
العودة للصفحة الرئيسية

املرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ١٩٨٨ بشأن االشرتاك 
يف التأمينات االجتامعية اختياريا للعاملني يف اخلارج و من يف حكمهم

٣٩٠رشوط االشرتاك
٣٩١ماحيدده قرار وزير املالية



التأمين االختياري
قـــــانون التــــأمــينات االجـــــتامعـــــــــية 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــني التكمــــــــييل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٩٠       -العودة لفهرس القانون

املادة ١
جيــوز للكويتيــني الذيــن يعملــون خــارج الكويــت او داخلهــا لــدى صاحــب عمــل غــري 
خماطــب بأحــكام القانون رقم ٦١ لســنة ١٩٧٦ املشــار اليه االشــرتاك اختياريــا يف التأمني 
املنصــوص عليــه يف البــاب الثالــث منــه وذلــك بمراعــاة االحــكام املنصــوص عليهــا يف 

املــواد التاليــة.

 املادة ٢
ال جيــوز بــدء االشــرتاك يف التأمــني ملــن تقــل ســنة عن الثامنــة عــرشة او تزيد عى اخلامســة 

والستني. 
ــات  ــة للتأمين ــة العام ــس ادارة املؤسس ــة جمل ــد موافق ــة بع ــر املالي ــن وزي ــرار م ــوز بق جي
االجتامعيــة االشــرتاك يف التأمــني الصحاب املعاشــات التقاعدية املســتحقة وفقا الحكام 
القانــون رقــم ٦١ لســنة ١٩٧٦ او القانــون رقــم ٦٩ لســنة ١٩٨٠ املشــار اليهــام ، وحيــدد 

القــرار الــرشوط والقواعــد اخلاصــة بذلــك.

 املادة ٣
ــع االحــكام  ــم اشــرتاكهم وفقــا هلــذا القانــون مجي ــن يت تــري عــى املؤمــن عليهــم الذي
املقــررة للمؤمــن عليهــم العاملــني يف القطاعــني االهــيل والنفطــي طبقــا للقانــون رقــم ٦١ 
لســنة ١٩٧٦ املشــار اليــه بــام يف ذلــك احلكــم املنصــوص عليــه يف البنــد ٢ مــن املــادة ١٩ 

مــن القانــون املذكــور ايــا كانــت اجلهــة التــي عمــل فيهــا املؤمــن عليــه.

 املادة ٤
ــه اشــرتاكا شــهريا بواقــع ١٥% مــن املرتــب طــوال مــدة اشــرتاكه يف  يــؤدي املؤمــن علي

التأمــني طبقــا هلــذا القانــون.

  املادة ٥
يقــف انتفــاع املؤمــن عليــه بالتأمــني اذا توقــف عــن اداء اثنــي عــرش اشــرتاكا مــدة التوقف 
ضمــن مــدة االشــرتاك يف التأمــني اذا كان مــن شــأن ذلــك اســتحقاق املعــاش ، وتســتحق 

عــن هــذه املــدة االشــرتاكات واملبالــغ االخــرى املقــررة عــن التأخــري يف الســداد. 
حتــدد احلقــوق التقاعديــة يف غــري احلالــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الســابقة يف تاريــخ 
بــدء التوقــف بافــرتاض انتهــاء اخلدمــة باالســتقالة وتــرف هــذه احلقــوق وفقــا للقواعد 

املقــررة لذلــك عنــد انتهــاء اخلدمــة فعــال. 
تــري االحــكام املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة ولــو كان املؤمــن عليــه قــد ابــدى رغبتــه 

يف ايقاف االشــرتاك.
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 املادة ٦
ــات  ــة للتأمين ــة العام ــس ادارة املؤسس ــة جمل ــد موافق ــة بع ــر املالي ــن وزي ــرار م ــدد بق حت
االجتامعيــة قواعــد ورشوط عــودة االشــرتاك يف التأمــني وحســاب مــدة التوقــف ضمــن 

مــدة االشــرتاك وذلــك ملــن اوقــف انتفاعــه بالتأمــني طبقــا حلكــم املــادة الســابقة.

 املادة ٧
يكــون حســاب االلتزامــات وتســوية احلقــوق التــي ترتتــب عــى االشــرتاك وفقــا الحكام 
هــذا القانــون بالدينــار الكويتــي وذلك عى اســاس اســعار رصف العمــالت التي حيددها 

بنــك الكويــت املركزي.
 

املادة ٨
ــات  ــة للتأمين ــة العام ــس ادارة املؤسس ــة جمل ــد موافق ــة بع ــر املالي ــن وزي ــرار م ــدد بق حي

ــيل :  ــا ي ــة م االجتامعي
١- قواعــد واجــراءات التســجيل يف املؤسســة ، واملســتندات الالزمــة الثبــات قيام عالقة 

العمل واســتمرارها. 
٢- مواعيــد وقواعــد واجــراءات ســداد االشــرتاكات واملبالــغ االضافيــة املســتحقة عــن 
ــن  ــني ٩١ ، ٩٢ م ــه يف املادت ــوص علي ــدود املنص ــاوز احل ــام ال جي ــدادها ب ــري يف س التأخ

ــه.  القانــون رقــم ٦١ لســنة ١٩٧٦ املشــار الي
٣- حاالت االعفاء من املبالغ االضافية عن التأخري يف سداد االشرتاكات. 

٤- كيفيــة اثبــات حــاالت العجــز الكامل او االســباب الصحية او اســتمرار حالة املرض 
التــي يســتحق فيها املعــاش املؤقت 

٥- قواعــد واجــراءات رصف احلقــوق التأمينيــة التــي تســتحق بانتهــاء العمــل الــذي تــم 
االشــرتاك عنــه وفقــا الحــكام هــذا القانــون.

 املادة ٩
جيــوز ضــم مــدد اخلدمــة الســابقة التــي قضيــت يف عمــل مــن االعــامل اخلاضعــة الحــكام 
هــذا القانــون ، وذلــك ملــن تــم اشــرتاكهم يف التأمــني وفقــا لــه او لغريهــم مــن اخلاضعــني 

للقانــون رقــم ٦١ لســنة ١٩٧٦ او القانــون رقــم ٦٩ لســنة ١٩٨٠ املشــار ليهــام. 

ــات  ــة للتأمين ــة العام ــس ادارة املؤسس ــة جمل ــد موافق ــة بع ــر املالي ــن وزي ــرار م ــدد بق حت
االجتامعيــة قواعــد ورشوط ضــم هــذه املــدد واملبالــغ التــي تســاهم هبــا اخلزانــة العامــة 
حلســاهبا وكيفيــة ادائهــا وذلــك يف حــدود االعتــامد املخصــص هلــذا الغــرض يف امليزانيــة 

ــة. العامــة للدول

 املادة ١٠
ال جيــوز لصاحــب املعــاش الــذي تدخــل ضمــن مدتــه املحســوبة يف املعــاش مــدة قضيــت 
يف عمــل مــن االعــامل اخلاضعــة الحــكام هــذا القانــون ان جيمع بــني املعاش وبــني املرتب 
يف عمــل منهــا اال يف احلــدود وبالــرشوط والقواعــد التــي يصــدر هبا قــرار من وزيــر املالية 

بعــد موافقــة جملس ادارة املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتامعية.
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املادة ١١
جيــوز ملــن اوقــف رصف معاشــه التقاعــدي اعامال حلكم املادة الســابقة ان يعود لالشــرتاك 
يف التأمــني وذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ عودتــه اىل العمــل ، ويف هــذه احلالــة تضــم مدتــه 
الســابقة املحســوبة يف املعــاش اىل املــدة اجلديــدة ويعامــل عنــد انتهائها عى اســاس املدتني 

. معا
 

املادة ١٢
تــري االحــكام املنصــوص عليهــا يف القانــون رقــم ٦١ لســنة ١٩٧٦ املشــار اليــه - فيــام 
عــدا االحــكام الــواردة يف البــاب الرابــع منــه - وذلــك فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص يف 

هــذا القانــون وبــام ال يتعــارض مــع احكامــه.

 املادة ١٣
عــى الــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ احــكام هــذا القانــون ، ويعمــل به من اول الشــهر 

التــايل النقضــاء ســتة اشــهر عــى تاريخ نــرشه يف اجلريدة الرســمية.


