
 ربع السنوية النشرة اإلحصائية
 عن الخاضعين لنظام التأمينات االجتماعية

 ) 2011 / 9 / 30 إلى 2011 / 7 / 1 للفترة من (

 إعداد
واالكتوارية مكتب الدراسات والبحوث التأمينية
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 بيان المحتويات

 العنوان نوع البيان
 رقم

 الجدول

 الصــورة الكلية من حيث المؤمن
 وأصحاب المعاشات الفعالين فقط عليهم

 والمستحقين.

 لتــأمينات االجتماعية الصورة الكلية ل
 (مدني وعسكري)

 اب ـ وأصحـ ن علـيهم ـ أعـــداد كل من المؤمـ
 . 2011 / 9 / 30 ي ـ ف ن كما ـ حقي ات والمست ـ المعاش

) 1 ( 

 األساسي التأمين
 ) 1 / 2 ( . 2011 / 9 / 30 ي ـ ف ط) ـ دني فق م ( يهم ل المؤمن ع

 في حسب القطاع والنوع وصف الحالة
 الفترة آخر

 ) كل على حدة ري حـاب المعاشات (مدني وعسك أص
 . 2011 / 9 / 30 ي فــ

) 2 / 2 ( 

 (مــدني يصـرفون و المسـتحقون فــي المعـاش
 . 2011 / 9 / 30 فــي كل على حدة) وعسكري

) 2 / 3 ( 

 خالل حسب القطاع والنوع وصف الحالة
 الفترة

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

ــ ــى 2011 / 7 / 1 ن مـــ  2011 / 9 / 30 إلـــ
 . (المدنيين العاملين لدى صاحب عمل)

) 3 / 1 ( 

 الفتـرة الجديدة خالل قاعدية ت ال ـاشات حـاالت المع
ــن ــى 2011 / 7 / 1 مـــ  2011 / 9 / 30 إلـــ

 . ) صاحب عمل عاملين لدى ال مدنيين ال (

) 3 / 2 ( 

 في آخر حسب النوع وصف الحالة
 الفترة

 ميلي التك التأمين
 اشات ثم مستحقين ـ حاب مع ـ ؤمن عليهم ثم أص ـ م

 . 2011 / 9 / 30 (مدني وعسكري كل على حدة) في

) 4 (
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 ) 1 جدول رقم (
 الصورة الكلية

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

 2011 / 9 / 30 الذين شملهم التأمين في

 المجموع
 تأمين

 العسكريين

 تأمين المدنيين
 صاحب العاملين لدى (

 والعاملين لحسابهم عمل
 ) الخاص

 البيـان

287932  **    *  287932   المؤمن عليهم - 1

90759  16108  74651   على قيد الحياة أصحاب المعاشات - 2

65631  16486  49145   المستحقين (ويصرفون) - 3

444322  32594  411728   المجمـوع

 تمثل بيانات صندوق تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل أعداد المؤمن عليهم الفعالين فقط في تاريخ البيان. وقـد تـم *
 . 2009 ابتداء من الربع األول من سنة استبعاد المؤمن عليهم غير الفعالين منهم وذلك

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

 2011 / 9 / 30 في

 (مدني فقط)

 النــــــوع
 صندوق ذكـــور إنــــاث الجميـــع

 متوسط
 المرتب أو
 الشريحة

 العدد
 متوسط

 المرتب أو
 الشريحة

 العدد
 متوسط

 المرتب أو
 الشريحة

 العدد
 التأمين القطاع

619  211649  521  120798  749  90851   ي ـ حكوم
1246  14755  1230  1594  1248  13161   العاملين المدنيين نفطــي
560  49456  426  26087  710  23369   لدى صاحب عمل أهلــي

642  275860  512  148479  793  127381   المجموع

309  12072  262  9467  478  2605   العاملين لحسابهم الخاص المدنيين

287932  157946  129986  إجمـالي المـدنييــن

 : مالحظات
 ). % 43 ل مقاب % 57 تزيد نسبة النساء العامالت في القطاع الحكومي على نسبة الرجال ( - 1
 (الرجال). أضعاف عدد المشتركين أربعة قترب من ي العامالت لحسابهن الخاص عدد المشتركات - 2
 الكثير منهن مـن ك) رغم اقتراب . د 200 مازلن على شريحة ( العامالت لحسابهن الخاص ) من المشتركات % 65 ( حوالي - 3

 . ك فقط) . د 262 = (وهذا يفسر كون متوسط الشريحة عند النساء سن التقاعد
 الذي رفع الحـد األقصـى 2010 ) لسنة 7 ويرجع ذلك إلى القرار الوزاري رقم ( ، زاد متوسط المرتب في التأمين األساسي - 4

. 2011 / 4 / 1 اعتباراً من د.ك 1500 إلى 1250 للمرتب الخاضع للتأمين األساسي من
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 النسبة المئوية من المؤمن عليهم
 حسب النوع

 2011 / 9 / 30 ي كما ف

 العاملين لدى صاحب عمل

54% 

46% 

 العاملين لحسابهم الخاص

22% 

78% 

ذكور إناث
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) 2 / 2 جدول رقم (
 على قيد الحياة التأمين األساسي: أصحاب المعاشات

 ) كل على حدة (مدني وعسكري
 2011 / 9 / 30 في

 النــــــوع

 صندوق ذكـــور إنــــاث الجميـــع

 متوسط
 المعاش
 التقاعدي

 العدد
 متوسط
 المعاش
 التقاعدي

 العدد
 متوسط
 المعاش
 التقاعدي

 العدد
 التأمين القطاع

928  60993  731  31130  1134  29863   حكومـي
1366  4005  1098  169  1378  3836   العاملين المدنيين نفطــي
1176  6745  983  1517  1232  5228  ـي  لدى صاحب عمل أهـل

976  71743  745  32816  1171  38927   المجموع

538  2908  453  2382  921  526   العاملين لحسابهم الخاص المدنيين

1290  5641  591  2  1290  5639   دفـــاع
1199  7902  0  0  1199  7902   العسكريين داخليــة
1057  2565  0  0  1057  2565   حرس وطني

1208  16108  591  2  1208  16106   المجموع

1003  90759  725  35200  1179  55559  أصحاب المعاشات األحياء إجمالي
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 النسبة المئوية من المتقاعدين
 حسب النوع

 2011 / 9 / 30 كما في

 ذكور ث إنا

 العاملين لدى صاحب عمل

54% 

46% 

 العاملين لحسابهم الخاص

18% 

82%
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 النسبة المئوية من المتقاعدين
 صندوق التأمين حسب

 2011 / 9 / 30 كما في

 ذكور

29% 
1% 

70% 

 إناث

7% 

93% 

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

 ) كل على حدة (مدني وعسكري
 2011 / 9 / 30 في

 ن ـ فئات المستحقي

 صندوق األرامل األوالد المستحقون اآلخرون الجميــع

 متوسط
 النصيب

 العدد
 متوسط
 النصيب

 لعدد ا
 متوسط
 النصيب

 العدد
 متوسط
 ب النصي

 العدد
 التأمين

367  48041  184  4071  272  27978  579  15992 
 العاملين لدى المدنيين

 صاحب عمل

245  1104  163  102  183  750  461  252 
 لحسابهم العاملين المدنيين

 الخاص

341  16486  191  2591  271  9008  550  4887   ن كريي ـــ العس

358  65631  186  6764  270  37736  571  21131   إجمالي المستحقين

 : مالحظات
 ) ويرجع ذلك د.ك 725 د.ك مقابل 571 جها ومتوسط المعاش التقاعدي للمرأة ( زاد الفرق بين متوسط نصيب األرملة في معاش زو - 1

 1000 ( ي عن لمن يقل إجمالي معاشه التقاعد حيث صرفت هذه الزيادة 2008 في أغسطس ت د.ك ) التي استحق 50 إلى زيادة ال (

 النساء. أما النصيب فتأخذ األرملة جزءاً مـن من ومعظم من استحقها هم أيهما أقل د.ك) 1000 ( يوصل أي منهما إلى أو ما .ك) د
 . د.ك) 1000 ي يقل عن ( ف د.ك) إن كان معاش زوجها المتو 50 زيادة (

 خـالف مـا ب وهذا بطبيعة الحال ، زوجها بال حدود من الجدير بالذكر أن المرأة تجمع بين معاشها عن نفسها ونصيبها في معاش - 2
يكون ألوالد هذه السيدة من أنصبة في معاش أبيهم.
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 النسبة المئوية من المستحقين
 حسب فئة المستحق

 2011 / 9 / 30 كما في

 العسكريين

30% 

16% 

54% 

 العاملين لدى صاحب عمل

9% 

33% 

58% 

 العاملين لحسابهم الخاص

23% 

9% 

68% 

المستحقون  اآلخرون د األوال األرامل
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 النسبة المئوية من المستحقين
 حسب صندوق التأمين

 2011 / 9 / 30 كما في

 المس   تحقون اآلخ   رون

2% 

38% 

60% 

 األرام  ل

76% 

23% 

1% 

 األوالد

74% 

24% 
2% 

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

 2011 / 9 / 30 إلى 2011 / 7 / 1 الفترة من خالل

 ) صاحب عمل ين لدى العامل مدنيين ال (

 الفترة المناظرة عدد الحاالت خالل
 من السنة السابقة

 عدد الحاالت
 خالل الفترة

 فئة السن
 في بداية الفترة

 قطاع ال
 ذكـور إنـاث الجميـع ذكـور إنـاث الجميـع

14  7  7  8  3  5   20 أقل من

883  618  265  1347  927  420  20  24 

314  174  140  377  230  147  25  29   حكومي

94  33  61  68  42  26  30  34 

93  54  39  57  41  16   فأكثر 35

1398  886  512  1857  1243  614   الجميــع

11  0  11  0  0  0   20 أقل من

88  9  79  42  11  31  20  24 

8  3  5  11  2  9  25  29   نفطــي

1  0  1  1  0  1  30  34 

0  0  0  0  0  0   فأكثر 35

108  12  96  54  13  41   الجميــع

442  146  296  355  94  261   20 أقل من

886  407  479  669  276  393  20  24 

228  135  93  137  72  65  25  29   أهلــي

132  93  39  67  47  20  30  34 

168  124  44  104  73  31   فأكثر 35

1856  905  951  1332  562  770   الجميــع

467  153  314  363  97  266   20 أقل من

1857  1034  823  2058  1214  844  20  24 

550  312  238  525  304  221  25  29   الجميـع

227  126  101  136  89  47  30  34 

261  178  83  161  114  47   فأكثر 35

3362  1803  1559  3243  1818  1425   الجميــع

 : مع السنة السابقة في مجال المقارنة مالحظات
 ). 3362 مقابل 3243 ( من العدد المناظر في نشرة السنة السابقة أقل العدد الكلي لحاالت التسجيل ألول مرة في النشرة الحالية - 1
 كـومي فـي الفتـرات بل وتجاوز القطاع الح ازداد عدد "حاالت التسجيل ألول مرة" في القطاع األهلي ، 2004 ابتداء من عام - 2

 وبسـبب قـانون دعـم العمالـة ، التي فرضت بمقتضى القانون على هذا القطاع الكويتية وذلك بسبب نسب العمالة األخيرة،
. الكويتية
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35 

 حاالت التسجيل ألول مرة
 خالل الفترة من 2011/7/1 إلى 2011/9/30

(المدنيين العاملين لدى صاحب عمل)
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 ) 2 / 3 جدول رقم (
 التأمين األساسي: حاالت المعاشات التقاعدية الجديدة

 2011 / 9 / 30 إلى 2011 / 7 / 1 من الفترة خالل

 ) صاحب عمل العاملين لدى مدنيين ال (

 الفترة المناظرة عدد الحاالت خالل
 من السنة السابقة

 عدد الحاالت
 خالل الفترة

 سبب انتهاء
 الخدمة

 قطاع ال
 ذكـور إنـاث الجميـع ذكـور إنـاث الجميـع

22  6  16  16  7  9   وفـــاة
45  23  22  5  1  4   عجز عن الكسب
17  9  8  19  7  12   حكومي صحية أخرى
1251  786  465  581  378  203   ك ـ ر ذل ـ غي

1335  824  511  621  393  228   الجميــع

0  0  0  0  0  0   وفـــاة
2  0  2  0  0  0   عجز عن الكسب
6  0  6  5  0  5   نفطــي صحية أخرى
23  1  22  13  0  13   ك ـ ر ذل ـ غي

31  1  30  18  0  18   الجميــع

3  1  2  3  1  2   وفـــاة
1  0  1  1  0  1   عجز عن الكسب
0  0  0  0  0  0   أهلــي صحية أخرى
71  24  47  61  26  35   ك ـ ر ذل ـ غي

75  25  50  65  27  38   الجميــع

25  7  18  19  8  11   وفـــاة
48  23  25  6  1  5   عجز عن الكسب
23  9  14  24  7  17   الجميـع أخرى صحية
1345  811  534  655  404  251   ك ـ ر ذل ـ غي

1441  850  591  704  420  284   الجميــع

 : ة ـ مالحظ
 عما كان معهـوداً فـي الفتـرات حاالت انتهاء الخدمة بسبب العجز عن الكسب واألسباب الصحية األخرى بدأت تقل
. بتشكيل اللجنة الطبية 2011 ) لسنة 1 وزير المالية رقم ( العمل بقرار تاريخ 2011 / 2 / 6 وذلك اعتباراً من السابقة
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 النسبة المئوية لسبب حاالت انتهاء الخدمة
 2011 / 9 / 30 إلى 2011 / 7 / 1 خالل الفترة من

 ملين لدى صاحب عمل) (المدنيين العا

3% 
1% 

93% 

3% 

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

 ) كل على حدة (مدني وعسكري
 2011 / 9 / 30 في

 المــؤمن عليهم: (أ)
 ذكـــور إنــاث الجميـــع

 البيــان
 العدد متوسط المرتب العدد متوسط المرتب العدد متوسط المرتب

392  222165  321  120869  477  101296   المدنيـون
 ) 1 ( ن و العسكري - - - - - -

392  222165  321  120869  477  101296  الجميـع

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

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

75  42884  48  20229  99  22655   المدنيـون
) 3 (  164  11757  52  2  164  11755   العسكريون

94  54641  48  20231  121  34410  الجميـع

 المستحقون الذين يصرفون أنصبة: (ج)

 الجميـع
 المستحقون
 اآلخرون

 األرامل األوالد

 البيــان
 متوسط
 ) 2 ( النصيب

 العدد
 متوسط
 النصيب

 العدد
 متوسط
 النصيب

 العدد
 متوسط
 النصيب

 العدد

25  11168  23  1757  20  7042  42  2369   عن مدنييـن
) 3 (  44  5280  39  1970  36  2488  78  822   ريين ك عن عس

31  16448  31  3727  24  9530  51  3191   لجميـع ا

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

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

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


