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 صناديق
التأمينات االجتماعية

بدولة الكويت



1
صندوق التأمين األساسي للمدنيين العاملين لدى الغير، ويشمل ما يلي:-

أ-    تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل بالقطاعات الثالثة: الحكومي والنفطي واألهلي 
)الخاضعين للباب الثالث من القانون رقم 61 لسنة 1976(.

ب- التأمين على الوزراء وأعضاء مجلس األمة وأعضاء المجلس البلدي )الخاضعين للفصل الثالث 
من الباب الثالث من القانون رقم 61 لسنة 1976(.

جـ- التأمين على الكويتيين العاملين بالخارج )القانون رقم 11 لسنة 1988(.
د-  التأمين على الكويتيين المدنيين العاملين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

)القانون رقم 44 لسنة 2007(.
هـ- التأمين على الكويتيين العسكريين العاملين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

)القانون رقم 6 لسنة 2016(.

صندوق التأمين األساسي للمدنيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في 

حكمهم )الخاضعين للباب الخامس من القانون رقم 61 لسنة 1976(.

2

3

صندوق التأمين األساسي للعسكريين الكويتيين )القانون رقم 69 لسنة 1980(.

4

صندوق التأمين التكميلي )القانون رقم 128 لسنة 1992(.

5

صندوق زيادة المعاشات التقاعدية )القانون رقم 25 لسنة 2001(.

6

صندوق التأمين ضد البطالة )القانون رقم 101 لسنة 2013(.

7

صندوق المكافأة المالية )القانون رقم 110 لسنة 2014(.
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بيان محتويات المجموعة اإلحصائية السنوية

9مقــدمـــــة

11بيان إجمالي بأعداد الخاضعين لنظم التأمين االجتماعي )مدني وعسكري( في 2016/3/31.

12الجزء األول : الجداول األساسية:

أوالً     : جداول تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل بـالقطـاعات الثالثة 
14           )الباب الثالث: التأمني األساسي(.

ثـــــانـيـاً : جداول تأمني املدنيني العاملني حلسابهم اخلاص ومن في حكمهم
43           )الباب اخلامس: التأمني األساسي(

59ثــــالــثـاً : جداول تأمني العسكريني )التأمني األساسي(.

65رابــــــعاً : جدول املكافأة املالية )التأمني األساسي(

71خامسـاً : جداول التأمني التكميلي.

سادسـاً : جدول التأمني ضد البطالة )التأمني األساسي والتكميلي(
ســابعــاً : جداول مالية متويلية تاريخية عن اإليرادات واملصروفات حسب صناديق التأمني وعن االستبدال.
ثــــامـنـاً : جداول بيــانــات التطــور التاريخـي لتـأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل بالقطاعات الثالثة

           )الباب الثالث: التأمني األساسي(.

85

91

112

138الجزء الثاني : الجداول التحليلية :

أوالً     : جداول حتليلية لتأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل بـالقطـاعـات الثالثة
140           )الباب الثالث: التأمني األساسي(.

159ثـــــانـيـاً : جداول حتليلية لتأمني العسكريني )التأمني األساسي(.

ثــــالــثـاً : جداول حتليلية للتطور التاريخي لتأمني املدنييــن العاملني لدى صاحـب عمل بالقطاعات الثالثة
163           )الباب الثالث: التأمني األساسي(.

الملحقات:

ملحق رقم )1( مالمح نظام: صندوق زيادة املعاشات التقاعدية
ملحق رقم )2( تعريف ببعض التعبيرات املستخدمة

170

172

173





9

»بسم الله الرحمن الرحيم«
مقدمــة

بدأت الكويت في تطبيق أنظمة املعاشات التقاعدية منذ عام 1955 وذلك ضمن نظام املوظفني والتقاعد في احلكومة، ثم صدر أول قانون مستقل للمعاشات عام 1960 وشمل موظفي 
احلكومة من مدنيني وعسكريني، وتبعه قانون مستقل ملعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني عام 1961.

وفي عام 1976 صدر أول قانون متكامل للتأمينات االجتماعية، وأنشئت مبوجبه املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لتتولى تطبيقه في عام 1977 على املدنيني العاملني لدى 
صاحب عمل بالقطاعات الثالثة )احلكومي والنفطي واألهلي(، ثم في عام 1981 على املدنيني العاملني حلسابهم اخلاص ومن في حكمهم.  وفي عام 1980 صدر قانون متكامل ملعاشات 
ومكافآت التقاعد للعسكريني وبدأت املؤسسة في تطبيقه في عام 1981 على املواطنني باجلهات العسكرية. ثم اكتملت التغطية التأمينية جلميع املواطنني في أنشطة العمل املختلفة 
اعتبارا من عام 1988 حيث بدأت املؤسسة بتطبيق نظام التأمينات االجتماعية اختياريا على الكويتيني املدنيني العاملني في اخلارج ومن في حكمهم، ثم إلزاميا من عام 2006 بالنسبة 

للكويتيني املدنيني العاملني في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية. وإلزامياً من عام 2011 بالنسبة للكويتيني العسكريني العاملني في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

ويسر املؤسسة أن تقدم العدد الرابع واألربعون من املجموعة اإلحصائية السنوية للتأمينات االجتماعية التي متثل الوضع في آخر مارس من عام 2016، وحتتوي على بيانات تفصيلية 
عن الفئات املشمولة بأنظمة التأمينات االجتماعية من مؤمن عليهم وأصحاب معاشات ومستحقني.

وتقع جداول بيانات هذه املجموعة اإلحصائية في جزئيني رئيسيني هما:

الجزء األول - الجداول األساسية: 
وفيه تفاصيل إحصائية عن بيانات اخلاضعني لكل نظام من أنظمة التأمني األساسي الثالثة )املدنيون العاملون لدى صاحب عمل، املدنيون العاملون حلسابهم اخلاص ومن في حكمهم، 

العسكريون( ثم اخلاضعو ن منهم لنظام التأمني التكميلي.

الجزء الثاني - الجداول التحليلية: 
وفيه حتليل للبيانات الواردة في اجلداول األساسية وذلك إللقاء الضوء على القضايا التي تؤثر على أنظمة التأمينات االجتماعية.  

ويرد بامللحقات في نهاية املجموعة مالمح النظام لصندوق زيادة املعاشات التقاعدية، باإلضافة إلى تعريف ببعض التعبيرات املستخدمة فيها وذلك لإليضاح والربط مع ما ورد في 
التشريعات التأمينية.

وجتدر اإلشارة إلى أن مبالغ املرتبات الواردة في جداول هذه املجموعة متثل فقط بنود املرتبات اخلاضعة لالشتراك في أنظمة التأمني املختلفة وذلك بعد تطبيق احلدين األدنى 
واألقصى للمرتب الذي يحسب على أساسه االشتراك في هذه األنظمة.  أما مبالغ املعاشات التقاعدية وأنصبة املستحقني فيها فهي تشمل كل ما يستحق من معاش تقاعدي من 
الصندوق، مضافاً إليه الزيادات العامة التي قررتها الدولة في املعاشات التقاعدية، وما يستحق من صندوق زيادة املعاشات التقاعدية، وما يستحق من مبالغ أخرى قررتها الدولة في 

صورة عالوة غالء معيشة )120 د.ك( وعالوة دعم مالي )50 د.ك( ومكافأة خاصة )12.5 % من إجمالي املعاشات(.

وحيث أن املصدر األساسي لبيانات هذه املجموعة هو امللف اآللي الرئيسي للتأمينات االجتماعية الذي يتم تسجيل البيانات عليه عند اكتمالها وورودها إلى املؤسسة في وقت قد 
يكون متأخرا عن تاريخ انتهاء السنة املالية، فقد مت استخدام امللف اآللي بتاريخ 2016/6/30 مع أخذ البيانات منه كما في تاريخ 2016/3/31 حتى تكون مكتملة التسجيل بدرجة أقرب 

إلى الواقع.

أما بالنسبة للبيانات املالية التمويلية فقد أخذت مما يعتمد وينشر من البيانات احملاسبية، عدا السنة األخيرة )2017/2016( فقد أخذت مما أعدته املؤسسة كتقديرات بغرض 
تقدميه إلى اجلهات املختصة، وفقاً للسلسلة املعتادة من اإلجراءات واالعتمادات.

ويتم تطوير هذه املجموعة اإلحصائية من عدد آلخر، وفقاً ملا يتوفر من معلومات وما يطمأن إليه من بيانات.  ويشمل ذلك إدخال بيانات جديدة وتطوير طريقة عرض البيانات 
والرسوم البيانية وإبراز اللقطات التحليلية، .... إلخ.

وأخيراً نشكر القائمني على األجهزة املختلفة باملؤسسة على تعاونهم معنا لتوفير البيانات الالزمة إلعداد هذه املجموعة.  

مكتب الدراسات والبحوث التأمينية واالكتوارية
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
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بيان إجمالي بأعداد
الخاضعين لنظم التأمين االجتماعي )مدني وعسكري(

في 2016/3/31

 

املجموعتأمني العسكرينيتأمني املدنينيالبــيــــــــــان
تقدير معدل الزيادة السنوي 

للمجاميع  )5(

    1 -  املؤمن عليهم:
-355174)1(355174- العاملني لدى صاحب عمل

-12382ال ينطبق12382- العاملني حلسابهم اخلاص ومن في حكمهم

3.10 %367556 367556املجموع

5.50  %24870114438   )2(289568 -  أصحاب املعاشات )على قيد احلياة(:

    3 -  املستحقون:
-18536567624212- أرامــــــل 

-347851012944914- أوالد

-437325436916- مستحقون آخرون

3.57 %1834876042   )3(57694املجموع

3.64 %558036   )4(51481843218 إجمالي املؤمن عليهم وأصحاب املعاشات واملستحقني:

)1( ال توجد بيانات للنشر.

)2( ال يشمل أصحاب املعاشات العسكريني غير الكويتيني، وقد بلغ عددهم )1672( صاحب معاش.

)3( ال يشمل املستحقني في حاالت وفـاة العسكريني غـير الكويتييـن، وقـد بـلغ عـددهم )3058( مستحقاً.

)4( نظم التأمني االجتماعي بالكويت )مدني وعسكري( نظم شاملة، وبالتالي ميكن القول من الناحية العملية أن كل مواطن أو مواطنة يستفيد من أنظمة التأمني االجتماعي. وقد كان 
عـدد املواطـنني في ديسمبر 2015 حـوالي )1239000( حسب ما صدر عن اإلدارة املركزية لإلحصاء ، ولذا فإن الفرق بني هذا العدد وبني إجمالي عدد احلاالت املذكور أعاله ميثل 

األوالد املعولني )للمؤمن عليهم وأصحاب املعاشات الذكور( واملواطنات غير العامالت، فضاًل عن املشار إليهم باملالحظة رقـم )1( أعاله.

 )5( مت تقدير املعدل على أساس متوسط معدل الزيادة السنوي في األعداد خالل السنوات الثالث األخيرة.
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الجزء األول
الجــداول األســاسيــــة
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أواًل: جداول تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل بالقطاعات الثالثة
)الباب الثالث: التأمين األساسي(

رقم اجلدول
أو الرسم البياني

املوضوع
رقم

الصفحة

مالمـــح نظـــام تأمـــني املدنيني العاملـــني لدى صاحـــب عمـــل بالقطاعات الثالثـــة )احلكومـــي والنفطي 
16واألهلـــي( - )البـــاب الثالث – التأمني األساســـي(.

19تـوزيع املـؤمن عليهـم حسب القطـاع وفئة السن والنوع مع بيـان متوسط املرتب في 2016/3/31.جدول رقم )1(

توزيـــع أعـــداد املؤمـــن عليهـــم حســـب النـــوع لـــكل قطـــاع وفئـــة ســـن حســـب املبـــني، فـــي2016/3/31  )تأمـــني املدنيـــني العاملـــني لدى رسم بياني رقم )1(
عمل(. 21صاحـــب 

جدول رقم )1 - ملحق(
توزيـــع املؤمـــن عليهـــم العاملـــني فـــي دول مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي والعاملـــني في اخلارج حســـب النوع مـــع بيان متوســـط املرتب 

23فـــي 2016/3/31.

24توزيع من كانوا مؤمنًا عليهم )ولم يستمروا كذلك( حسب القطاع وفئـة السن والنوع في 2016/3/31.جدول رقم )2(

تـوزيع املؤمن عليهم ومن كانوا مؤمنًا عليهم )ولم يستمروا كذلك( حسب القطاع وفئة السن والنوع في 2016/3/31.جدول رقم )3(
26

جدول رقم )4(
تــــوزيع حـــاالت التســـجيل باملؤسســـة ألول مـــرة كمؤمن عليهم حســـب القطاع وفئة الســـن والنـــوع خالل الفترة مـــن 2015/4/1 إلى 

.2016/3/3129

إلـــى رسم بياني رقم )2(  2015/4/1 مـــن  الفتـــرة  القطـــاع خـــالل  مـــرة كمؤمـــن عليهـــم حســـب  باملؤسســـة ألول  التســـجيل  املئويـــة حلـــاالت  النســـبة 
عمـــل( صاحـــب  لـــدى  العاملـــني  املدنيـــني  )تأمـــني   .2016/3/3131

جدول رقم )5(
توزيـــع حـــاالت انتهـــاء اخلدمـــة مـــن بني املؤمن عليهم باســـتحقاق معاش تقاعدي حســـب القطاع وفئة الســـن والنوع وســـبب انتهاء 

33اخلدمـــة خـــالل الفترة مـــن 2015/4/1 إلـــى 2016/3/31.
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)تابع( أواًل: جداول تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل بالقطاعات الثالثة
)الباب الثالث: التأمين األساسي(

رقم اجلدول
أو الرسم البياني

املوضوع
رقم

الصفحة

النســـبة املئوية حلاالت اســـتحقاق املعاش اجلديدة حســـب ســـبب انتهاء اخلدمة خالل الفترة من 2015/4/1 إلى 2016/3/31. رسم بياني رقم )3(
35)تأمني املدنيـــني العاملني لدى صاحب عمل(

37توزيع أصحاب املعاشات )على قيد احلياة( حسب القطاع وفئة السن والنوع مع بيان متوسط املعاش في 2016/3/31.جدول رقم )6(

توزيـــع أعـــداد أصحـــاب املعاشـــات )علـــى قيـــد احليـــاة( حســـب النـــوع لـــكل قطـــاع وفئة ســـن حســـب املبـــني فـــي 2016/3/31.  )تأمني رسم بياني رقم )4(
39املدنيـــني العاملـــني لـــدى صاحـــب عمل(

جدول رقم )7(
توزيـــع حـــاالت الوفـــاة مـــن بـــني املؤمن عليهم وأصحاب املعاشـــات حســـب النوع وفئة الســـن مع بيـــان عدد األرامـــل أو األزواج واألوالد 

40املســـتحقني فـــي املعاش  خـــالل الفترة من 2015/4/1 إلـــى 2016/3/31.

جدول رقم )8(
توزيـــع املســـتحقني الذيـــن يصرفـــون مـــع بيـــان متوســـط أنصبتهـــم حســـب نـــوع وســـن املصـــدر )أي املؤمـــن عليـــه أو صاحـــب املعـــاش 

فـــي2016/3/31. 41املتوفـــى( 
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مالمح نظام تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل بالقطاعات الثالثة
)الحكومي والنفطي واألهلي(
)الباب الثالث – التأمين األساسي(

1 - يخضع لالشتراك في هذا التأمني كل املوظفني الكويتيني بالقطاع احلكومي املدني وعمال النفط الذين يعملون لدى أصحاب األعمال النفطية وعمال ومستخدمي القطاع األهلي 
الذين تتوفر في عالقتهم مبن يعملون لديهم رابطة التبعية القانونية.  كما تخضع الفئات التالية للتأمني، مع بعض االختالفات في اخلصائص املتعلقة باالشتراكات وحساب املعاش 

التقاعدي:
- الوزراء وأعضاء مجلس األمة وأعضاء املجلس البلدي.

- الكويتيون العاملون في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
- الكويتيون العاملون باخلارج.

2 - االشتراك في التأمني إلزامي، ويخضع للتأمني كل من هم في سن )18( أو يزيد.

3 - االشتراكات كنسبة من إجمالي املرتب األساسي والعالوة االجتماعية )بحد أقصى )1500( د.ك وبحد أدنى )230( د.ك في القطاعني األهلي والنفطي( هي )5 %( من املؤمن عليه 
و )10 %( من صاحب العمل و )10 %( مساهمة من الدولة.

4 - تدخل في حساب املعاش كل مدة يقضيها املؤمن عليه في اخلدمة لدى صاحب عمل مبا في ذلك مدد اإلجازات املرضية ومدد التدريب.

5 - يسمح بضم مدد اخلدمة الفعلية السابقة، كما يسمح بضم مدد اشتراك اعتبارية أثناء اخلدمة وبعدها بشروط معينة، ويسمح أيضا بضم مدد خدمة ما قبل احلصول على اجلنسية 
الكويتية التي قضيت في جهات معينة.

6 - يستحق املعاش التقاعدي عند انتهاء اخلدمة في احلاالت التالية:
- الوفاة أو العجز الكامل

- استنفاذ االجازات املرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحيا في القطاع احلكومي أو الشركات اململوكة للدولة بالكامل.
- أسباب صحية تهدد حياة املؤمن عليه باخلطر بشرط بلوغ مدة اشتراك )10( سنوات.

- بلوغ املؤمن عليها التي لديها أوالد أو املتزوجة وليس لديها أوالد )بشروط(، مدة اشتراك )15( سنة مع بلوغ السن احملددة في اجلدول رقم )7/أ( املرافق للقانون.
- أسباب أخرى بشرط بلوغ السن احملددة في اجلدول رقم )7/ب( املرافق للقانون، ومدة اشتراك )15( سنة في سن الـ )50( أو )20( سنة قبلها.

- كما في البند السابق من حيث مدة االشتراك وال يصرف املعاش اال عند بلوغ السن احملددة.
- بلوغ مدة اشتراك )20( سنة في األعمال الضارة او الشاقة أو اخلطرة.

- استحقاق معاش للمؤمن عليه الذي تقرر اللجنة الفنية املختصة أنه معاق إذا بلغت مدة خدمته )15( سنة للذكور و)10( سنوات لإلناث.
- استحقاق معاش للمؤمن عليه املكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة إذا بلغت مدة خدمته )20( سنة للذكور و )15( سنة لإلناث.

وتضاف إلى مدة اخلدمة احملسوبة في هذا التأمني في حال انتهاء اخلدمة بالوفاة أو العجز الكامل املدة الباقية حتى بلوغ املؤمن عليه سن الستني فرضا.  كما تضاف هذه املدة في 
احلالتني الثانية والثالثة أعاله إذا أصبح املؤمن عليه عاجزاً عن الكسب في تاريخ انتهاء اخلدمة.

7 - يعتد باملرتب الذي يحسب على أساسه املعاش التقاعدي على النحو التالي:
- في القطاع احلكومي والشركات اململوكة للدولة بالكامل، واجلهات التي بها نظم توظيف معتمدة من مجلس اخلدمة املدنية أو مبرمة مبقتضى اتفاقات جماعية: يحسب املعاش 

على أساس املرتب األخير الذي سددت على أساسه االشتراكات.
- في اجلهات األخرى: يحسب املعاش على أساس متوسط املرتب خالل السنوات اخلمس األخيرة من مدة االشتراك مع زيادته مبعامل بحيث ال يتجاوز املرتب األخير الذي سددت 

على أساسه االشتراكات.
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8 - يحسب املعاش التقاعدي كما يلي:
املرتب )وفقاً للتعريف الوارد في البند السابق(

x ]65 % )ألول 15 سنة من مدة االشتراك في التأمني(

 + 2 % )عن كل سنة تزيد على ذلك( [ بحد أقصى 95 %.

9 - تستحق مكافأة تقاعد عن املدة التي ال يستحق عنها معاش تقاعدي، وحتسب كما يلي:
املرتب x %10 x 12 x 5 )سنوات األولى(

+ املرتب x %12 x 12 x 5 )سنوات التالية(
+ املرتب x %15 x 12 x 5 )سنوات التالية(

+ املرتب x % 20 x 12 x )مجموع السنوات التالية(

10 - تستحق مكافأة تقاعد عن مدة اخلدمة التي جتاوز مدة احلد األقصى للمعاش )أي ما يزيد على 30 سنة خدمة(، وحتسب بنفس املعادلة الواردة في البند السابق.

11 - في حال وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش، يوزع املعاش والزيادات املستحقة فيه على املستحقني )من أرامل )أو أزواج مستحقني( وأوالد وغيرهم( وفقاً جلدول مرفق بقانون 

التأمينات االجتماعية رقم )61( لسنة 1976.  وقد حدد هذا القانون شروط االستحقاق وحاالت إيقاف وانتهاء األنصبة وشروط اجلمع مبختلف أنواعها.

12 - يحدد نظام التأمينات االجتماعية حداً أدنى للمعاش التقاعدي )وهو اجمالي املستحق من التأمني األساسي والتأمني التكميلي وصندوق زيادة املعاشات التقاعدية وعالوة غالء 

املعيشة والدعم املالي( وفقاً لعدد األوالد املعيلني، يبدأ من )547( د.ك للمرأة أو الرجل األعزب ويصل إلى )960( د.ك ملن يعول خمسة أوالد أو أكثر.  ويضاف إلى هذا احلد مبلغ 
املكافأة اخلاصة التي تستحق بواقع )12.5 %( من إجمالي املعاشات.

13 - يحدد النظام أيضاً حدود دنيا ألنصبة املستحقني )في معاشات املتوفني من املؤمن عليهم وأصحاب املعاشات( على النحو التالي: 

لألرملة أو الزوج املستحق 242 د.ك 

لكل من الوالدين 190 د.ك 

لكل من األوالد وأوالد االبن 122 د.ك  

لكل من األخوة واألخوات أو ضعف النصيب املستحق أيهما أقل. 122 د.ك  

ويضاف إلى هذا املبلغ النصيب الذي يستحق من البنود التالية:
الدعم املالي 50  د.ك 

)من إجمالي املعاشات( املكافأة اخلاصة.  % 12.5
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جدول رقم )1(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

توزيع المؤمن عليهم حسب القطاع وفئة السن والنوع مع بيان متوسط المرتب

في 2016/3/31

املبالغ بالدينار

فئة السن القطاع

النـــــوع

اجلميعإناثذكور

متوسط املرتبالعددمتوسط املرتبالعددمتوسط املرتبالعدد

حكومي

17735555294232341أقل من 21

25 - 21 79064461239943020305436

30 - 26215655563605146857616501

35 - 31196726833326752252939582

40 - 36171177992731457644431662

45 - 41144219102049962034920740

50 - 46124289831259666525024823

55 - 5164421032570871912150885

60 - 562036110417967803832952

61995119251286915071082 فأكثر

102759760150197548252956634املجموع

نفطي

165820016582أقل من 21

25 - 21 17641207237144620011235

30 - 2641731382805141649781387

35 - 3133751474554147039291473

40 - 3619811490350147623311488

45 - 4117341496245148819791495

50 - 4613861499105149614911499

55 - 5168814983714997251498

60 - 5621614922014872361492

6131150031396341491 فأكثر

15364142623561454177201430املجموع



)تابع(: جدول رقم )1(: التأمني األساسي
)تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

توزيع المؤمن عليهم حسب القطاع وفئة السن والنوع مع بيان متوسط المرتب

في 2016/3/31

املبالغ بالدينار

فئة السن القطاع

النـــــوع

اجلميعإناثذكور

متوسط املرتبالعددمتوسط املرتبالعددمتوسط املرتبالعدد

أهلي

13063904003541706382أقل من 21

25 - 21 583762936985809535610

30 - 267554944622969213783830

35 - 3148471126554266310389879

40 - 362663118642696116932832

45 - 411653120534445855097786

50 - 461146118116966342842855

55 - 51881107847788013581008

60 - 56619936178865797920

6158171940836621727 فأكثر

270879312597363853060788املجموع

اجلميع

14993884553471954378أقل من 21

25 - 21 155076011633447931841538

30 - 26332927484308551876377618

35 - 31278948563936355567257680

40 - 36217619093193359153694720

45 - 41178089942418862441996781

50 - 461496010461439766729357860

55 - 5180111077622273614233928

60 - 562871109719947954865973

61160710275558692162986 فأكثر

145210862178526573323736703املجموع
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رسم بياني رقم 1 )جدول رقم 1( 
توزيع أعداد المؤمن عليهم حسب النوع لكل قطاع وفئة سن

حسب المبين في 2016/3/31

)تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(

إناثذگور

القطاع وفئة السن

ف
ألل
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هم

علي
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ؤم
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دد
ع

حكومي أقل من 41 حكومي 41 فأكثر نفطي وأهلي أقل من 41 نفطي وأهلي 41 فأكثر
0

20

40

60

80

100

120

66.4

109.1

36.3

41.1

33.5

22.1

8.9
6.2





23

جدول رقم )1 - ملحق(: التأمني األساسي*
توزيع المؤمن عليهم العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي

والعاملين في الخارج حسب النوع
مع بيان متوسط المرتب

في 2016/3/31

املبالغ بالدينار            

البـــيـــــــــان

النـــــوع

اجلميعإناثذكور

متوسط املرتبالعددمتوسط املرتبالعددمتوسط املرتبالعدد

العاملني في دول مجلس 
التعاون اخلليجي

31132132835631074اململكة العربية السعودية

451372241239691326اإلمارات العربية املتحدة

191399111086301284قطر

813939908171136البحرين

1150078538934عمان

1041365839951871201اجلميع

331330371316701323العاملني في اخلارج

137135712010942571234اإلجمالي

*  البيانات الواردة في هذا اجلدول مدرجة ضمن بيانات القطاع األهلي في اجلدول رقم )1(.
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جدول رقم )2(: التأمني األساسي
)تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

 عليهم )ولم يستمروا كذلك(
ً
توزيع من كانوا مؤمنا

حسب القطاع وفئة السن والنوع

في 2016/3/31

فئة السنالقطاع
النــــــــــوع

اجلميعإناثذكور

حكومي

202أقل من 21

25 - 21 221180401

30 - 265106391149

35 - 31413533946

40 - 36396495891

45 - 41361321682

50 - 46346274620

55 - 51233283516

60 - 56173213386

61305191496 فأكثر

296031296089املجموع

نفطي

101أقل من 21

25 - 21 62264

30 - 2611010120

35 - 31601979

40 - 36261137

45 - 4120727

50 - 4616319

55 - 5124731

60 - 5618018

6123023 فأكثر

36059419املجموع
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)تابع(: جدول رقم )2(: التأمني األساسي
)تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

 عليهم )ولم يستمروا كذلك(
ً
توزيع من كانوا مؤمنا

حسب القطاع وفئة السن والنوع

في 2016/3/31

فئة السنالقطاع
النــــــــــوع

اجلميعإناثذكور

أهلي

10143161330أقل من 21

25 - 21 488029547834

30 - 26222129845205

35 - 3195824493407

40 - 3652321532676

45 - 4135516572012

50 - 462449601204

55 - 51160186346

60 - 5619782279

6157463637 فأكثر

111261380424930املجموع

اجلميع

10173161333أقل من 21

25 - 21 516331368299

30 - 26284136336474

35 - 31143130014432

40 - 3694526593604

45 - 4173619852721

50 - 4660612371843

55 - 51417476893

60 - 56388295683

619022541156 فأكثر

144461699231438املجموع
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جدول رقم )3(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

 عليهم )ولم يستمروا كذلك(
ً
توزيع المؤمن عليهم ومن كانوا مؤمنا

حسب القطاع وفئة السن والنوع

في 2016/3/31

فئة السنالقطاع
النــــــــــوع

اجلميعإناثذكور

حكومي

17955234أقل من 21

25 - 21 81271257920706

30 - 26220753669058765

35 - 31200853380053885

40 - 36175132780945322

45 - 41147822082035602

50 - 46127741287025644

55 - 516675599112666

60 - 56220920094218

6113007032003 فأكثر

105719153326259045املجموع

نفطي

17017أقل من 21

25 - 21 18262392065

30 - 2642838155098

35 - 3134355734008

40 - 3620073612368

45 - 4117542522006

50 - 4614021081510

55 - 5171244756

60 - 5623420254

6154357 فأكثر

15724241518139املجموع
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)تابع(: جدول رقم )3(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

 عليهم )ولم يستمروا كذلك(
ً
توزيع المؤمن عليهم ومن كانوا مؤمنا

حسب القطاع وفئة السن والنوع

في 2016/3/31

فئة السنالقطاع
النــــــــــوع

اجلميعإناثذكور

أهلي

23207163036أقل من 21

25 - 21 10717665217369

30 - 269775921318988

35 - 315805799113796

40 - 36318664229608

45 - 41200851017109

50 - 46139026564046

55 - 5110416631704

60 - 568162601076

6111551031258 فأكثر

382133977777990املجموع

اجلميع

25167713287أقل من 21

25 - 21 206701947040140

30 - 26361334671882851

35 - 31293254236471689

40 - 36227063459257298

45 - 41185442617344717

50 - 46155661563431200

55 - 518428669815126

60 - 56325922895548

6125098093318 فأكثر

159656195518355174املجموع
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جدول رقم )4(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

توزيع حاالت التسجيل بالمؤسسة ألول مرة كمؤمن عليهم
حسب القطاع وفئة السن والنوع

خالل الفترة من 2015/4/1 إلى 2016/3/31

القطاع
فئة الســـن  في 

2016/3/31

النــــــــوع

اجلميعإناثذكور

النسبة املئويةالعددالنسبة املئويةالعددالنسبة املئويةالعدد

حكومي

1.5 %0.5166 %3.937 %129أقل من 21

25 - 212446% 73.85266% 68.27712% 69.9

30 - 26677% 20.51658% 21.52335% 21.2

35 - 3140% 1.2407% 5.3447% 4.0

40 - 3610% 0.3187% 2.4197% 1.8

1.6 %2.1177 %0.3166 %4111 فأكثر

100 %10011034 %1007721 %3313املجموع

نفطي

3.4 %0.014 %3.90 %14أقل من 21

25 - 21309% 85.846% 83.6355% 85.5

30 - 2635% 9.78% 14.643% 10.4

35 - 312% 0.61% 1.83% 0.7

40 - 360% 0.00% 0.00% 0.0

0.0 %0.00 %0.00 %410 فأكثر

100 %100415 %10055 %360املجموع
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)تابع(: جدول رقم )4(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

توزيع حاالت التسجيل بالمؤسسة ألول مرة كمؤمن عليهم
حسب القطاع وفئة السن والنوع

خالل الفترة من 2015/4/1 إلى 2016/3/31

القطاع
فئة الســـن  فـــي 

2016/3/31

النــــــــوع

اجلميعإناثذكور

النسبة املئويةالعددالنسبة املئويةالعددالنسبة املئويةالعدد

أهلي

25.9 %13.01345 %36.4300 %1045أقل من 21

25 - 211508% 52.61156% 49.92664% 51.4

30 - 26282% 9.8381% 16.5663% 12.8

35 - 3121% 0.7259% 11.2280% 5.4

40 - 365% 0.2127% 5.5132% 2.6

1.9 %3.9100 %0.391 %419 فأكثر

100 %1005184 %1002314 %2870املجموع

اجلميع

9.2 %3.31525 %18.2337 %1188أقل من 21

25 - 214263% 65.16468% 64.110731% 64.5

30 - 26994% 15.22047% 20.33041% 18.3

35 - 3163% 1.0667% 6.6730% 4.4

40 - 3615% 0.2314% 3.1329% 2.0

1.6 %2.6277 %0.3257 %4120 فأكثر

100 %10016633 %10010090 %6543املجموع

مالحظات:

1 - نسبة التسجيل اجلديد فـي القطاع األهلي في فئـة السـن )أقل من 21( لكل مـن الذكور واإلناث، تفوق بكثير النسبة املناظرة في ذات الفئة بالقطاعني احلكومي والنفطي. وهو أمر 
له عالقة بسياسات التوظيف وطريقة تفاعل املواطنني مع أحكام القانون رقم )19( لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية من حيث العمل في القطاع األهلي.

2 - نسبة التسجيل اجلديد لإلناث في القطاع األهلي في األعمار )31 أو أكثر( حوالي )20.6 %( في حني أن النسبة املناظرة في القطاع احلكومي حوالي )9.8 %( وفي القطاع النفطي 
) 1.8%(، ويبدو أن ذلك له عالقة أيضاً مبا هو مشار إليه باملالحظة رقم )1( أعاله.
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رسم بياني رقم 2 )جدول رقم 4( 
النسبة المئوية لحاالت التسجيل بالمؤسسة ألول مرة كمؤمن عليهم حسب القطاع 

خالل الفترة من 2015/4/1 إلى 2016/3/31

)تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(

إناثذگور

نفطيحكومي

أهلي

% 70

% 30

% 87

% 13

% 55

% 45
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جدول رقم )5(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

توزيع حاالت انتهاء الخدمة من بين المؤمن عليهم
باستحقاق معاش تقاعدي حسب القطاع وفئة السن والنوع وسبب انتهاء الخدمة

خالل الفترة من 2015/4/1 إلى 2016/3/31

القطاع
فئة السن في 
2016/3/31

النوع

اجلميعإناثذكور

الوفاة
عجز 
عن 

الكسب

صحية 
أخرى

ذوي 
إعاقة

غير 
ذلك

الوفاةاجلميع
عجز 
عن 

الكسب

صحية 
أخرى

ذوي 
إعاقة

غير 
ذلك

الوفاةاجلميع
عجز 
عن 

الكسب

صحية 
أخرى

ذوي 
إعاقة

غير 
ذلك

اجلميع

حكومي

39162716810620153723561515931643964257أقل من 41

45 - 4120714176212083221126430828103628326428

50 - 4621314111882371441661882283573017376465

55 - 511831020979103035104284306218202412631336

60 - 56812105125332022303309101412815842

61710323124211111531578214384399 فأكثر

1133167771980226848288847124814591615915512432283727املجموع

نفطي

4511222400000045112224أقل من 41

45 - 41415222341000111251523346

50 - 461272991110000991272108120

55 - 5111301651701000782130172178

60 - 560001899000001100019091

610010303100000000103031 فأكثر

10927740746020002830129277435490املجموع
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)تابع(: جدول رقم )5(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

توزيع حاالت انتهاء الخدمة من بين المؤمن عليهم
باستحقاق معاش تقاعدي حسب القطاع وفئة السن والنوع وسبب انتهاء الخدمة 

خالل الفترة من 2015/4/1 إلى 2016/3/31

القطاع
فئة السن في 
2016/3/31

النوع

اجلميعإناثذكور

الوفاة
عجز 
عن 

الكسب

صحية 
أخرى

ذوي 
إعاقة

غير 
ذلك

الوفاةاجلميع
عجز 
عن 

الكسب

صحية 
أخرى

ذوي 
إعاقة

غير 
ذلك

الوفاةاجلميع
عجز 
عن 

الكسب

صحية 
أخرى

ذوي 
إعاقة

غير 
ذلك

اجلميع

أهلي

1310342110024714105828أقل من 41

45 - 4122028143102202653042840

50 - 46101524310201262912165060

55 - 51110066683102253142029199

60 - 56100129311000121320014144

610000151500006600002121 فأكثر

184111146180840793112268118239292املجموع

اجلميع

562238211415121153725601587737754674309أقل من 41

45 - 412610192192168124221329534638144134387514

50 - 46235221831137914616722326637113825534645

55 - 51205132012101268761063163452711232615261613

60 - 56912126306543022316323121414946977

61711327628811111591638224435451 فأكثر

1414495952533290858328854136916011997618314939024509املجموع

مالحظة:

ملزيد من املعلومات أنظر اجلدول رقم )تا/5( من هذه املجموعة اإلحصائية.
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رسم بياني رقم 3 )جدول رقم 5(
النسبة المئوية لحاالت استحقاق المعاش الجديدة

حسب سبب انتهاء الخدمة

خالل الفترة من 2015/4/1 إلى 2016/3/31

)تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(

% 4.4

% 86.5

% 1.7

% 4.1

% 3.3

عجز عن الكسب غير ذلكذوي إعاقةصحية أخرىوفاة
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جدول رقم )6(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(
توزيع أصحاب المعاشات )على قيد الحياة( 

 حسب القطاع وفئة السن والنوع مع بيان متوسط المعاش

في 2016/3/31

املبالغ بالدينار

فئة السن القطاع

النـــــوع

اجلميعإناثذكور

متوسط املعاشالعددمتوسط املعاشالعددمتوسط املعاشالعدد

حكومي

437423062373693أقل من 31

35 - 31103807145705248747

40 - 36333978524761857845

45 - 41947121925487343495865

50 - 462057136161127878169932

55 - 51652813118745855152731050

60 - 56708813518395915154831115

65 - 61652013715834930123541163

70 - 6648761400320993580851215

7177921367147686492681287 فأكثر

36287134937018866733051105املجموع

نفطي

715050071505أقل من 31

35 - 3132140800321408

40 - 3651154981231591506

45 - 4113916664013031791585

50 - 4656916715313516221644

55 - 511613170064134016771686

60 - 561542167152139415941662

65 - 6195516512514439801646

70 - 663791672414793831670

714821694411574861690 فأكثر

57691675250135460191662املجموع
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)تابع(: جدول رقم )6(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(
توزيع أصحاب المعاشات )على قيد الحياة( 

 حسب القطاع وفئة السن والنوع مع بيان متوسط المعاش

في 2016/3/31

  املبالغ بالدينار

فئة السن القطاع

النـــــوع

اجلميعإناثذكور

متوسط املعاشالعددمتوسط املعاشالعددمتوسط املعاشالعدد

أهلي

31230161641077أقل من 31

35 - 311610876780221003

40 - 36751486231059981386

45 - 41118160016010132781262

50 - 46136167527311224091306

55 - 516211562461116910821395

60 - 569371525462117313991409

65 - 6110531467269122313221417

70 - 66653146013711667901409

7168614277111977571405 فأكثر

429814951863115561611392املجموع

اجلميع

538703162384779أقل من 31

35 - 31151964151708302836

40 - 3645911245557801014936

45 - 411204130827487593952926

50 - 462762144064388069200996

55 - 51876214009270874180321130

60 - 56956714208909931184761184

65 - 61852814146128945146561218

70 - 6659081424335094592581251

71896013891551880105111314 فأكثر

46354140339131883854851165املجموع
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رسم بياني رقم 4 )جدول رقم 6(
توزيع أعداد أصحاب المعاشات )على قيد الحياة( حسب النوع

لكل قطاع وفئة سن حسب المبين في 2016/3/31 

)تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(

إناثذگور

القطاع وفئة السن

ف
ألل

 با
ات

اش
ملع

ب ا
حا

ص
د أ

عد

حكومي أقل من 51 حكومي 51 فأكثر نفطي وأهلي أقل من 51 نفطي وأهلي 51 فأكثر
0

5
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15
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25
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35

3.5

9.4

32.8

27.7

1.1 0.6

8.9

1.5
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جدول رقم )7(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

توزيع حاالت الوفاة من بين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات حسب النوع وفئة السن
مع بيان عدد األرامل أو األزواج واألوالد المستحقين في المعاش

خالل الفترة من 2015/4/1 إلى 2016/3/31

نوع املؤمن عليه
 أو صاحب املعاش املتوفى

فئة السن للمؤمن عليه أو صاحب 
املعـــــاش في 2016/3/31

عدد األرامل أو عدد حاالت الوفاة من بني
األزواج املستحقني

عدد األوالد 
املستحقني اجلميعأصحاب املعاشاتاملؤمن عليهم

ذكور

24125129أقل من 31

40 - 313243630102

50 - 4149146357254

60 - 512991120112361

70 - 617211218213440

710541541462840 فأكثر

14186210038862006املجموع

إناث

606010أقل من 31

40 - 3115116037

50 - 412611372139

60 - 51103949298

70 - 6116566156

7104646037 فأكثر

581622205377املجموع

اجلميع

301311219أقل من 31

40 - 314755230139

50 - 41752510059393

60 - 5139130169114459

70 - 618276284214496

710587587462877 فأكثر

199102412238912383املجموع

مالحظات:
1 - يالحظ وجود )886( أرملة في )1003( حالة وفاة للذكور أي بنسبة )88.3 %(، وتكون النسبة األكـبر ملن أعمارهم )61 - 70( من الذكور حيث هي )97.7 %(.

2 - هناك في املتوسط )2.3( من األوالد املستحقني مقابل كل أرملة في حاالت وفيات الذكور، ويصل إلى )4.5( من األوالد املستحقني في حالة مـن أعمارهم بني )41 - 50( من الذكور.
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جدول رقم )8(: التأمني األساسي
)تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

توزيع المستحقين الذين يصرفون مع بيان متوسط أنصبتهم
حسب نوع وسن المصدر )أي المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى(

في 2016/3/31

       املبالغ بالدينار

نوع مصدر 
االستحقاق

فئة السن املفترضة للمصدر 
مستحقون آخرونأوالدأرامل )أو أزواج(

متوسط النصيبالعدد متوسط النصيبالعدد متوسط النصيبالعدد

ذكور

4143347265146165أقل من 31

40 - 31210420645239567172

50 - 416674142327222893290

60 - 5115665583442301856223

70 - 6127306893293371470222

711294474120406323365219 فأكثر

18158701301603163297229املجموع

إناث

00272785164أقل من 31

40 - 311233450218176169

50 - 4192911069216254181

60 - 5112363862337310212

70 - 6115529441354165221

712252282524653215 فأكثر

594513674268963197املجموع

اجلميع

4143374270151165أقل من 31

40 - 312114191095230743171

50 - 4167641233962201147266

60 - 51157855743043081166220

70 - 6127456883734369635222

711296674121231320418218 فأكثر

18217700338343114260222املجموع

مالحظة:

املستحقون اآلخرون هم )الوالدين واإلخوة واألخوات(.
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ثانيًا: جداول تأمني املدنيني العاملني حلسابهم اخلاص ومن في حكمهم
)الباب الخامس: التأمين األساسي(

رقم اجلدول

أو الرسم البياني
املوضوع

رقم

الصفحة

مالمـــح نظام تأمـــني املدنيـــني العاملني حلســـابهم اخلـــاص ومن في حكمهـــم )البـــاب اخلامس – 
األساسي( 44التأمني 

47توزيع املؤمن عليهـم حسب فئة السن والنوع في 2016/3/31.جدول رقم )9(

48توزيع املؤمن عليهـم حسب شـريحـة الدخل الشهري والنوع في 2016/3/31.جدول رقم )10(

رسم بياني رقم )5(
توزيع املؤمن عليهم حسب شريحة الدخل الشهري والنوع في 2016/3/31 )تأمني املدنيني العاملني حلسابهم اخلاص 

49ومن في حكمهم( 

51توزيع املؤمن عليهم )ذكور فقط( حسب شريحة الدخـل الشهري وفئة السن في 2016/3/31.جدول رقم )1/11(

52توزيع املؤمن عليهم )إناث فقط( حسب شريحة الدخـل الشهري وفئة السن في 2016/3/31.جدول رقم )2/11(

53توزيع املؤمن عليهم )ذكور وإناث معًا( حسب شريحة الدخـل الشهري وفئة السن في 2016/3/31.جدول رقم )3/11(

54توزيع أصحاب املعاشات )على قيد احلياة( حسب فئة السن والنوع مع بيان متوسط املعاش في 2016/3/31.جدول رقم )12(

توزيع أعداد اصحاب املعاشات )على قيد احلياة( حسب فئة السن والنوع في 2016/3/31 )تأمني املدنيني العاملني رسم بياني رقم )6(
55حلسابهم اخلاص ومن في حكمهم(.

جدول رقم )13(
توزيع املستحقني الذين يصرفون مع بيان متوسط أنصبتهم حسب نوع وسن املصدر )أي املؤمن عليه أو صاحب املعاش 

57املتوفى( في 2016/3/31.
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مالمح نظام تأمين المدنيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم
)الباب الخامس – التأمين األساسي(

1 - يخضع لالشتراك في هذا التأمني الكويتيون الذين يزاولون نشاطاً جتارياً من أصحاب املهن واحلرف وكذا أصحاب الرخص التجارية.  ويرد في امللحق رقم )4( من هذه املجموعة 
اإلحصائية تعريف فئات اخلاضعني للتأمني، كما يرد تعريف شرائح الدخل الشهري التي يحسب على أساسها االشتراك.

2 - االشتراك أساساً إلزامي، ويكون اختيارياً ملن جاوز سن )55( عند بدء االشتراك.  ويخضع للتأمني كل من هم في سن من )18( إلى )65( سنة، مع االستمرار بعد سن )65( ملن 
يزاول نشاطاً حتى يستكمل املدة الالزمة الستحقاق املعاش أو ينتهي اشتراكه أيهما أسبق. 

وال يخضع ألحكام هذا التأمني املوظفون وأصحاب املعاشات التقاعدية إاّل في حالة طلبهم إيقاف صرف معاشاتهم التقاعدية واالشتراك اختيارياً في هذا التأمني.  

3 - يختار املؤمن عليه شريحة بدء االشتراك من بني شرائح الدخل املتاحة، وأصغر هذه الشرائح في التاريخ الذي متثله هذه املجموعة هي )200( د.ك وأكبرها )1500( د.ك وبينهما 
شرائح أخرى يكون الفرق بني كل شريحتني متتاليتني منها )50( د.ك، ويجوز إضافة شرائح جديدة بقرار وزاري. 

4 - يتحمل املؤمن عليه بحصة في االشتراكات تعادل مجموع حصة املؤمن عليه وحصة صاحب العمل في تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل )باعتباره مؤمناً عليه وصاحب عمل 
في نفس الوقت(.  ونظراً للطبيعة اخلاصة لهذا التأمني فقد حتددت اشتراكات املؤمن عليه بنسبة )5 %( من أدنى شريحة )200 د.ك( وتدرجت صعوداً حتى وصلت إلى )15 %( 

عند شريحة )700( د.ك، وظلت على هذه النسبة حتى أعلى شريحة )1500( د.ك.

وتساهم الدولة بحصة في االشتراكات تعادل الفرق بني )25 %( والنسبة التي يتحملها املؤمن عليه.  

5 - يسمح بتعديل شريحة بدء االشتراك في التأمني، كما يسمح بتعديل الشريحة التي تؤدى على أساسها االشتراكات. وذلك وفقاً لألحكام القانونية الصادرة في هذا الشأن.

6 - تدخل في حساب املعاش كل مدة يلتزم املؤمن عليه بسداد االشتراكات عنها.

7 - يسمح بضم مدد اخلدمة الفعلية التي قضيت في تأمني الباب الثالث أو تأمني العسكريني واملدد التي قضيت في عضوية املجلس البلدي أو إحدى وظائف املختارين، وأيضا مدد 
اخلدمة الفعلية الـتي قضيت باخلارج ومدد خدمة ما قبل احلصول على اجلنسية الكويتية التي قضيت في جهات معينة.  كما يسمح بضم مدد اشتراك اعتبارية بشروط معينية.

8 - يستحق املعاش التقاعدي في احلاالت التالية:
- الوفاة أو العجز الكامل

- بلوغ سن )60( ومدة اشتراك )15( سنة
- بلوغ سن )55( ومدة اشتراك )20( سنة 

- استحقاق معاش للمؤمن عليه الذي تقرر اللجنة الفنية املختصة أنه معاق إذا بلغت مدة خدمته )15( سنة للذكور و)10( سنوات لإلناث
- استحقاق معاش للمؤمن عليه املكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة إذا بلغت مدة خدمته )20( سنة للذكور و)15( سنة لإلناث.

- كما يستحق املؤمن عليه معاشاً مؤقتاً في حالة إصابته مبرض ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر يترتب عليه التوقف عن مزاولة النشاط، وذلك حتى شفائه أو العودة ملزاولة النشاط 
أو استحقاق املعاش التقاعدي أو بلوغ سن اخلامسة والستني.

وتضاف إلى مدة االشتراك احملسوبة في هذا التأمني في حالة الوفاة أو العجز الكامل، املدة الباقية حتى بلوغ املؤمن عليه سن الستني فرضا.  

9 - يحسب املعاش على أساس متوسط شرائح الدخل خالل السنوات الثالث األخيرة على النحو التالي:
   متوسط الشرائح )وفقاً للتعريف السابق(

x ]65 % )ألول 15 سنة من مدة االشتراك في التأمني(

+ 2 % )عن كل سنة تزيد على ذلك( [ بحد أقصى 95 %.
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10 - تستحق مكافأة تقاعد عن املدة التي ال يستحق عنها معاش تقاعدي، وتسحب كما يلي:

 12 x متوسط شرائح الدخل خالل السنوات الثالث األخيرة    
    x النسبة التي يتحملها املؤمن عليه من آخر شريحة اشتراك

     x  مدة االشتراك بالسنوات

11 - تستحق مكافأة تقاعد عن مدة االشتراك التي جتاوز مدة احلد األقصى للمعاش )أي ما يزيد على 30 سنة(، وحتسب بنفس املعادلة الواردة في البند السابق.

12 - في حال وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش، يوزع املعاش والزيادات املستحقة فيه على املستحقني )من أرامل )أو أزواج مستحقني( وأوالد وغيرهم( وفقاً جلدول مرفق بقانون 

التأمينات االجتماعية رقم )61( لسنة 1976.  وقد حدد هذا القانون شروط االستحقاق وحاالت إيقاف وانتهاء األنصبة وشروط اجلمع مبختلف أنواعها.

13 - ال يطبق في هذا التأمني حداً أدنى للمعاش التقاعدي، نظراً ألنه حتى تاريخ هذه املجموعة االحصائية يكون للمؤمن عليه احلرية الكاملة في اختيار شريحة بدء االشتراك وأيضاً 

احلرية في طلب االنتقال إلى شرائح أعلى.

14 - يحدد النظام حدود دنيا ألنصبة املستحقني )في معاشات املتوفني من املؤمن عليهم وأصحاب املعاشات( على النحو التالي: 

لألرملة أو الزوج املستحق 242 د.ك 

لكل من الوالدين 190 د.ك 

لكل من األوالد وأوالد االبن 122 د.ك  

لكل من األخوة واألخوات أو ضعف النصيب املستحق أيهما أقل. 122 د.ك  

ويضاف إلى هذا املبلغ النصيب الذي يستحق من البنود التالية:
الدعم املالي 50  د.ك 

)من إجمالي املعاشات( املكافأة اخلاصة.  % 12.5

15 - تبني من اخلبرة الفعلية الناجتة من تطبيق هذا التأمني مبرور السنوات وجود ظواهر تستحق املتابعة. ومن أهم الظواهر في هذا املقام ما يلي:-

) أ (    نسبة املشتركات في التأمني من اإلناث )65.4 %( من إجمالي املؤمن عليهم )الذكور واإلناث(، وتبلغ النسبة )76.9 %( في أدنى شريحتي اشتراك )200، 250 دينار(، بينما 
تنخفض النسبة إلى )18.2 %( في أعلى شريحة اشتراك )1500 دينار(.

)ب(    تبلغ نسبة املشتركات من اإلناث في أدنى شريحة اشتراك )200 دينار( إلى إجمالي اإلناث ) 58.8%(، وتبلغ النسبة املناظرة للذكور في ذات الشريحة ) 35.2%(. ويتبني 
من ذلك أن اختيار اإلناث لشريحة االشتراك يختلف جذرياً عن اختيار الذكور للشريحة.

)ج(    مستوى املعاشات التقاعدية ومعاشات املستحقني )من أرامل وأوالد وغيرهم( في هذا التأمني أقل بكثير من املستوى املناظر في تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل. 
ويرجع ذلك أساساً إلى اختيار شريحة االشتراك.

) د(    في بعض احلاالت ال تتناسب شريحة بدء االشتراك في التأمني مع نوع النشاط أو حجمه.
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جدول رقم )9(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم(

توزيع المؤمن عليهم حسب فئة السن والنوع

في 2016/3/31

فئة السن
النــــــــــوع

اجلميعإناثذكور

123100223أقل من 25

29 - 256103961006

34 - 308087701578

39 - 3571310131726

44 - 4069413562050

49 - 4556515682133

54 - 5037915861965

59 - 55232744976

64 - 60130385515

6533177210 فأكثر

4287809512382املجموع

مالحظات:

1 - أكثر األعداد للذكور هو في املدى العمري )30-34(، وأما لإلناث فهو في املدى العمري )50 – 54(.

2 - تبلغ نسبة املؤهلني للتقاعد من حيث السن )55 فأكثر( حوالي )13.7 %( من إجمالي املؤمن عليهم، ويصبح من حقهم طلب املعاش التقاعدي في حالة بلـوغ مـدة االشتراك املؤهلة 
الستحقاق املعاش مع الوفاء بالشروط األخرى حسب القانون.
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جدول رقم )10(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم(

توزيع المؤمن عليهم حسب شريحة الدخل الشهري والنوع

في 2016/3/31

شريحة الدخل الشهري )بالدينار(
النــــــــــوع

اجلميعإناثذكور

200150947596268

250164825989

300179662841

35073314387

4006994421141

450185200385

500318268586

550133111244

600153110263

6507349122

7009876174

7507746123

8008344127

850542175

900411657

950411354

100011446160

1050371350

1100161026

115013417

120021829

125012637163

130015621

1350819

1400213

1450112

1500541266

4287809512382املجموع

مالحظة: 
يالحظ أن )58.8 %( من اإلناث في أدنى شريحة دخل بينما النسبة املناظرة للذكور في ذات الشريحة هي )%35.2(.
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رسم بياني رقم 5 )جدول رقم 10(
توزيع المؤمن عليهم حسب شريحة الدخل الشهري والنوع في 2016/3/31

)تأمني املدنيني العاملني حلسابهم اخلاص ومن في حكمهم(

إناثذگور
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جدول رقم )1/11(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم(

توزيع المؤمن عليهم )ذكورفقط( 
حسب شريحة الدخل الشهري وفئة السن

في 2016/3/31

شريحة الدخل الشهري 
)بالدينار(

فئة السن
املجموع

65 فأكثر55 - 4564 - 3554 - 2544 - 34أقل من 25

200996664762065391509

2506555041120164

30010495253132179

35012527146073

400334523485275699

4500577438151185

500010211972241318

5502275339111133

6000286546131153

650010292311073

700013274513098

75016223117077

800010262620183

85005192010054

9000115213141

9500271021141

1000083748192114

10500191511137

1100002104016

115000147113

1200010119021

1250034054281126

130000068115

13500007108

14000002002

14500000101

15001423175454
12314181407944362334287املجموع

237333450583687664456متوسط الشريحة

مالحظة:
 الزال متوسط شريحة الدخل في أعمار قريبة من التقاعد قليال كاآلتي:

- عند سن )45 – 54( يبلغ املتوسط )583( دينارا.

- عند سن )55 – 64( يبلغ املتوسط )687( دينارا.
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جدول رقم )2/11(: التأمني األساسي
)تأمين المدنيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم(

توزيع المؤمن عليهم )إناث فقط( 
حسب شريحة الدخل الشهري وفئة السن 

في 2016/3/31

شريحة الدخل الشهري 
)بالدينار(

فئة السن
املجموع

65 فأكثر55 - 4564 - 3554 - 44 25 - 34أقل من 25

20075763139917985971274759

25076525236212316825

30075116331611015662

35032483147552314

4001106123150539442

4501296281270200

5002607085501268

5502114137191111

6000183840140110

65016141711049

7000836237276

7500619156046

8000519155044

85006654021

90000457016

95000193013

10001414179146

105001336013

110000253010

11500111104

12000033208

125001111310237

13000014106

13500001001

14000001001

14500000101

150001415112

10011662369315411291778095املجموع
245280294286317258291متوسط الشريحة

مالحظة: 
معظم اإلناث عنـد شريحة )200( دينار وال يتحركن منها إال قلياًل، ويؤكد ذلك أنه عند فئة السن )45 – 54( يبلغ متوسط الشريحة )286( دينار لعدد )3154( مؤمناً عليها منهن

) 57 %( عند شريحة )200( دينار. 
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جدول رقم )3/11(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم(

 )
ً
توزيع المؤمن عليهم )ذكور وإناث معا

حسب شريحة الدخل الشهري وفئة السن

في 2016/3/31

شريحة الدخل الشهري 
)بالدينار(

فئة السن
املجموع

65 فأكثر55 - 4564 - 3554 - 44 25 - 34أقل من 25

2001741429187520046501366268

2501312030240313516989

3001710021536912317841

350449110161612387

400445135723580141141

450186136119421385

5002162189157742586

5504389476302244

60004610386271263

6501164340220122

7000216368202174

7501124146230123

8000154541251127

850011252514075

90001192610157

9500281924154

10001125165283160

105002121817150

1100004157026

115001258117

12000131411029

1250045167383163

1300001109121

13500008109

14000003003

14500000202

150015271810566

223258437764098149121012382املجموع

241309352355407322348متوسط الشريحة
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جدول رقم )12(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم(

توزيع أصحاب المعاشات )على قيد الحياة(
حسب فئة السن والنوع مع بيان متوسط المعاش

في 2016/3/31

  املبالغ بالدينار

فئة السن 

النــــــــوع

اجلميعإناثذكور

متوسط املعاشالعددمتوسط املعاشالعددمتوسط املعاشالعدد

116910011691أقل من 31

35 - 31001163211632

40 - 360014731473

45 - 41315311060613819

50 - 46211923055032590

55 - 511111654258653706

60 - 56951087430561525656

65 - 611041085742506846577

70 - 6615111328915131042603

71280105212895401569631  فأكثر

647108734365294083617املجموع
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رسم بياني رقم 6 )جدول رقم 12(
توزيع أعداد أصحاب المعاشات )على قيد الحياة(

حسب فئة السن والنوع في 2016/3/31 

)تأمني املدنيني العاملني حلسابهم اخلاص ومن في حكمهم(
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جدول رقم )13(: التأمني األساسي
)تأمين المدنيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم(

توزيع المستحقين الذين يصرفون مع بيان متوسط أنصبتهم حسب نوع وسن المصدر
)أي المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى(

في 2016/3/31

املبالغ بالدينار      

نوع مصدر 
االستحقاق

 فئة السن املفترضة للمصدر
مستحقون آخرونأوالدأرامل )أو أزواج(

متوسط النصيبالعدد متوسط النصيبالعدد متوسط النصيبالعدد

ذكور

000000أقل من 31

40 - 313234111905147

50 - 4111252371385134

60 - 51304005423228230

70 - 6154604572942304

712095751742487258 فأكثر

30754833323947218املجموع

إناث

000000أقل من 31

40 - 310081826112

50 - 41007017818147

60 - 5115026822713154

70 - 61438911220916172

71733436018413135 فأكثر

1236661819366149املجموع

اجلميع

000000أقل من 31

40 - 3132341918711128

50 - 411125210716423144

60 - 513140312222941206

70 - 615858916923818187

7121656753420520178 فأكثر

319541951209113178املجموع

مالحظات:

1 - بالرغم من أن احلد األدنى للمعاش التقاعدي ال يطبق في هذا التأمني نظراً حلق املشترك في اختيار شريحة االشتراك، فإن احلدود الدنيا ألنصبة املستحقني تطبق في جميع 
األحوال، وقد يترتب على ذلك أن يزيد إجمالي ما يصرف للمستحقني بكثير عن املعاش التقاعدي املستحق.

2 - املستحقون اآلخرون هم )الوالدين واإلخوة واألخوات(.
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ثالثًا: جداول تأمني العسكريني
)التأمين األساسي(

رقم الصفحةاملوضوعرقم اجلدول

مالمح نظام تأمني العسكريني )التأمني األساسي(
60

62توزيع أصحاب املعاشات )على قيد احلياة ( حسب فئة السن واجلهة العسكرية مع بيان متوسط املعاش في 2016/3/31.جدول رقم )14(

املعاش جدول رقم )15( صاحب  أو  عليه  املؤمن  )أي  املصدر  سن  حسب  أنصبتهم  متوسط  بيان  مع  يصرفون  الذين  املستحقني  توزيع 
63املتوفى( في 2016/3/31.
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مالمح نظام تأمين العسكريين
)التأمين األساسي(

1 - يخضع لالشتراك في هذا التأمني الكويتيون من رجال اجليش والشرطة واحلرس الوطني والعسكريون مبجلس األمة. ويسوى املعاش ألصحاب الرتب باإلدارة العامة لإلطفاء وفقاً 
لهذا النظام عند انتهاء اخلدمة.

2 - االشتراك في التأمني إلزامي، ويخضع للتأمني كل من هم في سن من )18( أو يزيد.

3 - االشتراكات كنسبة من إجمالي املرتب األساسي والعالوة االجتماعية )بحد أقصى )1500( د.ك( هي )5 %( من املؤمن عليه )املستفيد( و)10 %( من صاحب العمل و)32.5 %( 
مساهمة من الدولة.

4 - تدخل في حساب املعاش مدد اخلدمة العسكرية التي يقضيها املؤمن عليه )املستفيد( في اجلهات املذكورة أعاله، ومدد الدراسة العسكرية، ومدد التجنيد اإللزامي.

5 - يسمح بضم مدد اخلدمة الفعلية السابقة، كما يسمح بضم مدد اشتراك اعتبارية أثناء اخلدمة وبعدها بشروط معينة، ويسمح أيضا بضم مدد خدمة ما قبل احلصول على اجلنسية 
الكويتية التي قضيت في جهات معينة.

   وحتسب أيضا مدد »ضمائم« وهي مدد مضافة للمدد الفعلية ترتبط مبدى خطورة األعمال العسكرية املختلفة.

6 - يستحق املعاش التقاعدي عند انتهاء اخلدمة في احلاالت التالية:
- الوفاة أو الغيبة املنقطعة أو التسريح ألسباب صحية.

- بلوغ سن ترك اخلدمة أو االحالة للتقاعد مع مدة خدمة )15( سنة.
- أسباب أخرى مع مدة خدمة )15( سنة في سن اخلمسني أو )20( سنة قبلها. 

- استحقاق معاش للمستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية املختصة أنه معاق إذا بلغت مدة خدمته )15( سنة للذكور و )10( سنوات لإلناث.
- استحقاق معاش للمستفيد املكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة إذا بلغت مدة خدمته )20( سنة للذكور و )15( سنة لإلناث.

    وتضاف إلى مدة اخلدمة احملسوبة في هذا التأمني في حال انتهاء اخلدمة بالوفاة أو احلكم بثبوت الغيبة املنقطعة أو العجز عن الكسب، املدة الباقية حتى بلوغ املستفيد سن 
الستني فرضا.

7 - يحسب املعاش على أساس املرتب األخير الذي سددت على أساسه االشتراكات.

8 - تختلف طريقة حساب املعاش باختالف سبب انتهاء اخلدمة، وذلك على النحو التالي:
احلالة العامة هي أن يحسب املعاش التقاعدي كما يلي: )أ( 

  املرتب )وفقاً للتعريف املذكور أعاله(
  x ]75 % )ألول 15 سنة من مدة االشتراك في التأمني(

  + 2 % )عن كل سنة تزيد على ذلك( [ بحد أقصى 100 %.
في حال انتهاء اخلدمة وفقاً لبند األسباب األخرى املذكور في البند )6( أعاله أو اإلحالة للتقاعد بناء على طلب املستفيد قبل بلوغه سن اخلامسة واألربعني، تصبح نسبة الـ  )ب( 

)75 %( في املعادلة )65 %( واحلد األقصى لنسبة املعاش )95 %(.

في حال انتهاء اخلدمة بسبب الوفاة أو الغيبة أو التسريح ألسباب صحية أو إصابة املستفيد أو فقده أثناء تأدية العمل أو بسببه يعتد بآخر مربوط املرتب املقرر لرتبته. )ج( 
في حال انتهاء اخلدمة بسبب الوفاة أو الغيبة أو التسريح ألسباب صحية نتيجة إصابة املستفيد أو فقده أثناء العمليات احلربية أو في ساحات القتال يعتد بآخر مربوط  )د( 

املرتب املقرر للرتبة األعلى التي تلي رتبته.  كما يسري ذلك أيضاً في احلاالت املشابهة.
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9 - تستحق مكافأة تقاعد عن املدة التي ال يستحق عنها معاش تقاعدي، وحتسب كما يلي: 

مرتب شهر ونصف x 5 )سنوات األولى(

+  مرتب شهرين  x 5 )السنوات التالية(

+  مرتب شهرين ونصف x  مجموع السنوات التالية

10 - تستحق مكافأة تقاعد عن مدة اخلدمة التي جتاوز مدة احلد األقصى للمعاش )أي ما يزيد على 27.5 سنة خدمة(، وحتسب بنفس املعادلة الواردة في البند السابق.

11 - في حال وفاة املستفيد أو صاحب املعاش، يوزع املعاش والزيادات املستحقة فيه على املستحقني )من أرامل )أو أزواج مستحقني( وأوالد وغيرهم( وفقاً جلدول مرفق بقانون 

التأمينات االجتماعية رقم )61( لسنة 1976.  وقد حدد هذا القانون شروط االستحقاق وحاالت إيقاف وانتهاء األنصبة وشروط اجلمع مبختلف أنواعها.

12 - يحدد النظام حداً أدنى للمعاش التقاعدي )وهو اجمالي املستحق من التأمني األساسي والتأمني التكميلي وصندوق زيادة املعاشات التقاعدية وعالوة غالء املعيشة والدعم املالي( 

وفقاً لعدد األوالد املعيلني، يبدأ من )547( د.ك للمرأة أو الرجل األعزب ويصل إلى )960( د.ك ملن يعول خمسة أوالد أو أكثر.  ويضاف إلى هذا احلد مبلغ املكافأة اخلاصة التي 
تستحق بواقع )12.5 %( من إجمالي املعاشات.

13 - يحدد النظام حدود دنيا ألنصبة املستحقني )في معاشات املتوفني من املستفيدين وأصحاب املعاشات( على النحو التالي: 

لألرملة أو الزوج املستحق 242 د.ك 

لكل من الوالدين 190 د.ك 

لكل من األوالد وأوالد االبن 122 د.ك  

لكل من األخوة واألخوات أو ضعف النصيب املستحق أيهما أقل. 122 د.ك  

ويضاف إلى هذا املبلغ النصيب الذي يستحق من البنود التالية:
الدعم املالي 50  د.ك 

)من إجمالي املعاشات( املكافأة اخلاصة.  % 12.5
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جدول رقم )14(: التأمني األساسي
 )تأمين العسكريين(

توزيع أصحاب المعاشات )على قيد الحياة(
حسب فئة السن والجهة العسكرية مع بيان متوسط المعاش

في 2016/3/31

املبالغ بالدينار       

فئة السن 
اجلميعاحلرس الوطنيالداخليةالدفاع

متوسط املعاشالعددمتوسط املعاشالعددمتوسط املعاشالعددمتوسط املعاشالعدد

578621486329788100841أقل من 31

35 - 311809474294122908244942

40 - 364371091102102616310757021078

45 - 411410119216581197745116938131190

50 - 4622381557288014351520145566381481

55 - 511623189323561498828141048071616

60 - 561293181014181722416140531271716

65 - 6197419976441798241144218591856

70 - 66355191150116226415869201731

71738171717641522158154226601577 فأكثر

9305163011379148541861372248701520املجموع

مالحظات:

1 - ميثل البيان أصحاب املعاشات العسكريني الكويتيني فقط، وقد بلـغ عـدد أصحاب املعاشات العسكرييـن غير الكويتيني )1672( صاحب معاش في 2016/3/31.
2 - ال يشمل البيان أصحاب معاشات حرس مجلس األمة وقد بلغ عددهم )35( صاحب معاش في 2016/3/31.
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جدول رقم )15(: التأمني األساسي
)تأمين العسكريين(

توزيع المستحقين الذين يصرفون
مع بيان متوسط أنصبتهم

حسب سن المصدر )أي المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى(

في 2016/3/31

             املبالغ بالدينار

فئة السن املفترضة للمصـدر 
مستحقون آخرونأوالدأرامل 

متوسط النصيبالعـدد متوسط النصيبالعـدد متوسط النصيبالعـدد

4341550326454141أقل من 31

40 - 31167404525246839149

50 - 413914451522212789254

60 - 515046281115316299304

70 - 6152178673339489314

714050728618434473288 فأكثر

5676693101293202543208املجموع

 مالحظات:

1 - ميثل البيان املستحقني عن عسكريني كويتيني فقط، وقد بلغ عدد املستحقني عن عسكريني غير كويتيني )3058( مستحقاً في 2016/3/31.
2 - املستحقون اآلخرون هم )الوالدين واإلخوة واألخوات(.
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رابعًا: جدول املكافأة املالية
)التأمين األساسي(

رقم الصفحةاملوضوعرقم اجلدول

67مالمح نظام صندوق املكافأة املالية  -  القانون رقم )110( لسنة 2014

جدول رقم )16(
توزيع أصحاب املعاشات املستفيدين من نظام املكافأة املالية )على قيد احلياة( حسب القطاع والنوع مع بيان متوسط العمر ومدة 

اخلدمة واملكافأة املنصرفة عند انتهاء اخلدمة خالل الفترة من 2015/4/1 إلى 2016/3/31
69
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مالمح نظام صندوق المكافأة المالية

القانون رقم )110( لسنة 2014

1 - يخضع لالشتراك في هذا التأمني كل املؤمن عليهم واملستفيدون اخلاضعون للتأمني األساسي، باستثناء بعض العاملني في القطاع احلكومي )املدني والعسكري( أو الشركات اململوكة 
للدولة بالكامل وذلك ملنع ازدواجية االستفادة من املكافأة املالية.  ويعمل بهذا التأمني من 2015/1/1.

2 - االشتراكات كنسبة من املرتب )أو شريحة االشتراك( اخلاضع للتأمني األساسي فقط )بحد أقصى 1500 د.ك وبدون تطبيق حد أدنى( هي )2.5 %( من املؤمن عليه و )5 %( مساهمة 
من الدولة. ويكون احلد األقصى للمدة التي تؤدى عنها االشتراكات واملكافأة املالية )18( سنة.

3 - يشترط الستحقاق املكافأة املالية ما يلي:
استحقاق معاش تقاعدي عند انتهاء االشتراك. )أ( 

بلوغ مدة اشتراك فعلية في نظام صندوق املكافأة املالية )24( شهراً باستثناء احلاالت اآلتية:  )ب( 
- انتهاء االشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو بلوغ السن املقررة قانونا لترك اخلدمة أو بلوغ سن اخلامسة والستني.  

- انتهاء االشتراك بأسباب أخرى مع بلوغ مدة اشتراك فعلية في التأمني األساسي )30( سنة.  
- انتهاء االشتراك باستحقاق معاش تقاعدي للمعاق أو املكلف برعاية معاق إذا ثبت أن اإلعاقة تندرج حتت مفهوم العجز الكامل.  

4 - يحسب مبلغ املكافأة املالية مبا يعادل املرتب الذي يحسب على أساسه املعاش التقاعدي، مضروباً في عدد سنوات االشتراك الفعلية واملضمومة وبحد أقصى )18( سنة.  وإذا 
قل مرتب حساب املكافأة عن )1000( د.ك يزاد مبا يكمل هذا احلد أو )200( د.ك أيهما أقل.  وفي حال انتهاء االشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل ال يجوز أن تقل املكافأة 

املستحقة عن املكافأة احملسوبة على أساس مدة )9( سنوات.

5 - في حال استحقاق املكافأة املالية من هذا النظام، تضم مدة االشتراك السابقة على العمل به مبا يكمل املدة التي سدد عنها االشتراكات إلى )18( سنة.  ويتحمل املؤمن عليه بنسبة 
)2.5 %( من املرتب األخير عن كل شهر من املدة املضمومة وتخصم من املكافأة املالية املستحقة عن مدد االشتراك الفعلية واملضمومة، وتتحمل اخلزانة العامة بالتكلفة االكتوارية 

املستحقة عن الضم مخصوما منها القيمة احلالية لتكلفة الضم التي يتحملها املؤمن عليه.

6 - إذا انتهى اشتراك املؤمن عليه دون استحقاق املكافأة املالية، يستحق له مبلغاً من دفعة واحدة يعادل مجموع حصته من االشتراكات التي أداها في نهاية كل سنة ميالدية مضافاً 
إليه )5 %( سنويا عن هذه االشتراكات ملدة تعادل الفترة بالسنوات من نهاية كل سنة ميالدية لالشتراك حتى تاريخ الواقعة املنشئة للحق في صرف هذا املبلغ.  ويصرف هذا املبلغ 

وفق ضوابط محددة.

7 - يحل هذا النظام محل أي التزام على أصحاب األعمال بصرف أية مزايا أو مكافآت مالية عند انتهاء اخلدمة بالنسبة ملن يلتحق بالعمل لديهم اعتباراً من تاريخ نشر النظام )أي 
اعتباراً من 2014/8/10(.  ويستثنى من ذلك املؤمن عليهم العاملون في غير الشركات اململوكة للدولة بالكامل.





69

جدول رقم )16(: التأمني األساسي
توزيع أصحاب المعاشات المستفيدين من نظام المكافأة المالية

)على قيد الحياة(
حسب القطاع والنوع مع بيان متوسط العمر

ومدة الخدمة والمكافأة المنصرفة عند انتهاء الخدمة

خالل الفترة من 2015/4/1 إلى 2016/3/31

املبالغ بالدينار

فئة 
اخلاضعني

للتأمني
القطاع

النـــــوع

اجلميعإناثذكور

العدد

متوسط 
العمر 
عند 

انتهاء 
اخلدمة

متوسط 
مدة اخلدمة 
عند انتهاء 

اخلدمة 
)بالسنوات(

متوسط 
املكافأة

العدد

متوسط 
العمر 
عند 

انتهاء 
اخلدمة

متوسط 
مدة اخلدمة 
عند انتهاء 

اخلدمة 
)بالسنوات(

متوسط 
املكافأة

العدد

متوسط 
العمر 
عند 

انتهاء 
اخلدمة

متوسط 
مدة اخلدمة 
عند انتهاء 

اخلدمة 
)بالسنوات(

متوسط 
املكافأة

العاملني لدى 
صاحب عمل

17165533147974435633131072159553314450حكومي

658351924400006583519244نفطي

8957321644612542413580101573116105أهلي

18115533148934555633131192266553314537املجموع

2460301180331631966695562248909العاملني حلسابهم اخلاص

18355533148534865632127082321553314404اإلجمالي

مالحظات:

1 - يبني اجلدول أعاله متوسط املكافأة بعد خصم مقابل املدة السابقة الذي يتحمله املؤمن عليه.

2 - تبلغ عدد حاالت صرف املبلغ املالي )1082( حالة مبتوسط )186( د.ك
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: جداول التأمين التكميلي
ً
خامسا

رقم الصفحةاملوضوعرقم  اجلدول

مالمـــح نظـــام التأمـــني التكميلـــي )للمؤمـــن عليهـــم العاملني فـــي القطاعـــات املدنيـــة واجلهات 
73العســـكرية واملؤمـــن عليهـــم العاملـــني حلســـابهم اخلـــاص ومن فـــي حكمهم(

جدول رقم )17(
املرتب  متوسط  بيان  مع  والنوع  السـن  وفئة  القطاع  لدى صاحب عمل حسب  العاملني  املدنيني  عليهم  املـؤمن  تـوزيـع 

74اخلاضع للتأمني في 2016/3/31.

جدول )17 – ملحق(
توزيع املؤمن عليهم العاملني في دول مجلس التعاون اخلليجي والعاملني في اخلارج حسب النوع مع بيان متوسط 

76املرتب في 2016/3/31.

جدول رقم )1/18(
توزيع أصحاب املعاشات )على قيد احلياة( من بني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل حسب القطاع وفئة السن والنوع 

77مع بيان متوسط املعاش في 2016/3/31.

جدول رقم )2/18(
بيان متوسط  العسكرية مع  السن واجلهة  العسكريني حسب فئة  املعاشات )على قيد احلياة( من بني  توزيع أصحاب 

81املعاش في 2016/3/31.

جدول رقم )1/19(
توزيـع املستحقيـن الـذين يصـرفـون أنصبـة في املعـاش املستحـق للمدنيني العاملني لدى صاحب عمـل مع بيان متوسط 

82أنصبتهم حسب نوع وسن املصدر )أي املؤمن عليـه أو صاحب املعاش املتوفى( في 2016/3/31.

جدول رقم )2/19(
توزيـع املستحقيـن الـذين يصـرفـون أنصبـة في املعـاش املستحـق للعسكريني مع بيان متوسط أنصبتهم حسب سن املصدر 

83)أي املؤمن عليـه أو صاحب املعاش املتوفى( في 2016/3/31.
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مالمح نظام التأمين التكميلي
 )للمؤمن عليهم العاملين في القطاعات المدنية والجهات العسكرية 

والمؤمن عليهم العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم(

1 - يخضع لالشتراك االلزامي في هذا التأمني كل املؤمن عليهم واملستفيدون اخلاضعون للتأمني األساسي.
كما يخضع لالشتراك االختياري في هذا التأمني املؤمن عليهم في تأمني الباب اخلامس الذين وصلوا إلى أعلى شريحة اشتراك، وأيضا املؤمن عليهم واملستفيدون اخلاضعون    

للتأمني األساسي ويرغبون في زيادة معاشاتهم.
2 - املرتب اخلاضع لالشتراك هو ما يزيد على )1500( د.ك من إجمالي املرتب األساسي والعالوة االجتماعية مضافاً إليه البدالت والعالوات األخرى، أو ما يزيد على )1500( د.ك من 

املرتب الشامل في حاالت العقود التي ال ينطبق عليها تفصيل بنود املرتب، كل ذلك بحد أقصى )1250( د.ك.
وبالنسبة للتأمني االختياري يكون املرتب اخلاضع لالشتراك هو الشريحة التي يختارها املؤمن عليه من اجلدول رقم )1( املرافق لقانون التأمني التكميلي وهي تبدأ من )100( د.ك    

وتنتهي بـ )1000( د.ك وبزيادة )100( د.ك بني كل شريحتني متتاليتني.
3 - االشتراكات كنسبة من املرتب املذكور في البند السابق هي )5 %( من املؤمن عليه و )10 %( من صاحب العمل و )10 %( مساهمة من الدولة.  واستثناء من ذلك تكون حصة املؤمن 

عليه اخلاضع للباب اخلامس )15 %( واملؤمن عليه في االشتراك االختياري )25 %(.
4 - تدخل في حساب املعاش كل مدة اشتراك فعلية يقضيها املؤمن عليه ويتقاضى خاللها مرتب خاضع لالشتراك في التأمني التكميلي.

5 - يسمح بضم مدد اخلدمة الفعلية السابقة على تاريخ العمل بالنظام )أي قبل 1995/1/1( بافتراض سريان التأمني التكميلي خاللها، كما يسمح بضم مدد اشتراك اعتبارية، وضم 
مدد االشتراك السابقة في التأمني التكميلي التي صرفت عنها مكافأة تقاعد.

6 - يستحق املعاش التكميلي في احلاالت التي يستحق فيها معاش تقاعدي من التأمني األساسي مهما كانت مدة االشتراك في التأمني التكميلي.  وتضاف إلى مدة االشتراك احملسوبة 
في املعاش التكميلي املدة الباقية حتى بلوغ املؤمن عليه سن الستني فرضاً وذلك في احلاالت التي تضاف فيها هذه املدة عند حساب املعاش في التأمني األساسي.

7 - يحسب املعاش التكميلي وفقاً للخطوات التالية:
)أ(  يحسب متوسط املرتب الشهري اخلاضع لالشتراك بقسمة مجموع املرتبات التي سددت على اساسها االشتراكات خالل مدة االشتراك في التأمني التكميلي على عدد أشهر 

هذه املدة.
ويزاد هذا املتوسط بواقع )5 %( سنوياً عن مدة تعادل نصف الفترة من تاريخ االشتراك في التأمني حتى نهايته، مضافاً إليها كامل املدة من تاريخ انتهاء االشتراك حتى تاريخ   

صرف املعاش التقاعدي.
)ب(  يحسب رصيد املؤمن عليه في التأمني التكميلي كما يلي:

       متوسط املرتب الناجت من البند السابق )بعد زيادته(
      x مدة االشتراك في التأمني بالشهور

         x معامل يبدأ من )25 %( عند سن )45 أو أقل( ويصل إلى )30 %( عند سن )65 أو أكثر(

)ج( يحسب املعاش التكميلي الشهري بقسمة الرصيد الناجت من البند السابق على معامل يبدأ من )202( عند سن )40 أو أقل( ويصل إلى )120( عند سن )65 أو أكثر(.
8 - تستحق مكافأة تقاعد في احلاالت التي ال يستحق فيها معاش تقاعدي وتصرف في احلاالت التي تصرف فيها مكافأة تقاعد من التأمني األساسي، وحتسب املكافأة عن كامل 
مدة االشتراك في التأمني التكميلي بذات الطريقة التي يحسب بها رصيد املؤمن عليه في هذا التأمني مع استخدام معامل )15 %( جلميع األعمار، وفي حال ضم مدد سابقة في 

التأمني التكميلي على أساس نسبة أقل تستخدم هذه النسبة األقل كمعامل في حساب الرصيد عن مدة الضم.
9 - في حال وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش التكميلي يوزع املعاش التكميلي على املستحقني بذات األسس املتبعة في التأمني األساسي.

10 -  يؤخذ املعاش التكميلي في االعتبار عند تطبيق احلد األدنى للمعاش التقاعدي وفقاً ملا سبق ذكره في اجلزء اخلاص بالتأمني األساسي من هذه املجموعة اإلحصائية.

11 - كما يؤخذ املعاش التكميلي في االعتبار عند تطبيق احلدود الدنيا ألنصبة املستحقني وفقاً ملا سبق ذكره في اجلزء اخلاص بالتأمني األساسي من هذه املجموعة االحصائية.
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جدول رقم )17(: التأمني التكميلي
توزيع المؤمن عليهم

المدنيين العاملين لدى صاحب عمل حسب القطاع وفئة السن والنوع
مع بيان متوسط المرتب الخاضع للتأمين 

في 2016/3/31

  املبالغ بالدينار

القطاع
فئة السن ومجموع اخلاضعني 

حسب نوع التأمني

النـــــوع

اجلميعإنـاثذكـور

متوسط املرتبالعـددمتوسط املرتبالعـددمتوسط املرتبالعـدد

حكومي

17626954182230249أقل من 21

25 - 2178493811230333820152355

30 - 26213184363563936556957392

35 - 31194284903290040552328437

40 - 36169465632710349244049519

45 - 41143326332037357134705597

50 - 46123706631253263224902647

55 - 516407758568068712087725

60 - 56200686817836963789787

619129615047881416899 فأكثر

101744552148871463250615499اخلاضعني للتكميلي

102759760150197548252956634اخلاضعني لألساسي

102759130715019710072529561129أساسي أو تكميلي

نفطي

000000أقل من 21

25 - 21554265205234759257

30 - 2628514986234113474482

35 - 3130978745089143605880

40 - 3619171131330105422471120

45 - 4117131188240113319531181

50 - 4613811235104112814851228

55 - 5168612373612257221236

60 - 5621212431910212311225

6131123421250331235 فأكثر

12442911206776014509889اخلاضعني للتكميلي

15364142623561454177201430اخلاضعني لألساسي

15364216423562121177202158أساسي أو تكميلي
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 )تابع(: جدول رقم )17(: التأمني التكميلي
توزيع المؤمن عليهم

المدنيين العاملين لدى صاحب عمل حسب القطاع وفئة السن والنوع
مع بيان متوسط المرتب الخاضع للتأمين

 في 2016/3/31

  املبالغ بالدينار

القطاع
 فئة السن ومجموع اخلاضعني 

حسب نوع التأمني

النـــــوع

اجلميعإنـاثذكـور

متوسط املرتبالعـددمتوسط املرتبالعـددمتوسط املرتبالعـدد

أهلي

35000350أقل من 21

25 - 21573373126188310

30 - 26750381224309974364

35 - 3116425814774532119552

40 - 3612978234306401727777

45 - 419459393426921287873

50 - 46659984211869870956

55 - 5149510711408966351032

60 - 5627610834210223181075

6114399711614154970 فأكثر

626777119086108175733اخلاضعني للتكميلي

270879312597363853060788اخلاضعني لألساسي

2708711092597368353060900أساسي أو تكميلي

اجلميع

17926554182233246أقل من 21

25 - 2184603731253933620999351

30 - 26249194413648636561405396

35 - 31241675453388541358052468

40 - 36201606342786350148023557

45 - 41169907062095557937945636

50 - 46144107321284764027257689

55 - 517588822585669513444767

60 - 56249492418447074338832

6110869745177861603913 فأكثر

120453600152846469273299527اخلاضعني للتكميلي

145210862178526573323736703اخلاضعني لألساسي

14521013601785269753237361148أساسي أو تكميلي
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جدول رقم )17 - ملحق(: التأمني التكميلي*
توزيع المؤمن عليهم العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي

والعاملين في الخارج حسب النوع
مع بيان متوسط المرتب

في 2016/3/31

املبالغ بالدينار

البـــيـــــــــان

النـــــوع

اجلميعإناثذكور

متوسط املرتبالعددمتوسط املرتبالعددمتوسط املرتبالعدد

العاملني في دول مجلس 
التعاون اخلليجي

218611153432749اململكة العربية السعودية

32107311820431008اإلمارات العربية املتحدة

15998256117947قطر

6105934769865البحرين

1485112502868عمان

7599028668103902اجلميع

2010292271942867العاملني في اخلارج

9599850690145892اإلجمالي

*  البيانات الواردة في هذا اجلدول مدرجة ضمن بيانات القطاع األهلي في اجلدول رقم )17(.
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جدول رقم )1/18(: التأمني التكميلي
توزيع أصحاب المعاشات )على قيد الحياة(

من بين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل
حسب القطاع وفئة السن والنوع مع بيان متوسط المعاش

في 2016/3/31

  املبالغ بالدينار

القطاع
فئة السن ومجموع اخلاضعني حسب 

نوع التأمني

النـــــوع

اجلميعإنـاثذكـور

متوسط املعاشالعـددمتوسط املعاشالعـددمتوسط املعاشالعـدد

حكومي

4211330737296أقل من 31

35 - 31102113144121246118

40 - 3631398501121814112

45 - 41888119245385334194

50 - 461905121547454737971

55 - 5161411086822531296379

60 - 56633413059046812238100

65 - 6148681272817977685116

70 - 66291515612391304154148

7115652013191051884185 فأكثر

25073130257037150776100اخلاضعني للتكميلي

36287134937018866733051105اخلاضعني لألساسي

36287143937018915733051174أساسي أو تكميلي

نفطي

5174005174أقل من 31

35 - 31221050022105

40 - 363418331537169

45 - 4111330628116141268

50 - 4648323934104517230

55 - 51144123336981477230

60 - 561322240261621348238

65 - 6169126711164702265

70 - 662113173163214315

7111628100116281 فأكثر

44382471411204579243اخلاضعني للتكميلي

57691675250135460191662اخلاضعني لألساسي

57691865250142260191847أساسي أو تكميلي
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)تابع(: جدول رقم )1/18(: التأمني التكميلي
توزيع أصحاب المعاشات )على قيد الحياة(

من بين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل
حسب القطاع وفئة السن والنوع مع بيان متوسط المعاش

في 2016/3/31

  املبالغ بالدينار

القطاع
فئة السن ومجموع اخلاضعني 

حسب نوع التأمني

النـــــوع

اجلميعإنـاثذكـور

متوسط املعاشالعـددمتوسط املعاشالعـددمتوسط املعاشالعـدد

أهلي

000000أقل من 31

35 - 31001818

40 - 366110984169101

45 - 411011657963180120

50 - 4612328216157284154

55 - 5155723123978796185

60 - 5680021417983979190

65 - 6165817577116735169

70 - 6629420918137312205

711292977112136287 فأكثر

2723210769783492181اخلاضعني للتكميلي

429814951863115561611392اخلاضعني لألساسي

429816281863118761611495أساسي أو تكميلي

اجلميع

47119307377101أقل من 31

35 - 31124112145120269116

40 - 36408107512119920114

45 - 4111021422560853662102

50 - 462511152566954818084

55 - 5181391397097541523699

60 - 56845615561096914565119

65 - 6162171482905989122132

70 - 66342017012601304680159

7118102133261052136197 فأكثر

32234153266137158847116اخلاضعني للتكميلي

46354140339131883854851165اخلاضعني لألساسي

46354150939131931854851244أساسي أو تكميلي
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مالحظات على اجلدول رقم )1/18(:  

1 - ال يزال هذا التأمني حديثاً، حيث بدأ التطبيق من 1995/1/1، وهو في الوقت احلالي ال يعطي الكثير عند التقاعد في أعمار تقاعد صغيرة )غالبية النساء يتقاعدن في أعمار 
صغيرة(.  ويرجع انخفاض املعاشات الواردة في اجلدول أعاله إلى أسباب تتعلق بطبيعة نظام التأمني التكميلي، ومنها ما يلي:-

) أ (   لم يتجمع لدى اخلاضعني للتأمني التكميلي بعد مدد اشتراك فعلية كبيرة.
)ب(   يعتمد منهج حساب املعاش في التأمني التكميلي على مفهوم الرصيد الذي يكون عبارة عن االشتراكات املؤداة من املؤمن عليهم وأصحاب األعمال، مساهمة الدولة،  وعائد 

استثمارها. ثم يحول هذا الرصيد إلى معاش تقاعدي.
)جـ(  تتزايد احلقوق التقاعدية كلما استمر املؤمن عليه في اخلدمة لسببني: األول هو تراكم االشتراكات سنة بعد أخرى، والثاني هو أن تكلفة الدينار من املعاش التقاعدي تقل 

كلما زادت سن صاحب املعاش.

2 - من املتوقع مستقباًل أن تتزايد املعاشات املستحقة في التأمني التكميلي من سنة إلى أخرى.

3 - الزيادات في املعاشات تضاف إلى املعاشات التقاعدية في التأمني األساسي.
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جدول رقم )2/18(: التأمني التكميلي
توزيع أصحاب المعاشات )على قيد الحياة(

من بين العسكريين
حسب فئة السن والجهة العسكرية مع بيان متوسط المعاش

في 2016/3/31

 

      املبالغ بالدينار

فئة السن 
اجلميعاحلرس الوطنيالداخليةالدفاع

متوسط املعاشالعددمتوسط املعاشالعددمتوسط املعاشالعددمتوسط املعاشالعدد

571311413429135100133أقل من 31

35 - 311801574216222115244154

40 - 36437145101151162207700160

45 - 41139713116531467381993788151

50 - 462211174286015214972036568171

55 - 51160723823461578171774770188

60 - 56125624314052064051443066213

65 - 618943115982311891111681260

70 - 6618537221223231148428286

714737714013411149198193 فأكثر

82712089371167390118521543186اخلاضعني للتكميلي

9305163011379148541861372248701520اخلاضعني لألساسي

9305181511379162341861544248701682أساسي أو تكميلي

مالحظات:

1 - أنظر املالحظات على اجلدول رقم )1/18( من هذه املجموعة االحصائية.

2 - متوسط املعاش من التأمني التكميلي للعسكريني يزيد على نظيره للمدنيني رغم أن طريقة )معادلة( حساب املعاش التكميلي للعسكريني ال تختلف عن املدنيني، ويرجع سبب الزيادة 
إلى ارتفاع املرتب اخلاضع للتأمني التكميلي بالنسبة للعسكريني.

3 - ال يشمل البيان أصحاب معاشات حرس مجلس األمة وقد بلغ عددهم في التأمني التكميلي )33( صاحب معاش.
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جدول رقم )1/19(: التأمني التكميلي
توزيع المستحقين الذين يصرفون أنصبة في المعاش

المستحق للمدنيين العاملين لدى صاحب عمل  مع بيان متوسط أنصبتهم
حسب نوع وسن المصدر )أي المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى(

في 2016/3/31

             املبالغ بالدينار

فئة السن املفترضة للمصدرنوع مصدر االستحقاق
مستحقون آخرونأوالدأرامل )أو أزواج(

متوسط النصيبالعدد متوسط النصيبالعدد متوسط النصيبالعدد

ذكور

2810038777025أقل من 31

40 - 31171785474036219

50 - 415184719432341217

60 - 5111374828442744917

70 - 6112326117312819421

71786541001163520 فأكثر
387255810426152218اخلاضعني للتكميلي
18158701301603163297229اخلاضعني لألساسي

18158713301603233297237أساسي أو تكميلي

إناث

002687548أقل من 31

40 - 311113614210723

50 - 416348203015613

60 - 517195813018610

70 - 61935149265113

71120325618 فأكثر
242819693251114اخلاضعني للتكميلي
594513674268963197اخلاضعني لألساسي

594623674285963204أساسي أو تكميلي

اجلميع

2810064817527أقل من 31

40 - 31172789084146920

50 - 415244727632556816

60 - 5111444834252863515

70 - 6112416118802824519

71787541033164120 فأكثر
3896551007327203317اخلاضعني للتكميلي
18217700338343114260222اخلاضعني لألساسي

18217712338343194260230أساسي أو تكميلي

مالحظات:
1 - انظر املالحظة رقم )1( على اجلدول رقم )1/18( من هذه املجموعة االحصائية.

2 - الزيادات في املعاشات تضاف إلى املعاشات التقاعدية في التأمني األساسي وبالتالي تضاف إلى أنصبة املستحقني فيها.
3 - املستحقون اآلخرون هم )الوالدين واإلخوة واألخوات(. 
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جدول رقم )2/19(: التأمني التكميلي
توزيع المستحقين الذين يصرفون أنصبة في المعاش

المستحق للعسكريين مع بيان متوسط أنصبتهم
حسب سن المصدر )أي المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى(

في 2016/3/31

املبالغ بالدينار            

فئة السن املفترضة للمصدر 
مستحقون آخرونأوالدأرامل )أو أزواج(

متوسط النصيبالعدد متوسط النصيبالعدد متوسط النصيبالعدد

42140509445339أقل من 31

40 - 31164915195479022

50 - 413557214713256047

60 - 514288210423817464

70 - 61268122411534328

7168509330228 فأكثر

132589358640202236اخلاضعني للتكميلي

5676693101293202543208اخلاضعني لألساسي

5676714101293342543237أساسي أو تكميلي

مالحظات:

1 - انظر املالحظة رقم )1( على اجلدول رقم )1/18( من هذه املجموعة االحصائية.

2 - الزيادات في املعاشات تضاف إلى املعاشات التقاعدية في التأمني األساسي وبالتالي تضاف إلى أنصبة املستحقني فيها.

3 - متوسط النصيب من التأمني التكميلي للعسكريني يزيد على نظيره للمدنيني رغم أن طريقة )معادلة( حساب املعاش التكميلي للعسكريني ال تختلف عن املدنيني، ويرجع سبب الزيادة 
إلى ارتفاع املرتب اخلاضع للتأمني التكميلي بالنسبة ملصادر االستحقاق من العسكريني.

4 - املستحقون اآلخرون هم )الوالدين واإلخوة واألخوات(.
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سادسًا: جدول التأمني ضد البطالة
)التأمين األساسي والتكميلي(

رقم الصفحةاملوضوعرقم اجلدول أو الرسم البياني

87مالمح نظام صندوق التأمني ضد البطالة 

جدول رقم )20(
النوع وفئة السن مع بيان متوسط التعويض الشهري خالل الفترة من  توزيع مستحقي تعويض البطالة حسب 

2015/4/188 إلى 2016/3/31

رسم بياني رقم )7(
توزيع مستحقي تعويض البطالة حسب النوع وفئة السن خالل الفترة من 2015/4/1 إلى 2016/3/31 )تأمني 

89املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(
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مالمح نظام: صندوق التأمين ضد البطالة

1 - يخضع لالشتراك في هذا التأمني كل املؤمن عليهم في القطاعني األهلي والنفطي اخلاضعني لنظام تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل، ويكون التأمني عليهم إلزاميا.  ويعمل 
بهذا التأمني من 2013/5/1.

2 - االشتراكات كنسبة من إجمالي املرتبات اخلاضعة للتأمني األساسي والتأمني التكميلي هي )0.5 %( من املؤمن عليه و)0.5 %( من صاحب العمل و)0.5 %( مساهمة من الدولة.

3 - يشترط الستحقاق املؤمن عليه تعويض البطالة في تاريخ انتهاء اخلدمة ما يلي:
)أ(  - أاّل تقل السن عن )18( وأاّل تزيد عن )60(.

)ب( - إذا كان االستحقاق للمرة األولى يشترط مدة اشتراك متصلة محسوبة في تأمني البطالة )6( أشهر، وفي املرة الثانية )18( شهراً وفي املرات التالية )36( شهراً.

4 - يستحق التعويض من اليوم الثامن النتهاء اخلدمة إذا سجل املؤمن عليه اسمه لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة خالل )30( يوم من تاريخ انتهاء 
اخلدمة، وإاّل استحق التعويض من تاريخ تقدمي الطلب.

5 - يصرف التعويض ملدة ال جتاوز )6( أشهر في كل مرة يستحق فيها التعويض.

6 - يحسب تعويض البطالة بواقع )60 %( من املرتب الذي يحسب على أساسه املعاش التقاعدي، مضافاً إليه املعاش االفتراضي املستحق عن رصيده في التأمني التكميلي.  ويضاف 
إلى هذا التعويض الزيادات التي تصرفها الدولة وال تخضع لقوانني التأمينات االجتماعية.

7 - ال يجوز اجلمع بني تعويض البطالة وبني أي مبالغ أخرى متنح بصفة دورية من اخلزانة العامة للدولة.

8 - حدد نظام التأمني ضد البطالة حاالت وقف صرف التعويض وحاالت سقوط احلق في الصرف.
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جدول رقم )20(: التأمني األساسي والتكميلي
توزيع مستحقي تعويض البطالة حسب النوع وفئة السن

مع بيان متوسط التعويض الشهري 

خالل الفترة من 2015/4/1 إلى 2016/3/31

املبالغ بالدينار         

متوسط التعويض الشهريالعددفئة السن النوع

ذكور

15246أقل من 21

25 - 21 213466

30 - 26255543

35 - 31125644

40 - 3681739

45 - 4141809

50 - 4621835

513568 فأكثر
754576املجموع

إناث

4245أقل من 21

25 - 21 167437

30 - 26284479

35 - 31145460

40 - 36111318

45 - 4187283

50 - 4630384

513586 فأكثر
831421املجموع

اجلميع

19246أقل من 21

25 - 21 380453

30 - 26539509

35 - 31270545

40 - 36192496

45 - 41128451

50 - 4651570

516577 فأكثر
1585495املجموع

 مالحظة:
ال يشمل متوسط التعويض عالوة غالء املعيشة والدعم املالي واملكافأة اخلاصة )12.5 %(.
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رسم بياني رقم 7 )جدول رقم 20(
توزيع مستحقي تعويض البطالة حسب النوع وفئة السن

خالل الفترة من 2015/4/1  إلى 2016/3/31

)تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(

إناثذگور

فئة السن

دد
لع

ا

أقل من 21 21 - 25
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255
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سابعًا: جداول مالية متويلية تاريخية عن اإليرادات واملصروفات
 حسب صناديق التأمين وعن االستبدال

رقم اجلدول
أو الرسم البياني

املوضوع
رقم

الصفحة

93خصائص بيانات إيرادات ومصروفات صناديق التأمني باملؤسسة

94اإليرادات من جميع املصادر حسب الصندوق والسنة املالية.جدول رقم )21(

97االشتراكات موزعة بني املؤمن عليهم وأصحاب األعمال ومساهمة الدولة حسب الصندوق والسنة املالية.جدول رقم )22(

99تطـور مبالغ اإليرادات الفعلية من االشتراكات حسب السنة املالية )للمدنيني والعسكريني معًا(.رسم بياني رقم )8(

100املصروفات بكل بنودها حسب الصندوق والسنة املالية.جدول رقم )23(

103تفاصيـل التعويضات )من معاشات وغير ذلك من احلقوق التأمينية( حسب الصندوق والسنة املالية.جدول رقم )24(

105تطور مبالغ املعاشات الفعلية املنصرفة من املؤسسة حسب السنة املالية )للمدنيني والعسكريني معًا(.رسم بياني رقم )9(

107مالمح نظام االستبدال

جدول رقم )25(
حـاالت االستبدال أثناء اخلدمة )استبدال 5 سنوات( للمؤمن عليهم التي ال تزال قائمة حتى 2016/3/31 )مدني وعسكري: 

108تأمني أساسي(.

جدول رقم )26(
حاالت االستبدال بعد انتهاء اخلدمة )محدد املدة( ألصحاب املعاشات التي ال تزال قائمة حتى 2016/3/31 )مدني وعسكري: 

109تأمني أساسي وتكميلي(.

111حاالت االستبدال ملدى احلياة ألصحاب املعاشات التي ال تزال قائمة حتى 2016/3/31 )مدني وعسكري: تأمني أساسي وتكميلي(.جدول رقم )27(
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خصائص بيانات إيرادات ومصروفات صناديق التأمين بالمؤسسة

1 - ترد في اجلداول األربعة األولى من هذا القسم تفاصيل ايرادات ومصروفات املؤسسة في السنوات املالية األخيرة بهدف املقارنة.

كما يرد رسم بياني بالتطور التاريخي لإليرادات الفعلية من االشتراكات ورسم بياني آخر بالتطور التاريخي للمعاشات الفعلية املنصرفة من املؤسسة.   

2 -  يتبني من اجلداول األربعة ومن الرسوم البيانية التطور الهائل في مبالغ اإليرادات واملصروفات، خصوصا ما يتعلق باملعاشات املنصرفة من املؤسسة، وما تتحمله اخلزانة العامة 
كمساهمة في اشتراكات صناديق التأمينات االجتماعية، وما تتحمله أيضا من مبالغ أخرى لسداد العجز االكتواري الناجت من فحص املركز املالي لهذه الصناديق، وسداد التكلفة 

االكتوارية لتطبيق التعديالت في قوانني التأمينات االجتماعية.
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جدول رقم )21(
اإليرادات من جميع المصادر

حسب الصندوق والسنة املالية

         املبالغ باملليون دينار

                                                                                           السنة املالية
2013/20122014/20132015/20142016/2015              البيــــان

 2017/2016  
)تقديرية(

     1 - صندوق املدنيني العاملني لدى صاحب عمل:
606.034641.619667.589676.600705.725االشتراكات )من جميع املصادر(

9.9209.2456.7035.5386.442اخلزانة العامة - مقابل الزيادات واإلعفاء من االستبدال

328.794352.423372.900385.784425.095اخلزانة العامة - غالء معيشة ودعم مالي ومكافأة خاصة )12.5 %(

1218.5571194.0531208.307116.93298.730اخلزانة العامة - موارد أخرى

576.939727.232901.18112.548810.425حصيلة االستثمارات

63.32837.40633.17328.48346.781إيرادات أخرى

2803.5722961.9783189.8531225.8852093.198املجموع

     2 - صندوق املدنييـن العاملني حلسابهم اخلاص:
11.5998.3959.74011.53112.157االشتراكات )من جميع املصادر(

-0.096---اخلزانة العامة - مقابل الزيادات واإلعفاء من االستبدال
10.72611.72112.54112.84014.586اخلزانة العامة - غالء معيشة ودعم مالي ومكافأة خاصة )12.5 %(

21.54225.50229.3950.40726.332حصيلة االستثمارات

2.0921.2681.2751.5081.289إيرادات أخرى

45.95946.88652.95126.38254.364املجموع

     3 - صندوق العسكرييـــــــن:
295.184280.430289.699272.756295.812االشتراكات )من جميع املصادر(

6.9286.3987.1526.6968.936اخلزانة العامة - مقابل الزيادات واإلعفاء من االستبدال

85.206108.276117.290129.385140.745اخلزانة العامة - غالء معيشة ودعم مالي ومكافأة خاصة )12.5 %(

125.11565.460134.09845.48042.540اخلزانة العامة - موارد أخرى

201.367241.507288.0184.021260.313حصيلة االستثمارات

19.53312.54713.84412.47813.342إيرادات أخرى

733.333714.618850.101470.816761.688املجموع

     4 - صندوق التأمني التكميلي:
475.385488.922503.250520.667526.180االشتراكات )من جميع املصادر(

169.121165.262165.405166.447200.676اخلزانة العامة - موارد أخرى

95.532138.438190.4993.064198.752حصيلة االستثمارات

6.3532.3452.6142.4848.566إيرادات أخرى

746.391794.967861.768692.662934.174املجموع
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)تابع(: جدول رقم )21(
اإليرادات من جميع المصادر

حسب الصندوق والسنة املالية

      املبالغ باملليون دينار

  2017/2016 2013/20122014/20132015/20142016/2015              البيــــان                                                                                           السنة املالية
)تقديرية(

     5 - صندوق زيادة املعاشات التقاعدية:
296.939309.245322.367327.110335.947االشتراكات )من جميع املصادر(

41.21057.30976.4661.19577.229حصيلة االستثمارات
2.6371.1300.7390.9573.963إيرادات أخرى

340.786367.684399.572329.262417.139املجموع
     6 - صندوق التأمني ضد البطالة:

13.73715.42615.54316.410-االشتراكات )من جميع املصادر(
0.0301.2111.3501.320-اخلزانة العامة - غالء معيشة ودعم مالي ومكافأة خاصة )12.5 %(

0.6111.5620.0312.060-حصيلة االستثمارات
0.0910.1030.1630.546-إيرادات أخرى

14.46918.30217.08720.336-املجموع
     7 - صندوق املكافأة املالية:

34.542145.979152.400--االشتراكات )من جميع املصادر(
202.100163.300---اخلزانة العامة - موارد أخرى

1.7830.26415.671--حصيلة االستثمارات
0.9399.34512.045--إيرادات أخرى

37.264357.688343.416--املجموع
     8 - جميع الصناديق:

1685.1411742.3481842.6131970.1862044.631االشتراكات )من جميع املصادر(
16.84815.64313.85512.33015.378اخلزانة العامة - مقابل الزيادات واإلعفاء من االستبدال

424.726472.450503.942529.359581.746اخلزانة العامة - غالء معيشة ودعم مالي ومكافأة خاصة )12.5 %(
1512.7931424.7751507.810530.959505.246اخلزانة العامة - موارد أخرى

936.5901190.5991488.90421.5301390.782حصيلة االستثمارات
93.94354.78752.68755.41886.532إيرادات أخرى

4670.0414900.6025409.8113119.7824624.315املجموع

مالحظات:
1 - أضيفت اإليرادات املستحقة خالل سنة مالية – عن سنوات سابقة - إلى السنة املالية السابقة مباشرة.

2 - يشمل بند )اخلزانة العامة – موارد أخرى( بصندوق تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل في السنوات العشر ابتداء من السنة املالية 2012/2011 مبلغ )92.230( مليون دينار 
عن قسط تكلفة املدة السابقة نتيجة رفع سقف احلد األعلى للمرتبات اخلاضعة للتأمني األساسي.  ويرجع انخفاض هذا البند في سنة 2016/2015 إلى سداد القسط األخير من 

العجز االكتواري وقدره )1094.4( مليون دينار من السنة املالية 2015/2014.
3 - يشمل بند )اخلزانة العامة – موارد أخرى( بصندوق تأمني العسكريني في السنوات العشر ابتداء من السنة املالية 2012/2011 مبلغ )39.140( مليون دينار عن قسط تكلفة املدة السابقة 

نتيجة رفع سقف احلد األعلى للمرتبات اخلاضعة للتأمني األساسي، ويشمل في سنة 2012/2011 ما ترتب على زيادة املرتبات باملرسومني رقمي )118(، )119( لسنة 2011.
4 - يشمل بند )اخلزانة العامة – موارد أخرى( بصندوق التأمني التكميلي في السنوات العشر ابتداء من السنة املالية 2012/2011 مبلغ )160.780( مليون دينار عن قسط تكلفة إعادة 

موازنة النظام للمدة السابقة نتيجة تطبيق القانون رقم )9( لسنة 2011.
5 - مصدر البيان: احلسابات اخلتامية للمؤسسة عن السنوات املالية املبينة، فيما عدا بيانات سنة 2017/2016 فقد أخذت من مشروع امليزانية التقديرية للمؤسسة عن السنة املالية املبينة.
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جدول رقم )22(
االشتراكات موزعة بين المؤمن عليهم وأصحاب األعمال ومساهمة الدولة

حسب الصندوق والسنة المالية

       املبالغ باملليون دينار

                                                                             السنة املالية
2013/20122014/20132015/20142016/2015              البيــــان

2017/2016
)تقديرية(

     1 - صندوق املدنيني العاملني لدى صاحب عمل:
121.206128.323133.517135.320141.145املؤمن عليهـــــم

242.414256.648267.036270.640282.290أصحاب األعمال

242.414256.648267.036270.640282.290مساهمة الدولـــة

606.034641.619667.589676.600705.725املجموع

     2 - صندوق املدنييـن العاملني حلسابهم اخلاص:
3.5813.4373.9724.6214.607املؤمن عليهـــم

8.0184.9585.7686.9107.550مساهمة الدولة

11.5998.3959.74011.53112.157املجموع

     3 - صندوق العسكرييـــــــن:
31.07229.51930.49528.71131.138املؤمن عليهم )املستفيدون(

62.14459.03860.98957.42262.276أصحاب األعمال

201.968191.873198.215186.623202.398مساهمة الدولـــة

295.184280.430289.699272.756295.812املجموع

     4 - صندوق التأمني التكميلي:
95.07797.784100.650104.133105.234املؤمن عليهـــــم

190.154195.569201.300208.267210.468أصحاب األعمال

190.154195.569201.300208.267210.468مساهمة الدولـــة

0.010----التأمني االختياري

475.385488.922503.250520.667526.180املجموع

     5 - صندوق زيادة املعاشات التقاعدية:
123.970129.211134.724136.771139.978املؤمن عليهـــــم

49.10451.19453.34554.04355.991أصحاب األعمال

123.865128.840134.298136.296139.978مساهمة الدولـــة

296.939309.245322.367327.110335.947املجموع
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)تابع(: جدول رقم )22(
االشتراكات موزعة بين المؤمن عليهم وأصحاب األعمال ومساهمة الدولة

حسب الصندوق والسنة المالية

املبالغ باملليون دينار       

                                                                             السنة املالية
2013/20122014/20132015/20142016/2015              البيــــان

2017/2016
)تقديرية(

     6 - صندوق التأمني ضد البطالة:
4.5795.1425.1815.470-املؤمن عليهـــــم

4.5795.1425.1815.470-أصحاب األعمال

4.5795.1425.1815.470-مساهمة الدولـــة

13.73715.42615.54316.410-املجموع

     7 - صندوق املكافأة املالية:
11.51748.65950.800--املؤمن عليهـــم

23.02597.320101.600--مساهمة الدولة

34.542145.979152.400--املجموع

     8 - جميع الصناديـــــــــق:
374.906392.853420.017463.396478.372املؤمن عليهـــــم

543.816567.028587.812595.553616.495أصحاب األعمال

766.419782.467834.784911.237949.754مساهمة الدولـــة

0.010----التأمني االختياري

1685.1411742.3481842.6131970.1862044.631املجموع

مالحظات:

1 - أضيفت االشتراكات املستحقة خالل سنة مالية – عن سنوات سابقة – إلى السنة املالية السابقة مباشرة.
2 - مصدر البيان: احلسابات اخلتامية للمؤسسة عن السنوات املالية املبينة، فيما عدا بيانات سنة 2017/2016، فقد أخذت من مشروع امليزانية التقديرية للمؤسسة عن السنة املالية 

املبينة. 
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رسم بياني رقم 8 )جدول رقم 22(
تطور مبالغ اإليرادات الفعلية من االشتراكات حسب السنة المالية

)للمدنيني والعسكريني معًا(

مالحظة:
انخفضت اشتراكات سنتي )2010/2009، 2011/2010( نتيجة تقاعد عدد كبير من العسكريني من ذوي الرتب العالية، لالستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم )495( لسنة 2008 
وتعديالته مبنح معاشات استثنائية مببالغ كبيرة ملن يتقاعد منهم حتى 2014/12/31.  وترجع الزيادة الكبيرة في االشتراكات في السنوات اخلمس األخيرة إلى زيادة مرتبات العسكريني 

اعتباراً من 2011/3/21.
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جدول رقم )23(
المصروفات بكل بنودها

حسب الصندوق والسنة املالية

        املبالغ باملليون دينار

                                                                             السنة املالية
2013/20122014/20132015/20142016/2015              البيــــان

2017/2016
) تقديرية(

     1 - صندوق املدنيني العاملني لدى صاحب عمل:
1180.5741261.0261315.3161366.1631526.878التعويضـــــــــــــــات

48.3607.69951.62792.30299.070املخصصـــــــــــــات

33.70942.45146.03843.07048.348املصروفات اإلدارية

1262.6431311.1761412.9811501.5351674.296املجموع

     2 - صندوق املدنييـن العاملني حلسابهم اخلاص:
27.38129.30531.26331.39835.900التعويضـــــــــــــــات

1.7960.2391.6832.9673.229املخصصـــــــــــــات

1.2591.4891.5021.3981.576املصروفات اإلدارية

30.43631.03334.44835.76340.705املجموع

     3 - صندوق العسكرييـــــــن:
385.249443.126483.211526.491582.736التعويضـــــــــــــــات

16.8172.54816.73529.78731.777املخصصـــــــــــــات

11.76514.09714.71413.80215.508املصروفات اإلدارية

413.831459.771514.660570.080630.021املجموع

     4 - صندوق التأمني التكميلي:
81.49998.306114.018128.120141.339التعويضـــــــــــــــات

7.8991.35210.91522.39224.300املخصصـــــــــــــات

5.5828.0819.73210.51611.859املصروفات اإلدارية

94.980107.739134.665161.028177.498املجموع

     5 - صندوق زيادة املعاشات التقاعدية:
105.077134.339148.688146.650190.724التعويضـــــــــــــــات

3.3840.5374.3078.6599.516املخصصـــــــــــــات

2.4083.3453.9064.1004.644املصروفات اإلدارية

110.869138.221156.901159.409204.884املجموع
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 )تابع(: جدول رقم )23(
المصروفات بكل بنودها

حسب الصندوق والسنة املالية

        املبالغ باملليون دينار

                                                                             السنة املالية
2013/20122014/20132015/20142016/2015              البيــــان

  2017/2016
)تقديرية(

     6 - صندوق التأمني ضد البطالة:
0.0953.3024.3844.063-التعويضـــــــــــــــات

0.0060.0880.2270.17-املخصصـــــــــــــات

0.0360.0800.1080.083-املصروفات اإلدارية

0.1373.4704.7194.316-املجموع

     7 - صندوق املكافأة املالية:
5.56134.25043.286--التعويضـــــــــــــــات

0.1001.9121.869--املخصصـــــــــــــات

0.0910.9050.912--املصروفات اإلدارية

5.75237.06746.067--املجموع

     8 - جميع الصناديـــــــــق:
1779.7801966.1972101.3592237.4562524.926التعويضـــــــــــــــات

78.25612.38185.455158.246169.931املخصصـــــــــــــات

54.72369.49976.06373.89982.930املصروفات اإلدارية

1912.7592048.0772262.8772469.6012777.787املجموع

مالحظات:

1 - تشمل التعويضات املعاشات وغير ذلك من احلقوق التأمينية، وقد أضيفت التعويضات )املصروفات( املنصرفة خالل سـنة مالية - عن سنوات سابقة - إلى بند التعويضات في 
السنة املالية السابقة مباشرة.

2 - املصروفات اإلدارية عبارة عن املرتبات واملكافآت وما في حكمها واملصروفات العامة.

3 - مصدر البيان: احلسابات اخلتامية للمؤسسة عن السنوات املالية املبينة، فيما عدا بيانات سنة 2017/2016، فقد أخذت من مشروع امليزانية التقديرية للمؤسسة عن السنة املالية 
املبينة. 
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جدول رقم )24(
تفاصيل التعويضات )من معاشات وغير ذلك من الحقوق التأمينية(

حسب الصندوق والسنة املالية

            املبالغ باملليون دينار

                                                                                           السنة املالية
2013/20122014/20132015/20142016/2015              البيــــان

2017/2016
)تقديرية(

     1 - صندوق املدنيني العاملني لدى صاحب عمل:
843.370895.165929.196958.2001088.666املعاشــــــــات

5.72210.58110.45419.13210.007مكافآت التقاعد

2.0692.3472.2902.5762.509منح الوفـــــــاة

0.6190.5100.4760.4710.601منح الـــــزواج

130.710137.166143.585147.858164.564عالوة غالء معيشة

55.90658.39361.09363.02368.568الدعم املــــالي

142.178156.864168.222174.903191.963مكافأة خاصة ) %12.5(
1180.5741261.0261315.3161366.1631526.878املجموع

     2 - صندوق املدنييـن العاملني حلسابهم اخلاص:
16.40417.00718.22918.22420.843املعاشــــــــات

0.1980.5390.4440.2630.422مكافآت التقاعد

0.0500.0350.0470.0660.046منح الوفـــــــاة

0.0030.0030.0020.0050.003منح الـــــزواج

5.2825.7616.1196.2417.230عالوة غالء معيشة

2.1852.4252.5782.6423.013الدعم املــــالي

3.2593.5353.8443.9574.343مكافأة خاصة ) %12.5(
27.38129.30531.26331.39835.900املجموع

     3 - صندوق العسكرييـــــــن:
293.937327.679357.893390.220434.070املعاشــــــــات

5.3196.2417.2095.9766.978مكافآت التقاعد

0.5240.6320.6060.6970.655منح الوفـــــــاة

0.0430.0530.0150.0200.042تعويضات العجز اجلزئي

0.2200.2450.1980.1930.246منح الـــــزواج

33.05737.20039.68043.58647.449عالوة غالء معيشة

13.98615.66716.76618.36919.770الدعم املــــالي

38.16355.40960.84467.43073.526مكافأة خاصة ) %12.5(
385.249443.126483.211526.491582.736املجموع
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 )تابع(: جدول رقم )24(
تفاصيل التعويضات )من معاشات وغير ذلك من الحقوق التأمينية(

حسب الصندوق والسنة املالية
        املبالغ باملليون دينار

                                                                                           السنة املالية
2017/2016 2013/20122014/20132015/20142016/2015              البيــــان

) تقديرية(
     4 - صندوق التأمني التكميلي:

80.04496.151111.551125.133139.110املعاشــــــــات

1.3342.0152.2802.7932.064مكافآت التقاعد

0.1210.1400.1870.1940.164منح الوفـــــــاة

00000.001منح الـــــزواج
81.49998.306114.018128.120141.339املجموع

     5 - صندوق زيادة املعاشات التقاعدية:
105.077134.339148.688146.650190.724املعاشــــــــات

105.077134.339148.688146.650190.724املجموع
     6 - صندوق التأمني ضد البطالة:

0.0652.0913.0332.743-تعويضات صندوق البطالة

0.0160.6550.7270.720-عالوة غالء معيشة

0.0070.2730.3030.300-الدعم املــــالي

0.0070.2830.3210.300-مكافأة خاصة ) %12.5(
0.0953.3024.3844.063-املجموع

     7 - صندوق املكافأة املالية:
5.55834.12243.162--املكافأة املالية

0.0030.1280.124--تعويض الدفعة الواحدة
5.56134.25043.286--املجموع

     8 - جميع الصناديـــــــــق:
1338.8321470.3411565.5571638.4271873.413املعاشــــــــات

12.57319.37620.38728.16419.471مكافآت التقاعد

2.7643.1543.1303.5333.374منح الوفـــــــاة

0.0430.0530.0150.0200.042تعويضات العجز اجلزئي

0.8420.7580.6760.6690.851منح الـــــزواج

169.049180.143190.039198.412219.963عالوة غالء معيشة

72.07776.49280.71084.33791.651الدعم املــــالي

183.600215.815233.193246.611270.132مكافأة خاصة ) %12.5(

0.0652.0913.0332.743-تعويضات صندوق البطالة

5.55834.12243.162--املكافأة املالية

0.0030.1280.124--تعويض الدفعة الواحدة
1779.7801966.1972101.3592237.4562524.926املجموع

مالحظات:
1 - وزعت التعويضات املنصرفة خالل سنة مالية -عن سنوات سابقة- على بنود التعويضات بالنسبة والتناسب في السنة املالية السابقة مباشرة.

2 - مصدر البيان: احلسابات اخلتامية للمؤسسة عن السنوات املالية املبينة، فيما عدا بيانات سنة 2017/2016، فقد أخذت من مشروع امليزانية التقديرية للمؤسسة عن السنة املالية 
املبينة.
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رسم بياني رقم 9 )جدول رقم 24(
تطور مبالغ المعاشات الفعلية المنصرفة من المؤسسة حسب السنة المالية

)للمدنيني والعسكريني معًا(
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مالمح نظام االستبدال

1 - االستبدال نظام تكافلي بني مجتمع املستبدلني، وفيه يجوز استبدال مبلغ من دفعة واحدة بجزء من املعاش الشهري الفعلي )بالنسبة للمتقاعدين( أو املعاش االفتراضي )بالنسبة 
للمؤمن عليهم باخلدمة( وذلك في حدود الربع وملدة محددة )5 أو 10 أو 15 سنة( بشرط أاّل يقل اجلزء الباقي من املعاش بعد االستبدال عن نصف املرتب الذي يحسب على 

أساسه املعاش.

وتتحدد القيمة االستبدالية لصاحب االستبدال حسب السن واملدة وفقاً جلدول مرفق بقانون التأمينات االجتماعية.   

2 - تقرر االستبدال أثناء اخلدمة ألول مرة باملرسوم بالقانون رقم )127( لسنة 1992 والذي عمل به اعتباراً من 1993/5/1. ومبقتضاه يحق للمؤمن عليه الذي يستوفي شرط مدة 
االشتراك الالزمة الستحقاق معاش تقاعدي في احلالة العامة وهو )20( سنة )حتى ولو لم يستوف شرط السن الالزم لصرف املعاش(، أن يستبدل – ملدة )5( سنوات – جزءاً من 
املعاش االفتراضي في التأمني األساسي الذي ميكن أن يستحق له فيما لو انتهت خدمته باالستقالة. ويكون ذلك بنفس الشروط والقواعد التي تطبق في حالة صاحب املعاش، بل 

وميكنه أيضاً أن يستبدل أكثر من مرة خالل مدة خدمته ]احلاالت واملبالغ باجلدول رقم )25([.

3 - تقرر االستبدال محدد املدة ألصحاب املعاشات في التأمني األساسي والتأمني التكميلي، ملدة )5( أو )10( سنوات باملرسوم بالقانون رقم )127( لسنة 1992، والذي عمل به اعتباراً 
من 1993/5/1.  ثم جاء القانون رقم )30( لسنة 2005 وأجاز االستبدال ملدة )15( سنة، وقد عمل به اعتباراً من 2005/6/26 ]احلاالت واملبالغ باجلدول رقم )26([.

4 - مت إلغاء االستبدال ملدى احلياة واالستبدال ملدة متزايدة بتاريخ 2005/6/26 وذلك مبقتضى القانون رقم )30( لسنة 2005 املعدل بالقانون رقم )43( لسنة 2006، مع تصفية 
احلاالت القائمة بإيقاف خصم اجلزء املستبدل من املعاش التقاعدي عند اكتمال سداد أصل القيمة االستبدالية التي صرفت لصاحب املعاش، مع قيام اخلزانة العامة بسداد ما 

يلزم للصناديق اكتوارياً.  ومن الطبيعي أن تتناقص احلاالت القائمة من سنة إلى أخرى حتى تنتهي في عام 2021/2020 تقريباً ]احلاالت واملبالغ باجلدول رقم )27([.

5 - يقف خصم اجلزء املستبدل عند وفاة صاحب االستبدال أو عند انتهاء املدة احملددة لالستبدال أو عند ايقاف العمل به ورّد مقابل االيقاف.  ويوزع املعاش كامال على املستحقني 
عند وفاة صاحب االستبدال.
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جدول رقم )25(
حاالت االستبدال أثناء الخدمة )استبدال 5 سنوات( للمؤمن عليهم

التي ال تزال قائمة حتى 2016/3/31

)مدني وعسكري: تأمني أساسي(

نوع املؤمن عليه
عدد حاالت االستبدال 

)تأمني أساسي(
مبالغ االستبدال املنصرفة لهم 

)باملليون دينار(
متوسط املبلغ املنصرف  

)بالدينار(

966478.2648099ذكور

396022.3195636إناث

13624100.5837383املجموع

مالحظة:

من الطبيعي أن يكون عدد املؤمن عليهم املستبدلني أقل من املبني باجلدول باعتبار أن بعضهم قد استبدل أكثر من مرة.
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جدول رقم )26(
حاالت االستبدال بعد انتهاء الخدمة )محدد المدة( ألصحاب المعاشات

التي ال تزال قائمة حتى 2016/3/31

)مدني وعسكري: تأمني أساسي وتكميلي(

 

نوع صاحب املعاشمدة االستبدال
عدد حاالت االستبدال

)أساسي وتكميلي(
مبالغ االستبدال املنصرفة لهم 

)باملليون دينار(
متوسط املبلغ املنصرف  

)بالدينار(

5  سنوات
364218.9375200ذكور

13855.2263773إناث

502724.1634807املجموع

10 سنوات 
711557.8598132ذكور

318318.3855776إناث

1029876.2447404املجموع

15 سنة 
34094371.53610897ذكور

16314116.2067123إناث

50408487.7429676املجموع

اجلميع
44851448.3329996ذكور

20882139.8176696إناث

65733588.1498948املجموع

مالحظة:
من الطبيعي أن يكون عدد أصحاب املعاشات املستبدلني أقل من املبني باجلدول باعتبار أن بعضهم قد استبدل أكثر من مرة، فضاًل عن أن االستبدال يتم مرة في التأمني األساسي 

ومرة أخرى في التأمني التكميلي للشخص الواحد.
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جدول رقم )27(
حاالت االستبدال لمدى الحياة ألصحاب المعاشات

التي ال تزال قائمة حتى 2016/3/31

)مدني وعسكري: تأمني أساسي وتكميلي(

مدة االستبدال
عدد حاالت االستبدال

)أساسي وتكميلي(
مبالغ االستبدال املنصرفة لهم 

)باملليون دينار(
متوسط املبلغ املنصرف  

)بالدينار(

9716117.74012118مدى احلياة

مالحظة:

من الطبيعي أن يكون عدد أصحاب املعاشات املستبدلني أقل من املبني باجلدول باعتبار أن بعضهم قد استبدل أكثر من مرة، فضاًل عن أن االستبدال يتم مرة في التأمني األساسي 
ومرة أخرى في التأمني التكميلي للشخص الواحد.
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ثامنًا : جداول بيانات التطور التاريخي
لتأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل بالقطاعات الثالثة

)الباب الثالث : التأمني األساسي(

رقم اجلدول
أو الرسم البياني

رقم الصفحةاملوضوع 

بيانـــات التطـــور التاريخي لتأمـــني املدنيـــني العاملني لدى صاحـــب عمـــل بالقطاعات الثالثـــة )الباب 
115الثالـــث: التأمني األساســـي(.

117تطور توزيع املؤمن عليهم حسب القطاع والنوع مع بيان متوسط مرتباتهم خالل السنوات اخلمس األخيرة.جدول رقم )تا/1(

119تطور متوسط املرتب اخلاضع للتأمني لكل قطاع على حدة )تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(.رسم بياني رقم )10(

120تطـور توزيع من كانوا مؤمنًا عليهم )ولم يستمروا كذلك( حسب القطاع والنوع خالل السنوات اخلمس األخيرة.جدول رقم )تا/2(

122تطور توزيع املؤمن عليهم ومن كانوا مؤمنًا عليهم )ولم يستمروا كذلك( حسب القطاع والنوع خالل السنوات اخلمس األخيرة.جدول رقم )تا/3(

124تطور توزيع حاالت التسجيل باملؤسسة ألول مرة كمؤمن عليهم حسب فئة السن والنوع خالل السنوات اخلمس األخيرة.جدول رقم )تا/4(

جدول رقم )تا/4(
موحد التاريخ

تطور توزيع حاالت التسجيل باملؤسسة ألول مرة كمؤمن عليهم حسب فئة السن والنوع خالل السنوات من 2014/2013 إلى 
2016/2015125 مقارنة بسنة األساس 1978/77.

جدول رقم )تا/5(
تطور توزيع حاالت انتهاء اخلدمة من بني املؤمن عليهم باستحقاق معاش تقاعدي حسب النوع وسبب انتهاء اخلدمة خالل 

126السنوات اخلمس األخيرة.

جدول رقم )تا/5(
موحد التاريخ

تطور توزيع حاالت انتهاء اخلدمة من بني املؤمن عليهم باستحقاق معاش تقاعدي حسب النوع وسبب انتهاء اخلدمة خالل 
127السنوات من 2012/2011 إلى 2016/2015 مقارنة بسنة األساس 1978/77.
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)تابع( ثامنًا : جداول بيانات التطور التاريخي
لتأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل بالقطاعات الثالثة

)الباب الثالث: التأمني األساسي(

رقم اجلدول
أو الرسم البياني

رقم  الصفحةاملوضوع

رسم بياني رقم )11(
تطور عدد حاالت انتهاء اخلدمة باستحقاق معاش تقاعدي من بني الذكور باألسباب األخرى خالف الوفاة واألسباب الصحية 

128وذوي اإلعاقة )تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(.

رسم بياني رقم)12(
تطور عدد حاالت انتهاء اخلدمة باستحقاق معاش تقاعدي من بني اإلناث باألسباب األخرى خالف الوفاة واألسباب الصحية 

129وذوي اإلعاقة )تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(.

131تطور توزيع أصحاب املعاشات )على قيد احلياة( حسب القطاع والنوع مع بيان متوسط املعاش خالل السنوات اخلمس األخيرة.جدول رقم )تا/6(

رسم بياني رقم )13(
تطور متوسط املعاش التقاعدي ألصحاب املعاشات على قيد احلياة لكل قطاع على حدة )تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب 

133عمل(.

جدول رقم )تا/7(
تطور أعداد حاالت الوفاة من بني املؤمن عليهم وأصحاب املعاشات حسب النوع مع بيان عدد األرامل أو األزواج واألوالد املستحقني 

134في املعاش خالل السنوات اخلمس األخيرة.

جدول رقم )تا/7(
موحد التاريخ

تطور أعداد حاالت الوفاة من بني املؤمن عليهم وأصحاب املعاشات حسب النوع مع بيان عدد األرامل أو األزواج واألوالد املستحقني 
135في املعاش خالل السنوات من 2012/2011 إلى 2016/2015 مقارنة بسنة األساس 1978/77.

جدول رقم )تا/8(
تطور أعداد املستحقني الذين يصرفون، حسب نوع مصدر االستحقاق )أي املؤمن عليه أو صاحب املعاش املتوفى( خالل السنوات 

136اخلمس األخيرة.

137تطور أعداد املستحقني الذين يصرفون خالل السنوات اخلمس األخيرة )تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(رسم بياني رقم )14(
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بيانات التطور التاريخي
لتأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل بالقطاعات الثالثة

)الباب الثالث:  التأمين األساسي(

1 - أخذت بيانات هذا اجلزء من املجموعة اإلحصائية في السنوات اخلمس األخيرة من امللفات اآللية للمؤسسة بتاريخ 6/30 من كل سنة ميالدية تنتهي خاللها سنة املقارنة، أي بعد 
ثالثة شهور من انتهاء كل سنة من السنوات املالية اخلمس موضوع البيان.  أما الثالثة جداول )موحدة التاريخ( والتي أرقامها )تا/4( و )تا/5( و )تا/7(، فقد أعدت بياناتها في 
السنوات اخلمس من امللف اآللي بتاريخ 2016/6/30، وهو امللف اآللي الذي أعدت منه جداول املجموعة بشكل عام.  والغرض من ذلك هو إظهار أثر احلاالت اجلديدة التي حتدث 

في السنوات املبينة ويتم تسجيلها على امللف اآللي للمؤسسة بعد انتهاء سنة حدوثها بسبب عدم علم املؤسسة بها أو عدم اكتمال أوراقها.

2 - يتأثر متوسط املرتب اخلاضع للتأمني من سنة ألخرى بكثافة التسجيل اجلديد للمؤمن عليهم باخلدمة ومستوى مرتباتهم ، حيث تكون مرتباتهم منخفضة نسبياً عن املوجودين 
باخلدمة أصاًل في عموم احلاالت وفي حدود معينة. 

3 - حاالت التسجيل اجلديد )دخول اخلدمة ألول مرة( من بني املؤمن عليهم ال يكتمل تسجيلها على امللف اآللي للمؤسسة إاّل بعد سنة أو أكثر من حدوثها تقريباً.

4 - عدد حاالت الوفاة من بني املؤمن عليهم وأصحاب املعاشات ال يكون مكتماًل على امللف اآللي في نهاية السنة موضوع البيان.
    واألمر مرتبط أصاًل بحاالت الوفاة من بني املؤمن عليهم، الذي يتضح منه أن حوالي )15.7%( من حاالت الذكور و)27.1%( من حاالت اإلناث خالل سنة 2015/2014 لم تكتمل 

أوراقها ولم تسجل على امللف اآللي إال بعد سنة من وقوعها.

5 - تتأثر أعداد املتقاعدين باألسباب األخرى )خالف الوفاة واألسباب الصحية( بالزيادات العامة التي تتقرر في املعاشات التقاعدية ومقدارها، وعلى سبيل املثال تزيد األعداد في 
السنة التي تتقرر فيها الزيادة وتنخفض تدريجياً في السنوات القليلة التالية عليها.

وقد تقررت زيادتني خالل السنوات اخلمس األخيرة: األولى بتاريخ 2012/4/1 مبعدل )12.5 %( من إجمالي املعاشات والثانية 2013/8/1 مبقدار )30( دينار لكل حالة معاش    
تقاعدي. وأيضا زادت احلاالت بسبب املكافأة املقررة من مجلس الوزراء مبعدل )15( شهراً ملن تبلغ مدة خدمته )30( سنة ويتقاعد قبل 2013/10/1.
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 جدول رقم )تا/1( :  التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

تطور توزيع المؤمن عليهم حسب القطاع والنوع مع بيان متوسط مرتباتهم

خالل السنوات اخلمس األخيرة 

               املبالغ بالدينار

التاريخالقطاع

النـــــوع

اجلميعإنـاثذكـور

متوسط املرتب  العـدد   متوسط املرتب  العـدد  متوسط املرتب  العـدد  

حكومي

2012/3/3192460755123919526216379624

 3008 58388846 
2013/3/3195468756129757534225225628

 2171 5241 7412 
2014/3/3197639758134998539232637631

 2456 7374 9830 
2015/3/31100095762142372546242467635

 2664 7825 10489 
2016/3/31102759760150197548252956634

نفطي

2012/3/3113769131416761392154451322

 584 121 705 
2013/3/3114353131417971409161501325

 )210( 163 )47( 
2014/3/3114143139719601435161031402

  1040 316  1356 
2015/3/3115183140222761445174591408

  181 80  261 
2016/3/3115364142623561454177201430

 

مالحظة:

 الرقم الذي حتته خط يبني الزيادة أو )النقصان( في العدد خالل السنة.
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)تابع(: جدول رقم )تا/1( :  التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

تطور توزيع المؤمن عليهم حسب القطاع والنوع مع بيان متوسط مرتباتهم

خالل السنوات اخلمس األخيرة 

                  املبالغ بالدينار

التاريخالقطاع

النـــــوع

اجلميعإنـاثذكـور

متوسط املرتب  العـدد  متوسط املرتب  العـدد  متوسط املرتب  العـدد  

أهلـي

2012/3/31243877472706844051455586

  186014673327 
2013/3/31262477352853544454782583

  2482 16614143 
2014/3/31287298453019655958925698

 169)917()748( 
2015/3/31288988752927959158177732

 )1811()3306()5117( 
2016/3/31270879312597363853060788

اجلميع

2012/3/31130616812152663520283279655

 5452 7426 12878 
2013/3/31136068811160089528296157658

 4443 7065 11508 
2014/3/31140511840167154553307665684

 3665 6773 10438 
2015/3/31144176852173927565318103695

 103445995633 
2016/3/31145210862178526573323736703

مالحظات: 

1 - الرقم الذي حتته خط يبني الزيادة أو )النقصان( في العدد خالل السنة.
2 - ترجع الزيادة في متوسط املرتب بالقطاع األهلي في السنوات األخيرة إلى خضوع بدل املؤهل الدراسي ضمن املرتب اخلاضع لالشتراك.
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مالحظات:  

1 -  يرجع الهبوط املضطرد في متوسط املرتب بالقطاع األهلي ابتداًء من السنة املالية 2003/2002  إلى تزايد حاالت تسجيل املؤمن عليهم بالقطاع األهلي مبرتبات منخفضة بهدف 
االستفادة من العالوة االجتماعية وعالوة األوالد وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم )904( لسنة 2002 )وتعديالته( بتحديد نسب العمالة الوطنية في اجلهات غير احلكومية الذي 

عمل به اعتبارا من 2002/9/29.

2 -  ترجع الزيادة الكبيرة في متوسط املرتب بالقطاع النفطي في سنة 2012/2011 إلى قرار مجلس الوزراء رقم )2011/1325( بخصوص زيادة الرواتب في مؤسسة البترول الكويتية 
والشركات التابعة لها اعتباراً من 2011/7/1.

رسم بياني رقم 10 )جدول رقم تا/1(
تطور متوسط المرتب الخاضع للتأمين لكل قطاع على حدة

)تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(
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جدول رقم )تا/2( :  التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

 عليهم )ولم يستمروا كذلك(
ً
تطور توزيع من كانوا مؤمنا

حسب القطاع والنوع

خالل السنوات اخلمس األخيرة

التاريخالقطاع
النــــــوع

اجلميعإناثذكور

حكومي

2012/3/31249126435134

 4476120

2013/3/31253527195254

  120 131 251

2014/3/31265528505505

  94 188 282

2015/3/31274930385787

  211 91 302

2016/3/31296031296089

نفطي

2012/3/3126945314

 )19( 2)17(
2013/3/3125047297

  1047 12 1059

2014/3/311297591356

 )809( 2)807(
2015/3/3148861549

 )128()2()130(
2016/3/3136059419

 

مالحظة: 

الرقم الذي حتته خط يبني الزيادة أو )النقصان( في العدد خالل السنة.
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)تابع(: جدول رقم )تا/2(:  التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

 عليهم )ولم يستمروا كذلك(
ً
تطور توزيع من كانوا مؤمنا

حسب القطاع والنوع

خالل السنوات اخلمس األخيرة

التاريخالقطاع
النــــــوع

اجلميعإناثذكور

أهلي

2012/3/317204792015124

 2507711021

2013/3/317454869116145

 546318864

2014/3/318000900917009

  2337 2877 5214

2015/3/31103371188622223

  789 1918 2707

2016/3/31111261380424930

اجلميع

2012/3/3199641060820572

 2758491124

2013/3/31102391145721696

 17134612174

2014/3/31119521191823870

  1622 3067 4689

2015/3/31135741498528559

  872 2007 2879

2016/3/31144461699231438

   

مالحظة: 

الرقم الذي حتته خط يبني الزيادة في العدد خالل السنة.
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جدول رقم )تا/3(:  التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

 عليهم )ولم يستمروا كذلك(
ً
تطور توزيع المؤمن عليهم ومن كانوا مؤمنا

حسب القطاع والنوع

خالل السنوات اخلمس األخيرة

التاريخالقطاع
النـــوع

اجلميعإناثذكور

حكومي

2012/3/3194951126562221513

 305259148966

2013/3/3198003132476230479

 229153727663

2014/3/31100294137848238142

 2550756210112

2015/3/31102844145410248254

 2875791610791

2016/3/31105719153326259045

نفطي

2012/3/3114038172115759

 565123688

2013/3/3114603184416447

 8371751012

2014/3/3115440201917459

 231318549

2015/3/3115671233718008

 5378131

2016/3/3115724241518139

مالحظة:

 الرقم الذي حتته خط يبني الزيادة في العدد خالل السنة.
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)تابع(: جدول رقم )تا/3( :  التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

 عليهم )ولم يستمروا كذلك(
ً
تطور توزيع المؤمن عليهم ومن كانوا مؤمنا

حسب القطاع والنوع

خالل السنوات اخلمس األخيرة

التاريخالقطاع
النـــوع

اجلميعإناثذكور

أهلـي

2012/3/31315913498866579

 211022384348

2013/3/31337013722670927

 302819795007

2014/3/31367293920575934

 250619604466

2015/3/31392354116580400

 )1022()1388()2410(
2016/3/31382133977777990

اجلميع

2012/3/31140580163271303851

 5727827514002

2013/3/31146307171546317853

 6156752613682

2014/3/31152463179072331535

 5287984015127

2015/3/31157750188912346662

 190666068512

2016/3/31159656195518355174

مالحظة:

 الرقم الذي حتته خط يبني الزيادة أو )النقصان( في العدد خالل السنة.
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جدول رقم )تا/4(:  التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

تطور توزيع حاالت التسجيل بالمؤسسة ألول مرة كمؤمن عليهم حسب فئة السن والنوع
خالل السنوات اخلمس األخيرة

فئــة الســــن في نهاية السنةالسنة
النــــــــــوع

اجلميعإناثذكور

2012/2011

15345672101أقل من 21

25 - 214180595510135

30 - 2668113392020

35 - 3173483556

3657637694 فأكثر
6525898115506املجموع

2013/2012

21036492752أقل من 21

25 - 214857639511252

30 - 2689217242616

35 - 31106468574

3684603687 فأكثر
8042983917881املجموع

2014/2013

22787092987أقل من 21

25 - 214822621411036

30 - 2695519342889

35 - 3193469562

3670497567 فأكثر
8218982318041املجموع

2015/2014

23357373072أقل من 21

25 - 214563655211115

30 - 2690721573064

35 - 3153708761

3643677720 فأكثر
79011083118732املجموع

2016/2015

11883371525أقل من 21

25 - 214263646810731

30 - 2699420473041

35 - 3163667730

3635571606 فأكثر
65431009016633املجموع

مالحظات:
1 - عدد حاالت تسجيل الذكور يقل عن عدد حاالت تسجيل اإلناث، فقد تراوحت نسبة اإلناث إلى إجمالي الذكور واإلناث في السنوات اخلمس املبينة بني )54.4 %( و)60.7 %(.

2 - سن دخول اخلدمة بالنسبة لإلناث تزيد عن سن دخول اخلدمة بالنسبة للذكور، فقد تراوحت نسبة من يدخلون اخلدمة ألول مرة من اإلناث في سن )26 أو أكبر( في السنوات 
اخلمس املبينة بني )27.4%( و)32.7%(، في حني تراوحت النسبة املناظرة للذكور في ذات األعمار بني )12.4 %( و)16.7 %(.
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جدول رقم )تا/4( موحد التاريخ: التأمني األساسي
)تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل( 

تطور توزيع حاالت التسجيل بالمؤسسة ألول مرة كمؤمن عليهم

حسب فئة السن والنوع خالل السنوات من 2014/2013 إلى 2016/2015 
مقارنة بسنة األساس 1978/77

فئــة الســــن في نهاية السنةالسنة
النــــــــــوع

اجلميعإناثذكور

1978/1977

50765572أقل من 21

25 - 2110023431345

30 - 26184107291

35 - 31453883

36482472 فأكثر

17865772363املجموع

2014/2013

22707072977أقل من 21

25 - 215144707312217

30 - 26102420973121

35 - 3197497594

3673513586 فأكثر

املجموع
860810887

19495
82189823

2015/2014

23127213033أقل من 21

25 - 214594668011274

30 - 2692021773097

35 - 3155732787

3643677720 فأكثر

املجموع
792410987

18911
790110831

2016/2015

11883371525أقل من 21

25 - 214263646810731

30 - 2699420473041

35 - 3163667730

3635571606 فأكثر

65431009016633املجموع

 مالحظة:
أخذت بيانات سنة 1978/77 الواردة أعاله من امللف اآللي الرئيسي بتاريخ 2001/3/31، أما باقي البيانات فقد أخذت من امللف اآللي الرئيسي بتاريخ 2016/6/30.

والرقم الذي حتته خط هو الرقم املناظر في اجلدول السابق بهدف املقارنة.
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جدول رقم )تا/5(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

تطور توزيع حاالت انتهاء الخدمة من بين المؤمن عليهم باستحقاق معاش تقاعدي
حسب النوع وسبب انتهاء الخدمة

خالل السنوات اخلمس األخيرة 

السنةالنوع
سبب انتهاء اخلدمــــــة

اجلميعغير ذلكذوي إعاقةصحية أخرىعجز عن الكسبالوفاة

ذكور

2012/2011108595810012021527

2013/201212349298322162500

2014/201313865537522452576

2015/201414053634824002704

2016/201514144959525332908

إناث

2012/20114148462911601324

2013/20124343403314801639

2014/20134266575519492169

2015/20144337694011271316

2016/20155832885413691601

اجلميع

2012/201114910710412923622851

2013/2012166926911636964139

2014/201318013111013041944745

2015/2014183901328835274020

2016/20151997618314939024509

مالحظات:

1 - حاالت الوفاة تبدو في حدود معدل معني، ويكون التغير من سنة إلى أخرى في حدود املقبول إحصائياً.

2 - انخفضت حاالت األسباب الصحية في السنوات األخيرة، ويرجع ذلك إلى صدور قرار وزير املالية رقم )1( لسنة 2011 في شأن تشكيل اللجنة الطبية املنصوص عليها في قانون 
التأمينات االجتماعية. 

وقد تبني من اخلبرة الفعلية خالل السنوات اخلمس األخيرة أن نسبة حاالت »العجز عن الكسب« كأحد حاالت انتهاء اخلدمة باستحقاق معاش ألسباب صحية إلى إجمالي حاالت    
األسباب الصحية تتراوح بني )31.7 %( و )62.8 %( للذكور، وتتراوح بني)26.7 %( و)53.7 %( لإلناث. 

ومن اجلدير بالذكر أن في حاالت »العجز عن الكسب« تضاف املدة املكملة لسن الستني إلى مدة االشتراك احملسوبة في املعاش، وبالتالي يحصل املؤمن عليه على احلد األقصى    
للمعاش في أغلب األحوال، فضال عن أن األسباب الصحية تعفي من شرط السن عند التقاعد ومن شرط مدة اخلدمة الالزمة للتقاعد. 

تتقرر فيها زيادات عامة في املعاشات  التي  في السنوات  الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة( تزيد نسبياً  3 - يالحظ أن حاالت استحقاق املعاش باألسباب األخرى )خالف 
التقاعدية، حيث زادت احلاالت في سنة 2013/2012 التي تقررت فيها زيادة خاصة في املعاشات التقاعدية اعتباراً من 2012/4/1 مبعدل )12.5 %( من إجمالي املعاشات، كذلك 
زادت احلاالت في سنة 2014/2013 بسبب الزيادة املقررة من صندوق زيادة املعاشات التقاعدية اعتباراً من 2013/8/1 مبقدار )30( د.ك لكل حالة معاش تقاعدي، وأيضا زادت 

احلاالت بسبب املكافأة املقررة من مجلس الوزراء مبعدل )15( شهراً  ملن تبلغ مدة خدمته )30( سنة ويتقاعد قبل 2013/10/1.
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جدول رقم )تا/5( موحد التاريخ: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

تطور توزيع حاالت انتهاء الخدمة
من بين المؤمن عليهم باستحقاق معاش تقاعدي حسب النوع وسبب انتهاء الخدمة

خالل السنوات من 2012/2011 إلى 2016/2015 مقارنة بسنة األساس 1978/77

السنةالنوع
سبب انتهاء اخلدمــــــة

اجلميعغير ذلكذوي إعاقةصحية أخرىعجز عن الكسبالوفاة

ذكور

1978/1977115312014921622

2012/2011142714612312451627

 10859581001202 
2013/2012148562410922872624

 1234929832216 
2014/201319385478823372750

 1386553752245 
2015/201416667625724342786

 1405363482400 
2016/201514144959525332908

إناث

1978/197751204149

2012/20115756423811921385

 414846291160 
2013/20125353334315121694

 434340331480 
2014/20135583506719832238

 426657551949 
2015/20145954634311481367

 433769401127 
2016/20155832885413691601

اجلميع

1978/1977120414015331671

2012/20111991278816124373012

2013/20122011095715237994318

2014/20132481689715543204988

2015/201422512112510035824153

2016/20151997618314939024509

مالحظات :
1 - أخذت بيانات سنة 1978/77 الواردة أعاله من امللف اآللي الرئيسي بتاريخ 2001/3/31، أما باقي البيانات فقد أخذت من امللف اآللي الرئيسي بتاريخ 2016/6/30.

2 - الرقم الذي حتته خط هو الرقم املناظر في اجلدول السابق بهدف املقارنة، ويتبني من مقارنـة بيانات سنة 2015/2014 أن حوالي )15.7 %( من حاالت وفاة الذكور و)27.1%( من 
حاالت وفاة اإلناث لم تسجل على امللف اآللي للمؤسسة إاّل بعد سنة من وقوعها واكتمال أوراقها.

3 - انظر املالحظات على اجلدول رقم )تا/5(.
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مالحظة:
نظراً لالرتفاع الهائل لعدد حاالت انتهاء اخلدمة في بعض السنوات فقد اعتبرنا أن املتوسط للسنوات 91/90 – 92/91 - 93/92 ميثل كل سنة من السنوات الثالثة واعتبرنا ذلك 

أيضاً للسنوات الثالثة 2002/2001 – 2003/2002 – 2004/2003

رسم بياني رقم 11 )جدول رقم تا/5 موحد التاريخ(
تطور عدد حاالت انتهاء الخدمة باستحقاق معاش تقاعدي من بين الذكور

باألسباب األخرى خالف الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة

)تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(
سنة

 ال
الل

 خ
كور

لذ
ني ا

ن ب
ة م

دم
خل

ء ا
تها

 ان
الت

حا
دد 

ع

السنة املالية املنتهية خالل
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مالحظة: 
نظراً لالرتفاع الهائل لعدد حاالت انتهاء اخلدمة في بعض السنوات فقد اعتبرنا أن املتوسط للسنوات 91/90 – 92/91 - 93/92 ميثل كل سنة من السنوات الثالثة واعتبرنا ذلك 

أيضاً للسنوات الثالثة 2002/2001 – 2003/2002 – 2004/2003

رسم بياني رقم 12 )جدول رقم تا/5 موحد التاريخ(
تطور عدد حاالت انتهاء الخدمة باستحقاق معاش تقاعدي من بين اإلناث

باألسباب األخرى خالف الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة

)تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(
سنة

 ال
الل

 خ
اث

إلن
ني ا

ن ب
ة م

دم
خل

ء ا
تها

 ان
الت

حا
دد 

ع

السنة املالية املنتهية خالل





131

جدول رقم )تا/6( :  التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

تطور توزيع أصحاب المعاشات )على قيد الحياة( حسب القطاع والنوع
مع بيان متوسط المعاش

خالل السنوات اخلمس األخيرة 

                                                          املبالغ بالدينار

التاريخالقطاع

النـــــوع

اجلميعإنـاثذكـور

متوسط املعاش  العـدد  متوسط املعاش  العـدد  متوسط املعاش  العـدد  

حكومي

2012/3/313176811393169873063466935

2013/3/3132952130132970827659221064

2014/3/3134257134234823862690801100

2015/3/3134880134635762861706421100

2016/3/3136287134937018866733051105

نفطي

2012/3/3141961382176110343721371

2013/3/3143361580185125445211567

2014/3/3146221633205132348271620

2015/3/3154111661223132956341648

2016/3/3157691675250135460191662

أهلي

2012/3/3134611244143799848981172

2013/3/31369114281540112952311340

2014/3/31387614721648116055241379

2015/3/31416914841763116459321389

2016/3/31429814951863115561611392
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)تابع(: جدول رقم )تا/6(:  التأمني األساسي
)تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

تطور توزيع أصحاب المعاشات )على قيد الحياة( حسب القطاع والنوع
مع بيان متوسط المعاش

خالل السنوات اخلمس األخيرة

 

                                                            املبالغ بالدينار

التاريخالقطاع

النـــــوع

اجلميعإنـاثذكـور

متوسط املعاش  العـدد  متوسط املعاش  العـدد  متوسط املعاش  العـدد  

اجلميع

2012/3/313942511743331174472736977

   168  99 136

2013/3/3140979134234695843756741113

  43 35 38

2014/3/3142755138536676878794311151

   12  0  8

2015/3/3144460139737748878822081159

  6 5 6

2016/3/3146354140339131883854851165

مالحظات:

1 - يالحظ أثر الزيادات العامة في املعاشات التقاعدية على مستوى املعاش، حيث تقررت زيادتان خالل السنوات اخلمس األخيرة:  زيادة بتاريخ 2012/4/1 مبعدل )12.5 %( من 
إجمالي املعاشات، وزيادة بتاريخ 2013/8/1 مبقدار )30( دينار لكل حالة معاش تقاعدي.  وأيضا زادت احلاالت بسبب املكافأة املقررة من مجلس الوزراء مبعدل )15( شهراً ملن 

تبلغ مدة خدمته )30( سنة ويتقاعد قبل 2013/10/1.

2 - متوسط املعاش للذكور أعلى منه لإلناث ملا يحتويه من عالوة اجتماعية للمتزوجني وعالوات األوالد.  وتبلغ نسبة اإلناث من مجموع أصحاب املعاشات في القطاع احلكومي – كما 
في 31/3/2016 – )50.5%( وفي القطاع النفطي )4.2 %( وفي القطاع األهلي )30.2 %(.

3 - الرقم الذي حتته خط يبني الزيادة في متوسط املعاش خالل السنة.
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رسم بياني رقم 13 )جدول رقم تا/6(
تطور متوسط المعاش التقاعدي ألصحاب المعاشات على قيد الحياة لكل قطاع على حدة

)تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(

مالحظة:
تتأثر املتوسطات الواردة في هذا الرسم البياني بنسبة الذكور واإلناث في كل قطاع.

نار
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أهلينفطيحكومي
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جدول رقم )تا/7(:  التأمني األساسي  
      )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

تطور أعداد حاالت الوفاة من بين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات حسب النوع
مع بيان عدد األرامل أو األزواج واألوالد المستحقين في المعاش

خالل السنوات اخلمس األخيرة 

السنة
 نوع املؤمن عليـه 

أو صاحب املعاش املتوفى

عدد األراملعدد حاالت الوفاة من بني
 أو األزواج املستحقني

عدد األوالد 
املستحقني اجلميعأصحاب املعاشاتاملؤمن عليهم

2012/2011

1077858928212059ذكــــور

411221634400إنــاث

14890710558252459اجلميع

2013/2012

1197068257601984ذكــــور

431451885367إنــاث

16285110137652351اجلميع

2014/2013

1337849178292096ذكــــور

421421848367إنــاث

17592611018372463اجلميع

2015/2014

1388169548222226ذكــــور

431521956394إنــاث

18196811498282620اجلميع

2016/2015

14186210038862006ذكــــور

581622205377إنــاث

199102412238912383اجلميع
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جدول رقم )تا/7(  موحد التاريخ: التأمني األساسي
)تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل( 

تطور أعداد حاالت الوفاة من بين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات حسب النوع
مع بيان عدد األرامل أو األزواج واألوالد المستحقين في المعاش

خالل السنوات من 2012/2011 إلى 2016/2015  مقارنة بسنة األساس 1978/77

السنة
 نوع املؤمن عليـه 

أو صاحب املعاش املتوفى

عدد األرامل عدد حاالت الوفاة من بني
أو األزواج املستحقني

عدد األوالد
املستحقني اجلميعأصحاب املعاشاتاملؤمن عليهم

1978/77
11585200149538ذكــــور

52702إنــاث
12087207149540اجلميع

2012/2011

1388179558882240ذكــــور

 107785   
571411985446إنــاث

 41122   
19595811538932686اجلميع

2013/2012

1447348788052099ذكــــور

 119706   
531592123413إنــاث

 43145   
19789310908082512اجلميع

2014/2013

18882510139152328ذكــــور

 133784   
551602155455إنــاث

 42142   
24398512289202783اجلميع

2015/2014

16484610108672325ذكــــور

 138816   
591612205404إنــاث

 43152   
223100712308722729اجلميع

2016/2015
14186210038862006ذكــــور

581622205377إنــاث
199102412238912383اجلميع

مالحظة: 

أخذت بيانات سنة 1978/77 الواردة أعاله من امللف اآللي الرئيسي بتاريخ 2001/3/31 أما باقي البيانات فقد أخذت من امللف اآللي الرئيسي بتاريخ 2016/6/30. والرقم الذي 
حتته خط هو الرقم املناظر في اجلدول السابق بهدف املقارنة.



136

جدول رقم )تا/8( :  التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

تطور أعداد المستحقين الذين يصرفون
حسب نوع مصدر االستحقاق )أي المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى(

خالل السنوات اخلمس األخيرة 

التاريخنوع مصدر االستحقاق
 أرامــل

)أو أزواج(
   أوالد   

 مستحقون
آخرون      

اجلميع

ذكور

2012/3/311638427609333547328

2013/3/311677127835331947925

2014/3/311718328317331348813

2015/3/311766329145332250130

2016/3/311815830160329751615

إناث

2012/3/315827989393795

2013/3/316229529323946

2014/3/316131589464165

2015/3/315733999744430

2016/3/315936749634696

اجلميع

2012/3/311644230407427451123

2013/3/311683330787425151871

2014/3/311724431475425952978

2015/3/311772032544429654560

2016/3/311821733834426056311

مالحظات:
1 - عدد األوالد املناظر لكل أرملة في حاالت وفاة الذكور يبلغ في املتوسط حوالي )1.7( ولد خالل السنوات اخلمس األخيرة.

2 - بلغت نسبة املستحقني اآلخرين )الوالدين واإلخوة واألخوات( إلى إجمالي املستحقيـن في حـاالت وفاة الذكور في السنة األخيرة )6.4 %(،  بينما بلغت النسبة املناظرة في حاالت 
وفاة اإلناث )%20.5(.
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رسم بياني رقم 14 )جدول رقم تا/8(
تطور أعداد المستحقين الذين يصرفون خالل السنوات الخمس األخيرة

)تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(
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الجزء الثاني
الجــداول التحليـلـية
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أواًل : جداول حتليلية لتأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل بالقطاعات الثالثة
)الباب الثالث: التأمين األساسي(

رقم اجلدول
أو الرسم البياني

املوضوع
رقم

الصفحة

جدول رقم )1/أ(
أجيال املؤمن عليهم: التوزيع النسبي للمؤمن عليهم حسب فئة السن لكل من الذكور واإلناث على حدة وذلك لكل قطاع على 

حدة في 2016/3/31.
142

جدول رقم )1/ب(
مشاركة املرأة في القوى العاملة: التوزيع النسبي للمؤمن عليهم حسب النوع لكل فئة سن على حدة وذلك لكل قطاع على 

حدة في 2016/3/31.
143

رسم بياني رقم )15(
النسبة املئوية لكل من الذكور واإلناث ملن هم في فئة سن 40 فأقل وذلك لكل قطاع على حدة كما في 2016/3/31 )تأمني 

املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(.
144

رسم بياني رقم )16(
النسبة املئوية لكل من الذكور واإلناث ملن هم في فئة ســن 41 فأكثر وذلك لكل قطاع على حدة كما في 2016/3/31 )تأمني 

املدنييـن العاملني لدى صاحب عمل(.
145

146دور املرأة في األجيال اجلديدة: توزيع الدخول اجلديد حسب فئة السن والنوع )خبرة سنة 2016/2015 وحدها(.جدول رقم )4/أ(

رسم بياني رقم )17(
العاملة )خبرة سنة  القوى  األجيال اجلديدة من  السن في  فئة  التصنيف حسب  بعد  واإلناث  الذكور  لكل من  املئوية  النسبة 

2016/2015 وحدها( - )تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(.
147

جدول رقم )5/أ(
الذكور فقط: أعمار التقاعد، معدل التقاعد خالل سنة بغير الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة وذلك حسب فئة السن 

خالل الفترة مـن 2015/4/1 إلى 2016/3/31.
148

جدول رقم )5/ب(
اإلناث فقط: أعمار التقاعد، معدل التقاعد خالل سنة بغير الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة وذلك حسب فئة السن 

خالل الفترة من 2015/4/1 إلى 2016/3/31.
149
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 )تابع( أواًل : جداول حتليلية لتأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل بالقطاعات الثالثة
)الباب الثالث : التأمين األساسي(

رقم اجلدول
أو الرسم البياني

رقم الصفحةاملوضوع

جدول رقم )5/جـ(
الذكور واإلناث معًا: أعمار التقاعد، معدل التقاعد خالل سنة بغير الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة، وذلك حسب 

فئة السن خالل الفترة من 2015/4/1 إلى 2016/3/31.
151

152الذكور فقط: األجيال بني مؤمن عليه ومتقاعد )حصيلة خبرة السنوات السابقة منذ بداية التأمينات االجتماعية(.جدول رقم )6/أ(

رسم بياني رقم )18(
في  العمر  من  واخلمسينات  األربعينات  في  هم  من  بني  من  احلاضر  الوقت  في  الذكور  من  املتقاعدين  لعدد  املئوية  النسبة 

2016/3/31 )تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(.
153

154اإلناث فقط: األجيال بني مؤمن عليه ومتقاعد )حصيلة خبرة السنوات السابقة منذ بداية التأمينات االجتماعية(.جدول رقم )6/ب(

في رسم بياني رقم )19( العمر  من  واخلمسينات  األربعينات  فـي  هـن  مـن  بيـن  من  احلاضر  الوقت  في  اإلناث  من  املتقاعدات  لعدد  املئوية  النسبة 
2016/3/31 )تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(.

155

157الذكور فقط: حتليل حاالت الوفاة من بني املؤمن عليهم وأصحاب املعاشات )خبرة سنة 2016/2015 وحدها(.جدول رقم )7/أ(
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جدول رقم )1/أ( : التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

أجيال المؤمن عليهم
التوزيع النسبي للمؤمن عليهم حسب فئة السن

لكل من الذكور واإلناث على حدة وذلك لكل قطاع على حدة

في 2016/3/31

فئة السن القطاع
النــوع

اجلميعإنـاثذكـور

حكومي

69.4 %72.6 %64.7 %40 فأقل

30.6 %27.4 %35.3 %41 فأكثر

100 %100 %100 %املجموع

نفطي

74.8 %82.6 %73.6 %40 فأقل

25.2 %17.4 %26.4 %41 فأكثر

100 %100 %100 %املجموع

أهلي

79.8 %77.5 %82.0 %40 فأقل

20.2 %22.5 %18.0 %41 فأكثر

100 %100 %100 %املجموع

اجلميع

71.4 %73.5 %68.8 %40 فأقل

28.6 %26.5 %31.2 %41 فأكثر

100 %100 %100 %املجموع

مالحظة:

تبلغ النسبة املئوية في ديسمبر2015 حسب ما صدر عن اإلدارة املركزية لإلحصاء ملن بلغوا األربعني أو جتاوزوها من مجموع املواطنني )35.4 %( بالنسبـة للذكور و)37.9 %( بالنسبة 
لإلناث و)36.7 %( بالنسبة للجميع )وذلك إذا اعتبرنا فقط املواطنني الذين تتراوح أعمارهم بني العشرين والستني(، ومبقارنة هذه النسب مع اجلدول أعاله )مع األخذ في االعتبار أن 

النسب في اجلدول أعاله هي للخاضعني للباب الثالث فقط(، يتضح مدى اختالف “مجتمع املؤمن عليهم” عن املجتمع العام للمواطنني في األعمار املذكورة.
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جدول رقم )1/ب(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

مشاركة المرأة في القوى العاملة
التوزيع النسبي للمؤمن عليهم حسب النوع

لكل فئة سن على حدة وذلك لكل قطاع على حدة

في 2016/3/31

فئة السن القطاع
النــوع

اجلميعإنـاثذكـور

حكومي

100 %62.1 %37.9 %40 فأقل

100 %53.1 %46.9 %41 فأكثر

100 %59.4 %40.6 %املجموع

نفطي

100 %14.7 %85.3 %40 فأقل

100 %9.2 %90.8 %41 فأكثر

100 %13.3 %86.7 %املجموع

أهلي

100 %47.6 %52.4 %40 فأقل

100 %54.5 %45.5 %41 فأكثر

100 %49.0 %51.0 %املجموع

اجلميع

100 %56.8 %43.2 %40 فأقل

100 %51.1 %48.9 %41 فأكثر

100 %55.1 %44.9 %املجموع

مالحظة:

مــن امللفــت للنظــر أن نســبة اإلنــاث فــي األعمــار )40 فأقــل( فــي القطــاع احلكومــي أكبــر مــن نســبة الذكــور. وميثــل ذلــك “ظاهــرة” يجــب أن تســتحوذ علــى اهتمــام السياســات. وقــد 
كانــت نســبة اإلنــاث املناظــرة فــي األعــوام السابقـــة هــي )41.2 %( عــام 1985 و)44.8 %( عــام 1990 و)45.7 %( عــام 1995 و)51.4 %( عــام 2000 و)56.6 %( عــام 2005 و)%61.0( 

عــام 2010 و)61.9%( عــام 2015. 
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رسم بياني رقم 15 )جدول رقم 1/ ب(
النسبة المئوية لكل من الذكور واإلناث لمن هم 

في فئة سن 40 فأقل وذلك لكل قطاع على حدة

كما في 2016/3/31

)تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(

حگومينفطي

أهلي

% 85.3

% 14.7

% 37.9

% 62.1  

% 52.4

% 47.6

إناثذگور
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رسم بياني رقم 16 )جدول رقم 1/ ب(
النسبة المئوية لكل من الذكور واإلناث لمن هم 

في فئة سن 41 فأكثر وذلك لكل قطاع على حدة

كما في 2016/3/31

)تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل( 

حگومينفطي

أهلي

% 90.8

% 9.2

% 46.9

% 53.1  

% 45.5

% 54.5

إناثذگور
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جدول رقم )4/أ(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

دور المرأة في األجيال الجديدة
توزيع الدخول الجديد حسب فئة السن والنوع

)خبرة سنة 2016/2015 وحدها(

فئة السن 
في 2016/3/31

عدد الذين بدأوا أول خدمة لهم خالل سنة 2016/2015
نسبة اإلناث إلى اجلميع

اجلميعإناثذكور

22.1 %11883371525أقل من 21

25 - 214263646810731% 60.3

30 - 2699420473041% 67.3

92.7 %319812381336 فأكثر

60.7 %65431009016633املجموع

مالحظة:

أنظر املالحظات الواردة على اجلدول رقم )تا/4( من هذه املجموعة اإلحصائية.
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رسم بياني رقم 17 )جدول رقم 4/أ(
النسبة المئوية لكل من الذكور واإلناث بعد التصنيف حسب فئة السن 

في األجيال الجديدة من القوى العاملة

)خبرة سنة 2016/2015 وحدها(

)تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل( 

إناثذگور

فئة السن: 26 فأكثر

% 24.9

% 75.1

فئة السن: أقل من 21

% 77.9

% 22.1

فئة السن: اجلميع

% 39.3

% 60.7

فئة السن: 21 - 25

% 39.7

% 60.3



148

جدول رقم )5/أ(: التأمني األساسي
)تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

الذكور فقط: أعمار التقاعد
معدل التقاعد خالل سنة بغير الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة

وذلك حسب فئة السن

خالل الفترة من 2015/4/1 إلى 2016/3/31

  فئـــــة الســـن 
  عــــــدد املؤمن عليهـم

 في 2015/4/1

حاالت انتهاء اخلدمة باستحقاق معاش التقاعد بغير الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة

العـــدد
متوسط مدة اخلدمة

عند التقاعد )بالسنوات(
متوسط املعاش

نسبة حاالت انتهاء اخلدمة
إلى عدد املؤمن عليهم

0.01 %11070814191118أقل من 41

45 - 411798392221098% 0.51

50 - 4615285311281133% 2.03

15.36 %51137742116331096 فأكثر

1.61 %1577502533321101املجموع

 مالحظة:

بعد تطبيق نظام التأمينات االجتماعية بعدة سنوات )بدأ التطبيق من أكتوبر 1977( شكل التقاعد املبكر )واحلديث هنا عن الذكور( ظاهرة تفاقمت سنة بعد أخرى حتى أصبحت 
متثل خطراً على توازن صناديق التأمينات االجتماعية )حيث كـان يسمح بالتقاعد قبل سن الـ 50 متى بلغت مدة اخلدمة الفعلية 20 سنة(. وقد ورد التنويه بذلك في تقارير اخلبراء 

االكتواريني - من منظمة العمل الدولية - القائمني على فحص املركز املالي للمؤسسة.

وفي مواجهة هذه الظاهرة صدر القانون رقم )127( لسنة 1992 بتحديد سن لكل من الذكور واإلناث ال يستحق قبلها املعاش، وبالنسبة للذكور فقد حتددت السن بـ )45( اعتباراً من 
عام 1996 مع التدرج صعوداً لتصل إلى )55( سنة في عام 2020. ثم جاء القانون رقم )25( لسنة2001  بتعديل هذه السن)للذكور( اعتباراً من 2001/7/1 لتبدأ من )46( في احلاالت 

التي تنتهي فيها اخلدمة حتى عام 2002 ثم تتدرج صعوداً حتى تصل إلى )55( سنة في عام2017.

وجاء القانـون رقم )1( لسنة 2003 بتعديل هذه السن )للذكور( لتعود إلى أعمار القانون رقم )127( لسنة 1992، حيث تبدأ من سن)46( في احلاالت التي تنتهي فيها اخلدمة حتى 
عام 2005 ثم تتدرج صعوداً حتى تصل إلى )55( سنة في عام 2020.

ويالحظ أن حاالت استحقاق املعاش للذكور في اجلدول أعاله قبل السن احملدد في القانون هي ألسباب مختلفة، منها حاالت التقاعد من األعمال الضارة أو الشاقة أو اخلطرة 
وحاالت املكلف برعاية معاق.
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جدول رقم )5/ب(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

اإلناث فقط: أعمار التقاعد
معدل التقاعد خالل سنة بغير الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة

وذلك حسب فئة السن

خالل الفترة من 2015/4/1 إلى 2016/3/31

  فئـــــة الســـن 
  عــــــدد املؤمن عليهـم في 

2015/4/1

حاالت انتهاء اخلدمة باستحقاق معاش التقاعد بغير الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة

العـــدد
متوسط مدة اخلدمة عند 

التقاعد )بالسنوات(
متوسط املعاش

نسبة حاالت انتهاء اخلدمة 
إلى عدد املؤمن عليهم

0.04 %1418016017577أقل من 41

45 - 412445129518432% 1.21

50 - 461389822323687% 1.60

9.03 %51876279131747 فأكثر

0.72 %188912136926662املجموع

مالحظة:

من الظـواهر التي تأكدت مبرور السنني )ابتداء من عام 1986(، ظاهرة اجتاه اإلناث إلى التقاعد بشكل يفوق كثيراً ما كانت عليه األمور قبل ذلك. وقد يرجع ذلك إلى امليزة اخلاصة 
التي منحها نظام التأمينات االجتماعية  لفئة من اإلناث، إذ من حق املرأة التي لديها أوالد أن تتقاعد متى استكملت مدة خدمة فعلية قدرها )15( سنة وبدون أي تخفيض في معاش 

التقاعد، وذلك مهما كان عمرها حينئذ )وحتى لو كانت ما تزال في الثالثينات من العمر(.

وفي مواجهة هذه الظاهرة صدر القانون رقم )25( لسنة 2001 بتحديد سن ال يستحق قبلها املعاش بالنسبة للمرأة التي لديها أوالد، وذلك اعتباراً من 2001/7/1، وتبدأ هذه السن 
من)45( في احلاالت التي تنتهي فيها اخلدمة حتى عام 2010 ثم تتدرج صعوداً حتى تصل إلى )50( سنة في عام 2017. 

ثـم جـاء القانون رقم )1( لسنة 2003 بتعديل سن تقاعد املرأة ذات الولد واملرأة املتزوجة، لتظل بدون حتديد حتى 2004/6/30، ثـم تتدرج صعوداً من )41( سنة اعتباراً من 2004/7/1 
لتصل إلى )50( سنة في عام 2020. وتناولت التعديالت حاالت استحقاق املعاش وفق قواعد معينة قبل بلوغ السن احملددة املشار إليها مع تخفيض املعاش بنسب معينة، وتناولت كذلك 

ما تتحمله اخلزانة العامة عن حاالت تسوية وإعادة تسوية املعاش في الفترة االنتقالية حتى 31/12/2014.

ويالحظ أن حاالت استحقاق املعاش لإلناث في اجلدول أعاله قبل السن احملدد في القانون هي ألسباب مختلفة، منها حاالت املكلفة برعاية معاق وحاالت استحقاق املعاش بنسبة 
مخفضة وفقاً للمشار إليها أعاله.
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جدول رقم )5/جـ(: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

: أعمار التقاعد
ً
الذكور واإلناث معا

معدل التقاعد خالل سنة بغير الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة
وذلك حسب فئة السن

خالل الفترة من 2015/4/1 إلى 2016/3/31

  فئـــــة الســـن 
  عــــــدد املؤمن عليهـم 

في 2015/4/1

حاالت انتهاء اخلدمة باستحقاق معاش التقاعد بغير الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة

العـــدد
متوسط مدة اخلدمة عند 

التقاعد )بالسنوات(
متوسط املعاش

نسبة حاالت انتهاء اخلدمة
إلى عدد املؤمن عليهم

0.03 %2525097417679أقل من 41

45 - 414243438719590% 0.91

50 - 462918353426947% 1.83

12.90 %51225362907321001 فأكثر

1.13 %346662390230947املجموع

مالحظة:

أنظر املالحظات الواردة على اجلدولني رقمي )5/أ(، )5/ب( من هذه املجموعة اإلحصائية.
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جدول رقم )6/أ( : التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

 الذكور فقط: األجيال بين مؤمن عليه ومتقاعد

 )حصيلة خبرة السنوات السابقة منذ بداية التأمينات االجتماعية(

فئة السن
نسبة عدد أصحاب املعاشاتاألعداد في 2016/3/31

إلى اجلميع اجلميعأصحاب املعاشاتمؤمن عليهم

0.1 %593195359372أقل من 31

35 - 312932515129476% 0.5

40 - 362270645923165% 2.0

45 - 4118544120419748% 6.1

50 - 4615566276218328% 15.1

55 - 518428876217190% 51.0

60 - 563259956712826% 74.6

90.3 %6125092339625905 فأكثر

22.5 %15965646354206010املجموع

مالحظات:

1 - بالنسبة لألجيال من مواليد الفترة بني سنة 1961 وسنة 1965 )أي من هم في بداية اخلمسينـات اآلن( تقاعد منهم )51( من كل )100(.

2 - بالنسبة لألجيال من مواليد الفترة بني سنة 1966 وسنة 1970 )أي من هم في نهاية األربعينـات اآلن( تقاعد منهم )15( من كل )100(.

3 - هناك قضايا عديدة ترتبط بظاهرة التقاعد املبكر مبا لها من آثار سلبية ليس على التمويل فقط بـل أيضاً على املجاالت االجتماعية واالقتصادية األخرى. ونشير في هذا املقام 
إلى املالحظة الواردة على اجلدول رقم )5/أ( من هذه املجموعة اإلحصائية.
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رسم بياني رقم 18 )جدول رقم 6/أ(
النسبة المئوية لعدد المتقاعدين من الذكور في الوقت الحاضر 

من بين من هم في األربعينات والخمسينات من العمر

في 2016/3/31

)تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل( 

مؤمن عليهم متقاعدون

فئة السن: من 51 إلى 55

% 49.0

% 51.0

فئة السن: من 41 إلى 45

% 93.9

% 6.1

فئة السن: من 56 إلى 60

% 25.4

% 74.6

فئة السن: من 46 إلى 50

% 84.9

% 15.1
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جدول رقم )6/ب( : التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

اإلناث فقط: األجيال بين مؤمن عليه ومتقاعد

 )حصيلة خبرة السنوات السابقة منذ بداية التأمينات االجتماعية(

 

فئة السن 
نسبة عدد أصحاب املعاشات األعداد في 2016/3/31

إلى اجلميع اجلميعأصحاب املعاشاتمؤمن عليهم

0.0 %669593166990أقل من 31

35 - 314236415142515% 0.4

40 - 363459255535147% 1.6

45 - 4126173274828921% 9.5

50 - 4615634643822072% 29.2

55 - 516698927015968% 58.1

60 - 562289890911198% 79.6

93.2 %618091102911838 فأكثر

16.7 %19551839131234649املجموع

مالحظات:

1 - بالنسبة لألجيال من مواليد الفتـرة بني سنة 1966 وسنة 1970 )أي من هن في نهاية األربعينات اآلن( تقاعد منهن )29( من كل )100(.

2 - بالنسبة لألجيال من مواليد الفتـرة بني سنة 1971 وسنة 1975 )أي من هن في بداية األربعينات اآلن( تقاعد منهن )10( من كل )100(.

3 - هناك قضايا عديدة ترتبط بظاهـرة التقاعد املبكر مبا لها من آثار سلبية ليس على التمويل فقط بل أيضاً على املجاالت االجتماعية واالقتصادية األخرى. ونشير في هذا املقام 
إلى املالحظة الواردة على اجلدول رقم )5/ب( من هذه املجموعة اإلحصائية.
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رسم بياني رقم 19 )جدول رقم 6/ ب(
النسبة المئوية لعدد المتقاعدات من اإلناث

في الوقت الحاضر من بين من هن في االربعينات والخمسينات من العمر

في 2016/3/31

)تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل( 

مؤمن عليهن متقاعدات

فئة السن: من 51 إلى 55

% 41.9

% 58.1

فئة السن: من 41 إلى 45

% 90.5

% 9.5

فئة السن: من 56 إلى 60

% 20.4

% 79.6

فئة السن: من 46 إلى 50

% 70.8

% 29.2
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جدول رقم )7/أ( التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

الذكور فقط: تحليل حاالت الوفاة من بين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات

 )خبرة سنة 2016/2015 وحدها(

 

فئة السن للمؤمن عليه
أو صاحب املعاش

في 2016/3/31

حاالت الوفاة من بني
املؤمن عليهم

وأصحاب املعاشات )الذكور(

األوالد املستحقوناألرامل

متوسط عدد األوالد 
املناظر لكل أرملة العدد

متوسط عدد األرامل 
لكل حالة وفاة 

العدد
متوسط عدد األوالد 
املستحقني لكل حالة 

وفاة

25120.4890.360.75أقل من 31

35 - 3115151.00281.871.87

40 - 3621150.71743.524.93

45 - 4131270.871153.714.26

50 - 4632300.941394.344.63

55 - 5151450.881763.453.91

60 - 5669670.971852.682.76

65 - 611041010.972362.272.34

70 - 661141120.982041.791.82

715414620.858401.551.82 فأكثر

10038860.8820062.002.26املجموع

مالحظات :

1 - تشير البيانات إلى حاالت املستحقني عند الوفاة، سواء كان النصيب يصرف أو كان موقوفاً صرفه بسبب العمل )ويالحظ أن البيان ال يشمل البنات املتزوجات عند الوفاة نظراً 
لعدم دخول البنت املتزوجة عند وفاة والدها في عداد املستحقني في املعاش عند الوفاة(.

2 - هناك مؤشرات إلى أن عدد املعولني باألسرة الكويتية كبير نسبياً.
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ثانيًا : جداول حتليلية لتأمني العسكريني
)التأمين األساسي(

رقم اجلدول
أو الرسم البياني

رقم الصفحةاملوضوع

160املقارنة بني املعاش العسكري واملعاش املدني املناظر حسب فئة السن في 2016/3/31.جدول رقم )14/أ(

161املقارنة بني املعاش العسكري واملعاش املدني املناظر في 2016/3/31.رسم بياني رقم )20(



160

جدول رقم )14/أ( : التأمني األساسي
المقارنة بين المعاش العسكري والمعاش المدني المناظر

حسب فئة السن

في 2016/3/31

                املبالغ بالدينار

فئة السن 
املعاش العسكري كنسبةمتوسط املعاشمتوسط املعاش

مئوية من املعاش املدنياملدنيالعسكري

113 %841742أقل من 31

35 - 31942807% 117

40 - 361078978% 110

45 - 4111901219% 98

50 - 4614811361% 109

55 - 5116161311% 123

60 - 5617161351% 127

65 - 6118561371% 135

70 - 6617311400% 124

115 %7115771367 فأكثر

113 %15201349املجموع

مالحظات:

1 - ميثل البيان معاشات العسكريني الكويتيني فقط ويقارن مبعاشات أصحاب املعاشات الذكور املتقاعدين مـن العمل في القطاع احلكومي.

2 - يحسب املعاش التقاعدي لكل من املدنيني والعسكريني بذات األسس، مع أخذ طبيعة أعمال العسكريني في االعتبار وما يترتب عليها من مزايا مضافة، مع مالحظة أن حاالت 
معاشات املدنيني عند األعمار الصغيرة )أقل من 45( هي في الغالب ألسباب صحية.

ومن أمثلة ما ورد بنظام العسكريني من مزايا خاصة ما يلي:   
) أ (   “الضمائم” وهي مدد مضافة للمدد الفعلية ترتبط مبدى خطورة األعمال العسكرية املختلفة.

)ب(   حساب املعاش بواقع 75 % عن الـ )15( سنة األولى وذلك في حاالت “إمتام اخلدمة العسكرية”. ومثال ذلك حاالت اإلحالة إلى التقاعد بعد سن )45( وحاالت بلوغ السن 
القانونية لترك اخلدمة وحاالت الوفاة.  وحيث يحسب املعاش التقاعدي على أساس املرتب األخير فمن الطبيعي أن يعتمد مستوى املعاشات التقاعديــة على مستوى املرتبات 
عند األعمار املختلفة، وهناك أدلة على أن هذا املستوى عند األعمـار املتقدمـة )45 فأكثر( أكبر من املستوى املناظر بالنسبة للمدنيني، وذلك بأخذ املرتب األساسي والعالوة 

االجتماعية وعالوة األوالد في االعتبار.
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رسم بياني رقم 20 )جدول رقم 14/ أ(
المقارنة بين المعاش العسكري والمعاش المدني المناظر

في 2016/3/31

مدنيعسكري
نار

دي
بال

ي 
عد

تقا
 ال

ش
ملعا

ط ا
وس

مت

فئة السن في 2016/3/31

أقل من 31 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71 فأكثر
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ثالثًا : جداول حتليلية للتطور التاريخي
لتأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل بالقطاعات الثالثة

)الباب الثالث : التأمني األساسي(

رقم اجلدول
أو الرسم البياني

رقم الصفحةاملوضوع

جدول رقم )تا/3/أ(
موحد التاريخ

164دور املـرأة في القوى العاملة )خبرة السنوات السابقة منذ بداية التأمينات االجتماعية(.

رسم بياني رقم )21(
تطور دور املرأة في القوى العاملة في تأمني املدنيني العامليـن لدى صاحب عمل )خبرة السنوات السابقة منذ بداية 

التأمينات االجتماعية( .
165

جدول رقم )تا/5/أ(
موحد التاريخ

الذكور فقط: معدالت التقاعد خالل سنة بغير الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة )خبرة السنوات السابقة 
منذ بداية التأمينات االجتماعية(.

166

جدول رقم )تا/5/ب(
موحد التاريخ

اإلناث فقط: معدالت التقاعد خالل سنة بغير الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة )خبرة السنوات السابقة 
منذ بداية التأمينات االجتماعية(.

167

جدول رقم )تا/5/جـ(
موحد التاريخ

السنوات  اإلعاقة )خبرة  وذوي  الصحية  واألسباب  الوفاة  بغير  الذكور واإلناث معًا: معدالت التقاعد خالل سنة 
السابقة منذ بداية التأمينات االجتماعية(.

168

رسم بياني رقم )22(
تطور معدل حاالت انتهاء اخلدمـة باستحقاق معــاش باألسباب األخرى خالف الوفاة واألسبابt الصحية وذوي اإلعاقة 

)تأميـن املدنيني العاملني لدى صاحب عمـل(.
169
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جدول رقم )تا/3/أ(  موحد التاريخ : التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

دور المرأة في القوى العاملة

 )خبرة السنوات السابقة منذ بداية التأمينات االجتماعية(

نسبة اإلناث إلى اجلميععدد اإلناث منهمعدد املؤمن عليهمالتاريخ

1978/3/315696011627% 20.4

2012/3/31301276162442% 53.9

2013/3/31315643170791% 54.1

2014/3/31330848179231% 54.2

2015/3/31344570188104% 54.6

2016/3/31355174195518% 55.0

مالحظات:

1 - أخذت بيانات 1978/3/31 الواردة أعاله من امللف اآللي الرئيسي بتاريخ 2001/3/31، أما باقي البيانات فقد أخذت من امللف اآللي الرئيسي بتاريخ 2016/6/30.

2 - الشك أن دور املرأة في القوى العاملة من املدنيني العاملني لدى صاحب عمل يتزايد مبرور السنوات على نحو مطرد. وقد زادت النسبة املئوية ملشاركة املرأة من )20.4 %( إلى 
)55 %( خالل السنوات السابقة منذ إنشاء املؤسسة، أي مبعدل سنوي )0.91 %( على مدى )38( سنة، ويبلغ املعدل في السنوات األربع األخيرة )0.28 %( في السنة. والبد أن 

يكون لذلك صداه في نظام التأمينات االجتماعية، إذ تصبح تكلفته أكثر وأكثر على نحو مضطرد.
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رسم بياني رقم 21 )جدول رقم تا/3/ أ موحد التاريخ(
تطور دور المرأة في القوى العاملة في تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل

 )خبرة السنوات السابقة منذ بداية التأمينات االجتماعية(

سنة
 ال

خر
ي آ

ث ف
إلنا

 وا
كور

لذ
ع ا

مو
مج

ى 
 إل

اث
إلن

ة ل
ئوي

 امل
سبة

الن

السنة املالية املنتهية خالل



166

 جدول رقم )تا/5/أ(  موحد التاريخ: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(
الذكور فقط: معدالت التقاعد خالل سنة

بغير الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة

)خبرة السنوات السابقة منذ بداية التأمينات االجتماعية(

السنة
عدد املؤمن عليهم

 في أول السنة

حاالت انتهاء اخلدمة باستحقاق معاش التقاعد بغير الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة

النسبة املئويةالعدد

1978/1977452571492% 3.30

2012/20111344391245% 0.93

2013/20121388342287% 1.65

2014/20131448522337% 1.61

2015/20141516172434% 1.61

2016/20151564662533% 1.62

مالحظات:
1 - أخذت بيانات سنة 1978/77 الواردة أعاله من امللف اآللي الرئيسي بتاريخ 2001/3/31، أما باقي البيانات فقد أخذت من امللف اآللي الرئيسي بتاريخ 2016/6/30.  

2 - انظر املالحظة رقم )3( على اجلدول رقم )تا/5(.
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جدول رقم )تا/5/ب(  موحد التاريخ: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

اإلناث فقط: معدالت التقاعد خالل سنة
بغير الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة

 )خبرة السنوات السابقة منذ بداية التأمينات االجتماعية(

السنة
عدد املؤمن عليهم 

في أول السنة

حاالت انتهاء اخلدمة باستحقاق معاش التقاعد بغير الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة

النسبة املئويةالعدد

1978/19771111041% 0.37

2012/20111548331192% 0.77

2013/20121624421512% 0.93

2014/20131707911983% 1.16

2015/20141792311148% 0.64

2016/20151881041369% 0.73

مالحظات:
1 - أخذت بيانات سنة 1978/77 الواردة أعاله من امللف اآللي الرئيسي بتاريخ 2001/3/31، أما باقي البيانات فقد أخذت من امللف اآللي الرئيسي بتاريخ 2016/6/30.

2 - انظر املالحظة رقم )3( على اجلدول رقم )تا/5(.
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جدول رقم )تا/5/جـ(  موحد التاريخ: التأمني األساسي
 )تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل(

: معدالت التقاعد خالل سنة
ً
الذكور واإلناث معا

بغير الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة

 )خبرة السنوات السابقة منذ بداية التأمينات االجتماعية(

السنة
عدد املؤمن عليهم

في أول السنة

حاالت انتهاء اخلدمة باستحقاق معاش التقاعد بغير الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة

النسبة املئويةالعدد

1978/1977563671533% 2.72

2012/20112892722437% 0.84

2013/20123012763799% 1.26

2014/20133156434320% 1.37

2015/20143308483582% 1.08

2016/20153445703902% 1.13

مالحظات:
1 - أخذت بيانات سنة 1978/77 الواردة أعاله من امللف اآللي الرئيسي بتاريخ 2001/3/31، أما باقي البيانات فقد أخذت من امللف اآللي الرئيسي بتاريخ 2016/6/30.

2 - انظر املالحظة رقم )3( على اجلدول رقم )تا/5(.
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رسم بياني رقم 22 )جدول رقم تا/5/ جـ  موحد التاريخ(
تطور معدل حاالت انتهاء الخدمة باستحقاق معاش

باألسباب األخرى خالف الوفاة واألسباب الصحية وذوي اإلعاقة

 )تأمني املدنيني العاملني لدى صاحب عمل(
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ع

السنة املالية املنتهية خالل
مالحظة:

نظراً لالرتفاع الهائل لعدد حاالت انتهاء اخلدمة في بعض السنوات فقد اعتبرنا أن املتوسط للسنوات  91/90 - 92/91 - 93/92 
ميثل كل سنة من السنوات الثالثة واعتبرنا ذلك أيضاً للسنوات الثالثة  2002/2001 - 2003/2002 - 2004/2003
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الملحقات
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ملحق رقم )1(

مالمح نظام:  صندوق زيادة املعاشات التقاعدية

1 - يخضع لالشتراك في هذا النظام كل املؤمن عليهم واملستفيدون اخلاضعون للتأمني األساسي.

2 - االشتراكات كنسبة من إجمالي املرتبات اخلاضعة للتأمني األساسي والتأمني التكميلي هي )2.5 %( من املؤمن عليه و)1 %( من صاحب العمل و)2.5 %( مساهمة من الدولة. 

واستثناء من ذلك تكون حصة املؤمن عليهم اخلاضعني للباب اخلامس واملؤمن عليهم العاملني باخلارج )3.5 %(.   

3 - مبوجب هذا النظام تزاد املعاشات التقاعدية كل ثالث سنوات، وذلك بواقع )30( ديناراً شهريا.

ويسري بشأن صرف هذه الزيادة أو توزيعها على املستحقني نفس األحكام املطبقة في أنظمة التأمني األساسي.   

4 - تؤخذ هذه الزيادة في االعتبار عند تطبيق احلد األدنى للمعاش التقاعدي وفقاً ملا سبق ذكره في اجلزء اخلاص بالتأمني األساسي من هذه املجموعة اإلحصائية.

5 - كما تؤخذ هذه الزيادة في االعتبار عند تطبيق احلدود الدنيا ألنصبة املستحقني وفقاً ملا سبق ذكره في اجلزء اخلاص بالتأمني األساسي من هذه املجموعة اإلحصائية.

6 - بيانات االشتراكات والتعويضات )وغيرها من البنود( اخلاصة بهذا الصندوق وردت تفاصيلها في البند )خامساً( من )اجلزء األول( من هذه املجموعة اإلحصائية، وهو اجلزء اخلاص 
باجلداول املالية التمويلية التاريخية عن إيرادات ومصروفات صناديق التأمني باملؤسسة.

7 - مبالغ الزيادات املستحقة من هذا الصندوق متضمنه في مبالغ املعاشات واألنصبة الواردة في جداول هذه املجموعة االحصائية.
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ملحق رقم )2(

تعريف ببعض التعبيرات املستخدمة

نظراً ألن بعض التعبيرات األساسية املستخدمة في هذه املجموعـة اإلحصائية قد ال يتضح معناها إاّل بالرجـوع إلى القوانني والقرارات وهو ما قد يكون غير ميسر أحياناً،  باإلضافة 
إلى أنه قد مت استخدام تعبيرات جديدة ذات معنى خاص وهو ما يحتاج إلى بيان املقصـود منها، لذا نورد بياناً بالتعبيرات التي حتتاج إلى حتديد معناها لتحقيق املزيد من الوضـوح. 

وفيما يلي قائمة بهـذه التعبيرات.

التعريف بهالتعبير

لدى  العاملني  املدنيني  )من  عليهم  املؤمن   -  1
صاحب عمـل(

هم الكويتيون من املدنيني الذين يعملون لدى صاحب عمل في تاريخ إعداد البيان، سواء كان ذلك بالقطاع احلكومي أو القطاع 
النفطي أو القطاع األهلي )يستثنى من ذلك العسكريون من رجال اجليش والشرطة واحلرس الوطني ...(. ويشمل القطاع 

األهلي الكويتيني العاملني باخلارج ومن في حكمهم، والكويتيني العاملني في دول مجلس التعاون اخلليجي.

هم من كانوا مؤمناً عليهم ولكنهم غير موجودين باخلدمة لدى أي صاحب عمل في تاريخ إعداد البيان، وهم في الوقت ذاته 2 -  من كانوا مؤمنًا عليهم )ولم يستمروا كذلـك(
ليسوا من أصحاب املعاشات، ولم يتقدموا إلى املؤسسة لصرف حقوقهم التأمينية.

3 -  املؤمن عليهم )من املدنيني العاملني حلسابهم 
اخلاص ومن في حكمـهم(

هم الكويتيون من املدنيني في الفئات اآلتية )وفقاً للمادة األولى من القرار الوزاري رقم 81/9(:-
1 - املشتغلني باملهن احلرة من احملامني واملهندسني واحملاسبني واألطباء وغيرهم.

2 - التجار الذين يوجب القانون قيدهم بالسجل التجاري.
3 - الشركاء املتضامنني في شركات التضامن أو في شركات التوصية.

4 - الشركاء املتفرغني لإلدارة في الشركات ذات املسئولية احملدودة.
5 - أصحاب سيارات األجرة والنقل وكذا سفن الصيد والنقل.

6 - أصحاب املؤسسات العالجية ومعامل التحليل الطبية والصيدليات ومخازن األدوية ومحالت صناعة النظارات الطبية.
7 - أصحاب دور الصحف واملجالت واملكتبات واملطابع.

8 - أصحاب احملالت املعدة للجمهور مثل املطاعم واملقاهي ومحالت البقالة.
9  - أصحاب املصانع والورش.

10 - غير هؤالء من املزاولني ألنشطة مما يستلزم ملزاولتها ترخيص من اجلهــة املختصة.

) أ ( للعاملني في القطاع احلكومي )مدني وعسكري(:4 -  املرتـب اخلاضع للتأمني األساسي
      هو املرتب األساسي مضافاً إليه العالوة االجتماعية والعالوة املستحقة عن األوالد، وذلك بحد أقصى هو )1500( ديناراً 

اعتباراً من 2011/4/1.
)ب(  للعاملني في القطاعني األهلي والنفطي:

      هو ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي مضافاً إليه كل ما يتقاضاه عادة من عالوات أو مكافآت أو عموالت أو منح أو هبات 
دورية وفقاً ملا هو وارد بقانون العمل بالقطاع األهلي رقم )6( لسنة 2010 وذلك بحد أقصى هو )1500( ديناراً اعتباراً من 
2011/4/1،  وبحد أدنى يعدل مقداره حسب الزيادة في مستوى املرتبات في القطاع احلكومي. وقد تتابعت الزيادات حتى 

أصبح احلد األدنـى في التــاريخ الذي متثلـــه هذه املجموعة هو )230(  ديناراً. 
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التعريف بهالتعبير

هي الشرائح التي يختار من بينها املؤمن عليه اخلاضع لتأمني املدنيني العاملني حلسابهم اخلاص ومن في حكمهم، ليتم التأمني 5 -  شرائح الدخل الشهري )التأمني األساسي(
الذي متثله هذه  التاريخ  في  الشرائح  وأصغر هذه  التأمينية.  املزايا  أو حساب  االشتراكات  أداء  أساسها سواء من حيث  على 
املجموعة هي )200( ديناراً وأكبرها )1500( ديناراً، وبينهما شرائح أخرى يكون الفرق بني كل شريحتني متتاليتني منها هو )50( 

ديناراً. ويجوز إضافة شرائح جديدة بقرار وزاري.

) أ ( للعاملني في القطاع احلكومي )مدني وعسكري(:6 - املرتب اخلاضع للتأمني  التكميلي
      هو مجموع ما يزيد من املرتب األساسي والعالوة االجتماعية والعالوة املستحقة عن األوالد على احلد األقصى للمرتب 
اخلاضع للتأمني األساسي )املبني في البند )4( أعاله(، مضافاً إليه البدالت والعالوات اخلاضعة للتأمني التكميلي،  كل ذلك 

بحد أقصى )1250( ديناراً.
)ب( للعاملني في القطاعني األهلي والنفطي:

      هو ما يزيد على احلد األقصى للمرتب اخلاضع للتأمني األساسي، بحد أقصى )1250( ديناراً.

7 – انتهـاء اخلدمة باستحقاق 
      معاش ألسباب صحيـة

هو تعبير استخدمناه في هذه املجموعة لتيسير التبويب في بعض اجلداول، وتعد من حاالت انتهاء اخلدمة باستحقاق معاش 
ألسباب صحية )بالنسبة للمؤمن عليهم من املدنيني العاملني لدى صاحب عمل بالقطاعات الثالثة( كل حالة تندرج حتت واحدة 

من احلاالت اآلتية )مبني رقم املادة من قانون التأمينات االجتماعية(:-
) أ (   حاالت العجز الكامل ................................... املادة )1/17(.

)ب(   حاالت استنفاد اإلجازات املرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحياً في القطاع احلكومي أو في الشركات اململوكة للدولة 
بالكامل ......  املادة )2/17(.

)جـ(  حاالت أسباب صحية تهدد حياة املؤمن عليه باخلطر لو استمــر في عمله ..................................... املادة )3/17(.

) د(   حـاالت املعاش املؤقت بسبب املــرض للعاملــني بالقطاعني األهلــي والنفطي ...................................... املادة )18(.

فيهم شروط 8 - املستحقون في املعاش تتوافر  ال  من  )ومنهم  االستحقاق  فيهم شروط  تتوافر  وغيرهم ممن  واألوالد  املستحقون  واألزواج  األرامل  هم 
الصرف في تاريخ البيان كأن يكون النصيب موقوف بسبب التحاق االبن بعمل أو زواج البنت مثاًل(.

هم األرامل واألزواج املستحقون واألوالد وغيرهم ممن تتوافر فيهم شروط االستحقاق وشروط الصرف معاً.9 - املستحقون الذين يصرفون

)تابع(: ملحق رقم )2(
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