مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 84/87
ب�إ�صدار قانون ال�ضمان االجتماعي
نحن قابو�س بن �سعيد

�سلطان عمان

بعد االطالع على املر�سوم ال�سلطاين رقم  75/26ب�إ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري
للدولة وتعديالته ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن ال�ضمان االجتماعي ب�أحكام القانون املرافق .
املــادة الثانيــــة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  77/61وكل ن�ص يخالف هذا القانون �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــة
على جميع الوزارات اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القانون فـي حدود اخت�صا�صاتها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القانون فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  9 :من �صفـــــر �سنة 1405هـ
املـوافـــــق  3 :من نوفمرب �سنة 1984م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانون ال�ضمان االجتماعي
الباب الأول
( تعريفات )
املــادة ( ) 1
حتقيقا لأغرا�ض هذا القانون تكون للكلمات الآتية املعاين والتف�سريات الواردة قرينها :
�أ  -الوزارة :
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل .
ب  -الوزير :
وزير ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل .
ج  -اجلهة املخت�صة :
املديرية �أو الدائرة االجتماعية التي يقيم فـي نطاقها �صاحب امل�صلحة .
د  -الأ�سرة :
الزوج وزوجه �أو زوجاته والأوالد الذكور الذين مل يبلغوا �سن الثامنة ع�شرة والبنات
الالئي مل يتزوجن �أو يلتحقن بعمل � ،أو بع�ض من ذكروا متى كانوا فـي معي�شة واحدة .
ويعترب فـي حكم الأوالد من جتاوز هذه ال�سن وما زال منتظما مبدار�س �أو معاهد نظامية
�إىل نهاية مرحلة التعليم العام �أو ما يعادلها .
هـ  -الأيتام :
الأوالد الذين توفـى عنهم �أبوهم ومل تتجاوز �أعمارهم ثمانية ع�شر عاما  .ويعترب جمهول
الأب �أو الوالدين فـي حكم الأيتام  ،وكذلك من جتاوز منهم عمره هذه ال�سن وما زال
منتظما مبدار�س �أو معاهد نظامية �إىل نهاية مرحلة التعليم العام �أو ما يعادلها .
و  -الأرملة :
كل امر�أة مل تبلغ ال�ستني من عمرها وتوفـي عنها زوجها وبقيت دون زواج ولي�س لها معيل
ملزم قادر على نفقتها ولي�س لها مورد كاف للرزق .
ز  -املطلقة :
كل امر�أة مل تبلغ ال�ستني من عمرها طلقها زوجها ومل تتزوج بعد (ولي�س لها مورد كاف
للرزق ولي�س لها معيل قادر على نفقتها) .
ح  -املهجورة :
كل امر�أة يهجرها زوجها ملكان يتعذر االت�صال به فيه �سنة على االقل وال يوجد له موطن
�أو �إقامة ويكون �إثبات املهجر بوثيقة �شرعية .
ط  -البنت غري املتزوجة :
هي البنت التي جتاوزت � 18سنة ومل تبلغ ال�ستني من عمرها ومل ي�سبق لها الزواج ولي�س
لها معيل ملزم قادر على نفقتها ولي�س لها مورد كاف للرزق .
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ي  -ال�شيخوخة :
كل ذكر �أو �أنثى بلغ ال�ستني من عمره ولي�س له معيل ملزم قادر على نفقته ولي�س له مورد
كاف للرزق .
ك � -أ�سرة ال�سجني :
الأ�سرة التي �أدخل عائلها ال�سجن وملدة جتاوز � 6شهور ولي�س لها مورد كاف للرزق وال
يتوفر لها عائل ملزم قادر على �إعالتها وال يوجد ما مينع من رعايتها .
ل  -العاجزون :
كل من جتاوز عمره ثمانية ع�شر عاما ومل يبلغ ال�ستني ويثبت بالفح�ص الطبي �أنه غري
قادر على القيام بعمل منا�سب  ،والق�صر دون �سن الثامنة ع�شرة امل�صابون ب�أمرا�ض �أو
�إعاقات م�ستدمية ولي�س لهم م�صدر كاف للرزق �أو معيل ملزم بالنفقة .
م  -الت�أهيل املهني :
هو برنامج الرعاية ال�شاملة (اجتماعيا وطبيا ونف�سيا ومهنيا) لتمكني املعوق من ا�ستعادة
قدرته على مبا�شرة عمله الأ�صلي �أو �أداء �أي عمل �آخر منا�سب حلالته واال�ستقرار فيه .
ن  -دور الرعاية االجتماعية :
هي الدور التي تن�شئها الوزارة �أو تن� أش� حتت �إ�شرافها لإيواء الفئات اخلا�صة التي تدخل
فـي نطاق اخت�صا�صها والتي ت�ستدعي ظروفهم �إيوائهم بهذه الدور ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة
وتقدم لهم فيها اخلدمات التي تتطلبها طبيعة كل فئة .
�س  -الأ�سر البديلة :
هي الأ�سر التي تقبل �إيواء الأيتام ومن فـي حكمهم � ،أو ممن تتطلب حمايتهم �إيواءهم فـي
غري �أ�سرهم وتتوفر فـي هذه الأ�سر ال�شروط التي ت�ضعها الوزارة لذلك .
الباب الثاين
( املعا�شات وامل�ساعدات )
املــادة ( ) 2
للأ�شخا�ص الآتي بيانهم وح�سب تعريفهم باملادة الأوىل احلق فـي احل�صول على معا�ش
�شهري وفق �أحكام هذا القانون وبالفئات الواردة بامللحق املرافق  .وللوزير بقرار منه تعديل
تلك الفئات ح�سب مقت�ضيات احلال بالتن�سيق مع اجلهات املالية .
أ�  -الأيتام .
ب  -الأرامل .
ج  -املطلقات .
د  -البنات غري املتزوجات .
هـ  -العاجزون .
و  -من بلغ �سن ال�شيخوخة .
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ز  -املهجورات .
ح � -أ�سر امل�سجونني .
ويقت�صر االنتفاع بهذا القانون على املواطنني العمانيني و�أ�سرهم  ،ويراعى فـي جميع
الأحوال عدم وجود م�صدر كاف للمعي�شة � ،أو املعيل امللزم القادر على النفقة .
املــادة ( ) 3
مت �إلغاء املادة ( )3مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2007/100
املــادة ( ) 4
�إذا توفـي الزوج عن �أكرث من �أرملة ا�ستحقت كل منهن معا�ش الأرملة .
املــادة ( ) 5
ي�ستحق طالب املعا�ش معا�شا كامال (طبقا للجدول املرافق لهذا القانون) �إذا مل يكن له
دخل  ،ف�إن كان له دخل خف�ض املعا�ش مبقدار هذا الدخل مع مراعاة ما يلي :
 ال يخ�صم من املعا�ش الدخول الآتية : - 1الدخل الناجت عن احلرف اليدوية وال�صناعات املنزلية الغري م�ستدمية .
 - 2امل�ساعدات غري املنتظمة التي يقدمها غري الأقارب .
 - 3ما ي�ص ــرف لأ�صح ـ ــاب املعا�شـ ــات و�أ�سره ـ ــم من م�ساع ـ ـ ــدات عينيـ ـ ــة �أو نقديــة من
امل�ؤ�س�سات العالجية �أو االجتماعية على �سبيل العالج .
 - 4امل�ساع ــدات �أو املكافـ ـ�آت التي ت�صرف لبع�ض الدار�سي ـ ــن من �أفراد الأ�سر امل�ستحقــة
للمعا�ش من بع�ض املدار�س �أو املعاهد  ،ويكتفـى ب�إ�سقاط حقوق �أولئك الأفراد من
املعا�ش .
املــادة ( ) 6
�إذا كان مل�ستحق املعا�ش قريب جتب عليه نفقته وجب عليه القيام ب�أدائها  ،و�إذا ثبت للجهة
املخت�صة عدم قيامه ب�أدائها ففـي هذه احلالة ي�ستمر �صرف املعا�ش ملدة ال تتجاوز ثالثة
�أ�شهر .
وعلى الوزير و�ضع القواعد التي ي�صبح معها القريب امللزم بالإنفاق قادرا على النفقة
وغريها من القواعد املتعلقة بهذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 7
ال يجوز عند تخفي�ض معا�ش ال�ضمان عمال ب�أحكام املادة ( )5من هذا القانون �أن يقل عن
( )25رياال للأ�سرة و ( )15رياال للفرد .
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الباب الثالث
( �إجراءات طلب املعا�ش وتقرير �صرفه )
املــادة ( ) 8
يقدم طلب املعا�ش �إىل املكتب املخت�ص الذي يقيم الطالب فـي دائرته على ا�ستمارة تعدها
الوزارة .
املــادة ( ) 9
يتوىل الأطباء احلكوميون العاملون بال�سلطنة الفح�ص الطبي املن�صو�ص عليه فـي هذا
القانون .
املــادة ( ) 10
يجري املكتب املخت�ص درا�سة �شاملة حلالة طالبي املعا�ش يقرر على �ضوئها ا�ستحقاق
الطالب للمعا�ش ومبلغه �أو رف�ض الطلب مع بيان �أ�سباب الرف�ض على �أن يتم ذلك خالل
�أربعة �أ�شهر من تاريخ تقدمي الطلب ويخطر الطالب بالقرار بالو�سائل املتاحة وتخطر
وزارة املالية بك�شوف معتمدة من وكيل الوزارة تت�ضمن �أ�سماء م�ستحقي املعا�شات واملبالغ
املقرر �صرفها لكل منهم .
املــادة ( ) 11
يحق لطالب املعا�ش التظلم للوزير من القرار ال�صادر برف�ض طلبه �أو من حتديد املبلغ
املقرر له كمعا�ش وذلك خالل �أ�سبوعني من تاريخ �إخطاره بالقرار وعلى الوزير �أن يبت فـي
التظلم خالل �شهر من تاريخ تقدمي التظلم ويكون قراره نهائيا .
املــادة ( ) 12
ي�صدر الوزير الئحة بالإجراءات التي تتبع فـي �صرف املعا�شات .
املــادة ( ) 13
�إذا ات�ضح للمكتب �أن �صاحب املعا�ش ال يح�سن الت�صرف فـي معا�شه لكرب �سنه �أو �سوء حالته
ال�صحية �أو العقلية �أو لغري ذلك من الأ�سباب جاز له �أن يقرر �صرف املعا�ش لأحد �أفراد
�أ�سرته �أو ل�شخ�ص م�ؤمتن ليتوىل �إنفاقه على امل�ستحق و�أ�سرته .
املــادة ( ) 14
يجب على �صاحب املعا�ش �أو وكيله �أن يبلغ املكتب املخت�ص بكل تغيري يطر�أ على احلالة
االجتماعية �أو االقت�صادية �أو ال�صحية ل�صاحب املعا�ش �أو �أ�سرته مبا يرتتب عليه تعديل
املعا�ش �أو �إلغا�ؤه وفـي حالة تغيري مقر الإقامة الدائم فعلى م�ستحق املعا�ش �أو وكيله �إخطار
املكتب املخت�ص مبقر �إقامته اجلديد .
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املــادة ( ) 15
يقوم املكتب املخت�ص ب�إجراء تتبع دوري �شامل لظروف �أ�صحاب املعا�شات على �أال يقل عدد
مرات املتابعة عن مرة واحدة فـي العام ملن يت�سلمون ا�ستحقاقهم بانتظام وتزيد مرات
املتابعة ملن يتخلفون عن اال�ستالم .
املــادة ( ) 16
ي�صدر املكتب املخت�ص قرارا با�ستمرار �صرف املعا�ش �أو تعديله �أو �إلغائه على �أ�سا�س تقارير
املتابعة  ،وتخطر وزارة املالية بك�شوف معتمدة من وكيل الوزارة تت�ضمن �أ�سماء �أ�صحاب
املعا�شات التي تقرر ا�ستمرار �صرفها وتلك التي �أجري تعديل فيها .
ويكون التعديل �أو الإلغاء اعتبارا من ال�شهر التايل للتاريخ الذي اكت�شف فيه التغيري ودون
�إخالل بن�ص املــادة ( )24من هذا القانــون  ،ويج ــوز التظل ــم من ق ــرار التعدي ــل �أو الإلغ ــاء
طبق ــا لأحكــام امل ــادة ( )11منه .
املــادة ( ) 17
�إذا توفـي م�ستحق املعا�ش خملفا �أرملة �أو �أكرث ي�ستمر �صرف املعا�ش حتى انق�ضاء العدة
ال�شرعية لكل �أرملة على حدة و�أن مل يخلف �آرامل فيعدل بعد بحث الو�ضع اجلديد ملن
بقي من �أفراد �أ�سرته طبقا لأحكام املادة (. )16
املــادة ( ) 18
�إذا مل يت�سلم م�ستحق املعا�ش ما ي�ستحقه ملدة ثالثة �شهور مت�صلة �سقط حقه فـي املبلغ
امل�ستحق عنها ف�إذا ا�ستمر فـي عدم ا�ستالم املعا�ش ملدة ثالثة �شهور �أخرى مت�صلة �سقط
حقه فـي املعا�ش ما مل يكن لديه عذر قهري مقبول وبعد قيام املكتب املخت�ص مبتابعة
�أ�سباب تخلفه والتحقق منها  ،ومل�ستحق املعا�ش حق التظلم من هذا الإ�سقاط على نحو ما
تقدم فـي املادة (. )11
املــادة ( ) 19
ا�ستثناء من الأحكام املتقدمة يجوز للوزير بناء على تو�صية اجلهة املخت�صة وفـي حدود
امليزانية املعتمدة �أن يتخذ القرارات التالية :
�أ � -صرف م�ساعدات نقدية �أو عينية م�ؤقتة �إىل الأ�سر والأفراد املحتاجني الذين ال
ي�صرف لهم معا�ش طبقا لأحكام هذا القانون �أو �أي قانون �آخر .
ب � -صرف م�ساعدات فـي احلاالت اخلا�صة والطارئة .
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ج � -صرف م�ساعدات فـي حاالت الكوارث والنكبات الفردية واجلماعية وغريها .
د � -صرف م�ساعدات للأ�سر البديلة .
هـ -ا�ستمرار �صرف املعا�ش لأ�سر ال�سجناء والذين غاب عنهم عائلهم ملدة ثالثة �أ�شهر
من تاريخ عودة ال�سجني �أو العائل .
و  -ا�ستمرار �صرف املعا�ش للأيتام ولأبناء �أ�سر ال�ضمان االجتماعي من الذكور الذين
بلغوا �سن الثامنة ع�شرة وذلك ملدة �ستة �أ�شهر اعتبارا من تاريخ بلوغهم هذه
ال�سن �أو من تاريخ التحاقهم بالعمل �أيهما �أقرب .
ز� -صرف م�ساعدة موا�ساة للأ�سرة فـي حالة وفاة م�ستحق املعا�ش تعادل �ضعف املعا�ش
امل�ستحق لها .
ح � -صرف معا�ش للمعاق امل�ؤهل الذي مل يلتحق بعمل ب�سبب ال يعود �إليه ولي�س له
مورد كاف للرزق �أو معيل ملزم قادر على النفقة .
املــادة ( ) 20
ين�ش�أ بالوزارة واملكاتب املخت�صة �سجالت عامة تقيد بها البيانات اخلا�صة باملعا�شات
وامل�ساعدات التي حت�صل عليها الأ�سر والأفراد وغري ذلك من البيانات الالزمة وفقا
للنظام الذي ت�ضعه الوزارة .
الباب الرابع
( الت�أهيل املهني  -ودور الرعاية االجتماعية )
املــادة ( ) 21
للوزارة �أن تن�شئ املعاهد �أو الهيئات الالزمة (مبعرفتها �أو حتت �إ�شرافها) لتوفري خدمات
الت�أهيل املهني �أو دور الرعاية االجتماعية للفئات اخلا�صة التي ت�ستدعي ظروفها �إيواءهم
بهذه الدور حيث تقدم �إليهم اخلدمات النوعية التي يحتاجون �إليها ويكون القبول بهذه
املعاهد والدور وما يقدم فيها من برامج وخدمات وفق الأو�ضاع وال�شروط التي يحددها
الوزير .
املــادة ( ) 22
متنح املعاهد والهيئات امل�شار �إليها باملادة ( )21ملن مت ت�أهيلهم �شهادات تو�ضح بها املهنة
التي مت ت�أهيل املتخرج لها .
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املــادة ( ) 23
يجوز للمكتب املخت�ص تكليف م�ستحقي املعا�شات وامل�ساعدات �أو �أفراد �أ�سرهم بااللتحاق
ب�أحد املعاهد والهيئات املن�صو�ص عليها باملادة (� )21أو معاونتهم على القيام بعمل منتج
ترى �أنه ينا�سب حالتهم ف�إذا رف�ض �أحدهم ذلك بغري عذر مقبول تتخذ قبله الإجراءات
التالية :
�أ � -إذا كان املكلف رب الأ�سرة ي�سقط املعا�ش بكامله .
ب � -إذا كان املكلف �أحد �أفراد الأ�سرة ي�سقط ن�صيبه فقط من املعا�ش .
ومل�ستحق املعا�ش حق التظلم من قرار الإ�سقاط �أو التعديل وفقا لأحكام املادة ( )11من هذا
القانون .
الباب اخلام�س
( �أحكام عامة )
املــادة ( ) 24
�إذا قدم طالب املعا�ش بيانات غري �صحيحة� -أو �أخفـى عمدا م�صدرا من م�صادر دخله �أو
تخلف عن التبليغ املن�صو�ص عليه باملادة ( )14وكان من �ش�أن ذلك ح�صوله على مبالغ ال
ي�ستحقها يوقف �صرف املعا�ش �أو جزء منه طيلة املدة التي تكفـي ل�سداد املبلغ املن�صرف
بدون وجه حق  ،و�إذا ات�ضح عدم ا�ستحقاقه من البداية للمعا�ش ت�سرتجع جميع املبالغ
التي تكون قد �صرفت له بدون وجه حق  ،وللمكتب اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك
بعد ا�ستنفاد الو�سائل الودية .
ويجوز للوزير الإعفاء من �سداد كل �أو بع�ض هذه املبالغ وفقا لظروف كل حالة .
املــادة ( ) 25
بالإ�ضافة للعقوبات الواردة فـي �أي قوانني �أخرى ملكافحة الت�سول والت�شرد يعاقب باحلب�س
ملدة �شهر كل من ي�ضبط مت�سوال وهو يتلقى معا�شا �أو م�ساعدة مبوجب هذا القانون ،
وتكرر العقوبة بتكرار مرات ال�ضبط .
املــادة ( ) 26
حتت�سب املدد والتواريخ املن�صو�ص عليها بهذا القانون طبقا للتقومي امليالدي .
املــادة ( ) 27
يجوز للوزير التفوي�ض فـي �أي من اخت�صا�صاته املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �إىل من
ال تقل درجته الوظيفية عن درجة مدير عام من موظفـي الوزارة  ،وال ي�سري ذلك على
االخت�صا�ص املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )28من هذا القانون .
املــادة ( ) 28
ي�صدر الوزير اللوائح الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون .
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جــــدول فئـــــات املعا�شـــــــات ال�شهريــــــــة
ترتيب
�أفراد الأ�سرة

قيمة املعا�ش
بالريال

معا�ش
الأ�سرة

قيمة املعا�ش
بالريال

رب الأ�سرة �أو العائل �أو الفرد الأول
الفرد الثاين
الفرد الثالث
الفرد الرابع
الفرد اخلام�س
الفرد ال�ساد�س
الفرد ال�سابع
الفرد الثامن
الفرد التا�سع
الفرد العا�شر

33
19
12
9
6
6
6
6
5
5

�أ�سرة من فرد واحد
�أ�سرة من فردين
�أ�سرة من (� )3أفراد
�أ�سرة من (� )4أفراد
�أ�سرة من (� )5أفراد
�أ�سرة من (� )6أفراد
�أ�سرة من (� )7أفراد
�أ�سرة من (� )8أفراد
�أ�سرة من (� )9أفراد
�أ�سرة من (� )10أفراد

33
52
64
73
79
85
91
97
102
107
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