
السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن
حوادث المرور )التأمين االجباري( للمركبات الكويتية

داخل حدود دولة الكويت

قيمة رسوم بيان المركبة الكويتية
اإلشراف والرقابة 

)سنوي(

إجمالي قيمة الوثيقة التأمين لجميع المركبات الكويتية المرخص لها 
من الجهة المختصة بالسير في دولة الكويت 

بالدينار الكويتي

قيمة قسط 
التأمين 
)سنوي(

إجمالي قيمة 
الوثيقة لمدة 

سنة

إجمالي قيمة 
الوثيقة لمدة 

سنتين

إجمالي قيمة 
الوثيقة لمدة ثالث 

سنوات

د.كد.كد.كد.كد.كوصف المركبةفئة المركبة#

سيارات خصوصية1

11.00017.00018.00036.00054.000 راكب
21.00017.50018.50037.00055.500 راكب
31.00018.00019.00038.00057.000 راكب
41.00018.50019.50039.00058.000 راكب
51.00019.00020.00040.00060.000 راكب
61.00019.50020.50041.00061.500 راكب
71.00020.00021.00042.00063.000 راكب

يضاف لقيمة قسط التأمين )سنوي( 500 فلس عن كل راكب أكثر من 7 ركاب

سيارات أجرة بكافة أنواعها2

-31.00021.00022.00044.000 راكب
-41.00022.50023.50047.000 راكب
-51.00024.00025.00050.000 راكب
-61.00025.50026.50053.000 راكب
-71.00027.00028.00056.000 راكب

يضاف لقيمة قسط التأمين )سنوي( 1.500 فلس عن كل راكب أكثر من 7 ركاب

سيارات النقل العام والخاص للركاب )الباص(3

-61.00028.50029.50059.000 راكب
-71.00029.50031.50063.000 راكب
-81.00032.50033.50067.000 راكب
-91.00034.50035.50071.000 راكب

-101.00036.50037.50075.000 راكب
-111.00038.50039.50079.000 راكب
-121.00040.50041.50083.000 راكب
-131.00042.50043.50087.000 راكب
-141.00044.50045.50091.000 راكب
-151.00046.50047.50095.000 راكب
-161.00048.50049.50099.000 راكب
-171.00050.50051.500103.000 راكب
-181.00052.50053.500107.000 راكب
-191.00054.50055.500111.000 راكب
-201.00056.50057.500115.000 راكب

يضاف لقيمة قسط التأمين )سنوي( 500 فلس عن كل راكب أكثر من 20 ركاب

4
سيارات النقل البضائع والمهمات )وانيت، هاف 

لوري، الشاحنة بأنواعها، البوكس المقفل، الصهاريج(

-11.00021.00022.00044.000 راكب
-21.00022.00023.00046.000 راكب
-31.00023.00024.00048.000 راكب
-41.00024.00025.00050.000 راكب
-51.00025.00026.00052.000 راكب

يضاف لقيمة قسط التأمين )سنوي( 500 فلس عن كل راكب أكثر من 5 ركاب

-1.00020.00021.00042.000-اإلنشائيات والجرار والرافعة الشوكية5

المركبات التي تحمل رافعة )ونش، كرين(6
-11.00015.50016.50033.000 طن

يضاف لقيمة قسط التأمين )سنوي( للطن األول من الحمولة 500 فلس عن كل طن زاد على ذلك ويجبر كسر الطن ويعتبر طن كامل

1.00012.75013.75027.50041.250-دراجة نارية منفردة أو منفردة7

1.00015.55016.55033.10049.650-دراجة نارية منفردة ذات صندوق بضائع8

-1.00017.25018.25036.500-سيارت اإلسعاف والمستشفيات )خاصة(9

-1.00020.75021.75043.500-سيارات اإلطفاء )خاصة(10



قيمة رسوم بيان المركبة )غير الكويتية(
اإلشراف والرقابة 

)سنوي(

إجمالي قيمة الوثيقة التأمين لجميع المركبات غير الكويتية 
القادمة عبر حدود دولة الكويت 

بالدينار الكويتي

لمدة 
أسبوع

لمدة 
أسبوعين

لمدة 
شهر

لمدة 
ثالث 
اشهر

لمدة 
ستة 
أشهر

لمدة 
سنة

فئة المركبة#
وصف المركبة

عدد الركاب
د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.ك

1.00010.00015.00019.00022.00031.00041.000-سيارات خصوصية1

1.00011.00016.00021.00026.00031.00041.000-سيارات أجرة بكافة أنواعها2

1.00016.00021.00026.00031.00036.00061.000-سيارات نقل البضائع والشاحنات3

سيارات نقل العام والخاص للركاب )الباص(4

36.00046.00056.00061.000--1.000من 1 - 15

41.00051.00066.00076.000--1.000من 16 - 20

46.00061.00081.000100.000--1.000من 21 - 50

51.00061.00081.500101.000--1.000أكثر من 50

1.0006.0009.00011.00016.00021.00026.000-دراجة نارية بأنواعها5

32.000-----1.000-اللوحات التجارية6

السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة
عن حوادث المرور )التأمين االجباري( للوحات التجارية والمركبات

غير الكويتية القادمة عبر حدود دولة الكويت




