
مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/44

باإ�سدار نظام التاأمينات االجتماعية 

علـى العمانيـني العاملـني حل�سابـهم اخلـا�ص ومـن فـي حكمهـم 

�سلطان عمان نحن قابو�ص بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون التاأمينات الجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 72 /91 ، 

وعلى نظام التاأمينات الجتماعية على العمانيني العاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/32 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/5 ب�ساأن تطبيق النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية 

ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني فـي غري دولهم ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

يعمـــل بنظـــــــام التاأمينـــات الجتماعيـــــــة علــــى العمانيــــــني العاملــــــني حل�سابهــــــم اخلـــــا�س 

ومــــن فـي حكمهم املرفق . 

املــادة الثانيــــة 

ي�سدر وزير القوى العاملة اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا النظام . 

املــادة الثالـثــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق اأو يتعار�س مع اأحكامهما . 

املــادة الرابعــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد �سهرين من تاريخ ن�سره . 

�سـدر فـي : 19 من ذي القعدة �سنة 1434هـ

املـوافـــــق : 25 من �سبتمبــــــر �سنة 2013م

 قابو�ص بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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نظام التاأمينات االجتماعية على العمانيني 

العاملــني حل�سابهـم اخلـا�ص ومـن فـي حكمهــم

الف�سل االأول 

تعاريف واأحكام عامة 

املـــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

الهيئـــــــــــــة : 

الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية . 

املجلـــــــــــ�ص : 

جمل�س اإدارة الهيئة .  

الوزيــــــــــــــر : 

وزير القوى العاملة . 

القانــــــــــون : 

قانون التاأمينات الجتماعية . 

النظــــــــــــــــــام : 

نظام التاأمينات الجتماعية على العمانيني العاملني حل�سابهم اخلا�س ومن فـي حكمهم . 

املوؤمـــن عليــــه : 

كل من ت�سري عليه اأحكام هذا النظام . 

�ساحب املعا�ص : 

كل من تقرر له معا�س وفقا لأحكام هذا النظام . 

دخل اال�سرتاك : 

اأ�سا�سه ال�سرتاك الذي يوؤديه  الدخل ال�سهري الذي يختاره املوؤمن عليه ، ويح�سب على 

للهيئة �سهريا . 
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العجز غري املهني : 

كل عجز يحدث للموؤمن عليه قبل بلوغه �سن ال�ستني اأو للموؤمن عليها قبل بلوغها �سن 

اخلام�سـة واخلم�سـني ويحـول كلية وب�سفة دائمـة بني املوؤمـن عليه وبني مزاولته اأي مهنـة 

اأو ن�ساط يتك�سب منه ، ويتم ذلك ح�سب تقدير اللجنة الطبية املخت�سة . 

املـــادة ) 2 ( 

تتوىل الهيئة تطبيق اأحكام هذا النظام . 

املـــادة ) 3 ( 

يكون ال�سرتاك فـي هذا النظام اختياريا . 

املـــادة ) 4 ( 

ي�سمل نظام التاأمينات الجتماعية املقرر مبقت�سى اأحكام هذا النظام فرع تاأمني ال�سيخوخة 

والعجز والوفاة ، ول ي�سمل فرع التاأمني �سد اإ�سابات العمل والأمرا�س املهنية . 

املـــادة ) 5 ( 

ت�سري اأحكام هذا النظام على العمانيني العاملني حل�سابهم اخلا�س ومن فـي حكمهم داخل 

ال�سلطنة اأو خارجها ممن يندرجون حتت الفئات الآتية : 

1 - اأ�سحاب الأعمال . 

امل�ستغلني  من  وغريهم  واملدققون  واملحا�سبون  واملهند�سون  والأطباء  املحامون   -  2

باملهن احلرة . 

3 - كل من يوجب قانون ال�سجل التجاري قيدهم من امل�ستغلني بالتجارة اأو ال�سناعة 

اأو الن�ساط القت�سادي اأو املايل وغريهم ممن يوؤدون باأنف�سهم اأعمال اأو خدمات 

حل�سابهم . 

4 - ال�سركاء فـي كافة ال�سركات التجارية ما عدا �سركات امل�ساهمة العامة . 

5 - كل من يعمل حل�سابه اخلا�س فـي املهن احلرفية ك�سيد الأ�سماك والزراعة وقيادة 

مركبات اخلدمات العامة . 

6 - املزاولون لأن�سطة يلزم ملزاولتها احل�سول على ترخي�س اأو ت�سريح من اجلهات 

املخت�سة . 
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من  كل  موافقة  بعد  النظام  هذا  باأحكام  لالنتفاع  الأخرى  الفئات  بع�س  اإ�سافة  ويجوز 

املجل�س ، ووزارة املالية ، وي�سدر بذلك قرار من الوزير ، على اأن يحدد القرار تاريخ بدء 

�سريان اأحكام هذا النظام على تلك الفئات . 

املـــادة ) 6 ( 

ل ت�سري اأحكام هذا النظام على املوؤمن عليهم املنتفعني باأحكام قوانني واأنظمة املعا�سات 

والتاأمينات الجتماعية التي �سدر ب�ساأنها مرا�سيم �سلطانية ، كما ل ت�سري على اأ�سحاب 

املعا�سات امل�ستحقني وفقا لأحكام القوانني والأنظمة امل�سار اإليها . 

الف�سل الثاين

م�سـادر التمويـل واال�سرتاكـات

املـــادة ) 7 ( 

ميول هذا النظام من امل�سادر الآتية : 

1 - ال�سرتاكات ال�سهرية التي يوؤديها املوؤمن عليهم . 

2 - ن�سبة م�ساهمة اخلزانة العامة �سهريا . 

3 - ريع ا�ستثمار اأموال هذا النظام . 

4 - املبالغ الإ�سافية امل�ستحقة وفقا لأحكام هذا النظام . 

5 - الهبات والو�سايا والتربعات والإعانات التي يوافق عليها املجل�س . 

6 - اأي موارد اأخرى يتم تخ�سي�سها لهذا النظام يوافق عليها املجل�س . 

املـــادة ) 8 ( 

ين�ساأ ح�ساب م�ستقل لهذا النظام فـي ح�سابات الهيئة . 

املـــادة ) 9 ( 

تبداأ ال�سنة املالية لهذا النظام فـي اليوم الأول من �سهر يناير ، وتنتهي فـي احلادي والثالثني 

من �سهر دي�سمرب من كل عام ، وتبداأ ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام ، 

وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من العام التايل . 

املـــادة ) 10 ( 

يفح�س املركز املايل حل�ساب هذا النظام طبقا للقواعد الواردة فـي القانون .
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املـــادة ) 11 ( 

توؤدى ال�سرتاكـــات بالريـــال العمانـــي بالن�ســبة للموؤمـــن عليــه ممن ميار�س ن�ساطه خارج 

ال�سلطنة عن طريق اأحد امل�سارف املرخ�س لها فـي ال�سلطنة ، على اأن تودع قيمة ال�سرتاكات 

امل�ستحقة مبوجب هذا النظام فـي احل�ساب املخ�س�س لهذا الغر�س . 

املـــادة ) 12 ( 

اأ�سا�س دخل ال�سرتاك الذي يختاره املوؤمن عليه من بني  حت�سب قيمة ال�سرتاكات على 

الدخول الواردة بجدول الدخول ال�سهرية املرفق بهذا النظام . 

املـــادة ) 13 ( 

يجب األ يقل دخل ال�سرتاك الذي يختاره املوؤمن عليه عن متو�سط الأجر ال�سهري امل�سدد 

على اأ�سا�سه ا�سرتاكات العاملني لديه اخلا�سعني لأحكام القانون . 

املـــادة ) 14 ( 

تعترب ال�سرتاكات - املن�سو�س عليها فـي هذا النظام امل�ستحقة عن كل �سهر - التي يوؤديها 

املوؤمن عليه واجبة الأداء للهيئة خالل اخلم�سة ع�سر يوما الأوىل من ال�سهر الذي يلي 

ال�سهر امل�ستحقة عنه تلك ال�سرتاكات . 

وفـي حالة تاأخر املوؤمن عليه عن �سداد ال�سرتاكات امل�ستحقة فـي امليعاد امل�سار اإليه يلتزم 

بــــاأن يــوؤدي للهيئـــة مبلغا اإ�سافيــا يقدر بن�سبة )13.5%( من ال�سرتاكـــات التي لـــم يوؤدهـــا ، 

ما مل تكن هناك اأ�سباب قهرية يقدرها املجل�س وفقا لل�سوابط التي يحددها فـي هذا ال�ساأن . 

املـــادة ) 15 ( 

يجوز للموؤمن عليه �سداد ال�سرتاكات املقررة مقدما كل ثالثة اأ�سهر اأو �ستة اأ�سهر اأو �سنويا . 

املوجبة  للمدة  ا�ستكمال  ال�سرتاك  عنه  امل�ستحق  لل�سهر  تالية  مدة  عن  الأداء  يكون  ول 

ل�ستحقاق امل�ستحقات التاأمينية املقررة مبوجب هذا النظام اإل بعد مرور هذه املدة فعليا . 

م�ستحقة  غري  �سهرية  ا�سرتاكات  قيمة  عن  للهيئة  �سدادها  مت  التي  املبالغ  اأن  تبني  واإذا 

التزمت الهيئة اإعادة تلك املبالغ امل�سددة لكل من وزارة املالية ، وللموؤمن عليه . 
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املـــادة ) 16 ( 

يجــوز للموؤمــن عليه طلــب تعديل دخــل ا�سرتاكــه بالزيــادة مرتيــن فـي ال�سنــة بن�سبــة )%5( 

فـي املـرة الواحدة ، كما يجوز له تعديل دخل ا�سرتاكه بالنق�سان دون حتديد ن�سبة معينة ، 

طلب  تقدمي  لتاريخ  التايل  ال�سهر  من  الأول  اليوم  فـي  ال�سرتاك  دخل  تعديل  وي�سري 

التعديل ، ما مل يحدد املوؤمن عليه تاريخا لحقا . 

املـــادة ) 17 ( 

يجوز للموؤمن عليه طلب التوقف عن �سداد ال�سرتاكات ب�سفة موؤقتة اأو دائمة عند وجود 

ظروف ت�ستدعي ذلك ، �سريطة اإخطار الهيئة وتعبئة النموذج املعد لذلك . 

املـــادة ) 18 ( 

اإذا تخلف املوؤمن عليه عن �سداد ال�سرتاكات امل�ستحقة مدة )12( اثني ع�سر �سهرا مت�سلة 

دون اإخطار الهيئة يعترب ا�سرتاكه فـي هذا النظام موقوفا . 

املـــادة ) 19 ( 

املدد  �سمن  النظام  لهذا  وفقا  ال�سهرية  ال�سرتاكات  عنها  ي�سدد  مل  التي  املدد  حت�سب  ل 

املوجبة ل�ستحقاق معا�س ال�سيخوخة اأو العجز اأو الوفاة اأو املكافاأة . 

املـــادة ) 20 ( 

يجوز بقرار من الوزير تعديل جدول الدخول ال�سهرية املرفق بهذا النظام بعد موافقة كل 

من جمل�س الوزراء ووزارة املالية . 

الف�سل الثالث

اإجـــراءات الت�سجيـــل

املـــادة ) 21 ( 

يتـــم ت�سجيــــل املوؤمــن عليه لـــــدى الهيئــة اعتبـــارا من التاريـــخ الذي حـــدده لبـــدء ا�سرتاكــــه 

فـي هذا النظام على النموذج املعد لذلك ، وبعد اإكماله امل�ستندات املوجبة للت�سجيل ، واعتماد 

الهيئة لدخل ال�سرتاك ، يتم ت�سجيله عن ن�ساط واحد من الأن�سطة التي ميكن ممار�ستها 

للفئات املن�سو�س عليها فـي املادة )5( من هذا النظام . 
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املـــادة ) 22 ( 

يجب األ يقل �سن املوؤمن عليه عن )18( ثمانية ع�سر عاما ، ول يزيد على )60( �ستني عاما ، 

عند ت�سجيله فـي هذا النظام . 

املـــادة ) 23 ( 

اإذا كان ل يتنا�سب مع  للهيئة العرتا�س على دخل ال�سرتاك الذي يختاره املوؤمن عليه 

طبيعة مهنته وقدرته املالية . 

باأ�سباب العرتا�س واقرتاح دخل ال�سرتاك الذي تراه  اإخطار املوؤمن عليه  وعلى الهيئة 

اأن يتم ذلك  اأ�سا�سه ، على  منا�سبا لطبيعة مهنته وقدرته املالية لتوؤدى ال�سرتاكات على 

خالل مدة اأق�ساها )60( �ستون يوما من تاريخ ورود الطلب اإليها . 

اإما  ، وذلك  التالية  الرد على هذا الإخطار خالل اخلم�سة ع�سر يوما  املوؤمن عليه  وعلى 

باعتماد راأي الهيئة ، واإما بتاأكيد اأحقيته فـي اختياره ال�سابق ، واإما بتقدميه بديال اآخر 

لدخل ا�سرتاكه يتنا�سب مع قدرته املالية ، وبعد درا�سة احلالة يخطر املوؤمن عليه براأي 

الهيئة النهائي كتابة ، لتوؤدى ال�سرتاكات على اأ�سا�سه . 

املـــادة ) 24 ( 

ل يجـوز حتديد بـــدء ال�ستــراك فـي هذا النظــام بتاريخ �سابق على تاريــخ حتريـــر طلــب 

الت�سجيل ، واإذا مل يحدد املوؤمن عليه تاريخا لبدء ال�سرتاك فيتم الت�سجيل وفقا لتاريخ 

ورود الطلب اإىل الهيئة . 

املـــادة ) 25 ( 

على املوؤمن عليه اإخطار الهيئة باأي تغيريات اأو تعديالت قد تطراأ على و�سعه القانوين ، 

وعلى الأخ�س اإذا تعلق الأمر مبا ياأتي : 

1 - اإذا طراأ تغيري على طبيعة الن�ساط الذي ميار�سه . 

2 - اإذا انتقل من ن�ساط اإىل ن�ساط اآخر . 

3 - اإذا انتقـــل اإىل ممار�ســــة الن�ساط خـــارج احلدود اجلغرافيـــة لل�سلطنــــة اأو العكـــ�س 

مع تزويد الهيئة بامل�ستندات املوؤيدة لذلك . 

4 - اإذا التحق بعمل اآخر نظري اأجر لدى الغري . 
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5 - فـي حالة ت�سفية ن�ساطه اأو �سدور حكم ب�سهر اإفال�سه . 

6 - فـي حالة توقفه عن ممار�سة الن�ساط ب�سفة نهائية . 

املـــادة ) 26 ( 

ي�سدر وزير العدل بالتفاق مع الوزير - بناء على اقرتاح مدير عام الهيئة - قرارا مبنح 

�سفة ال�سبطية الق�سائية للموظفني املخت�سني وفقا لأحكام قانون الإجراءات اجلزائية ، 

ويكون لهم احلق فـي دخول ومعاينة حمال العمل اأو املقر الذي ميار�س فيه املوؤمن عليه 

ن�ساطه فـي مواعيد العمل املعتادة ، والطالع على ال�سجالت والدفاتر والأوراق واملحررات 

وامل�ستندات وغريها واحل�سول على ن�سخ منها ، وكذلك طلب البيانات الالزمة من املوؤمن 

، و�سبط املخالفات وحترير  اأحكام هذا النظام  عليهم واإجراء التحريات الالزمة لتنفيذ 

املحا�سر ، ويلتزم هوؤلء املوظفون بالحتفاظ باأ�سرار الوظيفة فيما يتعلق بالوقائع التي 

اطلعوا عليها فـي اأثناء ممار�ستهم لأعمال وظيفتهم ، وكذلك بعد خروجهم منها . 

املـــادة ) 27 ( 

يجــب على املوؤمـــن عليه اأن يقــدم للموظفــني امل�سار اإليهـم فـي املادة )26( من هذا النظـــام ، 

كل املعلومات وامل�ستندات الالزمة لت�سهيل مهمتهم ، وعلى الأخ�س ما ياأتي : 

1 - طبيعة الن�ساط الذي ميار�سه . 

2 - التغيريات التي تطراأ على دخله النا�سئ من ممار�سته للن�ساط . 

3 - اأي بيانات اأخرى تطلبها الهيئة . 

املـــادة ) 28 ( 

التي تطلبها فـي جمال  البيانات  الهيئة بجميع  املخت�سة موافاة  على اجلهات احلكومية 

تطبيق اأحكام هذا النظام . 

الف�سل الرابع

امل�ستحقات التاأمينية

املـــادة ) 29 ( 

ي�ستحــــق املوؤمـــن عليـــه معــــا�س ال�سيخوخـــة اأو العجــــز اأو الوفــــاة طبقــــا للقواعــــد الـــــواردة 

فـي القانون ، وب�سفة خا�سة فـي احلالت الآتية : 
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بلوغ املوؤمن عليه �سن ال�ستني متى كانت مدة ا�سرتاكه فـي هذا النظام )180( مائة   - 1

وثمانــني �سهـــرا على الأقــــل ، اأو ببلـــوغ املوؤمن عليــها �سن اخلام�ســـة واخلم�ســـني 

متى كانت مدة ا�سرتاكها فـي هذا النظام )120( مائة وع�سرين �سهرا على الأقل ، 

على اأن يتقدم كل منهما بطلب �سرف املعا�س اإىل الهيئة على النموذج املعد لذلك . 

وفـي حالة عدم ا�ستكمال املدة املقررة ل�ستحقاق املعا�س ، وكان ن�ساطهما ل يزال 

قائما ا�ستمر خ�سوعهما لأحكام هذا النظام حلني ا�ستكمال تلك املدة . 

2 - انتهـــاء ن�ســـاط املوؤمـــن عليـــه قبــــل بلوغـــه �ســن ال�ستني متـــى كانـــت مـــدة ا�سرتاكـــــه 

املوؤمن  بلوغ  قبل  اأو   ، الأقل  على  �سهرا  واأربعني  مائتني  النظام )240(  فـي هذا 

عليها �سن اخلام�سة واخلم�سني متى كانت مدة ا�سرتاكها فـي هذا النظام )180( 

مائة وثمانني �سهرا على الأقل ب�سرط بلوغ اأي منهما �سن اخلام�سة والأربعني 

على الأقل . 

املـــادة ) 30 ( 

التاأمينات الجتماعية  النظام والقانون ونظام   تعترب مدد ال�سرتاك - فـي كل من هذا 

على العمانيني العاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم والنظام املوحد ملد احلماية التاأمينية 

التي مل   ، دولهم  فـي غري  العاملني  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  دول جمل�س  ملواطني 

ت�سرف عنها امل�ستحقات التاأمينية - وحدة واحدة عند ح�ساب املدد املوجبة ل�ستحقاق املعا�س 

اأو املكافاأة بح�سب الأحوال . 

املـــادة ) 31 ( 

ت�سوى م�ستحقات املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س عن مدد ال�سرتاك وفقا لأحكام هذا النظام 

والقانون ونظام التاأمينات الجتماعية للعمانيني العاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم 

والنظام املوحد ملد احلماية التاأمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

العاملــني فـي غيـــر دولهـــم ، كل مـدة على حـــدة ، ويقـدر املعـــــا�س مبجــــموع املعا�س امل�ستحق 

عن املدد املذكورة . 

املـــادة ) 32 ( 

اإذا انتهى ن�ساط املوؤمن عليه اأو توقف عن �سداد ال�سرتاكات ومل تتوافر فـي �ساأنه اإحدى 

حالت ا�ستحقــاق املعـــا�س ، ا�ستحق مكافاأة ، �سريطة األ تقـــل مــدة ا�سرتاكـــه فـي هذا النظـــام 

عن �سنة كاملة ، وت�سرف هذه املكافاأة اإذا توافرت اإحدى احلالت الآتية : 
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1 - بلوغ املوؤمن عليه �سن ال�ستني ، واملوؤمن عليها �سن اخلام�سة واخلم�سني . 

2 - اإذا كانــت املوؤمــن عليهــا متزوجـــة اأو مطلقـــة اأو اأرملــة فـي تاريــخ طلـب ال�سـرف 

�سريطة التفرغ ل�سوؤون الأ�سرة . 

ول ت�ستحق �سرف هذه املكافاأة فـي هذه احلالة اإل ملرة واحدة طوال مدة ا�سرتاكها 

فـي هذا النظام . 

3 - اإذا حــــدث العجـــز اأو الوفـــــاة ب�سبـــب غيـــر مهنـــي بعـــد �سنـــة من تاريــــخ التوقــــــف 

عن ال�سرتاك فـي هذا النظام ، وفـي حالة الوفاة ت�سرف املكافاأة اإىل م�ستحقي 

املعا�س عنه حكما موزعة بن�سبة الأن�سبة فـي املعا�س ، فاإذا مل يوجد اإل م�ستحق 

واحد للمعا�س �سرفت له كاملة . 

4 - تعيـــني املوؤمـــن عليـــه باإحـــدى اجلهــات التي ل جتيز حتويل ح�سيلة ال�سرتاكــــات 

اإىل الهيئة . 

5 - احلالت املر�سية التي ل تعترب عجزا موجبا ل�ستحقاق املعا�س ، واإمنا تقلل من 

قدرة املوؤمن عليه على اأداء عمله اأو تنتق�س منها بدرجة كبرية �سريطة اأن تثبت 

هذه احلالت مبوجب تقرير من اللجنة الطبية املخت�سة . 

6 - احلكم نهائيا على املوؤمن عليه بال�سجن مدة )10( ع�سر �سنوات فاأكرث ، اأو بقدر 

املدة الباقية لبلوغ املوؤمن عليه �سن ال�ستني ، اأو لبلوغ املوؤمن عليها �سن اخلام�سة 

واخلم�سني ، اأيهما اأقل . 

7 - فقــد اجلن�سيــة العمانيــة اأو التجريـــد منها طبقـــا لأحكـــام قانـــون تنظيم اجلن�سية 

العمانية . 

املـــادة ) 33 ( 

حت�سب املكافاأة املن�سو�س عليها فـي املادة )32( من هذا النظام على اأ�سا�س متو�سط دخل 

ال�سرتاك ال�سهري الذي �سددت على اأ�سا�سه ال�سرتاكات خالل اآخر)3( ثالث �سنوات من 

بواقع متو�سط دخل  اإن قلت عن ذلك  اأو مدة ال�سرتاك  النظام  فـي هذا  مدة ال�سرتاك 

ا�سرتاك �سهر واحد عن كل �سنة من ال�سنوات الثالث الأوىل من �سنوات ا�سرتاكه فـي هذا 

النظام ، وبواقع دخل ا�سرتاك �سهرين عن كل �سنة من ال�سنوات التي تلي ال�سنوات الثالث 

الأوىل . 
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املـــادة ) 34 ( 

فـي حالة وفاة املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س ت�سرف منحة مل�ساريف اجلنازة والعزاء تعادل 

قيمتها ثالثة اأ�سعاف دخل ال�سرتاك ال�سهري اإذا مل يتوقف عن �سداد ال�سرتاكات املقررة 

اإذا كان  اأ�سهر  ، وتعادل معا�س )3( ثالثة  مدة )12( اثني ع�سر �سهرا مت�سلة قبل الوفاة 

�ساحب معا�س ، على األ تتجاوز قيمة املنحة فـي جميع الأحوال )1000( األف ريال عماين ، 

ويكون �سرف هذه املنحة مبراعاة الرتتيب الآتي : 

1 - اأرملة اأو اأرامل املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س ، على اأن تق�سم بينهن بالت�ساوي ، 

واإذا كان املتوفى اأنثى ت�سرف لزوجها . 

2 - فـي حالـــة عــدم وجــود اأرملة ت�سرف املنحــة لأي من اأولد املتوفـــى ب�ســرط بلوغـــه 

�سن الر�سد . 

3 - فـي حالة عدم وجود اأي من الفئات املذكورة فـي البندين )1 ، 2( ت�سرف املنحة 

للوالدين اأو لأحدهما . 

4 - فـي حالة عدم وجود اأي من الفئات املذكورة فـي البنود ال�سابقة ت�سرف املنحة 

اإىل ال�سخ�س الذي يثبت قيامه بتحمل م�ساريف اجلنازة والعزاء مبوجب �سهادة 

معتمدة من اجلهة املخت�سة . 

املـــادة ) 35 ( 

فـي حالـــة وفــاة املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س ت�ســرف منحــة وفــاة تعــادل قيمتهــا ثالثــة 

اأ�سعــاف دخل ال�ستــراك ال�سهـــري اإذا مل يتوقــف عن �ســداد ال�سرتاكــات املقــررة مدة )12( 

اثني ع�سر �سهرا مت�سلة قبل الوفاة ، وتعادل معا�س )3( ثالثة اأ�سهر اإذا كان �ساحب معا�س ، 

ويكون �سرف هذه املنحة مبراعاة الرتتيب الآتي : 

1 - اأرملة اأو اأرامل املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س ، على اأن تق�سم بينهن بالت�ساوي ، 

واإذا كان املتوفى اأنثى ت�سرف لزوجها . 

2 - فـي حالـــة عــدم وجود اأرملة ت�سرف املنحة لأي مــن اأولد املتوفــى ب�ســرط بلوغـــه 

�سن الر�سد . 

3 - فـي حالة عدم وجود اأي من الفئات املذكورة فـي البندين )1 ، 2( ت�سرف املنحة 

للوالدين اأو لأحدهما . 
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املـــادة ) 36 ( 

ت�سرف منحة زواج اإىل البنة التي تتقا�سى معا�سا وفقا لأحكام هذا النظام تعادل قيمتها 

)15( خم�س ع�سرة مرة من قيمة املعا�س الذي ت�ستفيد منه ، بحد اأق�سى )1000( األف ريال 

عماين ، ويوقف �سرف املعا�س فـي اآخر ال�سهر الذي مت فيه الزواج ، وت�سرف هذه املنحة 

مرة واحدة . 

املـــادة ) 37 ( 

يجوز للموؤمن عليه �سم مدة ا�سرتاك اعتبارية ملدة ا�سرتاكه فـي هذا النظام لزيادة تلك 

املدة . 

وت�سدر القواعد وال�سروط واجلداول املنظمة ل�سم املدد العتبارية امل�سار اإليها �سمن مدد 

ال�سرتاك فـي هذا النظام بعد موافقة كل من املجل�س ووزارة املالية ، على اأن ي�سدر بذلك 

قرار من الوزير . 

املـــادة ) 38 ( 

يجوز لأ�سحاب املعا�سات التي ت�ستحق وفقا لأحكام هذا النظام وامل�ستحقني عنهم اجلمع 

بني ما ي�ستحقونه من هذه املعا�سات ودخلهم الذي يتحقق من اأي ن�ساط يزاولونه ، وذلك 

دون حد اأق�سى . 

املـــادة ) 39 ( 

ت�ســري اأحكـــام القانون والقرارات املنفذة له على العمانيـني العاملـني حل�سابهــم اخلــا�س 

ومـن فـي حكمهــم ، وذلك فيما مل يرد ب�ساأنه نــ�س خــا�س فـي هذا النظام ، ومبـا ل يتعار�س 

مع اأحكامه . 

- 12 -



جدول الدخول ال�سهرية

 التي توؤدى اال�سرتاكات على اأ�سا�سها 

ون�سبـة اال�سرتاكـات وامل�ساهمـات ال�سهريـة 

دخل اال�سرتاك ال�سهري 

بالريال العماين

ن�سبة اال�سرتاك 

ال�سهري للموؤمن عليه

ن�سبة امل�ساهمة 

ال�سهرية للحكومة
املجموع )%(

20 %13.5 %6.5 %225 اإىل اأقل من 250

20 %11.5 %8.5 %250 اإىل اأقل من 400

20 %9 %11 %400 اإىل اأقل من 600

20 %8 %12 %600 اإىل اأقل من 800

20 %7 %13 %800 اإىل اأقل من 1000

20 %6 %14 %1000  اإىل اأقل من 1200

20 %5 %15 %1200 اإىل اأقل من 1500

20 %4 %16 %1500 اإىل 3000
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