
  
  )103إرشادات نموذج (

  
االلتزام بموافاة المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة باإلشعار خالل عشرة أیام من  ةضرور 

) من قانون 94تاریخ (االلتحاق / االنتهاء) ألي من العاملین الكویتیین وفقًا لحكم المادة(
  1977) لسنة 11رقم (التأمینات االجتماعیة والئحة التسجیل الصادرة بقرار وزیر المالیة 

  
  یلي:نات المطلوبة وفقًا لما اتستوفي جمیع البی

  أوال  : نوع الطلب (تسجیل ألول مرة/سبق تسجیله/انتهاء خدمة).
  -: مرتب المؤمن علیه عند (االلتحاق / انتهاء الخدمة) وهو كالتالي : ثانیا
 الحكومي.بالنسبة للقطاع   -أ

  األساسي.المرتب  -
  یة + عالوة األوالد.العالوة االجتماع -
  .1997) لسنة 1البدالت الخاضعة للتأمین التكمیلي وفقًا ألحكام القرار ( -
  المرتب األخیر) ویحرر عند انتهاء الخدمة ویمثل تاریخ بدء استحقاق المرتب األخیر.بدء (بند تاریخ  -
  بالنسبة للقطاعین األهلي والنفطي. -ب

 المرتب الشامل للمؤمن علیه. -

االجتماعیة هي العالوة الالوة االجتماعیة وعالوة األوالد التــي تصــرف مــن برنــامج إعــادة هیكلــة العالوة  -
ر) وال ادینــ 120تتضــمن عــالوة غــالء المعیشــة وقــدرها ( القــوى العاملــة والجهــاز التنفیــذي للدولــة , وال

 ینار). 50الدعم المالي وقدره(

  المرتب األخیر) ویحرر عند انتهاء الخدمة ویمثل تاریخ بدء استحقاق المرتب األخیر.بدء (بند تاریخ  -
  ثالثا : في حال انتهاء الخدمة یتم استیفاء الخانتین الخاصة بصرف المكافأة المالیة.

  رابعا : االستقطاعات.
 رقم المرجع : -

  * تشمل رقم حكم النفقة أو قرض اإلسكان أو قروض بنك التسلیف.
  االستقطاع .نوع  -

  النفقة . -1
  استقطاعات اإلسكان(تحدید نوع االستقطاع). -2
  قروض بنك التسلیف(تحدید نوع االستقطاع). -3
  الدیون الحكومیة (تدون طبیعة المدیونیة). -4

  مالحظة
  نحطــیكم علمــا بعــدم جــواز خصــم مدیونیــة التركــة مــن مســتحقات  علیــه،فــي حــال وفــاة المــؤمن

 ).102دة(المستحقین طبقًا للما

  للتأمینات.االحتفاظ بنسخ من النماذج المرسلة 

  بعد.وما  1/1/2015یستوفي بیان المكافأة المالیة إذا كان تاریخ انتهاء الخدمة في 

 ) 107في حال إعادة التعیین یرجى استیفاء النموذج الملحق رقم.(   
 



 

 

  
  
  

  ) في حالة االلتحاق / انتهاء الخدمة103إرشادات خاصة بمرفقات نموذج (
  

  عند االلتحاق :ـ
  

 صورة عن مستند الجنسية الحديثة وشهادة الميـالد أو تقدير السـن والبطاقة المدنية سـارية المفعول.  .1
 صورة عن قرار التعيين ـ عقد العمل .  .2  
  بيان تفصيلي بالمرتب (األساسي ، العالوة االجتماعية ، أنواع .  3  

    التكميلي الخاضعة للتأمين  البدالت وقيمة كل بدل من البدالت       
  للقطاع الحكومي ) .       

  إليعاز له بمراجعة المؤسسة افي حالة إعادة تعيين متقاعد يرجى   .4  
  لألهمية .لتأمينات االجتماعيـة العامة ل       

  
  عند انتهاء الخدمة :ـ

  شهادة الميـالد أو تقدير السـن  صورة عن مستند الجنسية الحديثة و  .1  
 المدنية سـارية المفعول.  والبطاقة       

  صوره عن قرار انتهاء الخدمة مرفقا به المستندات المؤيدة كمثال:. 2    
  . صورة عن شهادة الوفاة إذا كان سبب انتهاء الخدمة الوفاة . أ 

  ب. صورة عن كتاب المجلس الطبي العام والكشـف الطبي األول
  ة عدم اللياقة الصحيةنتهاء الخدمعند التعيين إذا كان سـبب ا          
  للعمل.           

  ج. صورة عن كتاب المجلس الطبي العام إذا كان سـبب انتهاء 
  الخدمة بسبب العجز الكلـي الدائم .         

  ، العالوة االجتماعية ، البدالت     بيان تدرج المرتب (األساسي  .3
 تاريخ انتهاء الخدمة . ) من تاريخ االلتحاق وحتىللتأمين التكميلي الخاضعة     

  كشف تفصيلي بتواريخ أيام االنقطاع (للقطاع الحكومي) .  .4
  صورة عن قرارات منح اإلجازات الخاصة بدون راتب وقرار مباشرة   .5

  العمل .     
  صورة عن كتاب موافقة ديوان الخدمـة المدنية على منح المرأة عالوة . 6

  عالوة اجتماعية عنهم . ىلهم وتتقاضياجتماعيـة عن أوالدها اللذين تع    
  لحالة االجتماعية لصاحب العالقة ، على أن يتضمن أسماء وتاريخ ميالد األوالد إقرار ا. 7

  الذين صرف عنهم عالوة اجتماعية بما فيها من قطعت عنهم هذه العالوة خالل خدمة     
  المؤمن عليه.    
  على أن يوضح بها تاريخ بدء صرف العالوة لقطاع األهلي )صورة عن شهادة دعم العمالة الوطنية ( ل. 8

  وتاريخ وقف العالوة وبيان ما إذا كان هناك أي مبالغ مستحقه عن العامل في حال صرف العالوة    
  .اإلجتماعية بالزيادة     
  

وعدم  (االلتحاق/ االنتهاء)بيانات إشعار تحذير تؤكد المؤسسة على أن عدم استيفاء بنسخ من النماذج المرسلة للتأمينات  يرجى االحتفاظ

  إرفاق المستندات المطلوبة يجعل اإلشعار غير مستوفى من الناحية القانونية األمر الذي يتعذر معه قبول المؤسسة لهذا اإلشعار


