دليل التأمينات االجتماعية
2015

هذا الدليل ...

يحتوي على خمت�رص لقانون الت�أمينات االجتماعية بدولة الكويت والقوانني املعدلة له.
�آملني �أن ي�سهم هذا اال�صدار فـي تعزيز الوعي الت�أميني فـي املجتمع.

مع حتيات
�إدارة العالقات العامة والإعالم
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
دولة الكويت 2015

نبذة تاريخية
• بد�أت دولة الكويت فـي تطبيق �أنظمة املعا�شات التقاعدية فـي  1955/1/1وذلك �ضمن نظام املوظفـني والتقاعد فـي
احلكومة ،ثم �صدر �أول قانون م�ستقل للمعا�شات باملر�سوم بالقانون رقم ) (3ل�سنة  1960الذي بد�أ تطبيقه فـي 1960/4/1
و�شمل موظفـي احلكومة من مدنيني وع�سكريني  ،ثم تبعه قانون م�ستقل ملعا�شات ومكاف�آت التقاعد للع�سكريني ال�صادر
باملر�سوم بالقانون رقم ) (27ل�سنة  1961والذي بد�أ تطبيقه فـي .1961/9/9
• مل يكن هناك من الأنظمة ال�سابقة نظا ٌم متكام ٌل للت�أمينات االجتماعية حيث كانت تتناول جانباً حمدوداً منها ويغطي فئات
حمددة هي العاملون فـي احلكومة من املعينني على وظائف دائمة والع�سكريون.
• �صدر �أول قانون متكامل للت�أمينات االجتماعية فـي  1976/10/1وذلك بالأمر الأمريي بالقانون رقم ) (61ل�سنة 1976
وقد �أن�شئت مبوجبه امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية لتتوىل تطبيق النظام ال�صادر به ،والذي ي�شمل:
 ت�أمني ال�شيخوخة والعجز واملر�ض والوفاة للعاملني املدنيني فـي القطاع احلكومي وفـي القطاعني الأهلي والنفطي. ت�أمني ال�شيخوخة والعجز واملر�ض والوفاة لغري العاملني لدى الغري من امل�شتغلني حل�سابهم اخلا�ص ومن فـي حكمهم. ت�أمني �إ�صابات العمل.• بد�أ تطبيق ت�أمني ال�شيخوخة والعجز واملر�ض والوفاة للعاملني املدنيني فـي القطاع احلكومي وفـي القطاعني الأهلي
والنفطي اعتباراً من  ،1977/10/1وت�أجل تنفـيذ الت�أمني على غري العاملني وكذلك ت�أمني �إ�صابات العمل حتى ت�ستكمل
امل�ؤ�س�سة اال�ستعدادات الالزمة لتنفـيذهما.

• بد�أ فـي  1981/3/1تطبيق ت�أمني ال�شيخوخة والعجز واملر�ض والوفاة على غري العاملني لدى الغري من امل�شتغلني حل�سابهم
اخلا�ص ومن فـي حكمهم .وقد بد�أ التطبيق اختيارياً ملدة ال جتاوز خم�س �سنوات �إعتباراً من التاريخ املذكور ،ثم �أ�صبح هذا
الت�أمني �إلزامياً �إعتباراً من .1986/3/1
• فـي � 1980/10/29صدر قانون معا�شات التقاعد للع�سكريني رقم ) (69ل�سنة  1980والذي ي�شمل الع�سكريني الكويتيني
من رجال اجلي�ش والقوات امل�سلحة و�أع�ضاء قوة ال�شرطة ومتطوعي احلر�س الوطني حيث بد�أ �سريانه عليهم �إعتباراً من
.1981/3/1
وقد عهد �إىل امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية بتطبيق هذا القانون ،وبذلك توحدت اجلهة التي تتوىل تطبيق
الت�أمينات االجتماعية فـي دولة الكويت.

• ال يزال ت�أمني �إ�صابات العمل املن�صو�ص عليه فـي قانون الت�أمينات االجتماعية م�ؤج ً
ال تنفـيذه علماً ب�أن العالج الطبي بكافة
�أنواعه مكفول جلميع الكويتيني بغري نفقات.
• كذلك �صدر القانون رقم ) (11ل�سنة  1988بتطبيق نظام الت�أمينات االجتماعية اختيارياً على الكويتيني العاملني لدى
�صاحب عمل غري خماطب بقانون الت�أمينات االجتماعية داخل وخارج دولة الكويت وبد�أ تطبيقه فـي .1988/10/1
• �صدر القانون رقم ) (128ل�سنة  1992بنظام الت�أمني التكميلي الذي عمل به �إعتباراً من  1995/1/1حيث اعترب �أنظمة
الت�أمينات ال�سابق بيانها – مدنية كانت �أو ع�سكرية � -أنظمة �أ�سا�سية يكملها النظام التكميلي الذي يغطي عنا�صر املرتب
التي ال تدخل فـي مفهوم املرتب فـي الت�أمني الأ�سا�سي ،ويقرر عنها معا�شاً يح�سب وفقاً لقواعد خا�صة ،ي�ضاف �إىل املعا�ش
التقاعدي ويعترب جزءاً منه.
• �صدر القانون رقم ) (25ل�سنة  2001والذي مبوجبه مت �إن�شاء �صندوق لزيادة املعا�شات التقاعدية ب�صورة دورية للمعاملني
ب�أحكام قانون الت�أمينات االجتماعية وقانون معا�شات ومكاف�آت التقاعد للع�سكريني والقانون رقم ) (11ل�سنة .1988
• فـي � 2007/7/1صدر القانون رقم ) (44ل�سنة  2007ب�ش�أن مد احلماية الت�أمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
العاملني فـي غري دولهم فـي �أي دولة ع�ضو فـي املجل�س وقد مت العمل بهذا القانون اعتباراً من ) 2006/1/1للمدنيني فقط(
• فـي � 2013/4/14صدر القانون رقم ) (101ل�سنة  2013فـي �ش�أن الت�أمني �ضد البطالة وقد مت العمل بهذا القانون اعتباراً
من ) 2013/5/1للعاملني فـي القطاع الأهلي او النفطي فقط(.
• فـي � 2014/8/10صدر القانون رقم ) (110ل�سنة  2014بتقرير مكاف�أة مالية للخا�ضعني لقانون الت�أمينات االجتماعية
وقانون معا�شات ومكاف�أت التقاعد للع�سكريني عند انتهاء اال�شرتاك ومت العمل به اعتباراً من .2015/1/1

الخاضعون للتأمينات االجتماعية
 يغطي نظام الت�أمينات االجتماعية فـي دولة الكويت حاليا كافة املواطنني من ذوي الن�شاط فـي املجتمع �أيا كان نوع العملالذي يزاولونه.
 فـيخ�ضع له العاملون لدى الغري فـي �أي قطاع ،كما يخ�ضع له الوزراء و�أع�ضاء جمل�س الأمة واملجل�س البلدي واملختارونواملتدربون حل�ساب �أ�صحاب الأعمال ويخ�ضع له �أي�ضا كل من يزاول ن�شاطاً حل�سابه اخلا�ص مثل التجار وذوي املهن احلرة
من �أطباء ومهند�سني وحمامني و�أ�صحاب املحال ومن يزاولون �أياً من املهن التي ي�صدر مبزاولتها ترخي�ص �أو ت�صريح من
ال�سلطة املخت�صة والكويتيون العاملون باخلارج..

موارد نظام التأمينات االجتماعية
 ميول نظام الت�أمينات االجتماعية فـي دولة الكويت باال�شرتاكات التي تتحملها �أطراف ثالثة  :امل�ؤمن عليه و�أ�صحابالأعمال واخلزانة العامة للدولة.
 يتحمل امل�ؤمن عليه من العاملني لدى الغري من املدنيني والع�سكريني بح�صة فـي �إ�شرتاكات الت�أمني الأ�سا�سي تعادل )(%5من مرتبه ال�شهري اخلا�ضع للت�أمينات ،وهو بالن�سبة �إىل موظفـي احلكومة املرتب الأ�سا�سي م�ضافا �إليه العالوة االجتماعية
مبا فـي ذلك عالوة الأوالد  ،وبالن�سبة �إىل العاملني فـي القطاع الأهلي والنفطي كل ما يتقا�ضاه امل�ؤمن عليه لقاء عمله بحد
�أدنى ) 230د.ك( �شهرياً واحلد الأق�صى للمرتب فـي كافة القطاعات هو ) 1500د.ك( �شهرياً  .كما يتحمل ح�صته فـي
�إ�شرتاكات الت�أمني التكميلي بواقع الن�سبة املذكورة من املرتب التكميلي بحد �أق�صى ) 1250د.ك( �شهرياً.
 يتحمل امل�ؤمن عليه من امل�شتغلني حل�سابهم اخلا�ص بح�صة من اال�شرتاكات فـي الت�أمني الأ�سا�سي ترتاوح بني )(%15 ، %5تبعاً ل�شريحة الدخل التي يختارها من اجلدول اخلا�ص بهذه ال�شرائح وهي ترتاوح بني ) 200د.ك( 1500) ،د.ك( بفارق
) 50د.ك( بني كل �شريحة و�أخرى.
 يتحمل �صاحب العمل عن كل من العاملني لديه بح�صة فـي اال�شرتاكات فـي الت�أمني الأ�سا�سي والتكميلي تعادل ) (%10منمرتب امل�ؤمن عليه.
 ت�ضاف �إىل اال�شرتاكات ال�سابقة �إ�شرتاكات ل�صندوق زيادة املعا�شات حت�سب على �أ�سا�س جمموع املرتب اال�سا�سي والتكميليتبلغ حالياً ) (%1ل�صاحب العمل و ) (%2٫5بالن�سبة للم�ؤمن عليه او امل�ستفـيد.
 ت�ضاف اىل اال�شرتاكات ال�سابقة ا�شرتاكات ل�صندوق الت�أمني �ضد البطالة بواقع ) (%0٫5لكل من �صاحب العمل وامل�ؤمنعليه فـي القطاعني الأهلي والنفطي اعتباراً من .2013/5/1
 ت�ضاف �إلـى اال�شرتاكــات ال�سابقــة ا�شرتاكــات �صنـدوق املكافــ�أة املالية للخا�ضعني لأحكامه بواقع  ٪2٫5من املرتب الأ�سا�سيبحد �أق�صى ) 1500د.ك( �شهرياً �أو �شريحة الدخل ويتحملها امل�ؤمن عليه.
 تتحمل اخلزانة العامة للدولة عن العاملني املدنيني بح�صة تعادل ) (%10من جمموع مرتباتهم ،وتتحمل عن الع�سكرينيبح�صة تعادل ) (%32،5من جمموع مرتباتهم ،وتتحمل عن امل�شتغلني حل�سابهم اخلا�ص ومن فـي حكمهم بالفرق بني )(%25
من ال�شريحة واحل�صة التي ي�ؤديها امل�ؤمن عليه
 -تتحمل اخلزانة العامة للدولة مب�ساهمة �سنوية تبلغ حالياً ) (%2.5ل�صندوق زيادة املعا�شات.

 تتحمل اخلزانة العامة للدولة عن العاملني فـي القطاعني الأهلي والنفطي بح�صة تعادل ) (%0٫5من جمموع املرتباال�سا�سي والتكميلي ل�صالح �صندوق الت�أمني �ضد البطالة.
 تتحمل اخلزانة العامة للدولة م�ساهمة �شهرية بواقع  ٪5من املرتبات و�شرائح الدخل ال�شهري ل�صالح �صندوق املكاف�أة املالية. ت�ضمن اخلزانة العامة �أي عجز يحدث فـي �أموال امل�ؤ�س�سة وذلك فـي �ضوء ما يك�شف عنه فح�ص املركز املايل لها والذييتعني �إجرا�ؤه مرة على الأقل كل ثالث �سنوات.

خصائص نظام التأمينات االجتماعية
يتميز نظام الت�أمينات االجتماعية فـي دولة الكويت بالعديد من اخل�صائ�ص التي ن�شري �إىل �أبرزها فـيما يلي :

أوال :الشمول والوحدة :
ويعني ذلك �أن النظام ي�شمل بحمايته كافة القوى املنتجة فـي املجتمع ،وتتوحد بالن�سبة �إليهم املزايا الأ�سا�سية .

ثانيا  :كفاءة المزايا :
 -1املعا�ش التقاعدي:
يتميز نظام الت�أمينات االجتماعية فـي دولة الكويت بال�شمول والوحدة و�سخاء املزايا الت�أمينية  ،ويعترب املعا�ش
التقاعدي من �أبرز احلقوق التي كفلها قانون الت�أمينات االجتماعية للم�ؤمن عليهم ،بل ميكن القول �أن املعا�ش التقاعدي هو
الهدف الأول للت�أمينات االجتماعية.
 ففـي حالة ال�شيخوخة ي�ستحق امل�ؤمن عليه معا�شاً تقاعدياً يعادل فـي حده الأدنى:• ) (%65من املرتب الأخري عن مدة �إ�شرتاك قدرها � 15سنة وترتفع �إىل ) (%75للع�سكريني.
• وفـي حالة الوفاة �أو العجز الكامل �أو العجز عن الك�سب ي�ستحق معا�ش تقاعدي ميكن �أن ي�صل �إىل ) (%95من املرتب دون
ا�شرتاط مدة �إ�شرتاك وترتفع �إىل ) (%100بالن�سبة للع�سكريني.
• �أما بالن�سبة للحد الأق�صى للمعا�ش فـي�صل �إىل ) (%95من املرتب عن مدة �إ�شرتاك )� (30سنة خدمة ترتفع للع�سكريني �إىل
) (%100عن مدة �إ�شرتاك )� (27,5سنة.
• وبالن�سبة للمر�أة املتزوجة �أو املطلقة �أو الأرملة �إذا كان لدى �أي منهن �أوالدًا فـيمكنها ا�ستحقاق معا�ش تقاعدي بعد � 15سنة �إذا

بلغت ال�سن املحددة باجلدول )�/7أ( املرافق للقانون  1976/61وبالن�سبة للمر�أة املتزوجة ولي�س لديها �أوالد فـيمكنها ا�ستحقاق
معا�ش تقاعدي بعد � 15سنة �إذا ا�ستمر الزواج �سنتني قبل تاريخ انتهاء اخلدمة مبراعاة ال�سن املحدد باجلدول امل�شار �إليه.
 -2معا�ش املر�ض:
يح�سب على �أ�سا�س � 15سنة �أي ) (%65من املرتب ف�إذا كان املر�ض قد �أدى �إىل العجز عن الك�سب ف�إن الن�سبة ميكن �أن
ت�صل �إىل ).(%95
 -3مكاف�أة التقاعد:
تعوي�ض مايل ي�ؤدى على دفعات عند �إنتهاء اخلدمة دون ا�ستحقاق معا�ش تقاعدي.
 -4منحة الوفاة:
متنح عند وفاة امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش وتعادل مثلي املرتب �أو املعا�ش.
 -5معا�ش العائلة:
يوزع املعا�ش التقاعدي بعد وفاة امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش على امل�ستحقني من عائلته الذين تتوفر فـيهم �شروط معينة.
 -6الإ�ستبدال:
حق �صاحب املعا�ش � -أو امل�ؤمن عليه �إذا كانت له مدة م�ؤهلة لإ�ستحقاق املعا�ش  -فـي �أن ي�ستبدل جزءاً فـي حدود ربع
املعا�ش من معا�شه التقاعدي مببلغ ي�صرف دفعة واحدة.
 -7تعوي�ض البطالة:
ي�ستحق امل�ؤمن عليه الذي ت�سري فـي �ش�أنه �أحكام قانون الت�أمني �ضد البطالة التعوي�ض بواقع ) (%60من املرتب الذي
يح�سب على �أ�سا�سه املعا�ش الأ�سا�سي بالإ�ضافة �إىل ما ي�ستحق من معا�ش تكميلي افرتا�ضي ،وي�ضاف �إىل املجموع الزيادات
التي ال تدخل �ضمن نظام الت�أمينات االجتماعية )عالوة غالء معي�شة  -الدعم املايل  -املكاف�آت اخلا�صة( وتكون مدة
�صرف التعوي�ض )� (6أ�شهر.
 -8املكاف�أة املالية:
ي�ستحق امل�ؤمن عليهم فـي كافة القطاعات املدنية والع�سكرية وكذلك املزاولون لأن�شطة مبوجب ت�صريح �أو ترخي�ص من
ال�سلطات املخت�صة ك�أ�صحاب الأعمال و�أ�صحاب احلرف واملهن احلرة اخلا�ضعون لأحكام القانون  110ل�سنة  ،2014مكاف�أة
مالية عند انتهاء اال�شرتاك وذلك عن كل �سنة من �سنوات اال�شرتاك بحد �أق�صى )� (18سنة ،وت�صرف املكاف�أة من تاريخ
ا�ستحقاق املعا�ش التقاعدي ،وفـي حالة الوفاة ت�صرف للورثة ال�شرعيني.

ثالثا :مرونة النظام :
• حدد نظام الت�أمينات االجتماعية القواعد والأ�س�س التي حتكم احلقوق الأ�سا�سية فـي املعا�ش �أو املكاف�أة وترك بعد ذلك
تف�صيالت الكثري من الأمور �إىل قرارات وزارية ت�صدر بعد موافقة جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة وذلك حتى ال يكون القانون عر�ضة
للتعديل من �آن �إىل �آخر ،وحتى ي�سمح ذلك مبواكبة املتغريات فـي املجتمع ب�شكل �أكرث �سهولة وي�سر.
• ومن الأمور التي تركت للقرارات الوزارية ما يتعلق بتحديد احلاالت التي ت�صرف فـيها مكاف�أة التقاعد و�شروط �ضم املدد
التي �صرفت عنها املكاف�أة �أو غريها من املدد ،وحتديد احلد الأدنى للن�صيب فـي املعا�ش التقاعدي بالن�سبة �إىل امل�ستحقني
وقواعد اجلمع بني املعا�ش وبني املرتب وحاالت و�شروط �إ�ستبدال جزء من املعا�ش التقاعدي مببلغ من دفعة واحدة.

التنظيم اإلداري للمؤسسة
 امل�ؤ�س�سة هي م�ؤ�س�سة عامة ذات ميزانية م�ستقلة ولها �شخ�صية معنوية وتخ�ضع لإ�شراف وزير املالية. للم�ؤ�س�سة جمل�س �إدارة م�شكل برئا�سة الوزير وي�ضم فـي ع�ضويته:• مدير عام امل�ؤ�س�سة.
• ممثل لكل من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،وزارة الدفاع ،وزارة الداخلية ،وديوان اخلدمة املدنية ،وغرفة جتارة
و�صناعة الكويت ،والإحتاد العام للعمال.
• ثالثة من ذوي اخلربة والإخت�صا�ص.
 يخت�ص جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة بر�سم ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة وي�شمل ذلك:• �إقرار م�شروع امليزانية واحل�ساب اخلتامي قبل تقدميهما �إىل اجلهات املخت�صة.
• املوافقة على التقرير ال�سنوي العام عن �أعمال امل�ؤ�س�سة.
• �إقرتاح القوانني واللوائح والقرارات اخلا�صة بالت�أمينات االجتماعية و�إبداء الر�أي فـيما يقرتح من م�شروعات تقدم فـي هذا
ال�ش�أن.
• �إ�صدار القرارات الالزمة لتنظيم ال�ش�ؤون املالية والإدارية للم�ؤ�س�سة وحتديد مرتبات العاملني بها وكافة القواعد املتعلقة
ب�ش�ؤونهم الوظيفـية.

 يتوىل �إدارة امل�ؤ�س�سة مدير عام وله نائب �أو �أكرث ،وميثل امل�ؤ�س�سة فـي عالقاتها بالغري و�أمام الق�ضاء مديرها العام ،وهوامل�س�ؤول عن تنفـيذ ال�سيا�سة التي ير�سمها جمل�س الإدارة ،ويحدد املدير العام �إدارات امل�ؤ�س�سة واخت�صا�صات كل منها.
 ت�شكل بقرار من الوزير جلنة ال�ستثمار �أموال امل�ؤ�س�سة يكون لها ال�سلطة العليا فـي حتديد قواعد وبرامج ا�ستثمار �أموالامل�ؤ�س�سة و�إ�صدار القرارات اال�ستثمارية الالزمة لذلك ،وهذه اللجنة م�شكلة حاليا برئا�سة الوزير وع�ضوية املدير العام
واثنني من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
 يتم تنفـيذ الأعمال بامل�ؤ�س�سة من خالل خم�س قطاعات رئي�سية هي:• قطاع الإدارة العامة.
• القطاع الت�أميني مبا فـي ذلك جهاز اخلدمة الت�أمينية.
• قطاع الإ�ستثمار.
• القطاع املايل والإداري.
• قطاع تكنولوجيا املعلومات.

التسجيل

التسجيل بالمؤسسة
وإلتزامات صاحب العمل

من هو صاحب العمل؟
�صاحب العمل هو كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي �سواء �أكان كويتياً �أم غري كويتي ي�ستخدم عاملني كويتيني ويتخذ من
العمل الذي يزاوله حرفة �أو مهنة له.
وتندرج حتت هذا التعريف اجلهات الآتية:
 .1وزارات الدولة وم�صاحلها و�إداراتها.
 .2الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة.
 .3ال�شركات بكافة �أنواعها.
 .4املن�ش�آت الفردية.
 .5الأندية وجمعيات النفع العام.
 .6اجلمعيات التعاونية واجلمعيات اخلا�صة.
 .7املنظمات الدولية والإقليمية التي لها مقار بدولة الكويت ومل تن�ص الربوتوكوالت امللحقة باتفاقيات �إن�شائها �أو القوانني
الكويتية على ما يفـيد �إعفاءها من نظم الت�أمينات االجتماعية املحلية.

من هو المؤمن عليه؟
• امل�ؤمن عليه فـي الباب الثالث من القانون هو كل كويتي يعمل لدى �صاحب عمل وكذلك �أع�ضاء جمل�س الأمة و�أع�ضاء
املجل�س البلدي واملختارين ،ويعترب فـي حكم ذلك املتدرب الذي يت�ضمن عقده حكماً يلزمه �أو يلزم �صاحب العمل بالعمل
لديه فـي حالة جناحه بالتدريب.
• امل�ؤمن عليهم فـي الباب اخلام�س هم الكويتيون الذين يعملون حل�سابهم اخلا�ص ومن فـي حكمهم.
• امل�ؤمن عليه فـي الت�أمني �ضد البطالة هو كل كويتي يعمل فـي القطاع الأهلي او النفطي ومل تتجاوز �سنه ال�ستني.

إلتزامات صاحب العمل
يتطلب نظام الت�أمينات االجتماعية من �صاحب العمل القيام مبا يلي-:
 .1التقدم بنماذج ت�سجيل الكويتيني الذين يعملون لديه خالل ع�شرة �أيام من تاريخ الإلتحاق بالعمل مرفقاً بها امل�ستندات
التالية:
	�أ � -صورة من م�ستند اجلن�سية.
ب � -صورة من �شهادة امليالد �أو �شهادة بتقدير ال�سن.
ج � -صورة من قرار التعيني بالن�سبة للجهات احلكومية.
د � -صورة من البطاقة املدنية.
 .2تقدمي امل�ستندات الآتية عند انتهاء اخلدمة:
	�أ �	-إ�شعار الإنتهاء على النموذج املعد لذلك ،ويتعني تقدميه للم�ؤ�س�سة خالل ع�شرة �أيام من تاريخ �إنتهاء اخلدمة.
ب � -صورة قرار �إنتهاء اخلدمة بالن�سبة للجهات احلكومية.
� .3سداد ح�صة امل�ؤمن عليه �أو امل�ستفـيد الع�سكري وح�صة �صاحب العمل فـي اال�شرتاك فـي �أول ال�شهر التايل لل�شهر
امل�ستحق عنه هذا اال�شرتاك وذلك على نحو ما �سريد الحقاً عند بيان الأحكام اخلا�صة باال�شرتاكات و�سدادها ،وكذلك
�سداد املبالغ الأخرى امل�ستحقة والإحتفاظ ب�صور من امل�ستندات اخلا�صة بال�سداد.
 .4على �صاحب العمل فـي القطاعني الأهلي والنفطي �أن يوافـي امل�ؤ�س�سة ببيان مف�صل عن امل�ؤمن عليهم ومرتباتهم فـي يناير
من كل عام وذلك على اال�ستمارة املعدة لذلك ،وان ين�شئ لديه ملفاً خا�صاً بالت�أمينات االجتماعية )ملف �صاحب عمل(
تودع به امل�ستندات التالية:
	�أ � -صورة من الإ�ستمارة اخلا�صة بطلب ت�سجيل �صاحب العمل.
ب � -صورة من البيان املف�صل املبني �أعاله.
ج  -الإحتفاظ بك�شف احل�ساب املر�سل ب�صفة دورية من امل�ؤ�س�سة.
د � -صورة من الإ�ستمارة اخلا�صة ب�سداد �إ�شرتاكات الت�أمينات االجتماعية والأق�ساط اخلا�صة.

هـ � -صورة من بيان �أق�ساط الإ�ستبدال امل�ستقطعة من امل�ؤمن عليهم.
و � -صورة من �سند �إ�ستالم املبالغ امل�سددة للم�ؤ�س�سة.
 .5على �صاحب العمل فـي القطاع احلكومي والقطاعني الأهلي والنفطي �إن�شاء ملف خا�ص بالت�أمينات االجتماعية لكل
م�ؤمن عليه �أو م�ستفـيد ع�سكري ،تودع به امل�ستندات التالية:
�أ  -قرار التعيني بالن�سبة للم�ؤمن عليه فـي القطاع احلكومي واملر�سوم اخلا�ص بتولية امل�ستفـيدين من ال�ضباط �أو القرار
ال�صادر بتعيني �أو قبول التطوع بالن�سبة لباقي امل�ستفـيدين.
ب � -صورة من طلب ت�سجيل م�ؤمن عليه �أو م�ستفـيد مل ي�سبق ت�سجيله� ،أو �صورة من �إ�شعار �إلتحاق م�ؤمن عليه �أو
م�ستفـيد �سبق ت�سجيله.
ج � -صورة من امل�ستند الدال على كل من امليالد واجلن�سية.
د  -بيان بتدرج مرتب امل�ؤمن عليه �أو امل�ستفـيد الع�سكري خالل �سنوات اخلدمة.
هـ  -بيان مبدد خدمات امل�ؤمن عليه� ،أو امل�ستفـيد الع�سكري غري املح�سوبة فـي الت�أمني.
و � -صورة من �إخطار امل�ؤ�س�سة ب�أق�ساط الإ�ستبدال امل�ستحقة على امل�ؤمن عليه �أو امل�ستفـيد الع�سكري فـي حالة وقف
�صرف املعا�ش التقاعدي.
ز  -القرار �أو املر�سوم ال�صادر ب�إنتهاء خدمة امل�ؤمن عليه �أو امل�ستفـيد الع�سكري بالن�سبة للقطاع احلكومي و�صورة عن
النموذج اخلا�ص ب�إ�شعار �إنتهاء خدمة امل�ؤمن عليه �أو امل�ستفـيد فـي جميع القطاعات.
ح  -بيان املدد املمنوحة للم�ؤمن عليه �أو امل�ستفـيد الع�سكري ك�إجازة مر�ضية واملرتب الذي مينح عنها والإجازات التي
ق�ضيت بدون مرتب.
ط � -صورة من املكاتبات املتبادلة بني �صاحب العمل وامل�ؤ�س�سة ب�ش�أن امل�ؤمن عليه �أو امل�ستفـيد الع�سكري.
ي  -ال�صورة التنفـيذية للأحكام ال�صادرة بالنفقة التي مل يتم تنفـيذ احلكم املق�ضي به كام ً
ال قبل �إنتهاء خدمة امل�ؤمن
عليه �أو امل�ستفـيد الع�سكري.

إرشادات هامة
�أوالً :يجوز للم�ؤمن عليه �أن يقوم بت�سجيل �إ�سمه لدى امل�ؤ�س�سة �إذا امتنع �صاحب العمل �أو تراخى عن ت�سجيله خالل ع�شرة
�أيام من �إلتحاقه باخلدمة وتعترب البيانات التي يقدمها على طلب الت�سجيل �صحيحة وحت�سب على �أ�سا�سها اال�شرتاكات
ما مل يعرت�ض �صاحب العمل على تلك البيانات خالل ع�شرة �أيام من �إخطاره بت�سجيل امل�ؤمن عليه.
ثانياً :يجب على �صاحب العمل �أن يطلب من امل�ؤمن عليه عند �إلتحاقه بالعمل لديه �إفادته ببيان عن الأعمال الأخرى التي
ي�شغلها مو�ضحا فـيه جهة العمل وتاريخ الإلتحاق واملرتب الذي يتقا�ضاه منه وموافاة امل�ؤ�س�سة ب�صورة من هذا البيان
وذلك لتحديد �صاحب العمل الأ�صلي الذي يلتزم بت�سجيل امل�ؤمن عليه لدى امل�ؤ�س�سة.
ثالثاً :يتعني على �أ�صحاب الأعمال الإلتزام بالدقة عند موافاة امل�ؤ�س�سة بالبيانات اخلا�صة بامل�ؤمن عليهم وامل�ستفـيدين
الع�سكريني لتجنب الآثار التي ترتتب على البيانات غري ال�صحيحة.

االشتراكات

االشتراكات المستحقة
وسداد االشتراكات

االشتراكات المستحقة
يعتمد نظام الت�أمينات االجتماعية على التمويل الذاتي فـي توفـري احلقوق الت�أمينية حيث ت�شكل اال�شرتاكات
م�صدراً رئي�سياً �ضمن م�صادر متويله ،وحت�سب على �أ�سا�س املرتبات التي يتقا�ضاها امل�ؤمن عليه وهي على النحو الآتي:
 .1مرتب اال�شرتاك فـي الت�أمني الأ�سا�سي للم�ؤمن عليه بالقطاع احلكومي �أو امل�ستفـيد بالقطاع الع�سكري هو )جمموع املرتب
الأ�سا�سي والعالوة االجتماعية مبا فـيها عالوة الأوالد( بحد �أق�صى ) 1500د.ك(.
 .2مرتب اال�شرتاك فـي الت�أمني )الأ�سا�سي( للم�ؤمن عليه بالقطاعني الأهلي والنفطي هو جمموع ما يح�صل عليه نقداً �أو
عيناً ك�أجر طبقاً لأحكام قانون العمل فـي القطاع الأهلي بحد �أق�صى ) 1500د.ك( و�أدنى ) 230د.ك(.
 .3مرتب اال�شرتاك فـي الت�أمني التكميلي للم�ؤمن عليه بالقطاع احلكومي او امل�ستفـيد بالقطاع الع�سكري هو ما يزيد على
) 1500د.ك( من املرتب الأ�سا�سي بالإ�ضافة اىل البدالت والعالوات واملكاف�آت التي تعترب من �ضمن عنا�صر املرتب
التكميلي وذلك بحد �أق�صى ) 1250د.ك(.
 .4مرتب اال�شرتاك فـي الت�أمني )التكميلي( للم�ؤمن عليه بالقطاعني الأهلي والنفطي هو ما يزيد على ) 1500د.ك( من
املرتب اال�سا�سي وبحد �أق�صى ) 1250د.ك(.
 .5مرتب اال�شرتاك ل�صندوق زيادة املعا�شات التقاعدية هو جمموع املرتب الأ�سا�سي والتكميلي بحد �أق�صى ) 2750د.ك(.
 .6مرتب اال�شرتاك ل�صندوق الت�أمني �ضد البطالة هو جمموع املرتب الأ�سا�سي والتكميلي بحد �أق�صى ) 2750د.ك(.
 .7مرتب اال�شرتاك ل�صندوق املكاف�أة املالية هو مرتب اال�شرتاك فـي الت�أمني الأ�سا�سي بحد �أق�صى ) 1500د.ك(.
 .8يعترب ما ي�صرف للم�ؤمن عليه فـي القطاعني الأهلي والنفطي من برنامج دعم العمالة الوطنية )العالوة االجتماعية
وعالوة الأوالد واملكاف�أة املالية للم�ؤهل الدرا�سي( وكذا ما ت�صرفه الدولة من مزايا مالية ب�صفة دورية بحكم املرتب
ال�شهري وحت�سب عليه �إ�شرتاكات طبقاً للن�سب املقررة ومبراعاة احلدين الأدنى والأق�صى للمرتب.
 .9يح�سب مرتب اال�شرتاك بالن�سبة للم�ؤمن عليه املعني بالقطاع احلكومي مبكاف�أة �شاملة �أو مبرتب مقطوع على �أ�سا�س قيمة
املكاف�أة �أو املرتب بحيث ال يجاوز �أي منهما ) 2750د.ك( �شهر ًيا.

االشتراكات الشهرية مقدارها والمتحمل بها
 .1حت�سب اال�شرتاكات ال�شهرية امل�ستحقة للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية فـي ت�أمني ال�شيخوخة والعجز واملر�ض
والوفاة بالن�سبة للم�ؤمن عليهم العاملني بالقطاع احلكومي والقطاعني الأهلي والنفطي .وللم�ستفـيد من قانون معا�شات
ومكاف�آت التقاعد للع�سكريني واملعمول به حاليا وذلك على النحو الآتي-:
�أ  (%5) -من املرتب ال�شهري )الأ�سا�سي والتكميلي( يتحمل بها امل�ؤمن عليه �أو امل�ستفـيد الع�سكري.
ب  (%10) -من املرتب ال�شهري )الأ�سا�سي والتكميلي( يتحمل بها �صاحب العمل.
ج  (%2.5) -من املرتب ال�شهري )الأ�سا�سي والتكميلي( ويتحمل بها امل�ؤمن عليه �أو امل�ستفـيد الع�سكري ل�صندوق زيادة
املعا�شات التقاعدية.
د  (%1) -من املرتب ال�شهري )الأ�سا�سي والتكميلي( ويتحمل بها �صاحب العمل ل�صندوق زيادة املعا�شات..
هـ  (٪0٫5) -من املرتب ال�شهري )الأ�سا�سي والتكميلي( للعاملني بالقطاع الأهلي او النفطي ويتحمل بها امل�ؤمن عليه
ل�صندوق ت�أمني البطالة.
و – ) (٪0٫5من املرتب ال�شهري )الأ�سا�سي والتكميلي( للعاملني بالقطاع الأهلي او النفطي ويتحمل بها �صاحب العمل
ل�صندوق ت�أمني البطالة.
ز  -يلتزم �صاحب العمل ب�أداء احل�صتني و�أي مبالغ م�ستحقة �إىل امل�ؤ�س�سة فـي املواعيد املحددة لذلك.
ح – ) (٪2٫5من املرتب ال�شهري الأ�سا�سي ويتحمل بها امل�ؤمن عليه �أو امل�ستفيد ل�صندوق املكاف�أة املالية ،ويوقف �أداء
هذه اال�شرتاكات اذا بلغت مدة اال�شرتاك � 18سنة.
ط – ) (٪5من املرتب ال�شهري الأ�سا�سي ت�ؤديها اخلزانة العامة ل�صندوق املكاف�أة املالية.
 .2حت�سب اال�شرتاكات فـي القطاع احلكومي والع�سكري وال�شركات اململوكة للدولة بالكامل عن اجلزء من ال�شهر الذي تبد�أ
فـيه اخلدمة �أو تنتهي بن�سبة ما ا�ستحق عنه من مرتب �إىل مرتب ال�شهر كام ً
ال.
 .3حت�سب اال�شرتاكات فـي القطاعني الأهلي والنفطي – عدا ال�شركات اململوكة للدولة بالكامل – على �أ�سا�س مرتب امل�ؤمن
عليه فـي �أول يناير من كل �سنة ف�إذا كان الإلتحاق تالياً على ذلك فتح�سب على �أ�سا�س املرتب فـي تاريخ الإلتحاق وذلك
حتى �أول يناير التايل.

�	.4إذا كان املرتب الذي يح�صل عليه امل�ؤمن عليه يقل عن ) 230د.ك( �شهريا يتحمل �صاحب العمل ب�سداد ح�صتي اال�شرتاكات
عن الفرق بني املرتب الفعلي واحلد الأدنى للمرتب ،كما يتحمل ح�صتي اال�شرتاكات �إذا ح�صل امل�ؤمن عليه على �إجازة
مر�ضية بدون مرتب وفـي هذه احلالة حت�سب اال�شرتاكات عن كامل املرتب.
 .5يتحمل امل�ؤمن عليه �أوامل�ستفـيد الذي يعمل لدى �صاحب عمل مبجموع ح�صتي امل�ؤمن عليه و�صاحب العمل فـي اال�شرتاكات
متى طلب ح�ساب املدد الآتية �ضمن مدد اال�شرتاك فـي الت�أمني:
�أ  -مدة الإعارة �أو الإنتداب لدى �صاحب عمل ال يخ�ضع لأحكام قانون الت�أمينات االجتماعية متى كان �صاحب العمل
الأ�صلي ال يتحمل مبرتب امل�ؤمن عليه خاللها.
ب  -مدد اخلدمة التي ال يتقا�ضى امل�ؤمن عليه مرتبه عنها عدا مدد الإجازات املر�ضية بدون مرتب.
�	.6إذا �أعري �أو ندب �أو كلف امل�ؤمن عليه لدى �صاحب عمل يخ�ضع لأحكام قانون الت�أمينات االجتماعية وحتمل مبرتب امل�ؤمن
عليه خالل مدة الإعارة �أو الندب �أو التكليف ف�إن �صاحب العمل املذكور يلتزم بح�صة �صاحب العمل فـي اال�شرتاكات كما
يلتزم بخ�صم ح�صة امل�ؤمن عليه فـي هذه اال�شرتاكات من مرتبه لديه.
وحت�سب اال�شرتاكات فـي هذه احلاالت على �أ�سا�س مرتب الإعارة �أو الندب �أو التكليف.
 .7ال حت�سب املدد الآتية �ضمن املدة املح�سوبة فـي الت�أمني:
	�أ  -مدد الوقف �أو الإنقطاع عن العمل فـي القطاع احلكومي التي يتقرر حرمان امل�ؤمن عليه من مرتبه عنها )مدين/ع�سكري(.
ب  -مدد فرار املجند �أو هروبه من �أداء اخلدمة الع�سكرية الإلزامية �أو التغيب عنها بدون �إذن.
ج  -املدد التي يق�ضيها املجند فـي احلب�س تنفـيذا حلكم نهائي ب�إدانته.
د  -مدد اخلدمة التي ت�ضاف �إىل مدة اخلدمة الإلزامية نتيجة �إرتكاب املجند لبع�ض نوعيات حمددة من املخالفات.
هـ  -املدد ال�سابقة على  1977/10/1التي حرم امل�ؤمن عليه من معا�شه �أو مكاف�أته عنها بقرار ت�أديبي �أو بحكم ق�ضائي.
و  -مدد التدريب التي حرم املتدرب من مكاف�أته عنها ب�سبب الر�سوب فـي التدريب.
وعلى ذلك ال ت�ستحق عن هذه املدد جميعها �أية �إ�شرتاكات كما ال يجوز طلب �ضمها.

سداد االشتراكات
	�ألزم قانون الت�أمينات االجتماعية �صاحب العمل ب�أداء اال�شرتاكات املرتتبة عليه وعلى امل�ؤمن عليه للم�ؤ�س�سة فـي
مواعيد حمددة وذلك ال�ستثمارها ل�صالح امل�ؤمن عليهم.
كما �ألزم القانون �صاحب العمل ب�أن ي�ؤدي �إىل امل�ؤ�س�سة مبالغ �إ�ضافـية فـي حالة ت�أخريه عن �أداء اال�شرتاكات فـي امليعاد
املحدد قانوناً وكذلك فـي حالة عدم قيامه بت�سجيل كل �أو بع�ض العاملني لديه فـي امليعاد املقرر �أو عدم ت�أديته اال�شرتاكات
على �أ�سا�س املرتبات احلقيقية.

متى تدفع االشتراكات...؟
تكون اال�شرتاكات واجبة الأداء للم�ؤ�س�سة فـي �أول ال�شهر التايل لل�شهر الذي ا�ستحقت عنه.
• وبالن�سبة لال�شرتاكات التي ت�ستحق عن املرتبات التي تقرر �صرفها بحكم القانون �أو مبوجب �أحكام ق�ضائية �أو قرارات
�إدارية �أو ت�سويات الحقة على تاريخ ا�ستحقاقها ،فتكون واجبة ال�سداد فـي �أول ال�شهر التايل لل�شهر الذي نفذت فـيه هذه
الأحكام �أو القرارات �أو الت�سويات.
•  �إذا تزامن موعد وجوب الأداء مع عطلة �أو �إجازة ر�سمية امتد املوعد �إىل �أول يوم عمل يلي العطلة �أو الإجازة.

الشهادة الدالة على سداد االشتراكات
تقوم امل�ؤ�س�سة بتزويد �صاحب العمل فـي القطاعني الأهلي والنفطي ب�شهادة تدل على �سداده لال�شرتاكات.
كما تقوم كذلك بتزويد امل�ؤمن عليهم من العاملني حل�سابهم اخلا�ص ومن فـي حكمهم ب�شهادة مماثلة .وتقدم ال�شهادة التي
ت�صدرها امل�ؤ�س�سة �إىل اجلهات احلكومية التي تخت�ص ب�صرف �أو جتديد الرتاخي�ص وال�شهادات الالزمة ملزاولة �أن�شطتهم
والتي ت�شرتط تقدمي هذه ال�شهادة ل�صرف الرتخي�ص �أو جتديده.

آثار التخلف عن التسجيل أو التأخير فـي السداد
�	.1إذا ت�أخر �صاحب العمل عن �أداء اال�شرتاكات امل�ستحقة عليه عن �أول ال�شهر التايل لل�شهر امل�ستحقة عنه �أو تخلف عن
ت�سجيل كل �أو بع�ض عماله ف�إنه يلتزم ب�أداء مبالغ �إ�ضافـية وذلك على النحو التايل:
• )� (%1شهرياً من اال�شرتاكات التي مل يتم �أدا�ؤها من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ ال�سداد ،ويتم الإعفاء من املبلغ
الإ�ضافـي �إذا مت ال�سداد خالل ع�شرة �أيام من تاريخ وجوب الأداء.
• ) 500فل�س( عن كل يوم ت�أخري عن تقدمي البيانات والإخطارات واال�ستمارات املطلوبة تنفـيذاً للقانون.
• ) (%10من قيمة اال�شرتاكات امل�ستحقة والواجبة الأداء فـي حالة عدم قيام �صاحب العمل بت�سجيل كل �أو بع�ض عماله
خالل ع�شرة �أيام من تاريخ التحاقهم باخلدمة �أو �أدائه اال�شرتاكات على �أ�سا�س مرتبات غري حقيقية ،وذلك بالإ�ضافة �إىل
املبلغ الإ�ضافـي امل�ستحق عن الت�أخري فـي �سداد اال�شرتاكات.
 .2يلتزم امل�ؤمن عليه املخاطب ب�أحكام الباب اخلام�س من قانون الت�أمينات االجتماعية فـي حالة الت�أخري فـي �سداد اال�شرتاكات
فـي مواعيد وجوب �أدائها ب�أداء مبلغ �إ�ضافـي بواقع )� (%1شهرياً عن املدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ متام ال�سداد.
ويعفى امل�ؤمن عليه من �أداء املبلغ الإ�ضافـي �إذا مت ال�سداد خالل ع�شرة �أيام من تاريخ وجوب الأداء.
كما يلتزم امل�ؤمن عليه اخلا�ضع للت�أمني �إلزامياً والذي مل يقم بت�سجيل نف�سه خالل املوعد املحدد قانوناً ب�أن ي�ؤدي �إىل
امل�ؤ�س�سة مبلغاً �إ�ضافـيا يوازي ) (%5من اال�شرتاكات التي مل ي�ؤدها.
 .3يكون الإعفاء من املبالغ الإ�ضافـية وفقاً لل�شروط واحلاالت الواردة بالقرار الوزاري اخلا�ص بالإعفاء.

كيفـية السداد
يكون �أداء اال�شرتاكات واملبالغ الأخرى امل�ستحقة للم�ؤ�س�سة وفقاً ملا يلي:
• مبوجب �شيكات با�سم امل�ؤ�س�سة.
• �أو الدفع نقداً بخزينة امل�ؤ�س�سة.
• �أو مبوجب �إ�شعار �إيداع حل�ساب امل�ؤ�س�سة فـي البنوك التالية مع �ضرورة �إر�سال �صورة عنه �إىل امل�ؤ�س�سة:
اسم البنك
بنك الكويت املركزي
بنك الكويت الوطني  /الرئي�سي
البنك التجاري الكويتي
بنك اخلليج
بيت التمويل الكويتي
بنك البحرين والكويت (الرئي�سي)
بنك برقان
البنك الأهلي الكويتي
البنك الأهلي املتحد
بنك بوبيان (الرئي�سي)
بنك الكويت الدويل
بنك �أبو ظبي الوطني /الكويت
بنك الدوحة  /الكويت
�سيتي بنك
م�صرف الراجحي
بنك وربة
بنك قطر الوطني /الكويت

رقم الحساب

رمز IBAN

042/03762

KW97 CBKU 0000 0000 0000 0004 2037 62

1000375231

KW43 NBOK 0000 0000 0000 1000 3752 31

0010160442100414016

KW37 COMB 0000 0101 6044 2100 4140 16

5786701

KW93 GULB 0000 0000 0000 0005 7867 01

011010000136

KW95 KFHO 0000 0000 0001 1010 0001 36

120000000069

KW32 BBKU 0000 0000 0012 0000 0000 69

2065026069

KW59 BRGN 0000 0000 0000 2065 0260 69

0600033803001

KW56 ABKK 0000 0000 0060 0033 8030 01

11509886

KW42 BKME 0000 0000 0000 0011 5098 86

0004400001

KW10 BBYN 0000 0000 0000 0004 4000 01

011010073354

KW59 KWIB 0000 0000 0001 1010 0733 54

6200008217

KW75 NBAD 0001 0000 0000 6200 0082 17

532-2011420-10-00

KW97 DOHB 0053 2002 0114 0200 0100 00

0004147022

KW80 CITI 0000 0000 0000 0004 1470 22

860370010400006

KW22 RJHI 0000 0860 0037 0010 4000 06

1001888018

KW33 WRBA 0000 0000 0000 1001 8880 18

2403-000130-001

KW76 QNBA 0000 0000 0240 3000 1300 01

 .2ت�ستوفـي بيانات اال�ستمارات اخلا�صة بال�سداد وتقدم �شهرياً �إىل امل�ؤ�س�سة مع ال�شيك �أو �صورة �إ�شعار الإيداع.
ويتعني على �أ�صحاب الأعمال �ضرورة �إبالغ امل�ؤ�س�سة مبا يطر�أ من تغيري فـي عدد امل�ؤمن عليهم العاملني لديهم وبيان
يو�ضح مرتباتهم وعناوين الأماكن التي يزاولون فـيها �أعمالهم على ك�شف احل�ساب املر�سل من قبل امل�ؤ�س�سة.

ضم المدد

ضم المدد

ضم مدد الخدمة السابقة
أو ً
ال :مدد خدمة سابقة والحقة على  1977/10/1للمدنيين و 1981/3/1للعكسريين.
 .1مدد خدمة �سابقة مل ي�صرف عنها مكاف�أة تقاعد.
• تعترب املدد اخلدمة ال�سابقة املراد �ضمها اذا كانت مدنية �إىل احلالية مدنية م�ضمومة تلقائياً فـي ظل العمل ب�أحكام قانون
الت�أمينات االجتماعية.
• وكذلك تعترب م�ضمومة تلقائياً �إذا كانت املدة املراد �ضمها ع�سكرية �إىل احلالية ع�سكرية فـي ظل العمل ب�أحكام القانون
رقم ) (69ل�سنة .1980
• وفـي حالـة �ضـم مـدة خدمـة �سابقـة مدنيـة �إلـى احلاليــة ع�سكريــة فيتــم املوافقــة على ال�ضم وفقاً لأحكام القرار رقـم
) (11ل�سنة  1981والعك�س �صحيح.
 .2مدد خدمة �سابقة �صرف عنها مكاف�أة تقاعد.
• وفقاً لأحكام القرار رقم ) (1ل�سنة  1993يتم املوافقة على �ضم املدد املراد �ضمها التي �سبق وان مت �صرفها للم�ؤمن عليه
�أو امل�ستفيد �أو امل�شرتك فـي ت�أمني الباب اخلام�س مكاف�أة التقاعد على �أن يردها �إما دفعة واحدة �أو على �أق�ساط �شهرية
بواقع ) (%10من املرتب �أو �شريحة الإ�شرتاك فـي تاريخ تقدمي طلب ال�ضم وذلك وفقاً لل�شروط والقواعد املن�صو�ص عليها
فـي هذا القرار.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الضم
• �شهادة راتب حديثة مو�ضحا ُ بها )الراتب الأ�سا�سي والعالوة الإجتماعية والعالوة املقررة للأوالد للقطاع احلكومي(.
• الراتب ال�شامل للقطاع الأهلي *والنفطي ،وبحد �أق�صى  1،500د.ك جلميع اجلهات.
* �شهادة من برنامج �إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة

ثانيًا :ضم المدد السابقة على الجنسية الكويتية
�صدر القرار رقم ) (21ل�سنة  1982ب�ش�أن �ضم مدد اخلدمة ال�سابقة على احل�صول على اجلن�سية الكويتية بتاريخ
 1982/9/12وذلك بهدف ا�ستفادة امل�ؤمن عليهم �أو امل�ستفـيدين ب�ضم مدد خدماتهم ال�سابقة على اجلن�سية الكويتية �إىل مدد
�إ�شرتاكهم فـي الت�أمني بالباب الثالث �أو �إىل املدد اخلا�ضعة لأحكام القانون رقم ) (69ل�سنة  1980وذلك بق�صد ا�ستحقاقهم
املعا�ش التقاعدي �أو لزيادة اخلدمة.

الجهات التي يجوز ضم مدد الخدمة السابقة بها
 .1اجلهات احلكومية.
 .2الهيئات وامل�ؤ�س�سات ذات امليزانيات امللحقة مبيزانية الدولة �أو ذات امليزانيات امل�ستقلة واجلهات العامة الأخرى.
 .3ال�شركات امل�ساهمة ذات االكتتاب العام.
 .4البنوك.
 .5ال�شركات التي متلكها الدولة ولو كانت املدد قد ق�ضيت قبل ملكية الدولة لها.
 .6ال�شركات امل�ساهمة املقفلة التي متلكها املن�ش�آت املن�صو�ص عليها فـي البنود ال�سابقة مبفردها �أو مع الغري.
� .7شركة الزيت العربية املحدودة متى كانت املدة قد بد�أت قبل .1970/5/20
 .8غرفة جتارة و�صناعة الكويت.
 .9الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية.

شروط الضم:
 .1ي�شرتط �أن تكون مدة اخلدمة فعلية تقا�ضى عنها امل�ؤمن عليه مرت ًبا �أو كانت املدة براتب مقطوع �أوظيفة م�ؤقتة �أو عمل م�ؤقت.
 .2ي�شرتط �أن تكون مدة اخلدمة الحقة ل�سن الثامنة ع�شرة �أو ال�سن املقررة للتعيني.
�	.3أن تكون املدة ثابتة فـي �سجالت �أو ملفات �أ�صحاب الأعمال.
 .4ا�ستحقاق معا�ش تقاعدي بافرتا�ض عدم ال�ضم �أو بانتهاء اخلدمة ببلوغ �سن اخلم�سني.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الضم
� .1شهادة مبدة اخلدمة املراد �ضمها مع �صورة من منوذج �صرف مكاف�أة نهاية اخلدمة.
� .2شهادة باملرتب احلايل فـي تاريخ تقدمي الطلب )الراتب الأ�سا�سي والعالوة االجتماعية م�ضافاً �إليها عالوة الأوالد(.
 .3املر�سوم الأمريي الذي مت مبوجبه منحه اجلن�سية الكويتية.

كيفـية حساب مقابل الضم
يحدد مقابل ال�ضم بواقع ) (%7.5من املرتب اخلا�ضع للت�أمني الأ�سا�سي فـي تاريخ تقدمي الطلب عن كل �سنة من
ال�سنوات اخلم�س الأوىل من املدد املطلوب �ضمها وبواقع ) (%12من مرتب املذكور عن كل �سنة تزيد على ذلك بالن�سبة للمدد
ال�سابقة على  1982/6/23و ) (%15للمدد التالية على .1982/6/24
ويجوز للم�ؤمن عليه �سداد مقابل ال�ضم دفعة واحدة �أو على �أق�ساط �شهرية )� 5سنوات� 10/سنوات� 15/سنة( وفقاً للجدول
املرفق بالقرار خالل ثالثني يوماً من تاريخ الإخطار باملوافقة على ال�ضم ،علماً ب�أنه ال يفـيد طالب ال�ضم من التق�سيط بالن�سبة
للجزء من مقابل ال�ضم الذي يعادل مكاف�أة نهاية اخلدمة عن املدد املطلوب �ضمها.

ثالثًا :ضم مدد اشتراك اعتبارية فـي الباب الثالث
�صدر القرار رقم ) (3ل�سنة  1978ب�ش�أن �شروط وقواعد �ضم مدد ا�شرتاك اعتبارية فـي الباب الثالث بتاريخ
 1978/1/30ذلك بق�صد ا�ستحقاق املعا�ش التقاعدي �أو لزيادته.

شروط الضم:
 .1يجوز للم�ؤمن عليه �شراء مدة اعتبارية )� (3أ�شهر وم�ضاعفاتها وبحد �أق�صى )� (5سنوات �أثناء اخلدمة.
• يحدد مقابل ال�ضم وفقاً للجدول رقم )� (1أ�سا�س ) (2املرفق بالقرار ويتم �سداده دفعة واحدة من قبل امل�ؤمن عليه للم�ؤ�س�سة
خالل �شهر من تاريخ الإخطار.

� .2إذا بلغ امل�ؤمن عليه �سن اخلم�سني ف�أكرث يجوز له �ضم مدة ا�شرتاك اعتبارية ملدة اخلدمة الفعلية بحد �أق�صى )� 6أ�شهر� 7/سنوات(
لإ�ستكمال املدة املوجبة ال�ستحقاق املعا�ش التقاعدي وقدرها )� 15سنة( خالل �شهر من تاريخ انتهاء اخلدمة.
• يحدد مقابل ال�ضم وفقاً للجدول رقم )� (2أ�سا�س ) (1املرفق بالقرار ويجوز له �سداد مقابل ال�ضم دفعة واحدة �أو على
�أق�ساط �شهرية تخ�صم من معا�شة التقاعدي وفقاً ملا يلي:
• )� 5سنوات(.
• )� 10سنوات(.
• )� 15سنة(.
 .3يجوز ل�صاحب املعا�ش �ضم مدة ا�شرتاك اعتبارية لزيادة املعا�ش التقاعدي بحد �أق�صى )� 5سنوات( و�أال تتجاوز على خدمته
الفعلية وامل�ضمومة )� (30سنة خالل �شهر من تاريخ انتهاء اخلدمة.
• يحدد مقابل ال�ضم وفقاً للجدول رقم )� (2أ�سا�س ) (2املرفق بالقرار ويتم �سداده دفعة واحدة خالل �شهر من تاريخ الإخطار.

طريقة حساب مقابل الضم:
مرتب الإ�شرتاك )بحيث ال يتجاوز احلد الأق�صى( املعامل املقابل لل�سن املدة بالأ�شهر.
• يجوز له �سداد باقي مقابل ال�ضم فـي حالة الإق�ساط )للمبلغ املتبقي( وذلك حل�ساب القيمة احلالية وهي ال متثل الر�صيد
�إمنا ح�سبة �إكتوارية.

رابعًا :ضم مدد إشتراك اعتبارية فـي الباب الخامس
�صدر القرار رقم ) (10ل�سنة  1986ب�ش�أن �شروط وقواعد �ضم مدد الإ�شرتاك الإعتبارية فـي الباب اخلام�س من
قانون الت�أمينات االجتماعية بتاريخ .1986/10/12

شروط الضم:
• يجوز مل�شرتكي الباب اخلام�س �ضم مدد ا�شرتاك اعتبارية ال�ستحقاق املعا�ش التقاعدي وفقاً لل�شروط التالية:

�	.1أال يكون مزاوالً لأي ن�شاط خا�ضع لت�أمني الباب اخلام�س فـي تاريخ تقدمي الطلب.
 .2لديه مدة ا�شرتاك فعليه فـي الباب اخلام�س ال تقل عن خم�س �سنوات.
 .3بلوغ �سن ال�ستني عند انتهاء الإ�شرتاك.
 .4تقدمي طلب خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء الإ�شرتاك.
ً
وفقا ملا يلي:
• يتم حتديد مقابل ال�ضم
 �شريحة الإ�شرتاك الأخرية  600د.ك و�أقل يح�سب مقابل على �أ�سا�س الإ�شرتاكات امل�ستحقة عن املدة امل�ضمومة. �شريحة الإ�شرتاك الأخرية �أكرب من  600د.ك يتم ح�سابها على �أ�سا�س جدول ).*(1 يجوز �سداد مقابل ال�ضم دفعة واحدة �أو على �أق�ساط �شهرية ملدة )� (5سنوات �أو )� (10سنوات �أو )� (15سنة وفقاً للجدول ).*(2• يجوز له �سداد باقي مقابل ال�ضم )املبلغ املتبقي( عند البدء ب�سداد الأق�ساط )القيمة احلالية( ح�سبة اكتوارية.
• ح�ساب مقابل ال�ضم �إذا كانت ال�شريحة � 600أو �أقل
= �شريحة الإ�شرتاك الن�سبة املقبلة ل�شريحة الإ�شرتاك املدة امل�ضومة بالأ�شهر.

*وفقاً للجدول املرفق بالقرار

خامسًا :ضم المدد السابقة إلى مدة اإلشتراك فـي الباب الخامس
�صدر القرار رقم ) (5ل�سنة  1985ب�ش�أن �ضم املدد ال�سابقة �إىل مدة الإ�شرتاك فـي الباب اخلام�س بتاريخ .1985/5/9
يجوز للم�ؤمن علية اخلا�ضع لإحكام الباب اخلام�س طلب �ضم مدد اخلدمة ال�سابقة �أو الن�شاط ال�سابق على تاريخ بدء
الإ�شرتاك فـي الباب اخلام�س.

شروط الضم:
ي�شرتط �أن تكون املدد املطلوب �ضمها من املدد التالية:
 .1مدد اخلدمة املدنية التي انتهت قبل  1977/10/1بالقطاع احلكومي وبالقطاعني )النفطي والأهلي(.
 .2مدد اخلدمة الع�سكرية التي انتهت قبل .1981/3/1
 .3مدد اخلدمة بالباب الثالث والتي انتهت بعد  1977/10/1فـي القطاعات الثالثة )احلكومي والنفطي والأهلي(.
 .4مدد اخلدمة الع�سكرية التي انتهت بعد .1981/3/1
 .5مدد اخلدمة ال�سابقة على احل�صول على اجلن�سية الكويتية.
 .6املدد التي ق�ضيت بع�ضوية املجل�س البلدي �أو بوظائف املختارين وال�سابقة على .1986/3/1

الشروط الواجبة لضم مدد الخدمة السابقة:
يتم ال�ضم وفقاً ل�شروط القرارات املن�صو�ص عليها لكل مدة فيما يتعلق ب�شروط �ضمها.
ال�شروط الواجب توافرها فـي حالة انتهاء الن�شاط فـي الباب اخلام�س:
�	.1أن تكون مدة الإ�شرتاك بالباب اخلام�س ال تقل عن املدد املو�ضحة باجلدول رقم ) (3املرفق بالقرار �أمام �شريحة بدء
الإ�شرتاك )ب�إ�ستثناء حاالت الوفاة والعجز الكامل فال ي�شرتط ق�ضاء مدد ا�شرتاك حمددة فـي الباب اخلام�س(.
�	.2أن يكون ال�ضم ا�ستكمال املدة املوجبة لإ�ستحقاق املعا�ش التقاعدي.
• قد يتحمل امل�ؤمن عليه مبلغ �إ�ضافـي ل�ضم املدد ال�سابقة بالإ�ضافة �إىل املبالغ امل�ستحقة من ال�ضم وفقاً ملا يلي:
 .1بلوغ ال�سن � 40سنة ف�أكرث:
�أي فـي تاريخ بدء الإ�شرتاك بالباب اخلام�س مع مراعاة التقريب �إىل �سنة �إذا كان ك�سر ال�سنة � 6أ�شهر ف�أكرث ال�سن � 40سنة ف�أكرث.
 .2ال�شريحة احلدية:
هي ال�شريحة التي يتم تقديرها وفقاً لإحدى الطرق الأربعة التي يتم ح�سابها ،وفـي حال كانت ال�شريحة احلدية �أ�صغر من
�شريحة بدء الإ�شرتاك ي�ستحق عليه مبلغ �إ�ضافـي.
 .3ح�ساب املبلغ الإ�ضافـي:
املبلغ الإ�ضافـي = )�شريحة بدء الإ�شرتاك – ال�شريحة احلدية(  12معامل املبلغ الإ�ضافـي �إجمايل املدد املطلوب �ضمها.
يجوز عدم ال�سداد من قبل امل�ؤمن عليه للمبلغ الإ�ضافـي وذلك فـي حالة تخفي�ض �شريحة بدء الإ�شرتاك �أو تخفي�ض املدد امل�ضمومة.

سادسًا :ضم المدد المحسوبة فـي الباب الخامس إلى مدة اإلشتراك فـي الباب الثالث
�صدر القرار رقم ) (3ل�سنة  1994ب�ش�أن �شروط وقواعد �ضم املدد املح�سوبة فـي الباب اخلام�س �إىل مدة الإ�شرتاك
فـي الباب الثالث بتاريخ .1994/9/25
يجوز للم�ؤمن عليه �أو امل�ستفيد �أن يتقدم بطلب �ضم املدة ال�سابقة املح�سوبة وفقاً لأحكام الباب اخلام�س �إىل مدة ا�شرتاكه
فـي الت�أمني بالباب الثالث.

شروط قبول طلب الضم:
• تقدمي طلب ال�ضم.
• �إخطار امل�ؤمن عليه ب�ضرورة �سداد الإ�شرتاكات ال�سابقة فـي الباب اخلام�س وفـي حالة عدم �سدادها �سوف يتم �إخطاره ب�ضرورة ال�سداد.
• رد ما يكون قد �صرف من مكاف�أة تقاعد من املدة املطلوب �ضمها �إن وجدت.
• �شهادة راتب حديثة مو�ضحاً بها )الراتب الأ�سا�سي والعالوة االجتماعية والعالوة املقررة عن الأوالد( مبا ال يتجاوز احلد
الأق�صى وذلك فـي حالة �صرف مكاف�أة التقاعد.
• يتم اخطار امل�ؤمن عليه �أو امل�ستفيد باملوافقة على طلب ال�ضم و�إن ال�ضم �سوف يتحقق عند توافر �شروطه وقد يتحمل مبلغ
�إ�ضافـي عند انتهاء اخلدمة با�ستحقاق املعا�ش التقاعدي.
• ويتم احت�ساب املبلغ الإ�ضافـي لدى الإدارة.

شروط إتمام الضم:
• ال يتم ال�ضم �إال فـي احلاالت الثالثة الودارة باملادة ) (3من القرار.
يتم احت�ساب املبلغ الإ�ضافـي فـي بع�ض احلاالت ويتم ح�سابها من قبل الإدارة وذلك فـي حالة انتهاء اخلدمة با�ستحقاق
املعا�ش التقاعدي ويتم خ�صمه من هذا املعا�ش.
فـي حالة ا�ستبدال �أثناء اخلدمة يتم خ�صمه من مرتبه ويتم خ�صم املبلغ الإ�ضافـي على �أق�ساط �شهرية بواقع ) (%10ويجوز
له �سداده دفعة واحدة.

سابعًا :ضم المدد التي قضيت بدون مرتب
�صدر القرار رقم ) (4ل�سنة  1994بتاريخ  1994/9/25ب�ش�أن �شروط وقواعد ح�ساب مدد اخلدمة التي ال يتقا�ضى
امل�ؤمن عليه مرتب عنها �ضمن مدة الإ�شرتاك فـي الباب الثالث.

الجهات التي قضيت بها اإلجازة بدون مرتب
ي�شرتط حل�ساب املدد التي يراد ح�سابها �ضمن مدة الإ�شرتاك فـي الت�أمني� ،أن تكون قد تخللت مدة خدمة ق�ضيت فـي �إحدى
اجلهات التالية:
• اجلهات احلكومية.
• ال�شركات اململوكة للدولة.
• ال�شركات امل�ساهمة ذات الإكتتاب العام.
• اجلهات التي يخ�ضع العاملون فيها لنظم توظيف �أبرمت مبقت�ضى اتفاقيات جماعية.
وفـي غري اجلهات ال�سابقة ي�شرتط �أن يكون امل�ؤمن عليه قد ق�ضى املن�ش�أة مدة خدمة فعلية ال تقل عن املدة املطلوب ح�سابها.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الضم
• �صورة من قرار منح الإجازة ومبا�شرة العمل و�صورة من قرار قطع الإجازة )فـي حالة القطع(.
• تدرج املرتب خالل فرتة الإجازة املراد ح�سابها )الراتب الأ�سا�سي  -العالوة االجتماعية(.

كيفية حساب مقابل الضم
يتلزم امل�ؤمن عليه بالإ�شرتاكات املن�صو�ص عليها فـي البندين )�أ،ب( من �أوالً من املادة ) (11من قانون الت�أمينات االجتماعية
وهو ميثل ح�صة امل�ؤمن عليه و�صاحب العمل.
ويجوز له �سداد مقابل ال�ضم دفعة واحدة �أو على �أق�ساط �شهرية ال جتاوز ما يعادل عدد الأ�شهر الكاملة من املدة املطلوب ح�سابها.
يعفى امل�ؤمن عليه من �سداد املبالغ الإ�ضافية امل�ستحقة عن تلك املدة �إذا مت تقدمي الطلب خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ
مبا�شرة امل�ؤمن عليه للعمل.

ثامنًا :ضم مدد الخدمة الفعلية السابقة على  1995/1/1فـي التأمين التكميلي
�صدر القرار رقم ) (3ل�سنة  1997بتاريخ  1997/1/14ب�ش�أن القواعد وال�شروط التي يجوز بنا ًء على طلب امل�ؤمن عليه �أو
امل�ستفيد �ضم مد اخلدمة الفعلية ال�سابقة على  1995/1/1فـي الت�أمني التكميلي.
 .1يقدم طلب ال�ضم على النموذج التي تعده امل�ؤ�س�سة لهذا الغر�ض خالل مدة ال تتجاوز خم�س �سنوات من تاريخ العمل بهذا
القرار  1997/12/1والتي تنتهي فـي  2002/11/30ومت التمديد ل�سنة واحدة من  2005/7/1حتى � 2006/6/30أو من
تاريخ اخل�ضوع للت�أمني التكميلي �أيهما �أحلق وال ي�ؤخذ بالإعتبار املدد التي ال يكون خا�ضع فيها للت�أمني التكميلي.
�	.2إرفاق بالطلب �شهادة ر�سمية من جهة العمل للمدد املراد �ضمها مو�ضحاً بها تاريخ بداية ونهاية منحة للبدل اخلا�ضع
للت�أمني التكميلي.
 .3وبالن�سبة للمدد املراد �ضمها فـي القطاع الأهلي والنفطي يعتد باملرتبات املثبتة لدى امل�ؤ�س�سة �أن يكون مرتب الإ�شرتاك
طوال املدة املطلوب �ضمها قد بلغ احلد الأق�صى املقرر طبقاً لقانون الت�أمينات االجتماعية.
 .4يرفق بالطلب �شهادة راتب حديثة مو�ضحاً بها املرتب الأ�سا�سي والعالوة االجتماعية والبدالت اخلا�ضعه للت�أمني التكميلي
فـي تاريخ تقدمي طلب ال�ضم.
 .5يكون �ضم املدة ال�سابقة مقابل ق�سط �شهري يحدد بواقع ) (%5من املرتب اخلا�ضع للت�أمني التكميلي فـي تاريخ تقدمي
الطلب وملدة م�ساوية للمدة املراد �ضمها.
 .6يتم �سداد الق�سط ال�شهري ملقابل �ضم الت�أمني التكميلي فـي ميعاد �سداد الإ�شرتاكات ال�شهرية بنا ًء على �إخطار من
امل�ؤ�س�سة وذلك اعتباراً من �أول ال�شهر التايل لإنق�ضاء �شهر على تاريخ الإخطار.
 .7يجوز للم�ؤمن عليه �إذا انتهى ا�شرتاكه فـي نظام الت�أمني التكميلي با�ستحقاق معا�ش قبل �إمتام �ضم كامل املدة ال�سابقة
واملطلوبة ويطلب ح�ساب املدة التي مل يتم �ضمها ب�شرط �أداء مبلغاً دفعة واحدة فـي ميعاد ال يتجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخ
انتهاء خدمته يح�سب بواقع ) (%15من املرتب الذي يح�سب على �أ�سا�سه الق�سط ال�شهري ملقابل ال�ضم وذلك عن كل �شهر
من املدة امل�شار �إليها.
 .8ت�سري �أحكام هذا القرار على �أ�صحاب املعا�شات وامل�ستحقني فـي حاالت انتهاء اخلدمة التي وقعت اعتباراً من .1995/1/1
* يعفى من �سداد �أق�ساط �ضم الت�أمني التكميلي:
	�أ .وفاة امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش.
ب�	.إنتهاء اخلدمة ب�سبب العجز الكامل.

تاسعًا :ضم مدد الخدمة السابقة التي قضيت فـي الخارج أو مافي حكمها
�صدر القرار رقم ) (3ل�سنة  1998ب�ش�أن القواعد وال�شروط اخلا�صة ب�ضم مدد اخلدمة ال�سابقة التي ق�ضيت فـي
اخلارج �أو مافـي حكمها حيث يجوز للم�ؤمن عليه �أو امل�ستفيد فـي �ضم املدة ال�سابقة التي ق�ضيت خارج �أو داخلها )�أي داخل
دولة الكويت مثل ال�شركات الأجنبية �أو غري م�سجلة فـي الت�أمينات( لدى �صاحب عمل غري خماطب ب�أحكام القانون رقم )(61
ل�سنة  1976وذلك وفقاً للقواعد وال�شروط املن�صو�ص عليها بالقرار.

من شروط قبول الطلب:
• �سداد كافة املبالغ التي ا�ستحقت على امل�ؤمن عليه �إذا كان من امل�شرتكني بالباب اخلام�س.
• �أن يقدم الطلب فـي ميعاد ال يتجاوز ال�سنتني من تاريخ العمل بهذا القرار حتى � 2000/5/4أو من تاريخ انتهاء املدة
املطلوب �ضمها �أيها احلق.
• �أن تكون املدد املطلوب �ضمها تاليه على بلوغ �سن الثامنة ع�شر.
• �أن يرفق بالطلب ال�شهادات املثبته للمدد املطلوب �ضمها بعد الت�صديق من اجلهات املخت�صة.
• �أن تكون املدد املطلوب �ضمها ق�ضيت فـي �إحدى اجلهات التالية:
.1

اجلهات احلكومية �أو الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة.

.2

ال�شركات امل�ساهمة ذات االكتتاب العام.

.3

ال�شركات امل�ساهمة املقفلة التي متلكها اجلهات املن�صو�ص عليها بالبندين ال�سابقني.

.4

اجلامعات �أو معاهد التعليم العايل �أو البنوك �أو �شركات الت�أمني.

.5

املنظمات الدولية �أو الإقليمية.

المستندات المطلوبة:
• �شهادة م�صدقة من اجلهات الر�سمية.
• �شهادة راتب حديثة.
• تقدمي طلب من �صاحب العالقة عن طريق جهة عمله احلالية.

كيفية حساب مقابل الضم للعاملين بالخارج:
• مقابل ال�ضم = املرتب فـي )تاريخ تقدمي الطلب(  %15املدة املطلوب �ضمها بالأ�شهر.
• التق�سيط  %10من املرتب فـي تاريخ تقدمي الطلب �أو �شريحة الإ�شرتاك الأخرية.
• يتم �إخطار امل�ؤمن عليه بتكلفة ال�ضم على �أن يتم �إبداء الرغبة ب�سدادة دفعة واحدة �أو على �أق�ساط �شهرية خالل ) 90يوماً(

العاملون
بالخارج

نظام االشتراك االختياري فـي
التأمينات االجتماعية للكويتيين العاملين
فـي الخارج ومن فـي حكمهم

نظام االشتراك االختياري فـي التأمينات االجتماعية
للكويتيين العاملين فـي الخارج ومن فـي حكمهم
• تتجه نظم الت�أمينات االجتماعية ال�سائدة فـي دول العامل املختلفة نحو �شمول نظام الت�أمني الإجتماعي جلميع املواطنني
مبن فـيهم من يعمل خارج �إقليم الدولة.
• وبعد �أن �شمل نظام الت�أمينات االجتماعية بدولة الكويت كافة املواطنني �سواء الذين يعملون فـي عمل مدين �أو ع�سكري،
وكذلك الذين يعملون حل�سابهم اخلا�ص ومن فـي حكمهم ،اجته النظام ل�شمول الكويتيني الذين يعملون خارج دولة الكويت
لدى جهات �أجنبية وكذلك الذين يعملون فـي الداخل لدى منظمات �أو هيئات دولية تق�ضي �أنظمتها بعدم �سريان قانون
الت�أمينات االجتماعية املحلي على العاملني بها.
• لذلك �صدر املر�سوم بالقانون رقم ) (11ل�سنة  1988واملعمول به �إعتباراً من  ،1988/10/1بتطبيق �أحكام الباب الثالث
من قانون الت�أمينات االجتماعية اختيارياً على العاملني الكويتيني باخلارج ومن فـي حكمهم بحيث يوفر لهم مزايا الت�أمني
االجتماعي �أ�سوة بغريهم من املواطنني.

المنتفعون بالقانون
 .1العاملون بالقطاع احلكومي �أو القطاع اخلا�ص �أو غريهما من قطاعات العمل املختلفة خارج دولة الكويت.
 .2العاملون باملنظمات الدولية �أو الإقليمية وفروع �أي منها خارج دولة الكويت �أو داخلها.
 .3العاملون فـي �أية جهة �أخرى غري خماطبة بقانون الت�أمينات االجتماعية فـي اخلارج �أو الداخل.

شروط اإلنتفاع
•

ي�شرتط بلوغ امل�ؤمن عليه عند بدء اال�شرتاك �سن الثامنة ع�شرة وال يتجاوز فـي هذا التاريخ �سن اخلام�سة وال�ستني.

• ال ينتفع ب�أحكام هذا القانون كل من يخ�ضع لقانون الت�أمينات االجتماعية فـي بابيه الثالث واخلام�س ،وكذلك ال ينتفع
به �أ�صحاب املعا�شات التقاعدية املدنية والع�سكرية كقاعدة عامة ،ولكن يجوز لأي منهم الإنتفاع بالت�أمني وذلك بال�شروط
والقواعد التي يحددها قرار وزاري ي�صدر فـي هذا ال�ش�أن.

إجراءات التسجيل
• على امل�ؤمن عليه الذي يرغب فـي اال�شرتاك بالنظام �أن يحرر طلب اال�شرتاك على النموذج الذي �أعدته امل�ؤ�س�سة لهذا
الغر�ض )ميكن طلبه بالربيد(.
• يتم ت�سجيل امل�ؤمن عليه فـي التاريخ الذي يحدده لبدء �إ�شرتاكه �إذا ورد طلبه للم�ؤ�س�سة خالل  30يوماً من التاريخ املذكور،
ف�إذا ورد الطلب بعد  30يوماً �أو ورد دون ذكر تاريخ حمدد �أو حدد به تاريخ الحق وت�أخر ورود الطلب لأكرث من  30يوماً
فـيتم الت�سجيل �إعتباراً من �أول ال�شهر الذي ورد فـيه الطلب.
وبطبيعة احلال ف�إنه ال يجوز �أن يحدد تاريخاً لبدء اال�شرتاك �سابقاً على تاريخ حترير الطلب.

المستندات المطلوبة
• يرفق بطلب اال�شرتاك �صورة من �شهادة اجلن�سية الكويتية ،وم�ستند امليالد ،والبطاقة املدنية ،وميكن اال�ستعا�ضة عن تلك
امل�ستندات فـي حالة عدم وجودها لدى امل�ؤمن عليه ب�صورة من جواز ال�سفر وذلك ب�صفة م�ؤقتة حلني ا�ستيفائها.
• �شهادة �صادرة من �صاحب العمل تثبت قيام عالقة العمل بينه وبني امل�ؤمن عليه وقيمة الراتب ال�شهري الذي يتقا�ضاه هذا
الأخري على �أن تكون م�صدقة من اجلهات املخت�صة بالدولة التي يعمل بها وال�سفارة �أو القن�صلية الكويتية ،ف�إذا مل يوجد
لدولة الكويت متثيل دبلوما�سي �أو قن�صلي فـي هذه الدولة فـيكتفـى بت�صديق اجلهات املخت�صة بها.
وبالن�سبة ل�صاحب العمل داخل دولة الكويت فـيتم الت�صديق على ال�شهادة من وزارة اخلارجية الكويتية.
كما تقدم �أي�ضا هذه ال�شهادة خالل �شهر يناير من كل عام وعند طلب وقف االنتفاع بالت�أمني وكذلك عند �إنتهاء اخلدمة.

االشتراكات :أحكامها – مواعيدها  -طريقة سدادها
•

ي�ؤدي امل�ؤمن عليه اال�شرتاكات بواقع )� (%15شهرياً وبحيث ال يتجاوز املرتب ال�شهري ) 2750د.ك( وال يقل عن ) 230د.ك(.

• كما ي�ؤدي امل�ؤمن عليه اال�شرتاكات بواقع )� (%3٫5شهرياً من قيمة املرتب امل�شار �إليه �أعاله ل�صالح �صندوق زيادة املعا�شات
التقاعدية.
• باال�ضافة �إىل اال�شرتاكات ال�سابقة ي�ؤدي امل�ؤمن عليه اال�شرتاكات بواقع )� (٪2٫5شهرياً من قيمة املرتب بحد �أق�صى
) 1500د.ك( اعتباراً من  2015/1/1ل�صالح �صندوق املكاف�أة املالية ،ويكون احلد الأق�صى لأداء اال�شرتاكات )� (18سنة،
حيث يقف �أداء اال�شرتاكات بعد ذلك.
• تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إخطار امل�ؤمن عليه بعد ت�سجيله بقيمة املرتب اخلا�ضع للت�أمني وقيمة اال�شرتاك الذي يلتزم ب�أدائه �شهرياً
من هذا املرتب ،وذلك �إذا كان يتقا�ضى مرتبه بعملة �أجنبية.
كما يعاد �إخطاره بذلك تبعاً لتغري �سعر ال�صرف املعلن من بنك الكويت املركزي فـي �أول يناير من كل �سنة �أو تغري املرتب
الذي حت�سب على �أ�سا�سه اال�شرتاكات.
• حت�سب اال�شرتاكات على �أ�سا�س مرتب بدء اال�شرتاك ثم على �أ�سا�س مرتب يناير من كل �سنة وال تتغري بتغري املرتب خالل ال�سنة.
• ت�ستحق اال�شرتاكات كاملة عن كل �شهر حتى ولو مل ي�صرف امل�ؤمن عليه مرتبه عنه كلياً �أو جزئياً ،وهي ت�ستحق كاملة عن
ال�شهر الذي يبد�أ فـيه اال�شرتاك وال ت�ستحق عن جزء ال�شهر الذي ينتهي فـيه.
• يكون ميعاد �سداد اال�شرتاكات امل�ستحقة عن كل �شهر خالل الفرتة من �أول ال�شهر التايل لل�شهر امل�ستحقة عنه حتى نهايته
ف�إ�شرتاكات �شهر يناير ت�ستحق خالل �شهر فرباير ......وهكذا.
ويجوز للم�ؤمن عليه �أداء اال�شرتاكات مقدماً عن �أية مدة يق�ضيها فـي العمل اخلا�ضع للت�أمني.
• يكون �سداد اال�شرتاكات �إما بالإيداع حل�ساب امل�ؤ�س�سة فـي البنوك التي حتددها �أو ب�شيكات م�سحوبة ل�صاحلها على هذه
البنوك �أو نقداً بخزينتها ،وعلى �أن يخطر امل�ؤمن عليه امل�ؤ�س�سة بتفا�صيل ما يتم �سداده على النماذج املعدة لهذا الغر�ض
)ميكن طلبها بالربيد(.

إيقاف االنتفاع بالقانون
• ملا كان اال�شرتاك فـي هذا الت�أمني اختيارياً ،ف�إن للم�ؤمن عليه �أن يطلب �إيقاف هذا اال�شرتاك فـي �أي وقت ولو كانت
عالقة العمل ما تزال م�ستمرة .ويوقف اال�شرتاك فـي التاريخ الذي يحدده ب�شرط �أن يكون هذا التاريخ تالياً على �آخر
�إ�شرتاك م�ستحق مت �سداده.
•

يوقف االنتفاع بالت�أمني �إذا توقف امل�ؤمن عليه عن ال�سداد )� (12إ�شرتاكاً متتالياً.

• ف�إذا انتهت خدمة امل�ؤمن عليه خالل فرتة التوقف عن �أداء اال�شرتاكات وقبل اكتمالها ف�إن مدة التوقف تدخل فـي ح�ساب
املدة املح�سوبة فـي الت�أمني� ،إذا كان من �ش�أن ذلك �إ�ستحقاق املعا�ش التقاعدي وت�ستحق فـي هذه احلالة اال�شرتاكات عن
مدة التوقف.

الحقوق التي يكفلها القانون للمؤمن عليه
• يكفل القانون للم�ؤمن عليه فـي هذا النظام ذات احلقوق التي يكفلها للخا�ضعني للباب الثالث من قانون الت�أمينات
االجتماعية ،فـي�ستحق له �أو للم�ستحقني عنه املعا�ش التقاعدي طبقاً لذات القواعد وال�شروط املقررة بالن�سبة للعاملني
اخلا�ضعني للباب املذكور ،كما ت�ستحق له مكاف�أة التقاعد �إذا مل تتوافر تلك ال�شروط.

مد الحماية

(نظام مد الحماية التأمينية)
التأمين على الكويتيين العاملين في
احدى دول مجلس التعاون الخليجي

نظام مد الحماية التأمينية للكويتيين العاملين فـي إحدى دول مجلس التعاون الخليجي
تطبيقاً لأحكام النظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني
فـي غري دولهم فـي �أي دولة ع�ضو فـي املجل�س ،وا�ستناداً لأحكام القانون رقم ) (44ل�سنة  2007ب�ش�أن مد احلماية الت�أمينية
ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني فـي غري دولهم فـي �أي دولة ع�ضو فـي املجل�س ،ف�إن املوظف
الكويتي العامل ب�إحدى دول جمل�س التعاون تطبق فـي �ش�أنه ب�صفة �إلزامية �أحكام املر�سوم بالقانون رقم ) (11ل�سنة 1988
باال�شرتاك فـي الت�أمينات االجتماعية للعاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم ،كما ت�سري فـي �ش�أنه الأحكام املن�صو�ص عليها
بقانون الت�أمينات االجتماعية رقم ) (61ل�سنة  1976واملر�سوم بقانون رقم ) (128ل�سنة  1992بنظام الت�أمني التكميلي والقانون
رقم ) (25ل�سنة  2001بتعديل بع�ض �أحكام قانون الت�أمينات االجتماعية وزيادة املعا�شات ،فـيما مل يرد ب�ش�أنه حكم خا�ص
بالقانون رقم ) (44ل�سنة  2007وفـيما ال يتعار�ض مع �أحكامه  ،وذلك اعتباراً من  2006/1/1با�ستثناء املوظف الكويتي العامل
بدولة قطر ودولة الإمارات العربية املتحدة فتطبق ب�ش�أنه هـذه الأحكام اعتباراً من .2007/1/1

المنتفعون بالقانون
ت�سري �أحكام هذا الت�أمني �إلزامياً على املواطن الكويتي الذي يعمل فـي �إحدى دول جمل�س التعاون لدى �صاحب عمل
خا�ضع لنظام التقاعد املدين  /الت�أمينات االجتماعية بالدولة مقر العمل*.
وذلك ب�شرط �أن يكون العمل ب�إحدى وحدات اجلهاز الإداري بالدولة مقر العمل �أو الهيئات �أو الأجهزة العامة بها ممن ت�سري
فـي �ش�أنهم قوانني �أو �أنظمة اخلدمة املدنية �أو �أن يكون خا�ضعاً لقوانني �أو �أنظمة العمل فـي تلك الدول.

شـروط الخضوع ألحكام هذا التأمين
�أ �	-أن يكون امل�ؤمن عليه كويتي اجلن�سية.
ب � -أن يكون �صاحب العمل خا�ضعاً لنظام التقاعد املدين  /الت�أمينات االجتماعية بالدولة مقر العمل.
ج  -العمل ب�إحدى وحدات اجلهاز الإداري بالدولة مقر العمل �أو الهيئات والأجهــزة العامة بها ممن ت�سري فـي �ش�أنهم قوانني
�أو �أنظمة اخلدمة املدنية �أو �أن يكــون خا�ضعاً لقوانني �أو �أنظمة العمل فـي تلك الدولة.
د  -ال يجوز عند بدء اال�شرتاك فـي هذا النظام �أن يقل �سن امل�ؤمن عليه عن الثامنــة ع�شرة �أو يزيد على اخلام�سة وال�ستني.
* دولة مقر العمل� :إحدى دول املجل�س التي يعمل بها املوظف  /العامل اخلا�ضع لهذا النظام.

إجـراءات التسجيـل
فـي حال التحاق �أي موظف كويتي بالعمل لدى �صاحب عمل ب�إحدى دول جمل�س التعاون الأخرى ف�إنه يلتزم
باال�شرتاك عنه وفقاً لأحكام هذا الت�أمني وعلى �صاحب العمل �أن يبادر �إىل ت�سجيله طبقاً للقواعد والإجراءات املتبعة فـي
الدولة مقر العمل ،وفقاً للنموذج املوحد لنظام مد احلماية الت�أمينية املعد لهذا الغر�ض.

المستندات المطلوبة للتسجيل
 يقدم �صاحب العمل �إ�شعار التحاق امل�ؤمن عليه مرفقاً به امل�ستندات التالية:� .1صورة من �شهادة اجلن�سية و�شهادة امليالد �أو تقدير ال�سن والبطاقة املدنية.
� .2صورة من قرار التعيني �أو عقد العمل.
 .3بيان تف�صيلي للمرتب بالن�سبة للعاملني فى القطاعني احلكومي والأهلي �إذا كان املرتب مف�صل العنا�صر.

االشتراكات :أحكامها – مواعيدها – طريقة سدادها
يعتمد نظام الت�أمينات االجتماعية بدولة الكويت على التمويل الذاتي فـي توفـري احلقوق الت�أمينية حيث ت�شكل
اال�شرتاكات م�صدراً رئي�سياً �ضمن م�صادر متويله ،وحت�سب على �أ�سا�س املرتب اخلا�ضع لال�شرتاك وهو “ كل ما يتقا�ضاه امل�ؤمن
عليه من مرتب �أ�سا�سي م�ضافاً �إليه كل ما قد يتقا�ضاه عاد ًة من عالوات ومكاف�آت �أو منح �أو هبات دورية طبقاً لأحكام القانون
رقم ) (6ل�سنة  2010ب�شرط �أن ال يتجاوز املرتب اخلا�ضع لال�شرتاك عن ) 2750د.ك( وال يقل عن احلد الأدنى ) 230د.ك(”.
 حت�سب اال�شرتاكات ال�شهرية على �أ�سا�س مرتب امل�ؤمن عليه اخلا�ضع لال�شرتاك على النحو املبني فـيما يلي:�أوالً :بالن�سبة لال�شرتاكات ال�شهرية املطلوبة عن الفرتة من  2006/1/1حتى  2007/7/31ف�إنها حت�سب بواقع ) (% 17على
�أن يتحمل �صاحب العمل ح�صته منها بواقع ) (% 11ويتحمل امل�ؤمن عليه ح�صته بواقع ).(% 6
ثانياً :بالن�سبة لال�شرتاكات ال�شهرية املطلوبة اعتباراً من  2007/8/1ف�إنها حت�سب بواقع ) (% 18على �أن يتحمل �صاحب العمل
ح�صته منها بواقع ) (%11ويتحمل امل�ؤمن عليه ح�صته بواقع ).(%7
ثالثاً :بالن�سبة للإ�شرتاكات ال�شهرية املطلوبة �إعتباراً من  2010/8/1ف�إنها حت�سب بواقع ) (٪18٫5على �أن يتحمل �صاحب
العمل ح�صته منها بواقع ) (٪11ويتحمل امل�ؤمن عليه ح�صته بواقع ).(٪7٫5
مع مراعاة �أنه فـي حال ما �إذا َق ّلت ن�سبة ح�صة �صاحب العمل فـي الدولة مقر العمل عن الن�سبة املطلوبة بواقع ( )%11ف�إن
امل�ؤمن عليه الكويتي يتحمل �سداد الفرق �إىل جانب ح�صته فـي اال�شرتاكات.

 يح�سب اال�شرتاك عن كامل ال�شهر الذي بد�أ فـيه اال�شرتاك فـي الت�أمني وال ي�ستحق عن جزء ال�شهر الذي �أنهي فـيه ،معمراعاة �أنه فـي حال انتهاء خدمة امل�ؤمن عليه فـي اليوم الأخري من ال�شهر ف�إن اال�شرتاكات ت�ستحق عن كامل ال�شهر.

 يلتزم �صاحب العمل مبوافاة �أجهزة التقاعد املدين  /الت�أمينات االجتماعية بدولة مقر العمل بك�شف مرتبات العاملني لديهعن يناير من كل �سنة وال يعتد بالتغيريات التي تطر�أ على املرتب خالل ال�سنة وي�ستمر ح�ساب اال�شرتاكات على املرتب فـي
�شهر يناير �أو فـي تاريخ االلتحاق �إن كان بعد هذا ال�شهر حتى �شهر يناير من ال�سنة التالية.
 فـي حال وجود فروق نتيجة اختالف تعريف املرتب اخلا�ضع لال�شرتاك بني الدولة موطن العامل  /املوظف* والدولة مقرالعمل و�أية فروق �أخرى ف�إن امل�ؤمن عليه يتحمل الن�سبة كاملة عن فرق املرتب غري اخلا�ضع لال�شرتاك والفروق الأخرى.
 ت�سدد اال�شرتاكات ال�شهرية من قبل �أ�صحاب الأعمال بدول جمل�س التعاون عن امل�ؤمن عليهم الكويتيني العاملني لديهم طبقاًملواعيد �سداد اال�شرتاكات املحددة فـي نظام  /قانون التقاعد املدين  /الت�أمينات االجتماعية فـي دولة مقر العمل.
 يلتزم �صاحب العمل با�ستقطاع اال�شرتاكات املطلوبة �شهرياً و�أية مبالغ �أخرى م�ستحقة على امل�ؤمن عليه من مرتبه �شهرياًو�إيداعها فـي احل�ساب امل�صرفـي اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ) دولة الكويت ( فـي دولة مقر العمل ،م�ضافاً
�إليها ح�صته فـي اال�شرتاكات.
 باال�ضافــة �إىل اال�شرتاكــات ال�سابقــة ي�ؤدي امل�ؤمــن عليــه اال�شتــراك بواقــع )� (٪2٫5شهرياً من قيمة املرتب بحد �أق�صى) 1500د.ك( اعتباراً من  2015/1/1ل�صالح �صندوق املكاف�أة املالية ،ويكون احلد الأق�صى الداء اال�شرتاك )� (18سنة ،حيث
يقف �أداء اال�شرتاك بعد ذلك.

الجزاءات المطبقة :
فـي حال ت�أخر �صاحب العمل عن �سداد اال�شرتاكات امل�ستحقة خالل املواعيد املحددة قانوناً �أو عدم ت�سجيل كل �أو
بع�ض املوظفـني  /العمال الكويتيني �أو عدم �إبالغه بانتهاء خدمة �أي منهم �أو �أدائه اال�شرتاكات على �أ�سا�س �أجور غري حقيقية
يطبق ب�ش�أنه اجلزاءات املعمول بها فـي نظام  /قانون التقاعد املدين  /الت�أمينات االجتماعية فـي الدولة مقر العمل ويتم
�سداد املبالغ النا�شئة عن تطبيق هذه اجلزاءات فـي احل�ساب امل�صرفـي اخلــا�ص بامل�ؤ�س�ســة العامـة للت�أمينات االجتماعية.
)دولة الكويت( فـي دولة مقر العمل.
* دولة موطن العامل  /املوظف :الدولة التي يتمتع املوظف  /العامل بجن�سيتها )دولة الكويت(.

أسباب وقف أو انتهاء االشتراك
 يقف اال�شرتاك فـي قانون مد احلماية الت�أمينية �إذا فقد امل�ؤمن عليه �أحد ال�شرطني )ب ،ج( من �شروط اخل�ضوع له. كما يقف اال�شرتاك فـي حال منح امل�ؤمن عليه �إجازة بدون مرتب �أياً كانت مدتها ويلتزم �صاحب العمل ب�إخطار جهازالتقاعد املدين  /الت�أمينات االجتماعية فـي الدولة مقر العمل بذلك والتي تقوم بدورها ب�إخطار امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية فـي دولة الكويت بذلك.
 ينتهـي اال�شرتاك فـي قانون مد احلمايـة الت�أمينيــة فـي حـالة انتهاء عالقـة العمـل لأي �سبب من الأ�سباب مثـــال)اال�ستقالة  /الف�صل  /الوفاة  000/الخ( ويلتزم �صاحب العمل ب�إخطار جهاز التقاعد املدين  /الت�أمينات االجتماعية
فـي الدولة مقر العمل بذلك على النموذج املعد لهذا ال�ش�أن فـي املواعيد املقررة فـي قانون الدولة املذكورة ،كما ينتهي
اال�شرتاك فـي حال فقد امل�ؤمن عليه اجلن�سية الكويتية �أو �سحبها منه �أو �إ�سقاطها عنه.

اإلجراءات الخاصة بحاالت العجز والمرض والوفاة والفقد
فـي حال عجز �أو مر�ض �أو وفاة املوظف  /العامل يلتزم �صاحب العمل ب�إخطار جهاز التقاعد املدين  /الت�أمينات
االجتماعية فـي الدولة مقر العمل بذلك والذي يقع عليه عبء ا�ستكمال التقارير وال�شهادات الطبية الالزمة لإثبات حالة
العجز �أو املر�ض �أو الوفاة ،ثم يقوم ب�إر�سال امل�ستندات �إىل امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية بدولة الكويت لعر�ضها
على اللجان الطبية وفقاً لل�ضوابط والإجراءات املعمول بها فـي قانون الت�أمينات االجتماعية بدولة الكويت ،متهيداً لت�سوية
م�ستحقات امل�ؤمن عليه �أو امل�ستحقني عنه ح�سب احلالة طبقاً للقانون املذكور.

الحقوق التي يكفلها القانون للمؤمن عليه
يكفل القانون للم�ؤمن عليه فـي هذا النظام ذات احلقوق التي يكفلها للخا�ضعني لأحكام الباب الثالث من قانون
الت�أمينات االجتماعية ،فـي�ستحق له �أو للم�ستحقني عنه املعا�ش التقاعدي طبقاً لذات القواعد وال�شروط املقررة بالن�سبة
للعاملني اخلا�ضعني للباب املذكور ،كما ي�ستحق له مكاف�أة التقاعد �إذا مل تتوافر تلك ال�شروط.

الباب
الخامس

التأمين على أصحاب األعمال والعاملين
لحسابهم الخاص ومن فـي حكمهم

التأمين على أصحاب األعمال والعاملين لحسابهم الخاص ومن فـي حكمهم
ت�سري �أحكام الت�أمني املن�صو�ص عليها فـي الباب اخلام�س من قانون الت�أمينات االجتماعية على الفئات التالية من
�أ�صحاب الأعمال والعاملني حل�سابهم اخلا�ص ومن فـي حكمهم:
 .1امل�شتغلني باملهن احلرة من املحامني واملهند�سني واملحا�سبني والأطباء وغريهم.
 .2التجار الذين يوجب القانون قيدهم بال�سجل التجاري.
 .3ال�شركاء املت�ضامنني فـي �شركات الت�ضامن �أو فـي �شركات التو�صية.
 .4ال�شركاء املتفرغني للإدارة فـي ال�شركات ذات امل�سئولية املحدودة.
�	.5أ�صحاب �سيارات الأجرة والنقل وكذلك �سفن ال�صيد والنقل.
�	.6أ�صحاب امل�ؤ�س�سات العالجية ومعامل التحاليل الطبية وال�صيدليات وخمازن الأدوية وحمالت �صناعة النظارات الطبية.
�	.7أ�صحاب دور ال�صحف واملجالت واملكتبات واملطابع.
�	.8أ�صحاب املحالت املعدة للجمهور مثل املطاعم واملقاهي وحمالت البقالة.
�	.9أ�صحاب امل�صانع والور�ش.
 .10ال�سما�سرة وخمل�صي اجلمارك.
 .11الفئات الأخرى التي ت�ستلزم مزاولة �أن�شطتها ترخي�صاً من اجلهة املخت�صة.

شروط التسجيل
يكون اال�شرتاك فـي الت�أمني للفئات امل�شار �إليها �إلزامياً ب�شرط �أال تقل ال�سن عن � 18سنة وال تتجاوز � 55سنة فـي
� 1986/3/1أو فـي تاريخ بدء مزاولة الن�شاط �إذا كان الحقاً على ذلك.
�أما من جتاوز �سن � 55سنة فـي التاريخ امل�شار �إليه ف�إن �إ�شرتاكه و�إ�ستمراره فـي الت�أمني يكون �إختيارياً.
وهذا الت�أمني ال ي�سري على الفئات الآتية:
 .1العاملني لدى الغري.

�	.2أ�صحاب املعا�شات التقاعدية ،ولكن يجوز لأي منهم �أن يطلب اال�شرتاك �إختيارياً فـي الت�أمني ب�شرط �أن يطلب �إيقاف
�صرف املعا�ش ،وذلك طبقاً لل�شروط والقواعد التي حددها القرار الوزاري رقم ) (5ل�سنة .1994
 .3من تزيد �سنه على � 65سنة عند بدء الإ�شرتاك.

إجراءات التسجيل
�إذا كنت بني الفئات امل�شار �إليها فعليك �أن تتقدم بطلب للإ�شرتاك فـي الت�أمني على النموذج املعد لذلك خالل ع�شرة �أيام من
تاريخ بدء الن�شاط ،علماً ب�أن الت�أمني �إلزامي من  1986/3/1وعلى من مل ي�سبق له اال�شرتاك �أن يبادر بتقدمي طلب اال�شرتاك
وذلك منعاً من التعر�ض لأداء مبالغ �إ�ضافـية.
وترفق بطلب اال�شرتاك امل�ستندات التالية:
� .1صورة �شهادة اجلن�سية.
� .2صورة �شهادة امليالد �أو تقدير ال�سن.
� .3صورة البطاقة املدنية.
� .4صورة من عقد ت�أ�سي�س ال�شركة والتعديالت الواردة عليه ،ويرفق �شهادة الت�أ�شري باملوافقة من �إدارة الت�سجيل التجاري
للتعديالت التي متت على ال�شركة طبقاً للمادة ) (117من قانون  97ل�سنة .2013
� .5صورة من ال�سجل التجاري.
� .6صورة من ترخي�ص مزاولة الن�شاط �أو مزاولة املهنة ال�صادر من اجلهة املخت�صة.
 .7التقدم ب�إقرار يفـيد ت�سليم عقد ت�أ�سي�س ال�شركة وكافة التعديالت التي طر�أت عليه وكذا الإلتزام مبوافاة امل�ؤ�س�سة بكافة
التعديالت التي قد تطر�أ م�ستقب ً
ال بالإ�ضافة �إىل موافاة امل�ؤ�س�سة ب�صورة عن الرتخي�ص التجاري عند كل جتديد.
�	.8إرفاق الإ�ستمارة اخلا�صة بنماذج توقيعات املفو�ضني بالتوقيع عن �صاحب العمل على املحررات واملكاتبات والنماذج
والإ�ستمارات اخلا�صة بتنفـيذ قانون الت�أمينات االجتماعية والقرارات ال�صادرة ب�ش�أنه مع طلب الت�سجيل.
 .9احل�صول من امل�ؤ�س�سة على رقم ت�سجيل خا�ص بك ي�شار �إليه با�ستمرار عند التعامل مع امل�ؤ�س�سة.

شرائح الدخل الشهري
ميكن للم�ؤمن عليه اختيار �أية �شريحة تتنا�سب مع دخله من ال�شرائح املبينة باجلدول الآتي ،وي�ؤدي �شهرياً عنها
اال�شرتاك املحدد �أمامها:
نسبة اشتراك
الشريحة نسبة اشتراك
صندوق
بالدينار الباب الخامس
الزيادة
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500

%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%15
%15
%15
%15
%15
%15
%15
%15
%15
%15
%15
%15
%15
%15
%15
%15

%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5
%3٫5

نسبة اشتراك صندوق
المكافأة المالية

اجمالي االشتراكات
واجبة األداء شهريًا
بالدينار الكويتي

المدة الواجب إنقضاءها
لتعديل الشريحة
(بالشهر)

٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5
٪2٫5

22/000
30/000
39/000
49/000
60/000
72/000
85/000
99/000
114/000
130/000
147/000
157/500
168/000
178/500
189/000
199/500
210/000
220/500
231/000
241/500
252/000
262/500
273/000
283/500
294/000
304/500
315/000

36
33
30
27
24
24
21
21
18
18
15
15
15
12
12
12
12
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

�صدر قانون  2014/110بتقرير مكاف�أت مالية ويعمل به من  2015/1/1ويكون احلد الأق�صى لأداء اال�شرتاكات )� (18سنة ،حيث يقف �أداء اال�شرتاك بعد ذلك.

مالحظات:
 .1احلد الأدنى ل�شريحة بدء اال�شرتاك بالن�سبة للمحامي ) 400د.ك( �شهرياً.
 .2حت�سب ا�شرتاكات �صندوق زيادة املعا�شات التقاعدية قبل  2010/8/1على النحو االتي:
 ) (%2من �شريحة اال�شرتاك �شهرياً عن الفرتة من  2004/8/1حتى .2007/7/31 ) (%3من �شريحة اال�شرتاك �شهرياً عن الفرتة من  2007/8/1حتى .2010/7/31 (%3.5) -من �شريحة اال�شرتاك �شهرياً �إعتباراً من .2010/8/1

تعديل الشرائح
�أ  -تعديل �شريحة بدء الإ�شرتاك:
يحق لكم تعديل ال�شريحة التي بد�أ بهـــا ا�شرتاككـــم بالت�أمــني واختـيار �أي �شريحة �أخرى مــن بــني �شرائــح الدخـل
)باجلدول املرفق( ب�شرط �أن يقدم طلبكم خالل مدة ال تتجاوز خم�س �سنوات من تاريخ بدء اال�شرتاك.
ب  -تعديل ال�شريحة التي ت�ؤدى على �أ�سا�سها اال�شرتاكات:
يجوز لكم تعديل �شريحة الدخل ال�شهري �إىل ال�شريحة الأعلى مبا�شرة ب�شرط �إنق�ضاء املدة املقابلة لل�شريحة التي
ت�ؤدى على �أ�سا�سها اال�شرتاكات )باجلدول املرفق( و�سداد كافة اال�شرتاكات واملبالغ الأخرى امل�ستحقة عليكم حتى تاريخ طلب
التعديل.
• ت�ستحق اال�شرتاكات كاملة عن ال�شهر الذي يبد�أ فـيه اال�شرتاك وال ي�ستحق عن جزء ال�شهر الذي ينتهي فـيه ما عدا �إنتهاء
اال�شرتاك فـي اليوم الأخري من ال�شهر.
• تكون اال�شرتاكات واجبة الأداء فـي �أول ال�شهر التايل لل�شهر امل�ستحق عنه ف�إ�شرتاكات �شهر يناير ت�ستحق فـي �أول فرباير.
• يقف الإنتفاع بالت�أمني فـي حالة خ�ضوع امل�ؤمن عليه للباب الثالث من قانون الت�أمينات االجتماعية كما يقف الإنتفاع
بالت�أمني عند انتهاء �سريان الرتخي�ص ويتم ا�ستبعاد فرتات عدم التجديد من مدد اال�شرتاك بالباب اخلام�س.

المزايا التأمينية
 .1اال�شرتاك فـي هذا الت�أمني يرتتب عليه ا�ستحقاق املعا�ش التقاعدي فـي احلاالت التالية:
�أ  -بلوغ �سن ال�ستني مع ا�ستكمال مدة �إ�شرتاك قدرها )� (15سنة.
ب  -بلوغ �سن اخلام�سة واخلم�سني مع ا�ستكمال مدة �إ�شرتاك قدرها )� (20سنة.
جـ  -العجز �أو الوفاة :فـي حالة العجز الكامل عن مزاولة الن�شاط �أو الوفاة قبل �إنتهاء اال�شرتاك �أو خالل �سنتني من تاريخ
�إنتهائه ي�ستحق املعا�ش مهما كانت مدة �إ�شرتاكك فـي الت�أمني بالإ�ضافة �إىل �إ�ستحقاق منحة الوفاة فـي حالة انتهاء
اال�شرتاك بالوفاة.
 .2يجوز لأ�صحاب املعا�شات �إ�ستبدال ربع املعا�ش مببلغ ي�صرف دفعة واحدة ملواجهة �أي ظروف طارئة.
 .3يجوز �ضم مدد اخلدمة ال�سابقة التي ق�ضيت فـي العمل بالقطاع احلكومي )املدين والع�سكري( �أو النفطي �أو الأهلي �أو
املدد ال�سابقة التي ق�ضيت فـي ع�ضوية املجل�س البلدي واملختارين وذلك وفقاً للقواعد وال�شروط املقررة فـي هذا ال�ش�أن.
� .4إذا مل تتوفر �شروط �إ�ستحقاق املعا�ش ف�إن امل�ؤمن عليه ي�ستحق مكاف�أة تقاعد ت�صرف وفقاً للقواعد املقررة لذلك .كما
ت�ستحق املكاف�أة عن املدة الزائدة الالزمة لإ�ستحقاق احلد الأق�صى للمعا�ش.

طريقة حساب المعاش فـي الباب الخامس
يح�سب املعا�ش ال�شهري بواقع ) (%65عن )� 15سنة الأوىل(  (%2) +عن كل �سنة زائدة بحد �أق�صى ) (%95من
متو�سط ال�شرائح خالل الثالث �سنوات الأخرية.
وي�صرف املعا�ش التقاعدي �شهرياً.

استحقاق المكافأة فـي الباب الخامس
• �إذا مل يكن امل�ؤمن عليه م�ستحقاً ملعا�ش تقاعدي عند �إنتهاء �إ�شرتاكه فـي هذا الت�أمني ا�ستحق مكاف�أة تقاعد ب�شرط �أال تقل
مدة اال�شرتاك عن �سنة.
• وكذلك ت�ستحق مكاف�أة عن املدة التي تزيد على املدة الالزمة ال�ستحقاق احلد الأق�صى للمعا�ش )� 30سنة(.

طريقة حساب المكافأة فـي الباب الخامس
متو�سط ال�شرائح لآخر � 3سنوات ×  × 12عدد �سنوات اال�شرتاك × �آخر ن�سبة ا�ستحق على �أ�سا�سها الإ�شرتاك.

التأمين التكميلي

التأمين
التكميلي

نظام التأمين التكميلي
مقدمة
بعد �أن ا�ستكملت امل�ؤ�س�سة تغطية املواطنني العاملني داخل البالد وخارجها مبظلة الت�أمينات االجتماعية ،ر�ؤى
الإجتاه �إىل تغطية عنا�صر املرتب التي يعتمد عليها امل�ؤمن عليه فـي معي�شته ولكنها ال تدخل فـي عنا�صر املرتب اخلا�ضع
للت�أمني الأ�سا�سي بنوع من الت�أمني يتالءم مع طبيعة هذه العنا�صر وهو «الت�أمني التكميلي» ف�صدر املر�سوم بالقانون رقم )(128
ل�سنة  1992بنظام الت�أمني التكميلي وفـيما يلي �أهم مالحمه:

الهدف منه
هو �أن تدخل املبالغ النقدية  -التي يعتمد عليها امل�ؤمن عليه �أو امل�ستفـيد فـي حياته عادة ولكنها ال تدخل �ضمن
املرتب اخلا�ضع للت�أمني الأ�سا�سي وخا�صة البدالت والعالوات واملكاف�آت – �ضمن املرتب اخلا�ضع للت�أمني لتكون جزءاً من
املعا�ش الذي يعتمد عليه امل�ؤمن عليه بعد �إنتهاء اخلدمة.

الخاضعون للنظام
�أ  -امل�ؤمن عليهم فـي الباب الثالث )مبا فـي ذلك العاملون فـي اخلارج(.
ب  -الع�سكريون العاملون فـي وزارتي الدفاع والداخلية واحلر�س الوطني.
ويكون الت�أمني على الفئتني املذكورتني �إلزامياً.
ج  -امل�ؤمن عليهم فـي الباب اخلام�س الذين بلغت �شرائح دخل كل منهم �أكرث من ) 1250د.ك( �شهرياً.
د  -من يرغب من الفئتني )�أ  -ب( فـي زيادة معا�شه حتى ولو كان يخ�ضع للت�أمني الإلزامي.
ويكون الت�أمني على الفئتني )ج – د( اختيارياً.

االشتراكات الشهرية
) (%5من املرتب التكميلي يتحملها امل�ؤمن عليه �شهرياً  (%10)+من املرتب يتحملها �صاحب العمل.
وت�ؤدى هذه اال�شرتاكات للم�ؤ�س�سة وفقاً للأحكام وفـي املواعيد املحددة قانوناً ل�سداد اال�شرتاكات ال�شهرية امل�ستحقة عن
الت�أمني الأ�سا�سي.

تاريخ العمل بالنظام التكميلي
بد�أ العمل باملر�سوم بالقانون رقم )� (128سنة  1992بنظام الت�أمني التكميلي اعتباراً من .1995/1/1

ضم المدد السابقة
يجوز �ضم املدد ال�سابقة على  1995/1/1التي كان امل�ؤمن عليه يخ�ضع للتامني التكميلي خاللها بافرتا�ض �سريانه
عليه ،وذلك بال�شروط التالية:
�أ  -تقدمي طلب ال�ضم خالل خم�س �سنوات تبد�أ من � 1997/1/26أو من تاريخ اخل�ضوع للت�أمني �إن كان الحقاً.
ب  -تقدمي �شهادة ر�سمية تثبت �أن الطالب كان يتقا�ضى مرتباً تكميلياً خالل املدة املطلوب �ضمها.
ج � -أن يكون مرتب اال�شرتاك فـي الت�أمني الأ�سا�سي خالل املدة املطلوب �ضمها قد بلغ احلد الأق�صى ،وذلك بالن�سبة للمدد
التي ق�ضيت فـي القطاعني الأهلي والنفطي.
د � -أن تكون املدة املطلوب �ضمها حم�سوبة فـي الت�أمني الأ�سا�سي.

حاالت إستحقاق المعاش التكميلي
ي�ستحق املعا�ش التكميلي فـي احلاالت التي ي�ستحق فـيها املعا�ش الأ�سا�سي ،ويعترب املعا�ش التكميلي جزءاً من املعا�ش
التقاعدي ،وت�سري عليه كافة �أحكامه.

كيفـية حساب المعاش التكميلي
ي�سوى املعا�ش التكميلي على �أ�سا�س الر�صيد الذي يح�سب للم�ؤمن عليه فـي الت�أمني التكميلي وذلك وفقاً للجداول
املرفقة بالقانون.

اإلستبدال
يجوز الإ�ستبدال من املعا�ش التكميلي امل�ستحق عن مدة اال�شرتاك فـي الت�أمني التكميلي واملدد امل�ضمومة فـيما عدا
ما �ضم منها ب�أقل من ).(%15

مكافأة التقاعد
فـي حالة عدم ا�ستحقاق معا�ش تكميلي ت�ستحق مكاف�أة تقاعد حت�سب على �أ�سا�س الر�صيد وت�صرف فـي احلاالت
التي ت�صرف فـيها مكاف�أة التقاعد من الت�أمني الأ�سا�سي.

أحكام عامة
التكميلي.

ت�سري �أحكام قانون الت�أمينات االجتماعية رقم ) (61ل�سنة  1976فـيما مل يرد ب�ش�أنه حكم خا�ص بنظام الت�أمني

معاشات ومكافآت المتقاعدين

المعاشات

حاالت استحقاق المعاش التقاعدي الدائم (مدني)
ي�ستحق امل�ؤمن عليه معا�شاً تقاعدياً فـي حالة �إنتهاء اخلدمة لأحد الأ�سباب التالية:
• الوفاة �أو العجز الكامل� ،أو وقوع �أيهما خالل �سنتني من تاريخ �إنتهاء اخلدمة.
• عدم اللياقة ال�صحية �أو ا�ستنفاد الإجازة املر�ضية ) القطاع احلكومي  +ال�شركات اململوكة للدولة بالكامل (.
• �إنتهاء خدمة امل�ؤمن عليه لأ�سباب تهدد حياته باخلطر لو ا�ستمر فـي عمله ب�شرط �أن يكون لديه مدة �إ�شرتاك ال تقل عن
ع�شر �سنوات فـي هذا العمل.
• �إنتهاء خدمة املر�أة املتزوجة �أو املطلقة �أو الأرملة لغري الأ�سباب ال�سابقة �إذا كان لديها �أوالد وبلغت مدة �إ�شرتاكها )� 15سنة(
وكانت قد بلغت ال�سن املحدد باجلدول رقم )� 7أ( املرفق بالقانون ،وي�صرف املعا�ش فـي هذه احلالة دون تخفـي�ض ،وي�سري
ذلك على املر�أة املتزوجة بدون �أوالد ب�شرط �أن يكون قد م�ضى على زواجها فـي تاريخ �إنتهاء اخلدمة �سنتان مت�صلتان.
كما يجوز فـي حاالت �إنتهاء اخلدمة التي تقع بعد  2009/12/31وقبل بلوغ ال�سن املحددة فـي اجلدول امل�شار �إليه �أعاله،
مبا ال يتجاوز خم�س �سنوات وبحيث ال يقل ال�سن عند �إنتهاء اخلدمة عن الأربعني اختيار �صرف املعا�ش بدال من مكاف�أة
التقاعد على �أن يخف�ض املعا�ش بالن�سبة املحددة فـي هذه احلالة.
• �إنتهاء خدمة امل�ؤمن عليه لغري الأ�سباب املن�صو�ص عليها بالبنود ال�سابقة وكان قد بلغ ال�سن املحددة باجلدول رقم ) 7ب(
املرافق للقانون �إذا كان لديه مدة �إ�شرتاك ال تقل عن )� 15سنة( فـي �سن اخلم�سني �أو )� 20سنة( قبلها.
• �إنتهاء خدمة امل�ؤمن عليه فـي احلاالت امل�شار �إليها فـي البند ال�سابق �إذا بلغت مدة �إ�شرتاكه القدر املحدد فـيه ومل يبلغ
ال�سن املحددة باجلدول رقم ) 7ب( ،وفـي هذه احلالة ي�ستحق املعا�ش ولكن ال ي�صرف له �إال ببلوغه ال�سن املذكورة �أو عند
الوفاة �أو العجز قبلها.
• �إنتهاء خدمــة امل�ؤمــن علـيــه الذي يزاول عم ً
ال من الأعمال ال�شاقة �أو اخلطرة �أو ال�ضارة ،وكانت لديه مدة خدمة فعلية
)� 20سنة( فـي هذه الأعمال.

جدول رقم )� 7أ(
بتحديد ال�سن التي ال ي�ستحق قبلها املعا�ش وفقاً للبند ) (5من املادة )(17
السن فـي تطبيق البند ()5
بدون حتديد �سن
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

تاريخ إنتهاء الخدمة
حتى 2004/6/30
من � 2004/7/1إىل 2006/12/31
من � 2007/1/1إىل 2009/12/31
من � 2010/1/1إىل 2012/12/31
من � 2013/1/1إىل 2014/12/31
من � 2015/1/1إىل 2015/12/31
من � 2016/1/1إىل 2016/12/31
من � 2017/1/1إىل 2017/12/31
من � 2018/1/1إىل 2018/12/31
من � 2019/1/1إىل 2019/12/31
من � 2020/1/1إىل 2020/12/31

ملحوظة:
�إذا كان املعا�ش ي�ستحق بافرتا�ض �إنتهاء اخلدمة عند بلوغ �سن معينة طبقاً لهذا اجلدول ف�إن املعا�ش ي�ستحق �أياً كانت ال�سن عند �إنتهاء اخلدمة بعد ذلك.

جدول رقم ) 7ب(
بتحديد ال�سن التي ال ي�ستحق قبلها املعا�ش وفقاً للبند ) (6من املادة )(17
السن فـي تطبيق البند ()6
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

تاريخ إنتهاء الخدمة
حتى 2005/12/31
من � 2006/1/1إىل 2009/12/31
من � 2010/1/1إىل 2012/12/31
من � 2013/1/1إىل 2014/12/31
من � 2015/1/1إىل 2015/12/31
من � 2016/1/1إىل 2016/12/31
من � 2017/1/1إىل 2017/12/31
من � 2018/1/1إىل 2018/12/31
من � 2019/1/1إىل 2019/12/31
من � 2020/1/1إىل 2020/12/31

ملحوظة:
�إذا كان املعا�ش ي�ستحق بافرتا�ض �إنتهاء اخلدمة عند بلوغ �سن معينة طبقاً لهذا اجلدول ف�إن املعا�ش ي�ستحق �أياً كانت ال�سن عند �إنتهاء اخلدمة بعد ذلك.

طريقة حساب المعاش التقاعدي الدائم
ي�ستحق املعا�ش التقاعدي بواقع ) (%65من �آخر مرتب �شهري عن مدة اال�شرتاك املح�سوبة فـي الت�أمني التي تبلغ
)� 15سنة( ثم يزاد بواقع ) (%2عن كل �سنة تزيد على ذلك بحد �أق�صى ) (%95من هذا املرتب مع مراعاة الآتي-:
 .1ت�سوية املعا�ش التقاعدي على �أعلى مرتب تقا�ضاه امل�ؤمن عليه خالل اخلم�س �سنوات الأخرية من اخلدمة بالن�سبة ملن
�إنتهت خدمتهم من القطاع احلكومي �أو ال�شركات اململوكة للدولة بالكامل ،ويكون النق�صان فـي العالوة االجتماعية عن
الزوجة �أو الأوالد فقط.
 .2بالن�سبة للم�ؤمن عليهم العاملني فـي جهات ال يخ�ضع العاملون فيها فـي حتديد مرتباتهم لنظم معتمدة من جمل�س اخلدمة
املدنية� ،أو �أبرمت مبقت�ضى اتفاقيات جماعية ،ي�سوى املعا�ش على �أ�سا�س متو�سط املرتب خالل اخلم�س �سنوات الأخرية
من مدة اال�شرتاك فـي الت�أمني �أو مدة اال�شرتاك ب�أكملها.
 .3بالن�سبة للم�ؤمن عليهم فـي القطاعني الأهلي والنفطي فـي غري ال�شركات اململوكة للدولة بالكامل الذين منحوا العالوة
االجتماعية وعالوة الأوالد ا�ستناداً لقانون دعم العمالة رقم ) (19ل�سنة  2000ي�سوى املعا�ش عن مدة ا�ستحقاق العالوتني
املذكورتني وذلك ب�إ�ضافة العالوة االجتماعية على املرتب الذي ي�سوى عليه املعا�ش.

ويخف�ض املعا�ش فـي حاالت الإ�ستقالة وما فـي حكمها بالن�سب الآتية:
• )� (%5إذا كان العمر عند �صرف املعا�ش �أقل من )� 45سنة(.
• ) (%2من )� 45سنة( حتى )� 52سنة(.
• وي�صرف املعا�ش التقاعدي �شهرياً.

حاالت استحقاق المعاش التقاعدي المؤقت
• �إنتهاء خدمة امل�ؤمن عليه ب�سبب �إ�صابته مبر�ض �إ�ستنفد به �إجازاته املر�ضية )قطاع �أهلي �أو �شركات غري مملوكة للدولة
بالكامل( ومل يكن م�ستحقاً ملعا�ش دائم ،فـيح�سب املعا�ش امل�ؤقت فـي هذه احلالة على �أ�سا�س مدة �إ�شرتاكه فـي هذا الت�أمني
�أو )� 15سنة( �أيهما �أكرب �إىل �أن يتم �شفا�ؤه.
• �إنتهاء خدمة امل�ؤمن عليه ب�سبب احلكم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية ومل يكن م�ستحقاً ملعا�ش دائم ،ويح�سب املعا�ش
امل�ؤقت فـي هذه احلالة على �أ�سا�س مدة اال�شرتاك فـي هذا الت�أمني ب�شرط �أال تقل عن )� 15سنة( وي�ستحق �صرف هذا
املعا�ش من تاريخ احلب�س �أو تاريخ �إنتهاء اخلدمة �أيهما احلق ،وي�ستمر ال�صرف حتى ولو �إنتهت مدة احلب�س ،حتى تاريخ
اخل�ضوع لأحد قوانني الت�أمينات� ،أو تاريخ �إ�ستحقاق معا�ش دائم� ،أو �إنق�ضاء �سنتني على تاريخ �إنتهاء احلب�س� ،أيهما �أ�سبق.

طريقة حساب المعاش المؤقت
يح�سب املعا�ش �شهرياً بواقع ) (%65من �آخر مرتب �شهري عن مدة اال�شرتاك التي تبلغ )� 15سنة( ،ثم يزاد بواقع
) (%2عن كل �سنة تزيد على ذلك بحد �أق�صى ) (%95من هذا املرتب ،ويق�صد باملرتب )الراتب الأ�سا�سي  +العالوة االجتماعية
بحد �أق�صى  1500د.ك(.
وبالن�سبة لبع�ض من تنتهي خدمتهم فـي القطاعني الأهلي �أو النفطي يح�سب متو�سط املعا�ش على �أ�سا�س املرتب خالل
ال�سنوات اخلم�س الأخرية.

حاالت استحقاق مكافأة التقاعد (مدني)

• �إذا �إنتهت خدمة امل�ؤمن عليه ومل يكن م�ستحقاً ملعا�ش تقاعدي ف�إنه ي�ستحق مكاف�أة تقاعد ت�صرف له على دفعات �شهرية
�إذا طلب امل�ؤمن عليه �صرفها خالل �سنة من تاريخ �إنتهاء اخلدمة ،وت�صرف دفعة واحدة �إذا م�ضت �سنة على تاريخ �إنتهاء
اخلدمة.
• كما ت�صرف مكاف�أة عن مدة اال�شرتاك الفعلية التي تزيد على املدة الالزمة لإ�ستحقاق احلد الأق�صى للمعا�ش ويكون
�صرفها دفعة واحدة مع املعا�ش التقاعدي.

طريقة حساب المكافأة
• املرتب ×  5 × % 10 × 12وذلك عن اخلم�س �سنوات الأوىل.
• املرتب ×  5 × % 12 × 12وذلك عن اخلم�س �سنوات الثانية.
• املرتب ×  5 × % 15 × 12وذلك عن اخلم�س �سنوات الثالثة.
• املرتب ×  × % 20 × 12عدد ال�سنوات املتبقية.

حاالت استحقاق المعاش التقاعدي (للعسكريين الكويتيين)
• �إنتهاء خدمة الع�سكري ب�سبب الوفاة �أو احلكم بثبوت الغيبة املنقطعة �أو الت�سريح لأ�سباب �صحية� ،أو وقوع الوفاة �أو العجز
الكامل خالل �سنتني من تاريخ �إنتهاء اخلدمة دون �أن يكون خا�ضعاً لأحكام قانون الت�أمينات االجتماعية.
• �إنتهاء اخلدمة ب�سبب بلوغ ال�سن املقررة قانوناً لرتك اخلدمة �أو الإحالة �إىل التقاعد متى كانت لديه مدة خدمة )� 15سنة(.
• �إنتهاء خدمة الع�سكري لغري الأ�سباب امل�شار �إليها �أعاله متى كانت مدة خدمته الفعلية )� 15سنة( وكان قد بلغ �سن )(50
فان مل يبلغ هذه ال�سن عند انتهاء اخلدمة فـيتعني �أن يكون لديه مدة فعلية )� 20سنة(.

طريقة حساب المعاش (للعسكريين الكويتيين)
�أوالً :بالن�سبة حلاالت �إنتهاء اخلدمة ب�سبب بلوغ ال�سن �أو الوفاة �أو ثبوت الغيبة املنقطعة �أو الت�سريح لأ�سباب �صحية �أو الإحالة
�إىل التقاعد ،والعمر )� 45سنة( ،عند �إنتهاء اخلدمة ،يح�سب املعا�ش بواقع ) (%75من املرتب الأ�سا�سي  +العالوة االجتماعية
بحد �أق�صى ) 1500د.ك( عن اخلم�س ع�شرة �سنة الأوىل  (%2) +عن كل �سنة تزيد على ذلك بحد �أق�صى ) (%100من
املرتب املذكور.
ثانياً :بالن�سبة حلاالت �إنتهاء اخلدمة لأ�سباب �أخرى �أو الإحالة �إىل التقاعد بناء على طلب الع�سكري وكانت ال�سن تقل عن
)� 45سنة( عند �إنتهاء اخلدمة ،يح�سب املعا�ش بواقع ) (%65من املرتب امل�شار �إليه عن اخلم�س ع�شرة �سنة الأوىل (%2) +
عن كل �سنة تزيد على ذلك بحد �أق�صى ).(%95
ثالثاً :فـي حالة �إنتهاء خدمة الع�سكري لأ�سباب �صحية نتيجة �إ�صابته �أو فقده �أثناء العمل �أو ب�سببه ،يح�سب املعا�ش بواقع
) (%100من �آخر مربوط املرتب املقرر لرتبته.
رابعاً :فـي حالة �إنتهاء خدمة الع�سكري لأ�سباب �صحية نتيجة �إ�صابته �أثناء العمليات احلربية �أو فـي �ساحات القتال �أو ما فـي
حكم ذلك ،يح�سب املعا�ش بواقع ) (%100من �آخر مربوط املرتب املقرر للرتبة التالية لرتبته.
وي�صرف املعا�ش التقاعدي للمتقاعدين الع�سكريني �شهرياً.

استحقاق مكافأة التقاعد (للعسكريين الكويتيين)
• ي�ستحق امل�ستفـيد مكاف�أة تقاعد فـي احلاالت التي ال ي�ستحق فـيها معا�شاً تقاعدياً وت�صرف على دفعات �شهرية� ،أو دفعة
واحدة بح�سب الأحوال.
• كما ي�ستحق مكاف�أة عن مدة اخلدمة الفعلية التي تزيد على املدة الالزمة ال�ستحقاق احلد الأق�صى للمعا�ش وت�صرف دفعة
واحدة مع املعا�ش.

طريقة حساب مكافأة التقاعد (للعسكريين الكويتيين)
• املرتب × � 1.5شهر ×  5وذلك عن اخلم�س �سنوات الأوىل.
• املرتب × � 2شهر ×  5وذلك عن اخلم�س �سنوات الثانية.
• املرتب × � 2.5شهر × باقي املدة املح�سوبة فـي الت�أمني.

حاالت استحقاق المعاش التقاعدي للعسكريين (غير الكويتيين) الذين استفادوا
من أحكام القانون رقم ( )31لسنة 1967
ي�ستحق املعا�ش التقاعدي فـي حالة �إنتهاء اخلدمة لأحد الأ�سباب التالية-:
• الوفاة �أو احلكم بثبوت الغيبة املنقطعة �أو الت�سريح لأ�سباب �صحية.
• بلوغ ال�سن املقررة لرتك اخلدمة.
• الإحالة للتقاعد ب�شرط �أال يقل ال�سن عن )� 45سنة(.

طريقة حساب المعاش للعسكريين (غير الكويتيين) المشار إليهم
• �آخر مرتب �شهري × ) (%65فـي حالة �إذا كانت مدة اخلدمة املح�سوبة وفقاً للقانون )� (1961/27أقل من )� 20سنة(.
• �آخر مرتب �شهري × ) (%75فـي حالة �إذا كانت مدة اخلدمة املح�سوبة وفقاً للقانون ) (1961/27تبلغ )� 20سنة �أو �أكرث(.
• وي�صرف املعا�ش التقاعدي للمتقاعدين الع�سكريني غري الكويتيني �شهرياً.

طريقة حساب مكافأة التقاعد للعسكريين (غير الكويتيين) المشار إليهم
ت�ستحق مكاف�أة تقاعد وت�صرف دفعة واحدة ملن تنتهي خدمته منهم بعد  1981/3/1لغري الأ�سباب امل�شار �إليها
�أعاله ،وذلك بواقع مرتب �شهر ون�صف عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة اخلم�س الأوىل املح�سوبة وفقاً للقانون رقم )(1961/27
ثم بواقع مرتب �شهرين عن كل من ال�سنوات اخلم�س التالية ،ثم بواقع مرتب �شهرين ون�صف عن كل �سنة تزيد على ذلك ،ويكون
املرتب هو �آخر مرتب �شهري م�ضافاً �إليه العالوة االجتماعية.

حاالت استحقاق المعاش التقاعدي للعسكريين (غير الكويتيين) الذين لم يستفـيدوا
من أحكام القانون رقم ( )31لسنة 1967
• �إنتهاء خدمة الع�سكري لأ�سباب ناجتة عن الإ�صابة �أثناء العمل �أو ب�سببه وي�ستحق املعا�ش التقاعدي فـي هذه احلالة بواقع
) (%100من �آخر مربوط املرتب املقرر لرتبته.
• �إنتهاء خدمة الع�سكري لأ�سباب �صحية ناجتة عن الإ�صابة �أثناء العمليات احلربية �أو �ساحات القتال ،وي�ستحق املعا�ش
التقاعدي فـي هذه احلالة بواقع ) (%100من �آخر مربوط املرتب املقرر للرتبة التالية لرتبته.

الجمع بين المعاش والمرتب
يجوز ل�صاحب املعا�ش التقاعدي – من الكويتيني املدنيني �أو الع�سكريني – اجلمع بني معا�شه التقاعدي واملرتب
امل�ستحق له فـي حالة �إلتحاقه بالعمل بالقطاع الأهلي وذلك �إذا توافرت ال�شروط التالية-:
• �أن يكون ل�صاحب املعا�ش مدة خدمة فعلية ال تقل عن )� 25سنة( وي�ستثنى من ذلك �أ�صحاب املعا�شات التقاعدية الذين �إنتهت
خدمتهم ب�سبب بلوغ ال�سن املقررة لرتك اخلدمة �أو الإحالة �إىل التقاعد فال ي�شرتط لهم هذه املدة وكذا ا�صحاب املعا�شات
امل�ستحقة طبقاً لأحكام الف�صل الثالث من القانون )الوزراء – �أع�ضاء جمل�س الأمة – املجل�س البلدي( وكذلك املختارين.
• على �صاحب املعا�ش �أن يتقدم بطلب اجلمع وذلك خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إلتحاقه بالعمل اجلديد.

طريقة حساب مدة الجمع عند إنتهائها
• �إذا �إنتهت خدمة �صاحب املعا�ش املدين الذي جمع بينه وبني املرتب عن مدة اجلمع يزاد املعا�ش امل�ستحق له قبل اجلمع
بواقع ) (%2من متو�سط املرتب عن كل �سنة من مدة اجلمع وي�صرف له املعا�ش والزيادة من اليوم التايل لإنتهاء اخلدمة
و�إذا بلغت مدة اخلدمة الفعلية التي ا�ستحق فـيها معا�ش تقاعدي ومدة اجلمع �أكرث من )� 30سنة( ي�ستحق مكاف�أة تقاعد
ت�صرف دفعة واحدة عن مدة اخلدمة التي تزيد على ذلك.
• �أما بالن�سبة ل�صاحب املعا�ش الع�سكري فعند �إنتهاء مدة اجلمع ف�إنه ي�ستحق مكاف�أة تقاعد ت�صرف له دفعة واحدة ب�شرط
تقدمه بطلب ال�صرف.
• �أما �إذا بلغت مدة اجلمع املدة التي ت�ؤهله ال�ستحقاق معا�ش تقاعدي ف�إن املعا�ش التقاعدي املدين ي�ستحق له ويطبق عليه
قواعد اجلمع بني املعا�شني الع�سكري واملدين حم�سوبا على �أ�سا�س �أال يتجاوز املجموع املعا�ش الع�سكري م�ضافاً �إليه )(%2
من املرتب ال�شهري الذي ح�سب عليه املعا�ش املدين عن كل �سنة من ال�سنوات امل�ستحقة عنها املعا�ش الأخري.

استبدال صاحب المعاش التقاعدي
يحق للمتقاعد ) املدين والع�سكري ( اال�ستبدال بحد �أق�صى ربع املعا�ش التقاعدي ب�شرط �أن ال يقل �صافـي املعا�ش بعد خ�صم
�أق�ساط الديون عن ن�صف املرتب الذي ح�سب على �أ�سا�سه املعا�ش ويكون �سداده وفقاً للمدد التالية ح�سب اختيار �صاحب املعا�ش:
• )� 5سنوات(.
• )� 10سنوات(.
• )� 15سنة(.
وتكون قيمة اال�ستبدال على ح�سب قيمة الدينار املقابلة ل�سن املتقاعد فـي تاريخ تقدمي الطلب وفقاً للجدول املرفق.

االستبدال أثناء الخدمة
يجوز للم�ؤمن عليه �أو امل�ستفـيد )الع�سكري( �أن يتقدم بطلب اال�ستبدال �أثناء اخلدمة وملدة خم�س �سنوات فقط وفقاً

لل�شروط التالية:

• �أن يكون له احلق فـي املعا�ش التقاعدي بفر�ض ا�ستقالة امل�ؤمن عليه �أو �إحالة الع�سكري �إىل التقاعد.
• �أن ال يقل اجلزء املراد ا�ستبداله عن ) 20د.ك( وال يزيد على القدر اجلائز ا�ستبداله.
مـــدة االستبـــدال
السن فـي تاريخ طلب االستبدال

حتى 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

 5سنوات
فلس

671
640
605
563
515
460
400
332
256
174
083
984
757
487
166
782
324
777
127
356
448
937
385
791
470
466

 10سنوات

دينار

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
50
50
50
50
49
49
48
48
47
46
45
45
44
44
44

فلس

674
545
397
228
038
826
593
334
050
740
403
034
196
206
036
657
037
141
941
410
105
976
618
026
379
688

 15سنة

دينار

89
89
89
89
89
88
88
88
88
87
87
87
86
85
84
82
81
79
76
74
72
70
69
68
66
64

فلس

269
973
639
266
851
393
891
341
740
087
378
609
873
843
481
746
603
028
008
554
700

دينار

117
116
116
116
115
115
114
114
113
113
112
111
109
107
105
102
99
96
92
87
82

معاش العائلة
معاش
العائلة

المستحقون فـي معاش وفاة المؤمن عليه
أو المستفـيد أو صاحب المعاش التقاعدي ،والخاضعين ألحكام الباب الخامس
الت�أمينات االجتماعية تعني الأمان واال�ستقرار للمواطن ولأفراد �أ�سرته فـي �شيخوخته وعجزه وفـي مر�ضه �أو فـي
حالة وفاته.
وحتقيقاً لذلك منح قانون الت�أمينات االجتماعية معا�شاً تقاعدياً فـي حالة وفاة امل�ؤمن عليه �أو امل�ستفـيد الع�سكري �أو �صاحب
املعا�ش يعني �أفراد �أ�سرته من بعده فـي حتمل �أعباء احلياة.
وفـي هذه الن�شرة نتناول الآتي:
 .1امل�ستحقون فـي املعا�ش.
� .2شروط ا�ستحقاهم.
 .3امل�ستندات املطلوبة.
 .4حاالت وقف و�إنتهاء املعا�ش.

المستحقون فـي تاريخ الوفاة
	�إذا توفـي امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش التقاعدي �أو امل�ؤمن عليه الذي يتوفى خالل �سنتني من تاريخ �إنتهاء اخلدمة
�أو لذوي املفقود )ذكور – �إناث( ي�ستحق املعا�ش للفئات التالية �أياً كانت جن�سيتهم:
 .1الزوج �أو الأرامل.
 .2الأوالد.
 .3الوالدان.
 .4الإخوة والأخوات.
� .5أوالد الإبن وبناته.

شروط استحقاق المستحقين
•

ي�شرتط فـي الزوج �أن يكون عاجزاً عن الك�سب ويثبت ذلك بكتاب من اللجنة الطبية بامل�ؤ�س�سة.

•

ي�شرتط ال�ستحقاق )االبن/الأخ/ابن االبن( �أال يكون قد بلغ �سن ال�ساد�سة والع�شرين وي�ستثنى من ذلك:

 .1العاجز عن الك�سب .
 .2الطالب مبرحلة جتاوز التعليم الثانوي وذلك حتى بلوغه �سن ال�ساد�سة والع�شرين على �أن ي�ستمر �صرف الن�صيب ملن بلغ
هذه ال�سن حتى نهاية ال�سنة الدرا�سية.
 .3من ح�صل على م�ؤهل جامعي �أو ما يعادله �أو يزيد عليه ب�شرط �أال يكون قد بلغ �سن الثامنة والع�شرين ومل يلتحق بعمل
�أو يزاول ن�شاطاً يخ�ضع فـيه لأحكام الباب اخلام�س.
•

ي�شرتط ال�ستحقاق )البنت/الأخت/ابنة االبن( ان تكون غري متزوجة )عزباء ،مطلقة� ،أرملة(.

•

ي�شرتط ال�ستحقاق الأب �أن يثبت اعتماده على معا�ش املرحوم ابنه �أو ابنته.

•

ي�شرتط ال�ستحقاق الأم �أن تكون مطلقة �أو �أرملة.

•

ي�شرتط ال�ستحقاق الإخوة والأخوات ثبوت اعتمادهم على معا�ش املرحوم �أخيهم حال حياته بالإ�ضافة �إىل توافر �شروط
ا�ستحقاق الأوالد.

•

ي�شرتط ال�ستحقاق �أبناء االبن وبناته �أن يكون والدهم متوفـ ًيا قبل اجلد �أو توفـي وهو ال يزال م�ستحقاً فـي معا�ش املرحوم
والده.

المستحقون بعد تاريخ الوفاة
 .1ت�ستحق االبنة والأم والأخت فـي حال طالقهم �أو ترملهم بعد وفاة امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش.
 .2ي�ستحق االبن والأخ �إذا عجز بعد وفاة امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش.
)علماً ب�أن ا�ستحقاقهم ال ي�ؤثر على مقدار �أن�صبة باقي امل�ستحقني(.

بيان المستندات المطلوبة من المستحقين
� .1صورة من �شهادة الوفاة )م�صدقة من اجلهات احلكومية الر�سمية فـي دولة الإ�صدار خارج دولة الكويت وال�سفارة الكويتية(.
� .2صورة من �شهادة ح�صر الورثة )م�صدقة من اجلهات الر�سمية فـي دولة الإ�صدار خارج دولة الكويت وال�سفارة الكويتية(.
� .3صورة من �شهادة ميالد �أو تقدير �سن الأرملة �أو البطاقة املدنية فـي حال جتاوزها )� 55سنة(.
� .4صور من �شهادات ميالد الأوالد )ذكور و�إناث( و�شهادة �إثبات الإعاقة )فـي حالة وجود ابن معاق(.
� .5صور من �شهادات راتب الأوالد الذين يعملون �إذا كانوا غري م�سجلني بامل�ؤ�س�سة.
� .6شهادة �إثبات عجز الأوالد الذين جتاوز �سنهم � 26سنة �إن وجد.
� .7شهادة تبني رقم ح�ساب الأرملة فـي �إحدى البنوك الكويتية.
� .8صورة من �شهادة اجلن�سية للأرملة الكويتية �أو جواز ال�سفر لغري الكويتية �أو البطاقة املدنية.
� .9شهادات ب�أرقام ح�سابات الأوالد البالغني �إذا كانوا ي�ستحقون ن�صيباً فـي معا�ش املتوفـى وكذلك �شهادات ب�أرقام ح�سابات
الأوالد الق�صر من قبل الو�صي فـي حال كانت الو�صايا لغري الهيئة العامة ل�شئون الق�صر.
� .10صور من عقود زواج البنات �أو �شهادات الطالق و�شهادات املراجعة والأحكام الق�ضائية التي ق�ضت بالزواج �أو الطالق �إن وجدت.
 .11عنوان الأ�سرة كام ً
ال ورقم الهاتف.
� .12شهادة �إثبات درا�سة لالبن ما فوق � 26سنة ويدر�س فـي مرحلة تلي املرحلة الثانوية العامة.
� .13صور البطاقات املدنية لكافة امل�ستحقني.
 .14فـي حالة وفاة �صاحب املعا�ش غري الكويتي يتم �إرفاق حكم الوالية �أو الو�صاية على الأبناء الق�صر على �أن ت�أخذ ال�صيغة
التنفـيذية لدى املحاكم الكويتية.
 .15ا�ستيفاء اال�ستمارات املعدة عند مراجعة �أحد الورثة واملوجودة بامل�ؤ�س�سة وهي:
�أ -بيان احلالة االجتماعية للورثة.
ب -طلب ال�صرف على اال�ستمارة ).(201
ج� -إقرار بعدم وجود �أوالد غري من ذكروا فـي ح�صر الوراثة وبيان عما �إذا كان يوجد �أوالد توفوا قبل وفاة امل�ؤمن عليه �أو املتقاعد.

منحة الوفاة
ت�صرف منحة الوفاة بواقع مثلي املرتب �أو �شريحة الدخل �أو املعا�ش التقاعدي بالإ�ضافة �إىل �ضعفـي املعا�ش
التكميلي �إن وجد.

لمن تصرف منحة الوفاة
ت�صرف ملن يحددهم امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش ) ذكر �أو �أنثى ( حال حياته ،وفـي حالة عدم حتديد م�ستحق
املنحة ت�صرف على النحو التايل:
 .1فـي حالة وفاة الذكور ت�ستحق �أوالً للأب ثم الأرملة �أو الأرامل ثم الأم ثم االبن الأكرب غري امل�ستحق فـي املعا�ش.
 .2فـي حالة وفاة الإناث ت�ستحق �أوال للزوج ثم لالبن الأكرب غري امل�ستحق فـي املعا�ش ثم الأب ثم الأم.
 .3فـي حالة عدم وجود من �سبق ذكرهم ت�صرف للم�ستحقني بن�سب ا�ستحقاقهم فـي املعا�ش ،وفـي حالة عدم وجود
م�ستحقني ت�صرف للورثة ال�شرعيني عن طريق وزارة العدل.

الحد األدنى للنصيب
فـي جميع حاالت اال�ستحقاق ال يقل الن�صيب امل�ستحق للم�ستحق عن احلد الأدنى املقرر لفئته )مهما كان مقدار
املعا�ش التقاعدي �أو املرتب قبل الوفاة( على النحو التايل:
•

) 242د.ك( لكل من الأرملة والزوج.

•

) 190د.ك( لكل من الأب والأم.

•

) 122د.ك( لكل من الأوالد و�أبناء االبن وبناته.

•

) 122د.ك( لكل من الأخوة والأخوات �أو �ضعف الن�صيب امل�ستحق �أيهما �أقل.

قواعد الجمع
يجوز للم�ستحـق �أن يجمـع بني املعـا�ش التقاعـدي والن�صيـب و�إن تعدد مبا ال يتجاوز احلد الأق�صى املقرر قانوناً
) 910د.ك( وي�ستثنى من تطبيق قواعد اجلمع:
 .1العاجز عن الك�سب.
 .2الأبناء فـي حال ا�ستحقاقهم فـي معا�ش والديهم.
 .3الأرملة فـي حال جمعها بني معا�شها التقاعدي �أو مرتبها والن�صيب امل�ستحق لها من زوجها.

اإلنهاء
ينهى النصيب
 .1عند وفاة امل�ستحق.
 .2عند ا�ستحقاق الأرملة فـي معا�ش زوجها الأخري ينهى ن�صيبها من معا�ش زوجها ال�سابق.
 .3عند بلوغ )االبن/الأخ/ابن االبن( ال�ساد�سة والع�شرين �إذا كان غري مقيد كطالب مبرحلة درا�سية تلي الثانوية العامة وغري
عاجز عن الك�سب.

حاالت إيقاف النصيب وإعادة الصرف
•

يوقف �صرف الن�صيب فـي احلاالت التالية:

�	.1إلتحاق امل�ستحق بالعمل ب�إ�ستثناء الأرملة.
 .2زواج الإناث )وت�صرف منحة زواج لكل من البنت والأخت و�إبنة االبن عند زواجهن الأول بعد وفاة امل�ؤمن عليه �أو �صاحب
املعا�ش( ،تعادل � 6أ�شهر من الن�صيب امل�ستحق.
•

يعاد �صرف الن�صيب فـي احلاالت التالية-:

 .1طالق �أو ترمل الإناث
�	.2إنتهاء اخلدمة.

المديونيات
 .1مديونية تركة املرحوم عند وفاة امل�ؤمن عليه و�صاحب املعا�ش )ذكر �أو �أنثى( يتم بحث �صحة املرتب واملعا�ش التقاعدي
والزيادات امل�ستحقة له والتي كان يتقا�ضاها حال حياته ،وفـي حال تبني عدم �صحته تتم �إعادة ت�سوية املعا�ش ف�إذا ترتب
على ذلك مديونية على املرحوم تخ�صم من امل�ستحقني فـي حدود ربع �أن�صبتهم.
 .2مديونية املعا�شات �أو الأن�صبة يجب �إخطار امل�ؤ�س�سة و�إبالغها )بوفاة امل�ستحق – زواج الإناث – التحاق �أحد امل�ستحقني
بالعمل( وذلك حتى ال ترتتب مديونيات على امل�ستحقني ،علما ب�أنه يتم �إجراء املقا�صة بني امل�ستحقات امل�ستحقة لباقي
امل�ستحقني واملديونية الناجتة ،وذلك دون الإخالل بحق باقي امل�ستحقني فـي الرجوع على من �صرف هذه املبالغ.

عقوبات
يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز �شهراً واحداً �أو بغرامه ال تزيد عن ) 225د.ك( �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من
تعمد �إعطاء بيانات غري �صحيحة للم�ؤ�س�سة �أو امتنع عمداً عن �إعطاء البيانات املن�صو�ص عليها بالقانون بق�صد احل�صول
على �أموال من امل�ؤ�س�سة دون وجه حق.

معاشات الشهداء
توجد قواعد ا�ستثنائية فـي ح�ساب وتوزيع معا�شات ال�شهداء كما توجد قواعد خا�صة للجمع بني الأن�صبة امل�ستحقة
من ال�شهداء والأن�صبة الأخرى.

إجراءات التظلم والتقاضي
ال يجوز رفع دعوى ق�ضائية على امل�ؤ�س�سة �إال بعد املطالبة باحلق كتابة ثم تقدمي طلب تظلم من القرار ال�صادر ب�ش�أن
رف�ض املطالبة �إىل جلنة التظلمات لدى امل�ؤ�س�سة ،وذلك وفقاً للمواعيد املقررة قانوناً.

التقادم
ت�سقط املطالبة بحقوق امل�ستحقني قبل امل�ؤ�س�سة ب�إنق�ضاء خم�س �سنوات من تاريخ اال�ستحقاق.

نسب التوزيع
يتم توزيع الأن�صبة للم�ستحقني فـي املعا�ش وفقاً للجدول التايل:
جدول رقم )(1
بتحديد �أن�صبة امل�ستحقني فـي حالة وفاة امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش

الرقم

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
31
32
33
34
35
36
37

المستحقــــون

�أرملة �أو زوج م�ستحق فقط
�أكرث من �أرملة
�أرملة �أو زوج م�ستحق مع ولد واحد
�أكرث من �أرملة مع ولد واحد
�أرملة �أو زوج م�ستحق مع �أكرث من ولد
�أكرث من �أرملة مع �أكرث من ولد
�أرملة �أو زوج م�ستحق مع الوالدين �أو �أحدهما
�أكرث من �أرملة مع الوالدين �أو �أحدهما
�أرملة �أو �أرامل �أو زوج م�ستحق مع �أخ �أو �أخت
�أرملة �أو �أرامل �أو زوج م�ستحق مع �إخوة و�أخوات
�أرملة �أو زوج م�ستحق مع ولد واحد ووالدين �أو احدهما
�أكرث من �أرملة مع ولد واحد ووالدين �أو احدهما
�أرملة �أو �أرامل �أو زوج م�ستحق مع �أكرث من ولد ووالدين �أو احدهما
�أرملة �أو زوج م�ستحق مع ولد واحد و�أخ �أو �أخت �أو �أكرث
�أكرث من �أرملة مع ولد واحد و�أخ �أو �أخت �أو �أكرث
�أرملة �أو �أرامل �أو زوج م�ستحق مع �أكرث من ولد و�أخ �أو �أخت �أو �أكرث
�أرملة �أو �أرامل �أو زوج م�ستحق مع ولد واحد ووالدين �أو احدهما و�أخ �أو �أخت �أو �أكرث
�أرملة �أو �أرامل �أو زوج م�ستحق مع �أكرث من ولد ووالدين �أو احدهما و�أخ �أو �أخت �أو �أكرث
�أرملة �أو زوج م�ستحق مع والدين �أو احدهما و�أخ �أو �أخت
�أرملة �أو زوج م�ستحق مع والدين �أو احدهما و�أخ �أو �أخت �أو �أكرث
�أكرث من �أرملة مع والدين �أو احدهما و�أخ �أو �أخت �أو �أكرث
ولد واحد فقط
�أكرث من ولد
ولد واحد مع والدين �أو احدهما
�أكرث من ولد مع والدين �أو احدهما
ولد واحد مع �أخ �أو �أخت
ولد واحد مع �أكرث من �أخ �أو �أخت
�أكرث من ولد مع �أخ �أو �أخت
�أكرث من ولد مع �أكرث من �أخ �أو �أخت
ولد واحد مع والدين �أو احدهما و�أخ و�أخت
ولد واحد مع والدين �أو احدهما و�أخ و�أخت �أو �أكرث
�أكرث من ولد ووالدين �أو احدهما و�أخ �أو �أخت �أو �أكرث
والدان �أو احدهما
والدان �أو احدهما و�أخ �أو �أخت
والدان �أو احدهما و�أخ و �أخت �أو �أكرث
�أخ �أو �أخت
�أخ و�أخت �أو �أكرث

الزوج أو األرامل
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التفتيش على أصحاب األعمال

التفتيش

الهدف من التفتيش
ت�شكل البيانات املقدمة من �أ�صحاب الأعمال وامل�ؤمن عليهم واملتعلقة ببيانات العاملني ومرتباتهم قاعدة بيانات �أ�سا�سية فـي حتديد
الإلتزامات واحلقوق املرتبطة بقوانني الت�أمينات االجتماعية ذات الت�أثري املبا�شر على �أطراف املعادلة )�صاحب العمل ،امل�ؤمن عليه ،امل�ؤ�س�سة(.
وبالتايل يتطلب الأمر فـي بع�ض الأحيان قيام امل�ؤ�س�سة بالتحقق من مدى �صحة و�سالمة البيانات الواردة �إليها عن طريق �إجراءات التفتي�ش
الق�ضائي وذلك للتحقق من �سالمة تطبيق �أنظمة الت�أمينات االجتماعية و�ضماناً حلقوق كافة الأطراف ذات العالقة وخا�صة �أ�صحاب
الأعمال وامل�ؤمن عليهم من جهة وكذلك حماية ل�صناديق امل�ؤ�س�سة من �أثار البيانات ال�صورية املقدمة على خالف الواقع من جهة �أخرى.

قرار رقم ( )5لسنة 1977
لذلك فقد كان القرار املتعلق ب�أحكام و�إجراءات التفتي�ش الق�ضائي من القرارات الرئي�سية ال�صادرة من بدايات
تطبيق �أحكام قانون الت�أمينات االجتماعية وهو القرار رقم ) (5ل�سنة  1977واملعمول به من ) 1977/8/14تاريخ ن�شره
باجلريدة الر�سمية( وفـيما يلي �أهم بنود القرار:

مادة ()1
يكون ملوظفـي امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ممن لهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مراقبة تنفـيذ �أحكام قانون
الت�أمينات االجتماعية امل�شار �إليه والقرارات املنفذة له ولهم فـي �سبيل ذلك:
 .1دخول �أماكن العمل فـي مواعيده املعتادة دون �إخطار �سابق لإجراء التحريات الالزمة.
 .2الإطالع على ال�سجالت والدفاتر والأوراق واملحررات وامللفات املتعلقة بتنفـيذ القانون.
 .3التحقق من تعليق ال�شهادة الدالة على �سداد �صاحب العمل ا�شرتاكه فـي امل�ؤ�س�سة.
 .4التحقق من قيام �صاحب العمل بت�سجيل العاملني لديه اخلا�ضعني لأحكام القانون لدى امل�ؤ�س�سة خالل ع�شرة �أيام من
تاريخ �إلتحاقهم لديه.
� .5إجراء التحريات الالزمة و�سماع �أقوال �صاحب العمل �أو من ميثله والعمال املوجودين فـي خدمته و�إثبات ذلك كتابة �إذا لزم الأمر.
 .6حترير حما�ضر بنتيجة التفتي�ش و�إحالة ما ي�سفر منها عن وجود جرمية من اجلرائم التي يعاقب عليها القانون �إىل
النيابة العامة �أو املحقق املخت�ص.

مادة ()2
على موظفـي امل�ؤ�س�سة ممن لديهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية حمل البطاقة ال�شخ�صية التي تثبت �صفتهم وعليهم
�إبرازها عندما يطلب منهم ذلك.

المطلوب من أصحاب األعمال
 .1الإلتزام بتقدمي بيانات االلتحاق و�إنتهاء اخلدمة للعاملني وتعديالت الرواتب ح�سب املواعيد املحددة قانوناً.
.2
.3
.4
.5

االحتفاظ بال�سجالت املالية املتعلقة برواتب العاملني.
االحتفاظ بال�سجالت الإدارية للموظفـني واملت�ضمنة قرارات التعيني �أو عقود العمل والقرارات الإدارية الالحقة
واجلزاءات والإجازات وزيادة الرواتب و�إنهاء اخلدمة.
متكني املفت�ش الق�ضائي من الإطالع على جميع ال�سجالت وامل�ستندات املذكورة �أعاله ح�سب الطلب.
حتديد عناوين مقار �صاحب العمل ب�شكل وا�ضح �سوا ًء املقر الرئي�سي �أو الأفرع الأخرى وكذلك �إخطار امل�ؤ�س�سة ب�أية
تعديالت تطر�أ على عناوين املن�ش�أة.

إرشادات عامة
•
•
•

•

يحق للم�ؤ�س�سة �أن تقوم ب�إجراءات التفتي�ش الق�ضائي فـي �أي وقت �سواء قبل �أو بعد عملية الت�سجيل وحتى بعد �إنتهاء
خدمة امل�ؤمن عليه.
يحق للم�ؤ�س�سة �أن تقوم بت�سجيل �أية عمالة خا�ضعة للقانون بنا ًء على حترياتها حتى لو امتنع �صاحب العمل عن تقدمي
�إ�شعارات االلتحاق.
يرتتب على عدم ت�سجيل العمالة اخلا�ضعة للقانون� ،أو ت�أخري تقدمي هذه الطلبات ،وكذلك اال�شرتاك مبرتبات غري
حقيقية غرامات ومبالغ �إ�ضافـية يتحملها �صاحب العمل.
عالوة على ما قد ت�سببه من ت�أخري فـي �إجناز املعامالت �أو تقدمي ال�شهادات املطلوب تقدميها لبع�ض اجلهات خارج امل�ؤ�س�سة.
يحق للم�ؤ�س�سة القيام ب�إجراءات التفتي�ش الق�ضائي على �صاحب العمل والتحقق من �صحة ت�سجيل العاملني لديه فـي حالة
عدم انتظام �أو توقف �صاحب العمل عن �سداد اال�شرتاكات امل�ستحقة للم�ؤ�س�سة.

نظام التأمين ضد البطالة

تأمين
البطالة

نظام التأمين ضد البطالة
تعزيزاً لل�شمولية فـي تغطية الأخطار التي يتعر�ض لها املواطنون ومنها خطر البطالة الذي برزت احلاجة �إىل تغطيته
فـي �ضوء تداعيات الأزمة املالية العاملية وانعكا�ساتها على دولة الكويت وخا�صة القطاعات غري احلكومية فـيها ،ومتا�شياً مع
اجلهود املبذولة فـي الدولة لت�شجيع العمالة الوطنية لالجتاه نحو العمل فـي هذه القطاعات وت�شجيع هذه القطاعات على
ا�ستقطاب هذه العمالة ،فقد �صدر قانون الت�أمني �ضد البطالة وذلك بهدف حتقيق الأمان االقت�صادي واال�ستقرار االجتماعي
للفئات املخاطبة ب�أحكامه ومبا ينعك�س �إيجاباً على االقت�صاد وتركيبة العمل فـي الدولة وغري ذلك من املجاالت.

الهدف منه
توفـري دخل منا�سب مي ّكن امل�ؤمن عليه من الوفاء مبتطلبات معي�شته ومقومات حياته الأ�سا�سية حتى تتوفر له فر�صة عمل منا�سبة.

الخاضعون للنظام
امل�ؤمن عليهم العاملون بالقطاع الأهلي او النفطي وذلك اعتباراً من .2013/5/1

االشتراكات الشهرية
) (%0٫5يتحملها امل�ؤمن عليه �شهرياً  (%0٫5) +يتحملها �صاحب العمل �شهرياً  (%0٫5) +تتحملها اخلزانة العامة للدولة.
وذلك عن اجمايل مرتب امل�ؤمن عليه فـي الت�أمني الأ�سا�سي والتامني التكميلي.
وت�ؤدى هذه اال�شرتاكات للم�ؤ�س�سة وفقاً لالحكام وفـي املواعيد املحددة قانوناً ل�سداد اال�شرتاكات ال�شهرية امل�ستحقة.

حاالت استحقاق تعويض البطالة:
ي�شرتط ال�ستحقاق التعوي�ض �أن تتوافر فـي امل�ؤمن عليه فـي تاريخ انتهاء اخلدمة ال�شروط الآتية:
�	-1أال تقل ال�سن عن الثامنة ع�شرة و�أال تزيد على ال�ستني.

�	-2أن يكون قد �أكمل املدة املقررة ال�ستحقاق التعوي�ض وفقاً للمن�صو�ص عليه قانوناً ،على �أن تكون منها �ستة �أ�شهر على
الأقل مت�صلة �سابقة على ا�ستحقاق التعوي�ض وذلك فـي كل مرة من مرات ا�ستحقاقه.
�	-3أن يكون قادراً على العمل.
�	-4أال يكون م�ستحقاً ل�صرف املعا�ش التقاعدي.

مقدار تعويض البطالة
•

ي�ستحـق امل�ؤمن عليه الذي ت�سري فـي �ش�أنــــه �أحكــــام القانون تعوي�ض بطالة بواقع ) (%60من املرتب الذي يح�سب على
�أ�سا�سه املعا�ش التقاعدي وفقاً لأحكام املادة ) (19من قانون الت�أمينات االجتماعية بالإ�ضافة �إىل املعا�ش امل�ستحق عن
ر�صيده فـي الت�أمني التكميلي بافرتا�ض ا�ستحقاقه له فـي تاريخ انتهاء اخلدمة.

•

وي�ضاف �إىل هذا التعوي�ض الزيادات التي ت�صرفها الدولة للعاملني فـي القطاعني الأهلي والنفطي م�ضافة �إىل مرتباتهم
دون �أن تخ�ضع لأي من قوانني الت�أمينات االجتماعية.

•

وال يجوز احلجـز �أو النزول عن هذا التعوي�ض والزيادات امل�ضافة �إليه �إال وفاء لنفقة حمكوم بها من الق�ضاء ومبا ال
يجاوز الربع.

ميعاد استحقاق تعويض البطالة وعدد مرات االستحقاق
ي�ستحق التعوي�ض من اليوم الثامن النتهاء اخلدمة �إذ قيد امل�ؤمن عليه ا�سمه لدى برنامج �إعادة هيكلة القوى العاملة
واجلهاز التنفـيذي للدولة خالل ثالثني يوماً من تاريخ انتهاء اخلدمة و�إال ا�ستحق التعوي�ض من تاريخ تقدمي الطلب.
ويكون ال�صرف ملدة ال جتاوز )�ستة �أ�شهر( فـي كل مرة من مرات ا�ستحقاقه على النحو الآتي:
 -1ي�ستحق التعوي�ض للمرة الأوىل �إذا كانت مدة اال�شرتاك املح�سوبة فـي هذا الت�أمني املقرر مبوجب القانون )�ستة �أ�شهر(
مت�صلة على الأقل.
 -2ي�ستحق التعوي�ض للمرة الثانية �إذا كانت مدة اال�شرتاك املح�سوبة فـي الت�أمني )ثمانية ع�شر �شهراً( على الأقل.
 -3ي�ستحق التعوي�ض فـي �أي مرة الحقه �إذا كانت مدة اال�شرتاك املح�سوبة فـي ذلك الت�أمني )�ستة وثالثني �شهراً( على الأقل.

حاالت إيقاف صرف تعويض البطالة
يوقف �صرف التعوي�ض فـي احلاالت الآتية:
 -1رف�ض امل�ؤمن عليه االلتحاق بالعمل املنا�سب الذي يتاح له.
 -2رف�ض امل�ؤمن عليه االلتحاق بالدورة التدريبية التي حتدد له من قبل برنامج �إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفـيذي
للدولة.
 -3ا�شتغال امل�ؤمن عليه حل�سابه اخلا�ص.
 -4التحاق امل�ؤمن عليه بعمل لدى الغري.
 -5عدم االلتزام باملواعيد التي حتدد للمراجعة �أو االمتناع عن تقدمي امل�ستندات املطلوبة.
وي�صرف فـي احلالة املن�صو�ص عليها فـي البند ) (4الفرق بني مقدار التعوي�ض وبني الأجر �إذا كان �أقل من التعوي�ض
وذلك للمدة الباقية من مدة اال�ستحقاق.
وفـي جميع الأحوال يعود احلق فـي �صرف التعوي�ض بزوال �سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة اال�ستحقاق.

حاالت سقوط الحق فـي صرف تعويض البطالة
ي�سقط حق امل�ؤمن عليه فـي �صرف التعوي�ض فـي احلاالت الآتية:
�	-1إذا رف�ض االلتحاق بالعمل املنا�سب الذي يتاح له مرتني.
�	-2إذا رف�ض االلتحاق بالدورات التدريبية التي حتدد له مرتني.
�	-3إذا ا�ستحق �صرف املعا�ش التقاعدي.
�	-4إذا مل يقيد ا�سمه لدى برنامج �إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفـيذي للدولة خالل )�ستة �أ�شهر( من تاريخ انتهاء
اخلدمة.

أحكام عامة
ال يجوز اجلمع بني التعوي�ض املن�صو�ص عليه فـي هذا القانون وبني �أي مبالغ �أخرى متنح ب�صفة دورية من اخلزانة
العامة للدولة .حيث يتعني على امل�ؤمن عليه �إخطار امل�ؤ�س�سة واجلهة القائمة ب�صرف املبالغ املذكورة لتتوىل من جانبها حتديد
ما يوقف منها

العقوبات
مع عدم االخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر ،يعاقب كل من يديل ببيانات غري �صحيحة ــ بق�صد
احل�صول على التعوي�ض املن�صو�ص عليه فـي هذا القانون ـ بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـي املواد ) (119و ) (120و )(122
من قانون الت�أمينات االجتماعية امل�شار �إليه ،وت�سري �أحكام املادة ) (124منه فـي �ش�أن الغرامات واملبالغ املحكوم بها ملخالفة
�أحكام هذا القانون.

المعاشات المستحقة بسبب اإلعاقة

معاشات
إعاقة

المعاشات المستحقة بسبب اإلعاقة
بد�أ العمل بالقانون رقم ) (8ل�سنة  2010ب�ش�أن حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة فـي  ،2010/5/29وقد ت�ضمن
القانون �أحكاماً تقرر معا�شات للمعاقني ،وللمكلفـني برعايتهم ،طبقاً لل�شروط وال�ضوابط املن�صو�ص عليها فـيه والقرارات
املنفذة له ،وفـيما يلي موجز لأحكام هذه املعا�شات مع مقتطفات من القانون رقم ) (8ل�سنة  2010امل�شار �إليه.

المعاش المقرر للمعاق وفقًا للمادة ( )41من القانون
ي�ستحق امل�ؤمن عليه �أو امل�ستفـيد املعاق معا�شاً تقاعدياً وفقاً للأحكام التالية:
•

�أن تكون الإعاقة دائمة ومتو�سطة �أو �شديدة ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الفنية بالهيئة العامة ل�شئون ذوي الإعاقة.

•

�أن تبلغ مدة اال�شرتاك املح�سوبة فـي الت�أمني على االقل � 15سنة للذكور و� 10سنوات للإناث.

•

يح�سب املعا�ش التقاعدي بواقع  %100من املرتب فـي الت�أمني الأ�سا�سي ،ويح�سب املعا�ش التكميلي وفقاً للقواعد العامة
املقررة فـي هذا ال�ش�أن.

•

الي�شرتط ال�ستحقاق املعا�ش بلوغ �سن حمددة.

المعاش المقرر للمعاق العاجز عن العمل وفقًا للمادة ( )43من القانون
•

ي�ستحق املعاق العاجز عن العمل معا�ش �إعاقة وفقاً لل�شروط والأو�ضاع ال�صادر بها قرار من الهيئة العامة ل�شئون ذوي
الإعاقة ،وتقوم امل�ؤ�س�سة ب�صرفه بعد حتديد مقداره من قبل الهيئة ملن تنطبق عليهم �شروط ا�ستحقاقه.

•

وال يجوز اجلمع بني هذا املعا�ش و�أي خم�ص�صات �أو معا�شات �أخرى ،وي�صرف الأكرب قيمة.

المعاش المقرر للمكلف برعاية معاق وفقًا للمادة ( )42من القانون
 -1ي�ستحق املعا�ش التقاعدي للم�ؤمن عليه �أو امل�ستفـيد املكلف برعاية معاق وفقاً للأحكام التالية:
	�أ�	-أن تبلغ مدة اال�شرتاك على الأقل )� (20سنة بالن�سبة للذكور و)� (15سنة بالن�سبة لالناث.

ب�	-أن يكون املعاق كويتي �أو ممن يتقرر �سريان القانون عليهم.
ج�	-أن تكون الإعاقة دائمة ومتو�سطة �أو �شديدة.
د�	-أن يكون املكلف بالرعاية قادراً على توفـريها والقيام ب�شئونها.
هـ�	-أن يكون قد م�ضى على الزواج فـي تاريخ �إنتهاء اخلدمة مدة �سنتني مت�صلتني فـي حال طلب ال�صرف ب�سبب �إعاقة
الزوج �أو الزوجة.
و�	-أن يقر املعاق �أو وليه �أو الو�صي �أو القيم عليه ح�سب االحوال ب�أن طالب ال�صرف هو الذي يقوم برعايته.
ز�	-أن يكون طالب ال�صرف مقيما مع املعاق �إقامة م�شرتكة.
 -2يح�سب املعا�ش التقاعدي بواقع  %100من املرتب فـي الت�أمني الأ�سا�سي ،ويح�سب املعا�ش التكميلي وفقاً للقواعد العامة
املقررة فـي هذا ال�ش�أن.
وجدير بالذكر �أن املعا�شات امل�شار �إليها ي�سرى فـي �ش�أنها �أحكام قانون الت�أمينات االجتماعية فـيما مل يرد فـي �ش�أنها حكم
خا�ص.

مقتطفات من القانون رقم ( )8لسنة  2010بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
مادة ( :)1فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يق�صد باالتي
 .1ال�شخ�ص ذو الإعاقة :كل من يعاين اعتالالت دائمة كلية �أو جزئية ت�ؤدي �إىل ق�صور فـي قدراته البدنية �أو العقلية
�أو احل�سية قد متنعه من ت�أمني م�ستلزمات حياته �أو امل�شاركة ب�صورة كاملة وفعالة فـي املجتمع على قدم امل�ساواة مع
الآخرين.
 .2اللجنة الفنية املخت�صة :هي اجلهة التي ي�صدر فـي ت�شكيلها وحتديد اخت�صا�صاتها قرار من الهيئة وت�ضم فريقاً من
ذوى االخت�صا�صات فـي جمال الإعاقة.
 .3الهيئة :الهيئة العامة ل�ش�ؤون ذوي الإعاقة.
 .4املجل�س الأعلى :املجل�س الأعلى للهيئة العامة ل�ش�ؤون ذوي الإعاقة.
 .5جمل�س الإدارة ـ جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�ش�ؤون ذوي الإعاقة.
 .6الرئي�س :رئي�س املجل�س الأعلى للهيئة العامة ل�ش�ؤون ذوي الإعاقة.

مادة

( :)2ت�سري �أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيني كما ت�سري على �أبناء الكويتية من غري كويتي وذلك

فـي حدود الرعاية ال�صحية والتعليمية واحلقوق الوظيفـية الواردة فـي هذا القانون.
ويجوز للهيئة �أن تقرر �سريان بع�ض �أحكامه على ذوي الإعاقة من غري الكويتيني وفقاً لل�شروط وال�ضوابط التي تراها
بعد موافقة املجل�س الأعلى.
مادة ( :)3يعامل ال�شخ�ص ذو الإعاقة غري الكويتي من �أم كويتية منذ ميالده معاملــة الكويتــي مــدى احلياة بقرار ي�صدر
من وزير الداخليــة وفقــاً للقانون رقم  21ل�سنــة  2000بتعديــل بعــ�ض �أحكام املر�ســوم الأميــري رقــم  15ل�سـنـــة 1959
الـخــا�ص بقــانــون اجلن�سية الكويتية.

مادة ( :)25يتوىل تقدمي الرعاية لذوي الإعاقة كل من الأم فالأب والزوج �أو الزوجة ح�سب الأحوال طاملا كانوا قادرين على
توفـريها والقيام فـي �شئونها ،ف�إذا تبني عدم توافر هذه الرعاية يكون املكلف بها قانوناً �أحد �أقاربه املقيمني فـي دولة
الكويت ممن يقدر على القيام مب�سئولية رعاية ذوي الإعاقة واملحافظة عليه والإ�شراف على �شئون حياته ،وذلك وفق
الرتتيب التايل :الأوالد ثم �أوالد الأوالد ثم الإخوة و�إذا تعدد �أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتوىل رعاية ذي الإعاقة
مع �إخطار امل�شرف بذلك.
	�أما �إذا مل يتم االتفاق بينهم ومل يتقدم �أحد لتويل الرعاية ترفع الهيئة الأمر �إىل املحكمة املخت�صة لتكليف من يتوىل من
الأقارب امل�شار �إليهم �أو من غريهم رعاية ذوي الإعاقة �أو تقرير �إقامته فـي �إحدى دور الرعاية االجتماعية بح�سب كل
حالة وظروفها اخلا�صة.
مادة ( :)28للهيئة �أن تطلب من املحكمة تغيري املكلف بالرعاية �أو �إحالة ذي الإعاقة �إىل �إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل �إذا دعت احلاجة �إىل ذلك.

مادة ( :)29ي�صرف خم�ص�ص �شهري لل�شخ�ص ذي الإعاقة حتى �سن � 18سنة حتدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة
الفنية املخت�صة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة ،وي�ستمر �صرفه �إذا ا�ستمر بالدرا�سة اجلامعية حتى �سن ال�ساد�سة والع�شرين.

كذلك ت�ستحق املر�أة التي ترعى معاقاً ذا �إعاقة �شديدة وال تعمل خم�ص�صاً �شهرياً وفقاً لل�شروط وال�ضوابط التي ت�ضعها
الهيئة.
ويوقف �صرف املخ�ص�ص ال�شهري فـي حالة مت ال�شفاء من الإعاقة بناء على �شهادة من اللجنة املخت�صة.

مادة

( :)30ت�سري �أحكام املواد التالية من هذا الف�صل على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال�شديدة واملتو�سطة ما مل يرد ن�ص

مادة

( :)36تزاد العالوة االجتماعية املقررة قانونا للأوالد بن�سبة  %100من قيمتها الأ�صلية عن كل ولد من الأوالد ذوي

يخالف ذلك.

الإعاقة ،وي�ستثنى الأوالد ذوو الإعاقة من عدد الأوالد الذي حدده القانون ملنح تلك العالوة .وتعاد ت�سوية املعا�شات
التقاعدية التي ي�ستحق �أ�صحابها هذه الزيادة على �أ�سا�سها ،وال ت�صرف فروق مالية عن الفرتة ال�سابقة على تاريخ
العمل بهذا القانون.
وفـي جميع الأحوال ال تخ�ضع العالوة الواردة فـي هذه املادة �إىل �أي ا�ستقطاعات فـي حالة ت�سوية املعا�ش التقاعدي
ويحتفظ ذوو الإعاقة بالعالوة امل�شار �إليها عند توزيع �أن�صبة للمعا�ش التقاعدي على امل�ستحقني.
مادة ( : )41ا�ستثناء من �أحكام قانون الت�أمينات االجتماعية وقانون معا�شات الع�سكريني ي�ستحق امل�ؤمن عليه �أو امل�ستفـيد
الذي تقرر اللجنة الفنية املخت�صة انه معاق معا�شاً تقاعدياً يعادل  %100من املرتب �إذا بلغت مدة اخلدمة املح�سوبة
فـي املعا�ش � 15سنة على الأقل بالن�سبة للذكور و� 10سنوات بالن�سبة للإناث ،وال ي�شرتط للح�صول على املعا�ش فـي هذه
احلالة بلوغ �سن معينة.
مادة ( : )42ا�ستثناء من �أحكام قانون الت�أمينات االجتماعية وقانون معا�شات الع�سكريني ي�ستحق امل�ؤمن عليه �أو امل�ستفـيد
املكلف قانونا برعاية معاق ذي �إعاقة متو�سطة �أو �شديدة معا�شا تقاعديا يعادل  %100من املرتب �إذا بلغت مدة اخلدمة
املح�سوبة فـي املعا�ش � 20سنة للذكور و� 15سنة بالن�سبة للإناث ،وال ي�شرتط للح�صول على املعا�ش فـي هذه احلالة بلوغ
�سن معينة ،وذلك وفقا لل�شروط وال�ضوابط التي ت�ضعها الهيئة باالتفاق مع م�ؤ�س�سة الت�أمينات االجتماعية.
مادة ( :)43ي�ستحق ال�شخ�ص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معا�ش �إعاقة طبقاً لل�شروط والأو�ضاع التي ي�صدر بها قرار من
الهيئة .وال يجوز اجلمع بني هذا املعا�ش واملخ�ص�ص ال�شهري امل�ستحق طبقاً للمادة ) (29واملعا�ش امل�ستحق طبقا للمادة
) (41من هذا القانون �أو طبقا لقانوين الت�أمينات االجتماعية �أو معا�شات ومكاف�آت التقاعد للع�سكريني امل�شار �إليهما
وي�صرف لذي الإعاقة املعا�ش الأكرب منهما.

مادة ( :)66يعهد �إىل امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية بتنفـيذ �أحكام املعا�شات املقررة مبوجب هذا القانون وي�سري
فـي �ش�أنها �أحكام قانون الت�أمينات االجتماعية فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص.

مادة ( :)69تتحمل اخلزانة العامة الأعباء املالية الناجتة من تطبيق هذا القانون.
مادة ( :)70يلغى القانون رقم  49ل�سنة  1996امل�شار �إليه وكل حكم يخالف �أحكام هذا القانون .وتبقى كافة القرارات
ال�صادرة تنفـيذاً له معموالً بها فـيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون حلني �صدور اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذه.
مادة ( :)71يعمل بهذا القانون بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية.
ن�شر بالعدد ) (964من اجلريدة الر�سمية ال�صادر بتاريخ 2010/2/28

القانون رقم ( )110لسنة 2014

بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات
االجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد
للعسكريين عند انتهاء االشتراك

المكافأة
المالية

�صدر فـي  2014/7/23القانون رقم ) (110ل�سنة  2014مقرراً مكاف�أة مالية للعاملني اخلا�ضعني له فـي كافة القطاعات وكذا
العاملني حل�سابهم اخلا�ص وذلك بهدف التخفيف من �أعباء املواطنني عند تقاعدهم وتوفري احلياة الكرمية لهم ،وحتقيق
العدالة وامل�ساواة بينهم.
وقد ن�شر هذا القانون فـي اجلريدة الر�سمية فـي  2014/8/10ون�ص على العمل به من  ،2015/1/1ومن �أبرز الأحكام
املنظمة للحقوق وااللتزامات املقررة به ما يلي:

أو ً
ال :الفئات التي يسري عليها القانون:
-

امل�ؤمن عليهم الذين يعملون فـي كافة القطاعات املدنية والع�سكرية وكذلك املزاولون لأن�شطة مبوجب ت�صريح �أو ترخي�ص
من ال�سلطات املخت�صة ك�أ�صحاب الأعمال و�أ�صحاب احلرف واملهن احلرة.

وي�ستثنى من تطبيق القانون ما يلي:
-

امل�ؤمن عليهم العاملون فـي القطاع احلكومي )املدين والع�سكري( وال�شركات اململوكة للدولة بالكامل الذين التحقوا
بالعمل قبل ن�شر القانون فـي  2014/8/10لدى جهات تقرر للعاملني لديها مكاف�أة مالية عند انتهاء اخلدمة ،حيث
حتتفظ هذه الفئة ب�أحقيتها مبا هو مقرر لها لدى اجلهات التي تعمل لديها �أياً كان تاريخ انتهاء خدمتها� ،أما من يلتحق
من تاريخ الن�شر فيكون معام ً
ال ب�أحكام القانون وي�ستحق املكاف�أة املقررة به بتوافر �شروطها.

-

امل�ؤمن عليهم العاملون فـي اجلهات امل�شار �إليها فـي البند ال�سابق الذين ا�ستحقوا مكاف�أة مالية عند انتهاء اخلدمة قبل
العمل بهذا القانون ،لتحقق الغر�ض من القانون وهو �صرف مكاف�أة مالية عند انتهاء اخلدمة.

-

امل�ؤمن عليهم العاملون قبل �سريان هذا القانون لدى امل�ؤ�س�سات العامة �أو ال�شركات اململوكة لها فـي حال النقل فيما بينهم
بعقد عمل جديد .حيث حتتفظ هذه الفئة بحقها باملكاف�أة طبقاً للت�شريعات والعقود املقررة لها.

-

امل�ؤمن عليهم العاملون لدى الغري فـي كافة القطاعات املدنية والع�سكرية وكذا العاملون حل�سابهم اخلا�ص الذين
ا�ستحقوا املكاف�أة املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون بعد العمل به ،لعدم جواز ازدواجية اال�ستفادة من هذه املكاف�أة.

ثانيًا :تمويل المكافأة المقررة بالقانون:
متول املكاف�أة باال�شرتاكات ال�شهرية امل�ستحقة على امل�ؤمن عليه بواقع ) (%2.5من املرتب �أو �شريحة الدخل.

وكذا باال�شرتاكات ال�شهرية التي ت�ؤديها اخلزانة العامة بواقع ) (%5بالإ�ضافة �إىل ح�صيلة ا�ستثمار �أموال ال�صندوق واملوارد الأخرى.
ويكون احلد الأق�صى لأداء اال�شرتاكات )� (18سنة ،حيث يقف �أداء اال�شرتاكات بعد ذلك.
ويعتد فـي حتديد املرتب الذي حت�سب على �أ�سا�سه اال�شرتاكات باملرتب اخلا�ضع للت�أمني الأ�سا�سي بحد �أق�صى ) 1500د.ك(
ومن ثم ال ي�شمل العنا�صر التي تدخل �ضمن املرتب اخلا�ضع للت�أمني التكميلي كالبدالت واملكاف�آت وغريها .وي�سري ذلك على
�شريحة الدخل للم�ؤمن عليهم بالباب اخلام�س.

ثالثًا :حساب المكافأة وصرفها:
حت�سب املكاف�أة مبا يعادل املرتب الذي يح�سب على �أ�سا�سه املعا�ش التقاعدي عن كل �سنة من �سنوات اال�شرتاك بحد �أق�صى
)� (18سنة.
و�إذا كان املرتب الذي حت�سب على �أ�سا�سه املكاف�أة يقل عن ) 1000د.ك( يزاد بواقع ) 200د.ك( �أو ما يكمل الـ) 1000د.ك(
�أيهما �أقل.
وت�صرف املكاف�أة من تاريخ ا�ستحقاق املعا�ش التقاعدي ،ويف حالة الوفاة ت�صرف للورثة ال�شرعيني.
وال يجوز �أن تقل املكاف�أة امل�ستحقة فـي حالة الوفاة �أو العجز الكامل عن املكاف�أة املح�سوبة على �أ�سا�س )� (9سنوات.

رابعًا :شروط استحقاق المكافأة:
ت�ستحق املكاف�أة بتوافر ال�شرطني التاليني:
�	- 1أن يكون امل�ؤمن عليه م�ستحقاً ملعا�ش تقاعدي عند انتهاء اال�شرتاك.
�	- 2أال تقل �صايف مدة اال�شرتاك بعد  2015/1/1عن )� (24شهراً كاملة ،وي�ستثنى من هذا ال�شرط ما يلي:
�أ  -حاالت انتهاء اال�شرتاك ب�سبب الوفاة �أو العجز الكامل �أو بلوغ ال�سن املقررة قانوناً لرتك اخلدمة �أو عند بلوغ �سن ).(65
ب  -حاالت انتهاء اال�شرتاك �إذا بلغت مدة اخلدمة الفعلية املح�سوبة )� (30سنة.

أسئلة وأجوبة
حول أبرز أحكام القانون رقم ( )110لسنة 2014
( )1ما هي �أغرا�ض القانون؟
يهدف القانون �إىل التخفيف من �أعباء املواطنني وحت�سني �أو�ضاعهم وم�ستوى املعي�شة لهم فـي املرحلة الالحقة على انتهاء
خدماتهم و�أن�شطتهم التي تدر عليهم دخ ً
ال �إن كانوا من �أ�صحاب الرخ�ص �أو املهن احلرة.
كما ي�سعى �إىل �إيجاد �صيغة موحدة ملكاف�آت نهاية اخلدمة تقلل من الفوارق القائمة ما بني القطاعات والوظائف املختلفة فـي
الدولة وذلك بغر�ض حتقيق العدالة وامل�ساواة.
( )2من هم املخاطبون ب�أحكام القانون؟
يخاطب القانون ب�شكل عام ) (3فئات من املواطنني وهم:
�أ.

العاملون فـي وظائف حكومية �أو فـي القطاعني الأهلي والنفطي اخلا�ضعون لأحكام الباب الثالث من قانون الت�أمينات
االجتماعية.

ب .الع�سكريون الكويتيون )جي�ش وقوات م�سلحة /ال�شرطة /احلر�س الوطني(.
ج .العاملون حل�سابهم اخلا�ص اخلا�ضعون لأحكام الباب اخلام�س من قانون الت�أمينات االجتماعية مثل )�أ�صحاب الرخ�ص
والت�صاريح التجارية /املحامني /الأطباء ..وغريهم(.
( )3هل يوجد فئات م�ستثناة من اخل�ضوع للقانون؟
نعم ،توجد ) (4فئات م�ستثناة من اخل�ضوع لأحكامه كما هو وارد فـي البندين )�أوالً( و)ثانياً( على النحو التايل:
�أو ًال :هناك �أحكام تتعلق بالعاملني فـي القطاع احلكومي )مدين وع�سكري( �أو فـي ال�شركات اململوكة للدولة بالكامل� ،إذ
ي�ستثنى منهم:
 .1من التحق بالعمل قبل ن�شر هذا القانون وكانت جهة عمله تقرر له مكاف�أة انتهاء خدمة� ،إذ ي�سري عليه النظام املعمول به
لدى �صاحب العمل وال ي�سري عليه هذا القانون ،وذلك �أياً كان م�صدر االلتزام باملكاف�أة )قانون /الئحة  /قرار /عقد(.

 .2من �سبق �أن ا�ستحق مكاف�أة انتهاء اخلدمة قبل العمل بهذا القانون.
 .3من يعمل لدى �إحدى امل�ؤ�س�سات العامة �أو ال�شركات اململوكة لها قبل العمل بهذا القانون ،ثم يتم نقله فيما بينهم بعقد
عمل جديد.
ثانياً :هناك �أحكام عامة ت�سري على القطاعات امل�شار �إليها بالإ�ضافة �إىل القطاعني الأهلي والنفطي غري اململوك للدولة �إذ
ال ي�سري القانون على من ا�ستحق املكاف�أة املقررة فـي القانون بعد بدء العمل به ،حيث �أن املكاف�أة ت�ستحق ملرة واحدة فقط.
وهذه اال�ستثناءات مقررة باعتبار �أن الغر�ض من تقرير احلق فـي املكاف�أة متحقق �أ�ص ً
ال ب�ش�أن هذه الفئات فال توجد حاجة
لإخ�ضاعهم لهذا القانون.
( )4ما �أثر تطبيق القانون على العاملني فـي القطاعني الأهلي والنفطي فـي غري ال�شركات اململوكة للدولة بالكامل؟
يرتتب على تطبيق القانون على العاملني فـي هذين القطاعني قبل ن�شر القانون �سريان �أحكامه عليهم حتى لو كان مقرراً لهم
مكاف�أة نهاية خدمة لدى �صاحب العمل ،ومن ثم �سي�صبح من حقهم اجلمع بني ما قد يكون مقرراً لهم من مكاف�أة نهاية خدمة
لدى �صاحب العمل وبني املكاف�أة املقررة فـي هذا القانون.
ويقت�صر ذلك على من �سبق �أن التحق بالعمل بهذه القطاعات قبل ن�شر هذا القانون ،و�أما من يلتحق به من تاريخ ن�شره فيكون
خماطباً ب�أحكامه وي�ستحق املكاف�أة املقررة فيه دون �سواها.
( )5من هي اجلهة املخت�صة بتنفيذ �أحكام هذا القانون؟
تخت�ص امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية بذلك� ،سواء من حيث �إدارة ال�صندوق اخلا�ص باملكاف�أة ،و�صرف احلقوق املقررة فيه.
( )6ما هي التزامات امل�ؤمن عليهم ح�سب هذا القانون وماذا يتقرر لهم من حقوق؟
تتحدد االلتزامات بالن�سبة للم�ؤمن عليهم وامل�ستفيدين ب�أداء ا�شرتاك بن�سبة ) (%2.5من املرتب الذي يخ�ضع للت�أمني الأ�سا�سي
وبحد �أق�صى ) 1500د.ك( ،وبالن�سبة للخا�ضعني للباب اخلام�س من القانون فيلتزمون ب�أداء ) (%2.5من قيمة �شريحة الدخل
ال�شهري فـي الت�أمني الأ�سا�سي باحلد املذكور.

ً
وفقا لهذا القانون؟
( )7مباذا يلتزم �أ�صحاب الأعمال
يلتزم �أ�صحاب الأعمال مبا يلي:
 .1توريد اال�شرتاكات امل�ستحقة عن امل�ؤمن عليهم العاملني لديهم �إىل امل�ؤ�س�سة خالل املواعيد املحددة لذلك.
�	.2إخطار امل�ؤ�س�سة فـي كل مرة يتم فيها �صرف مكاف�أة انتهاء اخلدمة لأي من امل�ؤمن عليهم العاملني لديهم مع �إرفاق
امل�ستندات الدالة.
( )8كيف يتم متويل املكاف�أة املقررة فـي القانون؟
يتم التمويل عن طريق ال�صندوق املن�ش�أ لهذا الغر�ض ،والذي تقرر �أحكام القانون �إ�ضافته �إىل ال�صناديق املن�ش�أة مبوجب
قانون الت�أمينات االجتماعية ،ومن ثم ي�سري عليه ما ي�سري على �صناديق الت�أمينات االجتماعية من �أحكام ،وعلى الأخ�ص ما
يتعلق بفح�ص املركز املايل و�سداد �أي عجز والت�صرف باالحتياطيات .وميول ال�صندوق ب�شكل �أ�سا�سي باال�شرتاكات ال�شهرية
امل�ستحقة عن امل�ؤمن عليهم بواقع ) (%2.5من قيمة املرتب �أو �شريحة الدخل فـي الت�أمني الأ�سا�سي ،وكذا اال�شرتاكات ال�شهرية
التي ت�ؤديها اخلزانة العامة بواقع ).(%5
( )9كيف يتم ح�ساب املكاف�أة عند انتهاء اال�شرتاك ،وما هي املدد التي تدخل فـي ح�سابها؟
حت�سب املكاف�أة مبا يعادل املرتب الذي يح�سب على �أ�سا�سه املعا�ش التقاعدي فـي تاريخ انتهاء اخلدمة عن كل �سنة من �سنوات
اال�شرتاك الفعلية وامل�ضمومة وفقاً لهذا القانون ،بحد �أق�صى )� (18سنة.
علماً ب�أن املعا�ش التقاعدي يتم ح�سابه وفقاً لأحكام املادة ) (19من قانون الت�أمينات االجتماعية بالن�سبة للخا�ضعني لت�أمني
الباب الثالث )وهم العاملني لدى �أ�صحاب الأعمال فـي القطاعات املختلفة وي�سري ذلك على الع�سكريني( بينما يتم ح�سابه
وفقاً للمادة ) (61بالن�سبة للخا�ضعني لأحكام ت�أمني الباب اخلام�س.
واجلدير بالذكر� ،أن القانون يقرر زيادة على املرتب الذي حت�سب عليه املكاف�أة �إذا كان املرتب امل�شار �إليه يقل عن ) 1000د.ك(

بواقع ) 200د.ك( �أو ما يكمل ) 1000د.ك( �أيهما �أقل.

مثال ) :(1م�ؤمن عليه مرتب ح�ساب معا�شه ) 850د.ك( يزاد املرتب مبا يكمل ) 1000د.ك( ،فتكون الزيادة امل�ستحقة فـي هذه
احلالة ) 150د.ك( وت�سوى املكاف�أة على �أ�سا�س مرتب ) 1000د.ك(.
مثال ) :(2م�ؤمن عليه مرتب ح�ساب معا�شه ) 750د.ك( يزاد املرتب باحلد الأق�صى وهو ) 200د.ك( فت�سوى املكاف�أة على
�أ�سا�س مرتب ) 950د.ك(.

( )10ما الآثار املرتتبة على بلوغ احلد الأق�صى ملدة الإ�شرتاك؟
يرتتب على بلوغ احلد الأق�صى وهو )� (18سنة ،عدم ا�ستحقاق �أي ا�شرتاكات عما يزيد على ذلك �سواء من قبل امل�ؤمن عليه
�أو اخلزانة العامة كما �أنه ال ي�ستحق عن ذلك �أي حقوق فيما يتعلق باملكاف�أة.
( )11هل �صرف املكاف�أة مرتبط ب�صرف املعا�ش التقاعدي؟
ت�صرف املكاف�أة عند ا�ستحقاق املعا�ش التقاعدي وب�صرف النظر عما �إذا كان املعا�ش حال �أم م�ؤجل ال�صرف ،ومن ثم فمن
املت�صور �أن ي�ستحق امل�ؤمن عليه �صرف املكاف�أة دون �صرف املعا�ش التقاعدي.
علماً ب�أنه فـي حالة الوفاة ،ت�صرف املكاف�أة للورثة ال�شرعيني.
( )12ما هي حقوق امل�ؤمن عليه املوجود فـي اخلدمة فـي تاريخ العمل بالقانون وت�سري فـي �ش�أنه �أحكامه �إذا انتهى ا�شرتاكه
قبل ا�ستكمال (� )18سنة وتوافرت فيه �شروط ا�ستحقاق املكاف�أة املالية؟
يقرر القانون �أحقية هذه احلاالت عند انتهاء ا�شرتاكها فـي �أن ي�ضم لها من مدد ا�شرتاكها الفعلية ال�سابقة على العمل بهذا
القانون ما يكمل احلد الأق�صى للمدة التي ت�ستحق عنها املكاف�أة وهو )� (18سنة ،حيث ي�ستحق ما يعادل مرتب ح�ساب املعا�ش عند
انتهاء اخلدمة عن كل �سنة ،ويخ�صم من املكاف�أة مقابل ال�ضم الذي يلتزم ب�أدائه امل�ؤمن عليه فـي هذه احلالة ،وفقاً ملا �سريد تالياً.
( )13ما هو مقابل ال�ضم فـي هذه احلالة؟
يتحمل امل�ؤمن عليه ن�سبة ) (%2.5من مرتبه الأخري عن كل �شهر من املدة امل�ضمومة ،ويخ�صم جمموع املبلغ بالكامل من مكاف�أة
نهاية اخلدمة امل�ستحقة عن ذلك.
وتتحمل اخلزانة العامة التكلفة االكتوارية امل�ستحقة عن ال�ضم بعد خ�صم التكلفة التي ي�ؤديها امل�ؤمن عليه.
( )14هل ي�ستفيد امل�ؤمن عليه الذي �أم�ضى (� )30سنة فـي اخلدمة قبل العمل بهذا القانون من اال�ستمرار فـي اال�شرتاك بعد
العمل به؟
ي�ستفيد امل�ؤمن عليه من اال�ستمرار فـي اال�شرتاك وفقاً لهذا القانون على النحو التايل:
�	.1إن من �ش�أن ا�ستمرار ا�شرتاكه �أن يتيح له احت�ساب مدة ا�شرتاك وفقاً لهذا القانون تدخل فـي ح�ساب املكاف�أة امل�ستحقة

له ،وكلما زادت مدة اال�شرتاك املح�سوبة كلما قل عدد ال�سنوات املطلوب �ضمها من مدة خدمته ال�سابقة لإكمال الـ )(18
�سنة املطلوبة ،وبذلك ينخف�ض مقابل ال�ضم الذي يخ�صم دفعة واحدة من قيمة املكاف�أة امل�ستحقة له.
�	.2أي�ضاً يتيح اال�ستمرار فـي اال�شرتاك للم�ؤمن عليه اال�ستفادة من �أي زيادة تتقرر فـي املرتب اخلا�ضع للت�أمني الأ�سا�سي
بحده الأق�صى املقرر له وهو ما يرتتب عليه زيادة املكاف�أة فـي هذه احلدود.
 .3كما ي�ستفيد امل�ؤمن عليه فـي هذه احلالة بالإ�ضافة �إىل املكاف�أة املقررة فـي هذا القانون من مكاف�أة التقاعد املقررة فـي
قانون الت�أمينات االجتماعية �أو قانون معا�شات ومكاف�آت التقاعد للع�سكريني وكذا الزيادة فيها عن كل مدة تزيد على
احلد الأق�صى ال�ستحقاق املعا�ش التقاعدي.
( )15ما هي حقوق امل�ؤمن عليه الذي يقوم ب�إنهاء ا�شرتاكه قبل ا�ستحقاق املعا�ش التقاعدي؟
ال ي�ستحق امل�ؤمن عليه مكاف�أة نهاية اخلدمة امل�شار �إليها ،لكنه ي�ستحق مبلغاً بدي ً
ال للمكاف�أة ي�صرف له من دفعة واحدة ،وميثل
املبلغ جمموع اال�شرتاكات التي �أداها فـي نهاية كل �سنة ميالدية من �سنوات ا�شرتاكه م�ضافاً �إليه )� (%5سنوياً عنها ،وذلك ملدة
تعادل الفرتة بال�سنوات من نهاية كل �سنة ميالدية لال�شرتاك حتى تاريخ ا�ستحقاق �صرف املبلغ.
( )16متى ي�ستحق �صرف مبلغ الدفعة الواحدة؟
ي�ستحق ال�صرف فـي حالة حتقق �أي من احلاالت التالية:
 .1عند ا�ستحقاق املعا�ش التقاعدي �أو حدوث الوفاة �أو العجز الكامل قبل ذلك.
 .2بعد م�ضي �سنتني من تاريخ انتهاء اال�شرتاك دون العودة للخ�ضوع للت�أمني ،ويكون طلب ال�صرف فـي هذه احلالة بناء على
طلب امل�ؤمن عليه.
ويف جميع الأحوال ال حتت�سب املدد التي �صرف عنها املبلغ امل�شار �إليه �ضمن مدد اال�شرتاك فـي هذا القانون.
( )17ما هو �أثر القانون على الأحكام التي تق�ضي ب�إحالة امل�ؤمن عليهم للتقاعد من الذين بلغت مدد ا�شرتاكهم (� )30سنة؟
يقرر القانون حكماً خا�صاً بهذه الفئة ي�سري خالل الفرتة من ن�شره فـي  2014/8/10وحتى  2015/1/2وهي فرتة انتقالية
بانتهائها ينتهي �أثر القيد الوارد فـي هذا احلكم ،وي�سري على امل�ؤمن عليهم املدنيني والع�سكريني على حد �سواء ،و يق�ضي
بوقف كل حكم بالإحالة للتقاعد ملن بلغت مدد ا�شرتاكه الفعلية )� (30سنة ،وذلك بهدف �إتاحة الفر�صة �أمام هذه الفئة
لال�ستفادة من املكاف�أة املقررة بهذا القانون.

معلومات تهمك

معلومات
تهمك

معلومات تهمك
انطالقاً من دور امل�ؤ�س�سة فـي التوعية ب�أحكام قوانني الت�أمينات االجتماعية فقد ر�أت �أن ت�ضع حتت يد القارئ هذه
املعلومات والر�سائل التوعوية لي�ستفـيد منها فـي تعامله:

عزيزي المؤمن عليه  -المستفيد..
احر�ص على �ضم مدد اخلدمة ال�سابقة مدنية �أو ع�سكرية �أو املدد التي �صرفت عنها مكاف�أة �أو ال�سابقة على اجلن�سية
قبل �إنتهاء اخلدمة ل�ضمان ح�سابها �ضمن املعا�ش.

عزيزي المؤمن عليه  -المستفيد..

فـي حال �إلتحاقك بالعمل �أو �إنتهاء خدمتك ت�أكد من جميع البيانات الواردة فـي اال�ستمارة املعدة لهذا الغر�ض حفاظاً
على حقوقك الت�أمينية.

عزيزي المؤمن عليه  -المستفيد..

فـي حال �إلتحاقك بالعمل �أو �إنتهاء خدمتك ت�أكد من جميع البيانات الواردة فـي اال�ستمارة املعدة لهذا الغر�ض حفاظاً
على حقوقك الت�أمينية.

عزيزي المؤمن عليه  -المستفيد..

�إذا كنت معاقاً �أو مكلفاً برعاية معاق احر�ص على ا�ستيفاء الأوراق وامل�ستندات الالزمة ال�ستحقاق املعا�ش من الهيئة العامة
ل�شئون ذوي الإعاقة قبل التقاعد.

عزيزي المؤمن عليه  -المستفيد..

ت�أكد من �صحة بياناتك لدى �صاحب العمل )خا�ص ًة �أيام االنقطاع غري املح�سوبة �أو الإجازات اخلا�صة بدون مرتب(
ومعرفة ت�أثريها على حقوقك التقاعدية.

عزيزي المؤمن عليه  -المستفيد..

ميكنك �ضم مدة اعتبارية ال�ستكمال مدة ا�ستحقاق املعا�ش التقاعدي �أو لزيادة هذا املعا�ش وفقاً لل�شروط والأحكام املقررة
فـي هذا ال�ش�أن.

عزيزي المؤمن عليه  -المستفيد..

احر�ص دائماً على حتديث بياناتك لدى �صاحب العمل خا�ص ًة )بلوغ الإبن �سن � 24سنة  -زواج الإبنة  -عمل الأوالد �أو
ا�ستحقاقهم معا�ش مبا فـي ذلك معا�ش الإعاقة(.

عزيزي المؤمن عليه  -المستفيد..
احر�ص على مراجعة امل�ؤ�س�سة قبل اتخاذك قرار التقاعد للت�أكد من توافر �شروط ا�ستحقاقك للمعا�ش التقاعدي.

عزيزي المؤمن عليه  -المستفيد..
احر�ص على تقدمي طلب �ضم مدد الإجازات اخلا�صة بدون مرتب �ضمن مدة اال�شرتاك فـي الت�أمني خالل � 3أ�شهر من
تاريخ مبا�شرتك للعمل ،لتجنب �أداء �أي مبالغ �إ�ضافـية فـي حال تقدمك بالطلب بعد فوات هذا امليعاد.

عزيزي المؤمن عليه  -المستفيد..
ميكنك �ضم مدد اخلدمة ال�سابقة الع�سكرية �إىل املدنية والعك�س ،ومدد اال�شرتاك بالباب اخلام�س �إىل الباب الثالث قبل
�إنتهاء اخلدمة وفقاً لل�شروط والأحكام املقررة فـي هذا ال�ش�أن.

عزيزي المؤمن عليه  -المستفيد..
احر�ص على تقدمي طلب �ضم مدد اخلدمة ال�سابقة على احل�صول على اجلن�سية الكويتية خالل �سنتني من تاريخ احل�صول
على اجلن�سية.

عزيزي المؤمن عليه  -المستفيد..
�إن عدم ابالغك بعمل ابنك �أو ابنتك �أو زواج االبنة جلهة عملك �أثناء خدمتك يرتتب عليه �إعادة ح�ساب العالوة
االجتماعية ومن ثم �إعادة ح�ساب معا�شك التقاعدي وما قد ينتج عن ذلك من مديونيات ل�صالح جهة عملك وامل�ؤ�س�سة.

عزيزي المؤمن عليه  -المستفيد..
�إذا كان لديك ولد معاق عاجز عن العمل وي�صرف معا�ش �إعاقة ت�أكد من �إيقاف �صرف العالوة االجتماعية املقررة عنه
من جهة عملك ل�ضمان عدم ا�ستحقاق مديونيات عليك عند التقاعد.

عزيزي المؤمن عليه..
ميكنك االطالع على كافة املعلومات والإجراءات املتعلقة بالت�أمني �ضد البطالة من خالل موقع امل�ؤ�س�سة الر�سمي
(.)www.pifss.gov.kw

عزيزي المؤمن عليه..
ميكنك التقدم بطلب �ضم مدد اخلدمة ال�سابقة التي ق�ضيت خارج دولة الكويت �أو داخلها لدى �صاحب عمل غري خماطب
بقانون الت�أمينات االجتماعية خالل �سنتني من تاريخ �إنتهاء املدة املطلوب �ضمها وفقاً لل�شروط والأحكام املقررة فـي هذا
ال�ش�أن.

عزيزي المؤمن عليه..
�إذا امتنع �صاحب العمل �أو تراخى عن ت�سجيلك خالل � 10أيام من �إلتحاقك بالعمل ف�إن القانون ميكنك من ت�سجيل ا�سمك
لدى امل�ؤ�س�سة حفاظاً على حقوقك الت�أمينية.

عزيزي المؤمن عليه..
يتعني ل�صرف تعوي�ض البطالة فـي كل مرة من مرات ا�ستحقاقه ا�ستكمال مدة اال�شرتاك الالزمة لذلك عن عمل فـي
القطاعني الأهلي والنفطي على �أال تقل مدة اال�شرتاك الأخرية عن )� (6أ�شهر مت�صلة.

عزيزي المؤمن عليه بالباب الخامس..

احر�ص على اختيار �شريحة الدخل ال�شهري املنا�سبة لك عند التقدم بطلب ت�سجيلك وفقاً لأحكام ت�أمني الباب اخلام�س.

عزيزي المؤمن عليه بالباب الخامس..

�إذا كنت من �ضمن اخلا�ضعني لأحكام ت�أمني الباب اخلام�س احر�ص على تعديل �شريحة الدخل فـي الوقت املحدد طبقاً

للجداول املعدة لذلك ل�ضمان معا�ش تقاعدي يكفل لك ولأ�سرتك احلياة الكرمية بعد التقاعد.

عزيزي المؤمن عليه بالباب الخامس..

هل تعلم �أنه الداعي لإنهاء الرتاخي�ص والت�صاريح ال�صادرة لك وامل�سجل على �أ�سا�سها وفقاً لأحكام ت�أمني الباب اخلام�س
حال ا�ستيفائك �شرطي املدة وال�سن الالزمني ال�ستحقاق املعا�ش التقاعدي.

عزيزي المؤمن عليه بالباب الخامس..
�إعماال للقانون رقم  110ل�سنة  2014بتقرير مكاف�أة مالية عند انتهاء اال�شرتاك ف�إنه يتعني �سداد  ٪2٫5من ال�شريحة التي
يتم �سداد اال�شرتاكات عليها �إ�ضافة �إىل اال�شرتاكات ال�شهرية الأخرى اعتبارا من .2015/1/1

عزيزي المؤمن عليه بالباب الخامس..
�إذا كنت من امل�سجلني فـي ت�أمني الباب اخلام�س ف�إنه ميكنك تعديل ال�شريحة التي ت�ؤدي على �أ�سا�سها اال�شرتاكات وكذا
تعديل �شريحة بدء اال�شرتاكات خالل مدة ال تتجاوز � 5سنوات من تاريخ بدء اال�شرتاك وذلك وفقاً للأحكام وال�شروط
املنظمة لذلك.

عزيزي المؤمن عليه بالباب الخامس..
�إذا كنت من امل�سجلني فـي ت�أمني الباب اخلام�س ميكنك اال�ستفادة من خدمة  SMSللتوا�صل مع امل�ؤ�س�سة.

عزيزي المؤمن عليه  -المتقاعد..

هل تعلم ب�أنه ميكنك حتديد من ت�صرف له منحة الوفاة دون التقيد بالفئات املحددة وفقاً للقانون.

عزيزي صاحب العمل..

جتنباً لتحملك لأي مبالغ �إ�ضافـية احر�ص على ت�سجيل العامل الكويتي واخلليجي خالل ع�شرة �أيام من تاريخ عمله لديك.

عزيزي صاحب العمل..
عند طلب ت�سجيلك �ضمن اخلا�ضعني لأحكام ت�أمني الباب اخلام�س )ك�صاحب عمل( احر�ص على ا�ستيفاء جميع امل�ستندات
الالزمة لذلك والتي تثبت مزاولة الن�شاط واال�ستمرار فـي ذلك لت�سهيل عملية الت�سجيل وا�ستمرار اال�شرتاك.

عزيزي صاحب العمل..
�إذا كنت من اخلا�ضعني لأحكام ت�أمني الباب اخلام�س احر�ص على جتديد الرتخي�ص قبل �إنتهاء �سريانه وتزويد امل�ؤ�س�سة
مبا يفيد ذلك فـي حينه حفاظاً على حقوقك الت�أمينية.

عزيزي صاحب العمل..
احر�ص على �سداد جميع اال�شرتاكات واملبالغ امل�ستحقة للم�ؤ�س�سة فـي املواعيد املحددة� ،سواء ماتلتزم به �أو ماتلتزم
باقتطاعه من مرتبات العاملني لديك لتجنب حتملك مبالغ �إ�ضافـية نتيجة عدم ال�سداد فـي حينه.

عزيزي صاحب العمل..
ميكنك �سداد اال�شرتاكات امل�ستحقة عليك فـي املواعيد املقررة عن طريق عمل ا�ستقطاع �شهري لدى البنك الذى تتعامل
معه.

عزيزي صاحب العمل..
يتعني تزويد امل�ؤ�س�سة باال�ستمارات اخلا�صة بالعاملني بالقطاع الأهلي فـي �أوقاتها املحددة وذلك ل�ضمان ح�ساب
اال�شرتاكات بال�شكل ال�سليم.

عزيزي صاحب العمل..
بعد تطبيق الت�أمني �ضد البطالة ف�إن �إجمايل ح�صة �صاحب العمل من اال�شرتاكات امل�ستحقة لكافة �أنظمة الت�أمينات
االجتماعية يبلغ ) (%11,5و�إجمايل ح�صة امل�ؤمن عليه يبلغ ) (%8وذلك من جمموع املرتب الأ�سا�سي والتكميلي بالن�سبة
للعاملني فـي القطاعني الأهلي والنفطي.

عزيزي صاحب العمل..
�إذا عهدت بتنفـيذ �أعمالك �أو جزء منها �إىل مقاول ف�إنه يتعني اخطار امل�ؤ�س�سة با�سم املقاول وعنوانه قبل البدء بالعمل
بثالثة �أيام على الأقل .ويلزم املقاول بهذا الأخطار بالن�سبة للمقاول من الباطن ،ويكونان مت�ضامنني فـي الوفاء بالإلتزامات
امل�ستحقة للم�ؤ�س�سة.

عزيزي صاحب العمل..
الت�سجيل الوهمي للعاملني يعر�ضك للم�ساءلة القانونية.

عزيزي صاحب العمل..
التقيد مبواعيد الت�سجيل و�سداد اال�شرتاكات وتقدمي البيانات الدورية ح�سب قانون الت�أمينات االجتماعية يحفظ حقوقك
وحقوق العاملني لديك.

عزيزي صاحب العمل..
احر�ص على موافاة امل�ؤ�س�سة بالتعديالت التي تطر�أ على رواتب العاملني لديك )الكويتيني /مواطني دول جمل�س التعاون
اخلليجي( فـي يناير من كل �سنة.

عزيزي صاحب العمل..

حفاظاً على حقوقك وحتقيقاً لل�صالح العام يتعني موافاة امل�ؤ�س�سة ب�صورة عن �إ�شعارات �سداد اال�شرتاكات وذلك ب�صفة
دورية عن امل�ؤمن عليهم الكويتيني ومواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي.

عزيزي صاحب العمل..
�إعماالً للقانون رقم  110ل�سنة  2014بتقرير مكاف�أة مالية عند انتهاء اال�شرتاك ف�إنه يتعني على �صاحب العمل خ�صم
اال�شرتاكات امل�ستحقة على امل�ؤمن عليهم بواقع  ٪2٫5من املرتب �شهرياً بحد �أق�صى  1500د.ك وذلك اعتباراً من
 2015/1/1و�سدادها للم�ؤ�س�سة مع اال�شرتاكات الأخرى.

عزيزي صاحب العمل /المؤمن عليه..
يتعني تزويد امل�ؤ�س�سة ب�شهادة من �إعادة هيكلة القوى العاملة لبيان ا�ستحقاق العالوة االجتماعية وامل�ؤهل الدرا�سي �إعتبارا
من .2012/8/1

عزيزي المتقاعد المستحق..
يرجى العلم ب�أنه يتعني ل�صرف �أي حقوق ت�أمينية من امل�ؤ�س�سة تقدمي �شهادة �صادرة من �أحد البنوك برقم ح�سابك
ال�شخ�صي والفرع و�أن يكون احل�ساب غري م�شرتك.

عزيزي المتقاعد  -المستحق..

احر�ص على �إبالغ امل�ؤ�س�سة بكل ما من �ش�أنه وقف �صرف املعا�ش �أو الن�صيب كلياً �أو جزئياً �أو �إنتهاء احلق فـيه.

عزيزي المتقاعد..
�إذا كنت من �أ�صحاب املعا�شات التقاعدية ،ف�إنه يتعني �إبالغ امل�ؤ�س�سة فـي حالة �إلتحاقك بالعمل فـي حينه �أيا كانت �أداة
التعيني �أو املقابل.

عزيزي المتقاعد..
فـي حال رغبتك بالت�سجيل �ضمن اخلا�ضعني لأحكام ت�أمني الباب اخلام�س فاعلم ب�أن هذا الت�سجيل اختياري و�أنه يتعني
�أن يقرتن طلب الت�سجيل بطلب �إيقاف �صرف املعا�ش و�ضم املدد ال�سابقة.

عزيزي المستحق..
هل تعلم �أن املعا�ش فـي حالة الوفاة ي�صرف للم�ستحقني من الورثة �سواء كانوا كويتيني �أو غري كويتيني.

عزيزي المستحق..
فـي حالة وجود الورثة خارج دولة الكويت يجب �إح�ضار امل�ستندات الر�سمية املطلوبة ل�صرف املعا�ش عن املتوفى م�صدقة
من اجلهات الر�سمية.

عزيزي المستحق..
يجب �إبالغ امل�ؤ�س�سة فـي حالة وفاة �صاحب املعا�ش �أو زواج امل�ستحقات الإناث )الأم  /الأرملة  /االبنة  /الأخت  /بنت
االبن(.

عزيزي المستحق..
يجب على امل�ستحقني الذكور من الأبناء �أو الأخوة �أو �أبناء االبن عند بلوغهم �سن ال�ساد�سة والع�شرين فـي حال موا�صلتهم
لدرا�ستهم �أن يقدموا �إىل امل�ؤ�س�سة �شهادة تفـيد ا�ستمرارهم فـي الدرا�سة ب�أحد مراحل التعليم التي جتاوز التعليم الثانوي.

عزيزي المستحق..

�إن تقدمي �إقرارات احلالة التعليمية والوظيفـية واالجتماعية للورثة دورياً �ضروري ل�ضمان ا�ستمرار �صرف الأن�صبة.

عزيزي المستحق..
هل تعلم �أن الأوالد ي�ستحقون الن�صيب من معا�ش والدتهم املتوفاة.

عزيزي المستحق..

هل تعلم �أن الزوج ي�ستحق الن�صيب فـي معا�ش زوجته املتوفاة �إذا كان عاجزاً عن الك�سب.

عزيزي المستحق..
هل تعلم �أن �أبناء االبن وبناته ي�ستحقون الن�صيب فـي معا�ش جدهم �إذا كان والدهم قد توفـي قبل وفاة اجلد �أو بعد
ا�ستحقاقه لن�صيب عنه.

عزيزي المستحق..
هل تعلم انه فـي حالة فقد امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش ي�صرف للم�ستحقني عنه �أن�صبتهم فـي املعا�ش بافرتا�ض وفاته
عند اح�ضار امل�ستندات الر�سمية املثبتة للفقد.

عزيزي المواطن..

احر�ص على حتديث بياناتك لدى امل�ؤ�س�سة خا�ص ًة عند تغيري العنوان اخلا�ص بك فـي حينه.

عزيزي المواطن..
�إذا كنت من العاملني داخل دولة الكويت لدى �صاحب عمل غري خماطب بقانون الت�أمينات االجتماعية �أو من العاملني فـي
اخلارج ف�إنه ميكنك اال�شرتاك فـي نظام الت�أمينات االجتماعية �ضماناً لك ولأ�سرتك.

عزيزي المواطن..

�إذا كنت عاجزاً عن العمل وت�صرف معا�ش �إعاقة طبقاً للمادة ) (43من القانون رقم ) (8ل�سنة  2010ت�أكد من �إخطار
الهيئة العامة ل�شئون ذوي الإعاقة وامل�ؤ�س�سة فـي حال �إلتحاقك بالعمل لإيقاف �صرف املعا�ش حتى ال ترتتب عليك
مديونيات نتيجة لذلك.

عزيزي المواطن..
ميكنك التوا�صل معنا عرب اخلدمة الهاتفـية ) (114واخلدمة الإلكرتونية (.)www.pifss.gov.kw

عزيزي المواطن..
يرجى العلم ب�أن جميع املعامالت البنكية يجب �أن تكون وفقا للنظام الدويل للأرقام واحل�سابات البنكية ( )IBANح�سب
تعليمات بنك الكويت املركزي .ومن ثم ف�إنه يتعني فـي كافة املعامالت التي تقت�ضي حتويالت مالية ،التقدم للم�ؤ�س�سة
ب�شهادة برقم احل�ساب البنكي اجلديد وفقا لنظام (.)IBAN

عزيزي المواطن..
للت�سجيل فـي خدمة الت�أمينات الإلكرتونية عليك الدخول �إىل موقع امل�ؤ�س�سة الر�سمي ( )www.pifss.gov.kwوتعبئة
النموذج اخلا�ص بذلك.

عزيزي المواطن..
من ال�ضروري �إبالغ امل�ؤ�س�سة فـي حالة تغيري �أرقام هواتف �أو عنوان الورثة �أو الو�صي على الأوالد الق�صر.
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