مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 86/26
ب�إ�صـدار قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفـي احلكومة العمانيني
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 ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  80/8ب�إ�صدار قانون اخلدمة املدنية وتعديالته ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  84/52ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام القانون املرافق فـي �ش�أن معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي احلكومة
العمانيني ويلغى كل ما يخالفها �أو يتعار�ض معها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من �أول يناير 1986م .
�صـدر فـي  10 :من جمادى الثانية �سنة 1406هـ
املـوافـــــق  20 :من فربايـــــــــــــــــر �سنة 1986م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
الف�صل الأول
�أحكام عامة وانتقالية
املــادة ( ) 1
ت�سري �أحكام هذا القانون على جميع املوظفني العمانيني العاملني باجلهاز الإداري للدولة
وي�شغلون وظائف دائمة ،وال ت�سري ب�ش�أنهم قوانني �أو مرا�سيم خا�صة باملعا�شات �أو مكاف�آت
ما بعد اخلدمة .
املــادة ( ) 2
يحال املوظفون املوجودون باخلدمة الذين بلغوا �سن التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون
�أو القواعد التي كانت �سارية من قبل �أيهما �أف�ضل �إىل التقاعد وتدخل مدة خدمتهم التي
زادت على بلوغهم �سن التقاعد �ضمن مدة اخلدمة التي حت�سب فـي املعا�ش ،وفـي حالة ما
�إذا قلت مدة خدمتهم عن املدة املقررة للح�صول على معا�ش تكمل لهم هذه املدة .
املــادة ( ) 3
يجوز زيادة معا�شات التقاعد ومكاف�آت ما بعد اخلدمة بقرار من جمل�س الوزراء كما يجوز
فـي احلاالت الفردية رفع احلد الأدنى للمعا�ش �أو منح معا�ش ا�ستثنائي بقرار من جمل�س
اخلدمة املدنية .
املــادة ( ) 4
ال يجوز اجلمع بني الراتب واملعا�ش ،كما ال يجوز �صرف �أكرث من معا�ش واحد من اخلزانة
العامة� ،سواء كان املعا�ش م�ستحقا طبقا لأحكام هذا القانون �أو �أي قانون �آخر ،و�إذا ا�ستحق
�أكرث من معا�ش �صرف الأكرب .
املــادة ( ) 5
يجوز مد خدمة املوظف الذي يبلغ �سن التقاعد ،بقرار من جمل�س اخلدمة املدنية �إذا
اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك ،ملدة �سنة واحدة قابلة للتجديد بحد �أق�صى خم�س �سنوات.
ويجوز للمجل�س اال�ستثناء من �أحكام هذه املادة فـي احلاالت التي يقدرها .
املــادة ( ) 6
ال يجوز التنازل عن �أو احلجز على معا�ش املوظف �أو مكاف�أة نهاية اخلدمة �إال للوفاء بدين
ثابت للحكومة �أو لنفقة �شرعية ويكون ذلك فـي حدود ربع املعا�ش �أو املكاف�أة .
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املــادة ( ) 7
تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الآتية الواردة فـي مواد هذا القانون املعاين املبينة
�أمامها ،ما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك :
�أ  -املوظف  :ويق�صد به املوظف �أو امل�ستخدم �أو العامل الذي ي�شغل وظيفة دائمة
باجلهاز الإداري للدولة .
ب  -الراتب  :ويق�صد به الراتب الأ�سا�سي ال�شهري ويدخل فيه العالوات الدورية
واال�ستثنائية  ،وال تعترب البدالت والأجور الإ�ضافية واملنح واملكاف�آت الت�شجيعية
من قبيل الراتب .
ج  -مدة اخلدمة  :هي املدة التي يق�ضيها املوظف فـي �إحدى الوظائف الدائمة
باجلهاز الإداري للدولة منذ االلتحاق بالعمل احلكومي حتى نهاية اخلدمة .
د� -سن التقاعد  :يعني التاريخ الذي يكمل فيه املوظف �سن ال�ستني .
هـ � -صاحب املعا�ش  :هو الذي تقرر له معا�ش مبوجب هذا القانون .
و  -امل�ستحق  :هو ال�شخ�ص الذي تقرر له معا�ش لوفاة �صاحب املعا�ش .
ز -ال�صندوق  :ويق�صد به �صندوق املعا�شات واملكاف�آت .
الف�صل الثاين
�صندوق املعا�شات واملكاف�آت
املــادة ( ) 8
ين�ش�أ �صندوق للمعا�شات واملكاف�آت تكون له �شخ�صية اعتبارية وذمة مالية م�ستقلة يتوىل
�إدارة وا�ستثمار �أموال املعا�شات واملكاف�آت .
املــادة ( ) 9
يتوىل �إدارة ال�صندوق جمل�س �إدارة ي�شكل على النحو التايل :
رئي�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
				
 رئي�س جمل�س اخلدمة املدنيةنائبا للرئي�س
						
 وزير اخلدمة املدنيةع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
				
 وكيل ال�ش�ؤون املالية بوزارة املاليةع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
			
 الرئي�س التنفيذي للبنك املركزي العماينع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
			
 الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املالع�ض ــوين
 اثنان من ذوي اخلربة ي�صدر بهما قرار من رئي�س جمل�س الإدارةمقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
						
 مدير عام ال�صندوق-3-

املــادة ( ) 10
يخت�ص جمل�س الإدارة بر�سم ال�سيا�سات العامة لل�صندوق وت�صريف �ش�ؤونه والإ�شراف على
ن�شاطه  ،وله �أن يتخذ ما يراه منا�سبا من قرارات لتحقيق الغر�ض الذي �أن�شئ من �أجله
وفقا لأحكام هذا القانون  ،وله على الأخ�ص :
� -1إقرار املوازنة ال�سنوية التقديرية لل�صندوق مع بيان �أوجه ال�صرف املختلفة
واملبالغ املخ�ص�صة لكل منها .
 -2اعتماد القوائم املالية اخلتامية ال�سنوية لل�صندوق .
 -3املوافقة على م�شروعات القوانني واللوائح اخلا�صة مبعا�شات ومكاف�آت التقاعد
قبل عر�ضها على جمل�س اخلدمة املدنية .
 -4تعيني مدير عام ال�صندوق وحتديد اخت�صا�صاته .
� -5إ�صدار اللوائح والقرارات الداخلية اخلا�صة بال�ش�ؤون الإدارية واملالية والفنية
و�ش�ؤون املوظفني .
 -6تعيني اخلرباء (الإكتواريني) لفح�ص و�إعداد املركز املايل لأموال ال�صندوق .
 -7تعيني املدققني اخلارجيني حل�سابات ال�صندوق .
 -8درا�سة تقارير املتابعة  ،و�إ�صدار القرارات الالزمة لرفع م�ستوى الأداء .
 -9اعتماد الهيكل التنظيمي لل�صندوق .
-10قبول الهبات والو�صايا والإعانات والتربعات .
-11ت�شكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة وحتديد مهامها واخت�صا�صاتها  ،وتكون قراراتها
نافذة بعد اعتمادها من رئي�س جمل�س الإدارة .
وللمجل�س �أن يفو�ض رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه �أو مدير عام ال�صندوق فـي
بع�ض اخت�صا�صاته .
ويجتمع جمل�س الإدارة �أربع مرات فـي ال�سنة  ،ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ضت
م�صلحة العمل ذلك  ،وال يكون انعقاد جمل�س الإدارة �صحيحا �إال بح�ضور رئي�س
املجل�س �أو نائبه و�أغلبية الأع�ضاء  ،وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين
وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .
املــادة ( ) 11
تطبق �أحكام قانون اخلدمة املدنية و�أحكام القانون املايل واللوائح املنفذة لهما فيما مل يرد
ب�ش�أنه ن�ص فـي هذا القانون واللوائح والقرارات الداخلية .
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املــادة ( ) 12
ي�ضع جمل�س الإدارة قواعد ا�ستثمار �أموال ال�صندوق بالتن�سيق مع املالية .
املــادة ( ) 13
تتكون �أموال ال�صندوق من املوارد الآتية :
 -1اال�شرتاكات .
 -2ح�صيلة ا�ستثمار �أموال ال�صندوق .
� -3أية مبالغ تقررها الدولة فـي املوازنة العامة لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 14
تكون اال�شرتاكات املن�صو�ص عليها فـي املادة ال�سابقة على النحو التايل :
 %6ت�ستقطع من الراتب الأ�سا�سي ال�شهري للموظف .
 %15من نف�س الراتب ت�ساهم بها احلكومة .
ويكون �أداء اال�شرتاكات بالن�سبة لوكالء الوزارات ومن فـي حكمهم ممن مينحون الدرجة
اخلا�صة بذات الن�سب املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة من الراتب الأ�سا�سي ال�شهري
املحدد بالأمر ال�سلطاين ال�صادر فـي �ش�أن حتديد راتب وخم�ص�صات وكالء الوزارات .
وال يدخل فـي ح�ساب الن�سب امل�شار �إليها ما يزيد على مقدار الراتب املذكور �إذا كان الراتب
الذي يتقا�ضاه �أي منهم وفقا لقانون التوظيف املطبق فـي الوحدة التي يعمل بها �أكرب �أو
كان قد احتفظ له براتب �أكرب .
املــادة ( ) 15
يعفـى جميع املوظفني من اال�شرتاكات عن مدة خدمتهم ال�سابقة حتى �شهر يونيو 1986م
ويبـ ــد أ� حت�صي ــل اال�شرتاك ـ ـ ــات املن�صو�ص عليها فـي املـ ـ ــادة ( )14اعتبارا من راتب �شهر
يوليو 1986م .
الف�صل الثالث
مدة اخلدمة التي حت�سب فـي املعا�ش �أو املكاف�أة
املــادة ( ) 16
مدة اخلدمة التي حت�سب فـي املعا�ش �أو املكاف�أة هي املدة التي ق�ضيت فـي �إحدى الوظائف
الدائمة باجلهاز الإداري للدولة .
ويدخل فـي ح�ساب هذه املدة مدد الإعارات والبعثات الدرا�سية والإجازات ب�أنواعها املختلفة ،
ويلتزم املوظف بدفع ح�صته وح�صة احلكومة من اال�شرتاكات فـي حاالت الإعارات
والإجازات بدون راتب وال يدخل فـي ح�ساب مدد اخلدمة :
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�أ  -مدة الغياب بدون راتب .
ب  -مدة الوقف عن العمل بدون راتب .
ويجوز ملجل�س الوزراء الإعفاء من االلتزام املن�صو�ص عليه فـي الفقرة الثانية من هذه
املادة لبع�ض فئات املوظفني �أو للحاالت التي ت�ستدعي ظروف �أ�صحابها ذلك .
املــادة ( ) 17
�إذا �أعيد �صاحب املعا�ش -الذي كان يعمل ب�إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة �سواء تلك
التي تطبق �أحكام هذا القانون �أو �أي نظم معا�شات �أخرى� -إىل اخلدمة ومل يكن قد بلغ
�سن التقاعد ت�ضم مدة خدمته ال�سابقة �إىل مدة خدمته اجلديدة ويعامل عند انتهائها
على �أ�سا�س املدتني معا .
املــادة ( ) 18
�إذا �أعيد للخدمة موظف مل ي�ستحق معا�شا ومل يكن قد بلغ �سن التقاعد وكان يعمل
ب�إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة التي تطبق �أحكام هذا القانون �أو �أي نظم معا�شات
�أخرى يجوز له �أن يطلب �ضم مدة خدمته ال�سابقة التي ق�ضاها فـي �إحدى هذه الوحدات
�إىل خدمته اجلديدة بال�شروط التالية :
�أ � -أن يقدم طلبا بذلك �إىل وزارة اخلدم ـ ــة املدني ــة خالل �سن ــة من تاريخ تعيينه
اجلديد � ،أو خالل املدة التي تنتهي فـي  31دي�سمرب �سنة 1990م بالن�سبة
للموجودين باخلدمة .
ب � -أن يرفق بالطلب جميع امل�ستندات الدالة على خدمته ال�سابقة معتمدة من رئي�س
الوحدة التي كان يعمل بها .
ج � -أال تقل املدة املطلوب �ضمها عن �سنة كاملة .
د � -أال يكون انتهاء اخلدمة املطلوب �ضمها قد مت بقرار يق�ضي باحلرمان من املكاف�أة
�أو املعا�ش .
ويجب رد مكاف�أة نهاية اخلدمة التي �صرفت عن املدة املراد �ضمها �إذا كانت قد
�صرفت .ويجوز تق�سيط هذه املكاف�أة فـي حدود ربع الراتب و�إذا انتهت اخلدمة
قبل �سداد كامل الأق�ساط ي�ستقطع الباقي من املعا�ش امل�ستحق مبا ال يجاوز الربع
�أو دفعة واحدة �إذا كان م�ستحقا ملكاف�أة نهاية اخلدمة .وفـي حالة الوفاة ال يجوز
مطالبة امل�ستحقني بالأق�ساط املتبقية .
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املــادة ( ) 19
�إذا نقل �أحد املوظفني العاملني ب�إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة اخلا�ضعني لنظم
معا�شات خا�صة �إىل �إحدى الوحدات التي تطبق �أحكام هذا القانون تعترب خدمته ال�سابقة
مت�صلة �إذا مل يكن قد �صرف م�ستحقاته وفقا لنظام املعا�شات الذي كان يخ�ضع له  ،ويبد�أ
ا�ستقطاع ن�سبة اال�شرتاك منه اعتبارا من تاريخ نقله .و�إذا مت �صرف م�ستحقاته ف�إنه
ي�شرتط ل�ضم مدة خدمته ال�سابقة �أن يقدم طلبا بذلك فـي خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ
نقله و�أن يقوم برد مكاف�أة نهاية اخلدمة التي �صرفت له �إىل ال�صندوق.
املــادة ( ) 20
مدة اخلدمة التي حت�سب فـي ا�ستحقاق وح�ساب املعا�ش بالن�سبة للمتجن�س هي املدة التي
تبد أ� من تاريخ اكت�سابه للجن�سية� .أما املدة ال�سابقة فيمنح عنها مكاف�أة نهاية اخلدمة
طبقا لن�ص عقد اخلدمة املربم معه وحت�سب تلك املكاف�أة على �أ�سا�س الراتب الأ�سا�سي وقت
التجن�س.
املــادة ( ) 21
ا�ستثناء من حكم املادة ال�سابقة يجوز للمتجن�س �أن يطلب �ضم مدة خدمته ال�سابقة على
التجن�س �إىل مدة خدمته الالحقة فـي ا�ستحقاق وح�ساب املعا�ش �أو املكاف�أة بال�شروط
التالية :
�أ � -أن يقدم طلبا بذلك �إىل ال�صندوق خالل �سنة من تاريخ ن�شر املر�سوم ال�سلطاين
مبنحه اجلن�سية العمانية .
ب� -أال تقل مدة اخلدمة املطلوب �ضمها عن �سنة كاملة .
ج � -أن يدفع ( )%6من راتبه الأ�سا�سي ال�شهري مقابل كل �شهر من املدة املطلوب �ضمها
وحت�سب هذه الن�سبة على �أ�سا�س راتب ال�شهر الذي ح�صل فيه على اجلن�سية .
د� -أن يرد �إىل ال�صندوق مكاف�أة نهاية اخلدمة التي تكون قد �صرفت له عن مدة
خدمته ال�سابقة على التجن�س  ،وذلك خالل املدة املن�صو�ص عليها فـي البند
(�أ) من هذه املادة  ،ف�إذا مل تكن قد �صرفت له التزمت جهة عمله بتحويلها �إىل
ال�صندوق .
ويجوز تق�سيط الن�سبة املحددة بالبند (ج) من هذه املادة فـي حدود ربع الراتب ،
و�إذا انتهت خدمة املتجن�س قبل �سداد كامل الأق�ساط ا�ستقطع الباقي من املعا�ش
امل�ستحق مبا ال يجاوز الربع �أو دفعة واحدة �إذا كان م�ستحقا ملكاف�أة نهاية اخلدمة ،
وفـي حالة الوفاة يعفـى امل�ستحقون من �سداد باقي الأق�ساط .
وي�سري هذا التعديل على طلبات التق�سيط التي قدمت �إىل ال�صندوق خالل
ال�سنوات الثالث ال�سابقة على تاريخ ن�شر هذا املر�سوم ومل تتم املوافقة عليها .
-7-

الف�صل الرابع
املعا�ش
املــادة ( ) 22
ي�ستحق املوظف معا�شا �إذا انتهت خدمته ب�أحد الأ�سباب وال�شروط الآتية :
�أ  -بلوغ �سن التقاعد ب�شرط �أال تقل مدة اخلدمة عن ع�شر �سنوات.
ب  -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�شرط �أال تقل مدة اخلدمة
الفعلية عن ع�شر �سنوات ،وت�ضم لتلك املدة فـي ح�ساب اال�ستحقاق خم�س �سنوات
�أخرى �أو املدة الباقية لبلوغ املوظف �سن التقاعد �أيهما �أقل .
د  -اال�ستقالة �شريطة �أال تقل مدة اخلدمة عن خم�س ع�شرة �سنة .
ومع ذلك �إذا كان املوظف امل�ستقيل قد بلغ �سن اخلم�سني فيجب �أال تقل مدة
اخلدمة عن ع�شر �سنوات  ،وت�ضم لتلك املدة فـي ح�ساب اال�ستحقاق خم�س �سنوات
�أخرى �أو املدة الباقية لبلوغه �سن التقاعد �أيهما �أقل ،وفـي 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 فـي البنود ال�سابقة (با�ستثناء فقد
اجلن�سية) ب�شرط �أال تقل مدة اخلدمة عن خم�س ع�شرة �سنة ما مل يت�ضمن قرار
�إنهاء اخلدمة احلرمان من املعا�ش �أو املكاف�أة .
املــادة ( ) 23
ال ي�ستحق املوظف معا�شا �إذا كان انتهاء اخلدمة ب�سبب فقد اجلن�سية .
املــادة ( ) 24
يجرب ك�سر ال�سنة �إذا كان �ستة �أ�شهر ف�أكرث �إىل �سنة كاملة وكان من �ش�أن ذلك ا�ستحقاق
املعا�ش .
املــادة ( ) 25
تتم ت�سوية املعا�ش وفقا للقواعد التالية :
أ�  -ي�سوى املعا�ش بواقع ( )%4من الراتب الأ�سا�سي ال�شهري الأخري م�ضروبا فـي عدد
�سنوات اخلدمة املح�سوبة فـي املعا�ش بحد �أق�صى ( )%80من ذلك الراتب ومبا ال
يقل عن ثمانني رياال.
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ب � -إذا انتهت خدمة املوظف ب�سبب الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية بقرار من ال�سلطة
الطبية املخت�صة ي�سوى املعا�ش بواقع ( )%50من الراتب الأ�سا�سي ال�شهري
الأخري �أو وفقا ملا جاء بالفقرة ال�سابقة �أيهما �أكرب .
و�إذا كانت الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية ناجتتني عن �إ�صابة عمل ي�سوى املعا�ش
بواقع ( )%80من الراتب الأ�سا�سي ومبا ال يقل عن ثمانني رياال .
املــادة ( ) 26
يجرب ك�سر ال�شهر �إذا كان ( )15يوما ف�أكرث �إىل �شهر كامل عند احت�ساب املعا�ش .
املــادة ( ) 27
�إذا توفـي �صاحب املعا�ش يكون للم�ستحقني املبينني �أدناه احلق فـي �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 بينهم 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 بينهم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد .
املــادة ( ) 28
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )4من هذا القانون ي�شرتط ال�ستحقاق املعا�ش للمبينني
فـي املادة ال�سابقة ما يلي:
�أ -الأرملة  :عدم الزواج  ،وي�سقط حقها فـي املعا�ش �إذا تزوجت ثم يعود لها احلق فيه �إذا
طلقت �أو ترملت مرة �أخرى .
ب  -االبن � :أال يكون قد جتاوز �سن الثانية والع�شرين  ،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 ففـي هذه
احلالة ال ي�شرتط التحقق وي�ستمر ا�ستحقاق املعا�ش .
 - 2الطالب فـي �إحدى مراحل التعليم التي ال تتجاوز مرحلة التعليم اجلامعي
وب�شرط �أال يتجاوز �سنة ال�ساد�سة والع�شرين .
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ج  -البنت � :أن تكون غري متزوجة وي�سقط حقها فـي املعا�ش �إذا تزوجت ثم يعود لها احلق
فيه �إذا طلقت �أو ترملت .
د  -الأب والأم � :أن يكون اعتمادهما فـي معي�شتهما على �صاحب املعا�ش مبوجب �شهادة
بذلك من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل وي�سقط حقهما فـي املعا�ش �إذا زال هذا ال�سبب .
هـ  -الأخ � :أن يكون معتمدا فـي معي�شته على �صاحب املعا�ش مبوجب �شهادة بذلك من
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل وب�شرط عدم جتاوزه �سن الثانية والع�شرين  ،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 ،ففـي هذه
احلالة ال ي�شرتط التحقق وي�ستمر ا�ستحقاق املعا�ش.
 - 2الطال ــب فـي �إح ــدى مراح ــل التعلي ــم التي ال تتج ــاوز مرحل ـ ــة التعلي ـ ــم اجلامع ـ ــي
وب�شرط �أال يتجاوز �سنه ال�ساد�سة والع�شرين.
و  -الأخت � :أن تكون غري متزوجة وتعتمد فـي معي�شتها على �صاحب املعا�ش مبوجب
�شهادة بذلك من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل وي�سقط حقها فـي املعا�ش �إذا تزوجت
ويعود لها احلق فـي املعا�ش �إذا طلقت �أو ترملت .
ز  -الزوج � :أن يكون الزوج م�صابا 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  ،ففـي هذه احلالة ال ي�شرتط التحقق وي�ستمر ا�ستحقاق املعا�ش .
وفـي جميع الأحوال يجب �أال يكون �أي من امل�ستحقني للمعا�ش قد �صدر فـي �ش�أنه حكم
نهائي ب�إدانته فـي جناية قتل �صاحب املعا�ش .
املــادة ( ) 29
�إذا مل توجد جمموعة م�ستحقة للمعا�ش �أو �أحد �أفرادها طبقا للمادة (� )27أو �سقط حق
�أيهم فيه طبقا للمادة ( )28يكون توزيع املعا�ش �أو بع�ضه وفقا ملا يلي :
�أ  -ن�صيب �أي جمموعة فـي حالة عدم وجودها بالكامل ي�ؤول �إىل �أفراد املجموعتني
الأخريني ويق�سم بينهم بالت�ساوي .
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ب  -ن�صيب �أي فرد من �أفراد املجموعة الواحدة ي�ؤول �إىل باقي �أفراد ذات املجموعة
ويق�سم بينهم بالت�ساوي �إذا تعددوا .
ج  -فـي حالة وجود جمموعة واحدة م�ستحقة طبقا حلكم املادتني ( )28 ،27ي�ؤول
املعا�ش كامال �إىل هذه املجموعة ويق�سم بني �أفرادها بالت�ساوي �إذا تعددوا .
د  -ي�ؤول املعا�ش �إىل ال�صندوق فـي حالة عدم وجود من ي�ستحق املعا�ش طبقا لن�ص
املادتني ( )29( ، )27من هذا القانون .
الف�صل اخلام�س
مكاف�أة نهاية اخلدمة
املــادة ( ) 30
املوظف الذي ال ي�ستحق عند تركه اخلدمة معا�شا طبقا للأحكام ال�سابقة ي�ستحق مكاف�أة
نهاية اخلدمة ب�شرط �أال تقل مدة خدمته عن �سنة كاملة .
املــادة ( ) 31
املوظف الذي متد خدمته �أو يعاد للخدمة بعد بلوغه �سن التقاعد ي�ستحق مكاف�أة عند
انتهاء خدمته الثانية � ،شريطة �أال تقل هذه املدة عن �سنة واحدة .
املــادة ( ) 32
حت�سب املكاف�أة املن�صو�ص عليها فـي 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�سريان هذا القانون وراتب �شهرين عن كل �سنة من ال�سنوات التالية ل�سريانه،
ويعترب ك�سر ال�شهر �إذا كان ( )15يوما ف�أكرث �شهرا كامال .
املــادة ( ) 33
�إذا كان انتهاء اخلدمة ب�سبب �إلغاء الوظيفة �أو ظروف العمل التي يقرها الوزير ي�ستحق
املوظف املكاف�أة بالفئة املحددة باملادة ال�سابقة م�ضافا �إليها ن�صفها .
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املــادة (  ) 33مكرر ()1
ا�ستثناء من الأحكام املن�صو�ص عليها فـي املواد ال�سابقة ب�ش�أن ح�ساب املعا�ش واملدة امل�شرتطة
ال�ستحقاقة ومكاف�أة نهاية اخلدمة يحدد املعا�ش ال�شهري واملخ�ص�صات واملزايا الأخرى
لوكالء الوزارات ومن فـي حكمهم ب�أمر �سلطاين  ،على �أن يتوىل ال�صندوق �صرف املعا�ش ،
وتتوىل وزارة املالية ت�سوية و�صرف امل�ستحقات واملزايا الأخرى .
الف�صل ال�ساد�س
املنحة وم�صاريف اجلنازة
املــادة ( ) 34
عند وفاة املوظف ت�صرف منحة مالية من الوحدة التي كان يعمل بها تعادل راتب ثالثة
�أ�شهر بحيث ال تقل عن �أربعمائة ريال وال تتجاوز �ألف ريال ملواجهة م�صاريف اجلنازة
والعزاء  ،وت�صرف �إىل �أي �شخ�ص يثبت قيامه بال�صرف بتوكيل �شرعي .
املــادة ( ) 35
عند وفاة �صاحب املعا�ش ت�صرف 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�صرف �إىل �أي �شخ�ص يثبت قيامه بال�صرف بتوكيل �شرعي .
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