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التأمينات االجتماعية
قـــــانون التأمــــــــــــني االختيــــــــــــاري 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــني التكمــــــــييل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٥٣       -العودة لفهرس القانون

األمر  أمريي بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦  
 بشأن التأمينات اإلجتامعية

مادة ١
يف تطبيق هذا القانون يقصد : 

أ- باملؤسسة : املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية . 
ب- بالوزير :وزير املالية . 

جـ- بمجلس االدارة : جملس ادارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية . 
د - بصاحــب العمــل : كل شــخص طبيعــي او معنوي يســتخدم عامال ويتخــذ من العمل 
الــذي يزاولــه حرفــة او مهنــة لــه ، وكذلــك اجلهــات احلكوميــة واهليئــات واملؤسســات 
ذات امليزانيــات امللحقــة بميزانيــة الدولــة او ذات امليزانيــات املســتقلة واجلهــات العامــة 

االخــرى . 
هـ- باملؤمن عليه : كل من خيضع لنص املادة )٢( من قانون االصدار . 

ــة  ــاء العمــل او بســببه او االصاب ــع اثن ــة نتيجــة حــادث وق ــة العمــل : االصاب و- بإصاب
باحــد االمــراض املهنيــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن الوزيــر باالتفــاق مــع وزيــر 

الصحــة العامــة .
ويعتــرب يف حكــم ذلــك االصابــة نتيجــة حــادث وقــع اثنــاء ذهــاب املؤمــن عليــه اىل عملــه 

او عودتــه منــه يف الطريــق الطبيعــي . 
ز- باملصاب : كل مؤمن عليه اصيب اصابة عمل . 

ح- بالعجــز الكامــل : كل عجــز مــن شــأنه ان حيــول كليــة وبصفــة مســتديمة بــني املؤمــن 
عليــه وبــني مزاولــة ايــة مهنــة او عمــل يكتســب منــه ، ويثبــت ذلــك بقــرار مــن اللجنــة 
الطبيــة ، ويعتــرب يف حكــم ذلــك حــاالت فقــد البــر فقــدا كليــا او فقــد ذراعــني او فقــد 
ســاقني او فقــد ذراع واحــد وســاق واحــدة او حــاالت االمــراض العقليــة واالمــراض 
املزمنــة واملســتعصية التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن الوزير باالتفــاق مع وزيــر الصحة 

العامــة . 
ط- بالعجــز اجلزئــي : كل عجــز مــن شــأنه ان يؤثــر وبصفــة مســتديمة عــى قــدرة املؤمــن 
ــة او عــى الكســب بوجــه عــام ويكــون ناشــئا عــن  ــه االصلي ــه عــى العمــل يف مهنت علي

اصابــة عمــل ، ويثبــت ذلــك بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة . 
ى- باملعــاش االصــايب : املعــاش الــذي يســتحق وفقــا الحــكام البــاب الرابــع مــن هــذا 

القانــون . 
ك- باملعــاش التقاعــدي : املعــاش الــذي يســتحق وفقا الحــكام البابني الثالــث واخلامس 

مــن هــذا القانون . 
ل- باملــرض : كل مــرض يصيــب املؤمــن عليــه ويكــون مــن شــأنه ان حيــول بينــه وبــني 

مزاولــة عملــه ويثبــت ذلــك بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة . 
ــص  ــأنه ان ينق ــن ش ــم م ــز دائ ــاب بعج ــخص مص ــب : كل ش ــن الكس ــز ع ٢- بالعاج
قدرتــه عــى العمــل بواقــع )٥٠%( عــى االقــل ، ويثبــت ذلــك بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة . 

م- باملرتب :
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١( بالنسبة للمؤمن عليهم العاملني يف القطاع احلكومي : 
و املرتــب االســايس مضافــا اليــه العــالوة االجتامعيــة بــام يف ذلــك العــالوة املقــررة عــن 

االوالد . 
٢( بالنسبة للمؤمن عليهم العاملني يف القطاعني االهيل والنفطي : 

و االجــر طبقــا الحــكام القانــون رقــم )٣٨( لســنة ١٩٦٤ الشــامر اليــه ، عــى انــه اذا كان 
العمــل بــدون اجــر او قــل االجــر عــن ٣٢٠ دينــارا شــهريا اعتــد هبــذا احلــد االخــري يف 

تطبيــق احــكام هــذا القانــون . 
جيوز للوزير بعد موافقة جملس االدارة تغيري هذا احلد . 

وتعتــرب يف حكــم املرتــب العــالوة االجتامعيــة وعــالوة األوالد املقررتان اســتنادًا ألحكام 
القانــون رقــم )١٩( لســنة ٢٠٠٠ يف شــأن دعــم العاملــة الوطنيــة وتشــجيعها للعمــل يف 

اجلهــات غــري احلكوميــة.
٣( بالنسبة لرئيس ونائب رئيس واعضاء جملس االمة : 

ملكافأة املخصصة لكل منهم بام ال جياوز مرتب الوزير اخلاضع هلذا القانون . 
٤( بالنسبة للمتدربني : 

ملكافــأة الشــهرية املقــررة وفقــا لنظــام التدريــب ، مــع االعتــداد باحلــد املنصــوص عليــه يف 
البنــد )٢( مــن هــذه الفقــرة . 

ن- باللجنــة الطبيــة : اللجنــة التــي يصــدر بتشــكيلها قــرار مــن الوزيــر باالتفاق مــع وزير 
الصحــة العامة .

 املادة ٢
يكــون احلــد األقــى للمرتــب املنصــوص عليــه ىف هــذا القانــون ) ١٥٠٠ ( دينارا شــهريا 
، وجيــوز للوزيــر بعــد موافقــة جملــس اإلدارة ، تعديلــه وذلــك ىف احلــدود التــى يســمح هبــا 

املركــز املــايل للصنــدوق املنصــوص عليــه ىف املــادة )١١( مــن هــذا القانــون .

 املادة ٣
تنشــأ مؤسســة عامــة ذات ميزانيــة مســتقلة تســمى املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتامعية 
، وتكــون هلــا الشــخصية املعنويــة وختضــع الرشاف الوزيــر . تتحمــل الدولــة املصاريــف 

التأسيســية هلــذه املؤسســة .

 املادة ٤
تتوىل املؤسسة تطبيق نظام التأمينات االجتامعية الصادر به هذا القانون .

 
املادة ٥

يكون للمؤسسة جملس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من : 
١- املدير العام للمؤسسة . 

٢- ممثل لكل من : 
وزير الشئون االجتامعية والعمل . 

ديوان املوظفني . 
غرفة جتارة وصناعة الكويت . 
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االحتاد العام لعامل ومستخدمي الكويت . 

يصــدر بتعيينهــم بنــاء عــى ترشــيح اجلهــات التــي يمثلوهنــا وعــرض الوزيــر قــرار مــن 
جملــس الــوزراء ملــدة ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد مــا مل يفقــدوا صفاهتــم قبــل ذلــك . 

ــاء عــى  ــة مــن ذوي اخلــربة واالختصــاص يصــدر بتعيينهــم مرســوم امــريي بن ٣- ثالث
ــر ملــدة ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد ملدتــني مماثلتــني .  ترشــيح الوزي

خيتار جملس االدارة من بني اعضائه نائبا للرئيس . 

ملجلــس االدارة ان يدعــو حلضــور جلســاته مــن يــراه مــن املختصــني دون ان يكــون لــه 
صــوت معــدود . 

يصــدر مرســوم حتــدد فيــه مــدة العضويــة وحــاالت ســقوطها ونظــام العمــل باملجلــس 
وقواعــد واجــراءات ومواعيــد اجتامعاتــه واالغلبيــة الالزمــة لصحــة انعقــاده والصــدار 

قراراتــه ومكافــآت حضــور جلســاته وجلســات اللجــان املتفرعــة منــه .

 املادة ٦
خيتص جملس االدارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وله عى االخص : 

١- اقرار مرشوع امليزانية واحلساب اخلتامي قبل تقديمهام للجهات املختصة . 
٢- املوافقة عى التقرير السنوي العام عن اعامل املؤسسة . 

٣- اقــرتاح القوانــني واللوائــح والقــرارات اخلاصــة بالتأمينــات االجتامعية وابــداء الرأي 
فيــام يقــرتح مــن مرشوعــات تقــدم يف هذا الشــأن . 

ــد  ــة وحتدي ــة للمؤسس ــة واالداري ــئون املالي ــم الش ــة لتنظي ــرارات الالزم ــدار الق ٤- اص
ــة . ــئوهنم الوظيفي ــة بش ــد املتعلق ــة القواع ــا وكاف ــني هب ــات العامل مرتب

 املادة ٧
يتــوىل ادارة املؤسســة مديــر عــام ويكــون لــه نائــب او اكثــر ، ويصــدر بتعيينهــم وحتديــد 
كافــة خمصصاهتــم قــرار مــن الوزيــر وذلــك ملــدة مخــس ســنوات قابلــة للتجديــد وخيتــار 
الوزيــر يف حالــة غيــاب املديــر احــد نوابــه ليحــل حملــه يف ممارســة ســلطاته وحيــدد مديــر 

عــام املؤسســة ادارهتــا واختصاصــات كل منهــا .

 املادة ٨
يمثــل املؤسســة يف عالقاهتــا بالغــري وامــام القضــاء مديرهــا العــام ويكــون ملــن يوكلهــم 

مــن موظفــي املؤسســة او غريهــم حــق املرافعــة عنهــا امــام املحاكــم . 

يكــون املديــر العــام مســئوال عــن تنفيــذ السياســة التــي يرســمها جملــس االدارة وخيتــص 
بــادارة املؤسســة وكذلــك القيــام بــكل مــا نــص يف قانــون او الئحــة عــى اختصاصــه بــه 
ــه ان يقــدم اىل  ــر العــام وعلي ــه نــواب املدي ــه ان يوفــض يف بعــض اختصاصات . وجيــوز ل
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جملــس االدارة خــالل االشــهر الثالثــة التاليــة النتهــاء الســنة املاليــة مــا يــأيت :

ــول  ــردات االص ــن مف ــة ع ــات تفصيلي ــفوعة ببيان ــة مش ــة للمؤسس ــة اخلتامي ١- امليزاني
ــة .  ــق املؤسس ــن صنادي ــدوق م ــكل صن ــوم ل واخلص

٢- حساب عام االيرادات واملروفات لكل صندوق من صناديق املؤسسة . 
٣- تقريــر عــام عــن اعــامل املؤسســة وحالتهــا املاليــة والنواحــي االســتثامرية الحتياطياهتا 

.
 املادة ٩

ــة الســتثامر امــوال املؤسســة  ــر بعــد موافقــة جملــس االدارة جلن تشــكل بقــرار مــن الوزي
عــى ان يكــون مــن بــني اعضائهــا املديــر العــام . يكــون هلــذه اللجنــة الســلطة العليــا يف 
حتديــد قواعــد وبرامــج اســتثامر امــوال املؤسســة واصــدار القــرارات االســتثامرية الالزمة 
لذلــك . تكــون قــرارات اللجنــة ومداوالهتــا رسيــة وال جيــوز افشــاؤها وتبلــغ ملجلــس 

االدارة يف اول اجتــامع لــه لالطــالع عليهــا.

 املادة ١٠
يفحــص املركــز املــايل للمؤسســة مــرة عــى االقــل كل ثــالث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ 
العمــل هبــذا القانــون وذلــك بمعرفــة خبــري اكتــواري او اكثــر يعينــه جملــس االدارة وجيب 

ان يتنــاول هــذا الفحــص تقديــر قيمــة االلتزمــات القائمــة. 
ــويته  ــة لتس ــات املختلف ــف االحتياطي ــة ومل تك ــوال املؤسس ــز يف ام ــود عج ــني وج اذا تب
ــري او اخلــرباء  ــة ان يوضــح اخلب ــة العامــة بســداده ، وجيــب يف هــذه احلال التزمــت اخلزان

ــه.  ــة بتالفي ــائل الكفيل ــذا العجــز والوس ــباب ه اس
مــا اذا تبــني وجــود مــال زائــد فريحــل هــذا املــال اىل حســاب خــاص وال جيــوز التــرف 

فيــه اال بموافقــة جملــس االدارة ويف االغــراض اآلتيــة : 
١- تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة لالغراض املختلفة. 

٢- تسديد كل او بعض العجز الذي ادته اخلزانة العامة طبقا للفقرة السابقة. 
٣- االغراض االخرى التي حيددها جملس االدارة.

املادة ١١
ينشــأ صنــدوق لتأمــني الشــيخوخة والعجــز واملــرض والوفــاة للعاملــني يف القطــاع 

احلكومــي والقطاعــني االهــيل والنفطــي ، وتتكــون مــوارده مــن االمــوال اآلتيــة : 
أوال : االشرتاكات عن املؤمن عليهم وتشمل : 

أ- االشرتاكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات املؤمن عليهم وذلك بواقع ٥% . 
ــن  ــع ١٠% م ــك بواق ــامل وذل ــاب االع ــا اصح ــي يؤدهي ــهرية الت ــرتاكات الش ب- االش

ــم .  ــني لدهي ــم العامل ــن عليه ــات املؤم مرتب
ويؤدي جملس االمة هذه االشرتاكات عن اعضاء املجلس . 

جـــ- املســامهة الســنوية التــي ختصص يف امليزانيــة العامة للجولة الغراض هــذا الصندوق 
.

وحتدد هذه املسامهة وطريقة ادائها بقرار من الوزير بعد اخذ رأي جملس االدارة . 
ثانيــا : صــايف القيمــة احلاليــة االلتزامــات االعتباريــة لصنــدوق التقاعــد املنشــأ بمقتــىض 
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ــك  ــاب وذل ــذا الب ــكام ه ــان اح ــخ رسي ــنة ١٩٦٠ يف تاري ــم ٣ لس ــريي رق ــوم االم املرس
بالنســبة للمؤمــن عليهــم واصحــاب املعاشــات او املســتحقني عنهــم اخلاضعــني الحــكام 
املرســوم االمــريي رقــم ٣ لســنة ١٩٦٠ . والذيــن يتمتعــون حتــى ذلــك التاريــخ بمزايــا 
الصنــدوق املشــار اليــه ، ويســتثنى مــن ذلــك املعاشــات او الزيــادات فيهــا املقــررة وفقــا 

للــامدة ٤٠ مــن املرســوم االمــريي رقــم ٣ لســنة ١٩٦٠ املشــار اليــه . 
ــا  ــاس املزاي ــى اس ــابقة ع ــرة الس ــا يف الفق ــار اليه ــات املش ــة االلتزام ــر قيم ــون تقدي يك
ــي  ــة الت ــس االكتواري ــس االس ــتخدام نف ــون وباس ــذا القان ــواردة يف ه ــرتاكات ال واالش

اســتخدمت يف تقديــر النســبة املئويــة لالشــرتاكات املنصــوص عليهــا يف )اوال( . 
يصــدر بتحديــد تلــك القيمــة قــرار مــن الوزيــر بعــد اخــذ رأي جملــس االدارة وبنــاء عــى 
تقريــر مــن اخلبــري االكتواري للمؤسســة ، وتســتحق عــى اخلزانــة العامــة يف تاريخ رسيان 
احــكام هــذا البــاب وجيــوز اداؤهــا عــى اقســاط وفقــا للجــدول رقــم )٤( املرافــق هلــذا 

القانــون وبالــرشوط الــواردة فيــه . 
ثالثــا : مكافــأة هنايــة اخلدمــة عــن مــدد اخلدمــة لســابقة عــى االشــرتاك يف املؤسســة وذلك 

بالنســبة للمؤمــن عليهــم العاملــني يف القطاعــني االهــيل والنفطــي طبقــا ملــا يأيت : 
١- حتســب املكافــآت وفقــا الحــكام القانــون رقــم ٣٨ لســنة ١٩٦٤ املشــار اليــه بفــرض 
ــرتاك يف  ــدء االش ــخ ب ــايل يف تاري ــل احل ــب العم ــد صاح ــه عن ــن علي ــة املؤم ــاء خدم انته
املؤسســة ، مــع مراعــاة حســاب هــذه املكافــأة وفقــا ملــا تقــدم بالنســبة للمؤمــن عليهــم 

اخلاضعــني الحــكام القانــون رقــم ٢٨ لســنة ١٩٦٩ املشــار اليــه . 
٢- تســتحق هــذه املكافــأة كاملــة عــى صاحــب العمــل عنــد بــدء اشــرتاك املؤمــن عليه يف 
هــذا التأمــني وتــؤدي دفعــة واحــدة خــالل ثالثــني يومــا مــن هــذا التاريــخ او عــى اقســاط 

وفقــا للجــدول رقــم )٤( املرافــق هلــذا القانــون وبالــرشوط الــواردة فيــه . 
ــي  ــيل والنفط ــني االه ــني يف القطاع ــم العامل ــن عليه ــى املؤم ــتحقة ع ــغ املس ــا : املبال رابع
عــن مــدة اعتباريــة تعــادل نصــف مــدة خدمتهــم الســابقة التــي تدفــع عنهــا مكافــأة هنايــة 
اخلدمــة املشــار اليهــا يف )ثالثــا( وذلــك بواقــع ٥% مــن املرتــب الســنوي عنــد تقســيط هذه 
املبالــغ عــى اقســاط مــدة احليــاة وفقا للجــدول رقــم )٣( املرافق هلــذا القانــون وبالرشوط 
ــي  ــداول الت ــا للــرشوط واالوضــاع واجل ــدة وفق ــه او عــى اقســاط حمــددة امل ــواردة في ال

يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر . 
ــدة الســابقة بالنســبة للمؤمــن عليهــم  ــة حلســاب امل ــغ الكافي ــني املبال خامســا : الفــرق ب
ــا  العاملــني يف القطاعــني االهــيل والنفطــي ضمــن مــدة االشــرتاك يف هــذا التأمــني طبق
الحــكام هــذا البــاب وبــني جممــوع مكافــأة هنايــة اخلدمــة املشــار اليهــا يف )ثالثــا( واملبالــغ 

املســتحقة عــى هــؤالء العاملــني عــن مــدة خدمتهــم املشــار اليهــا يف )رابعــا( 
ــة التــي اســتخدمت يف  ــه عــى نفــس االســس االكتواري ــد الفــرق املشــار الي يكــون حتدي
تقديــر النســبة املئويــة لالشــرتاكات املنصــوص عليهــا يف )اوال( ، وتــؤدي اخلزانــة العامــة 
هــذا الفــرق ويكــون حتديــده بقــرار مــن الوزيــر بعــد اخــذ رأي جملــس االدارة وبنــاء عــى 
تقريــر مــن اخلبــري االكتــواري للمؤسســة وجيــوز اداؤه عــى اقســاط وفقــا للجــدول رقــم 

)٤( املرافــق هلــذا القانــون وبالــرشوط الــواردة فيــه . 
سادسا : حصيلة استثامر اموال الصندوق . 

سابعا : املوارد االخرى الناجتة عن نشاط املؤسسة فيام يتعلق هبذا الصندوق . 
ثامنا : االعالنات والتربعات والوصايا التي يقرر جملس االدارة قبوهلا .
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 املادة ١٢
مــع مراعــاة احــكام املــواد التاليــة ، يدخــل يف حاســب مــدة االشــرتاك يف هــذا التأمــني كل 
مــدة يقضيهــا املؤمــن عليــه يف اخلدمــة لــدى صاحــب عمــل بــام يف ذلــك مــدد االجــازات 

املرضيــة . وكــذا مــدد التدريــب للخاضعــني الحــكام هــذا القانــون .
 

املادة ١٣
ال يدخل يف حساب مدة اشرتاك يف هذا التأمني املدد اآلتية : 

١- مــدد الوقــف عــن العمــل بغــري مرتــب او االنقطــاع عنــه التــي يتقــرر حرمــان املؤمــن 
عليــه مــن مرتبــه عنهــا . 

٢- املــدد الســابقة عــى رسيــان احــكام هــذا البــاب والتــي حــرم املؤمــن عليــه مــن معاشــه 
او مكافأتــه عنهــا بقــرار تأديبــي او حكــم قضائــي . 

٣- مدد التدريب التي حرم املتدرب من مكافأته عنها بسبب الرسوب . 
و ال يري حكم البند )١( عى املؤمن عليه يف القطاعني االهيل والنفطي .

 املادة ١٤
ــذا  ــكام ه ــة الح ــامل اخلاضع ــن االع ــل م ــن عم ــر م ــل يف اكث ــه يعم ــن علي اذا كان املؤم

ــيل  ــل االص ــى العم ــرتاكه ع ــر اش ــاب اقت الب
يصدر قرار من الوزير بالرشوط الواجب توفرها العتبار العمل اصليا .

 املادة ١٥
يتحمــل صاحــب العمــل باالشــرتاكات املنصــوص عليهــا يف البندين )أ-ب( مــن )اوال( 
مــن املــادة )١١( مــن هــذا القانــون عــن الفــرق بــني املرتــب الــذي يتقاضــاه املؤمــن عليــه 

وبــني احلــد االدنــى للمرتــب املشــار اليــه يف املــادة )١( مــن هــذا القانــون.
كــام يتحمـــل صاحــب العمــل باالشــرتاكات املشــار إليهــا عــن كامــل املرتــب ، وذلــك 

عــن املــدد اآلتيــة : 
١ - مدد اإلجازات املرضية بدون مرتب .

ــي ، دون أن  ــي هنائ ــم قضائ ــة بحك ــه إىل اخلدم ــن علي ــا املؤم ــد فيه ــي أعي ــدد الت ٢ - امل
ــا . ــه عنه ــاىض مرتب يتق

 املادة ١٦
مــع عــدم االخــالل بحكــم املــادة )١٣( مــن هــذا القانــون يتحمــل املؤمــن عليــه 
ــن  ــادة )١١( م ــن امل ــن )اوال( م ــن )أ-ب( م ــا يف البندي ــوص عليه ــرتاكات املنص باالش
هــذا القانــون متــى طلــب حســاب مــدد اخلدمــة التــي ال يتقــاىض مرتبــه عنهــا ضمــن مــدة 

ــني .  ــرتاك يف التأم االش
ــذه  ــاب ه ــد حس ــس االدارة رشوط وقواع ــة جمل ــد موافق ــر بع ــن الوزي ــرار م ــدد بق و حت
املــدد ومواعيــد ســداد االشــرتاكات عنهــا ومــا يرتتــب عــى تأخــري الســداد بــام ال جيــاوز 

احلــدود املنصــوص عليهــا يف املــادة )٩١( مــن هــذا القانــون .
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املادة ١٧

يستحق املعاش التقاعدي يف احلاالت اآلتية : 
١- انتهــاء خدمــة املؤمــن عليــه بســبب الوفــاة او العجز الكامــل او وقوع اهيــام خالل مدة 
ال جتــاوز ســنتني مــن تاريــخ انتهــاء اخلدمــة ومل يكــن خاضعــا الحــكام البــاب اخلامــس 
ــم  ــكريني رق ــد للعس ــآت التقاع ــات ومكاف ــون معاش ــكام قان ــون او الح ــذا القان ــن ه م

)٦٩( لســنة ١٩٨٠ . 
ويف حالــة اســتحقاق املعــاش التقاعــدي بعــد انتهــاء اخلدمــة خيصــم مــا يكــون قــد رصف 
للمؤمــن عليــه مــن مكافــآت التقاعــد التــي اســتحقت عنــد انتهــاء اخلدمــة خصــام مــن 
املعــاش التقاعــدي بواقــع )١٠%( شــهريا ويتــم اخلصــم مــن اصــل املعــاش قبــل توزيعــه 

عــى املســتحقني يف حالــة الوفــاة . 
٢- انتهــاء خدمــة املؤمــن عليــه يف القطــاع احلكومــي او يف الــرشكات اململوكــة للدولــة 

بالكامــل بســبب اســتنفاد االجــازة املرضيــة او عــدم اللياقــة للخدمــة صحيــا .
وجيــوز بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة اضافــة جهــات اخــرى اىل اجلهــات 

املحــددة يف الفقــرة الســابقة . 
٣- انتهــاء خدمــة املؤمــن عليــه الســباب صحيــة هتــدد حياتــه باخلطــر لــو اســتمر يف عمله 
متــى كانــت مــدة اشــرتكه يف هــذا التأمــني عــرش ســنوات عــى االقــل وذلــك بــرشط ان 

يكــون قــرار اللجنــة الطبيــة ســابقا عــى تاريــخ انتهــاء اخلدمــة . 
٤- انتهاء خدمة املؤمن عليه بسبب العزل بقرار من جملس الوزراء . 

و حيســب معــاش التقاعــد يف االحــوال املنصــوص عليهــا يف البنــود الســابقة عــى اســاس 
مــدة االشــرتاك املحســوبة يف هــذا التأمــني او مخــس عــرشة ســنة اهيــام اكــرب وتضــاف اىل 
ــاة او العجــز  ــة انتهــاء اخلدمــة بســبب الوف مــدة االشــرتاك املحســوبة يف التأمــني يف حال
الكامــل املــدة الباقيــة حتــى بلــوغ املؤمــن عليــه ســن الســتني فرضــا . كــام تضــاف هــذه 
املــدة يف احلــاالت املنصــوص عليهــا يف البنديــن )٢( و )٣( اذا ثبــت ان املؤمــن عليــه قــد 

اصبــح عاجــزا عــن الكســب يف تاريــخ االنتهــاء اخلدمــة . 
ــود الســابقة  )٥( انتهــاء خدمــة املؤمــن عليهــا لغــري األســباب املنصــوص عليهــا يف البن
متــى بلغــت مــدة اشــرتاكها يف هــذا التأمــني مخــس عــرشة ســنة وكانــت قــد بلغــت الســن 
ــع  ــة ال خيض ــذه احلال ــون ويف ه ــذا القان ــق هل ــم )٧/أ( املراف ــدول رق ــًا للج ــددة طبق املح

معاشــها للتخفيــض املقــرر بحكــم املــادة )٢٠( مــن هــذا القانــون .
٦- انتهــاء خدمــة املؤمــن عليــه لغــري االســباب املنصــوص عليهــا يف البنود الســابقة وكان 
ــدة  ــت م ــون وكان ــذا القان ــق هل ــم )٧( املراف ــدول رق ــا للج ــددة طبق ــغ الســن املح ــد بل ق
اشــرتاكه يف هــذا التأمــني ال تقــل عــن مخــس عــرشة ســنة يف ســن اخلمســني او عرشيــن 

ســنة قبلهــا . 
٧- انتهــاء خدمــة املؤمــن عليــه فيــا احلــاالت املشــار اليهــا يف البنــد الســابق متــى بلغــة مدة 
اشــرتاكه القــدر املنصــوص عليــه فيــه ومل يبلــغ الســن املحــددة طبقــا للجــدول رقــم )٧( 
املرافــق . وال يــرف املعــاش اال عنــد بلــوغ هــذه الســن او عنــد وقــوع الوفــاة او العجــز 

الكامــل قبلهــا . 
وجيــوز يف حــاالت انتهــاء اخلدمــــة بنـــاًء عــى طلــب املؤمــن عليهــم وفــق البنــود )٥( و 
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)٦( و )٧( وقبــل بلــوغ الســن املقــررة طبقــًا للجدولــني رقمــي )٧/أ( و )٧/ب( املشــار 
إليهــام بــام ال جيــاوز مخــس ســنوات اختيــار رصف املعــاش التقاعــدي بــدالً مــن مكافــأة 
التقاعــد أو املعــاش املؤجــل عــى أن خيفــض املعــاش بنســبة )٥%( عــن كل ســنة مــن املــدة 
بــني تاريــخ انتهــاء اخلدمــة وتاريــخ بلــوغ الســن املقــررة طبقــًا للجدولــني املشــار إليهــام 

بحســب األحــوال .
ويكــون التخفيــض بواقــع )٢%( إذا كانــت مــدة االشــرتاك الفعليــة يف التأمــني عنــد 
انتهــاء اخلدمــة قــد بلغــت مخســًا وعرشيــن ســنة بالنســبة للمؤمــن عليهــا وثالثــني ســنة 
بالنســبة للمؤمــن عليــه ويوقــف هــذا التخفيــض ببلوغ ســن الســتني عامــًا للمؤمــن عليها 

واخلمــس والســتني عامــًا للمؤمــن عليــه أو بالوفــاة أهيــام أقــرب.
ــابقة  ــرة الس ــكام الفق ــق أح ــى تطبي ــة ع ــة املرتتب ــاء املالي ــة األعب ــة العام ــل اخلزان وتتحم
وتؤدهيــا إىل املؤسســة بالطريقــة التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد أخــذ رأي جملــس 

اإلدارة.
ــبة  ــة النس ــع طريق ــنة تتب ــن الس ــرًا م ــن ك ــي تتضم ــدد الت ــض للم ــاب التخفي ويف حس

والتناســب.
وال خيضــع املعــاش يف هــذه احلالــة للتخفيــض املقــرر بحكم املــادة )٢٠( من هــذا القانون 

.
ــى  ــرة مت ــاقة أو خط ــارة أو ش ــامالً ض ــزاول أع ــذي ي ــه ال ــن علي ــة املؤم ــاء خدم )٨( انته
بلغــت مــدة اشــرتاكه يف التأمــني يف هــذه األعــامل عرشيــن ســنة، وحتــدد هــذه األعــامل 

ــام. ــي الع ــس الطب ــذ رأي املجل ــس اإلدارة وأخ ــة جمل ــد موافق ــر بع ــن الوزي ــرار م بق
٩- انتهــاء اخلدمــة متــى بلغــت مــدة االشــرتاك الفعليــة يف التأمــني ثالثــني ســنة للمؤمــن 

عليهــا ومخــس وثالثــني ســنة للمؤمــن عليــه .

 املادة ١٧مكرر
ال يــرى حتديــد الســن املبــني يف اجلدولــني رقمــي )٧/أ( و)٧/ب( املرافقــني هلــذا 
ــق  ــن ســنة يف تطبي ــد بلغــت مخســًا وعرشي ــة ق ــون إذا كانــت مــدة االشــرتاك الفعلي القان
البنــد )٥( مــن املــادة الســابقة أو ثالثــني ســنة يف تطبيــق البنــد )٦( منهــا متــى كان ذلــك 

ــة. ــاء اخلدم ــخ انته ــًا كان تاري ــل ٢٠٢٠/١/١ أي قب
وتتحمــل اخلزانــة العامــة األعبــاء املاليــة املرتتبــة عــى تطبيــق أحــكام هــذه املــادة وتؤدهيــا 

إىل املؤسســة بالطريقــة التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس اإلدارة.

املادة ١٨
ــة ومل  ــه املرضي ــتنفد اجازات ــرض اس ــه بم ــبب اصابت ــه بس ــن علي ــة املؤم ــت خدم اذا انته
ــأة  ــادة الســابقة ومل خيــرت رصف مكاف يكــن مســتحقا ملعــاش تقاعــدي طبقــا الحــكام امل
التقاعــد اســتحق معاشــا مؤقتــا حمســوبا عــى اســاس مــدة االشــرتاك يف هــذا التأمــني او 

مخــس عــرشة ســنة اهيــام اكــرب اىل ان يتــم شــفاؤه . 
ــة ،  ــه املؤسس ــذي تضع ــام ال ــا للنظ ــد وطبق ــاش يف املواعي ــب املع ــص صاح ــري فح جي
ويوقــف رصف املعــاش اذا مل يتقــدم صاحبــه للفحــص ، ويتبــع يف رصف املســتحق عــن 

مــدة الوقــف مــا تســفر عنــه نتيجــة هــذا الفحــص . 
اذا اســتكمل صاحــب املعــاش اثنــاء مرضــه املــدة الالزمــة الســتحقاق معــاش تقاعــدي 
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وفقــا الحــكام البنديــن )٥( او )٦( مــن املــادة الســابقة او تــويف اثناء مرضه ســوي املعاش 
طبقــا الحــكام املــادة الســابقة مــن تاريــخ اســتكامل املــدة او حــدوث الوفــاة . 

ال تــؤدي ايــة اشــرتاكات عــن مــدة املــرض التــي تدخــل يف حســاب مــدة االشــرتاك يف 
هــذا التأمــني واملنصــوص عليهــا يف الفقــرة الســابقة .

 املادة ١٨مكرر
ــة ومل  ــدة للحري ــة مقي ــا بعقوب ــه هنائي ــم علي ــبب احلك ــه بس ــن علي ــة املؤم ــت خدم اذا نته
يكــن مســتحقا لــرف معــاش تقاعــدي وفقــا حلكــم املــادة )١٧( مــن القانــون ، اســتحق 
معاشــا مؤقتــا حمســوبا عــى اســاس مــدة االشــرتاك يف هــذا التأمنــي بــرشط اال تقــل عــن 
مخــس عــرشة ســنة ، ويســتحق رصف هــذا املعــاش مــن تاريــخ حبســه فعــال او مــن تاريــخ 

انتهــاء خدمتــه اهيــام احلــق . 
و يســتمر رصف هــذا املعــاش ولــو انتهــت مــدة احلبــس وذلــك حتــى العــودة اىل اخلضوع 
ــنة  ــم )٦٩( لس ــكريني رق ــد للعس ــآت التقاع ــات ومكاف ــون معاش ــون او قان ــذا القان هل
ــى  ــنتني ع ــاء س ــدى او انقض ــاش التقاع ــتحقاق رصف املع ــر رشوط اس ١٩٨٠ او تواف

تاريــخ انتهــاء احلبــس اهيــا اســبق . 
و يكــون رصف املعــاش طــوال فــرتة احلبــس طبقــا للقــرار املشــار اليــه يف املــادة )١٠٣( 

مــن هــذا القانــون .

مادة ١٩
ــدة  ــن م ــهري ع ــب ش ــر مرت ــن آخ ــع )٦٥%( م ــهريا بواق ــد ش ــاش التقاع ــتحق مع يس
االشــرتاك املحســوبة يف هــذا التأمــني التــي تبلــغ مخــس عــرشة ســنة ، يــزدا بواقــع )٢%( 
عــن كل ســنة تزيــد عــى ذلــك بحــد اقــى )٩٥%( مــن هــذا املرتــب وذلــك مــع مراعــاة 

مــا يــيل :
١- اذا كان املرتــب االخــري للمؤمــن عليــه يف القطــاع احلكومــي او يف الــرشكات اململوكة 
للدولــة بالكامــل يقــل عــن املرتــب الــذي كان يتقاضــاه مــن قبــل بســبب نقصــان يف قيمــة 
ــة عــن الزوجــة او االوالد ، يســوي املعــاش عــى اســاس املرتــب يف  العــالوة االجتامعي
الشــهر الســابق عــى هــذا النقصــان بــرشط اال تكــون قــد انقضــت عليــه اكثــر مــن مخــس 

ســنوات حتــى تاريــخ انتهــاء اخلدمــة .
و جيــوز بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة اضافــة جهــات اخــرى اىل اجلهــات 

املحــددة يف الفقرة الســابقة . 
٢- بالنســبة للمؤمــن عليهــم الذيــن تنتهي خدمتهم يف جهات ال خيضــع العاملون فيها يف 
حتديــد مرتباهتــم وترقياهتــم وعالواهتــم لنظــم توظيــف معتمدة مــن جملس اخلدمــة املدنية 
او ابرمــت بمقتــىض اتفاقــات مجاعيــة . يســوى املعاش عى اســاس متوســط املرتب خالل 
اخلمــس ســنوات االخــرية مــن مــدة االشــرتاك يف التأمــني او مــدة االشــرتاك باكملهــا ان 
قلــت عــن ذلــك مرضوبــا يف االســاس املبــني يف اجلــدول رقــم ٨ املرافــق هلــذا القانــون اذا 
كان املرتــب االخــري يزيــد عــى ذلــك وعــى اســاس هــذا املتوســط اذا كان املرتــب االخــري 

يقــل عنــه . 
و اذا كان املؤمــن عليــه قــد عمــل اثنــاء فــرتة املتوســط لــدى جهــات خــالف املشــار اليهــا 
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يف الفقــرة الســابقة فيعتــد يف حســاب املتوســط بآخــر مرتــب شــهري لــدى آخر جهــة منها 
وذلــك عــن مــدة العمــل لدهيــا واملــدد الســابقة عليهــا التــي تدخــل ضمــن تلــك الفــرتة .

٣- بالنســبة للمؤمــن عليهــم يف القطاعــني األهــيل والنفطــي يف غــري الــرشكات اململوكــة 
للدولــة بالكامــل الذيــن منحــوا العــالوة االجتامعيــة وعــالوة األوالد اســتنادًا ألحــكام 
القانــون رقــم )١٩( لســنة ٢٠٠٠ يف شــأن دعــم العاملــة الوطنيــة وتشــجيعها للعمــل يف 
ــني  ــني املذكورت ــة، يســوى املعــاش عــن مــدة اســتحقاق العالوت اجلهــات غــري احلكومي

طبقــا للقواعــد التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس اإلدارة.

 املادة ١٩مكرر
ــدة  ــيم م ــاس تقس ــى اس ــدي ع ــه التقاع ــاب معاش ــب حس ــه ان يطل ــن علي ــوز للمؤم جي
اشــرتكاه املحســوبة يف هــذا التأمــني اىل تفرتــني منفصلتــني بحيــث ال تقــل االوىل منهــام 
عــن مخــس عــرشة ســنة ، اذا كان مــن شــأن ذلــك زيــادة املعــاش املســتحق لــه ، ويشــرتط 
اال تقــل اخلدمــة لــدى صاحــب العمــل االخــري يف الفــرتة االوىل عــن ســنتني مــا مل تكــن 

هــذه املــدة قضيــت يف القطــاع احلكومــي .
ــم  ــي ت ــرتة الت ــع الف ــني م ــذا التأم ــرتاك يف ه ــدة االش ــت اىل م ــي ضم ــدد الت ــب امل و حتس
ضمهــا فيهــا مــا مل تكــن مــدة خدمــة فعليــة فتحســب مــع الفــرتة التــي تقــع فيهــا او التــي 
تليهــا مبــارشة ، وتدخــل املــدة املضافــة طبقــا للــامدة )١٧( مــن هــذا القانــون ضمــن الفرتة 

الثانيــة . 
ــب  ــر مرت ــن آخ ــع )٦٥%( م ــرتة االوىل بواق ــن الف ــتحق ع ــاش املس ــزء املع ــب ج و حيس
ــزاد بواقــع )٢%( عــن كل ســنة تزيــد عــى  شــهري فيهــا عــن مخــس عــرشة ســنة منهــا ي
ذلــك . وحيســب جــزء املعــاش املســتحق عــن الفــرتة الثانيــة بواقــع )٢%( مــن آخــر مرتب 
شــهري فيهــا عــن كل ســنة منهــا بحيــث ال يزيــد هبــا جممــوع الفرتتــني عــى ثالثــني ســنة . 

ويراعــى حكــم املــادة الســابقة يف حتديــد آخــر مرتــب شــهري يف كل فــرتة عــى حــدة . 
و جيــوز الي مــن املســتحقني عــن املؤمــن عليــه طلــب حســاب املعــاش وفقــا الحــكام 

املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة .

 املادة ١٩ مكرر )أ(
ــتامئة  ــو س ــر ه ــة أوالد أو أكث ــول مخس ــن يع ــدي مل ــاش التقاع ــى للمع ــد األدن ــون احل يك

ــهريًا.  ــارًا ش ــون دين ومخس
وحيــدد بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس اإلدارة احلــد األدنــى للمعــاش التقاعــدي 
يف غــري هــذه احلالــة، كــام حيــدد القــرار قواعــد ورشوط اإلعالــة ومــا يرتتــب عــى تغــري 
احلالــة االجتامعيــة لصاحــب املعــاش مــن حيــث اســتمرار رصف مقــدار الرفــع إىل احلــد 

األدنــى أو تعديلــه. 
وجيــوز بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس اإلدارة أن تعــدل بالزيــادة احلــدود الدنيــا 

للمعاشــات التقاعديــة.
 

املادة ٢٠
ــدول  ــه يف اجل ــوص علي ــب املنص ــتقالة بالنس ــة االس ــدي يف حال ــاش التقاع ــض املع خيف

ــون . ــذا القان ــق هل ــم )٥( املراف رق
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 املادة ٢١
جتــوز اعــادة تســوية املعاشــات بالزيــادة او تقريــر حقــوق ماليــة اضافيــة الصحــاب 
املعاشــات بســبب تغــري احلالــة االجتامعيــة او تبعــا لزيــادة املرتبــات لــكل او بعــض فئــات 
املؤمــن عليهــم وذلــك وفقــا للــرشوط واالوضــاع التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد 

موافقــة جملــس االدارة فــوي احلــدود التــي يســمح هبــا املركــز املــايل للمؤسســة .

 املادة ٢٢
يســتحق رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء عنــد انتهــاء اخلدمــة معاشــا تقاعديــا شــهريا 

ــة :  وفقــا لالحــكام التالي
١- اذا كانــت املــدة التــي قضيــت يف املنصــب الــوزاري ســنة كاملــة حســب املعــاش عــى 

اســاس مــدة خدمــة اعتباريــة قدرهــا مخــس عــرشة ســنة . 
ــة اســتحق  ــع ســنوات كامل ــوزاري ارب ــي قضيــت يف املنصــب ال ــدة الت ــت امل ٢- اذا كان

ــام يعــادل ٧٥% مــن املرتــب  املعــاش ب
٣- يف حالــة العجــز الكامــل او الوفــاة اثنــاء مــدة خدمة املؤمــن عليه يف املنصــب الوزاري 
حيســب املعــاش وفقــا للبنــد الســابق وعــى اســاس افــرتاض قضــاء مــدة اربــع ســنوات يف 
املنصــب الــوزاري ان قلــت املــدة الفعليــة فيــه عــن ذلــك ، او عــى االســاس املنصــوص 

عليــه يف املــادة )١٧( مــن هــذا القانــون اهيــام اكــرب . 
٤- يف احلــاالت املنصــوص عليهــا يف البنــود الســابقة ، اذا كان جممــوع املــدد يف املنصــب 
الــوزاري او يف غــريه مــن الوظائــف واالعــامل اخلاضعــة الحــكام هــذا البــاب يؤهلهــم 

الســتحقاق معــاش اكــرب روعيــت الســنوات الزائــدة بمقدارهــا .

 املادة ٢٣
ــذي حســب عــى اساســه هــذا املعــاش  ــب ال ال جيــوز ان يتجــاوز معــاش التقاعــد املرت

ــه اخلاضــع الحــكام هــذا الفصــل .  ــك بالنســبة للمؤمــن علي وذل
ويوقــف أداء اإلشــرتاكات ىف التأمــني عنــد بلوغ مدة اإلشــرتاك املحســوبة ىف هــذا التأمني 
املقــدار الــالزم إلســتحقاق احلــد األقــى للمعــاش املنصــوص عليــه ىف الفقــرة الســابقة 
ــد بعــد اخلــروج مــن نطــاق  ــه بعمــل جدي ــو التحــق املؤمــن علي ، ويســتمر اإليقــاف ول

تطبيــق أحــكام هــذا الفصــل .
ويعاد ما سبق خصمه كإشرتاك مل يستفد منه املؤمن عليه . 

املادة ٢٤
مــع عــدم االخــالل باحــكام املادتــني الســابقتني تــري يف شــأن رئيــس جملــس الــوزراء 
ــاع  ــني يف القط ــم العامل ــن عليه ــى املؤم ــق ع ــي تطب ــون الت ــذا القان ــكام ه ــوزراء اح وال

ــه . احلكومــي فيــام عــدا نــص املــادة )٢٠( من

 املادة ٢٤مكرر ١
يســتحق رئيــس ونائــب الرئيــس واعضــاء جملــس البلــدى عنــد انتهــاء العضويــة معاشــا 

تقاعديــا شــهريا وفقــا لالحــكام الــواردة يف هــذا الفصــل . 
و يــري حكــم الفقــرة الســابقة عى رؤســاء ونــواب الرؤســاء واعضــاء املجلــس البلدى 
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الســابقني ، مــع عــدم رصف فــروق ماليــة عــن املايض .

 املادة ٢٤ مكرر
ــة معاشــًا  ــد إنتهــاء العضوي يســتحق رئيــس ونائــب الرئيــس وأعضــاء جملــس األمــة عن

ــواردة يف هــذال الفصــل . ــًا لألحــكام ال ــًا شــهريًا وفق تقاعدي
ويــري حكــم الفقرة الســابقة عى رؤســاء ونواب الرؤســاء وأعضاء املجلس التأســييس 

وجملس األمة الســابقني .
وال حتسب فروق مالية عن املايض.

املادة ٢٥
اذا انتهــت خدمــة املؤمــن عليــه ومل يكــن مســتحقا ملعــاش تقاعدي اســتحق مكافــأة تقاعد 
ال تــرف اال يف احلــاالت وطبقــا للــرشوط والقواعــد التــي تصــدر بقــرار مــن الوزيــر 

بعــد موافقــة جملــس االدارة   . 
كــام تســتحق هــذه املكافــأة عــن مــدة االشــرتاك الفعليــة التــي تزيــد عــى املــدة الالزمــة 
ــون ،  ــن القان ــادة )١٩( م ــه يف امل ــوص علي ــاش املنص ــى للمع ــد االق ــتحقاق احل الس
وتــرف مــع املعــاش التقاعــدي . ويف حالــة انتهــاء اخلدمــة بالوفــاة تــوزع هــذه املكافــأة 
كاملــة عــى املســتحقني يف املعــاش بنســبة انصبتهــم فيــه ، فــإذا مل يوجــد احــد منهم ترف 

للورثــة الرشعيــني .
 

املادة ٢٦
ــنوات  ــن س ــنة م ــن كل س ــنوي ع ــب س ــر مرت ــن آخ ــع )١٠%( م ــأة بواق ــب املكاف حتس
االشــرتاك اخلمــس االوىل بــرشط أال تقــل عــن ســنة ثــم بواقــع )١٢%( عــن كل ســنة مــن 
الســنوات اخلمــس التاليــة ثــم بواقــع )١٥%( عــن كل ســنة مــن الســنوات اخلمــس التاليــة 
ثــم بواقــع )٢٠%( عــن كل ســنة تزيــد عــى ذلــك ، وحتســب املكافــأة عــى اســاس املرتــب 

املشــار اليــه يف املــادة )١٩( مــن هــذا القانــون  .
 

املادة ٢٧
ــة  ــه اىل اخلدم ــن علي ــد املؤم ــون اذا اعي ــذا القان ــن ه ــادة )١٣( م ــكام امل ــاة اح ــع مراع م
ــاب ، اوقــف رصف معاشــه  او التحــق بعمــل مــن االعــامل اخلاضعــة الحــكام هــذا الب
ــدة  ــه اجلدي ــاش اىل خدمت ــوبة يف املع ــابقة املحس ــه الس ــدة خدمت ــت م ــدي وضم التقاع

ــا .  ــني مع ــاس املدت ــى اس ــا ع ــد انتهائه ــل عن وعوم
مــا اذا كان قــد ســبق ان اديــت لــه مكافــأة تقاعــد فيجــب لكــي تضــم مــدة خدمته الســابقة 
اىل املــدة اجلديــدة ان يــرد مكافــأة التقاعــد التــي ســبق ان اديــت لــه امــا دفعــة واحــدة او 
عــى اقســاط دون ايــة فوائــد عنهــا وذلــك وفقــا للــرشوط والقواعــد التــي حيددهــا جملــس 

االجــارة كــام حيــدد مواعيــد ورشوط قواعــد الضــم وحــاالت االعفــاء مــن رد املكافــأة  
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املادة ٢٨
جيــوز للمؤمــن عليــه ان يطلــب ضــم املــدة املحســوبة وفقــا الحــكام البــاب اخلامــس مــن 
هــذا القانــون او وفقــا الحــكام أي مــن قوانــني معاشــات ومكافــآت التقاعد للعســكريني 
اىل مــدة االشــرتاك يف هــذا التأمــني ، وذلــك وفقــا للــرشوط والقواعــد التــي يصــدر هبــا 
قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة ، وحيــدد القــرار قواعــد تقديــر االحتياطــي 

الــذي حيــول اىل الصنــدوق املنصــوص عليــه يف املــادة )١١( عــن املــدد املشــار اليهــا .

 املادة ٢٩
ــه  ــن علي ــة املؤم ــدة خدم ــل م ــون ، تدخ ــذا القان ــن ه ــادة )٢٧( م ــم امل ــاة حك ــع مراع م
املحســوبة يف املعــاش وفقــا الحــكام املرســوم االمــريي رقــم ٣ لســنة ١٩٦٠ ضمــن مــدة 

االشــرتاك يف هــذا التأمــني . 
ــل  ــت يف ظ ــي انته ــب الت ــدون مرت ــازات ب ــدد االج ــم م ــوز ض ــك جي ــن ذل ــتثناء م و اس
العمــل باحــكام املرســوم االمــريي املشــار اليــه وذلــك وفقــا للــرشوط والقواعــد التــي 

ــر بعــد موافقــة جملــس االدارة . ــرار مــن الوزي يصــدر هبــا ق

 املادة ٣٠
تدخــل مــدة خدمــة املؤمــن عليــه الســابقة عــى اشــرتاكه والتــي تدفــع عنهــا مكافــأة هنايــة 
ــدة  ــن م ــون ضم ــذا القان ــن ه ــادة )١١( م ــن امل ــا( م ــد )ثالث ــكام البن ــا الح ــة طبق اخلدم
االشــرتاك يف هــذا التأمــني متــى كانــت متصلــة حتــى تاريــخ العمــل بأحــكام هــذا البــاب 

 .
أمــا اذا كانــت املــدة الســابقة قــد انتهــت يف القطاعــني االهيل والنفطــي قبل التاريخ املشــار 
اليــه يف الفقــرة الســابقة فــال حتســب ضمــن مــدة االشــرتاك اال طبقــا للــرشوط والقواعــد 

واجلــداول ويف احلــدود التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعد موافقــة جملــس االدارة . 
و يصــدر قــرار مــن الوزيــر بتحديــد املبالــغ التــي تســاهم هبــا اخلزانــة العامــة حلســاب املدد 

التــي يتــم ضمنهــا طبقــا الحــكام الفقــرة الســابقة وكيفيــة ادائها .

 املادة ٣٠مكرر  ١
جيــوز بنــاء عــى طلــب املؤمــن عليــه حســاب املــدد التــي قضاهــا يف اخلدمــة قبــل حصولــه 
عــى اجلنســية الكويتيــة وذلــك وفقــا للــرشوط والقواعــد التــي يصدر هبــا قرار مــن الوزير 

بعــد موافقــة جملــس االدارة . 
يصــدر قــرار مــن الوزيــر بتحديــد املبالــغ التــي تســهم هبــا اخلزانــة العامــة حلســاب املــدد 

التــي يتــم ضمهــا طبقــا الحــكام الفقــرة الســابقة وكيفيــة ادائهــا .

 املادة ٣١
ــاء  ــة اثن ــه اخلاضــع الحــكام هــذا البــاب ضــم مــدد اشــرتاك اعتباري جيــوز للمؤمــن علي
اخلدمــة او خــالل شــهر من انتهائهــا برشط اال يتجــاوز احلد االقى للمعــاش املنصوص 

عليــه يف املادتــني )١٩( او )٢٣( مــن هــذا القانــون بحســب االحــوال . 
يشــرتط يف حالــة الضــم بعــد انتهــاء اخلدمــة ان يكــون مــن شــأن ذلــك اســتحقاق املؤمــن 

عليــه معاشــا او زيــادة معاشــه املســتحق 
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ــداول  ــرشوط واجل ــد وال ــس االدارة القواع ــة جمل ــد موافق ــر بع ــن الوزي ــرار م ــدر بق تص
ــك .  بذل

جيــوز ان يكــون الضــم بنــاء عــى طلــب صاحــب العمــل وذلــك وفقــا ملــا حيــدده القــرار 
املشــار اليــه يف الفقــرة الســابقة ، ويف هــذه احلالــة يتحمــل صاحــب العمــل بمقابــل الضــم 

.
  املادة ٣٢

ينشــأ صنــدوق لتأمــني اصابــات العمــل للمؤمــن عليهــم طاملــا يعملــون لــدى صاحــب 
عمــل خيضــع الحــكام هــذا القانــون ولــو كان مقــر عملهــم خــارج البــالد متــى كانــوا ال 

خيضعــون لنظــام تأمــني مشــابه يف اخلــارج .
 

املادة ٣٣
تتكون موارد الصندوق املشار اليه يف املادة السابقة من االموال اآلتية : 

١- االشــرتاكات الشــهرية التــي يؤدهيــا اصحــاب االعامل وذلــك بواقع ٢% مــن مرتبات 
املؤمــن عليهــم العاملــني لدهيم . 

جيــوز زيــادة هــذه النســبة اىل مــاال جيــاوز الضعــف اذا ثبــت ان صاحــب العمــل مل يتخــذ 
االحتياطــات الكفيلــة بوقايــة عاملــه من اصابــات العمل او كان العمل بحســب طبيعته او 
الظــروف التــي يــؤدي فيهــا مــن شــأنه زيــادة نســبة االصابــات مهــام اختــذ صاحــب العمل 
مــن احتياطــات . كــام جيــوز ختفيــض النســبة املشــار اليهــا اذا تــوىل صاحــب العمــل رصف 
ــه او الظــروف  ــة طبقــا الحــكام هــذا البــاب او كان العمــل بحســب طبيعت ــة املالي املعون
التــي يــؤدي فيهــا ليــس مــن شــأنه ان تنشــأ عنــه اصابــات ، وذلــك كلــه طبقــا للقواعــد 
والــرشوط واالوضــاع التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بنــاء عى اقــرتاح جملــس االدارة 

 .
٢- حصيلة استثامر اموال الصندوق . 

٣- املوارد االخرى الناجتة عن نشاط املؤسسة فيام بتعلق هبذا الصندوق . 
٤- االعانات والتربعات والوصايا التي يقرر جملس االدارة قبوهلا .

املادة ٣٤
حيــل التــزام اصحــاب االعــامل بأداء اشــرتاكات تأمني اصابــات العمل وفقــا الحكام هذا 
البــاب حمــل التزامهــم بالتعويــض عــن اصابــات العمــل وامــراض املهنــة املقــرر بمقتــىض 
القوانني ارقام ١٨ لســنة ١٩٦٠ و ٣٨ لســنة ٦٤ او ٢٨ لســنة ١٩٦٩ املشــار اليها وذلك 

بالنســبة للمؤمــن عليهــم الذيــن تــري عليهــم احــكام هــذا التأمني .

 املادة ٣٥
يعالــج املصــاب عــى نفقــة املؤسســة يف داخــل البــالد او يف اخلــارج ويكــون العــالج يف 

احلالــة االخــرية بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة 
يســتمر العــالج اىل ان يشــفى املصــاب او يثبــت عجــزه وللمؤسســة احلــق يف مالحظتــه 
اثنــاء عالجــه . حيــدد بقــرار مــن الوزيــر رشوط واوضاع العــالج الطبي . جيــوز للمصاب 
ــروق  ــل ف ــى ان يتحم ــة ع ــا املؤسس ــي تقرره ــة الت ــن الدرج ــى م ــة اع ــالج يف درج الع
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ــب  ــوز لصاح ــا جي ــك . م ــاق بذل ــد اتف ــل اذا وج ــب العم ــا صاح ــف او يتحمله التكالي
العمــل بعــد موافقــة املؤسســة عــالج املصــاب ورعايتــه طبيــا متــى كان لديــه مستشــفى 

خمصــص لعــالج عاملــه

 املادة ٣٦
يشمل العالج ما يأيت : 

١- خدمات االطباء واالخصائيني . 
٢- االقامة باملستشفيات والرعاية الطبية املنزلية عند االقتضاء . 

٣- اجراء العمليات اجلراحية وصور االشعة وغريها من الفحوص الطبية . 
٤- رصف االدوية . 

ــزة  ــة واالجه ــراف الصناعي ــك االط ــام يف ذل ــة ب ــات التأهيلي ــري اخلدم ــارشة وتوف ٥- مب
ــر .  ــا يقــرره الوزي ــا مل ــة طبق التعويضي

٦- ما يقرره الوزير يف هذا الشأن بناء عى اقرتاح جملس االدارة .
 

املادة ٣٧
عــى املصــاب ان يتبــع تعليــامت العــالج وال تلتــزم املؤسســة بــأداء ايــة نفقــات اذا خالــف 

اتبــاع هــذه التعليــامت مــا مل يقــدم عــذرا تقبلــه املؤسســة .

 املادة ٣٨
عــى املؤسســة اخطــار صاحــب العمــل واملصــاب بتاريــخ انتهــاء العــالج وبتاريــخ عودته 

للعمــل وبــام قــد يتخلــف لديــه مــن عجــز ونســبته .

 املادة ٣٩
يســتحق املؤمــن عليــه يف حالــة اصابتــه اثنــاء او بســبب عملــه االصــيل املشــار اليــه يف املادة 

)١٤( مــن هــذا القانــون معونــة ماليــة ومعاشــا اصابيــا وفقــا الحــكام املــواد التالية .

 املادة ٤٠
اذا حالــت االصابــة بــني املؤمــن عليــه وبــني اداء عملــه اوقــف رصف مرتبه عــى ان تؤدي 
املؤسســة لــه خــالل فــرتة ختلفــه عــن عملــه بســببها معونــة مالية تعــادل هــذا املرتــب ، وال 
جيــوز اهنــاء خدمــة املؤمــن عليــه اثنــاء هــذه الفــرتة . ويتحمــل صاحــب العمــل مرتــب 

يــوم االصابــة ايــا كان وقــت وقوعهــا . 
تــرف املعونــة اســبوعيا او شــهريا طبقــا لنظــام رصف مرتــب املصــاب او يف هنايــة فــرتة 
العــالج ان قلــت عــن اســبوع او شــهر بحســب االحــوال وال تــرف عــن ايــام الراحــة 

االســبوعية اذا كانــت بــدون مرتــب . 
ــز او  ــت العج ــل او يثب ــاب للعم ــودة املص ــخ ع ــل تاري ــة اىل ان حي ــتمر رصف املعون ويس
حتــدث الوفــاة اهيــام اســبق . وجيــوز للمؤسســة وقــف رصف املعونــة اذا خالــف املصــاب 

تعليــامت العــالج ، ويســتأنف بمجــرد اتباعــه لــه .
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 املادة ٤١
مــع مراعــاة حكــم املــادة )٨٤( مــن هــذا القانــون يكــون ثبــوت العجــز وتقديــر نســبته 
بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة وحتــرر بــه شــهادة عــى النمــوذج الــذي يصــدر بــه قــرار مــن 

ــر . الوزي
 

املادة ٤٢
اذا نشــأ عــن االصابــة عجــز كامــل او وفــاة املؤمــن عليــه اســتحق معاشــا اصابيــا يعــادل 
٩٥% مــن املرتــب املنصــوص عليــه يف املــادة ١٩ مــن هــذا القانــون وقــت وقــوع االصابــة 

 .
امــا اذا نشــأ عــن االصابــة عجــز جزئــي اســتحق املؤمــن عليــه معاشــا اصابيــا يقــدر بنســبة 
مــن معــاش العجــز الكامــل املشــار اليــه يف الفقــرة الســابقة تعــادل نســبة العجــز اجلزئــي . 
وحتــدد بقــرار مــن الوزيــر املعاشــات االصابيــة التــي جيــوز للمؤسســة ان تــرف بــدال 
عنهــا القيمــة الرأســاملية هلــا والــرشوط والقواعــد اخلاصــة بذلــك . وال تــرف القيمــة 

الرأســاملية اال بعــد ثبــوت العجــز هنائيــا .
 

املادة ٤٣
اذا كان املؤمــن عليــه ســبق ان اصيــب باصابــة عمــل روعــي يف حســاب معاشــه االصــايب 

مــا يــيل : 
١- اذا كان قــد ســبق للمؤسســة رصف القيمــة الرأســاملية للمعــاش املســتحق عن اصابته 
او اصابــات ســابقة او اذا كانــت االصابــة او االصابــات قــد حدثــت يف تاريــخ ســابق عى 
االشــرتاك يف التأمــني يســتحق املصــاب عــن اصابتــه االخــرية معاشــا عــى اســاس نســبة 

العجــز املتخلــف عنهــا وحدهــا ومرتبــه عندهــا  . 
ــا قــدر معاشــه امــا عــى  ــه ان اســتحق معاشــا اصابي ٢- اذا كان قــد ســبق للمؤمــن علي
اســاس نســبة العجــز املتخلــف عــن اصاباتــه مجيعــا ومرتبــه وقــت االصابــة االخــرية او 
عــى اســاس نســبة العجــز املتخلــف عــن االصابــة االخــرية وحدهــا مضافــا اليــه املعــاش 
االصــايب الســابق وذلــك اهيــام افضــل للمؤمــن عليــه بــرشط اال يزيــد مــا يتقاضــاه عــى 

معــاش العجــز الكامــل املنصــوص عليــه يف املــادة الســابقة .

املادة ٤٤
ال تستحق املعونة املالية يف احلاالت اآلتية : 

١- اذا تعمد املؤمن عليه اصابة نفسه . 
ــة بســبب ســوء ســلوك فاحــش ومقصــود مــن جانــب املصــاب  ٢- اذا حدثــت االصاب

ويعتــرب يف حكــم ذلــك : 
٣- كل فعل يأتيه املصاب حتت تأثري اخلمر او املخدرات . 

٤- كل خمالفة رصحية لتعلميات الوقاية املعلقة يف امكنة ظاهرة من حمل العمل .  
يســتثنى مــن ذلــك احلــاالت التــي ينشــأ فيهــا عــن االصابــة وفــاة املؤمــن عليــه او ختلــف 
ــك  ــوز التمس ــل . ال جي ــز الكام ــن العج ــى ٢٥% م ــبته ع ــد نس ــه تزي ــتديم لدي ــز مس عج
باحــدى احلالتــني )أ( او )ب( اال اذا ثبــت ذلــك مــن التحقيــق الــذي جيــري وفقــا للــامدة 

)٤٧( مــن هــذا القانــون .
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 املادة ٤٥
لــكل مــن صاحــب املعــاش االصايب واملؤسســة طلــب اعادة الفحــص الطبي اربــع مرات 
عــى االكثــر خــالل الســنوات الثــالث التاليــة لتاريــخ ثبــوت العجــز وحتــدد بقــرار مــن 

الوزيــر املــدد الــالزم انقضائهــا الجــراء كل فحــص منهــا . 
يعــدل املعــاش االصــايب او يوقــف تبعــا ملــا يتضــح مــن اعــادة الفحــص الطبــي وذلــك 

ووفقــا ملــا يطــرأ عــى نســبته زيــادة او نقصــا . 

يوقــف رصف املعــاش اذا مل يتقــدم صاحبــه العــادة الفحــص الطبي الذي تطلبه املؤسســة 
بالتطبيــق الحــكام هــذه املــادة ويســتمر الوقف اىل ان تتــم اعادة الفحــص ويتبع يف رصف 

املســتحق عــن مــدة الوقــف ما تســفر عنــه نتيجة اعــادة الفحــص الطبي .

 املادة ٤٦
ينظــم بقــرار مــن الوزيــر مــا جيــب عــى املؤمــن عليــه وعــى صاحــب العمــل اتباعــه يف 
حالــة حــدوث اصابــة الحــد املؤمــن عليهــم ومــا يتخــذ مــن اجــراءات يف هــذا الصــدد .

 املادة ٤٧
ــني يف  ــا ويب ــدم اليه ــالغ يق ــا يف كل ب ــري حتقيق ــق ان جت ــة بالتحقي ــات املختص ــى اجله ع
هــذا التحقيــق عــى االخــص ظــروف احلــادث بالتفصيــل واقــوال الشــهود ومــا اذا كان 
احلــادث نتيجــة عمــد او ســوء ســلوك فاحــش ومقصــود مــن املؤمــن عليــه طبقــا الحــكام 
املــادة )٤٤( مــن هــذا القانــون وكذلــك اقــوال صاحــب العمــل او مــن يمثلــه واقــوال 
ــه  املصــاب وعــى هــذه اجلهــات ابــالغ املؤسســة فــور االنتهــاء مــن حتقيقهــا بصــورة من

وللمؤسســة ان تطلــب اســتكامل التحقيــق اذا رأت حمــال لذلــك .

 املادة ٤٨
ــة  ــراض املهني ــد االم ــة بأح ــني لالصاب ــم املعرض ــن عليه ــص املؤم ــة بفح ــزم املؤسس تلت
املشــار اليهــا يف الفقــرة )و( مــن املــادة )١( مــن هــذا القانــون وذلــك يف اوقــات دوريــة 
يتــم حتديدهــا بقــرار مــن الوزيــر يبــني فيــه كذلــك الــرشوط واالوضــاع التي جيــري عليها 
الفحــص الــدوري . عــى املؤسســة ان ختطر وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمل بحاالت 

االمــراض املهنيــة التــي تظهــر بــني املؤمــن عليهــم وحــاالت الوفــاة الناشــئة عنهــا .

 املادة ٤٩
ــة بأمــراض املهنــة  جتــري املؤسســة فحصــا طبيــا عــى املؤمــن عليهــم املعرضــني لالصاب
عنــد انتهــاء خدمتهــم ، وذلــك الثبــات حالتهــم الصحيــة ، عــى ان يراعــى عنــد اجــراء 

الفحــص املذكــور طبيعــة العمــل ونــوع املــرض الــذي كانــوا معرضــني لــه . 
جيــوز ان تتضمــن نتيجــة الفحــص الطبــي اعــادة الفحــص عــى فــرتات دوريــة بعــد انتهاء 

 . اخلدمة 
تتضمــن نتيجــة الفحــص الطبــي املــدة التــي يظــل املؤمــن عليــه معرضــا فيهــا لالصابــة 
بمــرض مهنــي وفقــا للــرشوط واالوضــاع التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقة 

وزيــر الصحــة العامــة .
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 املادة ٥٠
ــه  ــاب اذا ظهــرت عــى املؤمــن علي ــذ احــكام هــذا الب تظــل املؤسســة مســئولة عــن تنفي
اعــراض مــرض مهنــي خــالل الفــرتة التــي حتددهــا نتيجــة الفحــص الطبي طبقــا الحكام 

املــادة الســابقة ولــو التحــق بعمــل ال ينشــأ عنــه هــذه املــرض . 
ينقــي التــزام املؤسســة اذا مل يتقــدم املؤمــن عليــه للفحــص الطبــي املشــار اليــه يف املــادة 
الســابقة خــالل ســتة اشــهر مــن تاريــخ انتهــاء خدمتــه او خــالل شــهر مــن التاريــخ الــذي 

حددتــه نتيجــة الفحــص الطبــي الســابق . 
جيــوز للمديــر العــام للمؤسســة التجــاوز عــن التأخــري املنصــوص عليــه يف الفقرة الســابقة 
اذا ابــدى املؤمــن عليــه عــذرا مقبــوال واثبتــت نتيجــة الفحــص الطبــي انــه مل يرتتــب عــى 

هــذا التأخــري أي تغيــري يف احلالــة ناشــئ عــن عنــر خارجــي .

 املادة ٥١
تلتــزم املؤسســة بتنفيــذ احــكام هــذا البــاب حتــى ولــو كانــت االصابــة تقتــي مســئولية 
شــخص آخــر خــالف صاحــب العمــل وال خيــل ذلــك بــام يكــون للمؤمــن عليــه مــن حق 

قبــل الشــخص املســئول .

 املادة ٥٢
للمؤمــن عليــه ان يتقــدم خــالل يومــني مــن تاريــخ اخطــاره بانتهــاء العــالج او بتاريــخ 
العــودة للعمــل وخــالل اســبوعني مــن تاريــخ اخطــاره بعــدم ثبــوت العجــز او بتقديــر 
نســبته او بعــدم اصابتــه بمــرض مهنــي بطلــب اعــادة النظــر يف ذلــك ، وحيــال الطــب اىل 

جلنــة حتكيــم طبــي يكــون قرارهــا هنائيــا بالنســبة للمؤمــن عليــه واملؤسســة . 
ــة  ــر قــرارا بتنظيــم اجــرارءات وبيانــات طلــب اعــادة النظــر وتشــكيل جلن يصــدر الوزي

ــد اتعــاب اعضائهــا واجــراءات ونظــام العمــل فيهــا . ــم الطبــي وحتدي التحكي

 املادة ٥٣
ينشأ صندوق لتأمني الشيخوخة والعجز واملرض والوفاة للفئات اآلتية : 

١- املشتغلني باملهن احلرة . 
٢- املشــتغلني بالتجــارة ممــن يوجــب القانــون قيدهــم يف الســجل التجــاري والــرشكاء 

املتضامنــني والــرشكاء املتفرغــني لــالدارة يف الــرشكات ذات املســئولية املحــدودة . 
٣- املزاولــني النشــطة ممــا يســتلزم ملزاولتهــا ترخيــص او تريــح مــن الســلطة املختصــة 

 .
٤- الفئــات االخــرى التــي يصــدر بانتفاعهــا باحــكام هــذا التأمــني قــرار مــن الوزيــر بعــد 

موافقــة جملــس االدارة . 
حتــدد رشوط واوضــاع انتفــاع الفئــات املشــار اليها يف البنود الســابقة باحكام هــذا التأمني 

وقواعــد واجــراءات التســجيل فيه بقــرار من الوزيــر بعد موافقة جملــس االدارة .
 

مادة ٥٤
ال تري احكام هذا التأمني عى : 

١- مــن تقــل ســنه عــن الثامنة عرش او تزيد ســنة عى اخلامســة والســتني مــا مل يكن مزاوال 
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ــد بلــوغ الســن االخــرية وذلــك حتــى اســتكامل املــدة الالزمــة الســتحقاق  للنشــاط عن
املعــاش التقاعــدي او انتهــاء االشــرتاك اهيــام اســبق . 

٢- اخلاضعــني الحــكام البــاب الثالــث من هــذا القانون واصحــاب املعاشــات التقاعدية 
واملعاشــات املســتحقة وفقــا الحــكام قانون معاشــات ومكافآت التقاعد للعســكريني . 

و مــع ذلــك جيــوز الصحــاب املعاشــات املشــار اليهــم طلــب ايقــاف رصف معاشــاهتم 
التقاعديــة واالشــرتاك اختياريــا يف هــذا التأمــني وذلــك طبقــا للــرشوط والقواعــد التــي 

حيددهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة .

 املادة ٥٥
تتكون موارد الصندوق املنصوص عليه يف هذا الباب من االموال اآلتية . 

أ- االشــرتاكات التــي يؤدهيــا املؤمــن عليــه طبقــا لرشحيــة الدخــل الشــهري التــي خيتارها 
مــن اجلــدول رقــم )٦( املرافــق هلــذا القانون . 

ب- املســامهة الســنوية واملبالــغ التــي ختصــص يف امليزانيــة العامــة للدولــة الغــراض هــذا 
الصنــدوق .

ويتــم حتديدهــا بقــرار مــن الوزيــر بعــد اخــذ رأي جملــس االدارة كــام حيــدد القــرار طريقــة 
ادائهــا . 

ج- االحتياطيــات التــي حتــول حلســاب املؤمــن عليهــم عن املدد املحســوبة وفقــا الحكام 
البــاب الثالــث مــن هــذا القانــون او وفقــا الحــكام قانــون معاشــات ومكافــآت التقاعــد 

 . للعسكريني 
د- حصيلــة اســتثامر امــوال الصنــدوق واملــوارد االخــرى الناجتــة عــن نشــاط املؤسســة 

فيــام يتعلــق بــه . 
هـ- االعانات والتربعات والوصايا التي يقرر جملس االدارة قبوهلا .

 املادة ٥٦
ــا ، عــدا مــن جــاوز ســن اخلامســة واخلمســني  يكــون االشــرتاك يف هــذا التأمــني الزامي

ــا .  ــني اختياري ــتمراره يف التأم ــرتاكه واس ــون اش ــرتاك فيك ــدء االش ــد ب عن
مــع ذلــك جيــوز بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة ، رفــع الســن املنصــوص 
عليهــا يف الفقــرة الســابقة وكــذا حتديــد احلــاالت التــي جيــوز فيهــا الــزام مــن جــاوز هــذه 

الســن باالشــرتاك يف التأمــني والــرشوط والقواعــد اخلاصــة بذلــك .
 

املادة ٥٧
حتــدد قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة مواعيــد وقواعــد واجــراءات ســداد 
االشــرتاكات واملبالــغ االضافيــة املســتحقة عــن التأخــري يف ســدادها وذلــك بــام ال جيــاوز 
احلــدود املنصــوص عليهــا يف املادتــني )٩١ ، ٩٢( مــن هــذا القانــون وكذا حــاالت تأجيل 

ســداد االشــرتاكات واالعفــاء مــن املبالــغ املذكــورة . 
جيــوز ان يتــم حتصيــل االشــرتاكات عــن طريق اجلهــات احلكوميــة واجلمعيــات والروابط 

ومــا يف حكمهــا وفقــا الحــكام القــرار املنصوص عليــه يف الفقرة الســابقة .
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املادة ٥٨
يدخــل يف حســاب مــدة االشــرتاك يف هــذا التأمــني كل مــدة يلتــزم املؤمــن عليــه بســداد 
االشــرتاكات عنهــا ، فــإذا كان قــد رصف عنهــا مكافــأة تقاعــد فيجــب حلســاهبا ان يــرد 
املكافــأة التــي ســبق ان اديــت لــه ، وتــري يف هــذا الشــأن االحــكام املقــررة طبقــا للفقــرة 

الثانيــة مــن املــادة )٢٧( مــن هــذا القانــون  . 
جيــوز طبقــا للــرشوط والقواعــد ويف احلــدود التــي يصدر هبــا قرارمــن الوزير بعــد موافقة 
جملــس االدارة ان حيســب ضمــن مــدة االشــرتاك يف هــذا التأمــني مــدة اخلدمــة او النشــاط 

الســابق او مــدد اشــرتاك اعتبارية .

 املادة ٥٩ 
يستحق املعاش التقاعدي يف احلاالت اآلتية : 

١- وفــاة املؤمــن عليــه او عجــزه عجــزا كامــال قبــل انتهــاء االشــرتاك او خــالل مــدة ال 
ــاب الثالــث مــن هــذا  ــه ومل يكــن خاضعــا الحــكام الب ــخ انتهائ جتــاوز ســنتني مــن تاري
القانــون او الحــكام قانــون معاشــات ومكافــآت التقاعــد للعســكريني رقــم )٦٩( لســنة 
١٩٨٠ ، وحيســب املعــاش يف هــذه االحــوال عــى اســاس مــدة االشــرتاك املحســوبة يف 
هــذا التأمــني او مخــس عــرشة ســنة اهيــام اكــرب . وتضــاف اىل مــدة االشــرتاك يف التأمــني يف 
حالــة الوفــاة او العجــز الكامــل قبــل انتهــاء االشــرتاك املــدة الباقيــة حتــى بلــوغ املؤمــن 

عليــه ســن الســتني فرضــا .
و يف حالــة اســتحقاق املعــاش التقاعــدي بعــد انتهــاء اخلدمــة يســرتد مــا يكــون قــد رصف 

مــن مكافــأة التقاعــد طبقــا حلكــم املــادة )١٧( مــن هــذا القانــون . 
ــذا  ــوبة يف ه ــرتاكه املحس ــدة إش ــت م ــي بلغ ــتني مت ــن الس ــه س ــن علي ــوغ املؤم ٢- - بل

ــنة . (    ــرشة س ــس ع ــني مخ التأم
٣ - بلــوغ املؤمــن عليــه ســن اخلامســة واخلمســني متــي بلغــت مــدة إشــرتاكه املحســوبة 

يف هــذا التأمــني عرشيــن ســنة . ( 
ويكون استحقاق املعاش طبقا للبندين )٢ و ٣ ( بناء عى طلب املؤمن عليه .

٤- عنــد توقــف املؤمــن عليــه عــن مزاولــة نشــاطه . وحيــدد بقــرار مــن الوزير بعــد موافقة 
جملــس االدارة الــرشوط الــالزم توافرهــا لقيــام حالــة التوقف وكيفيــة اثباهتا . 

٥- عند بلوغ املؤمن عليه سن الستني . 
٦- يف احلاالت االخرى التي حتدد بقرار من الوزير بعد موافقة جملس االدارة .

املادة ٦٠
اذا اصيــب املؤمــن عليــه بمــرض ملــدة ال تقــل عــن ثالثــة اشــهر وادى اىل عــدم قــدرة عــى 
مزاولــة النشــاط ، ومل يكــن مســتحقا ملعــاش تقاعــدي ومل خيــرت رصف مكافــأة التقاعــد . 
اســتحق معاشــا مؤقتــا حمســوبا عــى اســاس مــدة اشــرتاك قدرهــا مخــس عــرشة ســنة او 
مــدة االشــرتاك يف هــذا التأمــني اهيــام اكــرب اىل ان يتــم شــفاؤه او يــامرس نشــاطا خاضعــا 

للتأمــني او يســتحق املعــاش التقاعــدي او يبلــغ ســن اخلامســة والســتني اهيــام اســبق . 
حتــدد بقــرار مــن الوزيــر ،باالتفــاق مــع وزير الصحــة العامة - بعــد موافقة جملــس االدارة 
- أنــواع االنشــطة واالمــراض التــى تــؤدى اىل عــدم املقــدرة عــى مزاولتهــا واجــراءات 
اثباهتــا ومواعيــد الفحــص الطبــي الصحاهبا . ويوقف رصف املعــاش اذا مل يتقدم صاحبه 
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للفحــص ، ويتبــع يف رصف املســتحق عــن مــدة الوقــف مــا تســفر عنــه نتيجــة الفحص . 
يســتحق املعــاش التقاعــدي بتوفــر حالــة مــن احلاالت املنصــوص عليهــا يف املادة الســابقة 
خــالل مــدة اســتحقاق املعــاش املؤقــت ، وحتســب مــن هــذه املــدة ضمــن مــدة االشــرتاك 
يف التأمــني مــا يســتكمل بــه صاحــب املعــاش املــدة الالزمة الســتحقاق املعــاش التقاعدي 

، وال تــؤدي عنهــا ايــة اشــرتاكات .

 املادة ٦١
يســتحق معــاش التقاعــد شــهريا بواقــع )٦٥%( مــن متوســط الرشائــح خــالل الســنوات 
الثــالث الســابقة عــى انتهــاء االشــرتاك وذلــك عــن املــدة املحســوبة يف هــذا التأمــني التــي 
تبلــغ مخــس عــرشة ســنة ، يــزاد بواقــع )٢%( عــن كل ســنة تزيــد عــى ذلــك بحــد اقــى 
)٩٥%( مــن هــذا املتوســط . يف تطبيــق الفقــرة الســابقة يعتــرب يف حكــم رشحيــة الدخــل 
املرتــب الــذي حتســب عــى اساســه احلقــوق التقاعديــة عــن املــدد املضمونــة مــن البــاب 
الثالــث مــن هــذا القانــون او مــن قانــون معاشــات ومكافــآت التقاعــد للعســكريني والتي 
تدخــل ضمــن الســنوات الثــالث املشــار اليهــا . تــري عــى املعاشــات املســتحقة وفقــا 

الحــكام هــذا التأمــني احــكام املــادة )٢١( مــن هــذا القانــون .

 املادة ٦٢
اذا مل يكــن املؤمــن عليه مســتحقا ملعاش تقاعدي عند انتهاء االشــرتاك يف التأمني اســتحق 
مكافــأة تقاعــد ال تــرف اال يف احلــاالت وطبقــا للــرشوط والقواعــد التــي تصــدر بقــرار 
مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة  . حتســب املكافــأة بواقــع نســبة مئويــة مــن القيمــة 
الســنوية ملتوســط الرشائــح املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة تعــادل آخر نســبة اســتحق 
عــى اساســها االشــرتاك وذلــك عــن كل ســنة مــن املــدة املحســوبة يف هــذا التأمــني بــرشط 

اال تقــل عــن ســنة .
ــد عــى  ــي تزي ــأة تقاعــد حمســوبة وفقــا للفقــرة الســابقة عــن املــدة الت كــام تســتحق مكاف
املــدة الالزمــة الســتحقاق احلــد االقــى للمعــاش املنصــوص عليــه يف املــادة الســابقة ، 
وتــرف مــع املعــاش التقاعــدي . ويف حالــة انتهــاء اخلدمــة بالوفــاة تــوزع هــذه املكافــأة 
كاملــة عــى املســتحقني يف املعــاش بنســبة انصبتهــم فيــه ، فــاذا مل يوجــد احــد منهم ترف 

للورثــة الرشعيــني .

 املادة ٦٣
يكــون للمســتحقني اآليت ذكرهــم ســواء أكانــوا كويتيــني او غــري كويتيــني والذيــن تتوفــر 
فيهــم يف تاريــخ وفــاة املؤمــن عليــه او صاحــب املعــاش رشوط االســتحقاق املنصــوص 
ــم )١(  ــدول رق ــا للج ــه وفق ــن معاش ــة م ــايض انصب ــق يف تق ــة احل ــواد التالي ــه يف امل علي

املرافــق هلــذا القانــون وذلــك مــن اول الشــهر الــذي وقعــت فيــه الوفــاة : 
١- الزوج او االرامل . 

٢- االوالد . 
٣- الوالدان . 

٤- االخوة واالخوات . 
٥- اوالد االبن .
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 املادة ٦٤
يشرتط الستحقاق الزوج ان يكون عاجزا عن الكسب .

 
املادة ٦٥

يشــرتط الســتحقاق االبــن اال يكــون قــد بلــغ ســن السادســة والعرشيــن ويســتثنى مــن 
ذلــك : 

١- العاجز عن الكسب . 
٢- الطالــب بأحــد مراحــل التعليــم التــي جتــاوز التعليــم الثانــوي بــرشط عــدم جتــاوزه 

ســن الثامنــة والعرشيــن . 
٣- مــن حصــل عــى مؤهــل جامعــي او مــا يعادلــه او يزيــد عليــه بــرشط اال يكــون قــد 
ــه الحــكام  ــزاول نشــاطا خيضــع في ــن ومل يلتحــق بعمــل او ي ــة والعرشي بلــغ ســن الثامن

البــاب اخلامــس مــن هــذا القانــون .

 املادة ٦٦
يشرتط الستحقاق البنت اال تكون متزوجة .

 املادة ٦٧
يشــرتط الســتحقاق االب ان يكــون معتمــدا يف معيشــته عــى ولــده املتــويف . ويشــرتط 

ــة . الســتحقاق االم ان تكــون مطلقــة او ارمل

 املادة ٦٨
يشــرتط الســتحقاق االخــوة واالخــوات ان يكونــوا معتمديــن يف معيشــتهم عــى املتــويف 
ــب  ــون حس ــذا القان ــن ه ــادة )٦٦( م ــادة )٦٥( او امل ــة يف امل ــرشوط املبين ــتوفني لل ومس

االحــوال .

 املادة ٦٩
يثبــت االعتــامد يف املعيشــة املشــار اليــه يف املادتــني الســابقتني بنــاء عــى شــهادة مــن اجلهــة 

التــي حيددهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة .

 املادة ٧٠
ابنــاء االبــن وبناتــه اذا كان ابوهــم متوفيــا او تــوىف بعــد اســتحقاقه يف املعــاش ينتقــل اليهم 
نصيــب ابيهــم وذلــك اذا اوافــرت فيهــم الــرشوط املبينــة يف املــادة )٦٥( او املــادة )٦٦( 

مــن هــذا القانــون وحســب االحــوال .
 

املادة ٧١
يوقف رصف النصيب يف احلالتني اآلتيتني : 

ــب  ــه او صاح ــن علي ــة املؤم ــك ارمل ــن ذل ــتثنى م ــل ، وتس ــتحق بالعم ــاق املس ١- التح
ــاش .  املع

ــد زواجهــا الول مــرة  ــن عن ــت او االخــت او بنــت االب ــح البن ــاث ، ومتن ٢- زواج االن
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منحــة تعــادل نصيبهــا يف املعــاش عــن ســتة اشــهر .

املادة ٧٢
ينتهي النصيب يف احلاالت االتية : 

١- وفاة املستحق . 
٢- اســتحقاق ارملــة املؤمــن عليــه او صاحــب املعــاش لنصيــب يف املعــاش عــن زوجهــا 

االخــري . 
٣- بلوغ االبن او االخ او ابن االبن سن السادسة والعرشين ويستثنى من ذلك : 

أ- العاجز عن الكسب . 
ب- الطالــب باحــد مراحــل التعليــم التــي جتــاوز التعليــم الثانــوي وذلــك حتــى بلوغــه 
ســن الثامنــة والعرشيــن ، عــى ان يســتمر رصف نصيــب مــن يبلــغ هــذه الســن خــالل 

الســنة الدراســة حتــى هنايتهــا . 
ج- مــن حصــل عــى مؤهــل جامعــي او مــا يعادلــه او يزيــد عليــه وذلــك حتــى بلوغــه 
ســن الثامنــة والعرشيــن او التحاقــه بعمــل او مزاولتــه نشــاطا خيضــع فيــه الحــكام البــاب 

اخلامــس مــن هــذا القانــون اهيــام اســبق .

املادة ٧٣
إذا طلقــت أو ترملــت البنــت أو األخــت أو األم ، أو عجــز األبــن ، أو األخ عــن الكســب 
بعــد وفــاة املؤمــن عليــه أو صاحــب املعــاش ، منــح كل منهــم نصيبــه الــذى كان يســتحقه 
ــاة - دون املســاس بحقــوق باقــي  ــخ الوف ــه ىف تاري ىف املعــاش - بإفــرتاض إســتحقاقه ل

املستحقني . 

املادة ٧٤
ــادل  ــا يع ــه م ــتحقني عن ــرف للمس ــاش ي ــب املع ــه او صاح ــن علي ــد املؤم ــة فق يف حال
ــارا مــن اول الشــهر الــذي  نصيــب كل منهــم يف املعــاش بافــرتاض وفاتــه ، وذلــك اعتب
فقــد فيــه . ويســتمر الــرف حتــى ظهــور املفقــود حيــا او ثبــوت وفاتــه حقيقــة او حكــام .
ــالوة  ــتحقني ع ــرف للمس ــببه في ــل او بس ــة العم ــاء تأدي ــه اثن ــن علي ــد املؤم إذا كان فق
عــى ذلــك مــا يعــادل نصيــب كل منهــم يف املعــاش املقــرر يف تأمــني اصابــات العمــل يف 

احلــدود املنصــوص عليهــا يف املــادة )١١٥( مــن هــذا القانــون . 
يصــدر قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة باالجــراءات التــي تتخــذ الثبــات 

حالــة الفقــد ومــا يتبــع يف شــأن مــا رصف مــن مبالــغ اذا ظهــر املفقــود حيــا .
و تــري عــى املســتحقني طبقــا هلــذه املــادة االحــكام التــي تــري عى املســتحقني املشــار 

اليهــم يف املــادة )٦٣( مــن هــذا القانــون .

 املادة ٧٥
ــذا  ــن ه ــادة )٦٣( م ــم يف امل ــار اليه ــتحقني املش ــد املس ــب اح ــى نصي ــف او انته اذا اوق
ــة يف  ــون انصب ــن يرف ــع املعــاش عــى باقــي املســتحقني منهــم الذي ــون يعــاد توزي القان
املعــاش وذلــك وفقــا للجــدول رقــم )١( املرافــق هلــذا القانــون ، كــام يعــاد التوزيــع عــى 

ــب .  ــف رصف النصي ــبب وق ــتحقني اذا زال س ــؤالء املس ه
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و تكون اعادة التوزيع من اول الشهر التايل حلدوث الواقعة التي رتبت ذلك . 
و يف مجيــع االحــوال خيصــم مــا يكــون قــد رصف دون وجــه حق للمســتحق الــذي اوقف 
ــف او  ــة للوق ــا نتيج ــتحقني مجيع ــي املس ــتحق لباق ــا يس ــد م ــن متجم ــه م ــى نصيب او انته
االنتهــاء حتــى تاريــخ علــم املؤسســة بالواقعــة التــي رتبــت ذلــك وبنســبة مــا يســتحقه كل 
منهــم اىل اآلخريــن ، وذلــك دون االخــالل باملســئولية عــن املبالــغ املنرفــة دون وجــه 
حــق او بحــق باقــي املســتحقني يف الرجــوع عــى مــن رصف هــذه املبالــغ بــام خصــم مــن 

أنصبتهــم .

 املادة ٧٦
حتــدد بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة احــكام اجلمــع بــني النصيــب وبــني 
ــر مــن معــاش . حيــدد القــرار كذلــك مقــدار  ــة يف اكث املعــاش التقاعــدي او بــني االنصب
ورشوط اســتحقاق احلــد االدنــى لنصيــب املســتحق بــام يف ذلــك االنصبــة املســتحقة لكل 

مــن ابنــاء االبــن وبناتــه .
وحيــدد القــرار كذلــك املبلــغ الــذى يــرف للمســتحق مــن نصيبــه ىف املعــاش تقاعــدى 

وىف املعــاش اإلصابــى ومــا يدخــر لــه وحــاالت وقواعــد رصف املبالــغ املدخــرة)*(

 املادة ٧٧
ــات يف  ــاب املعاش ــم واصح ــن عليه ــوق املؤم ــودا بحق ــتبدل نق ــة ان تس ــوز للمؤسس جي
معاشــاهتم التقاعديــة ، وحتــدد القيمــة االســتبدالية وفقــا للجــدول رقــم )٢/أ( او رقــم 

ــون حســب االحــوال .  )٢/ب( املرافقــني هلــذا القان
و جيــب اال يقــل جــزء املعــاش التقاعــدي الفعــيل او االفــرتايض الباقــي بعــد االســتبدال 
عــن )٥٠%( مــن املرتــب املشــار اليــه يف املادتــني )١٩( او )٦١( مــن هــذا القانون حســب 

االحــوال .
و يصــدر الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة قرارا بقواعــد ورشوط وحاالت االســتبدال 
واملبالــغ املطلــوب ردهــا مقابــل ايقــاف العمــل بــه ، عــى ان تكــون مــدة االســتبدال اثنــاء 

اخلدمــة )٥( ســنوات .
 

املادة ٧٧ مكرر
يســتبدل باجلــدول رقــم )٢( املنصــوص عليــه يف املــادة )٧٧( مــن قانــون التأمينــات 

ــون. ــذا القان ــق هل ــدول املراف ــه اجل ــار إلي ــة املش االجتامعي

  املادة ٧٧ مكرر )أ(
تعــاد تســوية قيمــة اجلــزء املســتبدل مــن املعــاش التقاعــدي الفعــيل أو االفــرتايض حلاالت 
االســتبدال القائمــة عــن املــدة املتبقيــة مــن املــدة األصليــة لالســتبدال والســن يف تاريــخ 

العمــل هبــذا القانــون وفــق اجلــدول املرافــق هلــذا القانــون.

 املادة ٧٨
يقــف خصــم اجلــزء املســتبدل من املعــاش التقاعدي عند وفــاة صاحبه او عنــد انتهاء املدة 
املحــددة لالســتبدال او عنــد ايقــاف العمــل بــه طبقــا للفقــرة االخــرية مــن املــادة الســابقة 
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، وتســوى معاشــات املســتحقني عــن صاحــب املعــاش عــى اســاس انــه مل يســتبدل جــزءا 
ــه . من معاش

ــب  ــم طل ــد تقدي ــاش بع ــب املع ــه او صاح ــن علي ــاة املؤم ــى وف ــب ع ــوز ان يرتت و ال جي
االســتبدال حرمــان الورثــة الرشعيــني مــن احلصــول عــى احلقــوق االســتبدالية ملوارثهــم 
باعتبارهــا تركــة ، وذلــك اذا كان طالــب االســتبدال وقــت تقديــم الطلب مســتوفيا لكافة 

رشوط االســتبدال .

 املادة ٧٨ مكرر
اســتثناء مــن حكــم املــادة ١٠ مــن هــذا القانــون ، يفحــص املركــز املــايل لنظــام االســتبدال 
عــى حــدة مــرة عــى األقــل كل ســت ســنوات بعرفة خبــري اكتــواري يعينــه جملــس اإلدارة 

، فــإذا أظهــر الفحــص فائضــا جــاز توزيعــه عــى املســتبدلني طبقــا ملــا يقــرره املجلــس . 
أمــا إذا أظهــر الفحــص عجــزا فيجــب عــى اخلبــري االكتــواري توضيح ســبب هــذا العجز 

والوســيلة الكفيلــة بتالفيه .

 املادة ٧٩
ال جيوز للمستحقني عن املؤمن عليه او صاحب املعاش استبدال معاشاهتم .

 املادة ٨٠
جيــوز بقــرار مــن جملــس الــوزراء منــح معاشــات او مكافــآت اســتثنائية للمؤمــن عليهــم 
ــوا مــن  ــو كان واصحــاب املعاشــات او املســتحقني عنهــم او لغريهــم مــن الكويتيــني ول
غــري اخلاضعــني الحــكام هــذا القانــون . مــع عــدم االخــالل بــام يقــرره جملــس الــوزراء 
ــذا  ــتثنائية احــكام ه ــآت االس ــات واملكاف ــذه املعاش ــى ه ــري ع ــة ت ــكام خاص ــن اح م

القانــون .

املادة ٨١
ــي  ــون ه ــذا القان ــكام ه ــا الح ــتحق طبق ــي تس ــات الت ــآت والتعويض ــات واملكاف املعاش
وحدهــا التــي تلتــزم هبــا املؤسســة ، امــا مــا يســتحق تنفيــذا لقوانــني اخــرى او قــرارات 
ويعهــد للمؤسســة بتنفيــذه فتؤديــه اخلزانــة العامــة اىل املؤسســة بالطريقــة التــي يصــدر هبــا 

قــرار مــن الوزيــر بعــد اخــذ رأي جملــس االدارة .

 املادة ٨٢
املعاشــات واملكافــآت املقــررة بمقتــىض احــكام البــاب الثالــث مــن هــذا القانــون للمؤمن 
عليهــم يف القطاعــني االهــيل والنفطــي ال تقابــل مــن التزامــات صاحــب العمــل يف هــذا 
التأمــني اال مــا يعــادل مكافــأة هنايــة اخلدمــة القانونيــة باملعــدالت الــواردة يف املــادة )٥٤( 

مــن القانــون رقــم ٣٨ لســنة ١٩٦٤ املشــار اليــه . 
يلتــزم اصحــاب االعــامل الذيــن يرتبطــون بانظمــة معاشــات او مكافآت او ادخــار افضل 
بقيمــة الزيــادة بــني ما كانــوا يتحملونــه - يف تلك االنظمــة ومكافأة هناية اخلدمــة القانونية 
حمســوبة عــى االســاس املشــار اليــه يف الفقــرة الســابقة ، وحتســب هــذه الزيــادة عــن كامــل 
مــدة خدمــة املؤمــن عليهــم ســواء يف ذلــك مــدد اخلدمــة الســابقة او املالحقــة لالشــرتاك 
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ــه اىل املؤسســة  يف املؤسســة وتــؤدي خــالل ثالثــني يومــا مــن انتهــاء خدمــة املؤمــن علي
كاملــة دون اجــراء أي ختفيــض ، وتــرف للمؤمــن عليهــم او املســتحقني عنهــم ولــو مل 

يؤدهــا صاحــب العمــل خــالل املــدة املشــار اليهــا .

 املادة ٨٣
جيــوز لصاحــب العمــل ان ينشــئ نظامــا للمعــاش او االدخــار او التأمــني يتضمــن مزايــا 

اضافيــة او تكميليــة هلــذا القانــون . 
مــا جيــوز ابــرام عقــود عمــل مجاعيــة او مشــرتكة بــني صاحــب العمــل والعــامل تتضمــن 

مزايــا معــاش او ادخــار او تأمــني تكميليــة او اضافيــة .
ــار  ــود املش ــة او العق ــا االنظم ــي تقرره ــات الت ــة رصف املعاش ــوىل املؤسس ــوز ان تت و جي
ليهــا وفقــا للــرشوط والقواعــد التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس 

. االدارة 

 املادة ٨٤
ــر الصحــة العامــة حــاالت العجــز الكامــل  ــر باالتفــاق مــع وزي حتــدد بقــرار مــن الوزي
واجلزئــي ونســبة كل منهــام اىل مــا يصيــب املؤمــن عليــه مــن عجــز يف قدرتــه عــى العمــل 

وكذلــك القواعــد التــي يتــم عــى اساســها تقديــر نســبة العجــز .

 املادة ٨٥
حتســب االشــرتاكات التــي يؤدهيــا صاحــب العمــل يف القطاعــني االهــيل والنفطــي - عدا 
الــرشكات اململوكــة للدولــة بالكامــل - وتلــك التــي تقتطــع مــن مرتبــات املؤمــن عليهــم 

العاملــني لديــه خــالل ســنة عــى اســاس املرتــب عــن شــهر ينايــر مــن كل ســنة . 
مــا الذيــن يلتحقــون باخلدمــة يف غري هذا الشــهر فتحســب اشــرتاكاهتم عى اســاس مرتب 
الشــهر الــذي التحقــوا فيــه وذلــك حتــى اول ينايــر التــايل ثــم يعاملــون بعــد ذلــك عــى 

االســاس املبــني يف الفقــرة الســابقة . 
يــري حكــم الفقــرة الســابقة عــى مــن ينطبــق عليهم هــذا القانــون الول مرة . وتســتحق 
االشــرتاكات كاملــة عــن الشــهر الــذي تبــدأ فيــه اخلدمــة وال تســتحق عــن جــزء الشــهر 

الــذي تنتهــي فيــه . 
يف حســاب املرتــب الشــهري ملــن ال يتقاضــون مرتباهتــم مشــاهرة حتــدد عــدد ايــام العمــل 
يف الشــهر بثالثــني يومــا فيــام عــدا مــن ال تــرف هلم مرتبــات عن ايــام الراحة االســبوعية 

فتحــدد عــدد ايــام العمــل يف الشــهر بســت وعرشيــن يوما .
 

املادة ٨٦
ــرشكات  ــي وال ــاع احلكوم ــل يف القط ــب العم ــا صاح ــي يؤدهي ــرتاكات الت ــب االش حتس
اململوكــة للدولــة بالكامــل وتلــك التــي تقتطــع مــن مرتبــات املؤمــن عليهــم فيهــا عــى 

اســاس مرتــب كل شــهر .

املادة ٨٧
اســتثناء مــن احــكام املادتــني الســابقتني جيــوز للوزيــر بنــاء عــى اقــرتاح جملــس االدارة ان 
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يضــع قواعــد خاصــة حلســاب مرتــب املؤمــن عليــه والــرشوط واالوضــاع التــي تتبــع يف 
حتصيــل واداء االشــرتاكات واملبالــغ املســتحقة وفقــا هلــذا القانــون وذلــك يف احلــاالت 

التــي حيددهــا .

 املادة ٨٨
عــى صاحــب العمــل يف القطاعــني االهــيل والنفطــي ان يقــدم للمؤسســة يف شــهر ينايــر 
مــن كل عــام بيانــا بمرتبــات العاملــني لديــه عــن هــذا الشــهر بمــن فيهــم مــن هــم حتــت 
ــب  ــة صاح ــال اقام ــى حم ــان ع ــتمل البي ــب ان يش ــهرية وجي ــرتاكاهتم الش ــار واش االختب
العمــل مهــام تعــددت وان يــوايف املؤسســة شــهريا بــام يطــرأ مــن تغــريات يف عــدد العاملني 

لديــه او مرتباهتــم وعناويــن االماكــن التــي يزاولــون فيهــا عملهــم . 
تقــدم البيانــات املشــار اليهــا يف الفقــرة الســابقة عــى االســتامرات التــي تعدهــا املؤسســة 

هلــذا الغــرض .
 

املادة ٨٩
اذا مل يقــدم صاحــب العمــل البيانــات املنصــوص عليهــا باملــادة الســابقة بالــرشوط 
ــة االداء عــى اســاس آخــر  ــد املقــررة حســبت االشــرتاكات الواجب واالوضــاع واملواعي

ــال .  ــتحقة فع ــرتاكات املس ــاب االش ــني حس ــك اىل ح ــة وذل ــه للمؤسس ــدم من ــان ق بي

يف حالــة عــدم تقديــم بيانــات اصــال او عــدم وجــود الســجالت واملســتندات التــي يتعــني 
عــى صاحــب العمــل حفظهــا وفقــا الحــكام هــذا القانــون يكــون حســاب االشــرتاكات 

املســتحقة بقــرار مــن املؤسســة طبقــا ملــا تســفر عنــه حترياهتــا . 

يكــون لصاحــب العمــل حــق الطعــن يف القــرار املنصــوص عليــه يف الفقــرة الســابقة طبقــا 
الحــكام املــادة )١٠٩( مــن هــذا القانــون بعــد التظلــم منــه امــام اللجنــة املنصــوص عليها 

يف املــادة )١٠٧( مــن هــذا القانــون ووفقــا للمواعيــد املنصــوص عليهــا فيها

 املادة ٩٠
تكــون االشــرتاكات واجبــة االداء يف اول الشــهر التــايل للشــهر املســتحقة عنــه او لصدور 
قــرار املؤسســة املنصــوص عليــه يف املــادة الســابقة ولــو طعــن فيــه . وتــؤدي االشــرتاكات 

عــى اســاس املرتــب كامــال وذلــك بمراعــاة حكــم املــادة )١٣( مــن هــذا القانــون .
 

مادة ٩١
ــغ  ــن املبال ــا م ــرتاكات وغريه ــداد االش ــري يف س ــة التأخ ــل يف حال ــب العم ــزم صاح يلت
املســتحقة وفقــا الحــكام هــذا القانــون ، ســواء يف ذلــك مــا يلتــزم به او مــا يلتــزم باقتطاعه 
مــن مرتبــات املؤمــن عليهــم ، بــاداء مبلــغ اضــايف بواقــع )١%( شــهريا مــن املبالــغ التــي 
تأخــر يف ســدادها وذلــك عــن املــدة مــن تاريــخ وجــوب ادائهــا حتــى تاريــخ الســداد . 
يعفــى صاحــب العمــل مــن اداء املبلــغ االضــايف اذا تــم الســداد خــالل عــرشة ايــام مــن 

تاريــخ وجــوب االداء .
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 املادة ٩٢
يلتــزم صاحــب العمــل الذي مل يقــم بتســجيل كل او بعض عامله خالل امليعــاد املنصوص 
ــات  ــاس املرتب ــى اس ــرتاكات ع ــؤد االش ــون او مل ي ــذا القان ــن ه ــادة )٩٤( م ــه يف امل علي
احلقيقــة بــأن يــؤدي اىل املؤسســة مبلغــا ضافيــا يــوازي )١٠%( مــن االشــرتاكات التــي مل 

يؤدهــا فضــال عــام تقــي بــه املــادة الســابقة . 
كــام يلتــزم صاحــب العمــل بــاداء مبلــغ اضــايف بواقــع )٥٠٠( فلــس عــن كل يــوم يتأخــر 
فيــه عــن اخطــار املؤسســة بالبيانــات واالخطــارات واالســتامرات التــي يتطلبهــا تنفيــذ 

هــذا القانــون .

 املادة ٩٣
ــتحقة  ــغ املس ــرتاكات واملبال ــال االش ــف ارس ــون مصاري ــابقة تك ــوال الس ــع االح يف مجي

للمؤسســة عــى حســاب صاحــب العمــل .
ــاء مــن  ــة جملــس االدارة حــاالت ورشوط االعف ــر بعــد موافق ــرار مــن الوزي و حيــدد بق

ــابقني . ــني الس ــا يف املادت ــوص عليه ــة املنص ــغ االضافي املبال

 املادة ٩٤
يلتــزم صاحــب العمــل بتســجيل العاملــني لديــه اخلاضعــني الحــكام هــذا القانــون لــدى 
ــام مــن تاريــخ التحاقهــم باخلدمــة وجيــوز هلــؤالء ان يوقومــا  املؤسســة خــالل عــرشة اي

بتســجيل اســامئهم يف حالــة امتنــاع او تراخــي صاحــب العمــل يف هــذا التســجيل . 
يصــدر قــرار مــن الوزيــر حيــدد فيــه قواعــد التســجيل املشــار اليهــا واجــراءات احلصــول 
عــى بطاقــة التأمــني والبيانــات التــي تتضمنهــا واالجــراءات التــي تتخــذ يف حالــة فقدهــا 

وقواعــد اســتعامهلا . 
عــى املؤسســة اعطــاء بطاقــة تأمــني لــكل مؤمــن عليــه دون مقابــل ويــؤدي رســم قــدره 

)٥٠٠( فلــس عنــد طلــب بــدل فاقــد .

 املادة ٩٥
ــكام  ــا الح ــه طبق ــن علي ــي او املؤم ــيل والنفط ــني االه ــل يف القطاع ــب العم ــى صاح ع
البــاب اخلامــس مــن هــذا القانــون ان يعلــق يف اماكــن العمــل الشــهادة الدالــة عــى ســداد 
ــر بعــد  ــد بيانــات هــذه الشــهادة قــرار مــن الوزي اشــرتاكه يف املؤسســة ، ويصــدر بتحدي

موافقــة جملــس االدارة .
و عــى املؤسســة اعطــاء هــذه الشــهادة مقابــل )٥٠٠( فلــس عن كل شــهادة او مســتخرج 

منهــا . 
و عــى اجلهــات احلكوميــة التــي ختتــص بــرف تراخيــص او شــهادات معينــة ان تعلــق 
ــم الشــهادة  ــام طالبهــا بتقدي رصف هــذه الرتاخيــص او الشــهادات او جتديدهــا عــى قي

املذكــورة او مســتخرج منهــا .

 املادة ٩٦
ــة  ــدم للمؤسس ــجالت وان يق ــر والس ــه بالدفات ــظ لدي ــل ان حيتف ــب عم ــى كل صاح ع
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الكشــوف والبيانــات واالخطــارات واالســتامرات التــي يتطلبهــا تنفيــذ هــذا القانــون ، 
وذلــك وفقــا للــرشوط واالوضــاع واملواعيــد التــي حيددهــا قــرار مــن الوزيــر بنــاء عــى 
اقــرتاح جملــس االدارة . عليــه كذلــك ان ينشــئ لــكل مؤمــن عليه ملفــا خاصــا بالتأمينات 

االجتامعيــة يــودع فيــه املســتندات التــي حيددهــا القــرار املشــار اليــه .
 

املادة ٩٧
يكــون ملــن يندبــه الوزيــر مــن موظفي املؤسســة صفــة الضبطيــة القضائيــة يف تنفيــذ احكام 
هــذا القانــون والقــرارات املنفــذة لــه ، وهلــم يف ســبيل ذلــك احلــق يف دخــول حمــال العمــل 
ــر  ــة واالطــالع عــى الســجالت والدفات ــات االزم ــادة الجــراء التحري ــده املعت يف مواعي

واالوراق واملحــررات واملســتندات وامللفــات التــي تتعلــق بتنفيــذ هــذا القانــون .

 املادة ٩٨
ــة بالنســبة ملــن تــري عليهــم احــكام  ــاء بالتزاماهتــا املقــررة كامل ــزم املؤسســة بالوف تلت
هــذا القانــون ولــو مل يقــم صاحــب العمــل بتســجيلهم يف املؤسســة او بــأداء االشــرتاكات 

املســتحقة عنهــم .

 املادة ٩٩
ال يمنــع مــن الوفــاء بجميــع مســتحقات املؤسســة حــل املنشــأة او تصفيتهــا او اغالقهــا 
ــع او  ــة او البي ــة او اهلب ــاالرث او بالوصي ــا ب ــا او انتقاهل ــا يف غريه ــها او ادماجه او افالس
النــزول او غــري ذلــك مــن الترفــات . يكــون اخللــف مســئوال بالتضامــن مــع اصحــاب 
االعــامل الســابقني عــن تنفيــذ مجيــع االلتزامــات املســتحقة عليهــم للمؤسســة . اىل انــه يف 
حالــة ايلولــة املنشــأة بــاالرث فتكــون مســئولية اخللــف التضامنيــة يف حــدود مــا آل اليــه 

مــن تركــة .

 املادة ١٠٠
يســتحق املعــاش مــن اول الشــهر الــذي تنتهــي فيــه اخلدمــة ببلــوغ الســن املقــررة قانونــا 

لرتكهــا او بســبب الوفــاة او العجــز الكامــل . 
كــام يســتحق املعــاش مــن اول الشــهر الــذي تقــع فيــه الوفــاة او يثبــت فيــه العجــز الكامــل 
يف حــاالت اســتحقاق املعــاش بعــد انتهــاء اخلدمــة املنصــوص عليهــا يف البنــد )١( مــن 

املــادة )١٧( مــن هــذا القانــون .

املادة ١٠١
يــؤدي املعــاش او النصيــب فيــه عــن الشــهر الــذي يقــع فيــه ســبب الوقــف او االنتهــاء 

عــى اســاس شــهر كامــل .

 املادة ١٠٢
ال جيــوز احلجــز او النــزول عن مســتحقات املؤمــن عليه او صاحب املعاش او املســتحقني 
عنهــام لــدى املؤسســة اال وفــاء لنفقــة حمكــوم هبــا مــن القضــاء او الداء مــا يكــون مطلوبــا 
منهــم للمؤسســة او لبنــك اإلئتــامن الكويتــي او اليــة جهــة حكوميــة وبــام ال جيــاوز الربــع 
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.
ــب  ــه او صاح ــن علي ــى املؤم ــا ع ــتحق هل ــد اس ــون ق ــا يك ــم م ــة خص ــوز للمؤسس و جي
املعــاش قبــل وفاتــه مــن مبالــغ خصــام مــن مســتحقات املســتحقني عنــه يف حــدود ربــع 

ــم .  ــن انصبته ــرف م ــبة املن ــم بنس ــم بينه ــتحقات تقس ــذه املس ه
و يف حالــة التزاحــم بــني الديــون تكــون االولويــة لديــن النفقــة ثــم لباقــي الديــون حســب 

ترتيبهــا املنصــوص عليــه يف الفقــرة االوىل .
 

املادة ١٠٣
يف حالــة احلكــم عــى املؤمــن عليــه او صاحــب املعــاش باحلبــس حيــدد بقــرار مــن الوزيــر 
بعــد موافقــة جملــس االدارة مــن يــرف هلــم املعــاش او املكافــأة او غريمهــا مــن احلقــوق 

املاليــة والــرشوط والقواعــد اخلاصــة بذلــك .

 املادة ١٠٤
يســقط احلــق يف املعــاش او املكافــأة او غريمهــا مــن احلقــوق املاليــة يف حالــة فقــد املؤمــن 
عليــه او صاحــب املعــاش اجلنســية الكويتيــة او ســحبها او اســقاطها وجيــوز للوزيــر ان 
حيــدد بقــرار منــه يف حالــة وجــود مســتحقني مــا يــرف هلــم مــن معــاش او مكافــأة او 

غريمهــا .

 املادة ١٠٥
ــه او صاحــب  مــع عــدم االخــالل باحــكام املــادة الســابقة ال جيــوز حرمــان املؤمــن علي
املعــاش مــن حقــه يف املعــاش او املكافــأة او غريهــا مــن احلقــوق املاليــة االخــرى ويلغــى 

كل حكــم خيالــف ذلــك .

 املادة ١٠٦
تــرف يف حالــة وفــاة املؤمــن عليــه او صاحــب املعــاش منحــة تعــادل مثــيل املرتــب او 
رشحيــة الدخــل الشــهري او املعــاش بــرشط اال تقــل عــن مثــيل احلــد االدنــى للمرتــب يف 

القطاعــني االهــيل والنفطــي طبقــا هلــذا القانــون . 
حتدد بقرار من الوزير رشوط وقواعد رصف هذه املنحة .

 املادة ١٠٧
ال جيــوز رفــع دعــوى بطلــب أي مــن احلقــوق املقــررة بمقتــىض احــكام هــذا القانــون اال 
بعــد مطالبــة املؤسســة هبــا كتابــة خــالل مخــس ســنوات مــن التاريــخ الــذي تعتــرب فيــه هذه 

احلقــوق واجبــة االداء . 
تعتــرب املطالبــة بــاي مــن هــذه احلقــوق مطالبــة بباقيهــا وينقطــع رسيــان امليعــاد املنصــوص 
ــه يف الفقــرة الســابقة بالنســبة للمســتحقني مجيعــا اذا تقــدم احدهــم هبــذا الطلــب ،  علي
ويوقــف بالنســبة اىل عديمــي االهليــة وناقصيهــا اذا مل يوجــد مــن ينــوب عنهــم قانونــا . 
ال جيــوز قبــول الدعــوى املشــار اليهــا يف الفقــرة االوىل قبــل التظلــم مــن القــرار الصــادر 
مــن املؤسســة خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ االخطــار بــه امــام جلنــة يصــدر بتشــكيلها 

وقواعــد الفصــل يف التظلــم امامهــا قــرار مــن الوزيــر . 



التأمينات االجتماعية
قـــــانون التأمــــــــــــني االختيــــــــــــاري 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــني التكمــــــــييل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٨٣       -العودة لفهرس القانون

جيــب البــت يف الطلــب او التظلــم املنصــوص عليهــام يف هــذه املــادة خــالل ثالثــني يومــا 
مــن تاريــخ تقديمــه ، ويعتــرب انقضــاء هــذا امليعــاد دون صــدور قــرار يف الطلــب او التظلم 
بمثابــة قــرار بالرفــض . يكــون الطعــن يف القــرارات الصــادرة مــن اللجنــة املشــار اليهــا 
يف هــذه املــادة خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ اخطــار صاحــب الشــأن باقــرار او انقضــاء 

امليعــاد املحــدد للبــت يف التظلــم اهيــام اســبق .

 املادة ١٠٨
ال جيــوز رفــع الدعــوى بطلــب تعديــل احلقــوق املقــررة هبــذا القانــون بعــد انقضاء ســنتني 
مــن تاريــخ االخطــار بربــط املعــاش بصفــة هنائيــة او مــن تاريــخ الــرف بالنســبة اىل باقي 
ــادة نتيجــة  ــام عــدا حــاالت طلــب اعــادة تســوية هــذه احلقــوق بالزي احلقــوق وذلــك في
ــة التــي  ــاء عــى قانــون او حكــم قضائــي هنائــي وكذلــك االخطــاء املادي تســوية متــت بن

تقــع يف احلســاب عنــد التســوية . 
مــا ال جيــوز للمؤسســة املنازعــة يف قيمــة هــذه احلقــوق يف حالــة صــدور قــرارات اداريــة 
او تســويات الحقــة لتاريــخ تــرك اخلدمــة يرتتــب عليهــا خفــض املرتبــات التــي اختــذت 

اساســا لتقديــر هــذه احلقــوق .

 املادة ١٠٩
ــم القضــاء  ــون تنظي اســتثناء مــن احــكام املرســوم االمــريي رقــم ١٩ لســنة ١٩٥٩ بقان
ــون  ــل يف الطع ــة بالفص ــة والتجاري ــا املدني ــا يف دائرهت ــتئناف العلي ــة االس ــص حمكم ختت

ــابقتني . ــني الس ــا يف املادت ــوص عليه ــات املنص واملنازع

 املادة ١١٠
تســقط حقــوق املؤسســة قبــل اصحــاب االعــامل واملؤمــن عليهــم اصحــاب املعاشــات 

واملســتحقني عنهــم بانقضــاء مخــس ســنوات مــن تاريــخ االســتحقاق . 
يعتــرب مــن اســباب قطــع التقــادم املنصــوص عليــه يف الفقــرة الســابقة كل تنبيــه توجهــه 
املؤسســة اىل صاحــب الشــأن بموجــب كتــاب مــوىص عليــه يتضمــن بيانــا بقيمــة هــذه 

املبالــغ . 
ال يــري التقــادم يف مواجهــة املؤسســة بالنســبة لصاحــب العمــل الذي مل يســبق اشــرتاكه 

يف التأمــني عــن كل عاملــه او بعضهــم اال مــن تاريــخ علــم املؤسســة بالتحاقهــم لديه . 
يســقط حــق صاحــب العمــل يف اســرتداد املبالــغ املدفوعــة منــه بالزيــادة بانقضــاء ثــالث 

ســنوات مــن تاريــخ الدفــع دون ان يطالــب املؤسســة بذلــك .

املادة ١١١
تعفــي مــن الرســوم القضائيــة يف مجيــع درجات التقــايض الدعــاوى التي ترفعها املؤسســة 
او املؤمــن عليهــم او اصحــاب املعاشــات او املســتحقني عنهــم فيــام يتعلــق بتطبيــق احكام 
ــوال  ــع االح ــة يف مجي ــتعجال وللمحكم ــه االس ــى وج ــا ع ــون نظره ــون ويك ــذا القان ه
احلكــم بالنفــاذ املعجــل وبــال كفالــة وهلــا يف حالــة رفــض الدعــوى ان حتكــم عــى رافعهــا 

باملروفــات كلهــا او بعضهــا .
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 املادة ١١٢
ــة  ــال الي ــون حم ــذي ال يك ــأة ال ــاش او املكاف ــزء املع ــا ج ــرف مؤقت ــة ان ت ــى املؤسس ع
ــايل  ــهر الت ــاش يف اول الش ــوية املع ــم تس ــاذا مل تت ــة ف ــوية النهائي ــم التس ــة اىل ان تت منازع
النتهــاء خدمــة املؤمــن عليــه وجــب عليهــا ان تــرف شــهريا نصــف املرتــب الشــهري 
او جــزء املعــاش املشــار اليــه - اهيــام اكــرب اىل ان تتــم التســوية النهائيــة فــاذا قــل املعــاش 
بعــد التســوية عــن املبلــغ الــذي كان يــرف اســرتد الفــرق عــى اقســاط شــهرية ملــدة ال 
تقــل عــن املــدة التــي رصف عنهــا مــن أي مبلــغ تؤديــه املؤسســة اىل صاحــب املعــاش او 

ــه .  املســتحقني عن
و حتــدد بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة رشوط وقواعــد ومواعيــد رصف 

احلقــوق املقــررة هبــذا القانــون واملســتندات الالزمــة لذلــك .

 املادة ١١٢ مكرر
جيــوز لصاحــب املعــاش التقاعــدي أن يطلــب رصف ٧ أمثــال صــايف املعــاش التقاعــدي 

، عــى أن يكــون الســداد بواقــع )١٥%( مــن صــايف املعــاش. 
ويكون ذلك ملرة واحدة طوال احلياة.

واســتثناء مــن ذلــك جيــوز طلــب الــرف مقدمــًا مــرة أخــرى يف حــدود مــا يكــون قــد 
تبقــى مــن احلــد األقــى املشــار إليــه.

 املادة ١١٢ مكرر )أ(
جيــوز لصاحــب املعــاش الــذي رصف وفقــًا للــامدة )١١٢ مكــررًا( مــن قانــون التأمينــات 
ــًا ألحــكام  ــون املتقــدم بطلــب إعــادة التســوية وفق ــل تعديلهــا هبــذا القان ــة قب االجتامعي

املــادة الســابقة .

 املادة ١١٣
مــع مراعــاة حكــم املــادة )١٠٢( مــن هــذا القانــون يكــون للمبالــغ املســتحقة للمؤسســة 
ــار وتســتويف بعــد  ــن مــن منقــول وعق ــع امــوال املدي ــاز عــى مجي ــه امتي بمقتــىض احكام
املروفــات القضائيــة مبــارشة بطريــق احلجــز االداري ويكــون قــرار مديــر عام املؤسســة 

بتســوية هــذه املبالــغ بمثابــة ســند تنفيــذي .
 

املادة ١١٤
اذا عهــد صاحــب العمــل بتنفيــذ اعاملــه او جــزء منهــا اىل مقــاول وجــب عليــه اخطــار 
ــام عــى االقــل .  ــة اي ــه قبــل تاريــخ البــدء بالعمــل بثالث املؤسســة باســم املقــاول وعنوان
يلتــزم املقــاول هبــذا االخطــار بالنســبة للمقــاول مــن الباطــن ويكــون صاحــب العمــل 
ــررة يف  ــاء بااللتزامــات املق ــني يف الوف ــاول مــن الباطــن متضامن ــيل واملق ــاول االص واملق

هــذا القانــون .
  

مادة ١١٥
يكون اجلمع بني املعاشات او بني املعاش واملرتب وفقا للقواعد التالية : 
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١- جيمع املؤمن عليه بني املعاش االصايب وبني املرتب بدون حدود . 
٢- جيمــع صاحــب املعــاش بــني املعــاش االصــايب وبــني املعــاش املســتحق وفقــا الحــكام 
البــاب الثالــث او البــاب اخلامــس بــام ال جيــاوز املرتــب الــذي ســوى عــى اساســه املعــاش 
االخــري او املرتــب الــذي ســوى عــى اساســه املعــاش االصــايب مــزادا بواقــع )٨%( ســنويا 

عــن املــدة مــن تاريــخ اســتحقاقه حتــى تاريــخ اســتحقاق املعــاش االخــري اهيــام اكــرب . 
و يراعى احلد املذكور يف حتديد ما يوزع عى املستحقني يف حالة الوفاة . 

٣- ال جيــوز اجلمــع بــني املعــاش املســتحق وفقــا الحــكام البــاب الثالــث واملعــاش 
املســتحق وفقــا الحــكام البــاب اخلامــس او بني املعــاش التقاعدي واملرتــب اال يف احلدود 
وبالــرشوط والقواعــد التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة .

 املادة ١١٦
يعتــد يف تطبيــق احــكام هــذا القانــون باملســتند الرســمي املعــد الثبــات الســن الــذي يقــدم 
ــن  ــى الس ــرأ ع ــل يط ــاي تعدي ــد ب ــام يعت ــرة ، ك ــا الول م ــرتاك فيه ــد االش ــة عن للمؤسس

الثابتــة بموجبــه اذا تــم يف ميعــاد ال جيــاوز ســنة مــن تاريــخ بــدء االشــرتاك . 
ــة لــدى املؤسســة يف تاريــخ العمــل هبــذه املــادة  ــد بالســن الثابت و اســتثناء مــن ذلــك يعت

ومــا قــد يطــرأ عليهــا مــن تعديــل يف ميعــاد ال جيــاوز ســنة مــن هــذا التاريــخ .

 املادة ١١٧
يكــون حســاب املــدد املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون بالتقويــم امليــالدي . يف حســاب 
مــدة االشــرتاك يف التأمــني جيــرب كــر الشــهر اىل شــهر وجيــرب كــر الســنة اىل ســنة كاملــة 
ــدا  ــام ع ــا في ــه معاش ــن علي ــتحقاق املؤم ــرية اس ــة االخ ــك يف احلال ــأن ذل ــن ش اذا كان م

حــاالت تــرك اخلدمــة باالســتقالة او مــا يف حكمهــا .

 املادة ١١٨
ــد يكــون للمؤمــن عليهــم مــن حقــوق مكتســبة بمقتــىض  ــام ق ــون ب ال يمــس هــذا القان

ــل . ــني افض ــار او تأم ــآت او ادخ ــات او مكاف ــم معاش ــح او نظ ــني او لوائ قوان

املادة ١١٩
مــع عــدم االخــالل بايــة عقوبــة اشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر يعاقــب بالعقوبــات 

املنصــوص عليهــا يف املــواد التاليــة عــن اجلرائــم املشــار اليهــا فيهــا .

 املادة ١٢٠
ــارا او  ــى ٢٢٥ دين ــد ع ــة ال تزي ــدا وبغرام ــهرا واح ــاوز ش ــدة ال جت ــس م ــب باحلب يعاق
باحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن تعمــد اعطــاء بيانــات غــري صحيحــة او امتنــع عمــدا 
عــن اعطــاء البيانــات املنصــوص عليها يف هــذا القانون او القــرارات او اللوائــح املنفذة له 
بقصــد احلصــول عــى امــوال مــن املؤسســة دون وجــه حــق ، ويعاقــب بنفــس العقوبة كل 
مــن تعمــد عــن طريــق اعطــاء بيانــات غــري صحيحــة عــدم الوفــاء بمســتحقات املؤسســة 
كاملــة . ويف مجيــع االحــوال حتكــم املحكمــة بــرد املبالــغ التــي رصفــت بــدون وجــه حــق 

.
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 املادة ١٢١
يعاقــب بغرامــة ال جتــاوز عرشيــن دينــارا كل مــن خيالــف احــكام املــواد )٤٦ ، ٨٨ ، ٩٦( 

مــن هــذا القانــون . 
يف تطبيــق الفقــرة االخــرية مــن املــادة )٩٦( مــن هــذا القانــون تتعــدد الغرامــة بقــدر عــدد 

العــامل الذيــن وقعــت بشــأهنم املخالفــة .

 املادة ١٢٢
ــارا كل صاحــب عمــل ، خيضــع الحــكام هــذا  ــن دين يعاقــب بغرامــة ال تتجــاوز عرشي
القانــون مل يقــم باالشــرتاك يف املؤسســة عــن أي مــن عاملــه ويعاقــب بــذات العقوبــة كل 
صاحــب عمــل حيمــل عاملــه أي نصيــب يف نفقــات التأمــني مل يــرد هبــا نــص خــاص يف 
القانــون وحتكــم املحكمــة مــن تلقــاء ذاهتــا بالــزام صاحــب العمــل املخالــف بــأن يدفــع 

للعــامل قيمــة مــا حتملــوه مــن نفقــات التأمــني . 
تتعدد الغرامة بقدر عدد العامل الذين وقعت يف شأهنم املخالفة .

 املادة ١٢٣
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــن ســتة اشــهر وبغرامــة ال جتــاوز ٢٣٥ دينــارا او باحــدى 
هاتــني العقوبتــني كل مــن افشــى مــن مــو ظفــي املؤسســة رسا مــن ارسار العمــل او غــري 
ذلــك مــن اســاليب العمــل التــي يكــون قــد اطلــع عليهــا بحكــم عملــه او بحكــم املــادة 

)٩٧( مــن هــذا القانــون .

املادة ١٢٤
تــؤول اىل املؤسســة مجيــع الغرامــات واملبالــغ املحكــوم هبا عن خمالفــة احكام هــذا القانون 

ويكــون الــرف منهــا يف االوجــه التي حيددهــا قرار مــن الوزير .

 املادة ١٢٥
تعــاد تســوية املعاشــات التــي اســتحقت طبقــا الحــكام املرســوم االمــريي رقــم ٣ لســنة 
١٩٦٠ والقانــون ٤/١٩٧١ املشــار اليهــام وفقــا الحــكام البــاب الثالــث والفصــل االول 

مــن البــاب الســادس مــن هــذا القانــون . 
ــا يــرف لصاحــب املعــاش  ــب عــى اعــادة التســوية ان يقــل صــايف م ال جيــوز ان يرتت
ــة  ــالوة اجتامعي ــاش وع ــن مع ــه م ــا رصف ل ــوع م ــايف جمم ــن ص ــه ع ــتحقني عن او للمس

ــون . ــذا القان ــل هب ــى العم ــابق ع ــهر الس ــة يف الش ــالء معيش ــالوة غ وع

املادة ١٢٦
ال يرتتــب عــى اعــادة تســوية املعــاش زيــادة اجلزء الــذي جيوز لصاحــب املعاش اســتبداله 

مــن املعاش .

 ١٢٦ مكررا
تعــاد تســوية املعاشــات التقاعديــة املســتحقة ملــن إنتهــت خدمتهــم ىف الفقــرة مــن 
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٢٠٠١/٥/٢٠ م حتــى ٢٠٠٣/١/٣١ ىف اجلهــات غــري احلكوميــة التــى يــرى عليهــا 
حكــم املــادة )٣( مــن القانــون رقــم )١٩( لســنة ٢٠٠٠ املشــار إليــه عــى أســاس إضافــة 
ــخ إنتهــاء اخلدمــة إىل املرتــب  ــة وعــالوة األوالد املســتحقتني ىف تاري العــالوة اإلجتامعي

الــذى ســوى عــى أساســه املعــاش .
كــام تعــاد تســوية املعاشــات التقاعديــة ىف احلــاالت التــى إنتهــت فيهــا اخلدمــة ىف اجلهــات 
املذكــورة خــالل الفــرتة مــن ٢٠٠١/٥/٢٠ م حتــى ٢٠٠٢/٨/١٧ م وذلــك عــى 
األســاس املنصــوص عليــه ىف الفقــرة الســابقة بإفــرتاض رسيــان القواعــد التــى تقــررت 
إلســتحقاق العالوتــني بعــد التاريــخ األخــري إســتنادا للقانــون رقــم )١٩( لســنة ٢٠٠٠ 

املشــار إليــه ، وال تــرف فــروق ماليــة عــن املــاىض . 

 املادة ١٢٧
اســتثناء مــن احــكام املادتــني )٢٧( و )١١٥( مــن هــذا القانــون جيــوز لصاحــب املعــاش 
ان جيمــع بــني املعــاش املســتحق لــه قبل اعــادة التســوية املنصــوص عليها يف املــادة )١٢٥( 
مــن هــذا القانــون وبــني أي مرتــب يتقاضــاه مــن العمــل يف القطاعــني االهــيل والنفطــي 
وكذلــك بــني هــذا املعــاش وبــني أي مكافــأة يتقاضاهــا - وقــت العمــل هبــذا القانــون - 
مــن خزانــة عامــة وحياســب عنــد انتهــاء خدمتــه يف احلالتــني عــى اســاس املــدة اجلديــدة 
وحدهــا بحيــث ال يتجــاوز جممــوع املعاشــني احلــد االقــى للمعــاش املنصــوص عليــه 

يف املادتــني )١٩( او )٢٣( بحســب االحــوال . 
ــل  ــه قب مــع ذلــك جيــوز لصاحــب املعــاش ان يطلــب وقــف رصف املعــاش املســتحق ل
اعــادة التســوية ومعاملتــه عنــد انتهــاء خدمتــه عــى اســاس املدتــني معــا وذلــك خــالل 
ثالثــني يومــا مــن تاريــخ االخطــار باعــادة التســوية او مــن تاريــخ االلتحــاق بالعمــل اهيــام 

اقــرب 

املادة ١٢٨
ــون عــى كل مــن مل  ــاب الســادس مــن هــذا القان تــري احــكام الفصــل االول مــن الب
يســتحق نصيبــا يف املعــاش طبقــا الحــكام املرســوم االمــريي رقــم ٣ لســنة ١٩٦٠ املشــار 
ــتيفاء رشوط  ــخ اس ــن تاري ــون او م ــذا القان ــل هب ــخ العم ــن تاري ــارا م ــك اعتب ــه وذل الي
االســتحقاق املنصــوص عليهــا فيــه اهيــام اقــرب ودون مســاس بحقــوق باقــي املســتحقني 

.
 املادة ١٢٩

تعــاد تســوية حــاالت انتهــاء اخلدمــة يف القطــاع احلكومــي لالســباب املنصــوص عليها يف 
البنديــن )١ ، ٢( مــن املــادة )١٧( مــن هــذا القانــون والتــي مل يســتحق عنهــا معاشــا وفقــا 
الحــكام املرســوم االمــريي رقــم ٣ لســنة ١٩٦٠ املشــار اليــه وذلــك طبقا الحــكام الباب 
الثالــث والفصــل االول مــن البــاب الســادس مــن هــذا القانــون . فيــام عدا حــاالت الوفاة 
او العجــز الكامــل تســرتد املكافــأة التــي ســبق ان اديــت وذلــك عــى اقســاط شــهرية وفقــا 

للجــدول رقــم )٣( املرافــق هلــذا القانون .

 املادة ١٣٠
ال يرتتــب عــى تطبيــق احــكام املــواد الســابقة رصف فــروق ماليــة عــن الفــرتة الســابقة 



التأمينات االجتماعية
قـــــانون التأمــــــــــــني االختيــــــــــــاري 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــني التكمــــــــييل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٨٨       -العودة لفهرس القانون

عــى العمــل باحــكام البــاب الثالــث مــن هــذا القانــون .

 املادة ١٣١
يســتحق عــى اخلزانــة العامــة فــرق صــايف قيمــة االلتزامــات الناجتــة عــن تطبيــق احــكام 
املــواد الســابقة مــن هــذا البــاب ، ويصــدر بتحديــد ذلــك الفــرق قــرار مــن الوزيــر بعــد 
ــوز  ــة وجي ــواري للمؤسس ــري االكت ــن اخلب ــر م ــى تقري ــاء ع ــس االدارة وبن ــذ رأي جمل اخ
اداؤه عــى اقســاط وفقــا للجــدول رقــم )٤( املرافــق هلــذا القانــون وبالــرشوط الــواردة 

فيــه . 
مــا تــؤدي اخلزانــة العامــة اىل املؤسســة مقابل مــا ترفه من معاشــات او اجزاء املعاشــات 
املســتحقة تطبيقــا لنــص املــادة )٤٠( مــن املرســوم االمــريي رقــم ٣ لســنة ١٩٦٠ املشــار 

اليــه .
 

املادة ١٣٢
يصــدر قــرار مــن الوزيــر بتحديــد مواعيــد تســجيل فئــات العاملــني اخلاضعــني الحــكام 
هــذا القانــون واملوجوديــن يف اخلدمــة يف تاريــخ رسيــان احــكام البــاب االثنــي مــن هــذا 
القانــون او الذيــن يلتحقــون باخلدمــة بعــد هــذا التاريــخ وقبــل العمــل بباقــي احكامــه .


