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مقـــــــــــــــدمة

بناءا على قرار املجل�س الأعلى لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املتخذ بدورته اخلام�شة والع�شرين باملوافقة 

على م�شروع النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف غري 

دولهم �شدر املر�شوم ال�شلطاين رقم )5 / 2006( بتاريخ 8 يناير 2006 م بتطبيق النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية 

ملواطني دول جمل�س التعاون لدول الـخليج الـعربية العامـلني يف غـري دولـهم يف اأي دولة ع�شــو يف املـجل�س.

حيث طبق هذا النظام ب�شفة اإلزامية على جميع العمال العاملني يف القطاع اخلا�س الذين يعملون لدى اأي �شاحب 

عمل يزاول ن�شاطه يف اإحدى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وذلك اإعتبارًا من 2006/1/1 م ، ما عدا دولة 

المارات العربية املتحدة ودولة قطر حيث طبقتا النظام اإعتبارًا من 2007/1/1م.
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أوال : الخاضعون للنظام :
العمانيون العاملون يف القطاع اخلا�س لدى اأ�شـحاب الأعمال بـدول مـجل�س الـتعاون الذين ت�شري بـ�شاأنهم اأحكام / قوانني / نظم التاأمينات الإجـتماعية يف 

الـدولة مقر الـعمل.

ثانيًا : شروط الخضوع للنظام:
يخ�شع للنظام املوحد ملد احلماية التاأمينية كل من يعمل من مواطني دول املجل�س خارج دولهم يف اأي دولة ع�شو يف املجل�س ، وخل�شوع العمانيني العاملني بدول 

املجل�س لأحكام قانون التاأمينات الإجتماعية يتطلب اأن تتوفر فيهم ال�شروط التالية:

1. اأن يكون عماين اجلن�شية . 

2.  اأن يعمل لدى �شاحب عمل بالقطاع اخلا�س خا�شع لأحكام نظام/قانون التاأمينات الجتماعيه يف الدولة مقر العمل. 

3. اأن ل يقــــل �شنه عن 15 �شــنة عنـد التحاقـه بالعـمل ول يزيد على 59 �شـنة )عند الت�شجيل يف نظام التاأمينات الإجتماعية لأول مرة( . 

4. اأن ل يكون خا�شعا اأو مغطى تاأمينيًا عند ت�شجيله بالنظام لأي نظام تاأميني/تقاعدي اآخر داخل ال�شلطنة. 

5. اأن ل يكون متقاعدًا من اأية جهة حكومية . 

ثالثًا: إجراءات التسجيل:
 ت�شجيل �شاحب العمل :- 

يكون ت�شجيل �شاحب العمل باإتباع ذات الإجراءات والنماذج امل�شتخدمة لت�شجيل اأ�شحاب العمل يف الدولة مقر العمل اإذ يتوفر منوذج طلب ت�شجيل �شاحب العمل 

لدى )موؤ�ش�شات/هيئات( التاأمينات الإجتماعية يف الدولة مقر العمل ويتم اإ�شتيفاء بيانات النموذج امل�شار اإليه طبقًا للإجراءات املعمول بها يف قانون/نظام 

التاأمينات الإجتماعية يف الدولة مقر العمل .

يتم اإ�شتيفاء بيانات منوذج طلب ت�شجيل �شاحب عمل ويقدم اإىل )موؤ�ش�شات / هيئات( التاأمينات الإجتماعية يف الدولة مقر العمل ويرفق مع الطلب امل�شتندات 

اخلا�شة مبوافقة اجلهات املعنية بالـرتخي�س يف مـزاولة الن�شـاط الـتجاري مثل )الـ�شجل التجاري ، م�شتخرج بيانات احلا�شب الآيل ، مناذج التوقيعات (.
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ت�شجيل العمال العمانيني :-

1. يتم ت�شجيل العمال املوؤمن عليهم وذلك بتعبئة النموذج املوحد بنظام مد احلماية التاأمينية )اإ�شتماراة ت�شجيل/انتهاء خدمة عامل عماين طبقًا لأحكام 

النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم يف اأي دولة ع�شو يف املجل�س( ، ويتوفر هذا النموذج 

.)www.taminat.gov.om( التاأمينات الإجتماعية يف الدولة مقر العمل، اأو من خالل املوقع الإلكرتوين للهيئة )يف )موؤ�ش�شات /هيئات

2. يتم اإ�شتيفاء بيانات النموذج ويقدم اإىل )موؤ�ش�شات / هيئات( التاأمينات الإجتماعية يف الدولة مقر العمل )الوحدة الإدارية املخت�شة بها( مرفقًا به ن�شخه 

من جواز ال�شفر اأو البطاقة ال�شخ�شية ون�شخه من اتفاقية العمل )عقد العمل اأو ما يقوم مقامه( معتمده من جهات الخت�شا�س يف الدولة مقر العمل.

رابعًا: إجراءات سداد اإلشتراكات الشهرية:
اأ ـ الأجر اخلا�شع لالإ�شرتاك:

طبقًا لقانون التاأمينات الإجتماعية ال�شاري ب�شلطنة عمان فاإن الأجر اخلا�شع لالإ�شرتاك هو جمموع الراتب الأ�شا�شي دون اأية اإ�شافات خالف العالوات الدورية 

اإن وجدت �شريطة اأن ل يقل الأجر اخلا�شع لالإ�شرتاك عن )180(ر.ع ، ول يتجاوز الأجر اخلا�شع لالإ�شرتاك)3000( ر.ع اأو ما يعادله ومبراعاة : ـ 

- يتم التاأمني على العامل وفقًا لتعريف الأجر وعنا�شره طبقًا لقانون التاأمينات الإجتماعية املعمول به يف دولة موطن العامل ، على اأنه بالن�شبة لإلتزامات �شاحب 

العمل يجب األ تزيد عن اإلتزاماته جتاه مواطني دولته �شواًء من حيث ال�شقف املحدد لأجر الإ�شرتاك اأو من حيث عنا�شر الأجر املعمول بها يف دولة مقر العمل .

- ويف الأحوال التي تقل فيها م�شاهمة �شـاحب العـمل نتيجة تـطبيق القيـد الوارد يف الـفقرة الـ�شابقة يتحمل الـعامل الـفروق الـناجتة عن ذلك ما مل ترى كل 

دولة حتمل هذا الفرق عن مواطنيها.

ب ـ ن�شب الإ�شرتاك:

حتت�شب الإ�شرتاكات ال�شهرية بن�شبة )16%( من اإجمايل الأجور الأ�شا�شية اخلا�شعة لالإ�شرتاك للعمال العمانيني مق�شمة على النحو الآتي :ـ

 . عليهم  للموؤمن  الأ�شا�شية  الأجور  من   )%9.5( ن�شبة  اخلليجي  العمل  �شاحب  • يتحمل 
 . لالإ�شرتاك  اخلا�شع  الأ�شا�شي  اأجره  من   )%6.5( ن�شبة  عماين  عليه  موؤمن  عامل  كل  • يتحمل 
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الفرق عن  �شداد ذلك  العماين  املوؤمن عليه  فيتحمل  بواقع )%9.5(  املحددة  الن�شبة  العمل عن  الدولة مقر  الأعمال يف  اأ�شحاب  ن�شبة م�شاهمة  • واإذا قلت 
�شاحب العمل. 

التايل: للجدول  وفقًا  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  اخلا�س  بالقطاع  العاملني  الُعمانيني  على  امل�شتحقة  الإ�شرتاكات  • ن�شب 
م�شاهمة �شاحب العملم�شاهمة العامل العماينالأجر اخلا�شع لالإ�شرتاكالدولةم

9%7%الأجر الأ�شا�شياململكة العربية ال�شعودية1

9.5%6.5%الأجر الأ�شا�شيدولة الكويت2

9.5%6.5%الأجر الأ�شا�شيدولة قطر3

9.5%6.5%الأجر الأ�شا�شيدولة المارات العربية املتحدة4

9%7%الأجر الأ�شا�شيمملكة البحرين5

ج ـ طرق �شداد ال�شرتاكات :

1. تر�شل الهيئة العامة للتاأمينات الإجتماعية يف الدولة موطن العامل )�شلطنة عمان( يف حالة الت�شجيل لأول مرة اإفادة اإىل اأ�شحاب الأعمال اخلليجيني بـقيمة 

الإ�شتـراكات املـ�شتحقة عن املـ�شجلني ونــ�شب الإ�شـرتاك مو�شـح فـيها رقــم الـح�شاب املـ�شريف املـخ�ش�س لــ�شداد الإ�شرتاكات يف الدولة مـقر الـعمل. 

2. يتوجه �شاحب العمل اإىل امل�شرف ل�شداد الإ�شرتاكات ال�شهرية على اأن يزود امل�شرف برقم الإ�شرتاك يف الدولة موطن العامل اإ�شافة اإىل �شهر ال�شداد.

التاأمينات  هيئة/موؤ�ش�شات  لدى  املتوافر  الأجور  متغريات  منوذج  تعبئة  يتم  اخلليجي  العمل  �شاحب  لدى  امل�شجلني  العمانيني  اأجور  بيانات  تغيري  حالة  يف   .3

الإجتماعية يف الدولة مقر العمل )اأو اإعداد خطاب من �شاحب العمل مو�شحًا به مقدار الزيادة والأجر بعد الزيادة وتاريخ تغيري الأجر( واإر�شالها للهيئة بوا�شطة 

هذه الهيئات /املوؤ�ش�شات. 

د ـ مواعيد �شداد الإ�شرتاكات : 

ت�شدد الإ�شرتاكات ال�شهرية من قبل اأ�شحاب الأعمال بدول جمل�س التعاون عن العمال العمانيني العاملني لديهم طبقًا ملواعيد �شداد الإ�شرتاكات املحددة يف 

نظام/قانون التاأمينات الإجتماعية يف الدولة مقر العمل .
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خامسًا: وقف أو إنتهاء اإلشتراك:
يوقف �شداد الإ�شرتاكات التاأمينية عن العمانيني العاملني لدى اأ�شحاب الأعمال بدول جمل�س التعاون عند انتهاء اخلدمة يف احلالت التالية : ـ

 . عليه(  املوؤمن  العامل  فقد  حالة  يف  اأو  اخلدمة  من  الف�شل  اأو  الإ�شتقالة  اأو  العجز  اأو  )الوفاه  حالة  •يف 
 . العمل  مقر  الدولة  يف  الإجتماعية  التاأمـــــينات  /نظــــــام  لقـــانون  خــا�شع  غـــري  عــــمل  �شاحب  اإىل  • الإنــتقال 

 . العمانية  اجلن�شية  • �شقوط 
 . اآخر  تاأميني  لقانون/نظام  • اخل�شوع 

وبالتايل فاإنه عند انتهاء العلقة العمالية بني الطرفني يتبع الإجراء الآتي : ــ

1. يتم اإ�شتيفاء بيانات النموذج املوحد )اإ�شتمارة ت�شجــــيل/اإنهاء خــــدمة(   ويرفق معه ما يدل على �شبب وقف اأو اإنتهاء الإ�شرتاك . 

2. يتـــوفر النمــــــوذج املوحد )اإ�شتمارة ت�شجــــيل/اإنهاء خــــدمة(  لــــدى )موؤ�ش�شات / هيئات( التاأمينات الإجـتماعية يف الدولة مـقر العمل، واإي�شا باإمكانك 

.)www.taminat.gov.om( من املوقع الإلكرتوين للهيئة )احل�شول على النموذج املوحد)اإ�شتمارة ت�شجيل/اإنها خدمة

 سادسًا: المبالغ اإلضافية أو الجزاءات أو الغرامات الناتجة عن التسجيل وعدم سداد اإلشتراكات والتأخير في اإلخطار 
بإنتهاء الخدمة :

ت�شرتعي الهيئة العامة للتاأمينات الإجتماعية عناية جميع اأ�شحاب الأعمال بدول جمل�س التعاون باأنه يف حالة تاأخر �شاحب العمل عن �شداد الإ�شرتاكات خالل 

املواعيد املقررة قانونًا ، اأو يف حالة عدم ت�شجيل كل اأو بع�س موظفيه /عماله ممن ت�شري عليهم اأحكام هذا النظام اأو عدم اإبلغه باإنتهاء خدمة اأي منهم اأو 

اأدائه الإ�شرتاكات على اأ�شا�س اأجور غري حقيقية ، تطبق ب�شاأنه اجلزاءات املعمول بها يف قانون التاأمينات الإجتماعية يف الدولة مقر العمل .

سابعًا: إجراءات إثبات حاالت العجز والوفاة والفقد :
1. الإجراءات اخلا�شة باإثبات العجز والوفاة :

اأ( اإلتزامات �شاحب العمل : يف حالة وقوع الوفاة اأو حدوث العجز يلتزم �شاحب العمل باإخطار موؤ�ش�شات / هيئات التاأمينات الإجتماعية يف دولة مقر العمل 

بوفاة العامل اأو عجزه باإتباع الإجراءات التالية : 
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فيما يتعلق بالوفاة : اإ�شتيفاء بيانات النموذج املوحد )اإ�شتمارة ت�شجيل/اإنها خدمة( واإعتماده مع تو�شيح اأن �شبب اإنتهاء اخلدمة هو )الوفاة( . واإرفاق ن�شخة 

من �شهادة الوفاة ال�شادرة من اجلهات املخت�شة اأو اأية وثيقة ر�شمية اأخرى تقوم مقامها ، وموافاة موؤ�ش�شات / هيئات التاأمينات الإجتماعية يف دولة مقر العمل 

بهذه الوثائق.

ـ منوذج رقم )8( تاأمينات اإجتماعية( واإعتماده ، وموافاة موؤ�ش�شات  فيما يتعلق بالعجز : اإ�شتيفاء بيانات منوذج )طلب تقدير العجز النا�شئ عن �شبب غري مهنيـ 

/ هيئات التاأمينات الإجتماعية يف دولة مقر العمل بهذه الوثائق علمًا باأن هذا النموذج قد مت تعميمه على موؤ�ش�شات / هيئات التاأمينات الإجتماعية يف الدولة 

مقر العمل .

- يف حالة �شدور قرار اللجنة الطبية بثبوت العجز �شيتم اإخطار �شاحب العمل بالقرار وعليه موافاة هيئة التاأمينات الإجتماعية ب�شلطنة عمان بنموذج اإخطار 

اإنتهاء خدمة موؤمن عليه بعد اإ�شتيفاء بياناتها بوا�شطة )موؤ�ش�شات /هيئات( التاأمينات الإجتماعية يف الدولة التي ميار�س فيها ن�شاطه .

ب( اإلتزامات موؤ�ش�شات / هيئات التاأمينات الإجتماعية يف دولة مقر العمل :

ــ الالزمة  اأية وثائق ر�شمية تقوم مقامها  اأو  ــ  • تلتزم موؤ�ش�شات / هيئات التاأمينات الإجتماعية يف الدولة مقر العمل باإ�شتكمال التقارير وال�شهادات الطبية 
لإثبات حالة الوفاة اأو حالة العجز ــ بح�شب الأحوال ــ بالتن�شيق مع �شاحب العمل واإر�شالها اإىل الهيئة العامة للتاأمينات الإجتماعية ب�شلطنة ُعمان للنظر فيهما 

طبقًا لأحكام قانون التاأمينات الإجتماعية ال�شاري بال�شلطنة .

ـــ اللجنة الطبية الإ�شتنافية(  • تقوم الهيئة العامة للتاأمينات الإجتماعية يف �شلطنة ُعمان بعر�س حالة العجز على اللجان الطبية )اللجنة الطبية املخت�شة 
بوزارة ال�شحة يف ال�شلطنة وفقًا للإجراءات وال�شوابط املعمول بها يف قانون التاأمينات الإجتماعية الُعماين .

2. الإجراءات اخلا�شة باإثبات حالة الفقد : يف حالة فقد العامل الُعماين يتم تطبيق كافة الأحكام وال�شوابط املعمول بها يف قانون التاأمينات الإجتماعية 

ال�شاري يف ال�شلطنة اأما فيما يتعلق باإثبات حالة الفقد فيتم ذلك بالتقيد التام بالإجراءات املعمول بها يف دولة مقر العمل .
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ثامنًا: المنافع التأمينية:

1( املعا�شات

اأ- معا�س ال�شيخوخة )بلوغ ال�شن القانونية(

ميكنكم اإ�شتحقاق هذا النوع من املعا�شات متى ما توافرت يف �شاأنكم ال�شروط الآتية:

- بلوغ الرجل �شن ال�شتني واملراأة اخلام�شة واخلم�شني على الأقل.

- مدة خدمة لتقل عن )15( �شنة للرجل و )10( �شنوات بالن�شبة للمراة

التالية: الوثائق  تقدمي  �شوى  عليكم  ما  املعا�س  هذا  من  ال�شتفادة  رغبتم  ما  • اإذا 
- تعبئة منوذج طلب �شرف املعا�س.

- �شورة طبق الأ�شل من وثيقة اإثبات الهوية ) جواز ال�شفر/البطاقة ال�شخ�شية(

- �شورة طبق ال�شل من الوثيقة الدالة على رقم احل�شاب البنكي.

طريقة الإحت�شاب: يحت�شب معا�س ال�شيخوخة وفقًا للمعادلة التالية:

40/1*متو�شط اأجر اآخر خم�س �شنوات *عدد �شنوات الإ�شرتاك الكاملة يف التاأمني.

الآجر: هو جمموع الأجور الأ�شا�شية لآخر �شتني �شهرًا مق�شوم على �شتني. متو�شط  • تعريف 
ملحظة:

اإليه. امل�شار  الأجر  متو�شط  من   )%80( يتجاوز  ول  عماين  ريال   )150( عن  الأحوال  جميع  يف  املعا�س  يقل  • ل 
املعا�س. اإ�شتحقاق  لغر�س  املتبقية  املدة  �شراء  فيمكنك  الكافية  اخلدمة  مدة  �شاأنك  يف  تتوافر  ومل  املعا�س  لإ�شتحقاق  املوجبة  ال�شن  بلغت  كنت  • اإذا 

ب- معا�س ال�شيخوخة ) املبكر(

اأخي املوؤمن عليه / اأختي املوؤمن عليها ميكنكم اإ�شتحقاق هذا النوع من املعا�س متى ما توافرت يف �شاأنكم ال�شروط الآتية:

- بلوغ �شن اخلام�شة والأربعني على الأقل للجن�شني.

- مدة خدمة ل تقل عن )20( �شنة بالن�شبة للرجل و)15( �شنة بالن�شبة للمراأة.
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طريقة الإحت�شاب:

يحت�شب معا�س ال�شيخوخة )املبكر( بذات الطريقة املتبعة يف اإحت�شاب معا�س ال�شيخوخة لبلوغ ال�شن القانونية.

- يخف�س املعا�س بن�شبة تقدر تبعًا ل�شن املوؤمن عليه/املوؤمن عليها وفقًا للجدول التايل:

جدول ن�شب خف�س املعا�س تبعًا لل�شن

ن�شاءرجال

ن�شبة خف�س املعا�سال�شن عند تقدمي طلب �شرف املعا�سن�شبة خف�س املعا�سال�شن عند تقدمي طلب �شرف املعا�س

ليوجد60 فاأكرث

6%59 اإىل اأقل من 60

7%58 اإىل اأقل من59

8%57 اإىل اأقل من 58

9%56 اإىل اأقل من 57

ليوجد55 فاأكرث10%55 اإىل اأقل من 56

7%54 اإىل اأقل من 1255%54 اإىل اأقل من 55

9%53 اإىل اأقل من 1454%53 اإىل اأقل من 54

11%52 اإىل اأقل من 1653%52 اإىل اأقل من 53

13%51 اإىل اأقل من 1852%51 اإىل اأقل من 52

15%50 اإىل اأقل من 2051%50 اإىل اأقل من 51

17%49 اإىل اأقل من 2250%49 اإىل اأقل من 50

19%48 اإىل اأقل من 2449%48 اإىل اأقل من 49

21%47 اإىل اأقل من 2648%47 اإىل اأقل من 48

23%46 اإىل اأقل من 2847%46 اإىل اأقل من 47

25%45 اإىل اأقل من 3046%45 اإىل اأقل من 46

- اجلدول رقم )3( املرفق لقانون التاأمينات الإجتماعية
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ج- معا�س العجز الناجت عن �شبب غري مهني

اأخي املوؤمن عليه اإذا كانت حالتك ال�شحية تعيقك عن الإ�شتمرارية يف موا�شلة العمل وترغب يف التقاعد الطبي فيمكنك ذلك ب�شرط توافر ال�شروط التالية:

- عدم بلوغ الرجل �شن ال�شتني واملراأة �شن اخلام�شة واخلم�شني.

- مدة خدمة ل تقل عن �شتة اأ�شهر مت�شلة اأو اإثنا ع�شر �شهرًا منف�شاًل، اأخر ثالثة اأ�شهر منها مت�شلة.

املخت�شة. الطبية  اللجنة  بوا�شطة  العجز  وتقرير  حالة  اإثبات  • يتم 
ملحظة:

اإذا حدث العجز خالل �شنة من تاريخ الإنقطاع عن الإ�شرتاك يف التاأمني وقبل بلوغ املوؤمن عليه/املوؤمن عليها ال�شن القانونية للتقاعد يحق له/لها الإ�شتفادة 

من املعا�س.

التالية: الوثائق  به  مرفقًا  النموذج  وتقدمي  تعبئة  �شوي  عليكم  ما  املعا�س  هذا  من  الإ�شتفادة  رغبتم  • اإذا 
- تقرير طبي معتمد �شادر حديثًا من اأحد امل�شت�شفيات احلكومية العاملة بال�شلطنة.

- �شورة طبق الأ�شل من وثيقة اإثبات الهوية )جواز ال�شفر/البطاقة ال�شخ�شية(.

- �شورة طبق الأ�شل من الوثيقة الدالة على رقم احل�شاب البنكي.

- طلب �شرف املعا�س )ميكنكم تقدمي هذه الطلب بعد التاأكد من قرار اللجنة الطبية املخت�شة(.

طريقة الإحت�شاب: يحت�شب معا�س العجز ب�شبب غري مهني باإحدى الطريقتني التاليتني والتي ينتج عنها اإ�شتحقاق قيمة املعا�س الأكرب على الأ يقل املعا�س يف 

جميع الأحوال عن )150( ريال عماين ول يتجاوز )80%( من متو�شط الأجر لأخر خم�س �شنوات.

الطريقة الأوىل:

40% من الأجر الأ�شا�شي عند حدوث العجز.

الطريقة الثانية:

40/1*متو�شط اأجر اآخر خم�س �شنوات* عدد �شنوات الإ�شرتاك الكاملة يف التاأمني.

د- معا�س الوفاة الناجتة عن �شبب غري مهني
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اإ�شتحقاق معا�س الوفاة ياأتي يف اإطار حر�س الهيئة على توفري احلياة الكرمية وامل�شتقرة لأ�شر املوؤمن عليهم بعد وفاتهم، لذا فاإنه يتوجب على اأفراد الأ�شرة 

اإخطار الهيئة مبا�شرة عند حدوث الوفاة لتتمكن من �شرف املعا�س يف حال توافر ال�شروط الآتية:

- مدة خدمة ل تقل عن �شتة اأ�شهر مت�شلة، اأو اإثنا ع�شر �شهرًا منف�شاًل، اأخر ثالثة اأ�شهر منها مت�شلة.

- عدم تقا�شي املوؤمن عليه املتوفى اأي معا�س تقاعدي من اأية جهة حكومية اأخرى حال حياته.

- حدوث الوفاة على راأ�س العمل اأو خلل �شنة من اإنتهاء اخلدمة.

ملحظة:

اإذا حدثت الوفاة خالل �شنة من تاريخ الإنقطاع عن الإ�شرتاك يف التاأمني يحق للم�شتحقني عنه الإ�شتفادة من املعا�س.

الوثائق املطلوبة ل�شرف هذا املعا�س:

- تعبئة منوذج طلب �شرف م�شتحقات املتوفى.

- �شهادة وفاة.

- اإعالم �شرعي بح�شر الورثة.

- �شند وكالة معتمد.

- ن�شخ من وثائق اإثبات هوية امل�شتحقني والوكيل.

- �شورة طبق الأ�شل من الوثيقة الدالة على رقم احل�شاب البنكي.

طريقة الإحت�شاب: يحت�شب معا�س الوفاة الناجتة عن �شبب غري مهني بذات الطريقة املتبعه يف اإحت�شاب معا�س العجز الناجت عن �شبب غري مهني.

الفئات امل�شتحقة للمعا�س

يف حالة الوفاة يتم توزيع املعا�س للم�شتحقني وفقًا للتايل:

والبنات الأبناء  الأوىل:  •  املجموعة 
يكون ن�شيبهم ن�شف املعا�س وي�شرتط لإ�شتحقاق ذلك ما يلي:

الأبن: األ يتجاوز �شن الثانية والع�شرين، وي�شتثنى من ذلك:
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          - العاجز عن الك�شب ب�شبب حالته ال�شحيه ويثبت ذلك بتقرير من اللجنة 

             الطبية املخت�شة.

           - الطالب الذي ل يزال مقيدًا يف اإحدى  مراحل التعليم اجلامعي �شريطة األ 

                             يتجاوز �شنه ال�شاد�شة والع�شرين.

البنت: اأن تكون غري متزوجه.

            اإذا تزوجت ي�شقط حقها يف املعا�س وبالتايل ت�شتحق منحة زواج والتي ت�شاوي  

            15 مرة من قيمة ن�شيبها من  املعا�س الذي ت�شتفيد منه، ويعود لها احلق فيه

            اإذا طلقت اأو ترملت )مع تقدمي ما يثبت ذلك(.

            * ملزيد من املعلومات عن هذه املنحه اإطلع على تفا�شيل املنح الإ�شافية.

الك�شب( عن  العاجز  )الأرمل  اأو  تعددن  اإن  الأرامل  اأو  الرمله  الثانية:  •  املجموعة 
يكون ن�شيبهم ربع املعا�س، وي�شرتط لإ�شتحقاق ذلك ما يلي:

الأرملة: - اأن تكون غري متزوجة

              - اإذا تزوجت ي�شقط حقها يف املعا�س ويعود لها احلق فيه يف حالة الطالق اأو          

               الرتمل )مع تقدمي ما يثبت ذلك(.

الأرمل: العاجز عن الك�شب ب�شبب احلالة ال�شحية ويثبت ذلك بتقرير من اللجنة 

            الطبية املخت�شة.

والأخوات والأخوة  والأم  الأب  الثالثة:  •  املجموعة 
يحجز ن�شيب هذه املجموعة حلني التاأكد من اإعتماد اأفرادها على املتوفى يف املعي�شة اأثناء حياته ويكون ذلك بالتن�شيق مع وزارة التنمية الإجتماعية لإجراء 

البحث الإجتماعي على الأ�شرة ومن ثم موافاة الهيئة ب�شهادة يف هذا ال�شاآن.

ويف حالة ثبوت عدم اإعتماد اأيًا من اأفراد هذه املجموعة يتم توزيع ن�شيبهم من املعا�س على املجموعتني الأوىل والثانية امل�شتحقة.

12



  اأيلولة املعا�س

اإذا مل توجد جمموعة م�شتحقة للمعا�س اأو اأحد اأفرادها اأو �شقط حق اأيهم فيه يكون توزيع املعا�س اأو بع�شه كالتايل:

- ن�شيب اأي جمموعة يف حالة عدم وجودها بالكامل يوؤول اإىل اأفراد املجموعتني 

   الأخريني ويق�شم بينهم بالت�شاوي.

- ن�شيب اأي فرد من اأفراد املجموعة الواحدة يوؤول اإىل باقي اأفراد ذات املجموعة 

   ويق�شم بينهم بالت�شاوي اإذا تعددوا.

- يف حالة وجود جمموعة واحدة م�شتحقة يوؤول املعا�س كاماًل اإىل هذه املجموعة 

   ويق�شم بني اأفرادها بالت�شاوي اإذا تعددوا.

- يوؤول املعا�س اإىل الهيئة يف حالة عدم وجود من ي�شتحق املعا�س.

  اجلمع بني املعا�شات:

ل يجوز �شرف اأكرث من معا�س واحد من الهيئة واإذا ا�شتحق اأكرث من معا�س �شرف الأكرب قيمة وي�شتثنى من ذلك:

- الأولد والبنات: يجمع الأولد والبنات بني املعا�شني امل�شتحقني من والديهم.

- الأرملة: جتمع الأرملة بني معا�شها عن زوجها وبني معا�شها ب�شفتها م�شتفيده، كما

جتمع بني معا�شها عن زوجها وبني دخلها الناجت عن عملها.

2(املنح الإ�شافية

اأ- منحة الوفاة

ت�شرف لــــ:

- اأرملة املوؤمن عليه اأو لأر�شد اأولده اأو للوالدين اأو احدهما يف حالة عدم وجود اأرملة اأو اأولد بالغني.
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- يف حال عدم وجود اأي فرد من املذكورين اأعله ي�شقط احلق يف هذه املنحة.

�شروط الإ�شتحقاق:

- اأن يكون املوؤمن عليه على راأ�س عمله.

- عدم مرور �شنة على تاريخ الإ�شتحقاق دون تقدمي طلب.

- عدم تقا�شي املوؤمن عليه/ املوؤمن عليها املتوفى معا�س تقاعدي من جهة حكومية اأخرى.

طريقة الإحت�شاب: حتت�شب على اأ�شا�س ثالثة اأجور اأ�شا�شية تبعًا لأخر اأجر اأ�شا�شي كان يتقا�شاه املوؤمن عليه / املوؤمن عليها، اأو ثالثة معا�شات اذا كان يتقا�شى 

معا�شًا من الهيئة.

ب- منحة ملواجهة م�شاريف اجلنازة والعزاء

ت�شرف لــــ:

- اأرملة املوؤمن عليه اأو لأر�شد اأولده.

- يف حال عدم وجود اأي فرد من املذكورين اأعاله ت�شرف لل�شخ�س القائم بها �شريطة تقدمي ر�شالة من �شيخ املنطقة ومعتمدة من مكتب �شعادة الوايل تفيد 

ذلك.

�شروط الإ�شتحقاق:

- اأن يكون املوؤمن عليه على راأ�س عمله.

- عدم مرور �شنة على تاريخ الإ�شتحقاق دون تقدمي طلب.

- عدم تقا�شي املوؤمن عليه / املوؤمن عليها املتوفى معا�س تقاعدي من جهة حكومية اأخرى.

طريقة الإحت�شاب:

حتت�شب على اأ�شا�س ثالثة اأجور اأ�شا�شية تبعًا لآخر اأجر اأ�شا�شي كان يتقا�شاه املوؤمن عليه / املوؤمن عليها، اأو ثالثة معا�شات اإذا كان يتقا�شى معا�شًا من الهيئة، 

على اأن ل تتجاوز قيمة املنحة يف جميع الأحوال عن األف ريال عماين.

الإبلغ عن واقعة الوفاة
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توفر الهيئة جمموعة من القنوات لت�شهيل اإبلغها بواقعة الوفاة لكي تتمكن من �شرف منحتي الوفاة وم�شاريف اجلنازة والعزاء خلل 48 �شاعة من علمها 

لت�شمن و�شولها مل�شتحقها يف الوقت املنا�شب، لذا فباإمكانكم اإخطار الهيئة عند وفاة اأي من معارفكم املوؤمن عليهم لدى الهيئة عرب املوقع الإلكرتوين اأو بوا�شطة 

الفاك�س اأو اخلدمة الهاتفية الإلكرتونية اأو الإخطار املبا�شر وفق العناوين املو�شحة يف هذا املن�شور.

ح- منحة الزواج

ت�شرف لــــ:

الإبنة التى تتقا�شى معا�شًا من الهيئة مبنا�شبة زواجها.

�شروط الإ�شتحقاق:

- الزواج

- عدم مرور خم�س �شنوات على زواج البنة.

طريقة الإحت�شاب:

- ت�شاوي 15 مرة من قيمة ن�شيبها من املعا�س الذي ت�شتفيد منه.

- ت�شرف هذه املنحة مرة واحدة فقط.

الوثائق املطلوبة:

- �شورة طبق الأ�شل من عقد الزواج م�شدقًا من دائرة الكاتب بالعدل ومبينًا فيه تاريخ الزواج باليوم وال�شهر وال�شنة.

- �شورة طبق الأ�شل من وثيقة اإثبات الهوية.

- تعبئة منوذج طلب �شرف منحة الزواج.

د- منحة نهاية اخلدمة

ت�شرف لــــ:

1- امل�شتحقون ملعا�شات تقاعدية �شهرية والتي توافرت يف �شاأنهم �شروط الإ�شتحقاق ، باإ�شتثناء ) املعا�س التقاعدي املبكر ومعا�س العجز اجلزئي(

2- امل�شتحقون ملكافاأة نهاية اخلدمة للحالت غري امل�شتوفية ل�شروط اإ�شتحقاق املعا�س وهي)حالت الوفاة، حالت العجز ب�شبب غري مهني، بلوغ ال�شن القانونية 

وهو ال�شتني بالن�شبة للرجل واخلام�شة واخلم�شني بالن�شبة للمراأة(.
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طريقة الإحت�شاب:

- حتت�شب على اأ�شا�س الأجر الأ�شا�شي الأخري م�شروبًا يف عدد �شنوات اخلدمة بحد اأق�شى 10 �شنوات.

3( منافع الدفعة الواحدة

اإذا اإنتهت خدمتك ومل تتوافر يف �شاأنك �شروط اإ�شتحقاق اأيًا من املعا�شات املقررة يف هذا النظام فاإنه باإمكانك اإ�شتحقاق مبلغا مقطوعًا ي�شرف دفعة واحدة، 

ولإ�شتحقاق هذا النوع من املنافع لبد من توافر �شرط اأ�شا�شي األ وهو مدة خدمة ل تقل عن �شنة كاملة يف التاأمني، بالإ�شافة اإىل ال�شروط الأخرى التالية:

اأ- مكافاأة نهاية اخلدمة ملن مل تتوافر يف �شاأنه �شروط اإ�شتحقاق معا�ش ال�شيخوخة.

�شروط الإ�شتحقاق:

- عدم توافر �شروط اإ�شتحقاق معا�س ال�شيخوخة من حيث مدة اخلدمة عند بلوغ ال�شن القانونية )60 �شنة للرجل و 55 �شنة للمراأة(.

الوثائق املطلوبة:

- تعبئة طلب �شرف املكافاأة.

- �شورة طبق الأ�شل من وثيقة اإثبات الهوية.

- �شورة طبق الأ�شل من وثيقة رقم احل�شاب البنكي.

ب- مكافاأة نهاية اخلدمة ملن مل تتوافر يف �شاأنه �شروط اإ�شتحقاق معا�ش الوفاة اأو العجز الناجتني عن �شبب غري مهني.

�شروط الإ�شتحقاق:

التالية: لالأ�شباب  املعا�س  اإ�شتحقاق  �شروط  �شاأنها  يف  تتوافر  ل  التي  احلالت  يف  املنفعة  هذه  • ت�شرف 
- وقوع الوفاة اأو  العجز بعد مرور اأكرث من �شنة من تاريخ اإنتهاء اخلدمة.

- تقا�شي معا�س تقاعدي من جهة حكومية اأخرى.

الوثائق املطلوبة )الوفاة(

انظر تفا�شيل الوثائق املطلوبة حلالة معا�س الوفاة، اأما يف حالة تقا�شي معا�س من جهة حكومية فريجى اإرفاق ما يفيد ذلك

الوثائق املطلوبة )العجز(
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انظر تفا�شيل الوثائق املطلوبة حلالة معا�س العجز، اأما يف حالة تقا�شي معا�س من جهة حكومية فريجى اإرفاق ما يفيد ذلك.

ج- مكافاأة نهاية اخلدمة ب�شبب تفرغ املراأة ل�شوؤون الأ�شرة

�شروط الإ�شتحقاق:

- الزواج

- الطالق

- الرتمل

الوثائق املطلوبة:

- تعبئة طلب �شرف املكافاأة.

- وثيقة معتمدة تفيد الزواج اأو الطالق اأو الرتمل.

- �شورة طبق الأ�شل من وثيقة اإثبات الهوية.

- �شورة طبق الأ�شل من وثيقة رقم احل�شاب البنكي.

حتويل  بتبادل  اأنظمتها  ت�شمح  التي  باجلهات  للملتحقني  الإجتماعية  التاأمينات  قانون  لتطبيق  ال�شابقة  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  د- 

الإ�شرتاكات اأو امل�شتحقات مع الهيئة العامة للتاأمينات الإجتماعية.

الوثائق املطلوبة:

- تعبئة طلب �شرف املكافاأة

- خطاب اأو �شهادة اإثبات عمل من اجلهة امللتحق بها مو�شحًا بها تاريخ الإلتحاق.

- �شورة طبق الأ�شل من وثيقة اإثبات الهوية.

- �شورة طبق الأ�شل من وثيقة رقم احل�شاب البنكي.

هـ- مكافاأة نهاية اخلدمة بالن�شبة للملتحقني باجلهات احلكومية التى ل ت�شمح اأنظمتها بتبادل حتويل الإ�شرتاكات اأو امل�شتحقات مع 

الهيئة العامة للتاأمينات الإجتماعية.
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الوثائق املطلوبة:

 - تعبئة طلب �شرف املكافاأة

- خطاب اأو �شهادة اإثبات عمل من اجلهة امللتحق بها مو�شحًا بها تاريخ الإلتحاق.

- �شورة طبق الأ�شل من وثيقة اإثبات الهوية.

- �شورة طبق الأ�شل من وثيقة رقم احل�شاب البنكي.

و- مكافاأة نهاية اخلدمة ب�شبب املر�ش املقلل من القدرة على العمل.

الوثائق املطلوبة:

- تعبئة طلب �شرف املكافاأة

- تقرير طبي معتمد �شادر حديثًا من اأحد امل�شت�شفيات احلكومية.

- �شورة طبق الأ�شل من وثيقة اإثبات الهوية.

- �شورة طبق الأ�شل من وثيقة رقم احل�شاب البنكي.

ز- مكافاأة نهاية اخلدمة ب�شبب فقد اجلن�شية العمانية.

الوثائق املطلوبة :

 - تعبئة طلب �شرف املكافاأة

- �شورة طبق الأ�شل من جواز ال�شفر للدولة التي اكت�شب جن�شيتها.

- خطاب اأو �شهادة من �شرطة عمان ال�شلطانية تفيد �شقوط اجلن�شية العمانية.

- �شورة طبق الأ�شل من وثيقة رقم احل�شاب البنكي.

- النموذج املوحد بنظام مد احلماية التاأمينية
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إرشــــــــــــــادات عامـــــــــــــة
- عزيزي �شاحب العمل جنب نف�شك �شداد املبالغ الإ�شافية/الغرامات باملبادرة ب�شداد الإ�شرتاكات ال�شهرية ح�شب املواعيد املحددة لل�شداد .

- يف ال�شابق كان بالمكان لأ�شحاب الأعمال بدول جمل�س التعاون تعديل الأجور الأ�شا�شية لعمالهم العمانيني بالزيادة يف �شهري يناير ويوليو فقط من 2001 اإىل 

2010، وقد مت تعديل هذا القانون ليتمكن �شاحب العمل بتعديل الأجور يف اإي وقت من ال�شنة ب�شرط ال تتعدي مرتني خالل العام، ويتم تعبئة منوذج متغريات 

الأجور املتوفر لدى موؤ�ش�شة /هيئة التاأمينات الإجتماعية يف الدولة مقر العمل اأو بخطاب من �شاحب العمل مو�شحًا به مقدار الزيادة والأجر بعد الزيادة وتاريخ 

تغيري الأجر .

- ت�شدد الإ�شرتاكات بالعملة املحلية لدولة مقر العمل .

رقم احل�شاباأ�شم البنكالدولةم

مملكة البحرين1

100000068629بنك م�شقط الدويل
001-542577-0015البنك الأهلي املتحد

001-013647-0013بنك قطر الوطنيدولة قطر2
223551900000107البنك الأهلي ال�شعودياململكة العربية ال�شعودية3

البنك الوطني الكويتيدولة الكويت4

رقم احل�شاب)1007712233(

IBAN رمز

)KW15NBOK0000000000001007712233(

رقم الإ�شرتاك داخل ال�شلطنة + 6400166�شتانددر ت�شارترد بنكدولة المارات العربية املتحدة5
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إرشادات خاصة بالنموذج الموحد بنظام مد الحماية التأمينية
يجب تعبئة جميع البيانات املطلوبة بخط وا�شح، وتوافى بها اأجهزة التقاعد املدين/ التاأمينات الإجتماعية يف دولة مقر العمل، علمًا اأنه ميكنكم طلب » الن�شرة التعريفية« 

للم�شتندات الواجب توفرها لإمتام عملية الإلتحاق/اإنها خدمة من اجلهاز مقر العمل اأو احل�شول على ن�شختكم الإلكرتونية من خالل املواقع الإلكرتونية يف اجلدول اأدناه.

اأوًل: بيانات املوؤمن عليه: تاريخ امليلد/ يدون طبقًا ملا هو وارد يف امل�شتند القانوين املثبت لواقعة امليلد يف دولة موطن املوؤمن عليه.

ثانيًا: بيانات خا�شة بالإ�شرتاك/ اخلا�شعون لنظام مد احلماية التاأمينية هم من تنطبق ب�شاأنهم ال�شروط والأحكام الواردة يف الدليل ال�شرت�شادي املعد لأ�شحاب الأعمال 

من قبل اأجهزت التقاعد املدين/ التاأمينات الإجتماعية يف الدولة موطن العامل.

- تاريخ الإلتحاق بالعمل: هو التاريخ الفعلي لالإلتحاق بالعمل) تاريخ بدء اخلدمة(.

- تاريخ بدء الإ�شرتاك: هو تاريخ اخل�شوع للتاأمني)2006/1/1( وذلك جلميع الدول، عدا دولة الإمارات العربية املتحدة ودولة قطر فاإن تاريخ اخل�شوع هو )2007/1/1(، 

وذلك ما مل يكن تاريخ الإلتحاق بالعمل لحق على هذا التاريخ وبهذه احلالة يعتمد تاريخ الإلتحاق بالعمل كتاريخ لبدء ال�شرتاك.

- الراتب اخلا�شع لال�شرتاك: تعباأ البيانات بح�شب تعريف الأجر اخلا�شع لالإ�شرتاك وفقًا لأحكام قانون/ نظام التقاعد املدين/التاأمينات الإجتماعية يف دولة موطن 

املوظف/العامل واملو�شح يف الدليل ال�شرت�شادي املعد لأ�شحاب الأعمال والذي ميكن احل�شول عليه من ال�شفحات الإلكرتونية اأدناه.)مع �شرورة اإرفاق �شهادة تف�شيلية 

تو�شح عنا�شر الراتب عند بدء ال�شرتاك(.

ثالثًا: بيانات خا�شة باإنتعاء اخلدمة/ يعباأ الراتب عند اإنتهاء اخلدمة باإجمايل الراتب اخلا�شع لال�شرتاك مع �شرورة اإرفاق �شهادة تف�شيلية تو�شح عنا�شر الراتب عند 

انتهاء اخلدمة.

ال�شفحات الإلكرتونية ملوؤ�ش�شات التقاعد والتاأمني الإجتماعي بدول اخلليج العربي

ال�شفحة الإلكرتونيةاجلهةالدولة

www.pifss.gov.kwاملوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الإجتماعية - اإدارة تاأمني اخلليجيني - دولة الكويت

اململكة العربية ال�شعودية

www.gosi.gov.saاملوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الإجتماعية
www.pension.gov.saاملوؤ�ش�شة العامة للتقاعد

www.sio.bhالهيئة العامة للتاأمني الإجتماعيمملكة البحرين

�شلطنة عمان

www.taminat.gov.omالهيئة العامة للتاأمينات الإجتماعية
www.civilpension.gov.om�شندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية

www.grsia.gov.qaالهيئة العامة للتقاعد والتاأمينات الإجتماعيةدولة قطر
www.gpssa.aeالهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات الإجتماعيةدولة الأمارات العربية املتحدة
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يف حالة تواجدكم يف �شلطنة عمان فاإن الهيئة العامة للتاأمينات الإجتماعية ترحب بكم وباإ�شتف�شاراتكم، وميكنكم 

التوا�شل معنا عرب و�شائل الإت�شال التالية:

العنوان الربيدي:

�ش.ب:310 الرمز:115- مدينة ال�شلطان قابو�ش

اأرقام الهواتف:

24524700  00968املقر الرئي�شي

24844922 00968فرع �شحار

25650093 00968فرع الربميي

25692250 00698فرع عربي

25411566 00968فرع نزوى

25570115 00968فرع اإبراء

25543239 00968فرع �شور

23299050 00968فرع �شاللة

ق�شم مد احلماية التاأمينية:

هاتف: 24524946 00968 / 24524786 00968 / 24524748 00968

فاك�ش: 24524798 00968 / 24524708 00968

 contributions@taminat.gov.om :الربيد الإلكرتوين
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www.taminat.gov.om

وسائل اإلتصال بالهيئة


