مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 96/86
ب�إ�صدار قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
الخدمة لموظفي ديوان البالط ال�سلطاني العمانيين
		
نحن قابو�س بن �سعيد

�سلطان عمان

بعد االطالع على المر�سوم ال�سلطاني رقم  75/26ب�إ�صدار قانون تنظيم الجهاز الإداري
للدولة وتعديالته ,
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  80/47ب�إ�صدار القانون الخا�ص بنظام الموظفين بديوان
البالط ال�سلطاني وتعديالته ,
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  86/26ب�إ�صدار قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد الخدمة
لموظفي الحكومة العمانيين وتعديالته ,
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  91/128ب�إ�صدار القانون الخا�ص بالنظام المالي لديوان
البالط ال�سلطاني ,
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  93/82باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البالط ال�سلطاني ,
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام القانون المرافق في �ش�أن معا�شات ومكاف�آت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان
البالط ال�سلطاني العمانيين .
املــادة الثانيــة
تعتبر �صحيحة ونافذة جميع الحقوق التي ن�ش�أت وااللتزامات التي ترتبت على تطبيق �أي
قانون �أو نظام �أو قواعد خا�صة بالتقاعد على موظفي الديوان قبل تاريخ العمل بهذا
المر�سوم .
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املــادة الثالثــة
ي�صدر وزير ديوان البالط ال�سلطاني اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام القانون
المرافق .
املــادة الرابعــة
يلغى كل ما يخالف القانون المرافق �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الخام�ســة
ين�شر هذا المر�سوم في الجريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�شره .
�صــــدر في  7 :من جمادى الآخرة �سنة 1417هـ
المـوافــــق  20 :من �أكتوبـــــــــــــــــــر �سنة 1996م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطـان عـمـــان
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قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد الخدمة
لموظفي ديوان البالط ال�سلطاني العمانيين
الف�صل الأول
الأحكام العامة
املــادة ( ) 1
في تطبيق �أحكام هذا القانون  ،تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد �أمام كل
منها ما لم يرد الن�ص على خالفه �أو يدل ال�سياق على غيره :
الديــــوان :
ديوان البالط ال�س ــلطاني والوحـدات الملحقة �أو التي تلحق به .
الوزيـــــــر :
وزير ديوان البالط ال�سلطاني .
الموظــف :
كل �شخ�ص عماني ي�شغل وظيفة دائمة بالديوان .
الراتب ال�شهري :
الراتــب الأ�سا�ســي ال�شه ــري �شام ــال العـ ــالوات الدوريـ ــة واال�ستثنائي ــة وعــالوات الترقي ــة
والبدالت المقررة لل�سكن والكهرباء والماء .
مدة الخدمة المعا�شية :
المدة المح�س ــوبة لأغرا�ض المعا�ش �أو المكاف�أة �أو منحة التقاعد .
�ســن التقاعـــــد :
التاريخ الذي يبلغ فيه �سن الموظف �ستين �سنة ميالدية .
المعــا�ش :
المبلغ الم�ستحق �صرفه �شهريا بموجب هذا القانون للمتقاعد �أو للم�ستحقين عنه .
المكافـــ�أة :
المبلغ الم�سـ ــتحق �صرفه مرة واحـدة في نهاية خدمة الموظف .
منحــــة التقاعــد :
المبلغ الم�ستحق �صرفه مرة واحدة في نهاية خدمة �صاحب المعا�ش .
�صاحب المعـــا�ش :
المتقاعد الذي ي�ستحق معا�شا بموجب هذا القانون .
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الم�ستحق للمعــا�ش :
كل �شـخ�ص ي�ستحق معا�شا ب�سبب وفاة الموظف �أو �صاحب المعا�ش .
�سلفة المعـــا�ش :
تنازل الموظف �أو �صاحب المعا�ش لل�صندوق عن جزء من معا�شه لمدة محددة مقابل �أن
يتقا�ضى مبلغا �إجماليا دفعة واحدة .
الموظف المتقاعــــد :
الموظف الذي انتهت خدمته بالإحالة �إلى التقاعد لأي �سبب من الأ�سباب .
المكافـــ�أة المقطوعــة :
المبلغ ال�شهري المقطوع الم�ستحق �صرفه للموظف المتقاعد الذي يعاد تعيينه بالديوان .
ال�صنـــــدوق :
�صندوق تقاعد موظفي الديوان .
مجلــــ�س الإدارة :
مجل�س �إدارة ال�صندوق .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على :
�أ  -جميع الموظفين العمانيين  ،مدنيين وع�سكريين  ،العاملين بالديوان .
ب � -أ�صحاب المعا�شات والم�ستحقين للمعا�ش بموجب �أي قانون �أو �أنظمة تقاعد
كانت �سارية على موظفي الديوان  ،وذلك فيما يتعلق ب�صرف �أو �إيقاف المعا�شات
�أو �إعادة توزيع الأن�صبة في الحاالت التي تحدث بعد تاريخ العمل بهذا القانون .
املــادة ( ) 3
يحال الموظف �إلى التقاعد متى بلغ �سن التقاعد  ،على �أنه بالن�سبة �إلى الموظفين
�شاغلي وظائف الهيئات التدري�سية والوظائف المرتبطة بها بالمدار�س والمعاهد التابعة
للديوان � ،إذا بلغ �أحدهم �سن التقاعد �أثناء العام الدرا�سي اعتبر تاريخ التقاعد بالن�سبة
�إليه هو �أول ال�شهر التالي النتهاء ذلك العام الدرا�سي  ،وتح�سب م�ستحقاته التقاعدية
على هذا الأ�سا�س .
املــادة ( ) 4
يجوز بقرار من الوزير ولأ�سباب تتعلق بالم�صلحة العامة مد خدمة الموظف الذي يبلغ
�سن التقاعد لمدة �سنة �أو �أكثر قابلة للتجديد بحد �أق�صى خم�س �سنوات .
كما يجوز له مد خدمة بع�ض الموظفين لمدة �أطول من المدة المن�صو�ص عليها في
الفقرة ال�سابقة �إذا ما تطلبت الم�صلحة العامة وخ�صو�صية الأعمال التي ي�ؤدونها ذلك .
-4-

املــادة ( ) 5
مع ع ــدم الإخــالل ب�أحكــام المــادة ال�سابقــة يحــال �إلى التقاعــد الموظفــون الموجــودون
بالخدمة الذين بلغوا �سن التقاعد في تاريخ العمل بهذا القانون  ،اعتبارا من التاريخ
المذكور  ،ويتم ح�ساب معا�شاتهم وفقا لأحكام المادة ( )25من هذا القانون �أيا كانت مدة
خدمتهم المعا�شية .
املــادة ( ) 6
يجوز بقرار من الوزير بناء على تو�صية مجل�س الإدارة زيادة معا�شات التقاعد ومكاف�آت
م ــا بع ــد الخدم ــة  ،كم ــا يج ــوز من ــح مع ــا�ش ا�ستثنائ ــي �أو زي ــادة الح ــد الأدنى للمعــا�ش في
الحاالت الفردية التي ت�ستدعي ذلك .
املــادة ( ) 7
ال يجوز الجمع بين الراتب والمعا�ش  ،ويجوز الجمع بين المكاف�أة المقطوعة والمعا�ش ،
كما ال يجوز �صرف �أكثر من معا�ش �سواء كان المعا�ش م�ستحقا طبقا لأحكام هذا القانون
�أم �أي قانون �أو نظام �آخر  ،و�إذا �أ�ستحق �أكثر من معا�ش �صرف الأكبر .
املــادة ( ) 8
ال يجوز التنازل عن �أو الحجز على المعا�ش �أو مكاف�أة نهاية الخدمة �أو منحة التقاعد �إال
لتنفيذ حكم ق�ضائي بنفقة �شرعية �أو للوفاء بدين ثابت للحكومة وذلك في حدود الربع ،
وعند التزاحم يقدم دين النفقة .
املــادة ( ) 9
مع عدم الإخالل بحكم المادة ( )24من هذا القانون ال يجوز حرمان الموظف �أو �صاحب
المعا�ش من حقه في المعا�ش �أو المكاف�أة �أو منحة التقاعد �إال في الحاالت وفي الحدود
التي يقررها الوزير بناء على تو�صية مجل�س الم�ساءلة المخت�ص .
املــادة ( ) 10
في تطبيق �أحكام هذا القانون  ،تح�سب للموظفين الع�سكريين بدالت ال�سكن والكهرباء
والماء المن�صو�ص عليها في المادة رقم ( -1د) من هذا القانون طبقا للفئات المحددة
بجدول الرتب والرواتب المعتمد لهم �أو بالفئات المحددة بجدول الدرجات والرواتب
المعادلة �إذا كانت رتبهم ال تت�ضمنها .
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الف�صل الثاني
ح�ساب مدد الخدمة في المعا�ش �أو المكاف�أة
املــادة ( ) 11
مدة الخدمة المعا�شية هي المدة التي ق�ضاها الموظف في �إحدى الوظائف الدائمة
بالديوان  ،ويدخل في ح�سابها مدد البعثات الدرا�سية والدورات التدريبية والإعارات
والإجازات بمختلف �أنواعها  ،ماعدا الإجازات بدون راتب  ،و�أية مدة خدمة �أخرى يتقرر
ح�سابها بموجب هذا القانون .
املــادة ( ) 12
ال تدخل في ح�ساب مدة الخدمة المعا�شية مدد الغياب �أو الإيقاف عن العمل بدون راتب
�أو بن�صف راتب  ،وال تدفع ا�شتراكات عن هذه المدد .
املــادة ( ) 13
يلتزم الموظف بدفع ا�شتراكه وم�ساهمة الدولة في المعا�ش عن مدد الإعارة  ،والإجازات
بدون راتب �إذا طلب �ضمها �إلى مدة خدمته  ،ويجوز للوزير بناء على اقتراح مجل�س
الإدارة �إعفاء الموظف من دفع بع�ض من �أو كل م�ساهمة الدولة  ،في الحاالت التي
ت�ستدعي ذلك .
املــادة ( ) 14
�إذا �أعيد �إلى الخدمة موظف متقاعد كان يعمل بالديوان ولم يكن قد بلغ �سن التقاعد
ت�ضم له مدة خدمته ال�سابقة �إلى خدمته الجديدة ويعامل عند انتهائها على �أ�سا�س
المدتيـن معا ب�شرط �أن يرد �أية منحـة تقاعـد تكـون قد �صرفت له عن مدة خدمته
ال�سابقة  ،ويجوز تق�سيط هذه المنحة في حدود ربع الراتب  ،و�إذا انتهت خدمة الموظف
قبل �سداد كامــل الأق�س ــاط ي�ستقطــع الباقــي دفعة واحدة من جملــة منحــة التقاعــد
الم�ستحقة له وما زاد على ذلك ي�ستقطع من المعا�ش بماال يجاوز الربع  ،وفي حالة
الوفاة يعفى الم�ستحقون للمعا�ش من الأق�ساط المتبقية .
املــادة ( ) 15
�إذا �أعيد �إلى الخدمة موظف متقاعد لم ي�ستحق معا�شا وله مدة خدمة �سابقة بالديوان
�أو ب�أية وحدة �أخرى من وحدات الجهاز الإداري للدولة ولم يكن قد بلغ �سن التقاعد يجوز
له �أن يطلب �ضم مدة خدمته ال�سابقة �إلى خدمته الجديدة بالديوان �إذا ا�ستوفى ال�شروط
الآتية :
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�أ � -أن يقدم الموظف طلبا بذلك خالل �سنة من تاريخ �إعادته للخدمة .
ب � -إذا كانت الخدمة المطلوب �ضمها بجهة غير الديوان  ،عليه �أن يرفق بطلبه
الم�ستندات الدالة والم�ؤيدة لتلك الخدمة و�أن تكون معتمدة من رئي�س الوحدة
التي كان يعمل بها .
ج � -أال تقل المدة المطلوب �ضمها عن �سنة كاملة .
د� -أال يكون انتهاء الخدمة المطلوب �ضمها قد تم بقرار يق�ضي بالحرمان من
المعا�ش �أو المكاف�أة .
هـ � -أن يرد المكاف�أة التي تكون قد �صرفت له عن المدة المراد �ضمها ويجوز تق�سيط
هذه المكاف�أة في حدود ربع الراتب  ،و�إذا انتهت خدمة الموظف قبل �سداد كامل
الأق�ســاط ي�ستقطــع الباقــي دفعــة واحــدة من مكاف ـ�أة نهايــة الخدمــة �أو منح ــة
التقاعد وما زاد على ذلك ي�ستقطع من المعا�ش بما ال يجاوز الربع  ،وفي حالة
الوفاة يعفى الم�ستحقون من الأق�ساط المتبقية .
املــادة ( ) 16
مع عدم الإخالل ب�أحكام المادة ( )7من هذا القانون  ،ال ي�ستحق معا�شا �أو مكاف�أة نهاية
الخدمة �أو منحة التقاعد الموظف المتقاعد المعين بمكاف�أة �شهرية مقطوعة .
املــادة ( ) 17
�إذا نقل �إلى الديوان �أحد الموظفين من �أية وحدة �أخرى من وحدات الجهاز الإداري
للدولة �أو القطاع الخا�ص الخا�ضعين لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد الخدمة لموظفي
الحكومة العمانيين �أو قانون الت�أمينات االجتماعية �أو �أية نظم معا�شات �أخرى  ،تعتبر
خدمته مت�صلة �شريطة �أن يرد �إلى ال�صندوق �أية مكاف�أة تكون قد �صرفت له  ،وفي حالة
عدم �صرفه مكاف�أة تلتزم الجهة القائمة على تطبيق نظام المعا�شات �أو الت�أمينات الذي
كان يخ�ضع له الموظف المنقول ب�أن تحيل �إلى ال�صندوق اال�شتراكات التي �سبق تح�صيلها
من الموظف  ،بالإ�ضافة �إلى م�ساهمة الدولة �أو ح�صة �صاحب العمل و�أية مبالغ �أخرى
مرتبطة بهذه اال�شتراكات �أو الم�ساهمات .
املــادة ( ) 18
�إذا نقل من الديوان �أحد الموظفين الخا�ضعين لهذا القانون �إلى �أية وحدة �أخــرى مــن
وحدات الجهاز الإداري للدولة �أو �إلى القطاع الخا�ص  ،يلتزم ال�صندوق بتحويل ا�شتراكات
المعا�ش التي تم ا�ستقطاعها من الموظف المنقول خالل مدة خدمته بالديوان بالإ�ضافة
�إلى م�ساهمــة الدولــة و�أيــة مبالغ �أخــرى مرتبطــة بهــذه اال�شتراكــات �أو الم�ساهمــات �إلى
الجه ــة القائم ــة على تطبي ــق نظ ــام المعا�شــات �أو الت�أمينــات الــذي يخ�ضــع له الموظ ــف
المنقول .
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املــادة ( ) 19
تح�سب للمتجن�س مدة الخدمة المعا�شية اعتبارا من تاريخ اكت�سابه الجن�سية على �أن
يمنح مكاف�أة عن مدة خدمته ال�سابقة للتجن�س طبقا لعقد الخدمة المبرم معه .
املــادة ( ) 20
ا�ستثناء من حكم المادة ال�سابقة  ،يجوز للمتجن�س �أن يطلب �ضم مدة خدمته ال�سابقة
للتجن�س �إلى مدة خدمته المعا�شية بال�شروط الآتية :
�أ � -أن يقدم طلبا بذلك خالل �سنة من تاريخ ح�صوله على الجن�سية �أو من تاريخ
العمل بهذا القانون بالن�سبة �إلى الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ .
ب � -أال تقل المدة المطلوب �ضمها عن �سنة كاملة .
ج � -أن يقوم برد �أية مكاف�أة تكون قد �صرفت له عن مدة الخدمة المراد �ضمها .
د � -أن يدفع لل�صندوق ا�شتراك معا�ش بواقع  %5من راتبه الأ�سا�سي مقابل كل �شهر
للمدة المطلوب �ضمها قبل 1994/8/1م  ،و %6من راتبه الأ�سا�سي عن كل �شهر
من الفترة التالية لهذا التاريخ  ،و %6من الراتب عن كل �شهر من الفترة التالية
لتاريخ العمل بهذا القانون  ،وتح�سب هذه الن�سب على �أ�سا�س راتب ال�شهر الذي
ح�صل فيه على الجن�سية .
هـ  -يجـ ــوز بموافقـ ــة الوزي ــر تح�صيــل المبالــغ المترتب ــة علـ ــى الفقرتي ـ ــن "ج" و "د"
ال�سابقتين على �أق�ساط �شهرية في حدود ربع الراتب و�إذا انتهت خدمة الموظف
قبل �سداد كامل الأق�ساط ي�ستقطع الباقي دفعة واحدة من مكاف�أة نهاية الخدمة
�أو منحة التقاعد  ،وما زاد على ذلك ي�ستقطع من المعا�ش بما ال يجاوز الربع ،
وفي حالة الوفــاة يعفــى الم�ستحق ــون للمع ــا�ش من الأق�س ــاط المتبقي ــة �إذا كانــوا
متمتعين بالجن�سية العمانية .
املــادة ( ) 21
تح�ســب مدة الخدمــة التي يم�ضيه ــا الموظ ــف بعد بل ــوغ �سن التقاع ــد في م ــدة خدمت ــه
المعا�شية �إذا كان من �ش�أن ذلك ا�ستحقاق معا�ش .
املــادة ( ) 22
يجبر ك�سر ال�سنة �إذا كان �ستة �أ�شهر ف�أكثر �إلى �سنة كاملة �إذا كان من �ش�أن ذلك ا�ستحقاق
معا�ش .
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الف�صل الثالث
المعــــا�ش
املــادة ( ) 23
ي�ستحق الموظف معا�شا �إذا انتهت خدمته ب�أحد الأ�سباب وال�شروط الآتية :
�أ  -بلوغ �سن التقاعد ب�شرط �أال تقل مدة الخدمة عن خم�س ع�شرة �سنة .
ب  -الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية بقرار من الجهة الطبية المخت�صة �أيا كانت مدة
الخدمة .
ج � -إلغاء الوظيفة �أو لظروف العمل التي يقرها الوزير  ،ب�شرط �أال تقل مدة الخدمة
عن ع�شر �سنوات .
د  -اال�ستقالــة �إذا كانت مدة الخدمة ال تقل عن ع�شرين �سنة  ،ومع ذلك يجــوز
للموظف �أن ي�ستقيل �إذا بلغت مدة خدمته خم�س ع�شرة �سنة ف�أكثر  ،ب�شرط �أن
يلتزم بدفع ا�شتراكه في المعا�ش دفعة واحدة على �أ�سا�س �آخر راتب كان يتقا�ضاه
للفترة المتبقية له لإكمال ع�شرين �سنة خدمة معا�شية .
هـ  -حـ ــاالت انته ــاء الخدمة الأخ ــرى با�ستثناء فقد الجن�سية  ،ب�شرط �أال تقل مدة
الخدمة المعا�شية عن ع�شرين �سنة  ،ما لم يت�ضمن قرار �إنهاء الخدمة  -بناء
على تو�صي ــة مجلــ�س الم�ساءلة المخت�ص  -ن�صا يق�ضي بالحرمان من المعــا�ش
�أو المكاف�أة .
املــادة ( ) 24
ال ي�ستحق الموظف معا�شا �إذا كان انتهاء الخدمة ب�سبب فقد الجن�سية  ،كما ي�سقط الحق
في المعا�ش في حالة فقد �صاحب المعا�ش الجن�سية العمانية .
املــادة ( ) 25
يتم ح�ساب المعا�ش وفقا للقواعد الآتية :
�أ  -بواقع  %4من الرات ــب ال�شه ــري الأخي ــر م�ضروب ــا في ع ــدد �سن ــوات الخدمـ ــة
المح�سوبة في المعا�ش بحد �أق�صى  %80من ذلك الراتب .
ب  -بواقع  %50من الراتب ال�شه ــري الأخي ــر �أو وفقا لما جاء بالفقرة ال�سابقة �أيهم ــا
�أكبــر �إذا كان انتهاء الخدمة ب�سبب الوفــاة �أو عــدم اللياق ــة ال�صحيــة بقــرار من
الجهة الطبية المخت�صة .
و�إذا كانت الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية ناتجتين عن �إ�صابة عمل ي�سوى المعا�ش
بواقع  %80من الراتب ال�شهري الأخير .
-9-

ج  -بواقع  %80من الراتب ال�شهري الأخير � ،أو وفقا للقواعد التي ي�صدر بها قرار
من مجل�س الوزراء �أيهما �أف�ضـل � ،إذا ك ــان انته ــاء الخدمــة ب�سبــب �إلغ ــاء الوظيفــة
�أو لظروف العمل التي يقرها الوزير .
د  -في جميــع الأحــوال المن�صــو�ص عليها في الفقــرات ال�سابقة ال يج ــوز �أن يق ــل
المعا�ش عن مائة ريال �شهريا .
املــادة ( ) 26
�إذا توفى الموظف �أو �صاحب المعا�ش يكون للم�ستحقين المن�صو�ص عليهم في المادة
التالية �أن�صبة في المعا�ش وفقا للقواعد الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون  ،ويوزع
ن�صيب كل مجموعة في حالة وجود �أكثر من م�ستحق بين �أفرادها بالت�ساوي .
املــادة ( ) 27
مع عدم الإخالل ب�أحكام المادة ( )7من هذا القانون  ،ي�شترط ال�ستحقاق المعا�ش وفقا
لأحكام المادة ال�سابقة ما ي�أتي :
�أ  -الأرملة :
عدم الزواج  ،وي�سقط حقها في المعا�ش �إذا تزوجت  ،ويعود لها هذا الحق �إذا
طلقت �أو ترملت مرة �أخرى .
ب  -االبن :
�أال يكون قد تجاوز عمره الثانية والع�شرين وي�ستثنى من ذلك :
 -1من يثبت عجزه عن الك�سب بتقرير من الجهة الطبية المخت�صة  ،ويكون
التحقق من ذلك كل �سنتين �إال �إذا قررت الجهة الطبية عدم احتمال �شفائه .
 - 2الطالــب في �إح ــدى مراح ــل التعلي ــم الت ــي ال تجـاوز مرحلة التعليم الجامعي
وب�شرط �أال يزيد عمره على ال�ساد�سة والع�شرين .
ج  -البنت :
�أن تكون غير متزوجة  ،وي�سقط حقها في المعا�ش �إذا تزوجت  ،ويعود لها هذا
الحق �إذا طلقت �أو ترملت .
د  -الأخ :
�أن يكون معتمدا في معي�شته على �صاحب المعا�ش بموجب �شهادة �صادرة من
الجهة المخت�صة وت�سري في �ش�أنه �أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .
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هـ  -الأخت :
�أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معي�شتها على �صاحب المعا�ش بموجب �شهادة
�صادرة من الجهة المخت�صة  ،وي�سقط حقها في المعا�ش �إذا تزوجت  ،ويعود لها
هذا الحق �إذا طلقت �أو ترملت .
و  -الزوج :
�أن يكون م�صابا بعجز يمنعه عن العمل �أو الك�سب بتقرير من الجهة الطبية
المخت�صة  ،ويكون التحقق من ذلك كل �سنتين �إال �إذا قررت الجهة الطبية عدم
احتمال �شفائه .
ز  -الأب والأم :
�أن يكون اعتمادهما في معي�شتهما على �صاحب المعا�ش بموجب �شهادة �صادرة
من الجهة المخت�صة .
املــادة ( ) 28
ال ي�ستح ــق �أي من المن�صــو�ص عليهــم في المــادة ال�سابق ــة ن�صيب ــا في المع ــا�ش ومنحـ ــة
التقاعد �أو المكاف�أة �إذا حكم نهائيا ب�إدانته في جناية قت ــل الموظ ــف �أو �صاح ــب المع ــا�ش
�أو �أحد الم�ستحقين عمدا  ،وكان من �ش�أن قتل هذا الأخير زيادة ن�صيب القاتل .
وي�ؤول ما كان يخ�صه �إلى باقي الم�ستحقين وفقا للأحكام المن�صو�ص عليها في المادة
( )29من هذا القانون .
املــادة ( ) 29
�إذا لم توجد مجموعة م�ستحقة للمعا�ش �أو �أحد �أفرادها �أو �سقط حق �أي منهم طبقا لأحكام
المادتين ( )26و ( )27من هذا القانون يكون توزيع المعا�ش �أو بع�ضه وفقا لما ي�أتي :
�أ  -ن�صيب �أي فرد من �أفراد المجموعة الواحدة ي�ؤول �إلى باقي �أفراد ذات المجموعة
ويق�سم بينهم بالت�ساوي .
ب � -إذا �سقط ن�صيب �أية مجموعة بالكامل يعاد توزيع الأن�صبة على الم�ستحقين
وفقا للقواعد الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون .
ج  -ي�ؤول المعا�ش �إلى ال�صندوق في حالة عدم وجود من ي�ستحقه .
املــادة ( ) 30
يح�سب المعا�ش ابتداء من اليوم التالي النتهاء الخدمة ويكون م�ستحقا ال�صرف في
نهاية كل �شهر .
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الف�صل الرابع
مكاف�أة نهاية الخدمة
املــادة ( ) 31
الموظف الذي ال ي�ستحق معا�شا عند تركه الخدمة طبقا لأحكام هذا القانون ي�ستحق
مكاف�أة نهاية الخدمة عن كامل مدة خدمته � ،شريطة �أن ال تقل عن �سنة كاملة  ،وفي
ح�ساب هذه المدة يجبر ك�سر ال�شهر �إذا كان ( )15يوما ف�أكثر �إلى �شهر كامل �إذا كان من
�ش�أن ذلك ا�ستحقاق المكاف�أة .
املــادة ( ) 32
مع عدم الإخالل بحكم المادة ( )21من هذا القانون ي�ستحق الموظف الذي تمد خدمته
بعد �سن التقاعد مكاف�أة عن تلك المدة �شريطة �أال تقل عن �سنة واحدة .
املــادة ( ) 33
تح�سب مكاف�أة نهاية الخدمة على �أ�سا�س الراتب ال�شهري الأخير للموظف بواقع راتب
�شهر ون�صف عن كل �سنة من �سنوات خدمته ال�سابقة لتاريخ 1986/1/1م وراتب �شهرين
عن كل �سنة من �سنوات خدمته الالحقة لهذا التاريخ .
املــادة ( ) 34
�إذا كان انتهاء الخدمة ب�سبب �إلغاء الوظيفة �أو لظروف العمل التي يقرها الوزير ي�ستحق
الموظف المكاف�أة المن�صو�ص عليها بالمادة ال�سابقة م�ضافا �إليها ن�صفها .
املــادة ( ) 35
�إذا توف ــى الموظ ــف الم�ستح ــق لمكافـ ـ�أة نهاية الخدم ــة تــوزع المكاف ـ�أة على ورثتــه طبقــا
للأحكام المعمول بها في هذا ال�ش�أن .
الف�صل الخام�س
المنــح والمزايــا
املــادة ( ) 36
ي�ستحق �صاحب المعا�ش منحة التقاعد على �أ�سا�س الراتب ال�شهري الأخير بواقع ن�صف
راتب �شهر عن كل �سنة من �سنوات خدمته المعا�شية .
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املــادة ( ) 37
ي�ستحق الموظف المنقول من الديوان �صرف منحة مالية عو�ضا عن منحة التقاعد ،
تح�سب على �أ�سا�س الراتب ال�شهري الأخير الذي تقا�ضاه عند نقله من الديوان بواقع
ن�صف راتب �شـ ــهر عن كل �ســنة من �سنوات خدمته المعا�شية بالديوان حتى تاريخ النقل ،
ب�ش ــرط �أن ال ين ــ�ص نظ ــام التقاع ــد بالجه ــة المنق ــول �إليهــا الموظــف على �ص ــرف منحــة
مماثلة .
املــادة ( ) 38
�إذا توفى الموظف الم�ستحق لمنحة التقاعـ ــد ت ــوزع المنح ــة على ورثت ــه طبقــا للأحكـ ــام
المعمول بها في هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 39
يجوز بموافقة الوزير �أن ينتفع �صاحب المعا�ش و�أفراد �أ�سرته بمزايا العالج المجاني
بالمرافق الطبية بالديوان  ،كما يجوز دعوة �صاحب المعا�ش �إلى االحتفاالت بالمنا�سبات
القومية وتوفير �أية مزايا �أخرى له وفقا للقواعد التي يحددها الوزير .
املــادة ( ) 40
عند وفاة الموظف ت�صرف منحة مالية من الوحدة التي كان يعمل بها تعادل راتب ثالثة
�أ�شهر  ،وعند وفاة �صاحب المعا�ش ت�صرف منحة مالية من ال�صندوق تعادل معا�ش ثالثة
�أ�شهر  ،وفي كلتا الحالتين يجب �أن ال تقل المنحة عن خم�سمائة ريال والتجاوز �ألف ريال
عمانــي  ،وذل ــك لمواجهــة م�صاريف الجنــازة والعزاء  ،وت�صرف �إلى من يحدده الموظف
�أو �صاحب المعا�ش بموجب �إقرار يحرر منهما في هذا ال�ش�أن � ،أو �إلى من يثبت قيامه
بال�صرف ب�شهادة من المحافظة �أو والي الوالية .
املــادة ( ) 41
يجوز بموافقة الوزير منح �سلفة المعا�ش بما اليجاوز ثلثه .
املــادة ( ) 42
يحــدد مجلــ�س الإدارة القواع ــد وال�ش ــروط والإج ــراءات التي يج ــوز من ــح �سلف ــة المع ــا�ش
بمقت�ضاها  ،وي�صدر بها قرار من الوزير .
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الف�صل ال�ساد�س
حقـوق المفقــود
املــادة ( ) 43
في حالة فقد الموظف �أو �صاحب المعا�ش ي�صرف للم�ستحقين للمعا�ش طبقا لأحكام
المادتين ( )26و ( )27من هذا القانون �إعانة تعادل ن�صيب كل منهم في المعا�ش بافترا�ض
وفاته  ،وذلك اعتبارا من تاريخ الفقد .
املــادة ( ) 44
يحدد مجل�س الإدارة الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد  ،وي�صدر بها قرار
من الوزير .
املــادة ( ) 45
بعد فوات �أربع �سنوات من تاريخ الفقد �أو ثبوت الوفاة حقيقة �أو حكما يعتبر تاريخ الفقد
هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في ح�ساب جميع الحقوق التقاعدية .
املــادة ( ) 46
يوق ــف �صرف الإعان ــة للم�ستحقين �إذا عثر على الموظف �أو �صاحب المعـ ــا�ش المفق ــود
اعتبارا من �أول ال�شهر التالي لظهوره حيا  ،ويلتزم الموظف في هذه الحالة ب�سداد
اال�شتراكات عن مدة فقده  ،وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي ي�صدر بها قرار من
الوزير .
الف�صـــل ال�ســابع
�صندوق التقاعد
املــادة ( ) 47
ين�ش�أ بالديوان �صندوق للتقاعد تكون له �شخ�صية اعتبارية وذمة مالية م�ستقلة يتولى
�إدارة وا�ستثم ــار �أموال ــه المن�ص ــو�ص عليه ــا في الم ــادة ( )56والقي ــام ب�ص ــرف �أي ــة مبال ــغ
م�ستحقة وفقا لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 48
يكون لل�صندوق مجل�س �إدارة يتولى �إدارته وت�صريف �ش�ؤونه والإ�شراف على ن�شاطه و�إقرار
ميزانيته ال�سنوية وح�سابه الختامي وتعيين الخبراء االكتواريين وغيرهم من الخبراء ،
وله �أن يتخذ ما يراه الزما من القرارات لتحقيق الغر�ض الذي �أن�شئ ال�صندوق من �أجله
وفقا لأحكام هذا القانون .
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املــادة ( ) 49
ي�شكل مجل�س الإدارة من الوزير رئي�سا وع�ضوية �ستة من ذوي الكفاءة واالخت�صا�ص يكون
�أحدهم نائبا للرئي�س  ،وي�صدر بتحديد �أ�سمائهم وفترة ع�ضويتهم قرار من الوزير .
ويكون الرئي�س التنفيذي لل�صندوق مقررا لأعمال المجل�س .
املــادة ( ) 50
يجتمع مجل�س الإدارة مرة على الأقـ ــل كل ثالثة �أ�شهر  ،وال يكون االجتماع �صحيح ــا �إال
بح�ضور رئي�س المجل�س �أو نائبه وثالثة من �أع�ضائه  .وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات
الحا�ضرين وعند الت�ساوي يرجح الجانب الذي منه الرئي�س .
املــادة ( ) 51
يكــون مقــر ال�صن ــدوق محافظــة م�سق ــط ويجـ ــوز �أن�ش ــاء مكاتــب فرعي ــة لل�صن ــدوق داخـ ــل
ال�سلطن ــة  ،كم ــا يج ــوز بموافق ــة جالل ــة ال�سلط ــان فت ــح مكات ــب فرعية لل�صندوق خارج
ال�سلطنة .
املــادة ( ) 52
يكـ ــون لل�صن ــدوق رئي�س تنفيـ ــذي ي�ص ــدر بتعيين ــه قـ ــرار من الوزي ـ ــر يحـ ـ ــدد �صالحيات ـ ــه
ومخ�ص�صاته المالية ويكون له �سلطة رئي�س الوحدة على موظفي ال�صندوق .
املــادة ( ) 53
يخ�ضع موظفو ال�صندوق للقانون الخا�ص بنظام موظفي الديوان ولوائحه التنفيذية ،
ويجوز لمجل�س الإدارة ا�ستثناء من �أحكام هذا القانون تقرير �أية بدالت �أو منح �أو مكاف�آت
�أو �أية مزايا �أخرى لموظفي ال�صندوق في الأحوال التي تقت�ضي ذلك .
املــادة ( ) 54
ي�ضع مجل�س الإدارة القواعد العامة والخطط الالزمة ال�ستثمار موارد ال�صندوق ويت�أكد
من ح�سن ا�ستخدامها ويحدد �صالحيات الأجهزة التنفيذية لل�صندوق و�إقرار اللوائح
المنظمة لأن�شطته في جميع مجاالت اال�ستثمار التي من �ش�أنها تنمية موارد ال�صندوق
وذلك بما يتفق مع القوانين المعمول بها في ال�سلطنة .
املــادة ( ) 55
يجوز لل�صندوق في �سبيل تحقيق �أغرا�ضه في مجاالت اال�ستثمار  ،ممار�سة الأعمال
التجارية  ،والقيد في ال�سجل التجاري �إذا اقت�ضى الأمر ذلك .
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املــادة ( ) 56
تتكون �أموال ال�صندوق من الموارد الآتية :
أ�  -اال�شتراكات وهي ن�سبة  %6ت�ستقطع من الراتب ال�شهري للموظف .
ب  -م�ساهمة الدولة وهي ن�سبة  %15من الراتب الأ�سا�سي ال�شهري للموظف ت�ساهم
بها الحكومة .
ج  -المبالغ التي تخ�ص�صها الحكومة في الموازنة العامة لهذا الغر�ض .
د  -ح�صيلة ا�ستثمارات �أموال ال�صندوق .
هـ � -أية مبالغ �أخرى قد تكون متاحة بموافقة الوزير .
ويحظـ ــر ا�ستخ ــدام الم ــوارد المذك ــورة �أو �أي جزء منه ــا �إال في الغ ــر�ض المن�شـ ـ�أ
ال�صندوق من �أجله .
املــادة ( ) 57
ت�ؤول �إلى ال�صندوق في تاريخ العمل بهذا القانون جميع المبالغ وااللتزامات المقيدة
ب�سجالت الديوان ووزارة المالية لح�ساب معا�شات التقاعد والمكاف�آت .
املــادة ( ) 58
يعفى ال�صندوق من جميع ال�ضرائب والر�سوم .
املــادة ( ) 59
يكلف الوزير �إحدى ال�شركات المتخ�ص�صة في مجال تدقيق الح�سابات �أو �إحدى جهات
التدقيق الداخلي �أو �أية جهة متخ�ص�صة �أخرى للقيام بتدقيق ح�سابات ال�صندوق للتحقق
من �سالمة الت�صرفات المالية والقيود الح�سابية وتطبيق �أحكام هذا القانون ولوائحه
التنفيذية والقوانين واللوائح والأنظمة الأخرى بالديوان ذات ال�صلة بهذا القانون .
ويحدد الوزير الأتعاب الالزمة لذلك .
املــادة ( ) 60
يرفع الوزير �إلى جاللة ال�سلطان تقريرا �سنويا بنتائج تدقيق ح�سابات ال�صندوق والقيمة
الفعلية للمنافع المحققة وااللتزامات القائمة .
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جدول توزيع �أن�صبة املعا�ش بني امل�ستحقني طبقا للمواد ( )26و( )27و( )29من
قانون معا�شات ومك�آفات ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني
م

حاالت امل�ستحقني للمعا�ش

املجموعة
الأوىل
الزوج

املجموعة
الثانية
الأرملة

املجموعة
الثالثة
الأوالد

املجموعة
الرابعة
الأب

املجموعة
اخلام�سة
الأم

املجموعة
ال�ساد�سة
الأخوة  /الأخوات

1

الزوج �أو الأرملة

كامل املعا�ش

كامل املعا�ش

-

-

-

-

2

الزوج �أو الأرملة  /و�أخ �أو �أخت �أو �أكرث

الن�صف

الربع

-

-

-

باقي املعا�ش

3

الزوج �أو الأرملة  /وولد واحد �أو �أكرث

الربع

الثمن

باقي املعا�ش

-

-

-

4

الزوج �أو الأرملة  /والأب

الن�صف

الربع

-

باقي املعا�ش

-

-

5

الزوج �أو الأرملة  /والأم

الن�صف

الربع

-

-

باقي املعا�ش

6

الزوج �أو الأرملة  /والأم /و�أخ �أو �أخت �أو �أكرث

الن�صف

الربع

-

-

ال�سد�س

باقي املعا�ش

7

الزوج �أو الأرملة  /وولد واحد �أو �أكرث /والأب والأم

الربع

الثمن

باقي املعا�ش

ال�سد�س

ال�سد�س

-

8

الزوج �أو الأرملة  /وولد واحد �أو �أكرث/والأب

الربع

الثمن

باقي املعا�ش

ال�سد�س

-

-

9

الزوج �أو الأرملة  /وولد واحد �أو �أكرث  /والأم

الربع

الثمن

باقي املعا�ش

-

ال�سد�س

-

10

الزوج  /والأب والأم

الن�صف

-

-

الثلث

ال�سد�س

-

11

الأرملة  /والأب والأم

-

الربع

-

الن�صف

الربع

-

12

ولد واحد �أو �أكرث

-

-

كامل املعا�ش

-

-

-

تابع  :جدول توزيع �أن�صبة املعا�ش بني امل�ستحقني طبقا للمواد ( )26و( )27و( )29من
قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني
م

حاالت امل�ستحقني للمعا�ش

املجموعة
الأوىل
الزوج

املجموعة
الثانية
الأرملة

املجموعة
الثالثة
الأوالد

املجموعة
الرابعة
الأب

املجموعة
اخلام�سة
الأم

املجموعة
ال�ساد�سة
الأخوة  /الأخوات

13
14
15
16
17
18
19
20
21

ولد واحد �أو �أكرث  /والأب والأم
ولد واحد �أو �أكرث  /والأب
ولد واحد �أو �أكرث  /والأم
�أخ و�أخت �أو �أكرث فقط
الأب فقط � /أو كان معه �أخ �أو �أخت �أو �أكرث
الأم فقط
الأب والأم فقط
الأب والأم  /و�أخ �أو �أخت �أو �أكرث
الأم  /و�أخ �أو �أخت �أو �أكرث

-

-

باقي املعا�ش
باقي املعا�ش
باقي املعا�ش
-

ال�سد�س
ال�سد�س
كامل املعا�ش
الثلثني
باقي املعا�ش
-

ال�سد�س
ال�سد�س
كامل املعا�ش
الثلث
ال�سد�س
الثلث

كامل املعا�ش
باقي املعا�ش

 -1يق�صد بلفظ الأوالد الأبناء والبنات .
 -2يق�صد بلفظ الأرملة �أرملة �أو �أكرث .
 -3ال ي�ستحق الأخ �أو الأخت �أو �أكرث �أي ن�صيب فـي املعا�ش �إال فـي احلاالت الواردة فـي هذا اجلدول على �سبيل احل�صر .

