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مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/61

بتعديل بع�ض اأحكام قانون التاأمينات االجتماعية

نحن قابو�ض بن �سعيد   �سلطان عمان 

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

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

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

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

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

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/44 باإ�سدار نظام التاأمينات الجتماعية على العمانيني 

العاملني حل�سابهم اخلا�س ومن فـي حكمهم ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على قانون التاأمينات الجتماعية امل�سار اإليه .

املــادة الثانيــــة 

تاريخ  فـي  اإليه  امل�سار  الجتماعية  التاأمينات  قانون  لأحكام  وفقا  امل�ستحقة  املعا�سات  تزاد 

العمل باأحكام هذا املر�سوم - فـيما عدا معا�س العجز اجلزئي - بن�سبة )5%( ، على األ يقل 

املعا�س فـي كل الأحوال عن )202.500( مائتني واثنني ون�سف ريال عماين �سهريا .
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املــادة الثالثــــة 

يتم تقييم م�ساهمة احلكومة فـي متويل فرع التاأمني �سد ال�سيخوخة والعجز والوفاة ، 

وذلك بعد م�سي )5( خم�س �سنوات من تاريخ العمل باأحكام هذا املر�سوم .

املــادة الرابعــة 

يلغى كل ما يخالف اأحكام هذا املر�سوم والتعديالت املرفقة اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادة الخام�ســة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من الأول من يوليو 2014م .

�سـدر فـي : 26 من ذي احلجة �سنة 1434هـ

املـوافــــق : 31 من اأكتوبــــــــــر �سنة 2013م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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تعديالت بع�ض اأحكام قانون التاأمينات االجتماعية

اأوال : 1 - ي�ستبــدل بن�س تعريـــف الأجـــر الــــوارد فـي البنــــد رقـــم )8( من املــادة رقم )2( 

من قانون التاأمينات الجتماعية امل�سار اإليه التعريف الآتي :

االأجـر :  كل ما يعطى للموؤمن عليه نقدا اأو عينا اأو ب�سفة دورية اأو منتظمة 

مقابل عمله اأيا كانت طريقة حتديده ، اأو هو جمموع الأجر الأ�سا�سي 

م�سافا اإليه العالوات التي ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير بعد 

موافقة جمل�س الإدارة .

2 - ي�ستبــدل بعبـــارة " الأجــر الأ�سا�ســــي " كلمة " الأجر " اأينمــا وردت فـي قانــون 

التاأمينات الجتماعية امل�سار اإليه .

ثانيا : ي�ستبدل بن�سو�س املواد )20( البنود ) 1 ، 2 ، 3 ( ، )20 مكررا ( ، )27( ، )28( ، )34( 

من قانون التاأمينات الجتماعية امل�سار اإليه ، الن�سو�س الآتية : 

املــادة ) 20 (

البند 1 : احل�ســة التي يلتـــزم �ساحـب العمــــل ب�سدادهـــــا للهيئـــــة بواقع )%10.5( 

من اأجــر املوؤمن عليه �سهريا .

البند 2 : احل�سة التي يلتزم املوؤمن عليه ب�سدادها للهيئة بواقع )7%( من اأجره 

�سهريا .

البند 3 : املبالـــغ التــي تلتـــــزم اخلزانــة العامــــة ب�سدادهـــــا للهيئـــــة بواقــع )%5.5( 

اأول  من الأجـــور ال�سهريــــة للموؤمــن عليهــم ، وتــوؤدى اإىل الهيئــة فـــي 

ال�سهر التايل لتاريخ ال�ستحقاق .

املــادة ) 20 مكـررا ( 

يلتــزم العامل فـي القطــاع اخلا�س واملتقاعـــد من خدمــة احلكومــة واحلا�ســل على معا�س 

تقاعدي ب�سداد ح�سته للهيئة بواقع )7%( من اأجره ال�سهري ، كما يلتزم �ساحب العمل 

ب�سـداد ح�سـته للهيئــة بواقــع )10.5%( من اأجــر العامــل املوؤمـن عليــه �سهريــا ، وعند انتهـاء 

خدمة هذا العامــل ت�سرف اإليه الهيئة مكافاأة نهاية خدمة وفقا لأحكام املادتني )25 و 26( 

من هذا القانون دون اأي مبالغ اأخرى .
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املــادة ) 27 (

يح�ســب معــا�س ال�سيخوخـــة بواقع )3%( من املتو�ســط ال�سهري لالأجـــر امل�ســدد على اأ�سا�ســه 

اأو مدة  ا�سرتاك التاأمني خالل اخلم�س �سنوات الأخرية من مدة ال�سرتاك فـي التاأمني 

التاأمني  فـي  الكاملة  ال�سرتاك  �سنوات  عدد  فـي  م�سروبا   ، ذلك  عن  قلت  اإن  ال�سرتاك 

بحد اأدنــى مقـــداره ) 202.500 ( مائتان واثنان ون�سف ريال عماين �سهريا ، وبحد اأق�سى 

مقداره )80%( من املتو�سط ال�سهري لالأجر امل�سار اإليه .

املــادة ) 28 (

يح�سب املعا�س فـي حالة العجز اأو الوفاة على اأ�سا�س )50%( من اأجر ال�سرتاك عند حدوث 

الوفاة اأو العجز ، اأو معا�س ال�سيخوخة اأيهما اأكرب .

املــادة ) 34 (

يكون البـــدل امل�ســـار اإليه فـي املادة )33( من هذا القانون بن�سبة )100%( من الأجــر اليومي 

ملدة )6( �ستــة اأ�سهــر وثالثــة اأربــاع الأجر اليومـي لل�ستــة اأ�سهــر التاليــة ، على اأن يعر�س 

امل�ساب عند انتهاء املدتني امل�سار اإليهما على اللجنة الطبية املخت�سة لتقرر مــدى اإمكانية 

ا�ستمـــراره فـي العمـــل من عدمـــه ، وا�ستحقاقـــه ملعـــا�س العجـــز الناتــــج عن اإ�سابــــة العمل 

اأو ا�ستمرار �سرف البدل امل�سار اإليه ملدة اأخرى حتددها اللجنة املذكورة .
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