

جزء مف االرتفاع الفعمي لنفقات المعيشة ،ولتقميؿ الفروقات بيف ما كاف يتقاضاه المؤمف عميو أثناء خدمتو

وما أصبح يتقاضاه بعد التقاعد ،م تخويؿ الوزير زيادة الحد األقصى ،بعد موافقة مجمس اإلدارة ،في الحدود

التي يسمح بيا المركز المالي لمصندوؽ المنصوص عمييا في المادة ( )88مف ىذا التأميف.
ومف ناحية أخرى ،يالحظ أنو تـ بموجب المرسوـ رقـ ( )865لسنة  8666تعديؿ بعض أحكاـ
قانوف التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانوف رقـ ( )38لسنة  ،8643وكاف مف بيف ىذه
التعديالت ما تقضي بو الفقرة الثانية مف المادة ( )60بأف تستحؽ مكافأة تقاعد تُصرؼ باإلضافة إلى
المعاش التقاعدي ،وذلؾ عف مدة االشتراؾ الفعمية التي تزيد عمى المدة الالزمة الستحقاؽ الحد األقصى
لممعاش ،وكاف المستيدؼ مف ذلؾ ىو أف يستفيد المؤمف عميو مف كافة المدد المحسوبة في التأميف التي

يؤدي عنيا االشتراكات.

واذا كاف ذلؾ ىو ما تقرر بالنسبة لعموـ المؤمف عمييـ ،فإنو تـ إضافة حكـ مماثؿ بالنسبة لممؤمف

عمييـ الخاضعيف ألحكاـ الفصؿ الثالث مف قانوف التأمينات االجتماعية ،وىو الخاص بالوزراء وأعضاء
مجمس األمة وأعضاء المجمس البمدي ،ويقضي ىذا الحكـ بأف تستحؽ مكافأة تقاعد عف مدة االشتراؾ
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الفعمية الت ي تزيد عمى اثنيف وثالثيف ونصؼ سنة ،وذلؾ عمى أساس أف ىذه المدة ىي التي يمكف أف
يستحؽ عنيا المعاش في حده األقصى لمخاضعيف ألحكاـ ىذا الفصؿ إذا حسب بالقواعد العادية.

إال أنو لما كاف مؤدى ذلؾ ىو أف الخاضعيف ألحكاـ الفصؿ الثالث مف الباب الثالث يؤدوف

االشتراكات في بعض الحاالت دوف االستفادة منيا ،وذلؾ عند بموغ مدد اشتراكيـ المقدار الالزـ الستحقاؽ
الحد األقصى المقرر ليـ ،وذلؾ يستحؽ في أغمب الحاالت إذا بمغت مدد االشتراؾ – بما في ذلؾ مدة

عاما ونصؼ ،حيث ال تستحؽ ليـ مكافأة تقاعد عف المدد التي
الخضوع ألحكاـ ذلؾ الفصؿ – ستة عشر ً
تزيد عمى ذلؾ طالما أف مدد االشتراؾ لـ تبمغ بعد المقدار الذي يستحؽ عف الحد األقصى لممعاش المقرر

ليـ باستخداـ القواعد العادية لحساب المعاش.

لذلؾ ،فقد رؤي تعديؿ حكـ الفقرة الثانية مف المادة ( )60مف قانوف التأمينات االجتماعية ،وىو ما

تضمنتو المادة الثانية مف ىذا القانوف التي تقضي بإيقاؼ أداء االشتراكات في التأميف فور بموغ مدة اشتراؾ
المؤمف عميو الخاض ألحكاـ ىذا الفصؿ ،المقدار الالزـ الستحقاؽ الحد األقصى لممعاش المقرر بو ،ومف ثـ

ال تكوف ىناؾ أية مدة يؤدي فييا المؤمف عميو ،االشتراكات دوف االستفادة منيا ،وقد أخذ في االعتبار أف
المؤمف عمييـ في الفصؿ الثالث مف الباب الثالث مف قانوف التأمينات االجتماعية ،ىـ في واق الحاؿ فئة

ليا خصوصية معينة مف حيث نظاـ المعاش التقاعدي الذي يتالءـ م ظروفيـ والمياـ التي يقوموف بيا،
خاصا ،وبالتالي فإف مجمؿ أحكاـ ىذه الفئة في النظاـ
نظاما
ولذا فإف الكثير مف الدوؿ تفرد ليذه الفئة
ً
ً
الكويتي يعتبر في حكـ النظاـ الخاص داخؿ النظاـ العاـ لمتأمينات االجتماعية.
خاصا يقضي بإعادة ما سبؽ خصمو كاشتراؾ لـ يستفد منو
حكما
وأضافت المادة في نيايتيا
ً
ً
المؤمف عميو.
ومف ناحية أخرى كشؼ التطبيؽ العممي لنص المادة ( )40مف قانوف التأمينات االجتماعية رقـ

( )38لسنة  8643عف حاالت تستحؽ فييا البنت أو األخت أو األـ نصيبيا في المعاش ،لطالقيا أو ترمميا

ألوؿ مرة بعد الوفاة ،ثـ يراجعيا الزوج ويعيدىا إلى عصمتو في فترة العدة ،أو يعيدىا بعقد جديد عندما يكوف

الطالؽ بائ ًنا ،فينتيي نصيبيا في المعاش ،ثـ يطمقيا زوجيا مرة ثانية.

وقد يحدث ذلؾ أحيا ًنا مف الزوج بقصد حرماف زوجتو مف معاش والدىا أو أخييا أو ابنيا ،لوجود

خصومة بينيما نشأت بعد طالقيا ألوؿ مرة ،كما يحدث أف يتوفى عف البنت أو األخت أو األـ زوجيا ثـ
تتزوج مرة أخ رى ،فتفقد نصيبيا في المعاش ،ثـ تترمؿ مرة ثانية وال يكوف ليا في الحالتيف نصيب مف
أصال لنظاـ التأمينات االجتماعية.
المعاش عف زوجيا ،الذي لـ يكف
خاضعا ً
ً

لذلؾ عالجت المادة الثالثة ىذه الحاالت بتعديؿ المادة ( )40مف األمر األميري رقـ ( )38لسنة

 8643المشار إليو باستحداث النص عمى إلغاء القيد الذي قيدت بو المادة المذكورة استحقاؽ ىذا النصيب،
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باستحقاؽ البنت أو األخت أو األـ لنصيبيا في المعاش عند ترمميا أو طالقيا بعد الوفاة ،دوف اشتراط أف

يكوف الطالؽ أو الترمؿ ألوؿ مرة ،ودوف المساس بحقوؽ باقي المستحقيف.

جديدا يراعي بعض االعتبارات التي أثبتتيا التجارب العممية ،وذلؾ
نصا
ً
كما تضمنت المادة الرابعة ً
نظر ألف بعض المواطنيف ممف كانوا يعمموف بجيات غير حكومية وتقاعدوا قبؿ العمؿ بأحكاـ القانوف رقـ
ًا
( )86لسنة  6000في شأف دعـ العمالة الوطنية ،قد أضيروا مف جراء عدـ استفادتيـ عند تسوية
معاشاتيـ مف ضـ العالوتيف ،االجتماعية وعالوة األوالد ،المتيف أقرتا بموجب القانوف األخير ،وذلؾ عمى

خالؼ أقرانيـ ممف استفادوا مف ضـ العالوتيف إلى معاشاتيـ في ظؿ تطبيؽ أحكاـ ذلؾ القانوف عمييـ لكوف

أف األوليف كانوا قد تقاعدوا قبؿ العمؿ بأحكامو األمر الذي أدى إلى إلحاؽ أضرار بيـ مف جراء عدـ
استفادتيـ مف العال وات المقررة بموجبو وايجاد تفرقة بينيـ وبيف أقرانيـ في اإلفادة مف ضـ العالوتيف إلى
مكررا
عالجا إل زالة ىذه التفرقة وذلؾ بإضافة مادة جديدة برقـ ()863
معاشاتيـ وىو األمر الذي رؤي معو
ً
ً
إلى الباب الساب مف القانوف رقـ  38لسنة  8643المشار إليو نص فييا عمى أف تُعاد تسوية المعاشات

التقاعدية المستحقة لمف انتيت خدمتيـ في الفترة مف 6008 /2 /60ـ حتى 6000 /8 /08ـ في الجيات
غير الحكومية التي يسري عمييا حكـ المادة ( )0مف القانوف رقـ ( )86لسنة  6000المشار إليو عمى

أساس إ ضافة العالوة االجتماعية وعالوة األوالد المستحقتيف في تاريخ انتياء الخدمة إلى المرتب الذي سوي

عمى أساسو المعاش.

كما تُعاد تسوية المعاشات التقاعدية في الحاالت التي انتيت فييا الخدمة في الجيات المذكورة خالؿ
الفترة مف 6008 /2 /60ـ حتى 6006 /5 /84ـ وذلؾ عمى األساس المنصوص عميو في الفقرة السابقة
استنادا لمقانوف رقـ ( )86لسنة
بافتراض سرياف القواعد التي تقررت الستحقاؽ العالوتيف بعد التاريخ األخير
ً
 6000المشار إليو ،وال تُصرؼ فروؽ مالية عف الماضي.
وتناولت المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة تعديؿ بعض نصوص المرسوـ

بالقانوف رقـ ( )865لسنة  8666بنظاـ التأميف التكميمي ،حيث نصت المادة الخامسة عمى ما يمي:

ُيستبدؿ بنص الفقرة األولى مف المادة ( )1مف المرسوـ بالقانوف رقـ ( )865لسنة  8666المشار
إليو النص التالي:
" ُيضاؼ إلى الصناديؽ المنشأة بموجب قانوف التأمينات االجتماعية إليو صندوؽ لمتأميف التكميمي
المنصوص عميو في ىذا القانوف ،وتتكوف موارده مف األمواؿ اآلتية:

شيريا.
أػػ االشتراكات الدورية التي تقتط مف مرتبات المؤمف عمييـ بواق ()%2
ً

ب ػػ االشتراكات الدورية التي يؤدييا أصحاب األعماؿ عف المؤمف عمييـ العامميف لدييـ بواق ( )%80مف
مرتباتيـ.
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ج -االشتراكات الدورية التي يؤدييا المؤمف عمييـ المنتفعوف باالشتراؾ االختياري في تظمـ التأميف التكميمي،
وذلؾ بواق ( )%62مف شريحة االشتراؾ التي يختارىا المؤمف عمييـ مف الجدوؿ رقـ ( )8المرافؽ.

استثناء مف ذلؾ تكوف االشتراكات المنصوص عمييا في الفقرة السابقة بواق ( )%82مف شريحة
و
ً
االشتراؾ بالنسبة لمخاضعيف ألحكاـ الباب الخامس مف قانوف التأمينات االجتماعية المشار إليو.
د -المساىمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة لمدولة ألغراض ىذا الصندوؽ ،وتحدد ىذه
المساىمة وطريقة أدائيا بقرار مف الوزير بعد أخذ رأي مجمس اإلدارة.

ىػ -مقابؿ ضـ المدد المنصوص عمييا في المادة ( )2مف المرسوـ بالقانوف رقـ ( )865لسنة .8666

و -حصيمة استثمار أمواؿ الصندوؽ.

ز -الموارد األخرى الناتجة عف نشاط المؤسسة فيما يتعمؽ بيذا الصندوؽ.
ونصت المادة السادسة عمى أف تُضاؼ فقرة إلى البند (أ) مف المادة ( )2مف المرسوـ بالقانوف رقـ
( )865لسنة  8666المشار إليو نصيا اآلتي "ويصدر قرار مف الوزير بتحديد المبالغ التي تساىـ بيا
الخزانة العامة لحساب المدد التي يتـ ضميا طبقًا ألحكاـ الفقرة السابقة وكيفية أدائيا".

وقررت المادة السابعة عمى أف ُيستبدؿ بالجدوؿ رقـ ( )0المرافؽ لممرسوـ بالقانوف رقـ ()865
لسنة  8666المشار إليو الجدوؿ رقـ ( )0المرافؽ لمقانوف.
ونصت المادة الثامنة عمى تُعاد تسوية المعاشات التقاعدية التكميمية التي استحقت قبؿ العمؿ بيذا
القانوف بافتراض تطبيؽ أحكامو عمييا في تاريخ انتياء الخدمة ،م عدـ صرؼ فروؽ مالية عف الماضي.
تعديال عمى أحكاـ القانوف رقـ  62لسنة  6008في شأف زيادة
وكاف مف بيف ما تناولو ىذا القانوف
ً

المعاشات التقاعدية ولذلؾ نصت المادة التاسعة عمى أف ُيستبدؿ بنصي المادتيف (الخامسة) و(السادسة) مف
القانوف رقـ  62لسنة  6008المشار إليو ،النصاف اآلتياف:
مادة خامسة :تُعاد تسوية المعاش التقاعدي والمعاش التكميمي عند زواج صاحب المعاش الذي لـ
يكف مستحقًا لمعالوة االجتماعية عف الزوجة في تاريخ انتياء مدة االشتراؾ بافتراض استحقاقو ليا في ىذا

تنادا إلى القانوف رقـ ( )86لسنة  6000في شأف دعـ العمالة الوطنية
التاريخ وفقًا لألحكاـ المقررة اس ً

وتشجيعاً لمعمؿ في الجيات غير الحكومية ،وذلؾ إذا كانت تتوافر فيو في الفترة األخيرة مف مدة اشتراكو
المحسوبة في المعاش شروط استحقاقو لمعالوة االجتماعية عف الزوجة بافتراض استمرار اشتراكو حتى تاريخ

الزواج ،وتستحؽ الزيادة الناتجة عف ذلؾ مف أوؿ الشير التالي لتاريخ الزواج.
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ويسري حكـ الفقرة السابقة عمى أصحاب المعاشات الذيف توافرت فييـ الشروط المنصوص عمييا بيا

قبؿ العمؿ بيذا القانوف وذلؾ دوف صرؼ فروؽ مالية في الماضي.

مادة سادسة :تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عف كؿ ولد مف األوالد المولوديف بعد انتياء

االشتراؾ وبعد 8666 /6 /66ـ .إذا كانت تتوافر في صاحب المعاش شروط استحقاؽ عالوة األوالد وفقًا

استنادا إلى القانوف رقـ ( )86لسنة  6000المشار إليو ،بافتراض استمرار اشتراكو حتى
لألحكاـ المقررة
ً
شيريا بحيث ال يزيد عدد األوالد الذيف تمنح عنيـ الزيادات عمى
دينار
ًا
تاريخ اإلنجاب ،وذلؾ بواق ()20
ً
( )4ويشمؿ ذلؾ األوالد الذيف تقاضى عنيـ عالوة األوالد حتى انتياء االشتراؾ واألوالد الذيف منحت عنيـ أي
زيادة في المعاش ،وال تستحؽ إال عف المعاش الذي استحؽ أوًال إذا كاف صاحب المعاش قد جم بيف

معاشيف ،وفي جمي األحواؿ إذا كاف عدد األوالد الذيف يتقاضى عنيـ المتقاعد الزيادة أقؿ مف ( )4ألي

سبب مف األسباب ،استحؽ ىذه الزيادة عف األوالد الذيف يرزؽ بيـ بعد التقاعد في حدود ( )4أوالد ،وال

تصرؼ فروؽ مالية عف الماضي.

ويسري حكـ الفقرة السابقة عمى صاحبة المعاش ،إذا كانت تتوافر فييا شروط استحقاؽ عالوة

األوالد بافتراض استمرار اشتراكيا حتى تاريخ اإلنجاب.

وتمنح الزيادة المنصوص عمييا في ىذه المادة عف الولديف السادس والساب المولوديف أثناء

االشتراؾ خالؿ الفترة مف 6000 /2 /80ـ إلى 6000 /3 /00ـ إذا كاف االشتراؾ قد انتيى خالليا.
وفي جمي األحواؿ ال تصرؼ فروؽ مالية عف الماضي.

ثـ قررت المادة العاشرة أف تُضاؼ فقرة جديدة إلى المادة ( )6مف المرسوـ بالقانوف رقـ ()865
لسنة  8666المشار إليو ،نصيا التالي "ويوقؼ أداء االشتراكات في ىذا التأميف في الحاالت التي يوقؼ

فييا أداء االشتراكات في التأميف األساسي وفقًا لمفقرة الثانية مف المادة ( )60مف قانوف التأمينات
االجتماعية.

كما أنو كاف مف بيف ما ورد في القانوف رقـ ( )62لسنة  6008ما تضمنتو الفقرة األولى مف المادة التاسعة

اعتبارً مف أوؿ الشير التالي لتاريخ العمؿ بالقانوف المشار
ا
مف زيادة المعاشات التقاعدية كؿ ثالث سنوات

شيريا.
كويتيا ( 60د.ؾ)
دينار
إليو وذلؾ بواق عشريف ًا
ً
ً

وبالنظر لما شيدتو األوضاع المعيشية لممواطنيف ،والمتقاعديف منيـ عمى وجو الخصوص ،مف تأثر

بسبب ارتفاع التضخـ إلى مستويات غير مسبوقة وتنافس الغالء في مختمؼ المجاالت وخاصة في المواد

جزئيا عمى
االستيالكية والغذائية مما شكؿ ضغوطًا ىائمة عمى ميزانية األسرة ،ومف أجؿ التخفيؼ ولو
ً
أصحاب المعاشات التقاعدية ،نص القانوف في مادتو الحادية عشرة عمى تعديؿ الفقرة األولى مف المادة
التاسعة مف القانوف رقـ ( )62لسنة  6008بحيث يصبح نصيا كالتالي" :تُزاد المعاشات التقاعدية كؿ ثالث
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بدال مف النص
كويتيا ( 00د.ؾ)
دينار
ًا
اعتبارً مف 6080/5/8ـ وذلؾ بواق ثالثيف
ا
سنوات
شيريا ،وذلؾ ً
ً
ً
شيريا كؿ ثالث سنوات.
كويتيا ( 60د.ؾ)
دينار
الحالي الذي يمنح المتقاعد زيادة عشريف ًا
ً
ً
وحرص القان وف في المادة الثانية عشرة عمى أف تتحمؿ الخزانة العامة األعباء المالية المترتبة عمى

العمؿ بأحكاـ المادة الرابعة مف ىذا القانوف ،وتؤدييا إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية بالطريقة التي يصدر

بيا قرار مف وزير المالية ،بعد أخذ رأي مجمس إدارة المؤسسة.

كما تتحمؿ الخزانة العامة األعباء المالية المترتبة عمى تطبيؽ األحكاـ الخاصة بتعديؿ بعض أحكاـ

المرسوـ بالقانوف رقـ ( )865لسنة  8666بنظاـ التأميف التكميمي بافتراض سريانو مف 8662 /8 /8ـ

وتؤدييا إلى المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية ،بالطريقة التي يصدر بيا قرار مف وزير المالية بعد أخذ

رأي مجمس إدارة المؤسسة.
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القرارات التنفيذية
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قرار رقـ ( )8لسنة 8664
بشأف

تحديد العناصر التي تدخؿ ضمف المرتب
في التأميف التكميمي

نائب رئيس مجمس الوزراء،
ووزير المالية،
بعد اإلطالع عمى قانوف التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانوف رقػـ ( )38لسنة
 8643والقوانيف المعدلة لو،

وعمػػى قػػانوف معاشػػات ومكافػػآت التقاعػػد لمعسػػكرييف الصػػادر بالمرسػػوـ األميػػري بالقػػانوف رقػػـ ()36

لسنة  8650والقوانيف المعدلة لو ،

وعمى المرسوـ بالقانوف رقـ ( )865لسنة 8666بنظاـ التأميف التكميمي،

وبعػػػػػػد موافقػػػػػػة مجمػػػػػػس إدارة المؤسسػػػػػػة العامػػػػػػة لمتأمينػػػػػػات االجتماعيػػػػػػة بجمسػػػػػػتو المنعقػػػػػػدة

فػي8184/6/1ىػ الموافؽ 8664/8/80ـ

 قػػرر-مػػػادة( :)8تػػػدخؿ ضػػػمف المرتػػػب فػػػي التػػػأميف التكميمػػػي بالنسػػػبة لممػػػؤمف عمػػػييـ فػػػي القطػػػاع الحكػػػومي أو
المستفيديف العسكرييف كافة العناصر المضػافة إلػى المرتػب المنصػوص عميػو فػي التػأميف األساسػي
المقرر صرفيا نقدا وبصورة دورية مف صاحب العمػؿ بموجػب قػوانيف أو قػ اررات صػادرة مػف الجيػات

المختصة ،وذلؾ فيما عدا ما يمي:
)8

بدؿ السكف وبدؿ السيارة وبدؿ الطعاـ وبدؿ المالبس وبػدؿ تعمػيـ األوالد وغيرىػا مػف البػدالت

)6

بدؿ االنتقاؿ وبدؿ السفر وبدؿ حضور الجمسات وغيرىا مػف البػدالت التػي تصػرؼ مقابػؿ مػا

التي تصرؼ مقابؿ مزايا عينية.

يتكمفو المؤمف عميو أو المسػتفيد مػف أعبػاء ماليػة تتطمبيػا أعمػاؿ وظيفتػو ،وال يشػمؿ ذلػؾ

بدؿ التمثيؿ أو بدؿ المناطؽ النائية أو بدؿ االغتراب.
)0
)1

المكافآت غير الثابتة التي تتقرر في حينيا.
التعويض عف األعماؿ اإلضافية وال يشمؿ ذلؾ بدؿ النوبات أو ما يماثمو مما يصػرؼ بقيمػو
ثابتة شيريا.
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مػػادة( :)6ينشػػر ىػػذا القػػػرار فػػي الجريػػدة الرسػػػمية ،و عمػػى مػػدير عػػاـ المؤسسػػػة اتخػػاذ اإلجػػراءات الالزمػػػة
لتنفيذه(*).
نائب رئيس مجمس الوزراء
ووزير المالية

ناصر عبد اهلل الروضاف
التاريخ 81 :ينايػر سنة 8664ىػ
 2رمضاف سنة 8184ىػ

(*)

نشر بالعدد ( )660مف الجريدة الرسمية بتاريخ .8664/8/63
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قرار رقـ ( )6لسنة 8664
بشاف

مواعيد واجراءات سداد االشتراكات

والمبالغ األخرى المستحقة طبقا ألحكاـ
نظاـ التأميف التكميمي

نائب رئيس مجمس الوزراء،
ووزير المالية،

بعػػد اإلطػػالع عمػػى قػػانوف التأمينػػات االجتماعيػػة الصػػادر بػػاألمر األميػػري بالقػػانوف رقػػـ ( )38لسػػنة

 8643والقوانيف المعدلة لو،

وعمػػى قػػانوف معاشػػات ومكافػػآت التقاعػػد لمعسػػكرييف الصػػادر بالمرسػػوـ األميػػري بالقػػانوف رقػػـ ()36

لسنة  8650والقوانيف المعدلة لو ،

وعمػػػى المرسػػػوـ بالقػػػانوف رقػػػـ ( )88لسػػػنة  8655المعػػػدؿ بالمرسػػػوـ بالقػػػانوف رقػػػـ ( )800لسػػػنة

 8666باالشتراؾ في التأمينات االجتماعية اختياريا لمعامميف في الخارج ومف في حكميـ،
وعمى المرسوـ بالقانوف رقـ ( )865لسنة 8666بنظاـ التأميف التكميمي،

وعمى القرار رقـ ( )80لسنة  8644بشأف قواعد حساب وأداء االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة

وفقا ألحكاـ قانوف التأمينات االجتماعية والق اررات المعدلة لو،

وعمى القرار رقـ ( )2لسنة  8655فػي شػأف مواعيػد وقواعػد واجػراءات سػداد االشػتراكات وغيرىػا مػف

المبالغ المستحقة طبقا لمقانوف رقـ ( )88لسنة ،8655

وبعػػػػػػد موافقػػػػػػة مجمػػػػػػس إدارة المؤسسػػػػػػة العامػػػػػػة لمتأمينػػػػػػات االجتماعيػػػػػػة بجمسػػػػػػتو المنعقػػػػػػدة

في8184/6/1ىػ الموافؽ 8664/8/80ـ
 قػػرر-مادة ( :)8تسػري فػي شػأف مواعيػد واجػراءات سػداد االشػتراكات والمبػالغ األخػرى المسػتحقة طبقػا ألحكػاـ نظػاـ

التاميف التكميمػي المشػار إليػو  ،األحكػاـ المنصػوص عمييػا فػي القػرار رقػـ ( )80لسػنة  8644أو

القرار رقـ ( )2لسنة  8655المشار إلييما وذلؾ تبعا لما يسري منيما فػي شػأف التػأميف التكميمػي
األساسي الخاض لو المؤمف عميو.

مادة ( :)6تحػػدد المبػػالغ اإلضػػافية المسػػتحقة فػػي حالػػة التػػأخير فػػي سػػداد االشػػتراكات وغيرىػػا مػػف المبػػالغ
المسػتحقة طبقػا لنظػاـ التػأميف التكميمػي المشػار إليػػو بواقػ ( )%8شػيريا مػف المبػالغ التػي تػػأخر

سدادىا وذلؾ عف المدة مف تاريخ وجوب أدائيا حتى تاريخ السداد.

كما يستحؽ في حالة سداد االشتراكات عمى أساس مرتبات غير حقيقية مبمغ إضافي بواق ()%80
عف االشتراكات التي لـ تؤدى.
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مػػادة ( :)0ينشػػر ىػػذا القػػرار فػػي الجريػػدة الرسػػمية ،وعمػػى مػػدير عػػاـ المؤسسػػة اتخػػاذ اإلجػػراءات الالزمػػة
لتنفيػذه(*).

نائب رئيس مجمس الوزراء
ووزير المالية

ناصر عبد اهلل الروضاف

التاريخ  81يناير سنة 8664ـ
 2رمضػاف 8184ىػ

(*)

نشر بالعدد ( )660مف الجريدة الرسمية بتاريخ .8664/8/63
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قرار رقـ ( )0لسنة 8664
بشأف

قواعد وشروط ضـ مدد الخدمة الفعمية
السابقة عمى 8662/8/8
في التأميف التكميمي

نائب رئيس مجمس الوزراء،

ووزير المالية،

بعػػد اإلطػػالع عمػػى قػػانوف التأمينػػات االجتماعيػػة الصػػادر بػػاألمر األميػػري بالقػػانوف رقػػـ ( )38لسػػنة

 8643والقوانيف المعدلة لو،

وعمػػى قػػانوف معاشػػات ومكافػػآت التقاعػػد لمعسػػكرييف الصػػادر بالمرسػػوـ األميػػري بالقػػانوف رقػػـ ()36

لسنة  8650والقوانيف المعدلة لو ،

وعمػػػى المرسػػػوـ بالقػػػانوف رقػػػـ ( )88لسػػػنة  8655المعػػػدؿ بالمرسػػػوـ بالقػػػانوف رقػػػـ ( )800لسػػػنة

 8666باالشتراؾ في التأمينات االجتماعية اختياريا لمعامميف في الخارج ومف في حكميـ،
وعمى المرسوـ بالقانوف رقـ ( )865لسنة 8666بنظاـ التأميف التكميمي،

وعمى القرار رقـ ( )80لسنة  8644بشأف قواعد حساب وأداء االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة

وفقا ألحكاـ قانوف التأمينات االجتماعية والق اررات المعدلة لو،

وعمى القرار رقـ ( )2لسنة  8655فػي شػأف مواعيػد وقواعػد واجػراءات سػداد االشػتراكات وغيرىػا مػف

المبالغ المستحقة طبقا لمقانوف رقـ ( )88لسنة ،8655

وبعد موافقة مجمس إدارة المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية بجمستو المنعقدة في8184/6/1ىػػ

الموافؽ 8664/8/80ـ

 قػػرر-مػػادة (:)8

يجػػوز بنػػاء عمػػى طمػب المػػؤمف عميػػو ضػػـ مػػدد الخدمػػة الفعميػػة السػػابقة عمػػى  8662/8/8فػػي

التأميف التكميمي وفقا لمقواعد والشروط المنصوص عمييا في ىذا القرار.

مادة ( :)6يقدـ طمب الضـ عمى النموذج الذي تعده المؤسسة ليذا الغرض وذلؾ خالؿ مدة ال تجػاوز خمػس
سػػنوات مػػف تػػاريخ العمػػؿ بيػػذا القػرار( )8أو مػػف تػػاريخ الخضػػوع لمتػػأميف التكميمػػي أييمػػا ألحػػؽ .وال
تحسب ضمف ىذه المدة الفترات التي ال يخض فييا المؤمف عميو لمتأميف التكميمي.
ويرفؽ بالطمب بالنسبة لممدد التي قضيت في القطاع الحكػومي أي مسػتند صػادر مػف جيػة رسػمية
وتقبمػػو المؤسسػػة إلثبػػات أف المػػؤمف عميػػو كػػاف يتقاضػػى مرتبػػا يخضػ لمتػػأميف التكميمػػي بػػافتراض
سريانو في المدة المطموب ضميا وكاف لـ يحسب في التأميف األساسي.

( )8بالقرار رقـ ( )6لسنة  6002تـ تمديد ىذه الميمة لمدة سنة ابتداء مف  6002/4/8لمف انتيت ليـ ىذه الميمة في التاريخ المذكور ،ويجوز
لغير ىؤالء اإلفادة مف ميمة السنة المذكورة إذا كانت نيايتيا تجاوز الميمة األصمية ،ويحسب المقابؿ عمى أساس المرتب الخاض لمتأميف

التكميمي في تاريخ نياية الميمة األصمية
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ويشترط بالنسبة لممدد التي قضيت فػي القطػاعيف األىمػي والنفطػي أف يكػوف مرتػب االشػتراؾ طػواؿ
المدة المطموب ضميا قد بمغ الحد األقصى المقرر طبقا لقانوف التأمينػات االجتماعيػة المشػار إليػو

في ىذه المدة.

وفي جمي األحواؿ يشترط أف تكوف المدة المطموب ضميا محسوبة في التػأميف األساسػي ،وتيمػؿ

كسور الشير مف ىذه المدة.

وفي تطبيؽ حكـ ىذه المادة يعتبر طمب الضـ مقػدما عػف كافػة مػدد الخدمػة الفعميػة التػي تتػوافر

فييا الشروط الالزمة لضميا طالما كانت ىذه المدة ثابتة لدى المؤسسة في تاريخ تقديـ الطمب.
مادة( :)0يكوف ضـ المدة السابقة مقابؿ قسط شيري يحدد بواق  %2مف المرتب الخاضػ لمتػأميف التكميمػي
في تاريخ تقديـ طمب الضـ بما ال يجاوز ( )8000دينار ،وذلؾ لمدة مساوية لممدة التي يتـ ضػميا

وفقا لمجدوؿ المرافؽ ليذا القرار(.)8

وفػػي تطبيػػؽ حكػػـ الفقػػرة السػػابقة يعتػػد بمتوسػػط المرتػػب الخاض ػ لمتػػأميف التكميمػػي فػػي السػػنتيف

السػػابقتيف عمػػى تػػاريخ تقػػديـ طمػػب الضػػـ( )6أو مػػدة االشػػتراؾ بأكمميػػا إف قمػػت عػػف ذلػػؾ  ،بالنسػػبة
لممؤمف عمييـ الذيف يعمموف في ىذا التاريخ في جيات ال يخض العامموف فييا في تحديد مرتباتيـ
وترقيػاتيـ وعال واتيػػـ لػنظـ توظػػؼ معتمػدة مػػف مجمػس الخدمػػة المدنيػة أو أبرمػػت بمقتضػى اتفاقػػات

جماعية.
مػػادة( :)1عمػػى صػػاحب العمػػؿ أو المػػؤمف عميػػو -حسػػب األحػواؿ-سػػداد القسػػط الشػػيري لمقابػػؿ الضػػـ فػػي
ميعػػاد سػػداد االشػػتراكات الشػػيرية بنػػاء عم ػى إخطػػار مػػف المؤسسػػة وذلػػؾ اعتبػػا ار مػػف أوؿ الشػػير
التالي النقضاء شير عمى تػاريخ اإلخطػار ،وتسػري فػي ىػذا الشػأف األحكػاـ المنصػوص عمييػا فػي

القرار رقـ ( )80لسنة  8644أو القرار رقـ ( )2لسنة 8655المشار إلييما.

واذا استحؽ المعاش التكميمي قبؿ استكماؿ المػدة المشػار إلييػا فػي المػادة السػابقة فيخصػـ القسػط
الشيري مف ذلؾ المعاش حتى استكماليا.
مادة ( :)2يعفى مف سداد أقساط الضـ كما يعفى مف سػداد األقسػاط التػي لػـ يحػؿ ميعػاد سػدادىا فػي الحػاالت
اآلتية:

- 8
- 6

وفاة المؤمف عميو أو صاحب المعاش.
انتياء الخدمة بسبب العجز الكامؿ.

مادة ( :)3يجوز لممؤمف عميػو إذا انتيػى اشػتراكو فػي نظػاـ التػأميف التكميمػي باسػتحقاؽ معػاش قبػؿ إتمػاـ
ضـ كامؿ المدة السابقة المطموبة أف يطمب حساب المدة التي لـ يتـ ضميا بشرط أف يؤدي مبمغػا

مف دفعة واحدة في ميعاد ال يجاوز ثالثػة اشػير مػف تػاريخ انتيػاء اشػتراكو يحسػب بواقػ ()%82

( )8فقرة معدلة بالقرار رقـ ( )0لسنة  6002ويعمؿ بو مف .6002/4/8
( )6في حالة تقديـ الطمب خالؿ فترة مد الميمة المحددة لذلؾ ،يعتد في تحديد نياية السنتيف المذكورتيف بتاريخ نياية المدة األصمية " مادة ()6/8
مف القرار رقـ ( )6لسنة .6002
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مف المرتب الذي حسب عمى أساسو القسط الشػيري لمقابػؿ الضػـ وذلػؾ عػف كػؿ شػير مػف المػدة
المشار إلييا.

مادة ( :)4إذا كانت المدة السابقة المطمػوب ضػميا قػد خضػعت ألحكػاـ الفصػؿ الثالػث مػف البػاب الثالػث مػف
قانوف التأمينات االجتماعية المشػار إليػو فتحسػب وفقػا لألحكػاـ المنصػوص عمييػا فػي المػادة ()6

مػػف نظػػاـ التػػأميف التكميمػػي المشػػار إليػػو ،ويسػػتمر أداء أقسػػاط مقابػػؿ الضػػـ فػػي ىػػذه الحالػػة لمػػدة

مساوية لممدة السابقة الفعمية م مراعاة حكـ المادة ( )2مف ىذا القرار.
مادة ( :)5تسري أحكاـ ىذا القرار عمى أصحاب المعاشات والمستحقيف في حاالت انتياء الخدمة التي وقعت
اعتبػػا ار مػػف  ،8662/8/8ويحسػػب القسػػط الشػػيري لمقابػػؿ الضػػـ عمػػى أسػػاس المرتػػب الخاض ػ

لمتأميف التكميمي في تاريخ انتياء الخدمة أو متوسط المرتب في السنتيف السابقتيف عميو بالنسبة

لمػػف انتيػػت خػػدمتيـ فػػي إحػػدى الجيػػات المشػػار إلييػػا فػػي الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة ( )0مػػف ىػػذا

القرار.

ويعتد في تقديـ الطمب بالنسبة لممستحقيف بالطمب المقدـ مف أي منيـ.
وتستحؽ الزيادة الناتجة عػف الضػـ اعتبػا ار مػف تػاريخ اسػتحقاؽ المعػاش التكميمػي إذا قػدـ طمػب

الضـ خالؿ مدة ال تجاوز سنة مف تاريخ العمؿ بيذه الفقرة واال استحقت الزيادة اعتبػا ار مػف أوؿ

الشػػير التػػالي لتػػاريخ تقػػديـ الطمػػب ،وفػػي جمي ػ األح ػواؿ يسػػتحؽ القسػػط الشػػيري لمقابػػؿ الضػػـ

اعتبا ار مف الميعاد األخير(.)8

ويستمر أداء األقساط لمدة مساوية لممدة المضمومة طبقا ألحكاـ ىذا القرار بمراعػاة حكػـ المػادة

( )2منو  .ويجوز طمب حسػاب المػدة التػي لػـ يػتـ ضػميا وذلػؾ وفقػا لحكػـ المػادة ( )3مػف ىػذا
القرار بشرط أف يسدد المبمغ المطموب لحسابيا خالؿ ثالثة أشػير مػف تػاريخ تقػديـ الطمػب األوؿ

لضـ المدة.
مادة (:)6

ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمؿ بو مػف تػاريخ نشػره  ،وعمػى مػدير عػاـ المؤسسػة

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه(.)6

نائب رئيس مجمس الوزراء
ووزير المالية

ناصر عبداهلل الروضاف

التاريخ 81 :ينايػر سنة 8664ـ

 2رمضاف سنة 8184ىػ

( )8فقرة معدلة بالقرار رقـ ( )1لسنة  8664المعموؿ بو اعتبا ار مف  ،8664/88/8وكاف نصيا قبؿ التعديؿ كاآلتي":وتستحؽ الزيادة الناتجة عف
الضـ وكذا القسط الشيري لمقابؿ الضـ اعتبار مف أوؿ الشير التالي لتاريخ تقديـ الطمب".

( )6نشر بالعدد( )660مف الجريدة الرسمية بتاريخ.8664/8/63
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جدوؿ

بتحديد المدة التي يتـ ضميا

مف مدد الخدمة الفعمية السابقة عمى 8662/8/8
في التأميف التكميمي
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األساس رقـ ()6

حتى 66
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المالحظات:

 - 8في حساب السف  ،تجبر كسور السنة إلى سنة إذا بمغت النصؼ وتيمؿ أف قمت عف ذلؾ.
 - 6يستخدـ األساس رقـ ( )8بالنسبة لمعسكرييف ويستخدـ األساس رقـ ( )6بالنسبة لممدنييف.

 - 0تحسب المدة التي يتـ ضميا -مف مجموع المدد المطموب ضميا – بما يعادؿ حاصؿ ضرب مػدة االشػتراؾ الفعميػة فػي التػأميف
التكميمػػي أو التػػأميف األساسػػي اعتبػػا ار مػػف  8662/8/8فػػي أسػػاس حسػػاب المػػدة التػػي يػػتـ ضػػميا وفقػػا لمسػػف فػػي التػػاريخ
المذكور م جبر كسور الشير إلى شير كامؿ ،وذلؾ بما ال يجاوز المدد المطموب ضميا.

وتضـ المدد السابقة المطموبة بأكمميا في حالة انتياء الخدمة بالوفاة أو العجز الكامؿ.

 - 1إذا انتيػػت الخدمػػة باسػػتحقاؽ مكافػػأة تقاعػػد وطمػػب صػػرفيا فػػال يحسػػب مػػف المػػدة المطمػػوب ضػػميا سػػوى مػػدة تسػػاوي مػػدة
االشتراؾ التي استحؽ فييا القسط الشيري لمقابؿ الضـ حتى انتياء الخدمة.
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قرار رقـ( )1لسنة 8665
بشاف

طريقة أداء االشتراكات التي استحقت حتى
 8664/88/00طبقا

ألحكاـ نظاـ التأميف التكميمي
وزير المالية ووزير المواصالت،
بعػػد اإلطػػالع عمػػى قػػانوف التأمينػػات االجتماعيػػة الصػػادر بػػاألمر األميػػري بالقانػػػوف رقػػػـ ( )38لسػػنة
 8643والقوانيف المعدلة لو،

وعمػػى قػػانوف معاشػػات ومكافػػآت التقاعػػد لمعسػػكرييف الصػػادر بالمرسػػوـ بالقػػانوف رقػػػػـ ( )36لسػػنة

 8650والقوانيف المعدلة لو،

وعمػػػى المرسػػػوـ رقػػػـ ( )88لسػػػنة  8655المعػػػدؿ بالمرسػػػوـ بالقػػػانوف رقػػػـ ( )800لسػػػنة 8666

باالشتراؾ في التأمينات االجتماعية اختيا ار لمعامميف في الخارج ومف في حكميـ،

وعمى المرسوـ بالقانوف رقـ ( )865لسنة  8666بنظاـ التأميف التكميمي،

وعمػػػى القػػػرار رقػػػـ ( )6لسػػػنة  8664بشػػػأف مواعيػػػد واجػػػراءات سػػػداد االشػػػتراكات والمبػػػالغ األخػػػرى

المستحقة طبقا ألحكاـ نظاـ التأميف التكميمي،

وبعػػػػد موافقػػػػة مجمػػػػس إدارة المؤسسػػػػة العامػػػػة لمتأمينػػػػات االجتماعيػػػػة بجمسػػػػتو المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ

8186/8/4ىػ الموافؽ 8665/2/1ـ.

 قػػرر-مادة ( :)8يكوف أداء االشتراكات التي استحقت حتى  8664/88/00عمى أصحاب األعماؿ والمؤمف عمييـ
طبقا ألحكاـ نظاـ التأميف التكميمي وفقا لما يمي:

أ)

ب)

تسدد دفعة واحػدة حصػة صػاحب العمػؿ فػي القطػاع الحكػومي -المػدني والعسػكري -وفػي
الشركات الممموكة لمدولة بالكامؿ.

تقسط حصة المػؤمف عميػو فػي كافػة القطاعػات وكػذا حصػة صػاحب العمػؿ فػي القطػاعيف
األىمػػي والنفطػػي غيػػر المممػػوؾ لمدولػػة بالكامػػؿ وذلػػؾ عمػػى مػػدة تعػػادؿ ضػػعؼ المػػدة التػػي
استحقت عنيا م جبر كسر الشير في مدة التقسيط إلى شير كامؿ.

مادة ( :)6يعفى أصحاب األعماؿ والمؤمف عمييـ مف المبالغ اإلضافية التػي اسػتحقت عػف التػأخير فػي سػداد
االشػػتراكات المنصػػوص عمييػػا فػػي المػػادة السػػابقة وذلػػؾ حتػػى تػػاريخ وجػػوب السػػداد طبقػػا ليػػذا

القرار.
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مػػادة ( :)0عمػػى أصػػحاب األعمػػاؿ المشػػار إلػػييـ فػػي البنػػد (أ) مػػف المػػادة ( )8مػػف ىػػذا الق ػرار س ػداد حصػػة
صاحب العمؿ في االشتراكات في أوؿ الشير التالي النقضاء ثالثػيف يومػا عمػى إخطػار المؤسسػة

ليـ بمقدار المبالغ المستحقة عمييـ .
مادة ( :)1عمى صاحب العمؿ أو المؤمف عميو -حسػب األحػواؿ -سػداد القسػط الشػيري لالشػتراكات التػي تػـ
تقسيطيا في ميعاد سداد االشتراكات الشيرية بناءا عمى إخطار مف المؤسسػة وذلػؾ اعتبػا ار مػف
أوؿ الشػػػير التػػػالي النقضػػػاء ثالثػػػيف يومػػػا عمػػػى تػػػاريخ اإلخطػػػار  ،فيمػػػا عػػػدا المػػػؤمف عمػػػييـ

المشتركيف طبقا ألحكاـ القانوف رقػػـ ( )88لسنة  8655المشار إليو فيكوف السػداد اعتبػا ار مػف

أوؿ الشير التالي النقضاء تسعيف يوما عمى تاريخ اإلخطار ،وتسري عمى اإلقساط كافة األحكػاـ
التي تسري عمى االشتراكات الشيرية.
واذا استحؽ المعاش التكميمي قبؿ اسػتكماؿ سػداد األقسػاط المسػتحقة عمػى المػؤمف عميػو فيخصػـ
القسط الشيري مف ذلؾ المعاش حتػى اسػتكماؿ سػداد بػاقي المبمػغ المسػتحؽ ،وفػي حالػة الوفػاة

يخصػـ القسػػط مػػف المسػػتحقيف الػػذيف تصػػرؼ ليػػـ األنصػػبة وذلػػؾ بالنسػػبة والتناسػػب بػػيف نسػػب
استحقاقيـ في المعاش.

أمػػا إذا اسػػتحقت مكافػػأة التقاعػػد وطمػػب المػػؤمف عميػػو صػػرفيا فتخصػػـ منيػػا بػػاقي األقسػػاط دفعػػة
وحدة ،فإذا لـ يطمب صرفيا تزاد مدة التقسيط بمقدار المدة التي توقؼ فييا سداد األقسػاط وذلػؾ

عند عودتو إلى الخدمة مف جديد.

وتسري األحكاـ المنصوص عمييا في الفقرتيف السػابقتيف عمػى حػاالت انتيػاء االشػتراؾ فػي التػأميف

التكميمي السابقة عمى العمؿ بيذا القرار.

مادة ( :)2ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمؿ بو مف تاريخ نشره ،وعمى مػدير عػاـ المؤسسػة اتخػاذ
اإلجراءات الالزمة لتنفيذه(*).
عمى سالـ العمي
وزير المالية

ووزير المواصالت

التاريخ5 :محرـ 8186ىػ
 2مايػو 8665ـ

(*)

نشر بالعدد رقـ ( )026مف الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ .8665/2/80
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قرار رقـ (  ) 5لسنة 8665
بشأف

قواعد وشروط صرؼ مكافأة التقاعد مف التأميف التكميمي
وزير المالية ووزير المواصالت،
بعد اإلطالع عمى قانوف التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانوف رقـ ( )38لسنة
 8643والقوانيف المعدلة لو،

وعمى قانوف معاشات ومكافآت التقاعد لمعسكرييف الصادر بالمرسوـ بالقانوف رقـ ( )36لسنة

 8650والقوانيف المعدلة لو،

وعمى المرسوـ بالقانوف رقـ ( )88لسنة  8655المعدؿ بالمرسوـ بالقانوف رقـ ( )800لسنة

 8666باالشتراؾ في التأمينات االجتماعية اختياريا لمعامميف في الخارج ومف في حكميـ،
وعمى المرسوـ بالقانوف رقـ ( )865لسنة  8666بنظاـ التأميف التكميمي،

وعمى قرار مجمس اإلدارة رقـ ( )8سنة  8660في شأف شروط وقواعد رد مكافأة التقاعد وضـ

المدد التي صرفت عنيا وحاالت اإلعفاء مف الرد،

وعمى القرار رقـ ( )4لسنة  8650المعدؿ بالقرار رقـ ( )2لسنة  8653بشأف حاالت وشروط

وقواعد صرؼ مكافأة التقاعد،

وبعد موافقة مجمػػس إدارة المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية بجمستو المنعقدة بتاريخ

8186/3/66ىػ الموافؽ8665/80/86ـ.

 قػػػػػػرر -مادة(:)8

تصرؼ مكافأة التقاعد مف التأميف التكميمي في حالة صرؼ مكافأة التقاعد مف التأميف األساسي.

مادة(:)6

إذا كانت مكافأة التقاعد مف التأميف األساسي تصرؼ وفقا لنظاـ الصرؼ عمى دفعات شيرية فيتـ

صرؼ مكافأة التقاعد مف التأميف التكميمي عمى عدد مساو مف الدفعات الشيرية ،ويدخؿ في

تحديد ىذا العدد باقي المكافأة التي تصرؼ مف التأميف األساسي بعد انقضاء سنة كاممة عمى

انتياء الخدمة أو االشتراؾ فتصرؼ معو الدفعة األخيرة مف مكافأة التأميف التكميمي.
مادة(:)0

إذا عاد المؤمف عميو أو المستفيد إلى الخضوع لمتأميف األساسي مف جديد قبؿ استكماؿ صرؼ
مكافأة التقاعد مف التأميف التكميمي التزـ برد ما صرؼ لو منيا عمى أقساط شيرية تزاد بيا مدة

تقسيط ما صرؼ مف مكافأة التقاعد مف التأميف األساسي وبذات مقدار القسط.
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مادة(:)1

ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية ،وعمى مدير عاـ المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتنفيذه(*).
عمي سالـ العمي

وزير المالية ووزير المواصالت
التاريخ

(*)

 86 :رجػػػب سنة  8186ىػ

 8نوفمبػػر سنة 8665ـ

نشر بالعدد ( )052مف الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ .8665/88/5
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قرار رقـ ( )8لسنة 6002
بشأف

رف الحد األقصى لممرتب في التأميف التكميمي
وزير المالية ،
بعد اإلطالع عمى قانوف التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانوف رقـ ( )38لسنة

 8643والقوانيف المعدلة لو،

وعمى قانوف معاشات ومكافآت التقاعد لمعسكرييف الصادر بالمرسوـ بالقانوف رقـ ( )36لسنة

 8650والقوانيف المعدلة لو:

وعمى المرسوـ بالقانوف رقـ ( )88لسنة  8655المعدؿ بالمرسوـ بالقانوف رقـ ( )800لسنة
 8666باالشتراؾ في التأمينات االجتماعية إختياريا لمعامميف في الخارج ومف في حكميـ،
وعمى المرسوـ بالقانوف رقـ  865لسنة  8666بنظاـ التأميف التكميمي،

وبعد موافقة مجمس إدارة المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية بجمستو المنعقدة في
8162/86/66ىػ الموافؽ 6002/6/8ـ.
قرر
مادة ()8

يرف الحد األقصى لممرتب في التأميف التكميمي المنصوص عميو في القانوف رقـ  865لسنة 8666

المشار إلى  8620دينا ار شيريا .

مادة ()6
ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية(*) ،ويعمؿ بو مف  6002/4/8وعمى مدير عاـ المؤسسة
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذية.
وزير المالية
محمود عبدالخالؽ النوري
التاريخ 64 :ذو الحجة  8162ىػ
 3فبراير  6002ـ

(*)

نشر بالعدد رقـ ( )401مف الجريدة الرسمية الصادر في .6002/6/60
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قرار رقـ ( )6لسنة 6002
بشأف

مد ميمة تقديـ طمبات ضـ مدد الخدمة الفعمية السابقة
عمى  8662/8/8في التأميف التكميمي

وزير المالية ،

بعد اإلطالع عمى قانوف التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانوف رقـ ( )38لسنة

 8643والقوانيف المعدلة لو ،

وعمى قانوف معاشات ومكافآت التقاعد لمعسكرييف الصادر بالمرسوـ بالقانوف رقـ ( )36لسنة

 8650والقوانيف المعدلة لو ،

وعمى المرسوـ بالقانوف رقـ ( )88لسنة  8655المعدؿ بالمرسوـ بالقانوف رقـ ( )800لسنة

 8666باالشتراؾ في التأمينات االجتماعية إختياريا لمعامميف في الخارج ومف في حكميـ،
وعمى المرسوـ بالقانوف رقـ ( )865لسنة  8666بنظاـ التأميف التكميمي ،

وبعد موافقة مجمس إدارة المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية بجمستو المنعقدة في

8162/86/66ىػ الموافؽ 6002/6/8ـ.

قػػػرر
مادة أولى

تمد الميمة المنصوص عمييا في المادة ( )6مف القرار رقـ ( )0لسنة  8664المشار إليو لمدة سنو

تبدأ مف تاريخ العمؿ بيذا القرار وذلؾ لمف انتيت بالنسبة ليـ ىذه الميمة  ،ويجوز لغير ىؤالء اإلفادة مف
مدة السنة المذكورة إذا كانت نيايتيا تجاوز الميمة األصمية .

ويحسب مقابؿ الضـ عمى أساس المرتب الخاض لمتأميف التكميمي في تاريخ نياية الميمة األصمية،

ويعتد بيذا التاريخ في تطبيؽ حكـ الفقرة الثانية مف المادة ( )0مف القرار المشار إليو في الفقرة السابقة.
مادة ثانية
ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية(*) ،ويعمؿ بو مف  6002/4/8وعمى مدير عاـ المؤسسة
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه.

وزير المالية
محمود عبدالخالؽ النوري

التاريل 27 :و النجة  1425هو
 6فبراير  2005م
(*)

نشر بالعدد رقـ ( )401مف الجريدة الرسمية الصادر في .6002/6/60
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قرار رقـ ( )0لسنة 6002
بشأف

تعديؿ بعض أحكاـ القرار رقـ ( )0لسنة 8664
بشأف قواعد وشروط ضـ مدد الخدمة الفعمية

السابقة عمى  8662/8/8في التأميف التكميمي
وزير المالية ،
بعد اإلطالع عمى قانوف التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانوف رقـ  38لسنة 8643
والقوانيف المعدلة لو .
وعمى قانوف معاشات ومكافآت التقاعد لمعسكرييف الصادر بالمرسوـ بالقانوف رقـ  36لسنة 8650
والقوانيف المعدلة لو ،
وعمى المرسوـ بالقانوف رقـ ( )88لسنة  8655المعدؿ بالمرسوـ بالقانوف رقـ ( )80لسنة 8666
باالشتراؾ في التأمينات االجتماعية إختياريا لمعامميف في الخارج ومف في حكميـ،

وعمى المرسوـ بالقانوف رقـ ( )865لسنة  8666بنظاـ التأميف التكميمي ،

وعمى القرار رقـ ( )0لسنة  8664بشأف قواعد وشروط ضـ مدد الخدمة الفعمية السابقة عمى

 8662/8/8في التأميف التكميمي ،

وبعد موافقة مجمس إدارة المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية بجمستو المنعقدة في

8162/86/66ىػ الموافؽ 6002/6/8ـ.

قػػػرر
مادة أولى
يستبدؿ بنص الفقرة األولى مف المادة ( )0مف القرار رقـ ( )0لسنة  8664المشار إليو النص
اآلتي(*):
يكوف ضـ المدة السابقة مقابؿ قسط شيري يحدد بواق ( )%2مف المرتب الخاض لمتأميف التكميمي

في تاريخ تقديـ طمب الضـ بما ال يجاوز ( )8000دينار  ،وذلؾ لمدة مساوية لممدة التي يتـ ضميا وفقا
لمجدوؿ المرافؽ ليذا القرار .
(*)

أجرى التعديؿ بالقرار األصمي.
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مادة ثانية
ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية( )8ويعمؿ بو مف  6002/4/8وعمى مدير عاـ المؤسسة اتخاذ

اإلجراءات الالزمة لتنفيذه.

وزير المالية

محمود عبدالخالؽ النوري
التاريخ 64 :ذو الحجة  8162ىػ
 3فبراير  6002ـ

( )8نشر بالعدد رقـ ( )401مف الجريدة الرسمية الصادر في .6002/6/60
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تعميـ رقـ ( )6لسنة 6006
بشأف
تقديـ طمبات ضـ مدد الخدمة السابقة

عمى  8662/8/8في التأميف التكميمي
تػػود المؤسسػػة أف توضػػح ألصػػحاب األعمػػاؿ بمناسػػبة انتيػػاء ميمػػة تقػػديـ طمبػػات ضػػـ مػػدد الخدمػػة

السػػابقة عمػػى  8662/8/8فػػي التػػأميف التكميمػػي فػػي  6006/86/8أف الطمبػػات التػػي تػػرد بعػػد ىػػذا التػػاريخ
سوؼ تخض لمبحث لمتأكد مف صحة تقديـ الطمبات خالؿ الميمة المحددة بالقرار رقـ ( )0لسنة  8664بشػأف

قواعد وشروط ضـ مدد الخدمة السابقة عمى  8662/8/8في التأميف التكميمي.

واف استالـ المؤسسة ليذه الطمبات اعتبا ارً مف  6006/86/8ال يعني الموافقة عمى ضـ ىذه المدد.
لذا تييب المؤسسة بكافة أصحاب األعماؿ سرعة موافاتنا بطمبات الضـ.
المدير العاـ
فيد مزيد الرجعاف
التاريخ 62 :رمضاف 8160ىػ
 00نوفمبر 6006ـ
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