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كلمات م�ضيئة
لقد �أولينا منذ بداية هذا العهد اهتمامنا الكامل مل�شاركة
املر�أة العمانية يف م�سرية النه�ضة املباركة فوفرنا لها فر�ص

التعليم والتدريب والتوظيف ودعمنا دورها ومكانتها

يف املجتمع و�أكدنا على �ضرورة �إ�سهامها يف �شتى جماالت
التنمية وي�سرنا ذلك من خالل النظم والقوانني التي

ت�ضمن حقوقها وتبني واجباتها وجتعلها قادرة على

حتقيق االرتقاء بذاتها وخرباتها ومهاراتها من �أجل بناء
وطنها و�إعالء �ش�أنه.

من اخلطاب ال�سامي مبنا�سبة االنعقاد ال�سنوي ملجل�س

عمان 2009 /11/16م
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تقدمي

ت�سعى وزارة التنمية االجتماعية عرب براجمها وم�شاريعها املختلفة �إىل تطوير
خمتلف اجلوانب االجتماعية الرعائية والتنموية ب�شتى الو�سائل املتاحة ومنها
الو�سائل التثقيفية امل�سموعة واملرئية واملكتوبة بغية حمو االمية �سواء كانت
بدائية كالقراءة والكتابة �أو قانونية ملعرفة احلقوق والواجبات التي ينبغي للفرد
�سواء كان ذكرا �أو انثى معرفتها والعي�ش على �أ�سا�سها0
وتعترب ندوة املر�أة يف �أكتوبر 2009م ،تتويج لهذه اجلهود ونقلة نوعية يف تقييم
الواقع وا�ست�رشاف امل�ستقبل بالن�سبة للمر�أة يف ال�سلطنة وما و�صلت �إليه  ،حيث
خرجت بالعديد من التو�صيات التي تخدم قطاع املر�أة يف ال�سلطنة وا�ستطاعت
وزارة التنمية االجتماعية بالتعاون مع كافة اجلهات احلكومية الأخرى التعاون يف
�إجناز الكثري منها و�أ�صبحت املر�أة العمانية �رشيكة للرجل يف التنمية وت�ستفيد من
منجزات النه�ضة املباركة دون متييز0
ويف هذا الكتاب الفريد ،نقدم جهود �أخوة قاموا ب�إعداد مذكرات تو�ضيحية لتف�سري
وتطبيق الأحكام يف عدد من القوانني ذات ال�صلة باملر�أة �آملني ا�ستفادة �أكرب
�رشيحة ممكنة من املجتمع0
		

							

حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزير التنمية االجتماعية
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مقدمة

احلمد لله رب العاملني وال�صالة وال�سالم على ر�سول الله وعلى �آله و�صحبه ومن
تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين ،ثم �إنه يف �ضوء التو�صيات التي متخ�ضت عنها ندوة
املر�أة العمانية والتي عقدت يف رحاب املخيم ال�سلطاين ب�سيح املكارم يف والية
�صحار خالل الفرتة من � 17إىل � 19أكتوبر 2009م ب�أوامر �سامية من لدن ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه الله ورعاه  ،-و�إىل
التن�سيق مع وزارة التنمية االجتماعية املوقرة ب�إعداد مذكرات �إي�ضاحية للن�صو�ص
القانونية ذات ال�صلة باملر�أة يف كل من قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية
وقانون الت�أمينات االجتماعية وقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي
احلكومة العمانيني  ،و�إعداد جدول مقارنة بني �أنظمة التقاعد املعمول بها يف
ال�سلطنة .
وعمال بقواعد تف�سري الن�صو�ص القانونية وا�ستقراء للن�صو�ص املقارنة وما ا�ستقر
عليه �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية ومراعاة ملا �صدر من �أحكام ق�ضائية وما ن�رش
من �رشوحات فقهية فقد مت �إعداد املذكرات الإي�ضاحية �آنفة الذكر مبا يي�رس معرفة
�أحكام الن�صو�ص امل�ستهدفة ويحقق التوعية القانونية املن�شودة .
ونغدو �شاكرين لوزارة التنمية االجتماعية حر�صها على �إتاحة الفر�صة لنا
للم�ساهمة يف هذا العمل الإن�ساين البناء رفعة لهذا الوطن املعطاء متمنيني لها كل
التوفيق يف جهدها الد�ؤوب وعملها املخل�ص يف كل ما من �ش�أنه ال�سمو باملر�أة �إىل
م�صاف التح�رض واالزدهار والنماء .
واهلل ويل التوفيق ،،،
�أحمد بن علي بن حمد بني عرابه

علي بن حمد بن علي العدوي
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اجلزء الأول
النظام الأ�سا�سي للدولة
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اجلزء الأول
النظام الأ�سا�سي للدولة

يعد النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101الت�رشيع
الأعلى يف الدولة الذي ت�ستمد كل �سلطات الدولة �أحكامها منه  ،وال�ضامن احلقيقي
للحقوق واحلريات ،والكابح الرئي�سي لطغيان ال�سلطات ،وتكري�س املبادئ والفل�سفة
التي تقوم عليها الدولة من عدل و�شورى وم�ساواة  ،لذا وجب على الت�رشيعات
التي تقل عنه مرتبة امل�ستندة �إليه �أن تخ�ضع لأحكامه ومبادئه �سواء �أكانت تلك
الت�رشيعات �صادرة من ال�سلطة الت�رشيعية « القوانني « �أم �صادرة عن ال�سلطة
التنفيذية « لوائح وقرارات عمال بن�صو�ص النظام الأ�سا�سي للدولة التايل بيانها :

مادة ()9
يقوم احلكم يف ال�سلطنة على �أ�سا�س العدل وال�شورى وامل�ساواة .وللمواطنني ـ وفقا
لهذا النظام الأ�سا�سي وال�رشوط والأو�ضاع التي يبينها القانون ـ حق امل�شاركة يف
ال�ش�ؤون العامة .

مادة ()79
يجب �أن تتطابق القوانني والإجراءات التي لها قوة القانون مع �أحكام النظام
الأ�سا�سي للدولة .

مادة ()80
ال يجوز لأية جهة يف الدولة �إ�صدار �أنظمة �أو لوائح �أو قرارات �أو تعليمات تخالف
�أحكام القوانني واملرا�سيم النافذة �أو املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هي جزء
من قانون البالد.
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مادة ()81

ال يجرى تعديل هذا النظام �إال بنف�س الطريقة التي مت بها �إ�صداره .
ولقد ترتب على مبد�أ «�سمو الد�ستور « على غريه من الت�رشيعات العادية ظهور
ما يعرف بالرقابة على د�ستورية القوانني ،والتي م�ؤداها وجوب �أن تكون القوانني
ال�صادرة من ال�سلطة الت�رشيعية متوافقة مع النظام الأ�سا�سي للدولة �شكالً وم�ضموناً.
فالقوانني ي�شرتط فيها �أن تكون متوافقة من حيث ال�شكل مع النظام الأ�سا�سي
للدولة� ،أي �أن تكون �صادرة عن �سلطة خمت�صة ب�إ�صدار القوانني  ،و�أن تتبع ال�سلطة
عند ا�صدارها للقوانني كل االجراءات التي ر�سمها النظام الأ�سا�سي للدولة ،و�إال
اعتربت القوانني غري د�ستورية ،وباطلة ملخالفتها ال�شكلية .كما �أنه يجب من ناحية
�أخرى �أن تكون القوانني متوافقة مع م�ضمون النظام الأ�سا�سي للدولة وحمتواه  ،ف�إذا
ما تعار�ضت معه ،ف�إنها تكون غري د�ستورية .
ويف هذا االطار  ،ف�إنه �صار من البديهيات يف علم القانون ،تدرج القواعد القانونية
من حيث القوة ،ووجوب خ�ضوع القاعدة الأدنى يف الهرم الت�رشيعي �إىل القاعدة
الأعلى تتدرج القواعد القانونية من الأعلى �إىل الأ�سفل بالنظر �إىل ال�سلطة التي
ت�ضع القاعدة القانونية .فالنظام الأ�سا�سي للدولة يحتل قمة الهرم القانوين ،وي�أتي
بعد ذلك القانون العادي وهو من �صنع ال�سلطة الت�رشيعية ،وتتدرج -فيما بعد
اللوائح ،القرارات ،املن�شورات ..الخ ال�صادرة عن ال�سلطة التنفيذية والتي يتعني �أن
تكون متوافقة مع القانون .
ومن هذا املنطلق ويف �سبيل �إعداد هذه املذكرات ارت�أينا �أن ي�سبق تف�سري الن�صو�ص
امل�ستهدفة املبادئ االجتماعية الواردة باملادة ( )12من النظام الأ�سا�سي للدولة
رغبة يف فهم �أعمق للن�صو�ص القانونية حمل التف�سري وملزيد من التوعية القانونية
بتلك املبادئ الر�صينة التي تقوم عليها الدولة وتعمل على كفالة حتقيقها يف
�سيا�ستها وت�رشيعاتها وق�ضائها ،وتكون حتت ب�رص كل مواطن للعمل مبقت�ضاها
وا�ستلهام مقا�صدها .
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مــادة ()12

املبادئ االجتماعية
	العـدل وامل�سـاواة وتكافـــ�ؤ الفـر�ص بيـن العمانييـن دعامــات للمجتمعتكفلها الدولة .
	التعا�ضد والرتاحم �صلـة وثقى بني املواطنني ،وتعزيـز الوحدة الـوطنيةواجب  .ومتنع الـدولة كل ما يـ�ؤدي للفرقة �أو الفتـنة �أو امل�سا�س بالوحدة
الوطنية .
	الأ��سرة �أ�سا�س املجتمع ،وينظم القانون و�سائل حمايتها ،واحلفاظ علىكيانها ال�رشعي ،وتـقوية �أوا�رصها وقيمها ،ورعاية �أفرادها وتوفري الظروف
املنا�سبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم .
 تكفل ال��دول��ة للمواطن و�أ��سرت��ه املعونة يف حالة ال��ط��وارئ واملر�ضوالعجز وال�شيخـوخـة ،وفقـا لنظـام ال�ضمان االجتماعي ،وتعمل على ت�ضامن
املجتمع يف حتمل الأعباء الناجمة عن الكوارث واملحن العامة .
 تعنى الدولة بال�صحة العامة وبو�سائل الوقاية والعالج من الأمرا�ضوالأوبئة ،وت�سعـى لتوفري الرعاية ال�صحية لكل مواطـن ،وت�شجـــع على �إن�شــاء
امل�ستـ�شفيـات وامل�ستو�صفـات ودور العـالج اخلا�صـة بـ�إ�رشاف من الدولة
ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون  .كما تعمل على املحافظة على البيئة
وحمايتها ومنع التـلوث عنها .
 ت�سن ال��دول��ة ال��ق��وان�ين ال��ت��ي حتمي ال��ع��ام��ل و���ص��اح��ب العمل وتنظمالعالقة بينهما  .ولكل مواطن احلق يف ممـار�سة العمل الذي يختــاره لنف�سـه
يف حدود القـانون  .وال يجـوز فـر�ض �أي عمل �إجباري على �أحد �إال مبقت�ضـى
قانـون ولأداء خدمة عامة ومبقابل �أجر عادل .
	الوظائــف العـامـة خدمــة وطنيـة تـنــاط بالقـائميـن بهـا ،وي�ستهدفموظفـو الـدولة يف �أداء وظـائفهم امل�صلحـة العامـة وخدمـة املجتمع .
واملواطنون مت�ساوون يف تويل الوظائف العامة وفقا لل�رشوط التي يقررها
القانون .
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اجلزء الثاين
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اخلدمة املدنية
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اجلزء الثاين
املذكرة الإي�ضاحية ملواد قانون اخلدمة املدنية

لقد ت�ضمنت الد�ساتري ن�صو�صا ومبادئ حتكم الوظيفة العامة كامل�ساواة يف
احلقوق والواجبات العامة وتكاف�ؤ الفر�ص و�أن الوظيفة العامة تكليف ال ت�رشيف
كما ت�ضمنت ن�صو�صا تكفل ا�ستقرار الأ�رسة وحتمي كيانها وحتفظ منوها وتقوية
�أوا�رصها وقيمها ،ويف هذا ال�سياق فقد ن�صت الفقرة الأوىل من املادة ( )12من
النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101على �أن (العدل
وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بني العمانيني دعامات املجتمع تكفلها الدولة ) ون�صت
الفقرة الأخرية من ذات املادة على �أن ( الوظائف العامة خدمة وطنية تناط
بالقائمني بها ،وي�ستهدف موظفو الدولة يف �أداء وظائفهم امل�صلحة العامة وخدمة
املجتمع ،واملواطنون مت�ساوون يف تويل الوظائف العامة وفقا لل�رشوط التي يقررها
القانون) ،كما ن�صت املادة ( )17منه الباب الثالث املعنون باحلقوق والواجبات
العامة على �أن ( املواطنون جميعهم �سوا�سية �أمام القانون وهم مت�ساوون يف
احلقوق والواجبات العامة ،وال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو
اللون �أو اللغة �أو الدين �أو املذهب �أو املوطن �أو املركز االجتماعي ) .
ويف �إطار تنظيم امل�رشع للوظيفة العامة فقد ن�صت املادة ( )103من قانون اخلدمة
املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/120على �أن « الوظائف العامة
تكليف للقائمني بها هدفها خدمة املواطنني حتقيقا للم�صلحة العامة  ،ويجب على
املوظف مراعاة �أحكام هذا القانون وغريه من القوانني واللوائح  ،....كما حدد يف
املادة (  )1من ذات القانون نطاق تطبيقه حيث ق�ضت هذه املادة ب�رسيان �أحكام
هذا القانون على املوظفني املدنيني باجلهاز الإداري للدولة  ،فيما عدا املوظفني
الذين تنظم �ش�ؤون توظفهم مرا�سيم �أو قوانني �أوعقود خا�صة فيما ن�صت عليه هذه
املرا�سيم �أو القوانني �أو العقود من �أحكام .
وقد حدد امل�شرع يف ذات القانون ح�صرا �شروط التعيني يف الوظائف الدائمة يجدر
بنا ذكرها وتتمثل يف الآتي:
(� )1أن يكون عماين اجلن�سية با�ستثناء من تقت�ضي احلاجة تعيينهم من
غري العمانيني.
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()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

�أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
�أال يكون قد �صدر �ضده حكم نهائي بال�سجن يف جناية �أو بعقوبة يف
جرمية خملة بال�رشف �أو الأمانة ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره ......
�أال يكون قد �صدر �ضده قرار مبعاقبته بالإحالة �إىل التقاعد �أو الف�صل
من اخلدمة ما مل يكن قد م�ضى على هذا القرار ثالث �سنوات .
�أن يكون م�ستوفيا ا�شرتاطات �شغل الوظيفة املحددة ببطاقة و�صفها .....
�أال تقل �سنه عن ثمانية ع�رش عاما  ،وتثبت ال�سن ب�شهادة امليالد �أو
بالبطاقة ال�شخ�صية .
�أن يجتاز االمتحان املقرر ل�شغل الوظيفة .
�أن يكون الئقا طبيا للخدمة .

ويبني جلياً مما تقدم �أن قانون اخلدمة املدنية قد �أكّد على ما ورد من ن�صو�ص
ومبادئ بالنظام الأ�سا�سي للدولة حيث جعل �شغل الوظيفة العامة حقاً م�رشوعاً
لكل مواطن ـ دون متييز جلن�س دون �آخرـ توافرت فيه �رشوط �شغل الوظيفة وحدد
هذا القانون النطاق ال�شخ�صي املخاطب ب�أحكامه �أال وهو املوظف يف �ضوء التعريف
�آنف الذكر و�ساوى يف حقوق هذا املوظف وما يرتتب على �شغله للوظيفة العامة من
واجبات و�أحكام بدءا من التعيني يف الوظيفة مرورا باحلقوق والواجبات وانتهاء
بحاالت انتهاء اخلدمة.
ولئن كان ما تقدم و�إعماالً ملا ن�صت عليه الفقرة الثالثة من املادة ( )12من النظام
الأ�سا�سي للدولة على �أن (الأ�رسة �أ�سا�س املجتمع وينظم القانون و�سائل حمايتها
واحلفاظ على كيانها ال�رشعي وتقوية �أوا�رصها وقيمها  ،ورعاية �أفرادها وتوفري
الظروف املنا�سبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ) ف�إن امل�رشع �إمياناً منه بخ�صو�صية
املر�أة وما حظيت به من تكرمي لطبيعتها وقدر �رشفها وعظم مكانتها ،فقد ت�ضمن
قانون اخلدمة املدنية بع�ض الن�صو�ص املت�صلة باملوظفة على النحو الذي �سريد
بيانه يف هذه املذكرة .
و�إذا كان للموظف حقوق مقابل قيامه ب�أعباء الوظيفة العامة ف�إن عليه واجبات
ن�صت عليها املادة ( )103من القانون التي جرى ن�صها كالآتي :
« الوظائف العامة تكليف للقائمني بها هدفها خدمة املواطنني حتقيقا للم�صلحة
العامة ،ويجب على املوظف مراعاة �أحكام هذا القانون وغريه من القوانني واللوائح،
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ويجب عليه ب�صفة خا�صة :
�أ ـ �أن يقوم بنف�سه بالعمل املخت�ص به  ،و�أن ي�ؤديه بدقة و�أمانة .
ب ـ �أن يحافظ على كرامة الوظيفة  ،و�أن ي�سلك يف ت�رصفاته امل�سلك الالئق
بها .
ج ـ �أن يحافظ على االنتظام يف العمل ،وااللتزام مبواعيده الر�سمية و�أن
يخ�ص�ص وقت العمل الر�سمي لأداء واجباته الوظيفية على �أن ي�ضع رئي�س
الوحدة القواعد التي تكفل ذلك .
د ـ �أن ينفذ كل ما ي�صدر �إليه من �أوامر بدقة و�أمانة  ،وذلك يف حدود
القوانني واللوائح والنظم املعمول بها .ويتحمل كل رئي�س م�س�ؤولية الأوامر
التي ت�صدر منه كما يكون م�س�ؤوال عن �سري العمل يف حدود اخت�صا�صه .
هـ ـ �أن يتق ّيد يف �إنفاق �أموال الدولة مبا تفر�ضه الأمانة وما يوجبه احلر�ص عليها .
و ـ �أن يحافظ على �أموال وممتلكات الوحدة التي يعمل بها .
وتعك�س هذه الواجبات طبيعة وحقيقة الوظيفة العامة ب�أنها تكليف ال ت�رشيف
و�أنها خدمة وطنية الهدف منها حتقيق م�صلحة عامة ال خا�صة ،ولذا حتاط بكثري
من الدقة يف االلتزام بالواجبات واملحظورات املفرو�ضة قانونا وقد �أو�ضحت هذه
املادة ب�شكل قاطع وعبارات �رصيحة �أبرز ما يقع على املوظف العام من التزامات
يرتتب على الإخالل بها امل�ساءلة والعقاب وعلى االلتزام بها الرتقي والثواب .
وقد قرر امل�رشع مبوجب هذا القانون ـ بالإ�ضافة �إىل ما ت�ستحقه املوظفة من
�إجازات وردت يف هذا الف�صل �أ�سوة باملوظف ـ �إجازات خا�صة وهي �إجازة العدة
والإجازة اخلا�صة لتغطية فرتة ما قبل وبعد الوالدة و�إجازة لرعاية الطفل .
لقد �آثرنا قبل البدء يف تو�ضيح تلك الأحكام �إيراد التعريفات الهامة التي ت�ضمنها
القانون و�أورد تعريفا لها يف املادة ( )2منه على النحو الآتي :
ـ	الوظيفة  :جمموعة ال��واج��ب��ات وامل�س�ؤوليات التي حت��دده��ا ال�سلطة
املخت�صة وتتطلب فيمن يقوم بها م�ؤهالت وا�شرتاطات معينة .
ـ	ال��رات��ب  :ال��رات��ب الأ�سا�سي املبني قرين ك��ل درج��ة ب��ج��دول ال��درج��ات
والرواتب املرفق بالقانون ويدخل يف هذا الراتب العالوات الدورية والت�شجيعية .
ـ	الراتب الكامل  :الراتب الأ�سا�سي م�ضافا �إليه البدالت بالفئات وطبقا
لل�ضوابط وال�رشوط التي حتددها الالئحة .
ـ	اجلهة الطبية املخت�صة  :وزارة ال�صحة وامل�ست�شفيات احلكومية داخل
ال�سلطنة ،وحتدد الالئحة اجلهة الطبية املخت�صة خارج ال�سلطنة .
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وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه بالن�سبة لتعريف اجلهة الطبية املخت�صة �أن الإجازة ميكن منحها
من غري وزارة ال�صحة وامل�ست�شفيات احلكومية داخل ال�سلطنة �أي من امل�ؤ�س�سات
ال�صحية اخلا�صة كالعيادات واملراكز وامل�ست�شفيات واملجمعات ال�صحية املرخ�صة
من وزارة ال�صحة على �أنه يلزم �أن تكون الإجازة يف كل الأحوال معتمدة من اجلهة
الطبية املخت�صة �أي من وزارة ال�صحة وامل�ست�شفيات احلكومية داخل ال�سلطنة مبا
يف ذلك املراكز واملجمعات ال�صحية التي تقع امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة يف نطاقها
اجلغرايف بح�سب التق�سيم املعتمد من وزارة ال�صحة ،و�سيتم تو�ضيح ذلك ب�شكل
مف�صل عند تف�سري حكم املادة ( )102من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية .

 1ـ الإجازة اخلا�صة للعدة :

ن�صت املادة ( )79من القانون امل�شار �إليه على �أن « ت�ستحق املوظفة التي يتوفى
عنها زوجها �إجازة خا�صة للعدة املن�صو�ص عليها يف قانون الأحوال ال�شخ�صية
براتب كامل ملدة �أربعة �أ�شهر وع�رشة �أيام من تاريخ الوفاة «.
بداية يجدر التنويه �إىل �أن املق�صود بالراتب الكامل طبقا لن�ص املادة ( )2من ذات
القانون  :الراتب الأ�سا�سي املبني قرين كل درجة بجدول الدرجات والرواتب ويدخل
فيه العالوات الدورية والت�شجيعية م�ضافا �إليه البدالت .
يف �ضوء هذا الن�ص ف�إنه �إذا تويف زوج املوظفة ف�إنها تعتد وجوبا للعدة املن�صو�ص
عليها يف قانون الأحوال ال�شخ�صية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ،97/32وجتد
هذه الإجازة �أ�صلها يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،وبالرجوع �إىل قانون الأحوال ال�شخ�صية
فقد فرق امل�رشع يف املادة ( )120من هذا القانون بني عدة املر�أة احلامل وبني
غري احلامل فقرر �أن تعتد املتوفى عنها زوجها يف زواج �صحيح ولو قبل الدخول
�أربعة �أ�شهر وع�رشة �أيام �إن مل تكن حامال ،بينما قرر انق�ضاء عدة احلامل املتوفى
عنها زوجها بو�ضع حملها �أو �سقوطه م�ستبني اخللقة ،ولذلك فاملر�أة التي يتوفى
عنها زوجها وهي حامل تنتهي عدتها بالو�ضع �أو ب�سقوط اجلنني ويف حال �سقوط
اجلنني ينبغي �أن يكون م�ستبني اخللقة� ،أما �إذا �سقطت قطعة من الدم ف�إن العدة ال
تنق�ضي لأن ذلك ال يقطع ب�سقوط اجلنني ،وقد تطول هذه الفرتة وتزيد على �أربعة
�أ�شهر وع�رشة �أيام وقد تق�رص عن ذلك ،فالعربة بالو�ضع ،فلو و�ضعت املر�أة بعد
وفاة زوجها ب�ساعات انق�ضت عدتها ،وفقا لأحكام هذا الن�ص ،مع الأخذ يف االعتبار
الغاية والهدف من العدة وهو ا�سترباء الرحم ،فطاملا مت الت�أكد من ا�سترباء الرحم
عن طريق الوالدة فقد انق�ضت عدة املر�أة.
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غري �أن م�ؤدى ن�ص املادة ( )79من قانون اخلدمة املدنية والزمه �أنه �إذا و�ضعت
املوظفة املتوفى عنها زوجها بعد �شهر مثال من تاريخ وفاته ف�إنها تعتد مدة �أربعة
�أ�شهر وع�رشة �أيام يف �ضوء �أن ن�ص املادة ( )79من قانون اخلدمة املدنية حدد مدة
الإجازة ومل يكتف بالإحالة �إىل قانون الأحوال ال�شخ�صية يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن
املوظفة التي يتوفى عنها زوجها وهي يف
بداية حملها ت�ستحق فقط �إجازة عدة مدتها كذلك �أربعة �أ�شهر وع�رشة �أيام وهو
الأمر الذي يناق�ض الثابت �رشعا واملقنن يف قانون الأحوال ال�شخ�صية ب�أن تعتد
احلامل حتى ت�ضع حملها على النحو الوارد باملادة امل�شار �إليها من قانون الأحوال
ال�شخ�صية طال حملها �أم ق�رص بعد الوفاة �إذ ال يعقل �أن تبا�رش املوظفة املعتدة
العمل وهي حامل ،الأمر الذي كان يكتفي فيه قانون اخلدمة املدنية بالن�سبة ملدة
�إجازة عدة املوظفة احلامل مبا هو من�صو�ص عليه يف قانون الأحوال ال�شخ�صية و�إال
ال فائدة من الإحالة �إىل هذا القانون مع حتديد مدة الإجازة يف �ضوء ما �سلف بيانه،
وقد مت مراعاة حتديد هذه الإجازة يف بع�ض الأنظمة الوظيفية اخلا�صة ال�صادرة يف
ال�سلطنة وبالأخ�ص احلديثة منها مبا يتوافق مع قانون الأحوال ال�شخ�صية ونرى �أن
يعتد بهذا القانون يف كافة امل�سائل املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية.
ويالحظ �أن هذه الإجازة ال تتطلب تقدمي طلب للح�صول عليها فال تخ�ضع لل�سلطة
التقديرية جلهة العمل فهي حق للموظفة املتوفى عنها زوجها براتب كامل مبجرد
ثبوت الوفاة من اجلهة املخت�صة ،ومما يجدر ذكره يف هذا املقام �أنه يحق للمتوفى
عنها زوجها ا�ستنفاد ر�صيدها من الإجازة االعتيادية �إن كان لها ر�صيد و�أن حت�صل
على �إجازة مر�ضية �أو طارئة �أو لرعاية طفلها �أو الإجازة اخلا�صة بدون راتب فال
يوجد ن�ص يحرمها من التمتع بتلك الإجازات جماعا .
ويبدو الفارق يف الإجازات التي متنح بناء على �سلطة تقديرية من جهة العمل
عن تلك التي متنح بناء على �سلطة مقيدة �أنه ال يجوز للموظف ترك عمله يف
الإجازة يف احلالة الأوىل �إال بعد �أن يت�سلم �إ�شعارا خطيا باملوافقة عليها ،وهو ما
ال يتطلب يف احلالة الثانية �إال �أنه يف حالة الإجازة املمنوحة بناء على �سلطة
مقيدة على املوظف �إخطار جهة عمله بوقوع �سبب ا�ستحقاقه للإجازة وما يثبت
وقوعها ك�شهادة �صادرة من اجلهة الطبية املخت�صة ،ويف جميع الأحوال و�أياً كان
نوع الإجازة يجدر التنويه �أن املوظف ملزم بعد ق�ضائه الإجازة بتقدمي ما يثبت
ا�ستحقاقه للإجازة وذلك من واقع امل�ستندات والأوراق وال�شهادات الثبوتية ال�صادرة
من اجلهات املخت�صة التي ت�ؤكد �أحقيته فيها .
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 2ـ الإجازة اخلا�صة لتغطية فرتة ما قبل وبعد الوالدة « �إجازة الو�ضع « :

ن�صت املادة ( )80من ذات القانون على �أن  « :متنح املوظفة �إجازة خا�صة لتغطية
فرتة ما قبل وبعد الوالدة وذلك ملدة خم�سني يوما براتب كامل ومبا ال يزيد على
خم�س مرات طوال مدة اخلدمة يف احلكومة».
قرر امل�رشع مبوجب هذه املادة حقاً وظيفياً للمر�أة املوظفة يتمثل يف متتعها
ب�إجازة و�صفها ب�أنها خا�صة �أي للمر�أة احلامل بعد والدتها ،فعلى جهة عملها
متكينها من احل�صول على هذه الإجازة مبجرد والدتها ،ورعاية من امل�رشع للحالة
ال�صحية للمر�أة مل تقت�رص على مراعاة حالتها ما بعد الو�ضع بل امتدت لت�شمل
الفرتة التي ت�سبق الو�ضع ،وعليه قرر احلق للمر�أة يف اقت�سام هذه الإجازة �أي لها
�أن تقرر �أخذ جزء من تلك الإجازة قبل الوالدة واجلزء الآخر بعد الوالدة �أو �أن ت�أخذ
كامل املدة بعد الوالدة بناء على حاجتها التي تقدرها يف �ضوء ظروف حملها
ووالدتها وتقديرها حلاجة طفلها للرعاية يف هذه املرحلة احل�سا�سة ،ومما يجدر
ذكره هنا ومن عموم و�إطالق الن�ص �أن امل�رشع مل يخول هنا جهة العمل �سلطة
تقديرية يف منح تلك الإجازة �أو تقييدها مبدة معينة قبل �أو بعد الوالدة ،كما �أنه
مل يخول الالئحة التنفيذية للقانون االخت�صا�ص ببيان �أي وجه من وجوه منح هذه
الإجازة .
وطاملا قرر امل�رشع �أن هذه الإجازة حق للموظفة فقد �أكّد ب�رصيح العبارة �أنها
براتب كامل �أي بالراتب الأ�سا�سي املبني قرين كل درجة بجدول الدرجات والرواتب
ويدخل فيه العالوات الدورية والت�شجيعية م�ضافا �إليه البدالت .
وقرر امل�رشع ـ مبوجب ن�ص هذه املادة حلكمة �أدركها وعلة توخاها حكما جديدا مل
يكن مقررا يف القانون ال�سابق يتمثل يف منح املوظفة هذه الإجازة مبا ال يزيد على
خم�س مرات طوال مدة خدمتها يف احلكومة ،وننوه �أن عبارة « طوال مدة خدمتها
يف احلكومة « م�ؤداها �أن هذه الإجازة يدخل يف ح�ساب عدد مراتها اخلم�س من
كانت قد �أخذت الإجازة قبل وجود هذا الن�ص والعمل به يف الأول من يناير 2006م
وبتو�ضيح �أكرث �أن من كانت تعمل باحلكومة وح�صلت على ثالث مرات مثال �إجازة
و�ضع قبل تطبيق هذا الن�ص يف يناير  ،2006ف�إنه ال يبقى لها بعد ذلك �إال مرتني
�أي يحق لها مرتني فقط احل�صول على هذه الإجازة ولو و�ضعت بعد ذلك �أي مرة
�ساد�سة فلها �أن ت�أخذ �إجازة خا�صة بدون راتب.
وقد يتم الت�سا�ؤل يف هذا املقام عن مدى ا�ستحقاق املوظفة �إجازة الو�ضع يف
حالة الإجها�ض �أو نزول اجلنني ،ونرى �أن علة منح املوظفة هذه الإجازة متحققة
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متى ثبت ذلك مبوجب �شهادة طبية من اجلهة املخت�صة  ،وقد قرر امل�رشع منح
هذه الإجازة للموظفة احلامل بعد انتهاء فرتة حملها �سواء اكتملت مدة احلمل �أم
مل تكتمل و�سواء خرج اجلنني حياً �أم ميتاً ،فهي �إجازة مقررة لرعاية الأم �صحيا
ولي�س للجنني .وال ريب �أن الن�ص ورد عاماً مطلقاً فمن املقرر بقا�ؤه على ما ورد
به من �إطالق وعموم ويكون تف�سريه مل�صلحة من تقرر لها احلق وجوبا ف�إن �شاءت
ا�ستخدمت هذا احلق �أو �شاءت عدم ا�ستخدامه فهي �أدرى بتقدير ظروفها ومدى
حاجتها �إىل الإجازة من عدمه وال معقب من جهة عملها على تقديرها.
وننوه هنا �إىل �أن التطبيق ال�سليم للقانون يقت�ضي متكني املر�أة من ح�صولها على
الإجازة بكامل مدتها املقررة قانونا من غري نق�صان خا�صة يف الوظائف التي
تقت�ضي طبيعتها عدم التمتع بالإجازة يف الوقت الذي ت�شاء فيه املوظفة كوظائف
التدري�س ،حيث �إنه من املقرر وفقا حلكم املادة ( )71من قانون اخلدمة املدنية
وحكم املادة ( )101من الئحته التنفيذية �أن تكون مواعيد الإجازات االعتيادية
لهيئات التدري�س والتدريب والإ�رشاف والوظائف املرتبطة بها باملدار�س واملعاهد
والكليات خالل الإجازة الدرا�سية و�أن حتديد بدايتها ونهايتها يكون بقرار ي�صدر من
الوزير املخت�ص .
وعليه فال ي�صح مثال ت�رصف جهة الإدارة بحرمان املوظفة بهيئات التدري�س
من �إجازة الو�ضع كلياً �أو جزئياً ب�سبب تداخلها مع الإجازة االعتيادية ،فلكل
من الإجازتني نطاقه ،وكل منها حق م�ستقل بذاته وللموظفة التي لها �أن تتمتع
بهما جمتمعني �أو منفردين بح�سب ما تقت�ضيه م�صلحتها ويف �ضوء حتقق �سبب
ا�ستحقاقها ،وملا كان الأ�صل هو احت�ساب الإجازة االعتيادية للموظف يف ر�صيده
منها �إن مل يتمكن من التمتع بها وملا كان هذا يتعذر تطبيقه بالن�سبة لوظائف
التدري�س بح�سبانها ت�ستحق وجوباً يف الإجازة الدرا�سية التي يحددها الوزير
املخت�ص ،حيث تنعدم �إرادة املوظفة يف االختيار فال �سبيل �سوى اللجوء �إىل
التعوي�ض النقدي عنها على النحو املقرر يف قانون اخلدمة املدنية .

 3ـ الإجازة اخلا�صة لرعاية الطفل .
املادة ( « : )81متنح املوظفة �إجازة خا�صة بدون راتب ملدة ال تزيد على ال�سنة
لرعاية طفلها ،وي�شرتط ملنح هذه الإجازة �أن تتقدم بطلب احل�صول عليها خالل
�سنة من تاريخ انتهاء �إجازة الوالدة و�أال تكون معينة بطريقة التعاقد «.
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�إن الإجازة اخلا�صة لرعاية الطفل حق للموظفة مقرر مل�صلحة الطفل وهي رخ�صة
يف يد الأم املوظفة رهينة بطلبها وبقيام هذا الطلب املوجب لها واملربر ملنحها
وهو رعاية الطفل الذي �أواله امل�رشع يف هذا القانون رعاية وعناية خا�صة تعلو
على غريها من اعتبارات العمل وحاجاته باعتبارها من �صميم املقومات الأ�سا�سية
للمجتمع وهي حق للأم العاملة فقط ولي�س لوالد الطفل وال لغريه من �أقارب الطفل
�أو �أرحامه .
وقد قرر امل�رشع مبوجب هذه املادة تنفيذا ملبادئ النظام الأ�سا�سي للدولة يف �ش�أن
رعاية الأ�رسة بوجه عام واملر�أة العاملة بوجه خا�ص ولتقريره ب�أن الأ�رسة �أ�سا�س
املجتمع وركوناً �إىل حاجة الطفل للرعاية التي قد ت�ستلزم وجود الأم بجانبه حق
املوظفة يف �إجازة خا�صة ملدة ال تزيد على �سنة لرعاية طفلها غري �أن هذه الإجازة
بدون راتب ،وا�شرتط امل�رشع ال�ستحقاقها �أمرين :
1ـ �أن تتقدم املوظفة بطلب احل�صول على الإجازة خالل �سنة من تاريخ
انتهاء �إجازة الوالدة املن�صو�ص عليها يف املادة ( ،)80فعلى املر�أة الراغبة يف
احل�صول على هذه الإجازة التقدم كتابة بطلب �إىل جهة عملها خالل �سنة تبد�أ
من تاريخ انتهاء �إجازة الو�ضع تبني فيه رغبتها ال�رصيحة يف التمتع بالإجازة
باملدة التي تقدرها �أق�صاها �سنة مما يعني �أن الطلب لي�س مفتوحا بدون
مدة ،ولها �أن تتقدم بالطلب يف �أي وقت من ال�سنة التي تبد�أ بعد انتهاء �إجازة
و�ضعها اخلم�سون يوماً ،وقد حدد امل�رشع مدة ال�سنة لتقديره ب�أنها كافية لتقرر
املوظفة مدى حاجتها للإجازة لرعاية طفلها يف �سن مبكر ،ومن ثم فال يجوز
للموظفة �أن تتقدم بطلب احل�صول على هذه الإجازة بعد م�ضي �سنة من انتهاء
�إجازة الو�ضع مما يلزم تنبهها لذلك .
2ـ �أال تكون معينة بطريق التعاقد ،مبعنى �أن تكون معينة بقرار �إداري
بحيث تخ�ضع للعالقة التنظيمية بينها وبني جهة العمل ،ولي�س بعقد �إذ
العقد �رشيعة املتعاقدين مبا ين�ضوي فيه من �أحكام ت�رسي على طرفيه حقوقا
والتزامات .
كما �أن هذه الإجازة و�إن ي�شرتط للح�صول عليها تقدمي طلب يف �ضوء ما �أنف
ذكره �إال �أن جهة العمل ال متلك �سلطة تقديرية ملنح الإجازة من عدمه بح�سبان �أن
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�صياغة املادة يف �صدرها وداللة منطوقها تف�ضي �إىل �أن هذه الإجازة حق وظيفي
للموظفة توجب منحها �إذا توفرت �رشوطها دون تع�سف �أو مماطلة فيها ت�ستمده
املوظفة من القانون مبا�رشة ،وال يعدو �أن يكون تقدمي الطلب من املوظفة �سوى
�إعطاء جهة العمل ف�سحة من الوقت لتتمكن من �إيجاد البديل عن املوظفة ليحل
حملها يف الوقت املنا�سب بغية �سري العملية الإدارية بانتظام وا�ضطراد �رشط
اقت�ضته امل�صلحة العامة  ،وحتى يت�سنى جلهة العمل التحري من توافر اال�شرتاطات
الالزمة واملوجبة ملنح هذه الإجازة .
ويالحظ �أن امل�رشع مل يحدد احلد الأق�صى لعدد مرات ا�ستحقاق منح املوظفة هذه
الإجازة مبا م�ؤداه جواز ح�صولها على تلك الإجازة متى �شاءت وبح�سب م�صلحتها
التي تقدرها لرعاية طفلها خا�صة �إذا ما علمنا �أنها �إجازة بدون راتب فقد ال
حتتاج �إىل �سنة لرعاية طفلها و�إمنا �أقل من ذلك ،ولها �أن تطلب الإجازة خالل
ال�سنة �أكرث من مرة طاملا مل تزد يف عدد مراتها عن مدة ال�سنة ،فقد ال ت�سمح
التزاماتها وظروفها املالية ب�أخذ �إجازة ملدة �سنة ،وعليه ففي الن�ص مرونة وفر�صة
من التقدير للموظفة الأم يف حتديد املدة بح�سب ظروفها والأ�رسة وحاجة الطفل
امل�شمول بالرعاية ،و�إمكانية تعدد منح الإجازة لذات الطفل.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املدة التي تق�ضيها املوظفة يف الإجازة اخلا�صة لرعاية
الطفل ال ت�ستحق عنها �إجازة اعتيادية وفقا حلكم الفقرة «ب» من املادة ( )69من
القانون ،فهناك حاالت قانونية معينة �إذا حتققت ال ي�ستحق املوظف عنها �إجازة
اعتيادية �إذ ال يعقل �أن ال يزاول املوظف العمل �أ�صال وي�ستحق �إجازة اعتيادية،
فالإجازة حق مايل كالراتب ي�ستحق مقابل العمل ف�إن مل يكن عمل فال �إجازة
اعتيادية براتب وفقا للمادة (. )69
وقد جرى ن�ص املادة ( )69على النحو الآتي  »:ال ي�ستحق املوظف �إجازة اعتيادية
عن املدد الآتية :
�أ ـ	املدة التي يكون فيها متفرغا لبعثة �أو منحة درا�سية �أو دورة تدريبية
�إذا زادت املدة على ت�سعة �أ�شهر .
ب ـ	املدة التي يق�ضيها يف �إجازة درا�سية �أو �إجازة خا�صة بدون راتب .
ج ـ مدة الإعارة �إىل غري وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
د ـ مدة الوقف عن العمل التي تزيد على ثالثة �أ�شهر �إذا ق�ضى ب�إدانته .
هـ ـ مدة تنفيذ عقوبة ال�سجن
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ويالحظ �أن هذه احلاالت وا�ضحة وال ي�ستحق عنها املوظف �إجازة �إما ب�سبب الدرا�سة
�أو الدورة التدريبية �أو الإجازة �أو الإعارة و�إما ب�سبب �إدانته يف جرمية معينة كان
من �أثرها الوقف عن العمل املدة املذكورة �أو كان �سجيناً ،ويف جميع هذه احلاالت
ال ميار�س الوظيفة وعليه كان حرمانه من الإجازة االعتيادية عن املدد املذكورة
منطقياً ب�سبب عدم قيامه ب�أعباء الوظيفة .
املادة ( : )84يجوز منح املوظف �إجازة خا�صة براتب كامل ملدة خم�سة ع�شر يوما
ملرافقة مري�ض للعالج خارج ال�سلطنة  ،كما يجوز منحها ملرافقة مري�ض داخل
ال�سلطنة �إذا قررت اجلهة الطبية املخت�صة �ضرورة ذلك  ،ف�إذا جاوز العالج املدة
املذكورة كان لرئي�س الوحدة مد الإجازة ملدة ال تزيد على ثالثني يوما �أخرى .
و�إذا زادت املدة على ذلك  ،ح�سبت املدة الزائدة �إجازة اعتيادية �إن كان للموظف
ر�صيد منها و�إال اعتربت �إجازة بدون راتب .
وي�شرتط ملنح الإجازة املذكورة �أال يكون املوظف معينا بطريق التعاقد  ،على �أن
تنظم الالئحة �ضوابط منح هذه الإجازة « .
قررت هذه املادة جواز منح املوظف املعني بقرار ولي�س بعقد �إجازة براتب كامل
ملرافقة مري�ض للعالج �سواء كان داخل ال�سلطنة �أو كان خارجها ملدة خم�سة ع�رش
يوماً �أو ثالثني يوماً مبا ال يزيد على خم�سة و�أربعني يوماً ف�إذا زادت مدة املرافقة
على خم�سة و�أربعني يوماً خ�صمت من الإجازة ال�سنوية للموظف ف�إن مل يكن له
ر�صيد منها اعتربت �إجازة بدون راتب ،وقد �أحالت هذه املادة بيان �ضوابط منح هذه
الإجازة �إىل الالئحة وهو ما �سنتطرق �إليه الحقا يف مو�ضعه .
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لقد ت�ضمن قانون اخلدمة املدنية يف بع�ض ن�صو�صه تفوي�ضا ت�رشيعا مبعنى �أنه
�أحال بيان بع�ض الأحكام املتعلقة باملوظف تف�صيال �إىل الئحته التنفيذية ،ومن
امل�ستقر عليه عدم �إ�صدار الئحة �إال تنفيذا لقانون معني �أي جتد �سندها يف ذلك
القانون كما ينبغي عدم جتاوزها للتفوي�ض الوارد به فال ميكن �أن تت�ضمن �أحكاما
مل يحل القانون بيانها �إىل الالئحة �أو تت�ضمن تنظيم �أحكام بالتعار�ض مع القانون،
ويف هذا ال�سياق بينت الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية كثريا من �أحكام
القانون تف�صيال وكما عليه القانون ف�إن الالئحة ت�ضمنت قواعد عامة جمردة ت�رسي
على كافة املوظفني املخاطبني ب�أحكامها بغ�ض النظر عن جن�سهم� ،إال �أن هذه
الالئحة ت�ضمنت قلة من الن�صو�ص املتعلقة باملر�أة املوظفة تتمثل يف الآتي :
املادة ( « : )72ي�ستحق املوظف من غري �أبناء حمافظة ظفار وم�سندم الذين يعملون
يف هاتني املحافظتني �أو بالعك�س تذاكر �سفر ت�رصف للموظف وزوجه �أو زوجاته
و�أوالده الذين ال تتجاوز �أعمارهم �إحدى وع�رشين �سنة وذلك يف الأحوال الآتية :
 1ـ	ا�ستالم العمل عند التعيني .
 2ـ	القيام بالإجازة االعتيادية ذهابا و�إيابا ملرة واحدة خالل ال�سنة .
3ـ	انتهاء اخلدمة «.
مراعاة من امل�رشع للموظف العام ذكرا ً كان �أم �أنثى الذي يكون موطنه الدائم يف
حمافظتي ظفار �أو م�سندم ويكون عمله يف غريهما �أو كان موطنه الدائم ب�إحدى
حمافظات ال�سلطنة غري هاتني املحافظتني ويعمل مبحافظة ظفار �أو مبحافظة
م�سندم فقد قرر له حقا يتمثل يف �رصف تذكرة �سفر له ولزوجه �أو زوجاته و�أوالده
ممن ال تتجاوز �أعمارهم �إحدى وع�رشين �سنة يف الأحوال التي عددتها املادة
ح�رصا ً ،حيث �إنه من غري املنطق �أن يتحمل املوظف نفقات معينة ب�سبب عمله ،
وت�ستحق هذه التذاكر بالفئات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )73من هذه الالئحة
�أي الدرجة الأوىل �أو درجة رجال الأعمال �أو الدرجة ال�سياحية بح�سب الأحوال .
املادة (« : )78ال ي�رصف للموظف عن زوجه تذكرة �سفر �أو التعوي�ض النقدي عنها
�إذا كان زوجه موظفا لدى �أية وحدة من الوحدات اخلا�ضعة لقانون اخلدمة املدنية
�أو لدى �أية وحدة من الوحدات التي يخ�ضع موظفوها لنظم وظيفة �أخرى متى كان
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ي�رصف له تذكرة �سفر �أو تعوي�ض نقدي عنها من الوحدة «.
تنطبق هذه املادة على املوظف رجال كان �أم امر�أة وم�ؤداها �أنه �إذا كان كل من
الزوجني موظفا عاما وكان �أحدهما م�ستحقا لتذكرة �سفر �أو التعوي�ض النقدي عنها
يف الأحوال الواردة باملادة ( )72امل�شار �إليها ،ف�إنه ال يجوز اجلمع بني تذكرتني
�أو تعوي�ضني عنها لعدم جواز احل�صول على ذات احلق مرتني من اخلزانة العامة
للدولة �سواء كان م�صدرها قانون اخلدمة املدنية �أم �أي قانون وظيفي �آخر .
املادة(� « : )79إذا �أوقف �رصف تذكرة ال�سفر �أو التعوي�ض النقدي عنها ب�سبب انتهاء
خدمة املوظف ا�ستحق زوجه املوظف �رصف �أي منهما -ح�سب الأحوال -له ولثالثة
من �أوالده ممن ال تتجاوز �أعمارهم �إحدى وع�رشين �سنه .
ويجوز مبوافقة رئي�س الوحدة منح املوظفة تذاكر ال�سفر �أو التعوي�ض النقدي عنها-
ح�سب الأحوال -لثالثة من �أوالدها ممن ال تتجاوز �أعمارهم �إحدى وع�رشين �سنة من
ثبت �إعالتها لهم ب�سبب طالقها ،على �أن يوقف ال�رصف يف هذه احلالة لوالدهم «.
تناولت الفقرة الأوىل من هذه املادة حالة انتهاء خدمة موظف �سواء كان ذكر �أو
�أنثى ،ومن املعلوم �أن املوظف ي�ستحق عند انتهاء خدمته تذكرة �سفر �أو التعوي�ض
عنها لعودته �إىل موطنه الدائم هذا بح�سب ن�ص املادة ( )72يف احلاالت الواردة بها،
�أما الفقرة التي نحن ب�صددها فتفرت�ض �أن املوظف ذكرا �أو �أنثى رغم انتهاء خدمته
ف�إن امل�رشع مل�صلحة الأ�رسة وب�سبب كون �أحد الزوجني يعمل ب�إحدى وحدات اجلهاز
الإداري للدولة قرر �رصف تذكرة ال�سفر لزوج املوظف الذي ال يعمل ولثالثة من
�أوالده ممن ال تتجاوز �أعمارهم �إحدى وع�رشين �سنة ،رغم �أنه ال ي�ستحق يف الأ�صل
تذكرة �سفر ب�سبب انتهاء عالقته الوظيفية .
�أما الفقرة الثانية ف�إنها تناولت حالة ما �إذا كانت زوجة املوظف الذي �أوقف
�رصف تذكرته �أو التعوي�ض عنها ب�سبب انتهاء خدمته موظفة �أي�ضا ف�إن امل�رشع
ـ ولذات احلكمة ـ خول رئي�س الوحدة التي تعمل بها �سلطة تقديرية تتمثل يف
�رصف التذكرة �أو التعوي�ض النقدي لثالثة من �أوالدها ممن ال تتجاوز �أعمارهم
�إحدى وع�رشين �سنة من ثبت �إعالتها لهم ب�سبب طالقها ،على �أن يوقف ال�رصف
يف هذه احلالة لوالدهم ،وهذه احلالة تفرت�ض �أن الأ�صل يف منح الأوالد لتذكرة
ال�سفر يكون من اجلهة التي يعمل بها والدهم �إال �أن هذا الن�ص �أجاز مبوافقة رئي�س
الوحدة منح املوظفة املطلقة تذاكر �سفر لثالثة من �أبنائها ممن ال تتجاوز �أعمارهم
�إحدى وع�رشين �سنة متى ثبت �أنها التي كانت تعيلهم وذلك نظرا لأن هذه التذاكر
خم�ص�صة لنقل الأوالد ومن ثم ف�إن املوظفة املطلقة هي التي ت�ستحق �رصف هذه
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التذاكر �أو التعوي�ض عنها حلاجتها لنقل �أوالدها الذين هم يف �إعالتها �أي ح�ضانتها،
�أما �إذا مل يوافق رئي�س الوحدة على �رصف التذاكر ف�إن اجلهة التي يعمل بها الأب
ملزمة ب�رصف التذاكر لأوالده حتى و�إن كانوا يف كنف والدتهم .
املادة ( : )102يكون عالج املوظف ومنحه �إجازة مر�ضية عن طريق امل�ست�شفيات
واملركز واملجمعات ال�صحية احلكومية وامل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة  ،وعلى
املوظف �أن يتبع ما ي�أتي :
�أ ـ �أن يخطر جهة عمله مبر�ضه قبل �أن يتوجه �إىل �إحداها ما مل يكن ذلك
يف غري �أوقات العمل الر�سمية .
ب ـ �أن يقدم يف حالة منحه �إجازة مر�ضية ما يفيد ذلك.
ويعتد بكامل مدة الإجازة املر�ضية �إذا منحت من �أحد امل�ست�شفيات �أو املراكز
ال�صحية احلكومية �أو امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة التي ي�صدر بتحديدها قرار من
وزير ال�صحة  ،ف�إذا منحت من م�ؤ�س�سة غري مدرجة �ضمن امل�ؤ�س�سات التي يحددها
هذا القرار اعتد مبا ال يزيد على ثالثة �أيام .
ويتعني �أن تكون الإج��ازة ـ يف جميع الأح��وال ـ معتمدة من اجلهة الطبية
املخت�صة « .
بينت هذه املادة الأماكن التي ينبغي على املوظف �أن يلج�أ �إليها للعالج يف حالة
مر�ضه والإجراءات التي ينبغي عليه �أن يتبعها حل�صوله على الإجازة املر�ضية
املقررة له بحكم القانون وعليه يجب على املوظف يف حالة مر�ضه �أن يعالج يف
هذه الأماكن فقط و�أن يتبع تلك الإجراءات حتى يكون م�ستحقا للإجازة املر�ضية .
وقد ح�رصت الالئحة الأماكن التي ينبغي على املوظف �أن يلج�أ �إليها للعالج يف
حالة مر�ضه يف امل�ست�شفيات واملراكز واملجمعات ال�صحية احلكومية وامل�ؤ�س�سات
ال�صحية اخلا�صة �أيا كانت ت�سميتها �سوا ًء كانت عيادة �أم مركز �أم جممع �صحي
طاملا كانت م�رصح لها مبزاولة العمل الطبي وتقدمي خدمة معاجلة الأمرا�ض،
�إال �أن الالئحة فرقت من حيث مدة الإجازة املر�ضية التي يعتد بها يف الوظيفة
العامة فيعتد بها بالكامل �إذا كانت �صادرة من امل�ست�شفيات واملراكز واملجمعات
ال�صحية احلكومية �أما �إذا كانت �صادرة من امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ف�إنه يعتد
بها بالكامل �إذا كانت من امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة التي ي�صدر بها قرار من
وزير ال�صحة ما مل تكن مدتها ال تزيد على ثالثة �أيام فيعتد بها رغم �صدورها من
م�ؤ�س�سة �صحية خا�صة �إال �أنها غري مدرجة �ضمن امل�ؤ�س�سات ال�صحية الواردة يف
قرار وزير ال�صحة .
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ويبدوا �أن احلكمة من التفرقة بني امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة التي �صدر بتحديدها
قرار من وزير ال�صحة وتلك التي مل يت�ضمنها هذا القرار يف ان امل�ؤ�س�سات ال�صحية
اخلا�صة التي �صدر بتحديدها قرار من وزير ال�صحة تكون ذات �أهمية يف معاجلة
بع�ض الأمرا�ض التي حتتاج �إىل عناية �أكرب وم�ستوى من الرعاية ال�صحية ال
يكون عادة متوفر يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية الأخرى ومن ثم تكون الإجازة املر�ضية
املعتد بها �أطول يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة التي �صدر بتحديدها قرار من
وزير ال�صحة عنها يف غريها ،وقد راعى الن�ص بالن�سبة للإجازة املمنوحة من
امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة غري الواردة بقرار وزير ال�صحة �أن تكون ثالثة �أيام
بحيث تتفق مع طبيعة املر�ض التي مت معاجلته و�أنه ميكن تكرار الإجازة املمنوحة
�إذا ما عالج املري�ض فيها مرة �أخرى وهو �أمر وارد ،و�أميا كانت امل�ؤ�س�سة ال�صحية
التي مت العالج بها فال بد من اعتماد تلك الإجازة من قبل اجلهة الطبية املخت�صة
�أي من وزارة ال�صحة وامل�ست�شفيات احلكومية داخل ال�سلطنة مبا يف ذلك املراكز
واملجمعات ال�صحية التي تقع امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة يف نطاقها اجلغرايف
بح�سب التق�سيم املعتمد من وزارة ال�صحة .
�أما بالن�سبة للإجراءات التي يجب على املوظف �إتباعها يف حالة مر�ضه فتتمثل يف
التزامه بالتوجه �إىل العالج يف الأماكن املذكورة �أعاله وب�إبالغ جهة عمله مبر�ضه
قبل الذهاب �إىل العالج يف تلك الأماكن �إال �إذا كان يوم مر�ضه يف �إجازة �أو بعد
انتهاء العمل الر�سمي ،وعليه كذلك �أن يقدم �إىل جهة عمله ما يفيد ح�ضوره للعالج
وما يثبت منحه �إجازة مر�ضية �إذا مت منحه تلك الإجازة و�أن تكون تلك الإجازة
معتمدة من اجلهة الطبية املخت�صة.
املادة ( »: )106يكون منح املوظف �إجازة خا�صة ملرافقة مري�ض للعالج بال�ضوابط
الآتية:
�أ� -أن يثبت مر�ض املراد مرافقته.
ب� -أن تق�ضى ظ��روف مر�ض امل��راد مرافقته ترقيده يف امل�ست�شفى �إذا كانت
	املرافقة داخل ال�سلطنة بناء على ما تقرره اجلهة الطبية املخت�صة.
ج� -أن يكون امل��وظ��ف زوج��ا للمري�ض �أو قريبا ل��ه م��ن ال��درج��ة الأوىل �أو
الدرجة الثانية ،على �أن يثبت ذلك مب�ستند ر�سمي ،وي�ستثنى من ذلك حالة
املرافقة للعالج من �إ�صابة عمل.
د -ال ي�شرتط يف حالة مرافقة املري�ض للعالج خ��ارج ال�سلطنة �أن يكون
املوظف زوجا �أو قريبا له من الدرجة الأوىل والثانية �إذا اقت�ضت ال�رضورة ذلك.
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هـ� -أال يزيد عدد املرافقة على ثالث مرات يف ال�سنة.
ويف جميع الأحوال يجب على املوظف �أن يقدم عقب عودته �إىل جهة عمله �شهادة
من اجلهة التي تولت عالج املري�ض تثبت مرافقته ،على �أن تكون معتمدة من اجلهة
الطبية الر�سمية �إذا كان العالج باخلارج وم�صدقا عليها من �سفارة ال�سلطنة �إن كان
لها �سفارة يف البلد الذي مت العالج بها «.
تناولت هذه املادة بيان �ضوابط منح الإجازة املقررة مبوجب املادة ( )84من
قانون اخلدمة املدنية املتمثلة يف الإجازة اخلا�صة ملرافقة مري�ض للعالج داخل
ال�سلطنة �أو خارجها متنح براتب كامل ملدة خم�سة ع�رش يوما  ،ف�إذا جاوز العالج
املدة املذكورة ف�إنه يجوز لرئي�س الوحدة مد تلك الإجازة ملدة ال تزيد على ثالثني
يوما �أخرى� ،رشيطة �أال يكون املوظف معينا بطريق التعاقد� ،أي �أن يكون معينا بقرار
�إداري ولي�س بعقد فاملوظف حتكمه �أ�صال �أحكام القوانني واللوائح �أما املتعاقد
فتحكمه يف الأ�صل �أحكام العقد املربم معه .
وخال�صة القول يف هذه الإجازة �أنها جوازية ولي�ست وجوبية �أي �أنها بيد جهة
الإدارة فلها �أن متنحها �إذا ما توافرت ال�رشوط وال�ضوابط الالزمة ملنحها وفق ما
�سلف بيانه ووفق ال�ضوابط املذكورة يف البنود من «�أ» وحتى « هـ « �أعاله،
و�أنه يجوز للموظفة احل�صول على هذه الإجازة �سوا ًء كان املري�ض زوجها �أو قريبا
لها من الدرجة الأوىل �أو الدرجة الثانية �أي �أحد �أبنائها �أو �أحد والديها �أو �إخوانها
�أو �أخواتها �أو جدها �أو جدتها �أو ابن وبنت االبن �أو ابن وبنت البنت� ،أو �أيا كانت
درجة قرابتها باملري�ض �إذا كان العالج خارج ال�سلطنة وذلك �إذا اقت�ضت ال�رضورة
ذلك ك�أن مل يكن هناك من يرافقه �أو توافرت فيه بع�ض ال�صفات العلمية �أو اخلربات
التي تعني املري�ض وتفيده وتبعث فيه الطم�أنينة ،ف�إذا زادت مدة مرافقة املوظفة
للمري�ض داخل �أو خارج ال�سلطنة عن املدة التي وافقت عليها جهة عملها �سواء
خم�سة ع�رش يوما �أو خم�سة و�أربعني يوما ،ح�سبت �إجازة اعتيادية �إن كان لها ر�صيد
منها و�إال اعتربت �إجازة بدون راتب ،ويف جميع الأحوال على املوظفة �أن تقدم �إىل
جهة عملها ما يثبت عالج املري�ض ومرافقتها له مبوجب �شهادة طبية ،معتمدة من
اجلهة الطبية الر�سمية وم�صدقا عليها من �سفارة ال�سلطنة �إذا كان العالج باخلارج .
املادة ( « : )107متنح الإجازة اخلا�صة طبقا للمادة ( )80من القانون لتغطية
فرتة ما قبل الوالدة بتو�صية من اجلهة املخت�صة على �أال تتجاوز مدتها ع�رشة �أيام،
ومتنح باقي مدة هذه الإجازة من تاريخ الوالدة».
بينت هذه املادة �أن احلد الأق�صى للإجازة التي يجوز للموظفة احلامل ق�ضاءها
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قبل الوالدة هي ع�رشة �أيام على �أن تكون بتو�صية من اجلهة الطبية املخت�صة و�أن
تق�ضي باقي الإجازة لتغطية الفرتة ما بعد الوالدة من تاريخ الوالدة ،وبناء على
هذا الن�ص ف�إنه لي�س للموظفة احلامل احلق املطلق يف حتديد الإجازة اخلا�صة
لتغطية فرتة ما قبل الوالدة ،كما �أنها حددت تاريخ احت�ساب باقي الإجازة �أي �أن
تكون من تاريخ الوالدة على عموم هذا التحديد فقد يكون هذا التاريخ �أ�صال �إجازة
ر�سمية �أو �إجازة م�ستحقة  ،وبهذا قيدت هذه املادة ما ورد باملادة ( )80من القانون
من عموم و�إطالق .
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�صدر قانون الت�أمينات االجتماعية باملر�سوم ال�سلطاين رقم  91/72وقد �أجريت عليه
عدة تعديالت �سواء مبرا�سيم �سلطانية �أو ب�أوامر �سامية  ،وخال�صة تلك التعديالت
�أنها تواكب التغريات املعي�شية للمواطن فال ريب �أن كلفة املعي�شة ارتفعت با�ضطراد
منذ العام  1991تاريخ �صدور القانون حتى اليوم كما �أن الرعاية ال�سامية لأبنائه
وبناته ال ت�ألوا جهدا يف حتقيق �سبل العي�ش الكرمي .
وي�رسي قانون الت�أمينات االجتماعية على الت�أمني �ضد ال�شيخوخة والعجز والوفاة
والت�أمني �ضد �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية من حيث نوع الت�أمني وي�ستفيد منه
العمال العمانيون الذين يعملون بالقطاع اخلا�ص مبوجب عقود عمل دائمة ب�رشط
�أن ال يقل �سن العامل عن خم�سة ع�رش عاما وال يزيد على ت�سعة وخم�سني عاما
وذلك كله وفق ال�رشوط وال�ضوابط التي ت�ضمنها هذا القانون .
ولقد ت�ضمن قانون الت�أمينات االجتماعية قواعد و�أحكام ت�أمينية ي�ستوي فيها الرجل
واملر�أة العمانيني العاملني باعتبارهم م�ستفيدين من القانون� ،إال �أنه نظرا لت�ضمن
القانون بع�ض الأحكام التي خ�ص بها املر�أة العاملة عن �أخيها الرجل ،ومن باب
�إيجاد ثقافة قانونية للمر�أة العاملة توعية لها يف هذا اجلانب ف�إننا قد �آثرنا بيان
الأحكام التالية من القانون .
�أو ًال :ا�ستحقاق معا�ش ال�شيخوخة .
املادة( »: )21ي�ستحق امل�ؤمن عليه من الهيئة معا�ش ال�شيخوخة وفقا ملدد
ا�شرتاكه يف الت�أمني ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون� ،سواء كانت مت�صلة �أو
منف�صلة يف احلاالت الآتية:
البند ( :)1معدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( .)2005 /4
انتهاء خدمة امل�ؤمن عليه ببلوغه �سن ال�ستني � ،أو بعدها  ،متى كانت مدة ا�شرتاكه
يف الت�أمني (� )180شهرا على الأقل � ،أو ببلوغ امل�ؤمن عليها �سن اخلام�سة واخلم�سني،
�أو بعدها  ،متى كانت مدة ا�شرتاكها يف الت�أمني (� )120شهرا على الأقل».
ت�ستحق املر�أة العاملة وفقا لهذا الن�ص « معا�شا لل�شيخوخة « ويح�سب هذا
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املعا�ش وفقاً لعمرها وعدد �سنوات خدمتها ولقد راعى امل�رشع العماين املر�أة
مقارنة بالرجل مقررا لها ميزة خا�صة يف هذا ال�ش�أن ،حيث قرر ا�ستحقاقها ملعا�ش
ال�شيخوخة �إذا بلغ ا�شرتاكها يف الت�أمني
عدد ( )120ا�شرتاك �شهري على الأقل �سواء كانت مت�صلة �أو منف�صلة وكان عمرها
خم�سة وخم�سني �سنة  ،يف حني ي�ستحق الرجل هذا املعا�ش �إذا كانت مدة خدمته
( )180ا�شرتاك �شهري على الأقل �سواء كانت مت�صلة �أو منف�صلة وكان عمره �ستني
�سنة.
البند ( :)2معدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم (. )2005 /19
انتهاء خدمة امل�ؤمن عليه قبل بلوغه �سن ال�ستني من عمره متى كانت مدة ا�شرتاكه
يف الت�أمني (� )240شهرا على الأقل �أو امل�ؤمن عليها قبل بلوغها �سن اخلام�سة
واخلم�سني متى كانت مدة ا�شرتاكها (� )180شهرا على الأقل ب�رشط بلوغ �أي منهما
�سن اخلام�سة والأربعني على الأقل.
ويخف�ض املعا�ش امل�ستحق يف هذه احلالة بن�سبة تقدر تبعا ل�سن امل�ؤمن عليه �أو
امل�ؤمن عليها وفقا للجدول رقم ( )3املرافق على �أال يقل املعا�ش يف هذه احلالة
عن ( )150رياال عمانيا �شهريا .وي�ستحق املعا�ش املخف�ض امل�شار �إليه من �أول
ال�شهر الذي قدم فيه طلب ال�رصف  .وال ي�رسي التخفي�ض امل�شار �إليه يف حاالت
طلب امل�ؤمن عليه �أو امل�ستحقني عنه �رصف املعا�ش لثبوت العجز �أو وقوع الوفاة.
ويح�سب �ضمن مدة اال�شرتاك يف الت�أمني امل�شار �إليها يف البندين ال�سابقني املدد
التي يتقا�ضى خاللها امل�ؤمن عليه بدالت يومية يف حالة عجزه امل�ؤقت عن العمل
ب�سبب �إ�صابة لعمل ويدخل يف ح�ساب املدد املن�صو�ص عليها يف هذه املادة مدد
الغياب بدون �أجر ومدد الوقف عن العمل بدون �أجر على �أن ت�ؤدى عن هذه املدد
اال�شرتاكات املقررة « .
ت�ضمن هذا الن�ص تنظيم م�س�ألة « ال�شيخوخة املبكرة « �أي حالة عدم بلوغ �سن
املعا�ش املقرر يف البند (�أ) �أعاله  ،وتبدو مراعاة املر�أة فيه جلية حيث ت�ستحق
املر�أة املعا�ش يف حالة ال�شيخوخة املبكرة ببلوغها �سن اخلام�سة والأربعني على
الأقل وقبل بلوغها �سن اخلام�سة واخلم�سني وكانت مدة ا�شرتاكها يف الت�أمني ()180
ا�شرتاك �شهري  .يف حني ي�ستحق الرجل املعا�ش يف حالة ال�شيخوخة املبكرة
ببلوغه �سن اخلام�سة والأربعني على الأقل وقبل بلوغه �سن ال�ستني وكانت مدة
ا�شرتاكه يف الت�أمني ( )240ا�شرتاك �شهري.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ن�سبة املعا�ش امل�ستحق للم�ؤمن عليها يف حالة ال�شيخوخة
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املبكرة تخف�ض بن�سب متفاوتة حيث تزيد ن�سبة التخفي�ض كلما قلت مدة خدمتها
وقل �سنها كما يبني من اجلدول التايل ( معدالً باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2005/19
) وهو اجلدول رقم ( )3املرفق بالقانون:
جدول رقم ()3
ال�سن عند تقدمي طلب �صرف املعا�ش
 55ف�أكرث
� 54إىل �أقل من 55
� 53إىل �أقل من 54
� 52إىل �أقل من 53
� 51إىل �أقل من 52
� 50إىل �أقل من 51
� 49إىل �أقل من 50
� 48إىل �أقل من 49
� 47إىل �أقل من 48
� 46إىل �أقل من 47
� 45إىل �أقل من 46

ن�سبة خف�ض املعا�ش
ال توجد
%7
%9
%11
%13
%15
%17
%19
%21
%23
%25

�إال �أن ن�سبة التخفي�ض الواردة يف هذا اجلدول ال ت�رسي يف حالة طلب امل�ؤمن عليه
�أو امل�ستحقني عنه �رصف املعا�ش لثبوت عجز امل�ؤمن عليه �أو وفاته.
كما �أن امل�رشع رعاية منه للم�ؤمن عليه فقد اعترب حكما املدد التي يتقا�ضى عنها
امل�ؤمن عليه بدالت يومية يف حالة عجزه عن العمل ب�سبب �إ�صابة العمل داخلة يف
مدة اال�شرتاك للت�أمني ومن ثم تدخل يف احت�ساب املدد امل�شار �إليها يف هذه املادة
ال�ستحقاق معا�ش ال�شيخوخة ،كما تدخل يف ح�ساب تلك املدد مدد الغياب بدون
�أجر ومدد الوقف عن العمل بدون �أجر على الرغم �أن امل�ؤمن عليه مل يعمل خاللها
ومل ي�ستحق عنها �أجر �رشيطة �أن ي�سدد امل�ؤمن عليه عن هذه املدد اال�شرتاكات
املقررة باعتبار �أن معا�ش ال�شيخوخة ت�أميني فيعتمد على ما �سدده امل�ؤمن عليه
من ا�شرتاكات �شهرية .
املادة ( « : )27يح�سب معا�ش ال�شيخوخة بواقع جزء من �أربعني من املتو�سط
ال�شهري للأجر امل�ستحق للم�ؤمن عليه وامل�سدد على �أ�سا�سه ا�شرتاك الت�أمني خالل
اخلم�س ال�سنوات الأخرية من مدة اال�شرتاك يف الت�أمني �أو مدة اال�شرتاك �إن قلت عن
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ذلك م�رضوبا يف عدد �سنوات اال�شرتاك الكاملة يف الت�أمني بحد �أدنى قدره ()150
ريال عماين �شهريا وحد �أق�صى قدره ( )%80من املتو�سط امل�شار �إليه «.
بينت هذه املادة كيفية ح�ساب املعا�ش امل�ستحق يف حالة ال�شيخوخة والتي ميكن
تلخي�صها يف الطريقة الآتية  × 40/1 :متو�سط �أجر �آخر خم�س �سنوات × عدد
�سنوات اال�شرتاك الكاملة يف الت�أمني �أو مدة اال�شرتاك �إن قلت عن ذلك م�رضوبا يف
عدد �سنوات اال�شرتاك الكاملة يف الت�أمني،على �أن ال يقل املعا�ش عن مائة وخم�سني
رياال عمانيا بح�سب ما ق�ضت به الأوامر ال�سامية كحد �أدنى و�أال يزيد على ما ن�سبته
ثمانني باملائة من الناجت عن الطريقة املذكورة كحد �أق�صى.
ثانيا :ا�ستحقاق معا�شات العجز والوفاة النا�شئني عن �سبب غري مهني.
املادة(� « :)22إذا انتهت خدمة امل�ؤمن عليه للعجز �أو للوفاة ب�سبب غري مهني قبل
بلوغه �سن ال�ستني �أو قبل بلوغ امل�ؤمن عليها �سن اخلام�سة واخلم�سني �أو �إذا انتهت
اخلدمة ب�سبب الوفاة يف �أي �سن ا�ستحق املعا�ش للم�ؤمن عليه �أو امل�ؤمن عليها �أو
امل�ستحقني عنهما ب�أحد ال�رشوط الآتية:
�أ� -إذا بلغت مدة اال�شرتاك يف الت�أمني �ستة �أ�شهر مت�صلة على الأقل قبل
حدوث العجز �أو وقوع	الوفاة مبا�رشة.
ب ـ �إذا بلغت مدة اال�شرتاك يف الت�أمني (� )12شهرا متقطعة منها على الأقل
ثالثة �أ�شهر ا�شرتاك يف الت�أمني مت�صلة قبل حدوث العجز �أو الوفاة مبا�رشة.
ف�إذا مل يحدث العجز �أو مل تقع الوفاة بعد ا�ستيفاء احلد الأدنى ملدد اال�شرتاك
امل�شار �إليها بالبند(�أ) �أو (ب) ال�سابقني وانقطع �أيهما عن اال�شرتاك يف الت�أمني لأي
�سبب من الأ�سباب كان لأيهما �أو للم�ستحقني عنهما ح�سب احلالة احلق يف املعا�ش
�إذا حدث العجز خالل �سنة من تاريخ االنقطاع عن اال�شرتاك يف الت�أمني وقبل بلوغ
امل�ؤمن عليه �سن ال�ستني �أو امل�ؤمن عليها �سن اخلام�سة واخلم�سني �أو �إذا وقعت
الوفاة خالل �سنة من تاريخ االنقطاع عن اال�شرتاك يف الت�أمني بغ�ض النظر عن ال�سن
ما مل تكن قد توافرت يف �ش�أن �أيهما حالة ا�ستحقاق املعا�ش املن�صو�ص عليها يف
البند( )2من املادة ( )21ال�سابقة وكان هذا املعا�ش �أف�ضل  .وي�صدر قرار من الوزير
بعد التن�سيق مع وزير ال�صحة بكيفية �إثبات العجز �أو الوفاة»...
يجدر بنا يف البداية قبل تف�سري هذا الن�ص �أن نعرف الوفاة والعجز ب�سبب غري
مهني ،فالوفاة تكون ب�سبب غري مهني عندما ال تكون ناجتة عن �إ�صابة عمل
املعرفة يف البند « »9من املادة ( )2من القانون� ،أما العجز غري املهني فهو كل
عجز يحدث قبل بلوغ امل�ؤمن عليه �سن ال�ستني �سنة �أو قبل بلوغ امل�ؤمن عليها
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اخلام�سة واخلم�سني وي�ستحيل معه ،ب�سبب برت �أحد الأع�ضاء �أو الإ�صابة بعاهة،
�أو ب�سبب احلالة ال�صحية املت�أخرة ج�سديا �أو عقليا �أو نف�سيا ك�سب ثلث الأجر
ال�سابق من املهنة االعتيادية �أو مهنة مماثلة ويتم ذلك ح�سب تقدير اللجنة الطبية
املخت�صة امل�شكلة بقرار من وزير ال�صحة لتقدير العجز ونوعه ودرجته.
لقد قرر امل�رشع مبوجب هذا الن�ص ا�ستحقاق معا�ش العجز �أو الوفاة النا�شئني عن
�سبب غري مهني يف حالة انتهاء خدمة امل�ؤمن عليه للعجز قبل بلوغه �سن ال�ستني
وامل�ؤمن عليها قبل بلوغها �سن اخلام�سة واخلم�سني ويف حالة انتهاء اخلدمة ب�سب
الوفاة يف �أي �سن � ،رشيطة بلوغ مدة ا�شرتاك �أي منهما يف الت�أمني �ستة �أ�شهر
مت�صلة على الأقل �أو �أثني ع�رش �شهرا متقطعة منها على الأقل ثالثة �أ�شهر ا�شرتاك
يف الت�أمني مت�صلة قبل حدوث العجز �أو وقوع الوفاة ،ي�ستوي يف ذلك �أن تكون
املدة املطلوب ا�ستيفا�ؤها قد حتققت يف �أية فرتة من فرتات خدمته ال�سابقة على
حدوث العجز �أو الوفاة ،ف�إذا حدثت الوفاة وهو يف اخلدمة وكان م�سددا ً ال�شرتاكات
الت�أمني اخلا�صة به وجب تطبيق �أحكام هذه املادة على حالته� ،إذ �أن املق�صود
بعبارة قبل الوفاة مبا�رشة هو حدوث الوفاة وهو م�شرتك يف الت�أمينات وال يق�صد
بها �أن تكون املدة امل�شرتطة للح�صول على املعا�ش يف هذه احلالة املتوفرة يف
�آخر فرتة عمل مت �سداد ا�شرتاكات الت�أمني عنها ،مبعنى �أن هذا ال�رشط يتحقق لو
مت ا�ستيفاء هذه املدة يف �أول فرتة عمل �سدد عنها ا�شرتاكات الت�أمني بالرغم من
انقطاعه بعد ذلك عن �سداد اال�شرتاكات لفرتات متعددة مل ت�ستوف املدة امل�شار
�إليها يف �آخر فرتة ا�شرتاك �سابقة مبا�رشة على الوفاة .
ي�ؤكد ذلك ما ن�صت عليه الفقرة الثانية من ذات املادة من ا�ستحقاق امل�ؤمن عليه
�أو امل�ؤمن عليها �أو امل�ستحقني عن �أي منهما املعا�ش �إذا مل يحدث العجز �أو تقع
الوفاة بعد ا�ستيفاء احلد الأدنى ملدد اال�شرتاك �سالف الذكر  ،وانقطع امل�ؤمن عليه
�أو امل�ؤمن عليها عن اال�شرتاك يف الت�أمني لأي �سبب ثم حدث العجز �أو وقعت الوفاة
خالل �سنة من تاريخ االنقطاع ،فمناط ا�ستحقاق املعا�ش طبقا حلكم هذه الفقرة
هو �أن يكون امل�ؤمن عليه �أو امل�ؤمن عليها قد انقطع عن �سداد ا�شرتاكات الت�أمني
�أو �أ�صيب بالعجز �أو توفى خالل �سنة من ذلك االنقطاع  ،وكان قد ا�ستوفى من قبل
مدة ال�ستة �أ�شهر املت�صلة �أو الـ (� )12شهرا ً املتقطعة من بينها ثالثة �أ�شهر ا�شرتاك
يف الت�أمني مت�صلة دون �أن ي�شرتط القانون ال�ستحقاق املعا�ش يف هذه احلالة �أن
تكون مدة اال�شرتاك املت�صلة قد ا�ستكملت يف الفرتة ال�سابقة مبا�رشة على االنقطاع
عن �سداد اال�شرتاكات ،و�إمنا اكتفى با�ستيفاء هذه املدد املن�صو�ص عليها يف �أي من
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البندين ( �أ ) �أو( ب ) من الفقرة الأوىل من هذه املادة وهى �ستة �أ�شهر مت�صلة �إذا مل
يكن للم�ؤمن عليه مدة ا�شرتاك �أخرى �أو ثالثة �أ�شهر مت�صلة �إذا كان له مدد ا�شرتاك
�أخرى يف الت�أمني ال تقل عن اثني ع�رش �شهرا ً .
ويتم �إثبات حالة وتقرير العجز بوا�سطة اللجنة الطبية املخت�صة ويف حالة الوفاة
ي�ستحق امل�ستحقون معا�ش الوفاة �إذا توافرت ال�رشوط ال�سابقة.
املادة ( « : )28يح�سب املعا�ش يف حالة العجز �أو الوفاة على �أ�سا�س ( ) %40من
�أجر اال�شرتاك عند حدوث الوفاة �أو العجز �أو معا�ش ال�شيخوخة �أيهما �أكرب ».
بينت هذه املادة كيفية احت�ساب معا�ش العجز والوفاة وذلك بواقع  %40من الأجر
الأ�سا�سي عند حدوث العجز �أو الوفاة �أو معا�ش ال�شيخوخة �إذا كان �أكرب وفقا لن�ص
املادة ( )27ال�سابق تف�سريها �أي �أن معا�ش العجز �أو الوفاة يح�سب ب�إحدى طرق
ثالث ي�ستحق امل�ؤمن عليه �أكرب ناجت من هذه الطرق وهو مقرر مل�صلحة امل�ؤمن
عليه مراعاة من امل�رشع له يف حالة العجز �أو الوفاة .
ثالثا :الفئات امل�ستحقة للمعا�ش و�رشوط اال�ستحقاق:
تناولت املادتني ( )52 ، 51بيان الفئات امل�ستحقة للمعا�ش و�رشوط اال�ستحقاق
والرتباط هاتني املادتني وتي�سريا للفهم ولتحقيق التوعية مت و�ضع تف�سري املادتني
يف �سياق واحد .
املادة (� « :)51إذا توفى امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش  ،يكون للم�ستحقني
املبينني �أدناه احلق يف �أن�صبة من املعا�ش وفقا ملا يلي:
�أوال :املجموعة (�أ) وت�شمل الأبناء والبنات :يكون ن�صيبهم ن�صف املعا�ش
امل�ستحق ويق�سم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد.
ثانيا :املجموعة(ب) وت�شمل الأرملة �أو الأرامل ( �أو الزوج �إذا كان �صاحب املعا�ش
�أنثى) :يكون ن�صيبهم ربع املعا�ش امل�ستحق ويق�سم بني الأرامل بالت�ساوي �إذا كن
�أكرث من واحدة.
ثالثا :املجموعة (ج) وت�شمل الأب والأم والأخوة والأخوات :يكون ن�صيبهم ربع
املعا�ش امل�ستحق ويق�سم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد« .
املادة ( « : )52ي�شرتط ال�ستحقاق املعا�ش للمبينني يف املادة ال�سابقة ما يلي:
االبن� :أال يكون قد جتاوز �سن الثانية والع�رشين  ،وي�ستثنى من ذلك:
 -1من يثبت عجزه عن الك�سب بتقرير من ال�سلطة الطبية املخت�صة ،ويكون
التحقق من ذلك كل �سنتني �إال �إذا قررت ال�سلطة الطبية عدم احتمال �شفائه ففي
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هذه احلالة ال ي�شرتط التحقق وي�ستمر ا�ستحقاق املعا�ش.
	-2الطالب يف �إح���دى م��راح��ل التعليم التي ال تتجاوز مرحلة التعليم
اجلامعي وب�رشط �أال يتجاوز �سن ال�ساد�سة والع�رشين.
البنت� :أن تكون غري متزوجة وي�سقط حقها يف املعا�ش �إذا تزوجت ثم يعود لها
احلق فيه �إذا تطلقت �أو ترملت.
ج	-الأرملة :عدم الزواج ،وي�سقط حقها يف املعا�ش �إذا تزوجت ثم يعود لها
احلق فيه �إذا طلقت �أو ترملت مرة �أخرى.
د	-الزوج� :أن يكون الزوج م�صاباً بعجز مينعه عن العمل �أو الك�سب بتقرير
من ال�سلطة الطبية املخت�صة ،ويكون التحقق من ذلك كل �سنتني �إال �إذا قررت
ال�سلطة الطبية عدم احتمال �شفائه ،ففي هذه احلالة ال ي�شرتط التحقق وي�ستمر
ا�ستحقاق املعا�ش.
ه��ـ -الأب والأم� :أن يكون اعتمادهما يف معي�شتهما على �صاحب املعا�ش
مبوجب �شهادة بذلك من وزارة التنمية االجتماعية وي�سقط حقهما يف املعا�ش
�إذا زال هذا ال�سبب.
و	-الأخ� :أن يكون معتمدا ً يف معي�شته على �صاحب املعا�ش مبوجب �شهادة
بذلك من وزارة التنمية االجتماعية وب�رشط عدم جتاوزه �سن الثانية والع�رشين
وي�ستثنى من ذلك:
من يثبت عجزه عن الك�سب بتقرير من ال�سلطة الطبية املخت�صة ،ويكون التحقق
من ذلك كل �سنتني �إال �إذا قررت ال�سلطة الطبية عدم �شفائه ففي هذه احلالة ال
ي�شرتط التحقق وي�ستمر ا�ستحقاق املعا�ش.
الطالب يف �إحدى مراحل التعليم التي ال تتجاوز مرحلة التعليم اجلامعي
وب�رشط �أال يتجاوز �سنه ال�ساد�سة والع�رشين.
ز	-الأخت� :أن تكون غري متزوجة وتعتمد يف معي�شتها على �صاحب املعا�ش
مبوجب �شهادة بذلك من وزارة التنمية االجتماعية وي�سقط حقها يف املعا�ش
�إذا تزوجت ويعود لها احلق يف املعا�ش �إذا طلقت �أو ترملت «.
يبني من ن�صي هاتني املادتني �أن امل�رشع مل يجعل املعا�ش مق�صورا ً على امل�ؤمن
عليه �أو �صاحب املعا�ش الذي انتهت خدمته فقط بل جعل لبع�ض ذويه الذين
يعولهم حقاً يف معا�شه يتلقونه عنه بعد وفاته وذلك حلكمة ارت�آها وهي �أن ي�ضمن
وي�ؤمن لهم حياة كرمية ال تت�أثر كثريا ً من الناحية املادية بوفاة عائلهم ،ورتب
امل�رشع درجات ه�ؤالء امل�ستحقني كما حدد ن�صيب كل منهم يف املعا�ش و�رشوط
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ا�ستحقاقه وكيفية �إعادة توزيع الأن�صبة يف حالة عدم وجود بع�ض امل�ستحقني .
ويتم توزيع املعا�ش على املجموعات وبالأن�صبة وح�سب ال�رشوط املبينة يف
املادتني املذكورتني على النحو الآتي :
املجموعة الأوىل  :وي�شمل الأبناء والبنات يكون ن�صيبهم ن�صف املعا�ش ويق�سم
بينهم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد.
وي�شرتط ال�ستحقاقهم املعا�ش ما يلي:
ـ بالن�سبة لالبن � :أال يتجاوز �سن الثانية والع�رشين وي�ستثنى من ذلك:
1ـ	العاجز عن الك�سب ب�سبب حالته ال�صحية ويثبت ذلك بتقرير من اللجنة
الطبية املخت�صة ويكون التحقق من حالته ال�صحية كل �سنتني �إال �إذا قررت
اللجنة الطبية عدم احتمال �شفائه ففي هذه احلالة ال ي�شرتط التحقق وي�ستمر
ا�ستحقاق املعا�ش.
2ـ	الطالب الذي ال يزال مقيدا يف �إحدى مراحل التعليم التي ال يتجاوز
مرحلة التعليم اجلامعي �رشيطة �أن ال يتجاوز �سنه ال�ساد�سة والع�رشين.
ـ بالن�سبة للبنت  :ي�شرتط ال�ستحقاقها املعا�ش �أن تكون غري متزوجة
ف�إذا تزوجت ي�سقط حقها يف املعا�ش ويعود لها احلق فيه �إذا طلقت �أو ترملت.
وت�ستحق البنت ن�صيبها من املعا�ش دون �أن يكون هناك �رشط لل�سن كما هو
احلال بالن�سبة لالبن.
املجموعة الثانية  :وت�شمل الأرملة �أو الأرامل �إذا تعددن �أو ( الزوج �إذا كان �صاحب
املعا�ش �أنثى ).
يكون ن�صيبهم ربع املعا�ش وي�شرتط ال�ستحقاقهم ذلك ما يلي :
بالن�سبة للأرملة � :أن تكون غري متزوجة وي�سقط حقها يف املعا�ش �إذا تزوجت
ويعود لها احلق فيه يف حالة الطالق �أو الرتمل .ف�إذا كن �أكرث من �أرملة يق�سم ربع
املعا�ش بالت�ساوي بينهن ب�رصف النظر عن جن�سية الزوجة.
بالن�سبة للزوج :يكون له ربع معا�ش زوجته املتوفاة وي�شرتط ال�ستحقاقه املعا�ش
�أن يكون م�صابا بعجز مينعه عن العمل �أو الك�سب ويثبت ذلك بتقرير من اللجنة
الطبية املخت�صة ويكون التحقق من ذلك كل �سنتني �إال �إذا قررت تلك اللجنة عدم
احتمال �شفائه ففي هذه احلالة ال ي�شرتط التحقق وي�ستمر ا�ستحقاق املعا�ش.
املجموعة الثالثة :وت�شمل الأب والأم والأخوة والأخوات:
يكون ن�صيبهم ربع املعا�ش امل�ستحق ويق�سم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد
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�إال �أن ن�صيب هذه املجموعة يحجز حلني الت�أكد من اعتماد �أفرادها على املتوفى
ويكون ذلك بالتن�سيق مع وزارة التنمية االجتماعية لإجراء البحث االجتماعي على
الأ�رسة ومن ثم موافاة الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية ب�شهادة يف هذا ال�ش�أن.
ويف حالة ثبوت اعتماد �أي من �أفراد هذه املجموعة على املتوفى يف املعي�شة �أثناء
حياته ف�إنه يح�صل على ن�صيبه من املعا�ش مع مراعاة الآتي:
ـ بالن�سبة ل�ل�أب والأم � :أن يكون اعتمادهما يف معي�شتهما على �صاحب
املعا�ش مبوجب �شهادة بذلك من وزارة التنمية االجتماعية وي�سقط حقهما يف
املعا�ش �إذا زال هذا ال�سبب.
ـ بالن�سبة ل�ل�أخ � :أن يكون معتمدا ً يف معي�شته على �صاحب املعا�ش
مبوجب �شهادة بذلك من وزارة التنمية االجتماعية وب�رشط عدم جتاوزه �سن
الثانية والع�رشين وي�ستثنى من ذلك :
من يثبت عجزه عن الك�سب من اللجنة الطبية املخت�صة  ،ويكون التحقق من ذلك
كل �سنتني �إال �إذا قررت تلك اللجنة عدم احتمال �شفائه ففي هذه احلالة ال ي�شرتط
التحقق وي�ستمر ا�ستحقاق املعا�ش.
الطالب يف �إحدى مراحل التعليم التي ال تتجاوز مرحلة التعليم اجلامعي وي�شرتط
�أال يتجاوز �سنه ال�ساد�سة والع�رشين .
بالن�سبة للأخت � :أن تكون غري متزوجة وتعتمد يف معي�شتها على �صاحب املعا�ش
مبوجب �شهادة بذلك من وزارة التنمية االجتماعية وي�سقط حقها يف املعا�ش �إذا
طلقت �أو ترملت.
املادة (� »: )53إذا مل توجد جمموعة م�ستحقة للمعا�ش �أو �أحد �أفرادها طبقا للمادة
(� )51أو �سقط حق �أيهم فيه طبقا للمادة ( )52يكون توزيع املعا�ش �أو بع�ضه وفقا
ملا يلي :
ن�صيب �أي جمموعة يف حالة عدم وجودها بالكامل ي�ؤول �إىل �أفراد املجموعتني
الأخريني ويق�سم بينهم بالت�ساوي.
ب ـ ن�صيب �أي فرد من �أفراد املجموعة الواحدة ي�ؤول �إىل باقي �أفراد ذات
املجموعة ويق�سم بينهم بالت�ساوي �إذا تعددوا .
ج  -يف ح��ال��ة وج���ود جمموعة واح���دة م�ستحقة طبقا لن�ص امل��ادت�ين
ال�سابقتني ي�ؤول املعا�ش كامالً �إىل هذه املجموعة ويق�سم بني �أفرادها بالت�ساوي
�إذا تعددوا.
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د ـ ي�ؤول املعا�ش �إىل الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية يف حالة عدم
وجود من ي�ستحق املعا�ش”.
قررت هذه املادة معاجلة حلاالت معينة قد حتدث �أثناء توزيع الأن�صبة من املعا�ش
فقد ال توجد جمموعة معينة �أو �أحد �أفرادها �أو ي�سقط حق جمموعة معينة �أو �أفراد
منها  ،فقررت املادة �أن هذا احلق وهذا الن�صيب ي�ؤول �إىل املجموعة الأخرى �أو �إىل
باقي �أفراد املجموعة �إن وجدوا ،ف�إذا مل يوجد �أي م�ستحق للمعا�ش ي�ؤول �إىل الهيئة
العامة للت�أمينات االجتماعية .
رابع ًا  :اجلمع بني املعا�شات
املادة ( « : )54ال يجوز �رصف �أكرث من معا�ش واحد من الهيئة طبقاً لأحكام هذا
القانون و�إذا ا�ستحق �أكرث من معا�ش �رصف الأكرب قيمة.
وا�ستثناء من حكم الفقرة ال�سابقة يجمع الأوالد والبنات بني املعا�شني امل�ستحقني
عن والدتهم .
كما جتمع الأرملة بني معا�شها عن زوجها وبني معا�شها ب�صفتها م�ستفيدة ب�أحكام
هذا القانون ،كما جتمع بني معا�شها عن زوجها وبني دخلها الناجت عن عملها «.
ي�ستفاد من هذه املادة �أنه ال يجوز �رصف �أكرث من معا�ش واحد من الهيئة العامة
للت�أمينات االجتماعية و�إذا ا�ستحق �أكرث من معا�ش �رصف الأكرب قيمة وي�ستثنى من
ذلك :
الأوالد والبنات  :حيث يجمع الأوالد والبنات بني املعا�شني امل�ستحقني من والديهم.
الأرملة  :جتمع بني معا�شها عن زوجها وبني معا�شها ب�صفتها م�ستفيدة ،كما جتمع
بني معا�شها عن زوجها وبني دخلها الناجت عن عملها.
خام�س ًا  :املنح واملزايا الأخرى:
�إ�ضافة �إىل املزايا العديدة التي كفلها قانون الت�أمينات االجتماعية للم�ؤمن عليهم
�أثناء حياتهم وبعد وفاتهم فقد ن�ص �أي�ضاً على ا�ستحقاق بع�ض املنح الإ�ضافية
وهي كالتايل :
منحة الوفاة .
املادة ( : )55معدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم : 97/60
« ي�رصف لأرملة امل�ؤمن عليه �أو لأرملة �صاحب املعا�ش �أو لأر�شد �أوالده � -أو
للوالدين �أو �أحدهما يف حالة عدم وجود �أرملة �أو �أوالد بالغني  -منحة تعادل �أجر
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ثالثة �أ�شهر على �أ�سا�س الأجر اخلا�ضع لال�شرتاك �إذا كان يف اخلدمة  ،وتعادل معا�ش
ثالثة �أ�شهر �إذا كان �صاحب معا�ش».
قرر امل�رشع مبوجب هذا الن�ص �رصف منحة الوفاة لأرملة امل�ؤمن عليه �أو لأر�شد
�أوالده �أو للوالدين �أو �أحدهما يف حالة عدم وجود �أرملة �أو �أوالد بالغني ،وهي منحة
حمددة املقدار وت�رصف مرة واحدة حتت�سب على �أ�سا�س ثالثة �أجور �أ�سا�سية تبعاً
لآخر �أجر كان يتقا�ضاه امل�ؤمن عليه �أو امل�ؤمن عليها� ،أو ثالثة معا�شات �إذا كان
يتقا�ضى معا�شاً من الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية  ،وت�سقط منحة الوفاة
مبرور خم�س �سنوات على تاريخ اال�ستحقاق دون املطالبة بها مما ينبغي التنبه له
وعدم ترك تلك املدة مت�ضي ومن ثم ي�سقط احلق املقرر قانونا لي�س ل�سبب �سوى
عدم املطالبة به.
وتختلف املنحة يف هذا ال�ش�أن عن املعا�ش امل�ستحق الذي يتكرر �رصفه ب�صفة
دورية ويتعدد امل�ستحقون فيه كل بح�سب ن�صيبه املحدد قانوناً ،ويرجع ذلك �إىل
طبيعة كل من املنحة واملعا�ش والغر�ض من تقريره ،وهو يف حالة املنحة مواجهة
الظروف التي ت�صاحب وفاة امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش  ،وما قد تقت�ضيه من
مبالغ يلزم �إنفاقها ملواجهة قد ال تكون متاحة عند حدوث الوفاة  ،ومن ثم فال
يتقيد �رصف املنحة بقواعد و�أحكام �رصف املعا�ش.
منحة الزواج .
املادة( « :)56ت�رصف �إىل االبنة التي تتقا�ضى معا�شاً وفقاً لأحكام هذا القانون
مبنا�سبة زواجها منحة زواج ي�ساوى مبلغها  15مرة قيمة املعا�ش الذي ت�ستفيد
منه  ،ويتوقف �رصف املعا�ش يف �أخر ال�شهر الذي جرى فيه الزواج  ،وت�رصف منحة
الزواج مرة واحدة «.
ت�رصف البنة املتوفى والتي تتقا�ضى معا�شاً منحة ت�سمى منحة زواج وحت�سب
بواقع  15مرة من قيمة املعا�ش الذي ت�ستفيد منه ،وت�رصف منحة الزواج مرة
واحدة فقط � ،إذ يتوقف �رصف املعا�ش الذي كانت تتقا�ضاه البنت يف �آخر ال�شهر
الذي جرى فيه الزواج ،ويلزم تقدمي طلب ل�رصف منحة الزواج مرفقاً به �صورة طبق
الأ�صل من عقد الزواج م�صدقاً من دائرة الكاتب بالعدل ومبيناً فيه تاريخ الزواج
باليوم وال�شهر وال�سنة ،وت�سقط منحة الزواج مبرور خم�س �سنوات على زواج االبنة
دون تقدمي طلب ل�رصف املنحة.
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منحة ملواجهة م�صاريف اجلنازة والعزاء .
املادة ( )57معدلة باملر�سوم ال�سلطاين :97/60
« ت�رصف منحة عند وفاة امل�ؤمن عليه �أو وفاة �صاحب املعا�ش تعادل �أجر ثالثة
�أ�شهر على �أ�سا�س الأجر اخلا�ضع لال�شرتاك �إذا كان يف اخلدمة وتعادل معا�ش ثالثة
�أ�شهر �إذا كان �صاحب معا�ش وذلك ملواجهة م�صاريف اجلنازة والعزاء  ،على �أن ال
تتجاوز قيمة املنحة يف جميع الأحوال �ألف ريال عماين  ،ويكون �رصف املنحة
لأرملة املتوفى �أو لأر�شد �أوالده  ،ف�إذا مل توجد �أرملة �أو �أبناء بالغني �رصفت
�إىل ال�شخ�ص الذي يثبت قيامه ب�رصف م�صاريف اجلنازة والعزاء مبوجب �شهادة
معتمدة من الوايل �أو من يفو�ضه «.
ي�ستفاد من هذا الن�ص �أنه ت�رصف منحة ملواجهة م�صاريف اجلنازة والعزاء عند
وفاة امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش حتت�سب على �أ�سا�س ثالثة �أجور �أ�سا�سية تبعاً
لآخر �أجر �أ�سا�سي كان يتقا�ضاه امل�ؤمن عليه �أو امل�ؤمن عليها� ،أو ثالثة معا�شات
�إذا كان امل�ؤمن عليه �أو امل�ؤمن عليها يتقا�ضيا معا�شا من الهيئة العامة للت�أمينات
االجتماعية ،على �أال تتجاوز قيمة املنحة يف جميع الأحوال �ألف ريال عماين،
وت�رصف هذه املنحة لأرملة امل�ؤمن عليه �أو لأر�شد �أوالده ،ويف حال عدم وجود
�أرملة �أو �أوالد بالغني �رصفت املنحة لل�شخ�ص القائم مب�صاريف اجلنازة والعزاء
�رشيطة تقدمي ر�سالة من �شيخ املنطقة ومعتمدة من مكتب �سعادة الوايل تفيد ذلك،
وت�سقط هذه املنحة مبرور �سنة على تاريخ اال�ستحقاق دون تقدمي طلب من ذوي
ال�ش�أن ب�رصفها.
مكاف�أة نهاية اخلدمة:
املادة (� « : )24إذا انتهت خدمة امل�ؤمن عليه  ،ومل تتوافر فيه �رشوط ا�ستحقاق
املعا�ش ا�ستحق مكاف�أة نهاية اخلدمة ب�رشط ال تقل مدة ا�شرتاكه يف الت�أمني عن
�سنة كاملة «.
قررت هذه املادة حقا للم�ؤمن عليه يتمثل يف مكاف�أة نهاية اخلدمة التي ت�رصف
للم�ؤمن عليه الذي ال ي�ستحق عند نهاية خدمته معا�شاً تقاعدياً ب�رشط �أال تقل مدة
ا�شرتاكه يف الت�أمني عن �سنة كاملة ،وبتو�ضيح �أكرث قد يحدث �أن يعمل امل�ؤمن عليه
فرتة ق�صرية وال تقل مدد ا�شرتاكه يف الت�أمني عن �سنة كاملة ولكن هذه الفرتة ال
تبلغ املدد املقررة وفقا لهذا القانون ال�ستحقاق املعا�ش �سواء كان ال�شيخوخة �أو
العجز �أو الوفاة لذا مراعاة من امل�رشع فقد قرر للم�ؤمن عليه احلق يف مكاف�أة نهاية
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اخلدمة كم�ستحق ت�أميني �أي بعد تركه اخلدمة حت�سب وفقا لن�ص املادة ( )25دون
الإخالل مبا ي�ستحقه من مكاف�أة نهاية اخلدمة املقررة له بقانون العمل واللوائح
العمالية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة �أو ال�رشكة التي يعمل بها .
املادة ( « : )25حت�سب مكاف�أة نهاية اخلدمة املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة
على �أ�سا�س �آخر �أجر �أ�سا�سي تقا�ضاه العامل عند انتهاء خدمته بواقع �أجر �شهر
واحد عن كل �سنة من الثالث �سنوات الأوىل من �سنوات ا�شرتاكه يف الت�أمني وبواقع
�أجر �شهرين عن ال�سنوات التي تلي الثالث �سنوات الأوىل «.
بينت هذه املادة كيفية ح�ساب مكاف�أة نهاية اخلدمة وذلك على �أ�سا�س �آخر �أجر
�أ�سا�سي تقا�ضاه العامل عند تركه اخلدمة بواقع �أجر �شهر واحد عن كل �سنة من
الثالث �سنوات الأوىل من �سنوات ا�شرتاكه يف الت�أمني وبواقع �أجر �شهرين عن ال�سنوات
التي تلي الثالث �سنوات الأوىل� ،أي �أن هذه املادة فرقت يف ح�ساب املكاف�أة بني
الأجر املحت�سب يف املكاف�أة فقررت احت�ساب �أجر ثالثة �أ�شهر عن ال�سنوات الثالث
الأوىل يف ا�شرتاكه بالت�أمني و�أجر �شهرين عن ال�سنوات التي تلي ال�سنوات الثالث
الأوىل �أي �أجر خم�سة �أ�شهر ولكن من الأجر الأ�سا�سي الأخري الذي تقا�ضاه العامل
عند تركه اخلدمة ولي�س من الأجر الكامل الذي ي�رصف عادة للم�ؤمن عليه يف نهاية
كل �شهر �أثناء مزاولته العمل .
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اجلزء اخلام�س
املذكرة الإي�ضاحية ملواد قانون
معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفي احلكومة العمانيني
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم 86/26
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اجلزء اخلام�س
املذكرة الإي�ضاحية ملواد قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
86/26

ت�رسي �أحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني
على جميع املوظفني العمانيني العاملني باجلهاز الإداري للدولة وي�شغلون وظائف
دائمة ،وال ت�رسي ب�ش�أنهم قوانني �أو مرا�سيم خا�صة باملعا�شات �أو مكاف�آت ما بعد
اخلدمة ،كما ت�رسي �أحكام هذا القانون على املوظفني العمانيني الذين ال يتقا�ضون
معا�شات تقاعدية من ال�سلطنة ويعملون يف وظائف دائمة ب�إحدى وحدات اجلهاز
الإداري والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
اخلا�ضعة لنظم التقاعد املدين ،وذلك تطبيقا للمر�سوم ال�سلطاين رقم( )2006/5
ب�ش�أن تطبيق النظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية ملواطني دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم والذي بد�أ العمل به اعتبارا ً من
 2006/1/1عدا دولتي الإمارات العربية املتحدة وقطر اللتني بد�أ تطبيق النظام
فيهما اعتبارا ً من 2007/1/1م ،وقد خ�ضع قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفي احلكومة العمانيني لعدة تعديالت مبرا�سيم �سلطانية و�أوامر �سامية.
وقد �أو�ضحت املادة ( )7من القانون معنى بع�ض الكلمات والعبارات وهي كالتايل:
املوظف  :ويق�صد به املوظف �أو امل�ستخدم �أو العامل الذي ي�شغل وظيفة دائمة يف
اجلهاز الإداري للدولة ،وكذلك املوظف العماين بوحدات اجلهاز الإداري والهيئات
وامل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة لنظم التقاعد املدين يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ممن تنطبق عليه �رشوط اخل�ضوع للنظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية.
الراتب اخلا�ضع لال�شرتاك :ويق�صد به الراتب الأ�سا�سي ال�شهري ويدخل فيه العالوات
الدورية واال�ستثنائية ،م�ضافا �إليه  %75من بدالت ال�سكن والكهرباء واملاء.
مدة اخلدمة  :هي املدة التي يق�ضيها املوظف يف �إحدى الوظائف الدائمة باجلهاز
الإداري للدولة ،وكذلك بوحدات اجلهاز الإداري والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
اخلا�ضعة لنظم التقاعد املدين يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،منذ
االلتحاق بالعمل احلكومي حتى نهاية اخلدمة.
�سن التقاعد  :التاريخ الذي يكمل فيه املوظف �سن ال�ستني.
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�صاحب املعا�ش :هو الذي تقرر له معا�ش مبوجب هذا القانون.
امل�ستحق :هو ال�شخ�ص الذي تقرر له معا�ش لوفاة �صاحب املعا�ش.
وبا�ستقراء ن�صو�ص هذا القانون يبني �أنه ت�ضمن �أحكام ت�رسي على املوظف بح�سب
التعريف الوارد به بعد انتهاء خدمته �أو �صاحب املعا�ش وبعبارة �أخرى جميع
امل�ستفيدين من �أحكامه ذكرا ً كان �أم �أنثى ،وقد �آثرنا بيان �أحكام املواد التالية
وتو�ضيحها مبا يي�رس االطالع عليها والعلم ب�أحكامها.
امل�ستحقات التقاعدية
�أو ًال  :املعا�ش التقاعدي
املادة ( )22املعدلة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 94/77
“ ي�ستحق املوظف معا�شا �إذا انتهت خدمته ب�أحد الأ�سباب وال�رشوط الآتية:
بلوغ �سن التقاعد ب�رشط �أال تقل مدة اخلدمة عن ع�رش �سنوات.
الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية بقرار من ال�سلطة الطبية املخت�صة �أيا كانت مدة
اخلدمة.
(ج �إلغاء الوظيفة �أو لظروف العمل التي يقرها الوزير ب�رشط �أال تقل مدة
اخلدمة الفعلية عن ع�رش �سنوات ،وت�ضم لتلك املدة يف ح�ساب اال�ستحقاق
خم�س �سنوات �أخرى �أو املدة الباقية لبلوغ املوظف �سن التقاعد �أيهما �أقل.
(د) اال�ستقالة �رشيطة �أال تقل مدة اخلدمة عن خم�س ع�رشة �سنة.
ومع ذلك �إذا كان املوظف امل�ستقيل قد بلغ �سن اخلم�سني فيجب �أال تقل مدة
اخلدمة عن ع�رش �سنوات ،وت�ضم لتلك املدة يف ح�ساب اال�ستحقاق خم�س
�سنوات �أخرى �أو املدة الباقية لبلوغه �سن التقاعد �أيهما �أقل ويف هذه احلالة
ال جتوز �إعادة تعيني املوظف بوحدات اجلهاز الإداري للدولة مبا فيها الهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة.
(هـ) انتهاء اخلدمة بغري الأ�سباب املن�صو�ص عليها يف البنود ال�سابقة
(با�ستثناء فقد اجلن�سية) ب�رشط �أال تقل مدة اخلدمة عن ع�رشين �سنة ما مل
يت�ضمن قرار �إنهاء اخلدمة احلرمان من املعا�ش �أو املكاف�أة “.
ي�ستفاد من ن�ص هذه املادة �أن املوظف ي�ستحق معا�شاً �إذا انتهت خدمته ب�أحد
الأ�سباب وال�رشوط الآتية :
بلوغ �سن التقاعد والتي حددها القانون ب�ستني �سنة ،وي�شرتط �أال تقل مدة خدمة
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املوظف عن ع�رش �سنوات ،وي�سوى املعا�ش التقاعدي يف هذه احلالة باملعادلة
التالية-:
الراتب اخلا�ضع لال�شرتاك × مدة اخلدمة × .%4
الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية بقرار من ال�سلطة الطبية املخت�صة �أياً كانت مدة
خدمة املوظف .
وي�سوى املعا�ش يف هذه احلالة ب�إحدى طريقتني وي�ؤخذ ب�أيهما �أكرب:
( )%50من الراتب اخلا�ضع لال�شرتاك .
( )%4من الراتب اخلا�ضع لال�شرتاك م�رضوبا يف مدة اخلدمة.
و�إذا كانت الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية ناجتتني عن �إ�صابة عمل ي�سوى املعا�ش
بواقع ( )%80من الراتب اخلا�ضع لال�شرتاك.
ج� -إلغاء الوظيفة ،وي�شرتط يف هذه احلالة �أال تقل مدة خدمة املوظف
الفعلية عن ع�رش �سنوات وت�ضم لتلك املدة يف ح�ساب اال�ستحقاق خم�س
�سنوات �أخرى �أو املدة الباقية لبلوغ املوظف �سن التقاعد �أيهما اقل .وي�سوى
معا�ش املوظف يف هذه احلالة باملعادلة التالية:
الراتب اخلا�ضع لال�شرتاك × مدة اخلدمة × . %4
د	-اال�ستقالة  ،وي�شرتط يف هذه احلالة �أال تقل مدة خدمة املوظف عن
ع�رشين �سنة � ،أما �إذا كان املوظف امل�ستقيل قد بلغ �سن اخلم�سني في�شرتط �أال
تقل مدة خدمته عن خم�س ع�رشة �سنة ،وي�سوى معا�ش املوظف يف هذه احلالة
باملعادلة التالية-:
	الراتب اخلا�ضع لال�شرتاك × مدة اخلدمة × %4
هـ  -انتهاء اخلدمة بغري الأ�سباب ال�سابقة با�ستثناء فقد اجلن�سية �إذ ال
ي�ستحق املوظف معا�شاً �إذا
كان انتهاء خدمته ب�سبب فقد اجلن�سية وفقا لن�ص املادة ( )23من هذا القانون
التي جرى ن�صها على �أنه « ال ي�ستحق املوظف معا�شا �إذا كان انتهاء اخلدمة
ب�سبب فقد اجلن�سية « وي�شرتط يف هذه احلالة �أال تقل مدة خدمة املوظف عن
ع�رشين �سنة ما مل يت�ضمن قرار �إنهاء اخلدمة احلرمان من املعا�ش �أو املكاف�أة،
وي�سوى معا�ش املوظف يف هذه احلالة بالطريقة التالية:
	الراتب اخلا�ضع لال�شرتاك × مدة خدمة املوظف × . %4
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ثاني ًا  :معا�ش الورثة امل�ستحقني:
تندرج حتت معا�ش الورثة امل�ستحقني م�سائل �أهمها من هم امل�ستحقني للمعا�ش
وهو ما ورد تف�صيله باملادة ( ، )27وبيان �رشوط ا�ستحقاق املعا�ش وهو ما ورد
باملادة ( ،)28وكيفية الت�رصف بن�صيب جمموعة �أو فرد يف حالة عدم وجود �أي
منهم �أو �سقوط حقه وقد تولت املادة ( )29بيان ذلك ،ونظرا الرتباط املادتني (،27
 )28فقد مت تف�سريها جمتمعة حتى ي�سهل فهمها على النحو التايل -:
املادة (� « : )27إذا توفى �صاحب املعا�ش  ،يكون للم�ستحقني املبينني �أدناه احلق
يف �أن�صبة من ذلك املعا�ش وفقا ملا يلي:
�أوال :املجموعة (�أ) وت�شمل الأبناء والبنات :يكون ن�صيبهم ن�صف املعا�ش امل�ستحق
ويق�سم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد.
ثانيا :املجموعة(ب) وت�شمل الأرملة �أو الأرامل ( �أو الزوج �إذا كان �صاحب املعا�ش
�أنثى) :يكون ن�صيبهم ربع املعا�ش امل�ستحق ويق�سم بني الأرامل بالت�ساوي �إذا كن
�أكرث من واحدة.
ثالثا :املجموعة (ج) وت�شمل الأب والأم والأخوة والأخوات :يكون ن�صيبهم ربع
املعا�ش امل�ستحق ويق�سم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد «.
املادة( « :)28مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )4من هذا القانون ي�شرتط
ال�ستحقاق املعا�ش للمبينني يف املادة ال�سابقة ما يلي :
( �أ ) الأرملة :عدم الزواج ،وي�سقط حقها يف املعا�ش �إذا تزوجت ثم يعود لها
احلق فيه �إذا طلقت �أو ترملت مرة اخرى.
(ب) االبن � :أال يكون قد جتاوز �سن الثانية والع�رشين  ،وي�ستثنى من ذلك:
 -1من يثبت عجزه عن الك�سب بتقرير من ال�سلطة الطبية املخت�صة ،ويكون
التحق من ذلك كل �سنتني �إال �إذا قررت ال�سلطة الطبية عدم احتمال �شفائه ففي
هذه احلالة ال ي�شرتط التحقق وي�ستمر ا�ستحقاق املعا�ش.
	-2الطالب يف �إحدى مراحل التعليم التي ال تتجاوز مرحلة التعليم
اجلامعي وب�رشط �أال يتجاوز �سن ال�ساد�سة والع�رشين.
(ج)	البنت� :أن تكون غري متزوجة وي�سقط حقها يف املعا�ش �إذا تزوجت ثم
يعود لها احلق فيه �إذا تطلقت �أو ترملت.
(د)	الأب والأم� :أن يكون اعتمادهما يف معي�شتهما على �صاحب املعا�ش
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مبوجب �شهادة بذلك من وزارة التنمية االجتماعية وي�سقط حقهما يف املعا�ش
�إذا زال هذا ال�سبب.
(هـ) الأخ� :أن يكون معتمدا ً يف معي�شته على �صاحب املعا�ش مبوجب �شهادة
بذلك من وزارة التنمية االجتماعية وب�رشط عدم جتاوزه �سن الثانية والع�رشين
وي�ستثنى من ذلك:
من يثبت عجزه عن الك�سب بتقرير من ال�سلطة الطبية املخت�صة ،ويكون التحقق من
ذلك كل �سنتني �إال �إذا قررت ال�سلطة الطبية عدم �شفائه ففي هذه احلالة ال ي�شرتط
التحقق وي�ستمر ا�ستحقاق املعا�ش.
الطالب يف �إحدى مراحل التعليم التي ال تتجاوز مرحلة التعليم اجلامعي وب�رشط
�أال يتجاوز �سنه ال�ساد�سة والع�رشين.
(و) الأخت� :أن تكون غري متزوجة وتعتمد يف معي�شتها على �صاحب املعا�ش
مبوجب �شهادة بذلك من وزارة التنمية االجتماعية وي�سقط حقها يف املعا�ش
�إذا تزوجت ويعود لها احلق يف املعا�ش �إذا طلقت �أو ترملت .
(ز) الزوج� :أن يكون الزوج م�صاباً بعجز منعه عن العمل �أو الك�سب بتقرير
من ال�سلطة الطبية املخت�صة ،ويكون التحقق من ذلك كل �سنتني �إال �إذا قررت
ال�سلطة الطبية عدم احتمال �شفائه ،ففي هذه احلالة ال ي�شرتط التحقق وي�ستمر
ا�ستحقاق املعا�ش “.
ي�ستفاد من الن�صني ال�سابقني �أن توزيع املعا�ش بعد وفاة �صاحب املعا�ش يكون
ح�سب الفئات وال�رشوط التالية :
املجموعة الأوىل  :وت�شمل الأبناء والبنات يكون ن�صيبهم ن�صف املعا�ش ويق�سم
بينهم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد ،وي�شرتط ال�ستحقاقهم املعا�ش ما يلي:
ـ بالن�سبة لالبن � :أال يتجاوز �سن الثانية والع�رشين وي�ستثنى من ذلك:ـ
1ـ	العاجز عن الك�سب ب�سبب حالته ال�صحية ويثبت ذلك بتقرير من
ال�سلطة الطبية املخت�صة
ويكون التحقق من حالته ال�صحية كل �سنتني �إال �إذا قررت ال�سلطة الطبية عدم
احتمال �شفائه ففي هذه احلالة ال ي�شرتط التحقق وي�ستمر ا�ستحقاق املعا�ش.
2ـ	الطالب الذي ال يزال مقيدا يف �إحدى مراحل التعليم التي ال تتجاوز
مرحلة التعليم اجلامعي �رشيطة �أن ال يتجاوز �سنه ال�ساد�سة والع�رشين.
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ـ بالن�سبة للبنت  :ي�شرتط ال�ستحقاقها املعا�ش �أن تكون غري متزوجة
ف�إذا تزوجت ي�سقط حقها
يف املعا�ش ويعود لها احلق فيه �إذا طلقت �أو ترملت .وت�ستحق البنت ن�صيبها
من املعا�ش �أيا كان �سنها بخالف ما هو عليه احلال بالن�سبة لالبن.
املجموعة الثانية  :وت�شمل الأرملة �أو الأرامل �إذا تعددن �أو ( الزوج �إذا كان �صاحب
املعا�ش �أنثى ).
يكون ن�صيبهم ربع املعا�ش وي�شرتط ال�ستحقاقهم ذلك ما يلي :
بالن�سبة للأرملة � :أن تكون غري متزوجة وي�سقط حقها يف املعا�ش �إذا تزوجت
ويعود لها احلق فيه يف حالة الطالق �أو الرتمل .ف�إذا كن �أكرث من �أرملة يق�سم ربع
املعا�ش بالت�ساوي بينهن ب�رصف النظر عن جن�سية الزوجة.
بالن�سبة للزوج  :يكون له ربع معا�ش زوجته املتوفية وي�شرتط ال�ستحقاقه املعا�ش
�أن يكون م�صابا بعجز مينعه عن العمل �أو الك�سب ويثبت ذلك بتقرير من ال�سلطة
الطبية املخت�صة ويكون التحقق من ذلك كل �سنتني �إال �إذا قررت ال�سلطة الطبية
عدم احتمال �شفائه ففي هذه احلالة ال ي�شرتط التحقق وي�ستمر ا�ستحقاق املعا�ش.
املجموعة الثالثة :وت�شمل الأب والأم والأخوة والأخوات:
يكون ن�صيبهم ربع املعا�ش امل�ستحق ويق�سم بينهم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من
واحد وي�شرتط ال�ستحقاقهم املعا�ش مراعاة ما يلي :
ـ بالن�سبة للأب والأم � :أن يكون اعتمادهما يف معي�شتهما على �صاحب
املعا�ش مبوجب �شهادة بذلك من وزارة التنمية االجتماعية وي�سقط حقهما يف
املعا�ش �إذا زال هذا ال�سبب.
ـ بالن�سبة للأخ � :أن يكون معتمدا ً يف معي�شته على �صاحب املعا�ش مبوجب
�شهادة بذلك من وزارة التنمية االجتماعية وب�رشط عدم جتاوزه �سن الثانية
والع�رشين وي�ستثنى من ذلك :
من يثبت عجزه عن الك�سب بتقرير من ال�سلطة الطبية املخت�صة ،ويكون التحقق
من ذلك كل �سنتني �إال �إذا قررت ال�سلطة الطبية عدم احتمال �شفائه ففي هذه
احلالة ال ي�شرتط التحقق وي�ستمر ا�ستحقاق املعا�ش.
الطالب يف �إحدى مراحل التعليم التي ال تتجاوز مرحلة التعليم اجلامعي
وي�شرتط �أال يتجاوز �سنه ال�ساد�سة والع�رشين.
ـ بالن�سبة للأخت � :أن تكون غري متزوجة وتعتمد يف معي�شتها على �صاحب
املعا�ش مبوجب �شهادة بذلك من وزارة التنمية االجتماعية وي�سقط حقها يف
املعا�ش �إذا تزوجت ويعود لها املعا�ش �إذا طلقت �أو ترملت.
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ووفقاً حلكم الفقرة الثانية من املادة ( )28من القانون وامل�ضافة باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  ،99/70ف�إنه ي�شرتط ال�ستحقاق املعا�ش �أال يكون �أي من امل�ستحقني للمعا�ش
قد �صدر يف �ش�أنه حكم نهائي ب�إدانته يف جناية قتل �صاحب املعا�ش ،و�أال يح�صل
�أي من امل�ستحقني على راتب �أو معا�ش �آخر من اخلزانة العامة للدولة ،و�إذا ا�ستحق
�أكرث من معا�ش �رصف الأكرب.
املادة (� « : )29إذا مل توجد جمموعة م�ستحقة للمعا�ش �أو �أحد �أفرادها �أو �سقط حق
�أيهم فيه طبقا للمادة ( )28يكون توزيع املعا�ش �أو بع�ضه وفقاً ملا يلي :
ن�صيب �أي جمموعة يف حالة عدم وجودها بالكامل ي�ؤول �إىل �أفراد املجموعتني
الأخريني ويق�سم بينهم بالت�ساوي.
ن�صيب �أي فرد من �أفراد املجموعة الواحدة ي�ؤول �إىل باقي �أفراد ذات املجموعة
ويق�سم بينهم بالت�ساوي �إذا تعددوا.
يف حالة وجود جمموعة واحدة م�ستحقة ي�ؤول املعا�ش كامالً �إىل هذه املجموعة
ويق�سم بني �أفرادها بالت�ساوي �إذا تعددوا.
ي�ؤول املعا�ش �إىل �صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية يف حالة عدم وجود من
ي�ستحق املعا�ش “.
قررت هذه املادة معاجلة حلاالت قد حتدث يف الواقع العملي فقد يحدث عدم
وجود جمموعة م�ستحقة من املجموعات املذكورة يف املادة (� )27أو �أي فرد منها
�أو �سقط حق �أي منهم وفق حلكم املادة ( )28ف�إن هذا الن�صيب ي�ؤول �إىل املجموعة
او الفرد املحدد يف البنود املذكورة يف هذه املادة  ،ف�إذا مل يوجد �أ�صال من ي�ستحق
املعا�ش اخلا�ص باملوظف ف�إن هذا املعا�ش ي�ؤول �إىل �صندوق تقاعد موظفي
اخلدمة املدنية .
ثالث ًا  :مكاف�أة نهاية اخلدمة:
املادة ( « : )30املوظف الذي ال ي�ستحق عند تركه اخلدمة معا�شاً طبقاً للأحكام
ال�سابقة ي�ستحق مكاف�أة نهاية اخلدمة ب�رشط �أال تقل مدة خدمته عن �سنة كاملة «.
ي�ستفاد من هذا الن�ص �أن مكاف�أة نهاية اخلدمة ت�رصف للموظف الذي ال ي�ستحق
عند نهاية خدمته معا�شاً تقاعدياً ب�رشط �أال تقل مدة خدمته عن �سنة كاملة مبعنى
�أن من يعمل باحلكومة لفرتة ق�صرية ال تقل عن �سنة ثم تنتهي خدمته ل�سبب �أو
لآخر ب�إرادته �أي يف غري حالة الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية ومل تتوافر فيه �رشوط
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ا�ستحقاق املعا�ش املقررة مبوجب هذا القانون هنا قرر له امل�رشع حقه يف مبلغ
من املال ي�رصف مرة واحده �أطلق على ت�سميته مكاف�أة نهاية اخلدمة ،وحت�سب هذه
املكاف�أة وفقاً لن�ص املادة (  )32من القانون الالحق بيانها .
املادة ( « : )31املوظف الذي متد خدمته �أو يعاد للخدمة بعد بلوغه �سن التقاعد
ي�ستحق مكاف�أة عند انتهاء خدمته الثانية � ،رشيطة �أال تقل هذه املدة عن �سنة
واحدة «.
ي�ستفاد من ن�ص هذه املادة �أن مكاف�أة نهاية اخلدمة ت�رصف �أي�ضا للموظف
الذي متد خدمته �أو يعاد للخدمة بعد بلوغه �سن التقاعد وذلك عند انتهاء خدمته
الثانية� ،رشيطة �أال تقل هذه املدة عن �سنة ،وحت�سب املكاف�أة وفقاً لن�ص املادة (
 )32من القانون على النحو التايل �إي�ضاحه .
املادة (: )32
« حت�سب املكاف�أة املن�صو�ص عليها يف املادتني ال�سابقتني على �أ�سا�س �آخر راتب
تقا�ضاه املوظف عند تركه اخلدمة بواقع راتب �شهر ون�صف عن كل �سنة من �سنوات
اخلدمة ال�سابقة ل�رسيان هذا القانون وراتب �شهرين عن كل �سنة من ال�سنوات
التالية ل�رسيانه  ،ويجرب ك�رس ال�شهر �إذا كان ( )15يوماً ف�أكرث �شهرا كامال «.
بينت هذه املادة كيفية ح�ساب مكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظف عند تركه
اخلدمة مبوجب املادتني ( )31 ، 30من هذا القانون بواقع راتب �شهر ون�صف عن كل
�سنة من �سنوات اخلدمة ال�سابقة ل�رسيان هذا القانون وراتب �شهرين عن كل �سنة
من ال�سنوات التالية ل�رسيانه �أي من  ، 1986/1/1ويجرب ك�رس ال�شهر �إذا كان خم�سة
ع�رش يوماً ف�أكرث �إىل �شهر كامل عند احت�ساب املكاف�أة وذلك مل�صلحة املوظف تقديرا
له من امل�رشع يف حاالت يت�صور وقوعها ،والراتب هنا لي�س الراتب الإجمايل الذي
كان ي�رصف للموظف �أثناء مزاولته الوظيفة و�إمنا هو بح�سب التعريفات التي �أ�رشنا
�إليها �سلفا �أي الراتب الأ�سا�سي ال�شهري ويدخل فيه العالوات الدورية واال�ستثنائية،
م�ضافا �إليه  %75من بدالت ال�سكن والكهرباء واملاء .
وعلى هذا يلزم التنويه على من مدت خدمته بعد بلوغه �سن التقاعد �أنه ال تدخل
مدة عمله بعد بلوغه هذا ال�سن �ضمن مدة خدمته بغر�ض احت�ساب املعا�ش و�إمنا
ي�ستحق عن هذه املدة مكاف�أة نهاية اخلدمة ويح�سب املعا�ش على �أ�سا�س �آخر راتب
تقا�ضاه قبل بلوغه �سن املعا�ش ولو زاد راتبه ـ لأي �سبب ـ بعد عودته للعمل بعد
بلوغه �سن املعا�ش فن�ص القانون �رصيح يف هذا ال�ش�أن .
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رابع ًا  :منحة م�صاريف اجلنازة والعزاء
املادة ( « : )34عند وفاة املوظف ت�رصف منحة مالية من الوحدة التي كان يعمل
بها تعادل راتب ثالثة ا�شهر بحيث ال تقل عن �أربعمائة ريال وال تتجاوز �ألف ريال
ملواجهة م�صاريف اجلنازة والعزاء  ،ت�رصف �إىل �أي �شخ�ص يثبت قيامه بال�رصف
بتوكيل �رشعي «.
قرر امل�رشع مبوجب هذا الن�ص �رصف منحة مالية للموظف عند وفاته ملواجهة
م�صاريف اجلنازة والعزاء لأي �شخ�ص يثبت قيامه بال�رصف بتوكيل �رشعي وذلك
من الوحدة التي يعمل بها تعادل راتب ثالثة �أ�شهر بحيث ال تقل عن �أربعمائة ريال
وال تتجاوز �ألف ريال  ،ومتنح هذه املكاف�أة �أياً كانت مدة خدمة املوظف بالدولة
و�أياً كان ال�شخ�ص الذي ا�ستلمها �أي �سواء كان قريب �أم غري قريب من املوظف
املتوفى طاملا �أثبت مبوجب توكيل �رشعي قيامه ب�رصف مبالغ ملواجهة م�صاريف
اجلنازة والعزاء وهي منحة وجوبية �أي يجب على اجلهة التي كان يعمل بها
املوظف املتوفى �رصفها للوكيل ال�رشعي .
املادة ( « :)35عند وفاة �صاحب املعا�ش ت�رصف منحة مالية من ال�صندوق تعادل
معا�ش ثالثة �أ�شهر بحيث ال تقل عن مائتي ريال وال تزيد على خم�سمائة ريال
ملواجهة م�صاريف اجلنازة والعزاء وت�رصف �إىل �أي �شخ�ص يثبت قيامه بال�رصف
بتوكيل �رشعي «.
ي�ستفاد من هذا الن�ص �أنه ت�رصف عند وفاة املتقاعد �صاحب املعا�ش �أي الذي
توافرت فيه �رشوط ا�ستحقاق املعا�ش منحة مالية ملواجهة م�صاريف اجلنازة
والعزاء لأي �شخ�ص يثبت قيامه بال�رصف بتوكيل �رشعي ت�رصف من �صندوق تقاعد
موظفي اخلدمة املدنية تعادل معا�ش ثالثة �أ�شهر بحيث ال تقل عن مائتي ريال وال
تزيد على خم�سمائة ريال  ،ويالحظ �أن �أحكام هذه املنحة هي ذات �أحكام املنحة
املذكورة باملادة ( )34غري �أن الفرق بينهما يف مقدار كل منها كما �أن املنحة
الواردة يف املادة ( )34ت�رصف لذوي املوظف املتوفى من اجلهة التي كان يعمل
بها يف حني �أن املنحة الواردة باملادة ( )35ت�رصف لذوي �صاحب املعا�ش من
�صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية .
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اجلزء ال�ساد�س
جدول مقارنة بني كل من قانون
معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفي احلكومة العمانيني
وقوانني التقاعد الأخرى التي تطبق
على العمانيني
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اجلزء ال�ساد�س
جدول مقارنة بني كل من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفي احلكومة العمانيني
وقوانني التقاعد الأخرى التي تطبق على العمانيني
 .1قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم 86/26
�سن التقاعد

�أ�سباب ا�ستحقاق
املعا�ش

بلوغ �سن ال�ستني للرجل واملر�أة .1بلوغ �سن التقاعد.
 .2الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية بقرار من ال�سلطة املخت�صة �أياً كانت
مدة اخلدمة.
 .3اال�ستقالة.
� .4إلغاء الوظيفة �أو لظروف العمل التي يقدرها رئي�س الوحدة.
 .5حاالت انتهاء اخلدمة الأخرى (با�ستثناء فقد اجلن�سية) ب�رشط �أن ال
تقل مدة اخلدمة عن ع�رشين �سنة.

 يح�سب املعا�ش يف حالة بلوغ �سن التقاعد �أو اال�ستقالة �أو �إلغاءالوظيفة �أو انتهاء اخلدمة بغري الأ�سباب ال�سابقة بالطريقة التالية:
الراتب اخلا�ضع لال�شرتاك × مدة اخلدمة ×.%4
 �أما يف حالة الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية بقرار من ال�سلطة الطبيةكيفية احت�ساب
املخت�صة ،يح�سب املعا�ش بطريقتني وي�ؤخذ ب�أيهما �أكرب:
املعا�ش
 )%50( -1من الراتب اخلا�ضع لال�شرتاك.
 -2الراتب اخلا�ضع لال�شرتاك × مدة اخلدمة ×.%4
 و�إذا كانت الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية ناجتتني عن �إ�صابة عملي�سوى املعا�ش بواقع ( )%80من الراتب اخلا�ضع لال�شرتاك.
�أوال :املجموعة (�أ) وت�شمل الأبناء والبنات :يكون ن�صيبهم ن�صف املعا�ش
امل�ستحق ويق�سم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد.
ثانيا :املجموعة (ب) وت�شمل الأرملة (�أو الزوج �إذا كان �صاحب املعا�ش
الفئات امل�ستحقة
�أنثى) :يكون ن�صيبهم ربع املعا�ش امل�ستحق ويق�سم بني الأرامل
للمعا�ش
بالت�ساوي �إذا كن �أكرث من واحدة.
ثالثا :املجموعة (ج) وت�شمل الأب والأم والأخوة والأخوات :يكون ن�صيبهم
ربع املعا�ش امل�ستحق ويق�سم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد.
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تابع  :قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26

مكاف�أة نهاية
اخلدمة

 ت�رصف للموظف الذي ال ي�ستحق عند نهاية خدمته معا�شا تقاعدياب�رشط �أال تقل مدة خدمته عن �سنة كاملة ،كما ت�رصف للموظف الذي
متد خدمته �أو يعاد للخدمة بعد بلوغه �سن التقاعد وذلك عند انتهاء
خدمته الثانية� ،رشيطة �أال تقل هذه املدة عن �سنة ،وحت�سب املكاف�أة
على �أ�سا�س �آخر راتب خا�ضع لال�شرتاك تقا�ضاه املوظف عند تركه
اخلدمة بواقع راتب �شهر ون�صف عن كل �سنة من بداية التعيني وحتى
 « 1985/12/31الفرتة ال�سابقة ل�رسيان هذا القانون « وراتب �شهرين
عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة التالية ل�رسيان القانون �أي اعتبارا
من .1986/1/1
 �إذا كان انتهاء اخلدمة ب�سبب �إلغاء الوظيفة �أو ظروف العمل التييقرها الوزير ي�ستحق املوظف املكاف�أة بالفئة املحددة بالفقرة
ال�سابقة م�ضافاً �إليها ن�صفها.

املنح واملزايا
الأخرى
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ت�رصف عند وفاة املوظف �أو املتقاعد �صاحب املعا�ش منحة م�صاريف
اجلنازة والعزاء لأي �شخ�ص يثبت قيامه بال�رصف بتوكيل �رشعي على
النحو التايل:
 .1عند وفاة املوظف ت�رصف منحة مالية من الوحدة التي كان يعمل
بها تعادل راتب ثالثة �أ�شهر بحيث ال تقل عن �أربعمائة ريال عماين
وال تتجاوز �ألف ريال عماين.
 .2عند وفاة �صاحب املعا�ش ت�رصف منحة مالية من ال�صندوق ال تزيد
على خم�سمائة ريال عماين.

 .2قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين
العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/86
�سن التقاعد

 -بلوغ �سن ال�ستني للرجل واملر�أة

�أ�سباب ا�ستحقاق
املعا�ش

 -1بلوغ �سن التقاعد.
 -2الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية بقرار من ال�سلطة املخت�صة
�أياً كانت مدة اخلدمة.
 -3اال�ستقالة.
� -4إلغاء الوظيفة �أو لظروف العمل التي يقدرها رئي�س الوحدة.
 -5حاالت انتهاء اخلدمة الأخرى (با�ستثناء فقد اجلن�سية)
ب�رشط �أن ال تقل مدة اخلدمة عن ع�رشين �سنة.

كيفية احت�ساب
املعا�ش

يحت�سب املعا�ش يف حالة :
 بلوغ �سن التقاعد:الراتب ×  × %4مدة اخلدمة.
 الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية:الراتب ×  × %4مدة اخلدمة �أو الراتب × � %50أيهما �أكرب.
 يف حالة �إلغاء الوظيفة �أو لظروف العمل �أو اال�ستقالة �أو احلاالتالأخرى:
الراتب ×.%80

�أوال :املجموعة (�أ) وت�شمل الأبناء والبنات :يكون ن�صيبهم ن�صف املعا�ش
امل�ستحق ويق�سم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد.
ثانيا :املجموعة (ب) وت�شمل الأرملة (�أو الزوج �إذا كان �صاحب املعا�ش
الفئات امل�ستحقة
�أنثى) :يكون ن�صيبهم ربع املعا�ش امل�ستحق ويق�سم بني الأرامل
للمعا�ش
بالت�ساوي �إذا كن �أكرث من واحدة.
ثالثا :املجموعة (ج) وت�شمل الأب والأم والأخوة والأخوات :يكون ن�صيبهم
ربع املعا�ش امل�ستحق ويق�سم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد.
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تابع :قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط
ال�سلطاين العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/86

مكاف�أة نهاية
اخلدمة
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 ت�رصف مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظف الذي ال ي�ستحق عند نهايةخدمته معا�شاً تقاعدياً ب�رشط �أال تقل مدة خدمته عن �سنة كاملة ،كما
ت�رصف للموظف الذي متد خدمته بعد بلوغه �سن التقاعد وذلك عند
انتهاء خدمته الثانية� ،رشيطة �أال تقل هذه املدة عن �سنة ،وحت�سب
املكاف�أة على �أ�سا�س الراتب ال�شهري الأخري للموظف بواقع راتب �شهر
ون�صف عن كل �سنة من �سنوات خدمته ال�سابقة لتاريخ 1986/1/1
وراتب �شهرين عن كل �سنة من �سنوات خدمته الالحقة لهذا التاريخ.
 �إذا كان انتهاء اخلدمة ب�سبب �إلغاء الوظيفة �أو ظروف العمل التييقرها الوزير ي�ستحق املوظف املكاف�أة بالفئة املحددة بالفقرة ال�سابقة
م�ضافاً �إليها ن�صفها.
�إذا توفى املوظف امل�ستحق ملكاف�أة نهاية اخلدمة توزع املكاف�أة على
ورثته طبقاً للأحكام املعمول بها يف هذا ال�ش�أن.

املنح واملزايا
الأخرى

 -1منحة اجلنازة والعزاء ،فعند وفاة املوظف ت�رصف منحه
مالية من الوحدة التي كان يعمل بها تعادل راتب ثالثة �أ�شهر ،وعند
وفاة �صاحب املعا�ش ت�رصف منحة مالية من ال�صندوق تعادل
معا�ش ثالثة �أ�شهر ،ويف كلتا احلالتني يجب �أال تقل املنحة عن
خم�سمائة ريال عماين وال جتاوز �ألف ريال عماين ،وت�رصف �إىل من
يثبت قيامه بال�رصف ب�شهادة من املحافظة �أو وايل الوالية.
 -2منحة التقاعد وحت�سب على �أ�سا�س الراتب ال�شهري الأخري بواقع
ن�صف راتب �شهر عن كل �سنة من �سنوات خدمته املعا�شيه ،وذا توفى
املوظف امل�ستحق ملنحة التقاعد توزع املنحة على ورثته.
 -3املوظف الذي ينقل من الديوان ي�ستحق �رصف منحة مالية عو�ضاً
عن
منحة التقاعد ،حت�سب على �أ�سا�س الراتب ال�شهري الأخري الذي
تقا�ضاه عند نقله من الديوان بواقع ن�صف راتب �شهر عن كل �سنة
من �سنوات خدمته املعا�شية بالديوان حتى تاريخ النقل ،ب�رشط
�أن ال ين�ص نظام التقاعد باجلهة املنقول �إليها املوظف على �رصف
منحة مماثلة.
 -4ينتفع �صاحب املعا�ش و�أفراد �أ�رسته مبزايا العالج املجاين
باملرافق الطبية بالديوان ،كما يجوز دعوة �صاحب املعا�ش �إىل
االحتفاالت باملنا�سبات الوطنية وتوفري �أية مزايا �أخرى له وفقا
للقواعد التي يحددها الوزير.
 -5منحة �سلفة املعا�ش مبا ال يجاوز ثلثه مبوافقة الوزير.
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 -3قانون الت�أمينات االجتماعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/72
�سن ا�ستحقاق
املعا�ش

 بلوغ �سن ال�ستني للرجل. -بلوغ �سن اخلام�سة واخلم�سني للمر�أة

�أ�سباب ا�ستحقاق
املعا�ش

 -1الت�أمني �ضد ال�شيخوخة والعجز والوفاة.
 -2الت�أمني �ضد �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية.
وفقاً للتعريفات املن�صو�ص عليها يف القانون.

كيفية احت�ساب
املعا�ش

 يحت�سب معا�ش ال�شيخوخة وفقا للآتي:×40/1متو�سط �أجر �أخر خم�س �سنوات×عدد �سنوات اال�شرتاك الكاملة
يف الت�أمني.
 يحت�سب معا�ش الوفاة والعجز ب�سبب غري مهني ب�إحدى طريقتني:الطريقة الأوىل:
 %40من الأجر الأ�سا�سي عند حدوث العجز.
الطريقة الثانية:
 ×40/1متو�سط �آجر �آخر خم�س �سنوات × عدد �سنوات اال�شرتاك الكاملة
يف الت�أمني.
على �أال يقل املعا�ش يف جميع الأحوال عن ( )150ريال عماين وال
يتجاوز ( )%80من متو�سط الأجر لآخر خم�س �سنوات.

�أوال :املجموعة (�أ) وت�شمل الأبناء والبنات :يكون ن�صيبهم ن�صف املعا�ش
امل�ستحق ويق�سم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد.
ثانيا :املجموعة (ب) وت�شمل الأرملة (�أو الزوج �إذا كان �صاحب املعا�ش
الفئات امل�ستحقة
�أنثى) :يكون ن�صيبهم ربع املعا�ش امل�ستحق ويق�سم بني الأرامل
للمعا�ش
بالت�ساوي �إذا كن �أكرث من واحدة.
ثالثا :املجموعة (ج) وت�شمل الأب والأم والأخوة والأخوات :يكون ن�صيبهم
ربع املعا�ش امل�ستحق ويق�سم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد.
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ت��اب��ع :ق��ان��ون ال��ت���أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ال�����ص��ادر ب��امل��ر���س��وم ال�سلطاين
رقم 91/72

مكاف�أة نهاية
اخلدمة

املنح واملزايا
الأخرى

ت�رصف للم�ؤمن عليه الذي ال ي�ستحق عند نهاية خدمته معا�شاً تقاعدياً
ب�رشط �أال تقل مدة ا�شرتاكه يف الت�أمني عن �سنة كاملة ،وحت�سب املكاف�أة
على �أ�سا�س �آخر �أجر �أ�سا�سي تقا�ضاه العامل عند تركه اخلدمة بواقع
�أجر �شهر واحد عن كل �سنة من الثالث �سنوات الأوىل من �سنوات ا�شرتاكه
يف الت�أمني وبواقع �أجر �شهرين عن ال�سنوات التي تلي الثالث �سنوات
الأوىل.
 -1منحة الوفاة ،ت�رصف لأرملة امل�ؤمن عليه �أو لأر�شد �أوالده �أو للوالدين �أو
�أحدهما يف حالة عدم وجود �أرملة �أو �أوالد بالغني ،وهي منحة حمددة املقدار
وت�رصف مرة واحدة حتت�سب على �أ�سا�س ثالثة �أجور �أ�سا�سية تبعا لآخر �أجر
كان يتقا�ضاه امل�ؤمن عليه �أو امل�ؤمن عليها � ،أو ثالثة معا�شات �إذا كان يتقا�ضى
معا�شاً من الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية ،وت�سقط منحة الوفاة مبرور
خم�س �سنوات على تاريخ اال�ستحقاق دون املطالبة بها.
 -2منحة الزواج وت�رصف البنة املتوفى والتي تتقا�ضى معا�شاً وحت�سب بواقع
 15مرة من قيمة املعا�ش الذي ت�ستفيد منه ،وت�رصف منحة الزواج مرة واحدة
فقط� ،إذ يتوقف �رصف املعا�ش الذي كانت تتقا�ضاه البنت يف �آخر ال�شهر الذي
جرى فيه الزواج ،وت�سقط منحة الزواج مبرور خم�س �سنوات على زواج االبنة بدون
تقدمي طلب ل�رصف املنحة.
 -3منحة ملواجهة م�صاريف اجلنازة والعزاء وت�رصف عند وفاة امل�ؤمن عليه �أو
�صاحب املعا�ش حتت�سب على �أ�سا�س ثالثة �أجور �أ�سا�سية تبعاً لآخر �أجر �أ�سا�سي
كان يتقا�ضاه امل�ؤمن عليه �أو امل�ؤمن عليها� ،أو ثالثة معا�شات �إذا كان امل�ؤمن
عليه �أو امل�ؤمن عليها يتقا�ضيا معا�شا من الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية،
على �أال تتجاوز قيمة املنحة يف جميع الأحوال �ألف ريال عماين ،وت�رصف هذه
املنحة لأرملة امل�ؤمن عليه �أو لأر�شد �أوالده ،ف�إذا مل توجد �أرملة �أو �أبناء بالغني
�رصفت املنحة لل�شخ�ص القائم مب�صاريف اجلنازة والعزاء �رشيطة تقدمي ر�سالة
من مكتب الوايل تفيد ذلك ،وت�سقط هذه املنحة مبرور �سنة على تاريخ اال�ستحقاق
دون تقدمي طلب ذوي ال�ش�أن ب�رصفها.
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 .4قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي وزارة الدفاع وقوات
ال�سلطان امل�سلحة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/3
�سن التقاعد

�أ�سباب ا�ستحقاق
املعا�ش

كيفية احت�ساب
املعا�ش

بلوغ �سن اخلام�سة واخلم�سني للمنت�سب �سواء كان رجال �أو امر�أة.
 .1بلوغ �سن التقاعد  « .التقاعد االعتيادي «  « ،التقاعد
االختياري «  « ،التقاعد الإجباري «  « ،التقاعد الطبي «.
 .2الوفاة �أو ثبوت الغيبة الدائمة .
 .3اال�ستغناء عن اخلدمة ب�سبب �إلغاء الوظيفة �أو لظروف
العمل التي يقرها الوزير
 .4الف�صل من اخلدمة بحكم �أو بقرار ت�أديبي.
� .5صدور حكم جنائي �ضده يف جرمية خملة بال�رشف �أو
الأمانة
 .6اال�ستقالة.
 .7العزل بقرار �أو مبر�سوم �سلطاين.
 .8الزواج بغري عمانية دون احل�صول على �إذن ر�سمي من
ال�سلطة املخت�صة.
يحت�سب معا�ش من انتهت خدمته بلوغ �سن التقاعد بواقع  %3من الراتب
× عدد �سنوات اخلدمة وبحد �أق�صى .%80

�أوال :املجموعة (�أ) وت�شمل الأبناء والبنات :يكون ن�صيبهم ن�صف املعا�ش
امل�ستحق ويق�سم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد.
ثانيا :املجموعة (ب) وت�شمل الأرملة (�أو الزوج �إذا كان �صاحب املعا�ش
الفئات امل�ستحقة
�أنثى) :يكون ن�صيبهم ربع املعا�ش امل�ستحق ويق�سم بني الأرامل
للمعا�ش
بالت�ساوي �إذا كن �أكرث من واحدة.
ثالثا :املجموعة (ج) وت�شمل الأب والأم والأخوة والأخوات :يكون ن�صيبهم
ربع املعا�ش امل�ستحق ويق�سم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد.
مكاف�أة نهاية
اخلدمة
املنح واملزايا
الأخرى
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ي�ستحق املنت�سب عند انتهاء اخلدمة املقررة وفقاً لأحكام نظام معا�شات
ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة
مكاف�أة عن كل مدة خدمته ب�رشط ال تقل عن �سنة ،وحت�سب على �أ�سا�س
الراتب الأ�سا�سي بواقع راتب �شهر عن كل �سنة خدمة وبحد �أق�صى ()30
ثالثون �شهراً .وعند وفاة املنت�سب ت�ؤول املكاف�أة �إىل ورثته ال�رشعيني.
 منحة ملواجهة م�صاريف اجلنازة والعزاء ،ف�إذا تويف املنت�سب �أو�صاحب املعا�ش ،ي�رصف لعائلته من ال�صندوق مبلغ �ألف ريال عماين
بالن�سبة �إىل ال�ضابط ،وخم�سمائة ريال عماين بالن�سبة �إىل الرتب الأخرى.

 .5ق���ان���ون م��ع��ا���ش��ات وم���ك���اف����آت م���ا ب��ع��د اخل���دم���ة ملنت�سبي ���ش��رط��ة ع��م��ان
ال�سلطانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/2
�سن التقاعد

بلوغ �سن �ستني �سنة بالن�سبة �إىل ال�ضباط وخم�س وخم�سني �سنة
ميالدية بالن�سبة للرتب الآخرى

�أ�سباب ا�ستحقاق
املعا�ش

 -1بلوغ �سن التقاعد .
 -2الوفاة �أو ثبوت الغيبة الدائمة .
 -3عدم اللياقة ال�صحية بقرار من اللجنة الطبية.
 -4اال�ستقالة.
 -5اال�ستغناء عن اخلدمة ب�سبب �إلغاء الوظيفة �أو لظروف العمل التي
يقرها املفت�ش العام.
 -6التقاعد االختياري.
 -7الف�صل من اخلدمة بحكم �أو بقرار ت�أديبي.
� -8صدور حكم جنائي �ضده يف جرمية خملة بال�رشف �أو الأمانة
 -9العزل بقرار �أو مبر�سوم �سلطاين.
 -10الزواج بغري عمانية دون احل�صول على �إذن ر�سمي من ال�سلطة
املخت�صة.

كيفية احت�ساب
املعا�ش

يحت�سب معا�ش من انتهت خدمته ببلوغ �سن التقاعد بواقع  %3من
الراتب × عدد �سنوات اخلدمة بحد �أق�صى  %80من الراتب  ،م�ضافاً �إليه
ن�صف بدالت ال�سكن والكهرباء واملاء.

�أوال :املجموعة (�أ) وت�شمل الأبناء والبنات :يكون ن�صيبهم ن�صف املعا�ش
امل�ستحق ويق�سم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد.
ثانيا :املجموعة (ب) وت�شمل الأرملة (�أو الزوج �إذا كان �صاحب املعا�ش
الفئات امل�ستحقة
�أنثى) :يكون ن�صيبهم ربع املعا�ش امل�ستحق ويق�سم بني الأرامل
للمعا�ش
بالت�ساوي �إذا كن �أكرث من واحدة.
ثالثا :املجموعة (ج) وت�شمل الأب والأم والأخوة والأخوات :يكون ن�صيبهم
ربع املعا�ش امل�ستحق ويق�سم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد.
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مكاف�أة نهاية
اخلدمة

ي�ستحق منت�سب ال�رشطة عند انتهاء خدمته لأحد �أ�سباب انتهاء اخلدمة
املقررة قانوناً مكاف�أة عن كل مدة خدمته ب�رشط �أن ال تقل عن �سنة،
وحت�سب على �أ�سا�س الراتب بواقع راتب �شهر عن كل �سنة خدمة وبحد
�أق�صى ( )30ثالثون �شهراً .وعند وفاة منت�سب ال�رشطة ت�ؤول املكاف�أة �إىل
ورثته ال�رشعيني.

املنح واملزايا
الأخرى

منحة م�صاريف اجلنازة والعزاء ،ف�إذا تويف �صاحب املعا�ش ي�رصف
لعائلته من ال�صندوق مبلغ خم�سمائة ريال عماين.

 .6ن��ظ��ام م��ع��ا���ش��ات وم��ك��اف���آت �أف����راد احل��ر���س ال�سلطاين ال��ع��م��اين ال�����ص��ادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/49
�سن التقاعد

بلوغ �سن اخلام�سة واخلم�سني للرجل واملر�أة

�أ�سباب ا�ستحقاق
املعا�ش

 -1بلوغ �سن التقاعد .
 -2الوفاة �أو ثبوت الغيبة الدائمة .
 -3عدم اللياقة ال�صحية بقرار من اللجنة الطبية.
 -4اال�ستغناء عن اخلدمة ب�سبب �إلغاء الوظيفة �أو لظروف العمل التي
يقرها املفت�ش العام.
 -5التقاعد االختياري.
 -6الف�صل من اخلدمة بحكم �أو بقرار ت�أديبي.
� -7صدور حكم جنائي �ضده يف جرمية خملة بال�رشف �أو الأمانة
 -8العزل بقرار �أو مبر�سوم �سلطاين.
 -9الزواج بغري عمانية دون احل�صول على �إذن ر�سمي من ال�سلطة
املخت�صة.

كيفية احت�ساب
املعا�ش

يحت�سب معا�ش من انتهت خدمته ببلوغ �سن التقاعد بواقع  %2.7من
الراتب × عدد �سنوات اخلدمة بحد �أق�صى  %80من الراتب.
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�أوال :املجموعة (�أ) وت�شمل الأبناء والبنات :يكون ن�صيبهم ن�صف املعا�ش
امل�ستحق ويق�سم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد.
ثانيا :املجموعة (ب) وت�شمل الأرملة (�أو الزوج �إذا كان �صاحب املعا�ش
الفئات امل�ستحقة
�أنثى) :يكون ن�صيبهم ربع املعا�ش امل�ستحق ويق�سم بني الأرامل
للمعا�ش
بالت�ساوي �إذا كن �أكرث من واحدة.
ثالثا :املجموعة (ج) وت�شمل الأب والأم والأخوة والأخوات :يكون ن�صيبهم
ربع املعا�ش امل�ستحق ويق�سم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد.

مكاف�أة نهاية
اخلدمة

ي�ستحق الفرد عند انتهاء خدمته لأحد �أ�سباب انتهاء اخلدمة املقررة
قانوناً مكاف�أة عن كل مدة خدمته ب�رشط �أن ال تقل عن خم�س �سنوات،
وحت�سب على �أ�سا�س الراتب الأخري بواقع راتب �شهر عن كل �سنة خدمة
وبحد �أق�صى ( )30ثالثون �شهرا ً .وعند وفاة الفرد ت�ؤول املكاف�أة �إىل
ورثته.

املنح واملزايا
الأخرى

منحة الوفاة وم�صاريف اجلنازة ،ف�إذا تويف �صاحب املعا�ش ي�رصف
لعائلته من ال�صندوق مبلغ �ألف ريال عماين بالن�سبة لل�ضابط ومبلغ
خم�سمائة ريال عماين بالن�سبة للرتب الأخرى.
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اجلزء ال�سابع
جدول مقارنة �أنظمة التقاعد التي
تطبق على العمانيني
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اجلزء ال�سابع
جدول مقارنة �أنظمة التقاعد التي تطبق على العمانيني

�سن التقاعد

يتفق كل من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفياحلكومة العمانيني وقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني يف حتديد �سن التقاعد
وهو �ستني �سنة للرجل واملر�أة
 بالن�سبة لقانون الت�أمينات االجتماعية ف�إن �سن التقاعد للرجل هو�ستني �سنة واملر�أة خم�سة وخم�سني �سنة.
يتفق كل من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي وزارةالدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة ونظام معا�شات ومكاف�آت �أفراد
احلر�س ال�سلطاين العماين يف حتديد �سن التقاعد وهو اخلام�سة
واخلم�سني للرجل واملر�أة.
بالن�سبة لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي �رشطةعمان ال�سلطانية ف�إن �سن التقاعد هو �ستني �سنة بالن�سبة لل�ضباط
وخم�س وخم�سني �سنة للرتب الأخرى.

�أ�سباب ا�ستحقاق
املعا�ش

يتفق كل من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفياحلكومة العمانيني وقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني يف �أ�سباب ا�ستحقاق
املعا�ش.
�أما بالن�سبة لقانون الت�أمينات االجتماعية فيتمثل �سبب ا�ستحقاقاملعا�ش يف ال�شيخوخة والعجز والوفاة .
يتفق كل من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي وزارةالدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة وقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة ملنت�سبي �رشطة عمان ال�سلطانية ونظام معا�شات ومكاف�آت
�أفراد احلر�س ال�سلطاين العماين يف �أ�سباب ا�ستحقاق املعا�ش � ،إال
�أن اال�ستقالة مل ترد من �ضمن �أ�سباب ا�ستحقاق املعا�ش يف نظام
معا�شات ومكاف�آت �أفراد احلر�س ال�سلطاين العماين

كيفية احت�ساب
املعا�ش

تختلف طريقة احت�ساب املعا�ش ح�سب النظام املتبع يف كل نظامتقاعدي على النحو املو�ضح �سلفا يف كل جدول على حده.

81

الفئات امل�ستحقة
للمعا�ش

تتفق جميع قوانني و�أنظمة التقاعد يف حتديد الفئات امل�ستحقةللمعا�ش.

مكاف�أة نهاية
اخلدمة

تتفق جميع قوانني و�أنظمة التقاعد يف ا�ستحقاق مكاف�أة نهايةاخلدمة� ،إال �أن طريقة احت�سابها تختلف ح�سب كل نظام.

املنح واملزايا
الأخرى

تتفق جميع �أنظمة التقاعد يف ا�ستحقاق منحة اجلنازة والعزاء.يتميز قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوانالبالط ال�سلطاين العمانيني بتوفري منحة �سلفة املعا�ش ،ومنحة
التقاعد ت�رصف ل�صاحب املعا�ش  ،كما ي�ستحق املوظف املنقول من
الديوان منحة مالية عو�ضاً عن منحة التقاعد ،بالإ�ضافة �إىل انتفاع
�صاحب املعا�ش و�أفراد �أ�رسته مبزايا العالج املجاين بالديوان و�أي
مزايا �أخرى يحددها وزير الديوان.
يتميز قانون الت�أمينات االجتماعية بتوفري منحة الزواج ت�رصفالبنة املتوفى ،وكذلك منحة الوفاة وت�رصف لأرملة امل�ؤمن عليه �أو
لأر�شد �أوالده �أو للوالدين �أو �أحدهما يف حالة عدم وجود �أرملة �أو
�أوالد بالغني.
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