مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/82
ب�إ�صـــدار نظـــام الأمــــان الوظيـــفي
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون الت�أمينات االجتماعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/72
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بنظام الأمان الوظيفـي املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية اللوائح والقرارات الالزمة
لتنفيذ �أحكام النظام املرفق .
املــادة الثالـثــــة
يكون تعديل �أحكام النظام املرفق بقرار من رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للت�أمينات
االجتماعية  ،بعد موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة الرابعــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الخام�سـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمرب 2020م ،
فيما عدا الآتي :
 املادة ( )8من النظام املرفق  ،فيعمل بها اعتبارا من الأول من يناير 2021م . املادة ( )12من النظام املرفق  ،فيعمل بها بعد �سنة من تاريخ العمل بهذا املر�سوم .�صـدر فـي  27 :من ذي الحجـــة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  17 :من �أغ�سطـــــــ�س �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

نظـام الأمــان الوظيفـي
الف�صـل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 النظــام :نظام الأمان الوظيفي .
 الهيئـة :الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية .
 جمل�س الإدارة :جمل�س �إدارة الهيئة .
 الرئي�س :رئيـ�س املجلـ�س .
 اللجنة :اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املادة (  ) 3من هذا النظام .
 جهة العمل :�أ  -وحدات اجلهاز الإداري للدولــة (املدنيــة  ،والع�سكريــة  ،والأمنيــة)  ،وغريه ــا من
الأ�شخا�ص االعتبارية العامة .
ب � -صاحب العمل فـي القطاع اخلا�ص الذي ي�ستخدم عامال �أو �أكرث من املخاطبني
ب�أحكام هذا النظام � ،سواء �أكان �شخ�صا طبيعيا �أم اعتباريا .
 امل�ؤمـن عليـه :املوظف �أو املنت�سب �أو العامل  ،العماين الذي يعمل لدى جهة العمل .

 �أجر اال�شرتاك :الراتــب �أو الأجــر الــذي ي�ســدد على �أ�سا�ســه اال�شرتاكــات املن�صــو�ص عليهــا فـي قوانيــن
و�أنظمة التقاعد والت�أمينات االجتماعية .
 املنفعة:املبلغ النقدي الذي ي�ستحقه امل�ؤمن عليه  ،من املنهية خدماتهم ب�شكل جماعي من العمل
طبقا لأحكام هذا النظام .
 الباحث عن عمل :ال�شخ�ص الذي مل ي�سبق له العمل  ،وتوافرت فـي �ش�أنه ال�شروط التي ي�صدر بتحديدها
قرار من الرئي�س بعد موافقة جمل�س الوزراء .
 الإعانة :املبلغ النقدي الذي ي�ستحقه الباحث عن عمل لأول مرة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا النظام ب�شكل �إلزامي على امل�ؤمن عليهم العاملني داخل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 3
تن�ش�أ جلنة خمت�صة ب�ش�أن امل�ؤمن عليهم  ،املنهية خدماتهم ب�شكل جماعي من العمل ،
ي�صدر بت�شكيلها قرار من الرئي�س ت�ضم ممثلني عن وزارة املالية والهيئة وغريها من
اجلهات املعنية  ،ويحدد القرار نظام و�ضوابط عمل هذه اللجنة  ،واالخت�صا�صات املوكلة
�إليها .
املــادة ( ) 4
ي�صدر بتحديد احلاالت التي يعد فيها �إنهاء العمل للم�ؤمن عليهم �إنهاء جماعيا قرار من
الرئي�س .
املــادة ( ) 5
تلتزم جهة العمل مبوافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبـها فـي جمال تطبيق �أحكام
هذا النظام .

الف�صـل الثانـي
ماليــة النظـام
املــادة ( ) 6
ين�ش�أ ح�ساب م�ستقل للنظام �ضمن ح�سابات الهيئة .
املــادة ( ) 7
تتكون موارد النظام من الآتي :
 - 1احل�صة التي تلتزم جهة العمل ب�سدادها بواقع ( )%1واحد باملائة من �أجر ا�شرتاك
امل�ؤمن عليه �شهريا وفقا لقانون �أو نظام التقاعد �أو الت�أمينات االجتماعية  ،الذي
يخ�ضع له .
 - 2احل�صة التي يلتزم امل�ؤمن عليه ب�سدادها بواقع ( )%1واحد باملائة من �أجر ا�شرتاكه
ال�شهري وفقا لقانون �أو نظام التقاعد �أو الت�أمينات االجتماعية الذي يخ�ضع له .
 - 3مبلغ بواقع ( )%5خم�سة باملائة ي�ضاف �إلى ر�سم كل ترخي�ص �أو جتديد ترخي�ص
ا�ستقدام القوى العاملة غيـر العمانية املتعلقة بالأعمال التجارية  ،وذلك عن كل
عامل .
 - 4املبالغ التي تخ�ص�ص للنظام من اخلزانة العامة للدولة .
 - 5الهبات والو�صايا والتربعات والإعانات التي يوافق عليها جمل�س الإدارة .
 - 6القرو�ض التي يقرها جمل�س الإدارة بعد موافقة وزارة املالية .
 - 7عوائد ا�ستثمار �أموال النظام .
 - 8ما يحدده جمل�س الإدارة من موارد �أخرى بعد موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 8
تلتزم جهة العمل من وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية
العامة ب�سداد اال�شرتاكات املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام فـي نهاية كل �شهر �إلى ح�ساب
النظام .

وتلتزم جهة العمل من القطاع اخلا�ص ب�سداد اال�شرتاكات املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام
�إلى ح�ساب النظام خالل ( )15اخلم�سة ع�شر يوما الأولى من ال�شهر الذي يلي ال�شهر
امل�ستحقة عنه تلك اال�شرتاكات .
وفـي جميع الأحوال تكون جهة العمل م�س�ؤولة عن �سداد اال�شرتاكات امل�ستحقة عليها ،
وعلى امل�ؤمن عليه  ،ويحق لها فـي �سبيل ذلك �أن تقتطع من راتب �أو �أجر امل�ؤمن عليه ما
يقع على عاتقه من ا�شرتاك فـي كل مرة تدفع �إليه راتبه �أو �أجره .
املــادة ( ) 9
يفح�ص املركز املايل حل�ساب النظام مرة على الأقل كل ( )5خم�س �سنوات مبعرفة خبري
اكتواري �أو �أكرث  ،ويجب �أن يتناول هذا الفح�ص تقدير قيمة االلتزامات القائمة  ،ف�إذا
تبني وجود عجز اكتواري لدرا�ستني اكتواريتني متتاليتني �أو عجز مايل فـي �أموال النظام  ،التزم
جمل�س الإدارة باتخاذ الإجراءات الالزمة مبا ي�ضمن تعزيز مركز النظام املايل  ،وذلك
بناء على تو�صية اخلبري االكتواري  ،وموافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 10
تبد�أ ال�سنة املالية للنظام فـي اليوم الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل عام  ،وتبد�أ ال�سنة املالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام ،
وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام التايل .
الف�صل الثالث
املنفعــــــة
املــادة ( ) 11
ي�شرتط ال�ستحقاق امل�ؤمن عليه املنفعة �أن تتوافر فـي �ش�أنه ال�شروط الآتية :
� - 1أن يكون قد �أكمل املدة املقررة ال�ستحقاق املنفعة املن�صو�ص عليها فـي املادة ()12
من هذا النظام .
� - 2أال يكون لديه معا�ش تقاعدي وفقا لأحكام �أي قانون �أو نظام تقاعد �أو ت�أمينات
اجتماعية .
� - 3أال يكون قد ترك العمل مبح�ض �إرادته .
� - 4أال يكون قد ف�صل من العمل لأ�سباب ت�أديبية .
� - 5أن يكون قادرا على العمل  ،وجادا فـي البحث عنه وفقا لل�ضوابط وال�شروط التي
يعتمدها جمل�س الإدارة .
� - 6أال يكون مقيدا فـي �إحدى امل�ؤ�س�سات التعليمية بنظام التعليم املنتظم .

املــادة ( ) 12
 - 1ي�شرتط ال�ستحقاق املنفعة عند املطالبة الأولى توافر مدة ا�شرتاك ( )12اثني
ع�شر �شهرا مت�صلة � ،أو توافر ( )12اثني ع�شر �شهرا متقطعة خالل (� )36ستة
وثالثني �شهرا قبل �إنهاء اخلدمة .
 - 2ي�شرتط ال�ستحقاق املنفعة عند املطالبة الثانية توافر مدة ا�شرتاك ( )18ثمانية
ع�شر �شهرا مت�صلة � ،أو توافر ( )18ثمانية ع�شر �شهرا متقطعة خالل ( )42اثنني
و�أربعني �شهرا قبل �إنهاء اخلدمة .
 - 3ي�شرتط ال�ستحقاق املنفعة عند املطالبة الثالثة توافر مدة ا�شرتاك (� )24أربعة
وع�شرين �شهرا مت�صلة � ،أو توافر (� )24أربعة وع�شرين �شهرا متقطعة خالل ()48
ثمان و�أربعني �شهرا قبل �إنهاء اخلدمة .
 - 4ي�شرتط ال�ستحقاق املنفعة عند املطالبة الرابعة وما بعدها توافر مدة ا�شرتاك
(� )36ستة وثالثني �شهرا مت�صلة � ،أو توافر (� )36ستة وثالثني �شهرا متقطعة
خالل (� )60ستني �شهرا قبل �إنهاء اخلدمة .
ولأغرا�ض تطبيق هذه املـادة  ،تعد املطالبة باملنفعة ملرة جديدة عندما يتم �صرف املنفعة
ملدة (� )6ستة �أ�شهر مت�صلة �أو متقطعة .
املــادة ( ) 13
ت�صرف املنفعة �شهريا ملدة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر مت�صلة �أو متقطعة بواقع (� )%60ستني
باملائة من متو�سط �أجر اال�شرتاك خالل ( )24الأربعة والع�شرين �شهرا ال�سابقة على �إنهاء
اخلدمة � ،أو مدة اال�شرتاك �إن قلت عن ذلك  ،على �أال تقل قيمة املنفعة عن احلد الأدنى
للمعا�شات املن�صو�ص عليه فـي قانون الت�أمينات االجتماعية امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 14
ي�ستحق امل�ؤمن عليه املنفعة اعتبارا من التاريخ الذي حتدده اللجنة .

املــادة ( ) 15
حت�سب املنفعة على �أ�سا�س يومي بتق�سيم املبلغ ال�شهري على ( )30ثالثني يوما .
املــادة ( ) 16
يوقف �صرف املنفعة فـي احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا فقد امل�ؤمن عليه �أيا من ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )11من هذا النظام .
 - 2وفاة امل�ؤمن عليه .
و�إذا �أوقف �صرف املنفعة فـي �أي من احلالتني امل�شار �إليهما فـي هذه املادة  ،ثم زال املانع
الذي �أوقف ال�صرف مبقت�ضاه  ،ي�ست�أنف ال�صرف من اليوم التايل لتاريخ الإخطار بذلك .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز �صرف املنفعة بعد مرور (� )24أربعة وع�شرين �شهرا من
تاريخ اال�ستحقاق فـي املطالبة الواحدة .
املــادة ( ) 17
يلتزم امل�ؤمن عليه برد كافة املبالغ املالية التي �صرفت له دون وجه حق � ،إذا كان �صرف
املنفعة مبنيا على الغ�ش �أو االحتيال  ،وال يحول ذلك دون اتخاذ الإجراءات القانونية
الالزمة .
املــادة ( ) 18
يلتزم امل�ؤمن عليه امل�ستحق للمنفعة ب�إخطار الهيئة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما على
الأكرث ب�أي تعديالت �أو تغيريات قد تطر�أ على و�ضعه القانوين .
املــادة ( ) 19
ال يجوز اجلمع بني املنفعة امل�ستحقة وفقا لأحكام هذا النظام  ،و�أي معا�ش م�ستحق وفقا
لأي قانون �أو نظام تقاعد �أو ت�أمينات اجتماعية � ،أو �أي ا�ستحقاق �آخر حتدده اللجنة  ،فيما
عدا معا�ش العجز اجلزئي امل�ستدمي .

الف�صـل الرابـع
�أحكــام ختاميـة
املــادة ( ) 20
تلتزم جهة العمل من القطاع اخلا�ص قبل �إنهاء العمل للم�ؤمن عليهم �إنهاء جماعيا ب�إخطار
وزارة العمل بفرتة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر من التاريخ املحدد للإنهاء .
املــادة ( ) 21
يجوز للهيئة احت�ساب مبالغ �إ�ضافية على جهة العمل فـي حالة ت�أخرها فـي �سداد اال�شرتاكات
امل�ستحقة للهيئة .
وحت�سب مبالغ �إ�ضافية على جهات العمل التي يثبت قيامها ب�إنهاء خدمة امل�ؤمن عليه
باملخالفة لأحكام هذا النظام مبوجب تقرير ي�صدر عن اللجنة .
وي�صدر بتحديد قيمة املبالغ الإ�ضافية و�آلية احت�سابها قرار من الرئي�س  ،بناء على اقرتاح
جمل�س الإدارة  ،وبعد موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 22
يجوز �صرف �إعانة للباحث عن عمل لأول مرة  ،بعد انق�ضاء ( )3ثالث �سنوات على تاريخ
العمل بهذا النظام  ،وذلك وفقا للقواعد وال�شروط التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س  ،بعد
موافقة جمل�س الوزراء .

