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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 86/26

باإ�سـدار قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة

ملوظفـي احلكومة العمانيني   

نحن قابو�س بن �سعيد                          �سلطان عمان

الإداري  اجلهاز  تنظيم  قانون  باإ�صدار   75/26 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  على  الطالع  بعد 

للدولة وتعديالته ، 

وعلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 80/8 باإ�صدار قانون اخلدمة املدنية وتعديالته ، 

وعلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 84/52 باإ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ، 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام القانون املرافق فـي �صاأن معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفـي احلكومة 

العمانيني ويلغى كل ما يخالفها اأو يتعار�ض معها .

املــادة الثانيــــة 

ين�صر هذا املر�صوم فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به اعتبارا من اأول يناير 1986م .

�سـدر فـي : 10 من جمادى الثانية  �سنة 1406هـ

املـوافـــــق : 20 من فربايـــــــــــــــــر  �سنة 1986م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان 
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قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة

الف�سل الأول

 اأحكام عامة وانتقالية

املــادة )  1 (

ت�صري اأحكام هذا القانون على جميع املوظفني العمانيني العاملني باجلهاز الإداري للدولة 

وي�صغلون وظائف دائمة، ول ت�صري ب�صاأنهم قوانني اأو مرا�صيم خا�صة باملعا�صات اأو مكافاآت 

ما بعد اخلدمة . 

املــادة )  2 (

يحال املوظفون املوجودون باخلدمة الذين بلغوا �صن التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون 

اأو القواعد التي كانت �صارية من قبل اأيهما اأف�صل اإىل التقاعد وتدخل مدة خدمتهم التي 

زادت على بلوغهم �صن التقاعد �صمن مدة اخلدمة التي حت�صب فـي املعا�ض، وفـي حالة ما 

اإذا قلت مدة خدمتهم عن املدة املقررة للح�صول على معا�ض تكمل لهم هذه املدة . 

املــادة )  3 (

يجوز زيادة معا�صات التقاعد ومكافاآت ما بعد اخلدمة بقرار من جمل�ض الوزراء كما يجوز 

فـي احلالت الفردية رفع احلد الأدنى للمعا�ض اأو منح معا�ض ا�صتثنائي بقرار من جمل�ض 

اخلدمة املدنية .

املــادة )  4 (

ل يجوز اجلمع بني الراتب واملعا�ض، كما ل يجوز �صرف اأكرث من معا�ض واحد من اخلزانة 

العامة، �صواء كان املعا�ض م�صتحقا طبقا لأحكام هذا القانون اأو اأي قانون اآخر، واإذا ا�صتحق 

اأكرث من معا�ض �صرف الأكرب .

املــادة )  5 (

اإذا  املدنية  بقرار من جمل�ض اخلدمة  التقاعد،  �صن  يبلغ  الذي  املوظف  يجوز مد خدمة 

اقت�صت امل�صلحة العامة ذلك، ملدة �صنة واحدة قابلة للتجديد بحد اأق�صى خم�ض �صنوات. 

ويجوز للمجل�ض ال�صتثناء من اأحكام هذه املادة فـي احلالت التي يقدرها .

املــادة )  6 (

ل يجوز التنازل عن اأو احلجز على معا�ض املوظف اأو مكافاأة نهاية اخلدمة اإل للوفاء بدين 

ثابت للحكومة اأو لنفقة �صرعية ويكون ذلك فـي حدود ربع املعا�ض اأو املكافاأة .
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املــادة )  7 (

املبينة  املعاين  القانون  هذا  مواد  فـي  الواردة  الآتية  والعبارات  والألفاظ  للكلمات  تكون 

اأمامها، ما مل يقت�ض ال�صياق غري ذلك :

دائمة  الذي ي�صغل وظيفة  العامل  اأو  امل�صتخدم  اأو  املوظف  به  : ويق�صد  املوظف  اأ - 

باجلهاز الإداري للدولة .

الدورية  العالوات  فيه  ال�صهري ويدخل  الأ�صا�صي  الراتب  به  : ويق�صد  الراتب   - ب 

وال�صتثنائية ، ول تعترب البدلت والأجور الإ�صافية واملنح واملكافاآت الت�صجيعية 

من قبيل الراتب .

الدائمة  الوظائف  اإحدى  فـي  املوظف  يق�صيها  التي  املدة  هي   : اخلدمة  مدة   - ج   

باجلهاز الإداري للدولة منذ اللتحاق بالعمل احلكومي حتى نهاية اخلدمة .

د- �صن التقاعد : يعني التاريخ الذي يكمل فيه املوظف �صن ال�صتني .

هـ - �صاحب املعا�ض : هو الذي تقرر له معا�ض مبوجب هذا القانون .

و - امل�صتحق : هو ال�صخ�ض الذي تقرر له معا�ض لوفاة �صاحب املعا�ض . 

ز- ال�صندوق : ويق�صد به �صندوق املعا�صات واملكافاآت .

الف�سل الثاين

�سندوق املعا�سات واملكافاآت

املــادة )  8 (

ين�صاأ �صندوق للمعا�صات واملكافاآت تكون له �صخ�صية اعتبارية وذمة مالية م�صتقلة يتوىل 

اإدارة وا�صتثمار اأموال املعا�صات واملكافاآت .

املــادة )  9 (

يتوىل اإدارة ال�صندوق جمل�ض اإدارة ي�صكل على النحو التايل :

- رئي�ض جمل�ض اخلدمة املدنية                رئي�صــــــــــــــا

- وزير اخلدمة املدنية                        نائبا للرئي�ض

- وكيل ال�صوؤون املالية بوزارة املالية                ع�صــــــــــــــوا

- الرئي�ض التنفيذي للبنك املركزي العماين                ع�صــــــــــــــوا

- الرئي�ض التنفيذي للهيئة العامة ل�صوق املال                ع�صــــــــــــــوا

ع�صـــوين - اثنان من ذوي اخلربة ي�صدر بهما قرار من رئي�ض جمل�ض الإدارة 

- مدير عام ال�صندوق                   مقــــــــــــــررا
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املــادة )  10 (

يخت�ض جمل�ض الإدارة بر�صم ال�صيا�صات العامة لل�صندوق وت�صريف �صوؤونه والإ�صراف على 

ن�صاطه ، وله اأن يتخذ ما يراه منا�صبا من قرارات لتحقيق الغر�ض الذي اأن�صئ من اأجله 

وفقا لأحكام هذا القانون ، وله على الأخ�ض :

املختلفة  ال�صرف  اأوجه  بيان  مع  لل�صندوق  التقديرية  ال�صنوية  املوازنة  اإقرار   -1

واملبالغ املخ�ص�صة لكل منها .

2- اعتماد القوائم املالية اخلتامية ال�صنوية لل�صندوق  .

التقاعد   واللوائح اخلا�صة مبعا�صات ومكافاآت  القوانني  املوافقة على م�صروعات   -3

قبل عر�صها على جمل�ض اخلدمة املدنية  .

4- تعيني مدير عام ال�صندوق وحتديد اخت�صا�صاته  .

والفنية  واملالية  الإدارية  بال�صوؤون  اخلا�صة  الداخلية  والقرارات  اللوائح  اإ�صدار   -5

و�صوؤون املوظفني .

6- تعيني اخلرباء )الإكتواريني( لفح�ض واإعداد املركز املايل لأموال ال�صندوق .

7- تعيني املدققني اخلارجيني حل�صابات ال�صندوق .

8- درا�صة تقارير املتابعة ، واإ�صدار القرارات الالزمة لرفع م�صتوى الأداء  .

9- اعتماد الهيكل التنظيمي لل�صندوق .

10-قبول الهبات والو�صايا والإعانات والتربعات .

، وتكون قراراتها  اأو موؤقتة وحتديد مهامها واخت�صا�صاتها  11-ت�صكيل جلان دائمة 

نافذة بعد اعتمادها من رئي�ض جمل�ض الإدارة .

اأو مدير عام ال�صندوق فـي  اأو نائبه  اأن يفو�ض رئي�ض جمل�ض الإدارة  وللمجل�ض 

بع�ض اخت�صا�صاته .

ويجتمع جمل�ض الإدارة اأربع مرات فـي ال�صنة ، ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�صت 

م�صلحة العمل ذلك ، ول يكون انعقاد جمل�ض الإدارة �صحيحا اإل بح�صور رئي�ض 

املجل�ض اأو نائبه واأغلبية الأع�صاء ، وت�صدر القرارات باأغلبية اأ�صوات احلا�صرين 

وعند الت�صاوي يرجح اجلانب الذي منه الرئي�ض .

املــادة )  11 (

تطبق اأحكام قانون اخلدمة املدنية واأحكام القانون املايل واللوائح املنفذة لهما فيما مل يرد 

ب�صاأنه ن�ض فـي هذا القانون واللوائح والقرارات الداخلية .
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املــادة )  12 (

ي�سع جمل�س الإدارة قواعد ا�ستثمار اأموال ال�سندوق بالتن�سيق مع املالية .

املــادة )  13 (

تتكون اأموال ال�سندوق من املوارد الآتية :

1- ال�سرتاكات .

2- ح�سيلة ا�ستثمار اأموال ال�سندوق .

3-  اأية مبالغ تقررها الدولة فـي املوازنة العامة لهذا الغر�س .

املــادة )  14 (

تكون ال�سرتاكات املن�سو�س عليها فـي املادة ال�سابقة على النحو التايل :

6%  ت�ستقطع من الراتب الأ�سا�سي ال�سهري للموظف .

15%  من نف�س الراتب ت�ساهم بها احلكومة . 

ويكون اأداء ال�سرتاكات بالن�سبة لوكالء الوزارات ومن فـي حكمهم ممن مينحون الدرجة 

اخلا�سة بذات الن�سب املن�سو�س عليها فـي الفقرة ال�سابقة من الراتب الأ�سا�سي ال�سهري 

املحدد بالأمر ال�سلطاين ال�سادر فـي �ساأن حتديد راتب وخم�س�سات وكالء الوزارات .

ول يدخل فـي ح�ساب الن�سب امل�سار اإليها ما يزيد على مقدار الراتب املذكور اإذا كان الراتب  

الذي يتقا�ساه اأي منهم وفقا لقانون التوظيف املطبق فـي الوحدة التي يعمل بها اأكرب اأو 

كان قد احتفظ له براتب اأكرب .  

املــادة )  15 (

يعفـى جميع املوظفني من ال�سرتاكات عن مدة خدمتهم ال�سابقة حتى �سهر يونيو 1986م 

�سهر  راتب  من  اعتبارا   )14( املــــــادة  فـي  عليها  املن�سو�س  ال�سرتاكـــــــات  حت�سيـــل  ويبــــداأ 

يوليو 1986م . 

الف�صل الثالث

 مدة اخلدمة التي حت�صب فـي املعا�ش اأو املكافاأة

املــادة )  16 (

مدة اخلدمة التي حت�سب فـي املعا�س اأو املكافاأة هي املدة التي ق�سيت فـي اإحدى الوظائف 

الدائمة باجلهاز الإداري للدولة .

ويدخل فـي ح�ساب هذه املدة مدد الإعارات والبعثات الدرا�سية والإجازات باأنواعها املختلفة ،

الإعارات  حالت  فـي  ال�سرتاكات  من  احلكومة  وح�سة  ح�سته  بدفع  املوظف  ويلتزم 

والإجازات بدون راتب ول يدخل فـي ح�ساب مدد اخلدمة : 
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اأ - مدة الغياب بدون راتب . 

ب - مدة الوقف عن العمل بدون راتب .

الثانية من هذه  الفقرة  فـي  عليه  املن�صو�ض  اللتزام  الإعفاء من  الوزراء  ملجل�ض  ويجوز 

املادة لبع�ض فئات املوظفني اأو للحالت التي ت�صتدعي ظروف اأ�صحابها ذلك .

املــادة )  17 (

اإذا اأعيد �صاحب املعا�ض- الذي كان يعمل باإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة �صواء تلك 

التي تطبق اأحكام هذا القانون اأو اأي نظم معا�صات اأخرى- اإىل اخلدمة ومل يكن قد بلغ 

اإىل مدة خدمته اجلديدة ويعامل عند انتهائها  �صن التقاعد ت�صم مدة خدمته ال�صابقة 

على اأ�صا�ض املدتني معا .

املــادة )  18 (

يعمل  وكان  التقاعد  �صن  بلغ  قد  يكن  ومل  معا�صا  ي�صتحق  مل  موظف  للخدمة  اأعيد  اإذا 

باإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة التي تطبق اأحكام هذا القانون اأو اأي نظم معا�صات 

اأخرى يجوز له اأن يطلب �صم مدة خدمته ال�صابقة التي ق�صاها فـي اإحدى هذه الوحدات 

اإىل خدمته اجلديدة بال�صروط التالية : 

تعيينه  تاريخ  �صنـــة من  املدنيـــة خالل  وزارة اخلدمـــــة  اإىل  بذلك  يقدم طلبا  اأن   - اأ   

بالن�صبة  1990م  �صنة  دي�صمرب   31 فـي  تنتهي  التي  املدة  خالل  اأو   ، اجلديد 

للموجودين باخلدمة .

ب - اأن يرفق بالطلب جميع امل�صتندات الدالة على خدمته ال�صابقة معتمدة من رئي�ض 

الوحدة التي كان يعمل بها .

ج - األ تقل املدة املطلوب �صمها عن �صنة كاملة .

د - األ يكون انتهاء اخلدمة املطلوب �صمها قد مت بقرار يق�صي باحلرمان من املكافاأة 

اأو املعا�ض .  

اإذا كانت قد  ويجب رد مكافاأة نهاية اخلدمة التي �صرفت عن املدة املراد �صمها 

�صرفت. ويجوز تق�صيط هذه املكافاأة فـي حدود ربع الراتب واإذا انتهت اخلدمة 

قبل �صداد كامل الأق�صاط ي�صتقطع الباقي من املعا�ض امل�صتحق مبا ل يجاوز الربع 

اأو دفعة واحدة اإذا كان م�صتحقا ملكافاأة نهاية اخلدمة. وفـي حالة الوفاة ل يجوز 

مطالبة امل�صتحقني بالأق�صاط املتبقية .
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املــادة )  19 (

اإذا نقل اأحد املوظفني العاملني باإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة اخلا�ضعني لنظم 

معا�ضات خا�ضة اإىل اإحدى الوحدات التي تطبق اأحكام هذا القانون تعترب خدمته ال�ضابقة 

مت�ضلة اإذا مل يكن قد �ضرف م�ضتحقاته وفقا لنظام املعا�ضات الذي كان يخ�ضع له ، ويبداأ 

فاإنه  م�ضتحقاته  �ضرف  مت  واإذا  نقله.  تاريخ  من  اعتبارا  منه  ال�ضرتاك  ن�ضبة  ا�ضتقطاع 

ي�ضرتط ل�ضم مدة خدمته ال�ضابقة اأن يقدم طلبا بذلك فـي خالل �ضتة اأ�ضهر من تاريخ 

نقله واأن يقوم برد مكافاأة نهاية اخلدمة التي �ضرفت له اإىل ال�ضندوق. 

املــادة )  20 (

مدة اخلدمة التي حت�ضب فـي ا�ضتحقاق وح�ضاب املعا�س بالن�ضبة للمتجن�س هي املدة التي 

اخلدمة  نهاية  مكافاأة  عنها  فيمنح  ال�ضابقة  املدة  اأما  للجن�ضية.  اكت�ضابه  تاريخ  من  تبداأ 

طبقا لن�س عقد اخلدمة املربم معه وحت�ضب تلك املكافاأة على اأ�ضا�س الراتب الأ�ضا�ضي وقت 

التجن�س.

املــادة )  21 (

ا�ضتثناء من حكم املادة ال�ضابقة يجوز للمتجن�س اأن يطلب �ضم مدة خدمته ال�ضابقة على 

بال�ضروط  املكافاأة  اأو  املعا�س  وح�ضاب  ا�ضتحقاق  فـي  الالحقة  خدمته  مدة  اإىل  التجن�س 

التالية :

 اأ - اأن يقدم طلبا بذلك اإىل ال�ضندوق خالل �ضنة من تاريخ ن�ضر املر�ضوم ال�ضلطاين 

مبنحه اجلن�ضية العمانية .

ب- األ تقل مدة اخلدمة املطلوب �ضمها عن �ضنة كاملة .

ج - اأن يدفع )6%( من راتبه الأ�ضا�ضي ال�ضهري مقابل كل �ضهر من املدة املطلوب �ضمها 

وحت�ضب هذه الن�ضبة على اأ�ضا�س راتب ال�ضهر الذي ح�ضل فيه على اجلن�ضية .

اإىل ال�ضندوق مكافاأة نهاية اخلدمة التي تكون قد �ضرفت له عن مدة  اأن يرد  د-  

البند  فـي  عليها  املن�ضو�س  املدة  خالل  وذلك   ، التجن�س  على  ال�ضابقة  خدمته 

)اأ( من هذه املادة ، فاإذا مل تكن قد �ضرفت له التزمت جهة عمله بتحويلها اإىل 

ال�ضندوق .

ويجوز تق�ضيط الن�ضبة املحددة بالبند )ج( من هذه املادة فـي حدود ربع الراتب ،   

واإذا انتهت خدمة املتجن�س قبل �ضداد كامل الأق�ضاط ا�ضتقطع الباقي من املعا�س 

امل�ضتحق مبا ل يجاوز الربع اأو دفعة واحدة اإذا كان م�ضتحقا ملكافاأة نهاية اخلدمة ، 

وفـي حالة الوفاة يعفـى امل�ضتحقون من �ضداد باقي الأق�ضاط .

خالل  ال�ضندوق  اإىل  قدمت  التي  التق�ضيط  طلبات  على  التعديل  هذا  وي�ضري   

ال�ضنوات الثالث ال�ضابقة على تاريخ ن�ضر هذا املر�ضوم ومل تتم املوافقة عليها .
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الف�صل الرابع

 املعا�ش

املــادة )  22 (

ي�شتحق املوظف معا�شا اإذا انتهت خدمته باأحد الأ�شباب وال�شروط الآتية :

اأ - بلوغ �شن التقاعد ب�شرط األ تقل مدة اخلدمة عن ع�شر �شنوات.

ب - الوفاة اأو عدم اللياقة ال�شحية بقرار من ال�شلطة الطبية املخت�شة اأيا كانت مدة 

اخلدمة.

ج - اإلغاء الوظيفة اأو لظروف العمل التي يقرها الوزير ب�شرط األ تقل مدة اخلدمة 

الفعلية عن ع�شر �شنوات، وت�شم لتلك املدة فـي ح�شاب ال�شتحقاق خم�س �شنوات 

اأخرى اأو املدة الباقية لبلوغ املوظف �شن التقاعد اأيهما اأقل .

د - ال�شتقالة �شريطة األ تقل مدة اخلدمة عن خم�س ع�شرة �شنة .

مدة  تقل  األ  فيجب  اخلم�شني  �شن  بلغ  قد  امل�شتقيل  املوظف  كان  اإذا  ذلك  ومع      

اخلدمة عن ع�شر �شنوات ، وت�شم لتلك املدة فـي ح�شاب ال�شتحقاق خم�س �شنوات 

اأخرى اأو املدة الباقية لبلوغه �شن التقاعد اأيهما اأقل، وفـي هذه احلالة ل جتوز 

اإعادة تعيني املوظف بوحدات اجلهاز الإداري للدولة مبا فيها الهيئات واملوؤ�ش�شات 

العامة .

هـ - انتهاء اخلدمة بغري الأ�شباب املن�شو�س عليها فـي البنود ال�شابقة )با�شتثناء فقد 

اجلن�شية( ب�شرط األ تقل مدة اخلدمة عن خم�س ع�شرة �شنة ما مل يت�شمن قرار 

اإنهاء اخلدمة احلرمان من املعا�س اأو املكافاأة .

املــادة )  23 (

ل ي�شتحق املوظف معا�شا اإذا كان انتهاء اخلدمة ب�شبب فقد اجلن�شية .

املــادة )  24 (

يجرب ك�شر ال�شنة اإذا كان �شتة اأ�شهر فاأكرث اإىل �شنة كاملة وكان من �شاأن ذلك ا�شتحقاق 

املعا�س .

املــادة )  25 (

تتم ت�شوية املعا�س وفقا للقواعد التالية :

اأ - ي�شوى املعا�س بواقع )4%( من الراتب الأ�شا�شي ال�شهري الأخري م�شروبا فـي عدد 

�شنوات اخلدمة املح�شوبة فـي املعا�س بحد اأق�شى )80%( من ذلك الراتب ومبا ل 

يقل عن ثمانني ريال.
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ب - اإذا انتهت خدمة املوظف ب�شبب الوفاة اأو عدم اللياقة ال�شحية بقرار من ال�شلطة 

ال�شهري  الأ�شا�شي  الراتب  من   )%50( بواقع  املعا�س  ي�شوى  املخت�شة  الطبية 

الأخري اأو وفقا ملا جاء بالفقرة ال�شابقة اأيهما اأكرب .

      واإذا كانت الوفاة اأو عدم اللياقة ال�شحية ناجتتني عن اإ�شابة عمل ي�شوى املعا�س 

بواقع )80%( من الراتب الأ�شا�شي ومبا ل يقل عن ثمانني ريال .

املــادة )  26 (

يجرب ك�شر ال�شهر اإذا كان )15( يوما فاأكرث اإىل �شهر كامل عند احت�شاب املعا�س .

املــادة )  27 (

اإذا توفـي �شاحب املعا�س يكون للم�شتحقني املبينني اأدناه احلق فـي اأن�شبة من ذلك املعا�س 

وفقا ملا يلي :

اأول : املجموعة )اأ( وت�شمل الأبناء والبنات :

يكون ن�شيبهم ن�شف املعا�س امل�شتحق ويق�شم بينهم بالت�شاوي اإذا كانوا اأكرث من واحد .

ثانيا : املجموعة )ب( وت�شمل :

الأرملة اأو الأرامل  )اأو الزوج اإذا كان �شاحب املعا�س اأنثى ( .

يكون ن�شيبهم ربع املعا�س امل�شتحق ويق�شم بني الأرامل بالت�شاوي اإذا كن اأكرث من واحدة .

ثالثا : املجموعة )ج( وت�شمل الأب والأم والأخوة والأخوات :

يكون ن�شيبهم ربع املعا�س امل�شتحق ويق�شم بينهم بالت�شاوي اإذا كانوا اأكرث من واحد .

املــادة )  28 (

مع عدم الإخالل باأحكام املادة )4( من هذا القانون ي�شرتط ل�شتحقاق املعا�س للمبينني 

فـي املادة ال�شابقة ما يلي:

 اأ- الأرملة : عدم الزواج ، وي�شقط حقها فـي املعا�س اإذا تزوجت ثم يعود لها احلق فيه اإذا 

طلقت اأو ترملت مرة اأخرى .

ب -  البن : األ يكون قد جتاوز �شن الثانية والع�شرين ، وي�شتثنى من ذلك :

1 - من يثبت عجزه عن الك�شب بتقرير من ال�شلطة الطبية املخت�شة، ويكون التحقق 

من ذلك كل �شنتني اإل اإذا قررت ال�شلطة الطبية عدم احتمال �شفائه ففـي هذه 

احلالة ل ي�شرتط التحقق وي�شتمر ا�شتحقاق املعا�س .

اجلامعي  التعليم  مرحلة  تتجاوز  ل  التي  التعليم  مراحل  اإحدى  فـي  الطالب   -  2

وب�شرط األ يتجاوز �شنة ال�شاد�شة والع�شرين .
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ج - البنت : اأن تكون غري متزوجة وي�صقط حقها فـي املعا�ض اإذا تزوجت ثم يعود لها احلق 

فيه اإذا طلقت اأو ترملت .

�صهادة  املعا�ض مبوجب  فـي معي�صتهما على �صاحب  اعتمادهما  يكون  اأن   : والأم  الأب   - د 

بذلك من وزارة ال�صوؤون الجتماعية والعمل وي�صقط حقهما فـي املعا�ض اإذا زال هذا ال�صبب .

اأن يكون معتمدا فـي معي�صته على �صاحب املعا�ض مبوجب �صهادة بذلك من  هـ -  الأخ : 

وزارة ال�صوؤون الجتماعية والعمل وب�صرط عدم جتاوزه �صن الثانية والع�صرين ، وي�صتثنى 

من ذلك :

1 - من يثبت عجزه عن الك�صب بتقرير من ال�صلطة الطبية املخت�صة ويكون التحقق 

من ذلك كل �صنتني ، اإل اإذا قررت ال�صلطة الطبية عدم احتمال �صفائه، ففـي هذه 

احلالة ل ي�صرتط التحقق وي�صتمر ا�صتحقاق املعا�ض.

2 - الطالـــب فـي اإحـــدى مراحـــل التعليـــم التي ل تتجـــاوز مرحلـــــة التعليـــــم اجلامعـــــي 

وب�صرط األ يتجاوز �صنه ال�صاد�صة والع�صرين.

مبوجب  املعا�ض  �صاحب  على  معي�صتها  فـي  وتعتمد  متزوجة  غري  تكون  اأن   : الأخت   - و 

�صهادة بذلك من وزارة ال�صوؤون الجتماعية والعمل وي�صقط حقها فـي املعا�ض اإذا تزوجت 

ويعود لها احلق فـي املعا�ض اإذا طلقت اأو ترملت .

ال�صلطة  من  بتقرير  الك�صب  اأو  العمل  عن  منعه  بعجز  م�صابا  الزوج  يكون  اأن   : الزوج   - ز 

اإذا قررت ال�صلطة الطبية عدم  اإل  الطبية املخت�صة ، ويكون التحقق من ذلك كل �صنتني 

احتمال �صفائه ، ففـي هذه احلالة ل ي�صرتط التحقق وي�صتمر ا�صتحقاق املعا�ض .

اأي من امل�صتحقني للمعا�ض قد �صدر فـي �صاأنه حكم  األ يكون  وفـي جميع الأحوال يجب 

نهائي باإدانته فـي جناية قتل �صاحب املعا�ض .

املــادة )  29 (

اإذا مل توجد جمموعة م�صتحقة للمعا�ض اأو اأحد اأفرادها طبقا للمادة )27( اأو �صقط حق 

اأيهم فيه طبقا للمادة )28( يكون توزيع املعا�ض اأو بع�صه وفقا ملا يلي :

اأ - ن�صيب اأي جمموعة فـي حالة عدم وجودها بالكامل يوؤول اإىل اأفراد املجموعتني 

الأخريني ويق�صم بينهم بالت�صاوي .
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ب - ن�صيب اأي فرد من اأفراد املجموعة الواحدة يوؤول اإىل باقي اأفراد ذات املجموعة 

ويق�صم بينهم بالت�صاوي اإذا تعددوا .

يوؤول   )28 املادتني )27،  واحدة م�صتحقة طبقا حلكم  فـي حالة وجود جمموعة   - ج 

املعا�ض كامال اإىل هذه املجموعة ويق�صم بني اأفرادها بالت�صاوي اإذا تعددوا .

اإىل ال�صندوق فـي حالة عدم وجود من ي�صتحق املعا�ض طبقا لن�ض  د - يوؤول املعا�ض 

املادتني )27( ، )29( من هذا القانون .

الف�سل اخلام�س

 مكافاأة نهاية اخلدمة

املــادة )  30 (

املوظف الذي ل ي�صتحق عند تركه اخلدمة معا�صا طبقا لالأحكام ال�صابقة ي�صتحق مكافاأة 

نهاية اخلدمة ب�صرط األ تقل مدة خدمته عن �صنة كاملة .

املــادة )  31 (

التقاعد ي�صتحق مكافاأة عند  اأو يعاد للخدمة بعد بلوغه �صن  املوظف الذي متد خدمته 

انتهاء خدمته الثانية ، �صريطة األ تقل هذه املدة عن �صنة واحدة .

املــادة )  32 (

تقا�صاه  راتب  اآخر  اأ�صا�ض  على  ال�صابقتني  املادتني  فـي  عليها  املن�صو�ض  املكافاأة  حت�صب 

اخلدمة  �صنوات  من  �صنة  كل  عن  ون�صف  �صهر  راتب  بواقع  اخلدمة  تركه  عند  املوظف 

ال�صابقة ل�صريان هذا القانون وراتب �صهرين عن كل �صنة من ال�صنوات التالية ل�صريانه، 

ويعترب ك�صر ال�صهر اإذا كان )15( يوما فاأكرث �صهرا كامال .

املــادة )  33 (

اإذا كان انتهاء اخلدمة ب�صبب اإلغاء الوظيفة اأو ظروف العمل التي يقرها الوزير ي�صتحق 

املوظف املكافاأة بالفئة املحددة باملادة ال�صابقة م�صافا اإليها ن�صفها .
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املــادة )  33 ( مكرر )1(

ا�صتثناء من الأحكام املن�صو�ض عليها فـي املواد ال�صابقة ب�صاأن ح�صاب املعا�ض واملدة امل�صرتطة 

الأخرى  واملزايا  واملخ�ص�صات  ال�صهري  املعا�ض  يحدد  اخلدمة  نهاية  ومكافاأة  ل�صتحقاقة 

لوكالء الوزارات  ومن فـي حكمهم باأمر �صلطاين ، على اأن يتوىل ال�صندوق �صرف املعا�ض ، 

وتتوىل وزارة املالية ت�صوية و�صرف امل�صتحقات واملزايا الأخرى .  

الف�سل ال�ساد�س

 املنحة وم�ساريف اجلنازة

املــادة )  34 (

عند وفاة املوظف ت�صرف منحة مالية من الوحدة التي كان يعمل بها تعادل راتب ثالثة 

اجلنازة  ملواجهة م�صاريف  ريال  األف  تتجاوز  ول  ريال  اأربعمائة  تقل عن  بحيث ل  اأ�صهر 

والعزاء ، وت�صرف اإىل اأي �صخ�ض يثبت قيامه بال�صرف بتوكيل �صرعي .

املــادة )  35 (

اأ�صهر  ثالثة  معا�ض  تعادل  ال�صندوق  من  مالية  منحة  ت�صرف  املعا�ض  �صاحب  وفاة  عند 

اجلنازة  ملواجهة م�صاريف  ريال  على خم�صمائة  تزيد  ول  ريال  مائتي  تقل عن  ل  بحيث 

والعزاء وت�صرف اإىل اأي �صخ�ض يثبت قيامه بال�صرف بتوكيل �صرعي .


