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 -: الملخص التنفیذي

األمانة  في دولة الكویت على تنفیذ مشروع " ورقتي" وبمشاركة UNDP اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة یشرف 
لضمان الصبغة  النسائیة اإلجتماعیة الجمعیة الثقافیةوبالتعاون مع العامة للمجلس األعلى للتخطیط والتنمیة 

المحلیة للمشروع، إذ تعد الكویت أول دولة خلیجیة تقوم بتنفیذه بمنھج یھدف إلى جمع المادة القانونیة ومن ثم 
 مراجعتھا وتنقیحھا وتوفیرھا للمرأة وللمجتمع عموما.

 

 -ینقسم المحور االقتصادي كمحور رئیسي إلى أربع محاور فرعیة وھي كتالي: •

 ألعمال متساویة : أجور متساویة أوالً 

 : المساعدات العامة. ثانیاً 

 : الضمان االجتماعي ( التأمینات االجتماعیة) ثالثاً 

 .: المنح السكنیة رابعاً 

 

 

 

 

 التمكین االقتصادي للمرأة

 المنح السكنیة -

 وزارة االسكان

المؤسسة العامة  بنك االئتمان
 للرعایة السكنیة

 الضمان االجتماعي -

التأمینات 
 االجتماعیة

 المساعدات العامة -

وزارة الشئون 
 االجتماعیة

 ھیئة شئون القصر

 األجر المتساوي للعمل المتساوي -

دیوان الخدمة 
 المدنیة

وزارة الشئون 
 االجتماعیة والعمل

 

 3 



 -المقدمة:

ترجع جذور مفھوم التمكین لعقد الستینات من القرن الماضي، حیث ارتبط ظھور ھذا المفھوم بالحركات 
المدنیة واالجتماعیة للمواطنین، ومنذ ذلك الحین استخدم مفھوم التمكین بعدة معاني االجتماعیة المنادیة بالحقوق 

 . سیاسي وكذلك في التنمیة، والعمل االجتماعي وال ، كاالقتصاد وكذلك استخدم في عدة مجاالت
حیاتھ كما امتد مفھوم التمكین كمصطلح للتعبیر عن عملیة فردیة یأخذ فیھا الفرد المسؤولیة والسیطرة على 

 ووضعھ، ویعتبر التمكین كعملیة سیاسیة لمنح المجموعات المھشمة حقوقھم وتوفیر العدالة االجتماعیة لھم. 
وعاد مفھوم التمكین في عقد التسعینات بقوة أثر إعالن الحكومات في مؤتمر القاھرة للسكان والتنمیة في  

م بإزالة كافة العقبات التي تحول دون تمكین المرأة 1995م، ثم في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكین 1994
في الجانب االقتصادي لتتمكن من ممارسة دورھا االقتصادي وتفاعلھا مع السیاسات االقتصادیة وتضمن 

 المؤتمر العدید من البنود التي تؤكد على تمكین المرأة منھا : 

 عزز المكانة االقتصادیة للمرأة رفة التي توالمع على الموارد االقتصادیة والتدریبالمساواة في الحصول 
وقد تم استخدام مفھوم التمكین من قبل المؤسسات الدولیة والمانحین والبنك الدولي في لغتھم وخطاباتھم، وتعالت 

 )1(مرجع رقم  األصوات المنادیة بضرورة تمكین المرأة في جمیع مناحي الحیاة للنھوض بالمجتمع وتنمیتھ.

 : مستویات التمكین
 ھناك ثالث مستویات للتمكین: 

یعبر عن قدرة النساء على السیطرة على حیاتھن، إدراكھن وإحساسھن بقیمتھن وقدراتھن  : المستوى الفردي -1
 وقدرة المرأة على تحدید ھدفھا والعمل على تحقیقھ. 

 یعكس قدرة النساء على تنظیم أنفسھن والعمل الجماعي وإحساسھن بقوتھن في تجمعھن.  : المستوى الجماعي -2
یشیر للمناخ السیاسي واالجتماعي والقواعد االجتماعیة والحوار العام حول ما یمكن أو ال : المستوى الثالث  -3

 )1(مرجع رقم  یمكن للمرأة القیام بھ.

 

  : المجتمعات المدنیة معاییر تستخدم لقیاس مدى تمكین المرأة في
 مدى مشاركة المرأة في اللجان العامة وغیر لجان النساء.  -1
 مشاركة النساء في المواقع القیادیة.  -2
 مشاركة النساء في اتخاذ القرارات.  -3
 إتاحة فرص التدریب غیر التقلیدیة للنساء.  -4
 عمال خارج المنزل. تغییر مفاھیم النساء حول إمكانیة مشاركتھن الفعالة في األ -5
 ثقة النساء في إمكان مشاركتھن للرجال في األعمال العامة.  -6
 تغییر مفاھیم الرجال حول مقدرة النساء في تقلد المناصب العامة.  -7
 تقلد النساء لمناصب ومواقع لیست خاصة بمشاریع نسائیة.  -8
 نسبة اإلناث في الوظائف اإلداریة والمھنیة.  -9

 لنساء في البرلمان. نسبة ا -10
 نسبة النساء في الوزارة والوظائف العلیا ومراكز صنع القرار.  -11
 نسبة النساء في ملكیة األعمال.  -12
 نسبة اإلناث في عدد المتخرجین من مؤسسات التعلیم العالي.  -13
 )1مرجع رقم(عدد النساء اللواتي یملكن حساب مصرفي. -14
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 : التشریعات الكویتیة

الدستور الكویتي بالحقوق التي تناولھا المحور االقتصادي التي وردت في المواد التالیة وھي على قر أ •
 ). 137،  136،  29،  26،  11،  8، 7سبیل المثال ال الحصر (

سنستعرض القوانین الكویتیة الخاصة بالمحور االقتصادي باعتبارھا المرجع القانوني لھذه الدراسة  •
 حیث نعتبرھا فھرس لما سیلیھا من نصوص من تلك القوانین. ولكل المطلعین علیھا

 
 ) 1( مرفق رقم : نظام الخدمة المدنیة.    أوالً 
 ) 2: الدلیل التشریعي للتأمینات االجتماعیة.( مرفق رقم     ثانیاً 
 ) 3: دلیل التأمینات االجتماعیة.( مرفق رقم     ثالثاً 

 ) 4مرفق رقم ( : نظام التأمین التكمیلي.   رابعاً 
 ) 5( مرفق رقم التشریعات ذات العالقة بالتأمین االجتماعي. :  خامساً 
 ) 6( مرفق رقم : قانون العمل الكویتي.  سادساً 
 ) 7( مرفق رقم : قانون المساعدات العامة.   سابعاً 
 ) 8( مرفق رقم  : قانون الھیئة العامة لشئون القصر.    ثامناً 

 ) 9( مرفق رقم  الرعایة السكنیة.: قوانین    تاسعاً 
 ) 10( مرفق رقم : القانون المعدل لبعض أحكام الرعایة السكنیة.  عاشراً 

 
 

 : ستكون القوانین أعاله في الملف المرفق بالترتیب المذكور وذلك لتسھیل عملیة الرجوع  مالحظة
 الخاصة بالمرأة ( محور دراسة التمكین االقتصادي ). للنصوص القانونیة

 -المحور األول : األجر المتساوي للعمل المتساوي:

 یندرج تحت ھذا المحور الفرعي التالي:

 أوالً: الشریحة المستھدفة:

 موظفات القطاع الحكومي. •
 موظفات القطاع الخاص. •

 :ثانیا: الجھات ذات الصلة

كافة و 1979والصادر في 15رقم  قانون الخدمة المدنیة.ومجلس الخدمة المدنیة دیوان الخدمة المدنیة •
 . (قطاع حكومي) 2012إلى  1984القوانین المعدلة لھ والتي صدرت من 

/  6في شأن العمل في القطاع األھلي (  2010لسنة  6رقم  قانونوزارة الشئون االجتماعیة والعمل .  •
 . ( قطاع خاص ) ) 2010

العدل والحریة والمساواة من دعامات المجتمع" نص الدستور الكویتي وفي المادة السابعة منھ على " ی
منھ ایضا على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس مما یعني أن  29وتنص المادة 

 المرأة الكویتیة لھا من الحقوق والواجبات كما ھو الحال بالنسبة للرجل الكویتي .
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 (قطاع حكومي) قانون ونظام الخدمة المدنیة

 -: الوظائــــف العامـــــة 

القانون ،  على ما یلي " في تطبیق أحكام ھذا) من قانون الخدمة المدنیة بنصھ 2تعریف الموظف في المادة ( 
یقصد بالموظف كل من یشغل وظیفة مدنیة من وظائف الجھات الحكومیة أیاً كانت طبیعة عملھ أو مسمى 

 وظیفتھ".

 المدنیة یعتبر الشخص موظفاً بتوافر شرطان :وطبقاً لتعریف قانون الخدمة 

 : الشرط األول •

أن یشغل وظیفة مدنیة بصرف النظر عن كونھا من الوظائف الدائمة أو المؤقتة وأیاً كانت المجموعة الرئیسیة 
أی�اً التي تشتمل علیھا، وأیاً كانت جنسیة شاغلھا كویتي أو غیر كویتي، وأیاً كانت أداة شغلھ ھذه الوظیفة بقرار 

كانت سلطة إصداره أو بعقد أیاً كان نوعھ، وسواء أكان التعی�ین تح�ت التجرب�ة أم ب�دونھا، وس�واء اس�تحق بع�د 
 .وظیفتھانتھاء خدمتھ معاشاً تقاعدیاً أو مكافأة أم لم یستحق شیئاً منھا..وأیاً كانت طبیعة عملھ أو مسمى 

  : الشرط الثاني •

الحكومی��ة ، ب��المعنى ال��ذي ح��دده المش��رع عن��د تعریف��ھ الجھ��ة  أن تك��ون الوظیف��ة م��ن وظ��ائف إح��دى الجھ��ات
 ) المشار إلیھا.2الحكومیة في ذات المادة (

وھكذا یكون توفر ھذا الشرط بالرجوع إلى وظائف الجھ�ات الحكومی�ة المختلف�ة أی�اً كان�ت التس�میة الت�ي تطل�ق 
ك�ون میزانیتھ�ا ض�من المیزانی�ة العام�ة علیھا سواء أكانت وزارة أم إدارة عامة أم ھیئة عام�ة أم غیرھ�ا مم�ن ت

 للدولة أو ملحقة بھا.

 : ستقراء الشرطین سالفي الذكر یتضح لنا اآلتيإومن 

 
 استبعاد الوظائف العسكریة، ومن ثم یكون شاغلوھا من غیر الموظفین بالمفھوم الذي حدده النص. .1
استبعاد الجھات غیر الحكومی�ة، ب�المفھوم ال�وارد بتعری�ف الق�انون للجھ�ة الحكومی�ة، وم�ن ث�م یك�ون   .2

 موظفو ھذه الجھات من غیر الموظفین المعنیین بالنص.
         

 
وضع الشرطین دون ورود ما یالحظ أن المشرع عمد إلى  أعالهوعلیھ فأن المطلع على الشرطین 

سواء أكانت في وزارة أم إدارة عامة أم ھیئة عامة أم غیرھا ممن تكون تستبعد فیھ المرأة من الوظائف 
 )2(مرجع رقم میزانیتھا ضمن المیزانیة العامة للدولة أو ملحقة بھا.
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 : نظام التعیین في قانون الخدمة المدنیة

 المركـــــــــزينظـــام التعیـــــین 
كان النظام المتبع بالنسبة إلجراءات التعیین الخاصة بالموظفین الكویتیین یتمثل في قیام الدیوان بترشیح 
أصحاب المؤھالت للوزارات والجھات الحكومیة المختصة، فإذا وافقت الجھة یتولى الدیوان اتخاذ إجراءات 

صدار قرار التعیین على میزانیة االعتماد التكمیلي، أو یتلقى التعیین ، وبعد استیفاء مسوغات التعیین یقوم بإ
الدیوان كتب ترشیح من الجھة الراغبة في التعیین، ومن ثم اتخاذ اإلجراءات واستیفاء المسوغات الالزمة 

ة، إلصدار قرار التعیین إما على المیزانیة المشار إلیھا في حالة عدم توافر وظیفة شاغرة بمیزانیة الجھة الطالب
أو یطلب من تلك الجھة إصدار القرار إذا توافرت وظیفة شاغرة بمیزانیتھا، أما بالنسبة لغیر المؤھلین فإن 

 تعیینھم یتم عن طریق الجھات بعد مخاطبة الدیوان . 

إال أن مجلس الوزراء وانطالقاً من سیاسة الحكومة الرامیة إلى توفیر فرص العمل للخریجین الكویتیین 
یات تأھیلھم العلمي أو التدریبي ونتیجة للزیادة المضطردة في إعداد ھؤالء الخریجین فقد وافق بمختلف مستو

على الخطة المقترحة من دیوان الخدمة المدنیة  8/8/1999) المنعقد بتاریخ 2/99 – 5في اجتماعھ رقم (
 ) المتضمن ما یلي:551وأصدر قراره رقم (

 یتم التعیین في الوزارات والجھات الحكومیة مركزیاً من قبل دیوان الخدمة المدنیة.  : أوالً     

تقوم الوزارات واإلدارات الحكومیة بموافاة دیوان الخدمة المدنی�ة خ�الل خمس�ة عش�ر یوم�اً باحتیاجاتھ�ا   : ثانیاً 
 من العمالة الوطنیة موزعین حسب مستوى التأھیل والتخصص.

وان خالل عشرة أیام بتحلیل تلك االحتیاجات وتحدید العدد لكل تخصص الذي یمكن تعیین�ھ ف�ي یقوم الدی  : ثالثاً 
 كل جھة دون تجاوز عدد الوظائف في كل درجة باالعتماد التكمیلي.

یتم اإلعالن عن الوظائف والمؤھالت العلمیة المطلوبة لشغلھا عل�ى فت�رتین خ�الل الس�نة المالی�ة وتعل�ق  : رابعاً 
ي دیوان الخدم�ة المدنی�ة عل�ى أن ی�تم توزی�ع احتیاج�ات الجھ�ات عل�ى ھ�اتین الفت�رتین وبح�دود م�ا بشكل بارز ف

 نتائج التوظیف. وإعالنیسمح بھ االعتماد التكمیلي 

یتم الترشیح للوظائف المطلوبة وفق معاییر موض�وعیة تش�مل الدرج�ة العلمی�ة ون�وع المؤھ�ل وت�اریخ  : خامساً 
األخ�رى المطلوب�ة بم�ا یحق�ق تك�افؤ الف�رص والمس�اواة والعدال�ة ب�ین الجمی�ع  الحصول علی�ھ واس�تیفاء الش�روط

 )2(مرجع رقم وینسجم مع احتیاجات كل جھة.

 

 

 

 

 

ب، وأن وفي جمیع األحوال یجب أال یكون طالب العمل مقیداً في الجامعة أو إحدى الكلیات أو المعاھد بالھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدری  
 مضى على تركھ الخدمة في الجھاز الحكومي سنة كاملة.یكون قد 

 

 :الفئات االستثنائیة التي یسمح لھا بتقدیم طلب توظیف من الحاصلین على شھادة الثانویة العامة وما دونھا

الحاصلون على دورات تدریبیة من معاھد . ۳
في القطاع الخاص شریطة أال تقل مدة الدورة 

تعتمدھا ) شھور متصلة ۹(عن عام تدریبي 
.الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب  

المتزوج والمتزوجة . ۲
 والمطلقة واألرملة

 .سنة ۲٥من تجاوز . ۱
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: تقتصر االستثناءات فیم�ا یخ�ص الك�ویتیین الحاص�لین عل�ى ش�ھادة الثانوی�ة العام�ة وم�ا دونھ�ا عل�ى سادساً 
 الفئات التالیة:

 

 سنة. 25من تجاوز سنة  .1

 المتزوج والمتزوجة والمطلقة واألرملة.  .2

 ال تقل مدة الدورة عن عام ت�دریبيالحاصلون على دورات تدریبیة من معاھد في القطاع الخاص شریطة أ  .3
 شھور متصلة) تعتمدھا الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب.  9(

ة وفي جمیع األحوال یجب أال یكون طالب العم�ل مقی�داً ف�ي الجامع�ة أو إح�دى الكلی�ات أو المعاھ�د بالھیئ�ة العام�
 للتعلیم التطبیقي والتدریب، وأن یكون قد مضى على تركھ الخدمة في الجھاز الحكومي سنة كاملة.

 

 -حقـــــــوق الموظفــین وواجبــــاتھم:

تترت��ب للموظ��ف مجموع��ة م��ن الحق��وق تقابلھ��ا مجموع��ة م��ن االلتزام��ات والواجب��ات اإلیجابی��ة منھ��ا والس��لبیة 
اجتماعی�ة) ، ث�م الترقی�ة  -تش�جیعیة  –لمرت�ب والع�الوات بأنواعھ�ا (دوری�ة نذكرھا تباع�اً فنب�دأ ب�الحقوق مث�ل ا

 )2(مرجع رقم واإلجازات ، بعدھا نتحدث عن واجبات الموظفین واألعمال المحظورة علیھم.

 

 -حقــــــوق الموظفــــــــــــین :

 المرتب . .1

 العالوة الدوریة. .2

 العالوة التشجیعیة .3

 الترقیـــــــة. .4

 .االجتماعیةالعالوة  .5

 اإلجـــــازات. .6

 )2(مرجع رقم -حقـــوق أخــرى: .7
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 التعویض عن اإلصابة أثناء العمل وبسببھ. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إجراءات 
تعویض 
 :الموظفین

:یستحق نصف الدیة عن ) :۲(مادة             
 .قطع الید إلى الرسغ          -
 .قطع القدم إلى المفصل         -
 .فقد أو فقء إحدى العینین المبصرتین         -
 .فقد إحدى األذنین السامعتین         -
 .فقد ثدي المرأة أو قطع حلمتھ         -
 .فقد الخصیة          -

 ویعتبر في حكم قطع أو فقد العضو الفقد الدائم       
.لوظیفتھ  

 :تستحق الدیة كاملة عن : )۱(مادة    
 .فقد النفس          -
 .فقد العقل أو فقد الذاكرة         -
 .فقد البصر ولو من عین وحیدة         -
 .فقد السمع ولو من أذن وحیدة          -
 .فقد الشم         -
 .فقد الذوق         -
 .فقد الصوت أو النطق         -
 .كسر العمود الفقري المانع من القیام         -
فقد اإلنجاب لدى أو فقد القدرة الجنسیة          -

.الرجل أو المرأة  

تستحق اإلصابات التالیة الجزء المحدد لھا من الدیة ،   ) :٤(مادة 
وذلك دون إخالل بالحق في التعویض عما یترتب عنھا من إتالف 

:أعضاء أخرى في الجسم  
: )الجائفة(الجرح الواصل إلى التجویف البطني أو الصدري  -أ

 ثلث الدیة
ثلث : )اآلمة(كسر الجمجمة المؤدي إلى ظھور غشاء المخ  -ب

 الدیة
 من الدیة% ۱٥: )المنقلة(كسر العظم ونقلھ من أصل مكانھ  -جـ
 من الدیة% ۱۰: )الھاشمة(كسر العظم  -د

 من الدیة% ۱۰: موت الجنین في بطن أمھ أو اجھاضھ -ھـ
 من الدیة% ٥: )الموضحة(الجرح الكاشف للعظم دون كسره  -و

یستحق فقد كل من األعضاء التالیة  ) :۳(مادة 
:الجزء المحدد لھ من الدیة  

 من الدیة% ٥: فقد السن الدائمة -أ
 من الدیة% ۱٥: فقد اإلبھام -ب
من % ۱۰: فقد اإلصبع فیما عدا اإلبھام -جـ

 الدیة
 من الدیة%  ۷ ۲/۱: فقد سالمي اإلبھام -د

  ۳/۱: فقد سالمي اإلصبع ما عدا اإلبھام -ھـ
 من الدیة% ۳
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 المرتب : -أوالً:
المتساویة  أن المشرع بإقراره ھذا الحق لم یفرق بین الموظفة والموظف وعلیھ ففي الراتب األساسي بالوظائف

 لكلیھما كما ھو واضح بالجدول أدناه. ھناك أجور متساویة

 جدول الدرجات والمرتبات الشھریة للموظفین في الجھات الحكومیة -

مجموعات الوظائف 
 ودرجاتھا

أول 
 المربوط

أخر 
 المربوط

العالوة الدوریة 
 السنویة قیمتھا

المدة الالزمة كحد  عددھا
أدنى للبقاء في 

 الدرجة

 :مجموعة الوظائف القیادیة 
    790  درجة ممتازة 
 - خمس عالوات 16 780 700 وكیل وزارة 

 - خمس عالوات 16 680 600 وزارة مساعدوكیل 
  :مجموعة الوظائف العامة 

 سنتان خمس عالوات 12 580 520 الدرجة (أ) 
 - خمس عالوات 12 520 460 الدرجة (ب) 

 - خمس عالوات 10 460 410 الدرجة األولى 
 - - 10 410 360 الدرجة الثانیة 
 - - 10 360 310 الدرجة الثالثة

 - - 10 310 260 الدرجة الرابعة 
 - - 8 240 200 الدرجة الخامسة 
 - - 7 200 165 الدرجة السادسة
 - - 6 165 135 الدرجة السابعة
 - - 5 135 110 الدرجة الثامنة 

  (**) مجموعة الوظائف الفنیة المساعدة 
 - عشر عالوات 7 295 225 الدرجة األولى 
 خمس سنوات عشر عالوات 6 225 165 الدرجة الثانیة 
 سنتان خمس عالوات 5 165 140 الدرجة الثالثة

 - - 4 140 120 الدرجة الرابعة 
 - - 3 120 105 الدرجة الخامسة 
 - - 3 105 90 الدرجة السادسة 

 (**) مجموعة الوظائف المعاونة 
 خمس سنوات - 5 210 160 الدرجة األولى 
 -  4 160 120 الدرجة الثانیة 
 -  3 120 90 الدرجة الثالثة 
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 )2(مرجع رقم

 -العالوة الدوریة والعالوة التشجیعیة والترقیـــــــة:-: وخامساً  ورابعاً  ثالثاً 

 

المتس�اویة ھن�اك الع�الوة أن المشرع بإقراره بھذه الحقوق ل�م یف�رق ب�ین الموظف�ة والموظ�ف وعلی�ھ فف�ي الوظ�ائف 
 الدوریة والعالوة التشجیعیة والترقیـــــــة متساویة لكلیھما .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )2(مرجع رقم

 

 

 

 

 

 

 -:من یستحق العالوة االجتماعیة -

 فئة متزوج

توفیت زوجتھ  ذيوھي التي تمنح للموظف المتزوج أو ال
سنة عند وفاة الزوجة،  ۲٤الوحیدة ولدیھ ولد أو أكثر دون سن 

كما تمنح للموظفة التي كانت تتقاضى العالوة بفئة متزوج قبل 
بسبب زواجھا من غیر موظف حكومي ، بحیث  ۱/۷/۱۹۷۹

تستمر في التقاضي بصفة شخصیة وحتى تزول األسباب التي 
 .من أجلھا قررت لھا ھذه العالوة بھذه الفئة

 فئة أعزب

تندرج تحت ھذه الفئة الموظفین العزاب 
والموظفات عموما متزوجات أم غیر 

 متزوجات
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 : المرأة الكویتیة العاملة في القطاع الحكومي. المقصود بالموظفة بالجدول أعاله

 -: الموظفة عالوة اجتماعیة عن أوالدھافیھا منح الحاالت التي ت

عدم تقاضي الموظفة نفقة عن أوالدھا ممن 
ذلك وتندرج ضمن ،  نفقتھم ى األبتجب عل

 الحاالت التالیة

وجود األب في السجن تنفیذاً .۱
ألحكام جزائیة بالكویت ویثبت 
ذلك بشھادة من وزارة الداخلیة 

الثبات الحالة  -إدارة تنفیذ األحكام
 .التي علیھا األب

صدور أحكام غیابیة بالسجن .۲
على األب وغیر معروف مكان 
تواجده ویثبت ذلك بشھادة من 

 .وزارة العدل

صدور أحكام باألبعاد القضائي .۳
)  لألب غیر الكویتي(أو اإلداري 

ویثبت ذلك بشھادة من وزارة 
 .الداخلیة

عدم تواجد األب بالكویت بسبب .٤
الغیبة الطویلة عن البالد أو عدم 
حصولھ على إقامة أو تأشیرة 
دخول ویثبت ذلك بشھادة من 

 .وزارة الداخلیة

عدم تمكن الموظفة من تنفیذ .٥
األحكام النھائیة الصادرة بالنفقة 
ویثبت ذلك بشھادة من وزارة 

 .إدارة التنفیذ – العدل

عدم قدرة األب على اإلنفاق      .٦
على أبناءه ویثبت ذلك بحكم 

 .قضائي

عجز والد األبناء عن العمل أو الكسب  -
 :بشرط

أن یكون األب عاجزاً عن  – أ
العمل أو الكسب صحیاً ویثبت 
ذلك بشھادة من الھیئة الطبیة 

المجلس الطبي (المختصة 
 ).العام

إذا كان  -عدم تقاضي األب  -ب
معاشاً تقاعدیاً ویثبت  – كویتیاً 

ذلك بشھادة من المؤسسة العامة 
 .للتأمینات االجتماعیة

عدم تقاضي لألب أو  -ج
الموظفة أو األوالد مساعدة من 

الخزانة العامة ویثبت ذلك 
بشھادة من وزارة الشئون 

 .االجتماعیة والعمل

إذا كان  – أال یكون لألب -د
مصدر دخل خاص  – كویتیاً 

من عقار أو تجارة یستطیع ان 
ینفق منھ على أوالده ویثبت 

ذلك بشھادة من التسجیل 
العقاري بعدم تملكھ عقار یدر 
علیھ دخل وشھادة من وزارة 

بعدم  -السجل التجاري –التجارة
وجود رخص تجاریة مسجلة 

 .باسمھ

وفاة والد أبناء الموظفة  
 بشرط

أال یكون لألب  – أ
إذا كان  – المتوفى

معاشاً تقاعدیاً  – كویتیاً 
لكل ولد من المطلوب 
 .الصرف لھم نصیب فیھ

أال تتقاضى – ب
الموظفة أو األوالد 
مساعدة من الخزانة 
العامة ویثبت ذلك 
بشھادة من وزارة 
الشئون االجتماعیة 

 .والعمل

إذا كان  – یشترط للصرف في كافة األحوال أال یكون لألب •
معاش تقاعدي أو مصدر دخل خاص من عقار أو  – كویتیاً 

الموظفة أو األوالد أي مساعدة من تجارة مع عدم تقاضیھ أو 
 الخزانة العامة بصفة دوریة.

مع مراعاة أن صرف العالوة االجتماعیة للموظفة یكون عن  •
 2000) لسنة 19خمسة أبناء فقط عمالً بأحكام القانون رقم (

 المشار إلیھ.
تاریخ استحقاقھا: یبدأ حق الموظفة في ھذه العالوة من تاریخ   •

  تحقق السبب الموجب للمنح.
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 -العالوة االجتماعیة : : سادساً 
  : مفھوم العالوة االجتماعیة

للموظف إلعانتھ على مواجھة أعباء المعیشة وتختلف فئاتھا وفقاً للجدول المرافق قررت العالوة االجتماعیة 
 والذي جري تعدیلھ أكثر من مرة.

وھذه العالوة ال تمنح إال للموظفین الكویتیین حیث تقرر بعد التحریر وقف صرفھا للموظفین غیر الكویتیین 
وأعید التعاقد معھم فقد تم  1/8/1990في الخدمة قبل الذین یتم تعیینھم ألول مرة، وأما الذین كانوا موجودین 

 ضم قیمة ھذه العالوة كزیادة خاصة إلى المكافأة الشھریة التي تمنح لھم.

والذي  1979) لسنة 1وتم تنظیم منح ھذه العالوة بموجب القرار الصادر من مجلس الخدمة المدنیة رقم (
، كما تم تعدیل ھذا القرار أكثر من مرة لمسایرة تضمن قواعد وأحكام وشروط المنح والحرمان والوقف 

 الظروف المستجدة.

وباستعراض نصوص ذلك القرار نجد أنھ قد قضي في مادتھ األولى بمنح الموظفین الكویتیین المعینین على 
مجموعات الوظائف الدائمة عالوة اجتماعیة وفقاً لما ھو مدون بالجدول المرافق باإلضافة إلى عالوة 

 ) دینار عن كل ولد.50ة عن أوالدھم بفئة (اجتماعی

 : ھل یحق للموظفة الكویتیة العالوة االجتماعیة أسوة بالموظف الكویتي ؟  والسؤال ھنا

 ستحقاق العالوة االجتماعیة : إ
 وھذه العالوة تنقسم إلى فئتین: 

 : بفئة أعزب  الفئة األولى

 سواء كن متزوجات أم غیر متزوجات.وھي التي تمنح للموظفین العزاب والموظفات عموماً 

 )2(مرجع رقم الفئة الثانیة: عالوة بفئة متزوج

س�نة عن�د وف�اة  24توفیت زوجت�ھ الوحی�دة ولدی�ھ ول�د أو أكث�ر دون س�ن  ذيالتي تمنح للموظف المتزوج أو الوھي 
بس��بب زواجھ��ا م��ن غی��ر  1/7/1979الزوج��ة، كم��ا تم��نح للموظف��ة الت��ي كان��ت تتقاض��ى الع��الوة بفئ��ة مت��زوج قب��ل 

موظف حكومي ، بحیث تستمر في التقاضي بصفة شخصیة وحتى تزول األسباب الت�ي م�ن أجلھ�ا ق�ررت لھ�ا ھ�ذه 
 ذه الفئة.العالوة بھ

فھي تمنح بقیمة خمسین دیناراً لكل ولد بدون حد أقصى لعدد األوالد، وقد زیدت بنسبة  : أما بالنسبة لعالوة األوالد
بحی�ث أص�بح مق�دار  9/10/1996المعمول ب�ھ م�ن  1996) لسنة 49% لألوالد المعاقین بموجب القانون رقم (50

 ) دیناراً.75العالوة لھذه الفئة (

في شأن دعم العمالة الوطنیة وتشجیعھا للعم�ل ف�ي الجھ�ات غی�ر الحكومی�ة ،  2000لسنة  19نون رقم ثم صدر القا
وقضى في مادتھ الثالثة بأن تكون عالوة األوالد خمسین دینار عن كل ولد وحتى الولد الخامس ، مع ع�دم اإلخ�الل 

بالنس��بة إل�ى م�ا یس��تحقونھ م�ن ع��الوة ب�الحقوق المكتس�بة للع��املین ف�ي الجھ�ات الحكومی��ة قب�ل ص��دور ھ�ذا الق�انون 
 اجتماعیة وعالوة أوالد، ویصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنیة القرارات المنظمة لذلك.

بشأن منح العالوة االجتماعیة وعالوة  2001) لسنة 390صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 20/5/2001وبتاریخ 
الحكومیة والشركات المملوكة للدولة بالكامل وقضى في مادتھ الثانیة بمنح الذكور من األوالد للعاملین في الجھات 
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دینار عن كل ولد بحد أقصى خمسة أوالد، تزاد ھذه  50العاملین في الجھات المنصوص علیھا عالوة أوالد قیمتھا 
لمن یتقاضاھا حالیاً من  % من قیمتھا، على أن یستمر صرف عالوة األوالد50العالوة عن الولد المعاق بمقدار 

العاملین في تلك الجھات عن أكثر من خمسة أوالد، وذلك بصفة شخصیة، وقضت المادة الثالثة باستمرار تطبیق 
قواعد وأحكام وجداول العالوة االجتماعیة الواردة في القوانین واللوائح المعمول بھا حالیاً، كما أكد قرار مجلس 

صرف ألكثر من خمسة أوالد إال لمن كان یصرف قبل صدور القانون، ثم أصدر ) على عدم ال957الوزراء رقم (
بشأن قواعد صرف عالوة األوالد وطلب فیھ من الجھات  2001) لسنة 20دیوان الخدمة المدنیة تعمیمھ رقم (

 : الحكومیة مراعاة ما یلي

عالوة ألكثر من خمسة أوالد یستمرون في  10/5/2000العاملون الموجودون في الخدمة ویتقاضون في  :أوالً 
 ، وال تصرف لھم عالوة أوالد عن األوالد الذین یولدون بعد ذلك التاریخ. بصفة شخصیةصرفھا 

تمر الصرف لھم عالوة أوالد عن خمسة یس 10/5/2000العاملون الموجودون في الخدمة ویتقاضون في  : ثانیاً 
 عن ھذا العدد ، وال یصرف لھم عالوة عن األوالد الذین یولدون بعد ذلك التاریخ.

عالوة أوالد ألقل من خمسة أوالد یستمر  10/5/2000العاملون الموجودون بالخدمة ویتقاضون في  : ثالثاً 
 )2(مرجع رقم الصرف لھم عن األوالد الذین یولدون بعد ھذا التاریخ وحتى الولد الخامس فقط.

خالل الفترة من تاریخ صدور القانون في  –لمعالجة حاالت من أنجبوا من األوالد بعد الولد الخامس  : رابعاً 
فإنھ یتم الصرف خالل  20/5/2000في  2001) لسنة 390وقبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 10/5/2000

وال یستمر  20/5/2001لالحقة لصدور القرار في الفترة المشار إلیھا ، ثم یوقف الصرف عنھم عن الفترة ا
 لو زاد ذلك العدد عن خمسة أوالد.و 10/5/2000الصرف إال عن األوالد الذین أُنجبوا قبل صدور القانون في 

وما بعده تصرف لھم عالوة أوالد بحد  10/5/2000العاملون الذین یلتحقون بالخدمة اعتباراً من تاریخ  : خامساً 
 أقصى خمسة أوالد.

یجب استیفاء نموذج "إقرار الحالة االجتماعیة " (المرفق) من كل موظف ، وكذا من كل موظفة تتقاضى  : سادساً 
 ویتم تحدیث بیاناتھ كل ستة شھور. –عالوة اجتماعیة عن أبنائھا وفقاً للقواعد المعمول بھا 

 الجھات المذكورة. سریان باقي القواعد واألحكام المعمول بھا حالیاً في شأن ھذه العالوة على : سابعاً 

 

 

كما یقضي الق�رار بم�نح الموظف�ة ع�الوة اجتماعی�ة ع�ن أوالدھ�ا ف�ي  : منح الموظفة عالوة اجتماعیة عن أوالدھا
حالة وفاة والدھم أو عجزه عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضیھ أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة 

 : بصفة دوریة أو إعالتھا أوالدھا دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب علیھ نفقتھم ، وذلك وفقاً لما یلي

 

 : ة والد أبناء الموظفة بشرطوفا )1(

 معاشاً تقاعدیاً لكل ولد من المطلوب الصرف لھم نصیب فیھ. –إذا كان كویتیاً  –أال یكون لألب المتوفى  –أ 

أال تتقاضى الموظفة أو األوالد مساعدة من الخزانة العامة ویثبت ذلك بشھادة من وزارة الشئون االجتماعیة –ب 
 والعمل.
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   : األبناء عن العمل أو الكسب بشرطعجز والد  )2(

أن یكون األب عاجزاً ع�ن العم�ل أو الكس�ب ص�حیاً ویثب�ت ذل�ك بش�ھادة م�ن الھیئ�ة الطبی�ة المختص�ة (المجل�س  –أ 
 الطبي العام).

معاش��اً تقاع��دیاً ویثب��ت ذل��ك بش��ھادة م��ن المؤسس��ة العام��ة للتأمین��ات  –إذا ك��ان كویتی��اً  -ع��دم تقاض��ي األب  -ب
 .االجتماعیة

ع�دم تقاض�ي ل��ألب أو الموظف�ة أو األوالد مس�اعدة م��ن الخزان�ة العام��ة ویثب�ت ذل�ك بش��ھادة م�ن وزارة الش��ئون  -ج
 االجتماعیة والعمل.

مص�در دخ�ل خ�اص م�ن عق�ار أو تج�ارة یس�تطیع ان ینف�ق من�ھ عل�ى أوالده  –إذا ك�ان كویتی�اً  –أال یكون ل�ألب  -د
السجل  –تملكھ عقار یدر علیھ دخل وشھادة من وزارة التجارة  ویثبت ذلك بشھادة من التسجیل العقاري بعدم

 بعدم وجود رخص تجاریة مسجلة باسمھ. -التجاري

 

 )2(مرجع رقم عدم تقاضي الموظفة نفقة عن أوالدھا ممن تجب علیھ نفقتھم: )3(

 وتندرج ضمن ھذه الحالة الحاالت التالیة:

وجود األب في السجن تنفیذاً ألحكام جزائیة بالكویت ویثبت ذلك بشھادة م�ن وزارة الداخلی�ة إدارة تنفی�ذ  .1
 الحالة التي علیھا األب. إلثبات -األحكام

صدور أحك�ام غیابی�ة بالس�جن عل�ى األب وغی�ر مع�روف مك�ان تواج�ده ویثب�ت ذل�ك بش�ھادة م�ن وزارة  .2
 العدل.

 اإلداري (لألب غیر الكویتي) ویثبت ذلك بشھادة من وزارة الداخلیة. صدور أحكام باألبعاد القضائي أو .3

عدم تواجد األب بالكویت بسبب الغیبة الطویلة عن البالد أو عدم حص�ولھ عل�ى إقام�ة أو تأش�یرة دخ�ول  .4
 ویثبت ذلك بشھادة من وزارة الداخلیة.

 –ذل�ك بش�ھادة م�ن وزارة الع�دل عدم تمكن الموظفة من تنفی�ذ األحك�ام النھائی�ة الص�ادرة بالنفق�ة ویثب�ت  .5
 إدارة التنفیذ.

 عدم قدرة األب على اإلنفاق على أبناءه ویثبت ذلك بحكم قضائي. .6

مع�اش تقاع��دي أو مص�در دخ��ل  –إذا ك��ان كویتی�اً  –ویش�ترط للص�رف ف��ي كاف�ة األح�وال أال یك��ون ل�ألب 
خاص من عقار أو تج�ارة م�ع ع�دم تقاض�یھ أو الموظف�ة أو األوالد أي مس�اعدة م�ن الخزان�ة العام�ة بص�فة 

 دوریة.

مع مراعاة أن صرف العالوة االجتماعیة للموظفة یك�ون ع�ن خمس�ة أبن�اء فق�ط عم�الً بأحك�ام الق�انون رق�م 
 المشار إلیھ. 2000) لسنة 19(
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 :  ة االجتماعیة بفئة متزوجوقف العالو

ویوق��ف ص��رف ھ��ذه الع��الوة ف��ي حال��ة ط��الق الزوج��ة الوحی��دة ، وذل��ك اعتب��اراً م��ن أول الش��ھر الت��الي 
لصیرورة الطالق بائناً وللطالق البائن صوراً متعددة مثل الطالق الرجعي الذي تحول إلى طالق بائن بعد 

والطالق قبل الدخول والخلع وما نص عل�ى كون�ھ بائن�اً انقضاء فترة العدة، والطالق المكمل للثالث طلقات 
كالتطلیق بحكم قضائي ، كما تص�رف الع�الوة بفئ�ة أع�زب ف�ي حال�ة وف�اة الزوج�ة ، إال أن�ھ ف�ي حال�ة وف�اة 

 الزوجة الوحیدة فإن الموظف یعامل معاملة المتزوج من حیث صرف العالوة بالشرطین اآلتیین:

 للعالوة االجتماعیة بفئة متزوج.أن یكون عند وفاة زوجتھ مستحقاً  .1

 أن یكون لھ عند وفاة الزوجة ولد أو أكثر دون سن الرابعة والعشرین.  .2

 وقف صرف العالوة االجتماعیة عن األوالد: 

 )2(مرجع رقم أما بالنسبة لعالوة األوالد فیوقف صرفھا في الحالتین اآلتیتین:

رین أیھما أسبق ، وذلك ما لم یكونوا ع�اجزین ع�ن إعالة األبناء أنفسھم أو بلوغھم سن الرابعة والعش . أ
 العمل.

 إعالة البنات أنفسھن أو زواجھن أیھما اسبق. . ب

وال یعتبر الولد الذي یتقاضى مكافأة أو مخصصات مالیة من الدولة أثناء تلقیھ التدریب أو التعلیم بأح�د 
 أحكام ھذا البند.المراكز أو الكلیات أو المعاھد أو المدارس معیالً نفسھ في تطبیق 

 

 أحكام عامة للعالوة االجتماعیة : 
 ستحقاقھا : إتاریخ  .1

یبدأ حق الموظف في العالوة االجتماعیة ع�ن ول�ده م�ن ت�اریخ ال�والدة كم�ا ف�ي الش�ھادة المثبت�ة للبن�وة، أم�ا 
 الموظفة فیبدأ حقھا في ھذه العالوة من تاریخ تحقق السبب الموجب للمنح.

 :  . مستندات الصرف2

 تثبت الزوجیة بوثیقة عقد الزواج أو ما یقوم مقامھا. إثبات الزوجیة:     . أ

بشھادة المیالد أو بشھادة رسمیة مستخرجة من سجالت الموالید وتقرر أخی�راً إثباتھ�ا  إثبات البنوة: . ب
 بالبطاقة المدنیة.

 یثبت العجز عن العمل بقرار من الھیئة الطبیة المختصة. إثبات العجز عن العمل: ج.

إذا تخل��ف الموظ��ف ع��ن تق��دیم م��ا یثب��ت حق��ھ ف��ي الع��الوة  : التخل��ف ع��ن تق��دیم إثب��ات الح��ق فیھ��اد. 
االجتماعیة وانقضت السنة المالیة التي حدث فیھا تغیی�ر حالت�ھ االجتماعی�ة دون تق�دیم اإلثب�ات ف�إن 

 العالوة تصرف لھ من أول السنة المالیة التي یقدم فیھا اإلثبات.

تأخذ العالوة االجتماعیة حك�م المرت�ب فتص�رف كامل�ة أو مخفض�ة  جتماعیة بالمرتب:. عالقة العالوة اال3
تبع��اً ل��ھ وت��دخل ھ��ذه الع��الوة ض��من عناص��ر المرت��ب المحس��وبة عل��ى أساس��ھ االش��تراكات الش��ھریة 

 للتأمینات االجتماعیة.

وفقاً للنموذج المعد لذلك،  علیھ أن یقدم بیاناً بحالتھ االجتماعیة واجب الموظف بالنسبة للعالوة االجتماعیة : .4
 )2(مرجع رقم وعلیھ أن یبلغ الجھة الحكومیة التابع لھا بكل تغییر یطرأ على حالتھ االجتماعیة.
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إذا قدم الموظف بیانات غیر صحیحة أو كاذبة أو تخلف ع�ن اإلب�الغ بم�ا ط�رأ م�ن تغیی�ر  : جزاء المخالفة  .5
عل��ى حالت��ھ االجتماعی��ة بقص��د الحص��ول عل��ى زی��ادة عم��ا یس��تحقھ ، فإن��ھ یع��رض نفس��ھ للمس��اءلة الجزائی��ة 

 باإلضافة إلى مؤاخذتھ تأدیبیاً واسترداد ما صرف لھ دون وجھ حق.

 ماعیة :وفیما یلي جدول العالوة االجت -

 جدول العالوة االجتماعیة •

 العالوة االجتماعیة الدرجة المجموعة
 متزوج أعزب

 
 القیادیة

 448 448 ممتازة
 425 425 وكیل وزارة

 400 400 وكیل وزارة مساعد
 

 
 
 
 
 

 العامة

 368 268 " أ "
 352 253 " ب "
 328 235 األولى
 315 222 الثانیة
 291 203 الثالثة
 278 190 الرابعة
 250 169 الخامسة
 242 161 السادسة
 222 147 السابعة
 216 141 الثامنة

 
 
 

 الفنیة المساعدة

 282 189 األولى
 255 167 الثانیة
 235 154 الثالثة
 230 149 الرابعة
 215 140 الخامسة
 211 136 السادسة

 
 

 المعاونة
 253 165 األولى
 230 149 الثانیة
 211 136 الثالثة

 

 )2(مرجع رقم
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 : اإلجـــــازات :  سابعاً 

 
تھتم نظم الخدمة المدنیة بأن یستظل موظفو الدولة بقدر من الرعایة لكي یتمكنوا من أداء واجبات الوظیفة العامة 

 وإقبال.بنفوس راضیة مطمئنة بما ینعكس أثره على أعمالھم وعلى أداء الخدمة العامة المناطة بھم بحماس 

ومما ال شك فیھ أن الموظف ال یستطیع القیام بواجبھ وھو في حالة مضنیة من اإلرھاق أو مصاب بعلھ أو منشغل 
البال بھموم النفس بسبب بعض الظروف واألسباب التي یتعرض لھا، إذ تقتضي سنة الحیاة الذي فطر هللا الناس 

 ذل أو كل فترة زمنیة معینة.علیھا أن یخلد اإلنسان للراحة سواء بعد كل مجھود یب

لذا فأنھ البد ألي نظام یتناول عالقات العمل أن یبحث ھذه الظروف واألسباب ویقوم بحصرھا ویجیز لإلنسان 
العامل في أي مجال من مجاالت العمل أن ینقطع عن أداء عملھ عندما یتعرض لظروف من ھذه الظروف أو یقوم 

تحقیق مصلحة مشتركة مصلحة العامل من جھة ومصلحة العمل ذاتھ من بھ سبب من ھذه األسباب، وذلك من أجل 
 جھة أخرى.

واألصل في مجال الخدمة المدنیة أن الموظف ال یجوز لھ أن ینقطع عن عملھ ویعود ھذا األصل إلى نتیجة منطقیة 
اد فال یحق لھم ھي أن الموظفین مسئولین عن سیر المرافق العامة التي یعملون بھا على وجھ االنتظام واالضطر

 االنقطاع عن أعمالھم دون إذن مسبق ودون تنظیم یكفل حسن أداء العمل.

ومن ناحیة أخرى فإن من الممیزات التي تترتب على اعتبار الوظیفة مھنة یتفرغ لھا الموظف ویتقاضى عنھا أجر 
اصة أو بسبب مرض یعتبر مصدر دخلھ الوحید ھو تقریر الحق للموظف بالتغیب عن عملھ سواء بسبب ظروف خ

 أصابھ.

وھذه المدد التي یسمح فیھا للموظف بالتغیب عن عملھ لألسباب التي نص علیھا المشرع اصطلح على تسمیتھا 
 باإلجازات وھي متنوعة بحسب سبب منحھا.

) من قانون الخدمة المدنیة بأال یجوز للموظف أن ینقطع عن عملھ إال في حدود 23ولھذا فقد قضت المادة (
 )2(مرجع رقم ازات التي یصرح لھ بھا.اإلج

 

 ) من نظام الخدمة المدنیة تحدید أنواع ھذه اإلجازات على الوجھ التالي:35وقد تناولت المادة (

 جازة طارئة.إ .1

 إجازة دوریة . .2

 إجازة خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب. .3

 إجازة مرضیة. .4

 
 )2(مرجع رقم
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 :اإلجازات الخاصة للمرأة بمرتب كامل

إجازة 
المعاقة 
:الحامل   

نصت المادة 
من ) ۸(

القانون رقم 
لسنة  ٤۹

۱۹۹٦ 
بشأن رعایة 

المعاقین 
على منح 

ھذه اإلجازة 
للموظفة 
المعاقة 

الحامل، ال 
تحسب من 
إجازاتھا 
األخرى، 
بشرط أن 
توصي 
اللجنة 

الطبیة بأن 
حالتھا 

 .تتطلب ذلك

إجازة رعایة الطفولة لمرافقة 
 :طفل مریض

من ) ج/  ۱(نصت المادة 
على  ۲۰۱۱لسنة  ۷رقم قرار
تستحق الموظفة الكویتیة  أنھ

وغیر الكویتیة اجازة خاصة 
 .براتب كامل 

 :أھم مبادئ ھذه اإلجازة 
لم یحدد المشرع مدة ھذه  -

 .اإلجازة
لم یشترط المشرع سناً معینة  -

للطفل، بل ترك ذلك لظروفھ 
وحالتھ الصحیة ومدى حاجتھ 

 .لوالدتھ
تثبت حاجة الطفل لمرافقة  -

والدتھ لھ بناء على تقریر طبي 
 .معتمد من وزارة الصحة

 .تكون بمرتب كامل -

إجازة عدة المتوفى 
 :عنھا زوجھا

من ) ٤۸(المادة  وفقا
یجوز "  النظام بأنھ

بموافقة الوزیر منح 
الموظفة المسلمة التي 
یتوفى زوجھا إجازة 
خاصة بمرتب كامل 

لمدة أربعة أشھر 
وعشرة أیام من تاریخ 

 ".الوفاة

 :أھم مبادئ ھذه اإلجازة
أن تكون العالقة  -

الزوجیة قائمة عند 
 .حدوث واقعة الوفاة

تكون بناء على طلب  -
 .الموظفة

تتمتع جھة اإلدارة  -
بسلطة تقدیریة في 

منحھا اإلجازة ، إال أنھ 
جرى العمل على 
االستجابة لطلب 

الموظفة ، ولم تحدث 
حالة رفض واحدة منذ 

تطبیق النظام وحتى 
 .اآلن

مدة اإلجازة أربعة  -
أشھر وعشرة أیام من 

 .تاریخ الوفاة
 .تكون مرتب كامل  -

 :إجازة الوضع
من ) ٤۷(نصت المادة 

تستحق " النظام على أن 
الموظفة إجازة خاصة 

بمرتب كامل ال تحسب من 
إجازاتھا األخرى لمدة 

شھرین للوضع ، بشرط أن 
 ".یتم الوضع خاللھا

أھم المبادئ التي تحكم إجازة 
:الوضع  

ال تتمتع اإلدارة بأي سلطة  -
تقدیریة في منحھا ھذه 

اإلجازة، فمتى تحققت واقعة 
الوضع أصبح حق الموظفة 

.في اإلجازة وجوبیاً   
تستحق الموظفة إجازة  -

الوضع حتى لو كانت في 
فإن كانت في  .إجازة دوریة

إجازة دوریة ووضعت، 
تقطع اإلجازة الدوریة 

 .وتحتسب لھا إجازة وضع
مدة ھذه اإلجازة شھرین  -

 .بمرتب كامل
إن مناط منح إجازة الوضع  -

ھو تحقق واقعة الوضع 
أثنائھا أي أنھ ال یشترط أن 

تبدأ مع واقعة الوضع أو 
بعدھا بل یمكن أن تبدأ قبل 

الوضع ، وھي میزة 
للموظفة الحامل، وتحقق 

مصلحتھا في نفس الوقت في 
الراحة التي تنشدھا في أیام 

حملھا األخیرة ، وتحقق 
مصلحة اإلدارة ألن سیر 

العمل سوف یتأثر نتیجة عدم 
أداء الموظفة لعملھا على 

الوجھ أو المستوى المطلوب 
 .خالل ھذه الفترة

إجازة وفاة أحد 
 ):العزاء(األقارب 

من ) ٤٤(نصت المادة 
منح ت"النظام على أن 

الموظف في حالة وفاة 
الزوج أو أحد أقاربھ 
من الدرجة األولى أو 
الثانیة إجازة بمرتب 

كامل لمدة ال تزید عن 
 ".أربعة أیام

شروط الحصول على 
 :ھذه اإلجازة

قد تكون الوفاة خارج  -
الكویت فتبدأ المدة من 
تاریخ وصول جثمان 
المتوفى إلیھا، أما إذا 
جرى الدفن خارجھا 
فتبدأ المدة من تاریخ 

 .ظفعلم المو
ال تتمتع جھة اإلدارة  -

بسلطة تقدیریة ، بل ھي 
ستحقھا توجوبیھ، 

بمجرد وجوبا  ةالموظف
 .حدوث واقعة الوفاة

مـدة ھذه اإلجازة ال  -
تـزید عن أربعة أیـام 
 .وتكون بمرتب كامل

أن یكون المتوفى    -
الموظفة  ھو أحد أقارب

من الدرجة األولى وھم 
األب، األم ، االبن ، : 

البنت أما األقارب من 
:  الدرجة الثانیة فھم 

الجد ، الجدة، أبن االبن، 
بنت االبن، أبن البنت، 

بنت البنت، األخ، 
 .واألخت
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 )2(مرجع رقم

 

 

 :اإلجازات الخاصة للمرأة بمرتب ونصف مرتب

 :إجازة مرافقة الزوجة زوجھا الدبلوماسي ومن في حكمھ
من قانون السلكین الدبلوماسي والقنصلي ) ۲۸(قضت المادة 

)  ٦/۸٥،  ۷۳/۸۳(المعدلة بالقانونیین رقمي ) ۲۱/۱۹٦۲(رقم 
منح الموظفة المتزوجة بموظف یعمل بوزارة الخارجیة تبأنھ 

أو بأحد الذین توفدھم الجھات األخرى للعمل في البعثات 
الدبلوماسیة من العاملین فیھا باألصالة أو بطریق الندب للعمل 

إجازة خاصة بنصف مرتب طیلة مدة  في أحد مكاتبھا بالخارج
عملھ بالخارج وتحتسب ھذه الفترة مدة خدمة لھا ویلغى كل 

 .حكم یتعارض مع ھذا الحكم

  :أھم مبادئھا
ن یكون زوج الموظفة من العاملین بوزارة الخارجیة أو إ -

بإحدى الجھات األخرى موفداً للعمل في البعثة الدبلوماسیة 
 .للدولة بالخارج

 .تتقاضى الزوجة نصف راتبھا أثناء ھذه اإلجازة -
مدة اإلجازة غیر محددة وتمتد طیلة مدة عمل الزوج  -

 .بالخارج
تدخل ھذه اإلجازة ضمن مدة خدمة الموظفة، بمعنى أن  -

% ٥تدفع الموظفة نصیبھا في اشتراك التأمینات ومقداره 
على خالف %  ۱۰من المرتب ، وتدفع الجھة الحكومیة 

اإلجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج ، حیث تقوم 
الموظفة بدفع نصیبھا ونصیب الجھة الحكومیة حتى تحتفظ 

 .بمدة خدمتھا أثناء اإلجازة
ھذه اإلجازة وجوبیھ وال تخضع للسلطة التقدیریة لجھة  -

 .اإلدارة

 :إجازة رعایة األمومة
أجاز المشرع منح الموظفة إجازة لرعایة 

كامل للشھر اول ونصف األمومة بمرتب 
.أشھر تالیة  ثالثةلمدةالمرتب   

:أھم مبادئھا  
.مدتھا أربعة شھور -  
 .تكون تالیة إلجازة الوضع مباشرة -
 .تكون بناء على طلب الموظفة -
أن تكون الموظفة كویتیة الجنسیة أو غیر  -

 .كویتیة متزوجة من كویتي
تتمتع اإلدارة بسلطة تقدیریة في منحھا أو  -

 .منعھا
تبدأ عقب إجازة الوضع مباشرة وتنتھي بعد  -

بطلب  ةأربعة شھور فإذا لم تبادر الموظف
الحصول علیھا مباشرة فیكون لھا استكمال 

.المدة المتبقیة من ھذه الشھور األربعة  
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 :   الزوج لزوجتھ في الخارج إجازة لمرافقة
مرتب تقتصر على مصاحبة الزوجة زوجھا الموظف، فقد ارتأى المشرع المساواة بین بلما كانت اإلجازة 

 األزواج (ذكور أو إناث) . 

 تعدیلوتم  ) بتقریر إجازة خاصة للموظف لمرافقة زوجتھ8/1993فقد أصدر المجلس قراره رقم ( –لذلك 
 .2012/  6والقرار رقم  2011/  9ھذا الوضع بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 

 

 أھم مبادئھا : 
 .بمرتب كامل  تكون .1

 یكون القرار بھا من الوزیر المختص الذي لھ سلطة تقدیریة في ھذا الشأن . .2

اإلیفاد في بعثة یشترط في الزوجة (المصحوبة) أن تكون موظفة تتوافر في حقھا إحدى حاالت النقل أو  .3
 علمیة أو إجازة دراسیة أو مھمة رسمیة أو إعارة في الخارج.

المھم أال تقل مدة  لیس لإلجازة مدة معینة ، وإنما ترتبط بمدة وجود الزوجة في إحدى الحاالت السالفة الذكر .4
 .اإلیفاد عن ستة أشھر 

 )2رقم (مرجع
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 )2(مرجع رقم

 اإلجازة الخاصة للمرأة بمرتب وبدون مرتب

إجازة لرعایة األسرة واألمومة والطفولة ولمزاولة األعمال التجاریة والصناعیة 
 :والمھنیة

منح  بقرار من الوزیریجوز" على أنھ   ۲۰۱۱لسنة  ۸قرار رقم رقم عمالً ب
خالف اإلجازات الخاصة إجازة خاصة بدون مرتب الموظف بناء على طلبھ 

المنصوص علیھا في ھذا النظام وفقاً للقواعد واألحكام التي یقررھا مجلس الخدمة 
والمعدل بقراره رقم ) ۱۳/۱۹۷۹(قراره رقم بالغاءالمدنیة ، فقد أصدر المجلس 

إجازة لمزاولة األعمال التجاریة والصناعیة والمھنیة أو العمل لدى ) ۱۰/۱۹۸۱(
 .الغیر

إجازة لرعایة األسرة واألمومة 
:والطفولة  

 :أھم مبادئھا
أن تكون بناء على طلب    -

الموظفة الكویتیة المتزوجة أو 
غیر الكویتیة المتزوجة من 

كویتي أو األرملة أو المطلقة 
 .ولھا أوالد كویتیون 

تكون بقرار من الوزیر الذي   -
 .یترخص في منحھا

ال تقل مدة اإلجازة عن ستة   -
شھور ، وال تزید عن أربع 
سنوات طوال مدة الخدمة 

یجوز قطعھا والعودة للعمل قبل 
 .قضاء الحد األدنى

یشترط أال تقل مدة الخدمة   -
عن سنة واستثناء من ھذا 

الشرط یجوز منحھا للموظفة 
المتزوجة لمرافقة زوجھا في 

الخارج بشرط أن یكون كویتیاً 
. 
ال یجوز للموظفة العمل   -

خالل ھذه اإلجازة سواء 
 .لحسابھا أو لحساب الغیر

إجازة مزاولة األعمال التجاریة أو المھنیة 
:أو الصناعیة  

 :أھم مبادئھا
تكون بناء على طلب الموظف أو          -
 ) .الموظفة(
تخضع للسلطة التقدیریة للوزیر          -

 .المختص
حدھا األدنى ستة أشھر وال تزید          -

 .على ثالث سنوات
أن ) الموظفة(یشترط في الموظف أو    -

یكون كویتي الجنسیة وقضى في خدمة 
سنوات أو بلغ خمس الدولة مدة ال تقل عن 

 .الخمسین من عمره
العمل ) الموظفة(یجوز للموظف أو    -

خالل اإلجازة لحسابھ الخاص سواء بمزاولة 
األعمال التجاریة أو الصناعیة أو المھنیة ، 

كما یجوز لھ أن یعمل خاللھا لدى الغیر 
 .بمرتب أو بمكافأة

مع عدم اإلخالل بالحد األدنى لإلجازة    -
یجوز بناء على طلب الموظف ) ستة شھور(

وموافقة الوزیر أن یعود الموظف إلى عملھ 
قبل انتھاء مدة اإلجازة المصرح لھ بھا أما 

الموظفة فال یشترط قضاء الحد األدنى لقطع 
فإنھ إذا ) ب(، ) أ(اإلجازة، وفي الحالتین 

استقال الموظف أثناء اإلجازة أو لم یباشر 
یوماً من تاریخ انتھائھا ) ۱٥(العمل خالل 

 .اعتبرت خدمتھ منتھیة منذ بدایة اإلجازة

إجازة مرافقة الزوجة لزوجھا 
في  والموظف لزوجتھ الموظف

 الخارج
لسنة  ۹بناء على قرار رقم 

یجوز للوزیر أن یمنح " ۲۰۱۱
إجازة  والموظف الموظفة

او  لمرافقة زوجھامرتب بخاصة 
الموظف في الخارج إذا  زوجتھ

نقل و أوفد في بعثة علمیة أو 
إجازة دراسیة أو مھمة رسمیة 

وھكذا یراعي " أو إعارة 
المشرع جمع الشمل األسرة 

وتوفیر الراحة النفسیة 
.ألعضائھا  

 :أھم مبادئھا
 تكون بناء على طلب الزوجة -

 .او الزوج
یصدر القرار بھا من الوزیر  -

المختص الذي یكون لھ سلطة 
 .تقدیریة بشأن منحھا من عدمھ

  الزوجة/یشترط في الزوج -
أن یكون من ) المصحوب(

موظفي الجھات الحكومیة 
المختلفة أو الھیئات أو 

المؤسسات العامة أو رجال 
الجیش والشرطة والحرس 

 .الوطني
( أن یكون الزوج  -

موجوداً في ) المصحوب
الخارج بسبب النقل أو اإلیفاد 

في بعثة علمیة أو إجازة 
دراسیة أو مھمة رسمیة أو 

 .إعارة
لیس لإلجازة حد معین بل  -

یرتبط بوجود الزوج في إحدى 
 .الحاالت المشار إلیھا
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 -انتھــــــاء الخدمــــة:
 

أحوال الوظیفة العامة منذ بدایة العالقة الوظیفیة ، وألن أي عالقة البد أن تنتھي مھما طال الزمن ، شرحنا 
فالعالقة الوظیفیة تنتھي ھي أیضاً إذا تحقق أحد أسباب انتھائھا وھي أسباب قد ترجع إلى الموظف وقد ترجع  

مة التي وردت في قانون ونظام الخدمة إلى جھة اإلدارة، وعلیھ فسوف نبدأ أوالً بشرح أسباب انتھاء الخد
 .المدنیة

) من نظام الخدمة المدنیة أسباب انتھاء 71) من قانون الخدمة المدنیة وتقابلھا المادة (32حددت المادة (
 الخدمة كاآلتي:

 

 االستقالة.  .1

 عدم تجدید التعیین في الوظیفة القیادیة.  .2

 اإلحالة إلى التقاعد.  .3

 الفصل بقرار تأدیبي.  .4

الحكم بعقوبة مقیدة للحریة في جنایة أو في جریمة مخلة بالشرف أو األمانة ، ویجوز للوزیر استبقاء   .5
 الموظف في حالة الحكم بوقف تنفیذ العقوبة.

 سقوط الجنسیة الكویتیة أو سحبھا.  .6

 عدم اللیاقة للخدمة صحیاً أو استنفاد اإلجازة المرضیة أیھما أسبق. .7

بالنسبة للكویتیین وسن الستین بالنسبة لغیر الكویتیین ، ویجوز  مدھا إلى سن بلوغ سن الخامسة والستین  .8
الخامسة والستین ، أما أئمة المساجد وخطباؤھا ومؤذنوھا ومغسلو الموتى فتنتھي خدمتھم ببلوغ سن 

 الخامسة والسبعین.

 الوفاة. .9

         )2(مرجع رقم
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 قانون العمل للقطاع األھلي( قطاع خاص )

 
ھي بمثابة تجسید لمبادئ  2010لسنة  6ھنا یمكن القول أن معظم القواعدالقانونیة لقانون العمل  من -: أوال

،منھ، وأیضا تلك المذكورة في الباب الخاص 11,12,41مذكورة في الدستور منھا الحق في العمل ، المواد 
 د).وما بعدھا من قانون العمل الجدی 98بالحریات مثل حریة إنشاء نقابات ( المادة 

، وأنھ في كافة تشریعات  1963أن الكویت دولة عضو في منظمة العمل الدولیة انضمت الیھا عام  -ثانیا:
العمل الكویتیة ، حرصت دوما على مراعاة معاییر وضوابط العمل التي تضعھا المنظمة المذكورة ، وقد جاء 

 مراعیا ھذه االعتبارات. 2010لسنة  6قانون العمل 

  -: الدولیة تفاقیاتاإل

وقامت دولة الكویت بالتصدیق على االتفاقیات والتوصیات التالیة الخاصة بالسالمة والصحة المھنیة. اتفاقیة 
 .1919( الخاصة بموضوع تحدید ساعات العمل الصادرة عام 1العمل الدولیة رقم (

 .1930والمكاتب الصادرة عام ) بموضوع تنظیم ساعات العمل في التجارة 30اتفاقیة العمل الدولیة رقم (

 .1936) الخاصة بموضوع اإلجازات السنویة بأجر الصادرة عام 52اتفاقیة العمل الدولیة رقم (

 .1948) الخاصة بموضوع تفتیش العمل في الصناعة والتجارة الصادرة عام 81اتفاقیة العمل الدولیة رقم (

 .1948النساء في الصناعة لیال الصادرة عام ) الخاصة بموضوع عمل 89اتفاقیة العمل الدولیة رقم (

) الخاصة بموضوع الراحة األسبوعیة في التجارة والمكاتب الصادرة عام 106اتفاقیة العمل الدولیة رقم (
1957. 

 .1963) الخاصة بالحمایة من اآلالت الصادرة عام 119اتفاقیة العمل الدولیة رقم (

 .1971بالحمایة من مخاطر التسمم بمادة البنزول الصادرة عام  ) الخاصة136اتفاقیة العمل الدولیة رقم (

 -التوصیات الدولیة:

 .1961) الخاصة بإسكان العمال الصادرة عام 115التوصیة رقم (

 )3(مرجع رقم .1963) الخاصة بالحمایة من اآلالت الصادرة عام 118التوصیة رقم (

تفاقیات الدولیة السیما في میادین یستمد أحكامھ ومبادئھ من بعض اإل سبقت اإلشارة أن قانون العمل -ثالثا:
، ویالحظ أن منظمة  حقوق العمال في التدویل ، تشغیل األطفال الصغار ،  التساوي والتشغیل ، عدم التمییز

ذه المعاییر العمل الدولیة ، تقوم بحث األعضاء فیھا دائما على االلتزام بالمعاییر الدولیة لتشغیل العمال ، وھ
جیھات تكاد تتشابھ في العدید من الدول باعتبارھا مأخوذة من المنظمة الدولیة المذكورة. وقد أخذت الكویت بتو

لسنة  6أبان وضع القانون  ، حدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدةإمنظمة العمل الدولیة، وھي 
2010. 

 22من المواد ()  2010/  6في شأن العمل في القطاع األھلي (  2010لسنة  6رقم أفرد قانون العمل  -رابعا:
) في الفصل الرابع منھ المواد الخاصة بتشغیل النساء رغبة من المشرع بتنظیم عمل المرأة العاملة في 26 -

المماثل ألجر  تستحق المرأة العاملة األجر " 26المادة /  القطاع الخاص ،ولعل من الجدیر باإلشارة إلى أن
قد قطعت بصورة ال تقبل الشك المساواة في األجر التي ھي موضوعنا .الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل"

 ".األجر المتساوي للعمل المتساوي "في المحور الفرعي األول 
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 -النصوص القانونیة:

 )26 - 22في تشغیل النساء (

  22المادة 

مابین العاشرة مساءا والسابعة صباحا، وتستثنى من ذلك المستشفیات ال یجوز تشغیل النساء لیال في الفترة 
والمصحات ودور العالج األھلیة والمؤسسات األخرى التي یصدر بھا قرار من وزیر الشئون االجتماعیة 
والعمل، على أن تلتزم جھة العمل في جمیع الحاالت المشار إلیھا في ھذه المادة بتوفیر متطلبات األمن لھن مع 

    .وفیر وسائل انتقالھن من جھة العمل وإلیھت

 كما تستثنى من أحكام ھذه المادة ساعات العمل خالل شھر رمضان المبارك. -

  -: یسمح بتشغیل النساء لیال في األماكن الواردة أدناه و

إلى دور العالج جاء في القرار الوزاري المذكور یسمح بتشغیل النساء لیال في األماكن الواردة أدناه باإلضافة  
 المنصوص علیھا في القانون.

الفنادق، الصیدلیات، دور الصحافة ، مكاتب المحاماة ، المختبرات الطبیة ، الحدائق الترفیھیة ، قطاع الرعایة 
الصحیة ، حضانة األطفال و المعاقین ، شركات و مؤسسات الطیران ، دور المسارح والسینما والتلفزیون 

التجاریة القائمة في المطارات والموانئ . العامالت في الشركات  المنشاتاإلذاعیة. ، والمحطات الفضائیة و
ساعة كدور رعایة األطفال والمعاقین  24المتعاقدة مع جھات حكومیة الذي یقتضي تقدیم خدمة لھا على مدار 

 ).1و المسنین(مادة 

 -: لتالیةیسمح بتشغیل النساء حتى الساعة الثانیة عشرة لیال في األماكن ا

م ، الجمعیات التعاونیة ، المؤسسات التعلیمیة ، صالونات تجمیل السیدات ، المطاعم ، جمعیات النفع العا البنوك،
 )3رقم (مرجع ).2المكاتب السیاحیة وكالء مكاتب الطیران ، المجمعات و المؤسسات و األسواق التجاریة مادة (

) من ھذا القرار حتى الساعة الثانیة صباحا بدال من الساعة 2المادة (تمدد ساعات العمل في األماكن المحددة في 
 ).3رك واألعیاد الرسمیة المادة (نیة عشر لیال وذلك في شھر رمضان المبااالث

  23المادة 
یحظر تشغیل المرأة في األعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحیًا، كما یحظر تشغیلھا في األعمال الضارة 

والتي تقوم على استغالل أنوثتھا بما ال یتفق مع اآلداب العامة، وكذلك یحظر تشغیلھا في الجھات التي باألخالق 
 تقدم خدماتھا للرجال فقط.

ویصدر بتحدید تلك األعمال والجھات قرار من وزیر الشؤون االجتماعیة والعمل بعد التشاور مع اللجنة 
 االستشاریة لشؤون العمل والمنظمة المختصة.
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 -: یحظر تشغیل النساء أیا كانت أعمارھن في الصناعات التالیة

العمل باألصباغ ، صناعة األسبست ، صناعة الكلور و الصود، وأعمال صناعة اإلسفلت ، العمل في الحاجر 
والمناجم ، العمل في المسالخ و المذابح ، صنع و تداول المبیدات الحشریة ، العمل أمام أفران صھر و سبك 

دن ، تداول المفرقعات و األعمال المتعلقة بھا ، صناعة البطاریات الكھربائیة السائلة وإصالحھا ، العمل في المعا
 صناعة السماد العضوي أو مستودعاتھ.

األعمال الثقیلة التي تتطلب جھدا جسمانیا مرقھا واألعمال الثقیلة كأعمال البناء والتشیید. جمیع األعمال التي 
جة في أمراض استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنیخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرتستدعي تداول أو 

 ).5المھنة. المادة (

  24المادة 

یوما للوضع  تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة األجر ال تحسب من إجازاتھا األخرى لمدة سبعین
  بشرط أن یتم الوضع خاللھا.

 -العاملة إجازة حمل ووضع :شروط استحقاق المرأة 

 -المرأة العاملة من ھذه اإلجازة ھي:ھناك عدة شروط الستفادة 

 ) أن تكون المرأة عاملة خاضعة لقانون العمل في القطاع األھلي.1(

) أن تكون المرأة العاملة حامل، و من ثم علیھا أن تقدم شھادة طبیة من مستوصف طبي، أو مستشفى یفید أنھا 2(
 وعدد شھور الحمل، والمیعاد المتوقع للوالدة.حاملة 

 ) أن یتم الوضع خالل مدة اإلجازة التي تقدر سبعین یوما.3(

ومن ثم یتعین على وجھ التقریب على المرأة الحامل أن تتقدم بطلب لتلك اإلجازة بعد مرور الشھر السابع أو 
 )3(مرجع رقم الثامن للحمل حسب رغبتھا.

دون أجر ال تزید  انتھاء إجازة الوضع منح المرأة العاملة بناء على طلبھا إجازة من ویجوز لصاحب العمل عقب
 مدتھا على أربعة أشھر لرعایة الطفولة.

وال یجوز لصاحب العمل إنھاء خدمة العاملة أثناء تمتعھا بتلك اإلجازة أو انقطاعھا عن العمل بسبب مرض یثبت 
 عد ھذه نوع من الحمایة القانونیة للمرأة الحامل.ت بشھادة طبیة أنھ نتیجة للحمل أو الوضع.

  25المادة 
یجب منح المرأة العاملة ساعتین للرضاعة أثناء العمل وفقا للشروط واألوضاع التي یحددھا قرار الوزارة، 

سنوات في مراكز العمل التي یزید عدد  4ویجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة لألطفال أقل من 
 عامل. 200عاملة أو یتجاوز عدد العاملین بھا  50على العامالت بھا 

ونرى أنھ مع التقدیر الكامل للنوایا الطیبة التي أملت ھذه المواد كحمایة للمرأة العاملة ، فإننا نعتقد أن ھذه  الحمیة 
ناھیك عن  قد بلغت حد الوصایة ، ألنھا تتعامل مع المرأة العاملة وكأنھا قاصرة عن تقییم الظروف والواجبات ،

 الشبھة الدستوریة لنص امن ھذه المادة حیث أنھا تمیز في حقوق العمل بین المرأة والرجل.
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  26المادة 
 تستحق المرأة العاملة األجر المماثل ألجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل.

         )3(مرجع رقم

 

 

 

 

 )3(مرجع رقم

قوانین تختص 
بتشغیل النساء 

في القطاع 
 :األھلي

تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة 
األجر ال تحسب من إجازاتھا األخرى لمدة 

یوما للوضع بشرط أن یتم الوضع  سبعین
 .خاللھا

ویجوز لصاحب العمل عقب انتھاء إجازة 
الوضع منح المرأة العاملة بناء على طلبھا 

دون أجر ال تزید مدتھا على أربعة  إجازة من
 .أشھر لرعایة الطفولة

وال یجوز لصاحب العمل إنھاء خدمة العاملة 
أثناء تمتعھا بتلك اإلجازة أو انقطاعھا عن 
العمل بسبب مرض یثبت بشھادة طبیة أنھ 

ال یجوز تشغیل النساء لیال في الفترة  .نتیجة للحمل أو الوضع
مابین العاشرة مساءا والسابعة صباحا، 

وتستثنى من ذلك المستشفیات 
والمصحات ودور العالج األھلیة 

والمؤسسات األخرى التي یصدر بھا 
قرار من وزیر الشئون االجتماعیة 
والعمل، على أن تلتزم جھة العمل 

بتوفیر متطلبات األمن لھن مع المستثناة 
توفیر وسائل انتقالھن من جھة العمل 

 .وإلیھ
كما تستثنى من أحكام ھذه المادة ساعات 

 .العمل خالل شھر رمضان المبارك

یحظر تشغیل المرأة في 
األعمال الخطرة أو الشاقة 

أو الضارة صحیًا، كما 
یحظر تشغیلھا في األعمال 
الضارة باألخالق والتي 

تقوم على استغالل أنوثتھا 
بما ال یتفق مع اآلداب 
العامة، وكذلك یحظر 

تشغیلھا في الجھات التي 
 .تقدم خدماتھا للرجال فقط

تستحق المرأة العاملة 
األجر المماثل ألجر 
الرجل إذا كانت تقوم 

 .بنفس العمل

یجب منح المرأة العاملة ساعتین 
للرضاعة أثناء العمل، ویجب 
على صاحب العمل إنشاء دور 

 ٤حضانة لألطفال أقل من 
سنوات في مراكز العمل التي 

 ٥۰یزید عدد العامالت بھا على 
عاملة أو یتجاوز عدد العاملین بھا 

 .عامل ۲۰۰

 افي حالة وفاة أحد أقاربھ ةعاملمرأة اللل
من الدرجة األولى أو الثانیة الحق في 

 .إجازة بأجر كامل مدتھا ثالثة أیام
وللمرأة العاملة المسلمة التي یتوفى 

زوجھا الحق في إجازة عدة بأجر كامل 
لمدة أربعة أشھر وعشرة أیام من تاریخ 
الوفاة، على أال تمارس أي عمل لدى 

الغیر طوال فترة اإلجازة وتنظم شروط 
 .منح ھذه اإلجازة بقرار من الوزیر

تمنح المرأة العاملة غیر المسلمة بینما 
المتوفى عنھا زوجھا إجازة لمدة واحد 

 .وعشرین یوما مدفوعة الراتب
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 -: المحور الثاني : المساعدات العامة

 تحت ھذا المحور الفرعي التالي: یندرج

 : : الشریحة المستھدفة أوالً 

وبیان  التي یصدر بتحدیدھاوكما تسري على من یبلغ سن الشیخوخة والفئات األسر واألفراد الكویتیین  •
 .أمیري  مرسوماستحقاقھا للمساعدة  ضوابط وشروط 

كویتي وأوالدھا منھ في حالة عجز الكویتیة المتزوجة من غیر ھذا القانون على  أحكامكما تسري  •
الزوج عن القیام بأي عمل بناء على تقریر طبي معتمد من الجھات الرسمیة أو إذا طرأ علیھا ظروف 

  تتطلب المساعدة وذلك وفقا للشروط واإلجراءات التي یقررھا.  كالطالق والوفاة  قھریة

 : : الجھات ذات الصلة ثانیاً 

لسنة  23مرسوم بالقانون رقم  عمل . قانون المساعدات العامة.وزارة الشئون االجتماعیة وال •
والمذكرة اإلیضاحیة للقانون   2011لسنة  12ن المساعدات العامة وقانون رقم في شأ 2013

 المذكور أنفاً .
في شأن الھیئة العامة لشئون القصر (  1983لسنة  67قانون رقم  الھیئة العامة لشئون القصر •

67  /1983 ( 

 -: : النصوص القانونیة الخاصة بالمساعدات العامة ثالثاً      

العدل والحریة والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون على " 7نص الدستور الكویتي في المادة رقم  •
 "والتراحم صلة وثقى بین المواطنین

یحفظ  األسرة أساس المجتمع، قوامھا الدین واألخالق وحب الوطن،على" 9كما نص في المادة رقم  •
 "القانون كیانھا، ویقوي أواصرھا، ویحمي في ظلھا األمومة والطفولة.

تكفل الدولة المعونة للمواطنین في حالة الشیخوخة أو المرض أو العجز  " 11في المادة رقم  وأضاف •
  "عن العمل. كما توفر لھم خدمات التأمین االجتماعي والمعونة االجتماعیة والرعایة الصحیة

على األسر واألفراد الكویتیین والكویتیة التي تعول أبناءھا من غیر كویتي ،  ھذا القانونتسرى أحكام  •
وذلك في حالة الطالق أو وفاة الزوج أو عجزه بشكل دائم عن القیام بأي عمل، بناء على تقریر طبي 

ر معتمد من الجھات الرسمیة ، كما تسري على من یبلغ سن الشیخوخة والفئات األخرى التي یصد
 .بتحدیدھا وبیان ضوابط وشروط استحقاقھا للمساعدة مرسوم أمیري.

یستحقھا كل كویتي لیس لھ دخل یقل عن قیمة المساعدة المقررة للمرسوم األمیري فأن المساعدة العامة   وفقاً 
 -بموجب ھذا المرسوم وذلك في الحاالت التالیة:

 األرملة: كل سیدة توفي زوجھا ولم تتزوج. -
 سیدة أنھت عدتھا الشرعیة من زواج بدخول أو خلوة شرعیة صحیحة. المطلقة: كل -
الیت��یم: یت��یم األب أو مجھ��ول األب م��ن أم كویتی��ة ل��و تزوج��ت أم��ھ أو مجھ��ول الوال��دین، وأن ال یك��ون م��ن  -

 المودعین في دور الرعایة االجتماعیة.
 الشیخوخة: كل كویتي بلغ الستین عاما. -
 اما وثبت إصابتھ بمرض یمنعھ عن العمل وإعالة أسرتھ.المریض: كل من تجاوز ثمانیة عشر ع -
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ث�انوي وم�ا یعادلھ�ا)  –متوس�ط  –الطالب: كل من ملتحقاً بأحد مراحل التعل�یم الع�ام دون الج�امعي ( ابت�دائي  -
 على أن یكون مستمراً في الدراسة وال عائل لھ.

م��ة أو م��ا یعادلھ��ا ومقی��د بجامع��ة الطال��ب المت��زوج: ك��ل م��ن التح��ق بالدارس��ة بع��د حص��ولھ عل��ى الثانوی��ة العا -
الكویت أو إح�دى كلی�ات الھیئ�ة العام�ة للتعل�یم التطبیق�ي والت�دریب أو الجامع�ات الخاص�ة، س�واء ك�ان داخ�ل 
البالد أو خارجھا، على أن یكون معترف بھا من قب�ل وزارة التعل�یم الع�الي أو عل�ى نفقت�ھ الخاص�ة ویخض�ع 

 المشار إلیھ. 1995) لسنة 10فقاً ألحكام القانون رقم (إلشراف الوزارة وال یتقاضى أیة مبالغ و
المف�رج عن�ھ (الس��جین): ك�ل م��ن أف�رج عن��ھ بع�د تنفی�ذه لحك��م قض�ائي بعقوب��ة مقی�دة للحری��ة أو ص�در بش��أنھ  -

 مرسوم بعفو أمیري ولم یلتحق بعمل.
سواء كلیاً أو  أسرة المسجون: كل أسرة اتخذ في حق عائلھا إجراء من شأنھ تقیید حریتھ ووقف مصدر دخلھ -

 جزئیاً.
 وفي حالة تعدد زوجاتھ تعتبر كل زوجة وأبنائھا أسرة مستقلة بذاتھا في تقدیر المساعدة.  -
 وال یدرج المسجون ضمن أفراد األسرة عند تقدیر المساعدة. -
 العاجز مادیاً: كل من قل دخلھ ھو وأسرتھ عما كان یستحقھ حال تقاضیھ مساعدة طبقاً ألحكام ھذا المرسوم -

 بشرط أن یثبت عدم قدرتھ على القیام بعمل آخر لزیادة دخلھ.
 :  البنت غیر متزوجة -

 من تجاوزت الثامنة عشرة عاما ولیس لھا عائل. -      

 من بلغت الخامسة والثالثین ولم تتجاوز الستین ولو كان لھا عائل. -      

أو توفي عنھا وثبت عجزه عن القیام بأي المتزوجة من غیر كویتي: المتزوجة من غیر كویتي أو مطلقة منھ  -
 عمل بناء على تقریر طبي معتمد من الجھات الرسمیة وتعول أبنائھا منھ.

سنة میالدیة، ما لم یثبت وجود مصدر دخل ثابت  55الكویتیة المتزوجة: المرأة الكویتیة المتزوجة التي بلغت  -
 خاص بھا.

 )2(مرجع رقم 

 

 -العامة لشئون القصر: : النصوص الخاصة بالھیئة رابعاً 

األسرة أساس المجتمع، قوامھا الدین واألخالق وحب الوطن،  "من الدستور على 9نصت المادة رقم    •
 )2(مرجع رقم "یحفظ القانون كیانھا، ویقوي أواصرھا، ویحمي في ظلھا األمومة والطفولة.

من االستغالل وتقیھ اإلھمال من الدستور على أن" ترعى الدولة النشء وتحمیھ  10نصت المادة رقم   •
 ."األدبي      والجسماني والروحي

 -اختصاصات الھیئة العامة لشئون القصر:      

 الوصایة على القصر من الكویتیین الذین ال ولي وال وصي لھم وعلى الحمل المستكن الذي ال وصى لھ.  •
القوامة على ناقصي األھلیة وفاقدیھا والمفقودین والغائبین من الكویتیین الذین لم تعین المحكمة قیما   •

 إلدارة أموالھم.
 اآلخرین إذا عھدت إلیھا المحكمة بذلك. (القیمین) اإلشراف على تصرفات األوصیاء والقامة  •
 )2(مرجع رقم یھا.إدارة أموال األثالث التي یوصى بھا على یدھا أو التي تعین عل  •
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ھناك العدید من المزایا و الخدمات التي یتمتع بھا المشمولون بوصایة الھیئة العامة ما كانت لتتوفر في 
 -: حال وجود الولي الطبیعي وھي

 أوال: الخدمات العقاریة وتتمثل في :

و التصرف بیعا أو  ) إعفاء الھیئة بصفتھا من الحصول على إذن القضاء في القسمة واالستدخال والتخریج1
شراء بحصص القصر المشمولین بالوصایة في الوقت الذي ال یعطي القانون ھذه المیزة للولي الطبیعي 

) 13,121,132سواء كان أبا أو جدا وھو ال یعطي الوصي من األفراد حسب ما ورد في المواد ( م،ص،م. 
 من القانون المدني.

 القصر المشمولین بالوصایة وفق أفضل أسعار وبعد أخذ موافقتھم. ) القیام بإجراء البیع والشراء لعقارات2

 ) التنسیق مع بلدیة الكویت قبل البیع تحسبا لتثمین عقارات القصر وحفظا ألموالھم.3

) القیام بإجراءات االعتراض على التثمینات الخاصة بنزع الملكیة التي تتم على العقارات بھدف الوصول 4
 لقصر وذویھم.إلى أعلى قیمة لصالح ا

 ) تصفیة التركات رضاء والقیام بكافة إجراءاتھا بعیدا عن مشاكل الورثة.5

 )صرف مساعدات لصیانة وترمیم عقارات القصر لمحدودي الدخل.6

 ) التعاون من بنك التسلیف واالدخار إلقراض األسر المشمولة برعایة الھیئة حسب النظم المتبعة بالبنك.7

 األسر من تسدید أقساط القروض العقاریة التي تمت على حیاة عائل األسرة.) العمل على إعفاء 8

) تحصیل مستحقات التركة لدى الغیر وسداد دیونھا بعد التفاوض للتنازل عن بعضھا لصالح القصر 9
 رد أمانات التركات إلى أصحابھا.إلى  باإلضافة

 )5 (مرجع رقم

 -: الخدمات االجتماعیة والتعلیمیة : ثانیاً 

) بحث الحاالت االجتماعیة لألسر المشمولة بوصایة الھیئة وحل مشاكلھم األسریة من مبدأ توفیر الرعایة 1
الشاملة. حیث تقوم الباحثات بزیارة میدانیة لألسر في حالة وجود مشاكل تعترض سیر حیاتھم األسریة وذلك 

ل المناسبة مع االستعانة بالھیئات و للوصول إلى مسببات المشاكل و إعداد البحوث التي تقترح فیھا الحلو
 المؤسسات ذات االختصاص.

 ) تعزیز الروابط األسریة بین القصر وذویھم والرد على الشكاوى المقدمة بھذا الشأن وإزالة أسبابھا.2

) عالج مظاھر االنحراف والتخلف لدى القصر من خالل متابعتھم في مدارسھم ومعاھدھم بالتعاون مع 3
 رة التربیة والمؤسسات االجتماعیة وغیرھا.المختصین بوزا

)تنظیم العدید من البرامج االجتماعیة والثقافیة و الترویجیة المجانیة تدعیمھا للرسالة اإلنسانیة التي تقوم بھا 4
الھیئة منھا رحالت العمر للمتفوقین دراسیا والحفالت السنویة التي تقام للقصر المثالیین واألرامل المثالیات 

 إلى دروس التقویة لطالب الدور الثاني وغیرھا من األنشطة. إضافة
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)متابعة المحجور علیھم والقیام بالزیارات المیدانیة للتعرف على أوضاعھم والوقوف على أحوالھم 5
 الشخصیة واالجتماعیة وعمل البحوث الالزمة لحل مشاكلھم.

ن مع تلك المؤسسات للتعرف على مشاكلھم )متابعة القصر المتواجدین بدار الرعایة االجتماعیة والتعاو6
 ومحاولة حلھا و توفیر القدر الالئق من الرعایة المالیة واالجتماعیة لھم.

) متابعة القصر الذین یدرسون بالخارج وتحدید المصاریف الخاصة بھم وتخولیھا إلى الجھات المعنیة 7
 وتذلیل الصعوبات التي تواجھھم.

الدخل المناسبة للقصر الذین لیس لھم دخل أو أن دخلھم میة في إیجاد مصادر ) التعاون مع المصالح الحكو8
 ال یكفي للحد األدنى للمعیشة بتوفیر عمل مناسب للقصر الذین بلغوا سن الثامنة عشر ولیھم رغبة في العمل.

األولویة  ) العمل على توفیر السكن المناسب للقصر مع ذویھم بالتعاون مع الجھات المعنیة ومنح طلباتھم9
 بإدراجھا تحت فئة (أیتام) الستعجالھا.

) اإلھتمام بالقصر المقیمین بالخارج وتوفیر كافة الخدمات المناسبة لھم معاشات شھریة و مصاریف 10
 سنویة.

) محاولة ضبط وتنظیم مصاریف القصر من رصیدھم لدى الھیئة وتوفیر الرصید للمتطلبات الضروریة 11
 بذیر األموال عن طریق التوعیة واألرشاد.والملحة والتقلیل من ت

دة ذوي الشھداء حیث یأتي في وقت تحتاج فیھ ھذه األسرة إلى من ) كذلك تم إنشاء مكتب الشھید لمساع12
 یرعى شئونھا ویقوم على خدمتھا وتوفیر سبل الراحة لھا تكریما ألبنائنا الشھداء وتقدیرا لذویھم.

د.ك)  80قصر الذین یقل معاشھم الشھري عن أدنى حد للمعاش وھو () تقدیم مساعدات مالیة شھریة لل13
 )5(مرجع رقم للفرد الواحد.

) تقدیم المساعدات الموسمیة لألسر التي لیس لدیھا رصید بالھیئة أو أن الرصید ال یكفي لمصاریف 14
 األعیاد والمناسبات.

 ریة.) تقدیم مساعدات شھریة لألرامل الالتي ال یستحققن معاشات شھ15

 ) تقدیم مساعدات اإلیجار التي تعاني من قلة الدخل وذلك بعد إعداد البحوث الالزمة.16

 ) ھذا بخالف المساعدات التي تقدم لالسر من الزكاة واألثاث الخیریة التي تحث ید الھیئة.17

جتماعیة إلخ....) حسب الظروف اال -مكیفات -غساالت-(ثالجات) تقدیم مساعدات األجھزة الكھربائیة 18
 لكل أسرة.

) تقدیم مساعدات التأثیث بعد الزیارة المیدانیة ، وإعداد البحوث وعرضھا على اللجنة المختصة إلصدار 19
 القرار المناسب لكل أسرة.

) تقدیم قروض حسنة لزاج القاصر الذي یعمل بعد التزامھ برد القروض بأقساط شھریة مناسبة. ذلك 20
 بالھیئة.حسب القواعد المعمول بھا 
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 -الخدمات الحسابیة: -: ثالثا

حسابات منتظمة للقصر و المتوفین تبین أوجھ الصرف منذ استالم الراتب وحتى بلوغ سن سجل ) توفیر 1
 الرشد.

) متابعة و مراقبة حسابات التركات للورثة سواء قصر أو راشدین والحسابات المترتبة على عمل الھیئة 2
 خاصة.مع الغیر وكذلك الحسابات ال

) تحصیل المعاشات الخاصة بالقصر من مصادرھا المختلفة ومراعاة صرف ھذه المعاشات وفق الضوابط 3
 التي حددتھا الھیئة إلى القصر المستفیدین عن طریق البنك.

) حل جمیع المشاكل التي تطرأ بین المصادر الموردة للمعاش والقاصر و المشاكل األخرى التي تنشأ بین 4
 یقوم باستالم المعاش الخاص بالقاصر. البنوك و من

 ) متابعة تنفیذ القرارات االستثماریة وأي قرارات أخرى لھا أثر مالي على حسابات الھیئة.5

 -: الخدمات االستثماریة: رابعا

 ) استثمار أموال القصر لدى الھیئة وفقا لمبادئ الشریعة اإلسالمیة.1

ما في ذلك إبرام عقود اإلیجار ، تحصیل األجرة الشھریة ) اإلشراف على العقارات المملوكة للقصر ب2
 والقیام بأعمال الصیانة للعقار ووحداتھ إضافة إلى متابعة شئون العقارات وساكنیھا و متطلباتھم.

 ) إدارة محفظة االستثمار الجماعي والخاصة بأسھم الھیئة محلیا وخارجیا.3

 )5(مرجع رقم

وتعطیل  حسب القسمة الشرعیة مع مراعاة التنازالت إن وجدت ، ) فرز أسھم المتفوقین على الورثة4
األرباح النقدیة والمنح المجانیة والمشاركة في زیادات رأس المال واالكتتاب في الشركات الجدیدة وبیع 

 األسھم بموجب موافقة من اإلدارة العلیا.

 ) استالم أرباح الشركة وتوزیعھا على الورثة بحسب أنصبتھم الشرعیة.5

 ) تقییم أوضاع الشركات المساھمة والبنوك بصفة دوریة.6

 ) بیع و شراء األسھم وفقا لمصلحة القصر وتبعا لرغباتھم.7

 ) إیداع األموال السائلة في شكل ودائع ثابتة وبمختلف العمالت باسم الھیئة لصالح المشمولین بالرعایة.8
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 -الخدمات القانونیة: -خامسا:

 في ھذا الصدد. 7/1961الرسوم والمصاریف القضائیة طبقا للقانون رقم ) االعفاء من 1

) بحث حقوق والتزامات التركة واستیفاء الحقوق بالطرق الودیة أو عن طریق القضاء مع تمثیلھم أمام 2
 المحاكم و إدارة الخبراء دون أن یتحملوا أي مصاریف أو أتعاب.

 یابة عن القصر دون مقابل.) حل المنازعات اإلیجاریة رضاء أو قضاء ن3

 ) إصدار قرارات حجر على المحجور علیھم والمفقودین.4

 ) استصدار الوكاالت األزمة إلدارة تركات المرحومین خارج الكویت والتصرف فیھا.5

 ) صیانة ومراجعة كافة العقود التي تبرمھا الھیئة بالنیابة عن المشمولین برعایتھم.6

 والنصائح القانونیة برعایة الھیئة.) تقدیم المشورة الالزمة 7

 الخدمات اإلداریة: -سادسا:

 -تتعاون الھیئة مع الجھات الحكومیة لتیسر األمور التالیة:

 ) استخراج جوازات سفر للقصر أو فصل أو تبدیل أو خالفھ.1

واللوائح  ) عمل إقامات لألرامل غیر الكویتیات واللواتي لدیھن قصر بوصایة الھیئة وذلك حسب القوانین2
 المعمول بھا.

 ) مساعدة القصر للخدم والسائقین وخالفھم.3

 )5(مرجع رقم ) عمل إقامات للخدم والسائقین وخالفھم.4
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 (التأمینات االجتماعیة) -المحور الثالث : الضمان االجتماعي: •

الشیخوخة أو المرض أو تكفل الدولة المعونة للمواطنین في حالة  في الدستور" 11أشارت المادة رقم 
  "العجز عن العمل. كما توفر لھم خدمات التأمین االجتماعي والمعونة االجتماعیة والرعایة الصحیة

 أوالً: الشریحة المستھدفة:

 موظفات القطاع الحكومي. •
 موظفات القطاع الخاص. •

 :ثانیا: الجھات ذات الصلة

 المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة. •

 ص القانونیة الخاصة بالضمان االجتماعي :ثالثا: النصو

 :اإلیضاحیةقانون التأمینات االجتماعیة والقوانین المعدلة لھ والمذكرات  •
 للتأمینات االجتماعیة. 1976لسنة  61قانون رقم  -
 . 2011إلى  1977والقوانین المعدلة لھ منذ  -
 )6(مرجع رقم ،)2(مرجع رقم -

 

 

 الھیئة العامة للتأمینات االجتماعیة

 مخصصات شھریة

المرأة التي ترعى 
 شخص معاق

تستحق المرأة التي 
ترعى معاقا ذا إعاقة 

شدیدة وال تعمل 
مخصصا شھریا وفقا 

للشروط والضوابط التي 
ویوقف . تضعھا الھیئة

المخصص  فصر
الشھري في حالة تم 

الشفاء من اإلعاقة بناء 
على شھادة من اللجنة 

.المختصة  

 المرأة المعاقة

یصرف مخصص 
شھري للشخص ذي 

 ۱۸اإلعاقة حتى سن 
سنة تحدد قیمتھ الھیئة 
بناء على تقریر اللجنة 
الفنیة المختصة طبقا 
لنوع ودرجة اإلعاقة، 
ویستمر صرفھ إذا 
استمر بالدراسة 

الجامعیة حتى سن 
.السادسة والعشرین  

 المعاش التقاعدي للمرأة

المرأة المتزوجة 
 ولیس لھا أوالد

یمكنھا استحقاق معاش 
سنة إذا  ۱٥تقاعدي بعد 

استمر الزواج سنتین 
متصلتین قبل تاریخ 

انتھاء الخدمة مع مراعاة 
 وصولھا للسن المحددة

المرأة ذات األوالد 
سواء كانت متزوجة 
 أو مطلقة أو أرملة 

یمكنھا استحقاق معاش 
سنة إذا  ۱٥تقاعدي بعد 

 بلغت السن المحددة
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 االجتماعیة المرأة الكویتیة وقانون التأمینات

 

قانون التأمینات االجتماعیة یكفل حقوقا متماثلة لجمیع المؤمن علیھم وذلك على قدم المساواة، وھو األصل أن 
أمر منطقي باعتبار أن نسبة االشتراكات التي تقتطع من مرتباتھم وتمثل حصتھم في تمویل النظام نسبة واحدة . 

 والخزانة العامة من اشتراكات مساھمة سنویة متماثل.كما أن ما یؤدي عنھم من قبل أصحاب األعمال 

ولكن والعتبارات وأسباب خاصة فإن القانون یقرر مزایا لبعض المؤمن علیھم مراعاة للعرف االجتماعي ( كما 
في حال المستحقات) أو لظروفھم االجتماعیة أو أعبائھم األسریة ( كما في حالة المرأة التي ترعى أوالدا) أو 

لصحیة( كما في حاالت التقاعد ألسباب صحیة ) أو لظروف العمل ذاتھ ( كما في حاالت التقاعد بالنسبة لظرفھم ا
 لألعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة ).

تعد  ،النظر عن جنسھم  فبصر ت االجتماعیة لجمیع المؤمن علیھموالواقع أن الحقوق المقررة في قانون التأمینا
ما تقرره كثیر من التشریعات في دول أخرى سواء على المستوى الخلیجي أو العربي  حقوقا ممیزه بالمقارنة مع

 أو غیر ذلك.

وحتى یمكن أن تكون الرؤیة  واضحة حول ما یكفلھ القانون للمرأة من حقوق تأمینیة ، فإنھ من اإلنصاف 
حدید ما تنفرد بھ من مزایا اإلشارة إلى ما تتمتع بھ المرأة على قدم المساواة مع الرجل من حقوق ممیزة ثم ت

 یخصھا بھ القانون كنوع من التمییز االیجابي لصالحھا ، وذلك وفقا لما یلي :

 

 أوال: الحقوق التأمینیة المشتركة :

 قانون التأمینات االجتماعیة ، ومن أمثلة ذلك ما یلي :  مع الرجل في كثیر من الحقوق في تشترك المرأة 

 المعاشات التقاعدیة : )1
 
 المدنیین العاملین لدى الغیر : •

 
األصل أن قانون التأمینات االجتماعیة یقرر أحقیة المؤمن علیھ الذي تقل سنھ عن :  حاالت االستحقاق . أ

) سنة ، فإذا كان قد بلغ سن الخمسین فیستحق المعاش إذا 20الخمسین في المعاش إذا بلغت مدة خدمتھ (
) سنة 48المعاش إال ببلوغ السن المحددة لذلك وھي حالیا () سنة ، وال یصرف 15بلغت مدة الخدمة (

 .1/1/2020) سنة في عام 55وتتدرج ھذه السن لتصل إلى (

واستثناء من ھذا األصل ، فإن القانون یقرر إعفاء بعض الحاالت شرطي مدة الخدمة والسن المشار  
إدارة المؤمن علیھ یتعذر في ضوئھا إلیھما باعتبار أن انتھاء الخدمة فیھا یكون ألسباب خارجة عن 

واستنفاد اإلجازات  لعجز الكامل وعد اللیاقة الصحیةاالستمرار في العمل وذلك كما في حاالت الوفاة وا
  .المرضیة ( للعاملین في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل )
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ت انتھاء الخدمة ألسباب صحیة تھدد كما یقرر في بعض الحاالت اإلعفاء من شرط السن كما في حاال
) سنوات ، وكذلك في حاالت التقاعد لمزاولة 10الحیاة بالخطر بشرط استكمال مدة الخدمة مقدارھا (

أعمال شاقة أو ضارة أو خطرة (وھي األعمال التي تنتج  عنھا أضرارا صحیة ذات طبیعة دائمة ، أو 
صحیة الدائھا غیر متوفر ، أو التي یكون معدل یصبح مستوى اللیاقة الالعمل لمدة طویلة بحیث 

الحوادث فیھا مرتفعا ) حیث یتطلب القانون الستحقاق المعاش في ھذه الحاالت مدة الخدمة في األعمال 
 ) سنة.20المذكورة ال تقل عن (

 ) 4(مرجع رقم -
 

انتھاء   %) من مرتب ویصل في معظم حاالت  65ال یقل المعاش التقاعدي عن ( حساب المعاش : . ب
الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو األسباب الصحیة التي یترتب علیھا عجز عن كسب إلى الحد 

ثیر من كب مرتفعة مقارنة بما ھو مقرر في وھي نس ،%) 95وھو ( األقصى المقرر للمعاشات التقاعدیة
 .الدول

 
 : العسكریین •

 
) سنة وبلوغھ سن 15كانت مدة خدمتھ مقدارھا (یستحق المعاش التقاعدي إذا  : حاالت االستحقاق . أ

الخمسین ، وفي حالة انتھاء الخدمة وعدم بلوغھ سن الخمسین وجب الستحقاقھ المعاش أال یقل مدة 
 ) سنة.20الخدمة الفعلیة عن ( 

 
نتھاء إ%) من المرتب ویصل في معظم حاالت 75( یحسب المعاش التقاعدي بواقع : حساب المعاش . ب

حد للوفاة أو العجز الكامل أو انتھاء الخدمة لالصابة أو الفقد أثناء العمل أو بسببھ إلى ابسبب االخدمة 
 .%)100األقصى المقرر للمعاشات التقاعدیة وھو (

 
 

 ات في المعاشات التقاعدیة :الزیاد )2
 

تكالیف تمت زیادة المعاشات التقاعدیة أكثر من مرة لمواجھة غالء المعیشة وارتفاع  الزیادات العامة : . أ
فقد تقرر زیادة المعاشات بصورة دوریة كل ثالث سنوات  2001) لسنة 25الحیاة ، وبموجب القانون (

د،ك) شھریا وقد استفادت المرأة كما الرجل من ھذه الزیادات على  20بواقع ( 1/8/2010اعتبارا من 
/ 1/8ث سنوات اعتبارا من د.ك) كل ثال 30قدم المساواة ، وتم تعدیل مقدار ھذه الزیادة لیكون بواقع (

 علما بأن ھناك زیادة أخرى تقررت خارج نطاق التأمینات االجتماعیة. 2010
 

األصل في زیادات األوالد أنھا تمنح عن األوالد المولودین بعد انتھاء الخدمة إذا :  زیادات األوالد . ب
 توافرت في صاحب المعاش شروط معینة ( الرجل) باعتبار أن اإلعالة 

أو امتناعھ  ،ما بسبب وفاتھ أو عجزه إذا ثبت أن المرأة تتولى اإلعالة ولیاتھ ومفترضھ ، ولكن إمن مسئ 
ومن ثم تضاف إلى معاشھا ، تھا في ھذه الزیادات عن اإلنفاق على أوالده فإن القانون یقرر أحقی

 التقاعدي .

 
 

 36 



 الحدود الدنیا للمعاشات التقاعدیة :  )3

للمعاشات التقاعدیة ، فإذا كان المعاش بعد إضافة الزیادات المستحقة یقل عن یقرر القانون حدودا دنیا  
 .ستحقاقھاإلحدود إذا توافرت شروط ھذه الحدود فإنھ یرفع إلیھا ، وتستفید المرأة كما الرجل من ھذه ا

 

 : المعاشات المؤقتة )4

 في الحالتین التالیین : ش المؤقتیقرر القانون أحقیة المؤمن علیھ (الرجل والمرأة) بالمعا        

نتھاء الخدمة بسبب مرض یترتب علیھ استنفاد اإلجازات المرضیة حیث یصرف المعاش طوال فترة إ - أ
المرض مع مراعاة أنھ إذا تحقق خالل فترة المرض سبب من أسباب استحقاق المعاش الدائم ( التقاعدي 

 ) ، فأنھ یتحول ھذا المعاش إلى معاش دائم.
) سنة ویصرف المعاش 15ذا بلغت مدة الخدمة (إحكم نھائیا بعقوبة مقیدة للحریة انتھاء الخدمة بسبب ال  - ب

طوال فترة الحبس ، وبعد انتھائھا لمدة سنتین ما لم یعد المؤمن علیھ للخضوع قبلھا ألي من أنظمة 
 التأمینات االجتماعیة .

 

 مكافأة التقاعد :  )5

 تؤھلھا الستحقاق المعاش ، أو مدة الخدمة التي الالحق في تقاضي مكافأة تقاعد عن للمرأة أسوة بالرجل       
 مدة التي تزید عن المدة الخدمة الفعلیة التي تؤھلھا الستحقاق المعاش بالحد األقصى .

 

 : ستبدالاإل  )6

د الربع بعد یقرر القانون أحقیة المؤمن علیھ ( سواء رجل أو امرأة ) في استبدال جزء من المعاش في حدو
) 5أثناء الخدمة لمدة ( ھستبدالإ) سنة ، كما یقرر أحقیتھ في 15( ) أو 10) أو (5انتھاء الخدمة لمدة ( 

 سنوات.

 ) 4(مرجع رقم -
 
 

 منحة الوفاة : )7

في حال وفاة المؤمن علیھ أو صاحب المعاش تصرف منحة وفاة تعادل مثلي المرتب أو المعاش 
وھو حق المقرر  ،ذا لم یحدد أحدا إیقرره القانون التقاعدي ، وذلك لمن یحددھم أو وفقا للترتیب الذي 

 عن الرجل والمرأة.
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 معاش الوفاة : )8

اش یتم توزیعھ على من الرجل أو المرأة) فإن المعإذا توفي المؤمن علیھ أو صاحب المعاش (سواء 
والفئات التي یتم ، التھم بصرف النظر عن الجنسیة ( أي حتى ولو كانوا من غیر الكویتیین) یفترض فیھ 

 توزیع المعاش علیھا أذا توافرت فیھا شروط معینة ھي :

 الزوج أو األرملة أو األرامل -
 الوالدان -
 األوالد -
 اإلخوة واألخوات -
 أوالد االبن -

 
 : شتراك في تأمین الباب الخامس و الحقوق المستحقة عنھاإل )9

یقرر القانون أحقیة من یزاول نشاطا لحسابھ الخاص من أصحاب األعمال والنجار وذوي المھن الحرة 
ومن في حكمھم في االشتراك في نظام التأمینات االجتماعیة وفقا ألحكام الباب الخامس ، وللمشترك 

 الشریحة التي تناسب دخلھ ویلتزم بأداء االشتراكات المستحقة علیھ نتیجة لذلك.تحدید 

تلفة دون تمییز بین رجل ویستحق عند انتھاء االشتراك حقوقا مماثلة لحقوق العاملین في القطاعات المخ
أن وال یشترط في الخضوع ألحكام ھذا التأمین أن یزاول المشترك النشاط بنفسھ ولكن یكفي ،  وامرأة

 تكون المزاولة لحسابھ .

 

 المعاشات المستحقة طبقا لقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة :  )10

یقرر قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة معاشات  للمعاقین تقوم المؤسسة بصرفھا وذلك في الحالتین 
 : التالیتین

سنوات بالنسبة لإلناث ) 10) سنة بالنسبة للذكور و (15انتھاء خدمة المعاق إذا بلغت مدة خدمتھ ( - أ
 استثناء من شرط السن ومدة الخدمة المقررة بقانون التأمینات االجتماعیة.

استحقاق المعاق العاجز عن العمل لمعاش إعاقة یتقرر من قبل الھیئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة بشروط  - ب
ة للمتزوج یضاف إلیھ ( بالنسب د.ك490د.ك) بالنسبة لألعزب و( 450كعینة، ویبلغ مقدار ھذا المعاش (

 . د.ك) عن الولد المعاق100د.ك) عن كل ولد و( 50(

%) من 100انتھاء خدمة المكلف برعایة المعاق ذي إعاقة متوسطة أو شدیدة معاشا تقاعدیا یعادل ( -ج
 . ) سنة بالنسبة لإلناث15ذكور و () سنة لل20المحسوبة من المعاش ( المرتب إذا بلغت مدة الخدمة

 : في الجمع بین الحقوق  )11

في الجمع دون حدود بین المعاش التقاعدي وأي  –بصرف النظر عن الجنس  –یقرر القانون أحقیة المستحق 
،  صیب وذلك إذا ثبت عجزه عن الكسبنصیب مستحق لھ، وكذلك في الجمع دون حدود بین أكثر من ن

 .یب عن األبوكذلك أحقیتھ في الجمع دون حدود بین النصیب عن األم والنص
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 ثانیا: الحقوق التي یخص القانون المرأة بھا :

 وتمثل ھذه الحقوق فیما یلي:

أحقیة المؤمن علیھا المتزوجة أو المطلقة أو األرملة إذا كاد لدى أي منھن أوالد وبلغت مدة الخدمة  )1
،  31/12/2012) سنة حتى 43) سنة وبلغت السن المحددة الستحقاق المعاش التقاعدي وھي (15(

وتعد ھذه السن ھي األقل بالمقارنة مع عدد من  1/1/2020 ) سنة في50وتتدرج ھذه السن إلى (
ویسري ھذا الحكم على المؤمن علیھا المتزوجة بدون أوالد إذا كان قد ،  الدول العربیة واألجنبیة

ي فأن المرأة والواضح من ذلك  ، ریخ انتھاء الخدمة سنتین متصلتینقضى على زواجھا في تا
، حیث أن  الحاالت المشار إلیھا تتقاعد بشروط  میسرة سواء من حیث مدة الخدمة أو من حیث السن

) سنة وأال تقل السن عن 20سبة لعموم المؤمن علیھم في التقاعد أال تقل مدة الخدمة عن (نالقاعدة بال
 ) سنة حالیا.48(

 
) سنة دون اشتراط 15المعاش إذا بلغت مدة خدمتھا (أحقیة المؤمن علیھا المكلفة برعایة معاق في  )2

 %) من المرتب.100بلوغ السن محددة بواقع (
 
ال یخضع معاش المرأة في الحاالت الواردة في البندین السابقین للتخفیض الذي یخضع لھ عموم  )3

%) إلى 2) سنة والذي تتراوح نسبتھ بین (52المؤمن علیھم الذین تنتھي خدمتھم باالستقالة قبل سن (
 %) في المعاش.5(

أحقیة المؤمن علیھا المتزوجة أو التي لدیھا أوالد في طلب تخفیض معاشھا للتقاعد المبكر قبل بلوغ  )4
) سنة وذلك بدال من مكافأة 40السن عن (السن المحدد لالستحقاق بخمس سنوات بشرط أال تقل 

) 9على النحو الموضح بالجدول رقم (نسبة من مبلغ التخفیض التقاعد على أن تتحمل الخزانة العامة 
،  31/12/2014وذلك حتى 31/12/2009المرفق بقانون التأمینات عن المدة الالحقة على تاریخ 

 .وھي میزة یتمتع بھا عموم المؤمن علیھم
عودة ھا عن زوجھا المتوفي، وكذلك في مرتبھا من عملھا ونصیب نتجمع بی نأحقیة األرملة في أ   )10

مرة أخرى إذا تزوجت بعد الترمل ثم طلقت بعد ذلك أو ترملت ولم تستحق نصیبا عن النصیب إلیھا 
 زوجھا األخیر.

 
،  لتقاعدي وبین نصیبھا كأرملة في معاش زوجھا دون حدودأحقیة األرملة في الجمع بین معاشھا ا  )11

الدعم  د.ك)، ویضاف إلیھ 880بحدود ( وذلك بخالف القاعدة العامة باالستحقاق حیث یكون الجمع
%) 512,د.ك) باإلضافة إلى زیادة بواقع (120د.ك) وعالوة غالء معیشة بواقع ( 50المالي بواقع (
 من اإلجمالي.

 
أحقیة البنت أو األخت أو بنت االبن عند زواجھا ألول مرة في منحة زواج تعادل نصیبھا في   )12

 المعاش عن ستة أشھر.
ألم أو األرملة ببلوغ سن محددة واستمرار أحقیتھا عدم انتھاء البنت أو األخت أو بنت االبن أو ا )13

بالنصیب طالما كانت غیر متزوجة، بخالف المستحقین من الذكور الذین ینتھي حقھم في النصیب 
 كقاعدة عامة ببلوغ سن محددة.
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 اإلحصائیات السنویة
 
 
ونسبتھن إلى أعداد المؤمن علیھن في كافة القطاعات وكذا عدد المشتغالت لحسابھن الخاص  -1

 إجمالي المؤمن علیھم.
 
 
 

أعداد أصحاب المعاشات التقاعدیة من النساء ونسبتھن إلى إجمالي أصحاب المعاشات التقاعدیة  -2
 (على قید الحیاة وكذا المتوفیات كل على حدة):

 
 

 أصحاب المعاشات
 النوع

 اإلناث                    الجمیع
 

 الجمیع نسبة اإلناث إلى

 %39 96489 37248 على قید الحیاة

 %7 28517 1926 المتوفین

 

 
أعداد المستحقین عن المؤمن علیھن وأصحاب المعاشات من النساء ونسبتھن إلى إجمالي المؤمن  -3

 علیھم وأصحاب المعاشات:
 

 أعداد المستحقین
 مصدر                     مصدر

 االستحقاق              االستحقاق
 اإلناث                    الجمیع

 
 

 نسبة اإلناث إلى الجمیع 

4253                   70448 6% 
 
 ) 4 (مرجع رقم -

 عدد المؤمن علیھم القطاع
 اإلناث                الجمیع                         

 نسبة اإلناث إلى الجمیع

 %57 208109 118423 الحكومي

 %11 14706 1585 النفطي

 %53 49389 25945 أھلي

 %54 272204 145953 المجموع

 %79 12125 9536 الخاصالعامالت لحسابھن 

 %55 284329 155516 اإلجمالي

 

 40 



 
 

 أعداد المستحقین من النساء ونسبتھن إلى الجمیع: -4
 

 أعداد المستحقین
 اإلناث                       الجمیع

 
 نسبة اإلناث إلى الجمیع

 51367              70448 73% 
 

یؤول مصیر المعاش التقاعدي للمتوفیھ أن كانت غیر متزوجة و لیس لھا أوالد و ال یعتمد علیھا  •
أحد من األخوة و األخوات أو الوالد في المعیشة إلى صندوق التأمین وذلك وفقا للطبیعة التكافلیة 

كافة الحقوق المقررة فیھ قانون التأمینات االجتماعیة ھو مصدر ف  لنظام التأمینات االجتماعیة
كالمعاش واألنصبة المستحقة فھو الذي یحدد نشأتھا وكذلك انتھائھا، وفي كل حالھ تتوافر فیھا 
شروط االستحقاق تصرف ھذه الحقوق وتنتھي في الحاالت التي یقررھا القانون، وفیما یتعلق 

ومن ثم ال یستحقون أنصبة بالورثة فقد ال تتوافر شروط االستحقاق في المعاش في تاریخ الوفاة 
 تبعاً لذلك إال انھ قد تتوافر مستقبال لدیھم شروط االستحقاق.

ویتضح من استعراض النصوص المتقدمة أن المشرع الكویتي، قد أولى المرأة من خالل ما أورده 
نھ من أحكام جدیدة سواء بقانون التأمینات االجتماعیة أو قراراتھ المنفذة،  رعایة بالغة تقدیرا م

 لدورھا األساسي في بناء المجتمع وتشجیعھا لھا على القیام بھذا الدور.
 ) 6 (مرجع رقم -

 

 -( الرعایة السكنیة ): المحور الرابع: المنح السكنیة

 -الشریحة المستھدفة:أوالً : 
 

 المرأة الكویتیة المتزوجة من كویتي. -1
 المرأة الكویتیة المتزوجة من غیر كویتي ولھا أوالد. -2
الكویتیة المتزوجة من غیر كویتي مقیم في الكویت ولیس لھا أوالد، بشرط أن یكون قد  المرأة -3

 انقضى على زواجھا خمس سنوات.
المرأة الكویتیة المطلقة طالقا بائنا والمرأة الكویتیة األرملة ولیس ألي منھن أوالد، والمرأة الكویتیة  -4

أن یكون عدد من یوفر لھن السكن المالئم غیر المتزوجة إذا بلغت أي منھن األربعین سنة، وبشرط 
 في السكن الواحد، وفقا لھذا البند، امرأتین من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة.

 -:ثانیاً: الجھات ذات الصلة

 .بنك االئتمان -1
 المؤسسة العامة للرعایة السكنیة. -2
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 -قانونیة الخاصة بالمنح السكنیة:ثالثا: النصوص ال

 
في شأن الرعایة السكنیة متضمنا قواعد وضوابط توفیر وتحقیق  1993لسنة  47القانون رقم صدر  أوالً:

 )2(مرجع رقم الرعایة السكنیة لألسرة الكویتیة.

       .مرفقا  2011الذي تم  2وانتھاء بالتعدیل رقم  1993صدرت عدة قوانین معدلة لبعض النصوص منذ  ثانیاً:
 بالمذكرة اإلیضاحیة لھ.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -: رابعاً: النصوص القانونیة الخاصة بالمواطنة الكویتیة بخصوص المنح السكنیة
 

 ):وزارة اإلسكان(قوانین الرعایة السكنیة المتعلقة بالمرأة 

تقوم المؤسسة 
بتوفیر المسكن 
المالئم للكویتیة 

المعاقة المتزوجة 
من غیر كویتي 
ولھا منھ أبناء 

وذلك بصفة انتفاع 
وفقا للشروط 

والضوابط التي 
یصدر بھا قرار 
.من مجلس اإلدارة  

 :توفیر سكن مالئم بقیمة إیجاریة منخفضة إلى كل من الفئات التالیة ئتمانیتولى بنك اال(

 
المرأة الكویتیة المتزوجة 
 .من غیر كویتي ولھا أوالد

وإذا توفیت یكون ألوالدھا 
بعد وفاتھا حق البقاء في 
السكن إلى أن یتم زواج 

البنات أو بلوغ األبناء سن 
 .ة والعشرینسالساد

المرأة الكویتیة المتزوجة 
من غیر كویتي مقیم في 
الكویت ولیس لھا أوالد، 

بشرط أن یكون قد انقضى 
على زواجھا خمس 

 .سنوات

المرأة الكویتیة المطلقة 
طالقا بائنا والمرأة الكویتیة 
األرملة ولیس ألي منھن 
أوالد، والمرأة الكویتیة 
غیر المتزوجة إذا بلغت 
أي منھن األربعین سنة، 
وبشرط أن یكون عدد من 
یوفر لھن السكن المالئم 

في السكن الواحد امرأتین 
من ذوات القربى حتى 

 .الدرجة الثالثة
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) تحسب بمقتضاھا أولویة طلبات الكویتیات المتزوجات من 15إضافة فقرة أخیرة إلى المادة ( -1
غیر كویتیین ممن حصلوا على الجنسیة الكویتیة الالئي كانت لھن طلبات تم قبولھا وتسجیلھا في 

أو قبل ذلك للحصول على الرعایة السكنیة اعتبارا من تاریخ حصول الزوج على  1989عام 
 الجنسیة الكویتیة.

 
یستحق رب األسرة اعتبارا من أول الشھر التالي النقضاء شھر من تاریخ تقدیمھ طلب الحصول  -2

لمؤسسة على الرعایة السكنیة بدل إیجار شھري مقداره (مائة وخمسون دینار كویتیا) تدفعھ لھ ا
 شھریا حتى تاریخ حصولھ على الرعایة السكنیة.

 
 )2(مرجع رقم مكررا (أ) 28مادة  -3
) 28یتولى بنك التسلیف والدخار وفقا للشروط التي یحددھا الموسوم المشار إلیھ في المادة ( -4

مكررا (ب) من ھذا القانون ، توفیر سكن مالئم بقیمة ایجاریة منخفضة إلى كل من الفئات 
 -التالیة:

 المرأة الكویتیة المتزوجة من غیر الكویتي ولھا أوالد. -1
لھا أوالد، بشرط  سالمرأة الكویتیة المتزوجة من غیر كویتي و مقیم في الكویت ولی -2

 أن یكون قد أنقضى على زواجھا خمس سنوات.
المرأة الكویتیة المطلقة طالقا بائنا والمرأة الكویتیة األرملة ولیس ألي منھن أوالد  -3

و بشرط أن یكون  ، الكویتیة غیر المتزوجة إذا بلغت أي منھن األربعین سنة والمرأة
مرأتین من إ ، عدد من یوفر لھن السكن المالئم في السكن الواحد ، وفقا لھذا البند

 ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة.
 

 ) (أ)32مادة ( -4

 

وثیقة التملك ، تصدر الوثیقة في حالة وفاة أي من الزوجین الكویتیین دون أوالد، قبل إصدار  )1
و باسم الزوج األخر، وتكون الوثیقة مصحوبة بتقریر رھن عقاري متى أستمر قسط التملیك أ

، وفقا للضوابط التي یصدر بھا من الوزیر، بعد موافقة  القرض قائما بعد تاریخ اإلصدار
 مجلس إدارة المؤسسة.

، والمتمتعة بالرعایة السكنیة ، یكون وإذا توفیت األم الكویتیة المتزوجة من غیر كویتي )2
بلوغ األبناء سن السادسة  السكن إلى أن یتم زواج البنات أوألوالدھا، بعد وفاتھا ، حق البقاء ب

والعشرین،ولما كان المواطن الكویتي یحظى بالرعایة السكنیة من الدولة، وكان أوالده 
یتمتعون بھا حقا وعدال، إال أن الدولة تسحب البیت الحكومي من األوالد غیر الكویتیین في 

عایة بعد وفاتھا مما ، فال تشملھم تلك الر حالة وفاة أمھم الكویتیة المتزوجة من غیر الكویتي
یعرضھم للضیاع إذا كانوا صغارا وال معیل لھم سواھا، كما أن الدولة قد خصصت البیت 
الحكومي للمواطنة حال حیاتھا فلیس من العدل أن یحرم ھؤالء األوالد من بیت أمھم بعد 

أنھ  ) على32وفاتھا فیصبحون وال مأوى لھم ، ومن أجل ھذه الغایة اإلنسانیة نصت المادة (
ال یجوز سحب البیت من أبناء الزوجة الكویتیة المتزوجة غیر كویتي إلى أن یتم تزوج 

) من قانون 32البنات أو بلوغھن وبلوغ األوالد سن السادسة والعشرین یستبدل بنص المادة (
في حالة وفاة أي من الزوجین الكویتیین  -المشار إلیھ النص اآلتي : 1993) لسنة 47رقم (

د قبل إصدار وثیقة التملك تصدر الوثیقة باسم الزوج اآلخر وتكون الوثیقة دون أوال
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مصحوبة بتقریر رھن عقاري متى استمر قسط التملك أو القرض قائما بعد تاریخ اإلصدار 
ووفقا للضوابط إلى یصدر بھا قرار من الوزیر بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة. وإذا 

غیر الكویتي والمتمتعة بالرعایة السكنیة یكون ألوالدھا  توفیت األم الكویتیة المتزوجة من
بعد وفاتھا حق البقاء في السكن إلى أن یتم تزوج البنات أو بلوغ األبناء سن السادسة 

 والعشرین.

 

 )2(مرجع رقم     

 -) فقرة جدیدة:14مادة (

یتیة) وتقصر ) تنص على أن توفیر الرعایة السكنیة یكون (لألسر الكو14لما كانت المادة ( 
توفیر ھذه الرعایة على األسر التي یكون رب األسرة فیھا كویتیا. وكانت ثمة حاالت تستحق 
فیھا الكویتیة المتزوجة من غیر كویتي توفیر المسكن المالئم لھا، وھي الحاالت التي تكون 

ھذه المادة  زوجھا غیر الكویتي أبناء. فقد نصت الفقرة الجدیدة المضافة إلىو فیھا معاقة ولھا 
أنھ واستثناء من أحكام الفقرة األولى تقوم المؤسسة بتوفیر المسكن المالئم للكویتیة المعاقة 
المتزوجة من غیر الكویتي ولھا منھ أبناء وذلك بصفة انتفاع وفقا للشروط والضوابط التي 

  یصدر بھا قرار من مجلس اإلدارة.

اقتراح الوزیر على مكرر ب) على أن تحدد بمرسوم یصدر بناء  28كما نصت المادة (
مكرر ب)  28مكررا أ) و ( 28مكررا ) و ( 28خالل ثالثة أشھر من تاریخ العمل بالمواد (

شروط وقواعد وإجراءات منح ھذه القروض. وشروط منح السكن المالئم بقیمة إیجاریھ 
 الواجب تقدیمھا للحصول علیھ. منخفضة والبیانات والمستندات

وألزمت الفقرة األخیرة من ھذه المادة بنك التسلیف واالدخار أن یوافي من تقدر بطلب 
الحصول على القرض أو على السكن بقیمة إیجاریھ منخفضة بقرار كتابة بقبول الطلب أو 

     متطلباتھ.رفضھ وأسباب الرفض خالل ثالثة أشھر من تاریخ تقدیم الطلب و استیفاء جمیع 
 )2(مرجع رقم
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 مالحظات على التشریعات المحلیة
ینظم ھذا القانون كافة المواضیع ذات العالقة بالموظف في الدولة ، مثل التعیین  -قانون الخدمة المدنیة: -1

في الوظائف الحكومیة وشروطھا من األمور المتعلقة بالموظف أثناء خدمتھ وذات العالقة باألسرة في 
المجتمع الكویتي، وحیث إن بعض أحكام القانون تنص على بعض الحاالت ذات التأثیر على األسرة ، 

) بمنح الموظفة المسلمة التي یتوفى زوجھا إجازة 48جاء في المادة ( ان البد من إبرازھا مثل ماك
تتمتع جھة اإلدارة بسلطة تقدیریة و ، من تاریخ الوفاة خاصة بمرتب كامل لمدة أربعة أشھر وعشرة أیام

احدة ث حالة رفض وفي منحھا اإلجازة ، إال أنھ جرى العمل على االستجابة لطلب الموظفة ، ولم تحد
وكذلك الوضع بشأن حق الزوجة الموظفة الخاصة مرافقة الزوج ،  منذ تطبیق النظام وحتى اآلن

 ) 6ثة دراسیة علمیة، حیث تم تعدیل الوضع بقرار رقم (الموظف في الخارج أو في حالة انتدابھ في بع
بمرتب بشرط اال تقل المدة عن الصادر من مجلس الخدمة المدنیة بمنح الموظف/ الموظفة أجازة خاصة 

 .ستة أشھر متصلة

حزمة من القرارات  2012و  2011نیة قد أصدر في سنة والجدیر بالذكر أن مجلس الخدمة المد
والتي تعد خطوة جیدة في ھذا االتجاه، إال أنھا في  الوقت ذاتھ تركت للوزیر المختص  ،اإلداریة 

 أما اإلجازةللزوجة الموظفة خاصة لمرافقة الزوج / امة في منح أو رفض اإلجازة الالصالحیة الت
رات المعدلة ، فإن للموظفة أن تطلب القرا، وبموجب ھذه  األمومة أو الطفولة لرعایة األسرة أوالخاصة 

 -: التالیة جازاتإالمنھا 

یستحق  أنوضع مباشرة على لإجازة لرعایة األمومة بنصف مرتب لمدة أربعة أشھر تالیة ألجازة ا -1
نصف ھذا  األخرى أشھرمنھا بمرتب كامل ویجوز بناء على طلبھا منح الثالث  األولالشھر 
 .المرتب

ى وتكون إجازة لرعایة الطفولة بمرتب كامل لألم التي ترافق طفلھا المریض الذي یرقد بالمستشف -2
 حالتھ تستدعي بقاءھا معھ كما یجوز منح ھذه اإلجازة لغیر الكویتیة .

 
تضمن القانون مبادئ الرعایة والحمایة الالزمة ألفراد أسرة العاملین  -العمل في القطاع األھلي:قانون  -2

في الدولة، باعتبار أن الحق في العمل وحریة اختیار نوعھ یعد من الحقوق الدستوریة التي نصت علیھا 
ن الدعامات األساسیة م) من الدستور، وذلك تحقیقا لمبادئ العدل والحریة و المساواة وھي 41المادة (

 )7(مرجع رقم وعلى الدولة التزام قانوني بحمایتھا. في المجتمع
 

) من القانون، والتي تنص على عدم 59( ضمانات لألسرة ماجاء من المادة ومن األحكام التي توفر -
% من أجر العامل وفاء لدیون أو قروض مستحقة لصاحب العمل، وال 10جواز اقتطاع أكثر من 

صاحب العمل عنھا أیة فائدة ، ومنع الحجز على األجر المستحق للعامل أو التنازل عن أي یتقاضى 
% ، وذلك وفاء لدین النفقة أو دین المأكل و الملبس والدیون األخرى ، ھذا 25جزء إال في حدود 

 وقد أعطى القانون لدین النفقة األولویة على الدیون األخرى بغرض حمایة األسرة، باإلضافة إلى
حمایة العامل من الفصل وحقھ في اإلجازة السنویة،وحقھ في حالة ترك العمل في استحقاق مكافأة 
نھایة الخدمة، والتعویض عن إصابات العمل، وحقھ في األجر الكامل طوال فترة العالج التي 

) 22یحددھا الطبیب، ولحمایة المرأة العاملة في القیام بدورھا في رعایة أسرتھا، حظرت المادة (
من القانون تشغیل النساء لیال ، واستثناء یجوز تشغیل النساء وبقرار من وزیر الشئون االجتماعیة 
والعمل في دور العالج األھلیة والمؤسسات األخرى مثل الصیدلیات والفنادق ودور حضانة األطفال 
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املة أو تعرضھا الخاصة والمعوقین وغیرھا من المنشآت التي ال تشكل خطرا على سالمة المرأة الع
) من القانون على منع تشغیل النساء في الصناعات أو المھن الخطرة 23األذى. ونصت المادة (

 ، حفاظا على صحتھا والتي قد تضر بأسرتھا كذلك والمضرة بالصحة كما یحددھا الوزیر المختص
 .( تمییز ایجابي)
ر المماثل ألجر الرجل، بالعمل نفسھ ) من القانون على منح المرأة العاملة األج26وأكدت المادة (

 ) من الدستور الكویتي.29مما یعزز مبدأ المساواة المنصوص علیھ في المادة (

 

 :قانون التأمینات االجتماعیة -3

) مادة وجرت علیھ تعدیالت عدیدة أخرھا عام 132ویتكون من ( 1976صدر ھذا القانون في عام 
أحكامھ، ألنھ یتعلق بالمؤمن علیھم أو أصحاب المعاشات ، وھو قانون یخاطب األسرة في معظم 1992

أو لكونھم من المستحقین لنصیب من معاش المؤمن علیھ زوجا كان أم أما أم أختا أم ابنة المؤمن علیھ 
 المتوفى أو صاحب المعاش،

لدى  وینص قانون التأمینات االجتماعیة على سریان أحكامھ على الكویتیین ذكورا وإناثا الذین یعملون
فإن العدد اإلجمالي  1993صاحب العمل ویكون التأمین علیھم إلزامیا. وبموجب إحصائیات رسمیة لعام 

) 35) ألف امرأة ، و باإلضافة إلى (44,054) ألف شخص فیھم (113,951للمؤمن علیھم من المدنیین (
 ) امرأة.5715ألف شخص من أصحاب المعاشات منھم (

إن بإمكان المرأة الكویتیة األرملة بعد وفاة الزوج الجمع بین راتبھا وبموجب التعدیالت الجدیدة ف
التقاعدي من جھة ونصیبھا في راتب زوجھا من جھة أخرى، وأن تضم الراتبین مھما كانت قیمتھما، 
وھو األمر الذي من شأنھ تفادى حاالت انخفاض دخل األسرة بوفاة عائلھا، وكذلك أجاز القانون األرملة 

ى ثالثة أرباع راتب الزوج المتوفى التقاعدي في حین أن نصیبھا یصبح كامال فیما لو كانت الحصول عل
 ھناك نساء أرامل أخریات، وذلك لمساعدة المرأة في أمور حیاتھا بعد وفاة عائلھا.

 )7(مرجع رقم

قاعدي، ومن جانب أخر، تحصل أسرة الفتاة العزباء من الدرجة األولى في حالة وفاتھا على راتبھا الت
سنة الحصول على نصیبھ من راتب والده التقاعدي  28سنة أو  26ویحق ألبناء المتوفي حتى بلوغ سن 

إذا كان ما زال طالبا في المرحلة الثانویة، في حین أن المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة تستمر في 
 دة لذلك.صرف نصیب البنت من راتب والدھا التقاعدي إلى أن تتزوج دون تحدید م

أمكن الحد من ظاھرة التقاعد المبكر من خالل تمدید سن التقاعد  1992وبموجب التعدیالت الجدیدة لعام 
سنة للمرأة المتزوجة، وستظل  40سنة للرجل و  45، حیث إنھ ال یجوز التقاعد قبل  1996ابتداء من 

زاید التدریجي حتى تصل إلى ثم تبدأ في الت 2000\12\31السن على ھذا النحو لمدة خمس سنوات حتى 
 2020\1\1سنة للمرأة المتزوجة في  50سنة للرجل و  55

وللقضاء على سبب من أسباب التقاعد المبكر لرب األسرة ، نصت التعدیالت الجدیدة على تسویة 
المعاش على أساس أكبر مرتب وصل إلیھ المؤمن علیھ في القطاع الحكومي والشركات الحكومیة، 

ن مرتبھ األخیر قد انخفض بسبب حقھ في العالوة االجتماعیة عن الزوجة أو األوالد ولم وذلك إذا كا
 یمض على ذلك أكثر من خمس سنوات.
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ھذا وقم تم إجراء تعدیل شامل في أحكام المستحقین لیضیف مزایا جدیدة لھم ویوفر لھم مزیدا من 
ة المعاش عن زوجھا المتوفي في حال الرعایة والحمایة التأمینیة، مثال ذلك عودة نصیب األرملة في

فن عزالمجتمع ،حیث إن بعض األرامل ی وذلك بھدف تحقیق صالح،  طالقھا أو ترملھا من زوج ثاني
من الراتب التقاعدي للزوج المتوفى ألن ھذا النصیب بنصیبھن االحتفاظ بعن الزواج بسبب الرغبة 

وقد أخذ بنظام إعادة توزیع األنصبة، حیث إنھ ال یتم ینتھي قبل التعدیل بعد انفصالھا عن الزوج الجدید. 
تعلیق نصیب البنت التي تتزوج أو االبن الذي یلتحق بعملھ، بل یتم إعادة توزیع ھذه األنصبة على 

 المستحقین حتى طالق البنت أو ترملھا أو ترك االبن لعملھ.

الستین، وذلك بإضافة مدة اشتراك ونصت التعدیالت الجدیدة على مراعاة حاالت انتھاء الخدمة قبل سن 
% الحد األدنى في حالة انتھاء الخدمة 65% بدال من 95تصل بالمعاش التقاعدي إلى الحد األقصى 

(بالوفاة+العجز الكامل+العجز عن الكسب). وبھذا التعدیل افترض المشرع استمرار المؤمن علیھ في 
لثالثة وھي الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الخدمة حتى سن الستین في حالة تعرضھ ألحد األخطار ا

عن الكسب، وتم تسویة معاشھ على ھذا األساس. وبھذا فإن أسرة المتقاعد سوف تحصل على معاش 
% وذلك مسایرة لالتجاھات الحدیثة في التأمینات االجتماعیة التي تولي رعایة 95تقاعدي یصل إلى 

 خاصة للحاالت السابقة.

 )7(مرجع رقم

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التحدیات
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 صعوبة الحصول على النصوص القانونیة األحدث من الوزارات والھیئات المعنیة. -1

االت الواردة في محور التمكین عدم توافر إحصاءات حدیثة حول وضع المرأة الكویتیة في المج -2

 قتصادي.اإل

تفتقر أغلب الوزارات والھیئات الحكومیة إلى وحدة بحوث متقدمة لتزوید الباحثین بالمعلومات المطلوبة  -3

لھذا البحث أو غیره وعلى فرض وجود مثل ھذه الوحدة یجھل العاملون في الوزارات والھیئات 

 .بوجودھا 

ي والجمعیة الثقافیة النسائیة لم الخطابات الرسمیة التي تم تزویدنا بھا من برنامج األمم المتحدة اإلنمائ -4

تكن ذات أھمیة لدى الوزارات والھیئات الحكومیة، وھذا لیس عیبا في تلك الخطابات ولكن سوء تقدیر 

 من تلك الوزارات والھیئات للبحوث القانونیة أو غیرھا على حد سواء.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 المراجع

 رسالة دكتوراه في علم االجتماع / رائدة أیوب. -1
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 -المواقع اإللكترونیة لكل من : -2

 المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة.-1

 المؤسسة العامة للرعایة السكنیة.-2

 شبكة المعلومات القانونیة لدول مجلس التعاون الخلیجي.-3

 دیوان الخدمة المدنیة.-4

/ طارق رزق دفي ضوء الفقھ وأحكام القضاء(  2010لسنة  6شرح قانون العمل الكویتي الجدید رقم  -3
(. 

 المرأة الكویتیة وقانون التأمینات االجتماعیة. -4
 مطبوعات الھیئة العامة لشئون القصر .(إدارة العالقات العامة واإلعالم). -5
سعود والتطبیق (م/سمیر أحمد شرف الدین وم/ت بین النظریة ة التأمین االجتماعي في الكویأنظم -6

 صالح الضمیر).

 الحقوق السیاسیة والقانونیة وإلنسانیة للمرأة الكویتیة   (د.بدریة عبدهللا العوضي). -7
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