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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/56
ب�إجراء بع�ض التعديالت على قانون معا�شات ومكاف�آت
ما بعد الخدمة لموظفـي ديوان البالط ال�سلطاني العمانيين
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/86
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
جت ــرى التعديـ ــالت املرفق ــة عل ــى قان ــون معا�ش ــات ومكافـ ـ�آت مــا بع ــد اخلدمــة ملوظف ــي
ديــوان البالط ال�سلطاين العمانيني امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  28 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافـــــق  2 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت على بع�ض �أحكام قانون معا�شات ومكاف�آت
ما بعد اخلدمة ملوظفـي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد �أرقام (, )14( , )12( , )11( , )9( , )8( , )4( , )3( , )2( , )1
()56( , )31( , )30( , )29( , )27 ( , )26( , )25( , )23( , )22( , )20( , )18( , )17( , )15
من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني
امل�شار �إليه  ,الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 1
فـ ــي تطبيـ ــق �أحكـ ــام هـ ــذا القانـ ــون  ,تكــون للكلمــات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين
كل منها  ,ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الديــــوان :
ديوان البالط ال�سلطاين .
الوزيــــــر :
وزير ديوان البالط ال�سلطاين .
الوزير املخت�ص :
الوزير �أو رئي�س الوحدة الإدارية امل�ستقلة اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون .
ال�صنــدوق :
�صندوق تقاعد موظفـي الديوان .
جمل�س الإدارة :
جمل�س �إدارة ال�صندوق .
املوظــف :
كل �شخ ــ�ص عمان ــي ي�شغ ــل وظيفــة دائمة بدرجة مالية فـي الديوان �أو فـي الوحدات
اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون .
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الراتب ال�شهري :
الراتب الأ�سا�سي ال�شهري �شامال البدالت املقررة لل�سكن والكهرباء واملاء  ,و�أي بدالت
�أخرى تدخل فـي ح�ساب املعا�ش التقاعدي مبوجب مر�سوم �سلطاين �أو �أوامر �سامية .
الراتب الإجمايل :
الراتب ال�شهري م�ضافا �إليه كافة البدالت امل�ستحقة للدرجة املالية .
مدة اخلدمة الفعلية :
املدة التي ق�ضاها املوظف فـي الديوان �أو فـي الوحدات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون .
مدة اخلدمة املعا�شية :
مدة اخلدمة الفعلية م�ضافا �إليها �أي مدد خدمة �أخرى يتقرر ح�سابها وفقا لأحكام هذا
القانون .
�ســن التقاعــد :
ال�سن التي يبلغ فـيها املوظف (� )60ستني �سنة ميالدية .
املوظف املتقاعد :
املوظف الذي انتهت خدمته لأي �سبب من الأ�سباب .
املعـــا�ش :
املبلغ امل�ستحق �صرفه �شهريا مبوجب هذا القانون ل�صاحب املعا�ش �أو للم�ستحقني عنه .
�صاحــب املعــا�ش :
املوظف املتقاعد الذي ي�ستحق معا�شا مبوجب هذا القانون �أو �أي قانون �أو نظام �آخر .
امل�ستحق للمعا�ش :
كل �شخ�ص ي�ستحق معا�شا ب�سبب وفاة املوظف �أو �صاحب املعا�ش .
مكاف�أة نهاية اخلدمة :
املبلغ امل�ستحق �صرفه مرة واحدة فـي نهاية خدمة املوظف .
منحة التقاعد :
املبلغ امل�ستحق �صرفه مرة واحدة عن مدة اخلدمة املعا�شي ـ ــة ل�صاحب املعا�ش .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على الآتي :
�أ  -املوظفـني العمانيني املدنيني العاملني فـي الديوان �أو فـ ــي الوحــدات اخلا�ضعة
لأحكام هذا القانون .
ب � -أ�صحاب املعا�شات وامل�ستحقني للمعا�ش  ,وذلك فـيما يتعلق ب�إعادة �صرف �أو �إيقاف
املعا�شات �أو �إعادة توزيع الأن�صبة .
ج � -أع�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري  ,والع�سكريني العاملني فـي الوحدات اخلا�ضعة
لأحكام هذا القانون  ,فـيما مل يرد به ن�ص خا�ص فـي القواعد املنظمة ل�ش�ؤونهم .
املــادة ( ) 3
يحال املوظف �إلى التقاعد متى بلغ �سن التقاعد  ,وي�ستثنى من ذلك املوظفـون �شاغلــو
وظائف الهيئات التدري�سية والوظائف املرتبطة بها فـي املدار�س واملعاهد � ,إذا بلغ �أحدهم
�ســن التقاعــد فــي �أثنــاء العام الدرا�سي اعترب تاريخ التقاعد بالن�سبة �إليه هو �أول ال�شهر
التايل النتهاء ذلك العام الدرا�سي  ,وحت�سب م�ستحقاته التقاعدية على هذا الأ�سا�س .
املــادة ( ) 4
يجوز بقرار من الوزير املخت�ص ولأ�سباب تتعلق بامل�صلحة العامة مد خدمة املوظف
الذي يبلغ �سن التقاعد ملدة �سنة �أو �أكرث قابلة للتجديد بـحد �أق�صى ( )5خم�س �سنوات .
كما يجوز له مد خدمة بع�ض املوظفـني ملدة �أطول من املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة
ال�سابقة �إذا تطلب ذلك خ�صو�صية الأعمال التي ي�ؤدونها  ,وفـي جميع الأحوال يحت�سب
املعا�ش ومنحة التقاعد على �أ�سا�س الراتب ال�شهري عند بلوغ �سن التقاعد .
املــادة ( ) 8
ال ي ــجوز التن ــازل عـ ــن �أو احلج ــز علــى املعا�ش �أو مكاف�أة نهاية اخلدمة �أو منحة التقاعد
�إال لتنفـيذ حكم ق�ضائي بنفقة �شرعية �أو للوفاء بدين ثابت للحكومة  ,وذلك فـي حدود
الربع  ,وعند التزاحم يقدم دين النفقة  ,ويجوز بناء على طلب �صاحب املعا�ش جتاوز
هذا احلد .
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املــادة ( ) 9
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )24من هذا القانون ال يجوز حرمان املوظف املتقاعد
من حقه فـي مكاف�أة نهاية اخلدمة �أو منحة التقاعد �إال فـي احلاالت وفـي احلدود التي
يقررها جمل�س امل�ساءلة املخت�ص .
املــادة ( ) 11
يدخل فـي ح�ساب مدة اخلدمة املعا�شية مدد البعثات الدرا�سية والدورات التدريبية
والإعـ ــارات والإج ــازات مبختل ــف �أنواعه ــا  ,ويلتــزم املوظــف بدفع ا�شرتاكه وم�ساهمة
احلكومة فـي املعا�ش عن مدد الإعارات والإجازات بدون راتب �إجمايل خالل (� )6ستة
�أ�شهر من تاريخ مبا�شرته للعمل بعد انق�ضاء مدة الإعارة �أو الإجازة .
املــادة ( ) 12
ال يدخل فـي ح�ساب مـدة اخلدم ــة املعا�شي ــة م ــدد الغي ــاب �أو الإيق ــاف ع ــن الع ــمل ب ــدون
�أو بن�صف راتب �إجمايل �أو مدة العقوبة التي يق�ضيها املوظف تنفـيذا حلكم ق�ضائي نهائي ,
وال تدفع ا�شرتاكات عن هذه املدد .
املــادة ( ) 14
�إذا �أعيد �إلى اخلدمة �صاحب املعا�ش مبكاف�أة مقطوعة  ,ومل يبلغ �س ــن التقاع ــد  ,وكان
يعمــل فـي الدي ــوان �أو فـ ــي الوح ــدات اخلا�ضع ــة لأحك ــام هذا القانون �أو فـ ــي �أي وح ــدة
م ــن وح ــدات اجلهاز الإداري للدولــة مبــا فـيها اجلهات الع�سكرية والأمنية �أو القطاع
اخلا�ص  ,ف�إنه ال يجوز له طلب �ضم مدة خدمته ال�سابقة .
املــادة ( ) 15
�إذا �أعيد �إلى اخلدمة موظف متقاعد مل ي�ستحق معا�شا  ,ومل يكن قد بلغ �سن التقاعد ,
وكان يعمل فـي الديوان �أو فـي الوحدات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون �أو فـي �أي وحدة
من وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبا فـيها اجلهات الع�سكرية والأمنية �أو القطاع
اخلا�ص  ,يجوز له �أن يطلب �ضم مدة خدمته ال�سابقة �إلى خدمته اجلديدة �إذا ا�ستوفى
ال�شروط الآتية :
�أ � -أن يقدم املوظف طلبا بذلك خالل �سنة من تاريخ �إعادته للخدمة .
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ب � -أن يرفق بطلبه امل�ستندات الدالة وامل�ؤيدة لتلك اخلدمة .
ج � -أال تقل املدة املطلوب �ضمها عن �سنة كاملة .
د � -أال يكون انتهاء اخلدمة املطلوب �ضمها قد مت بقرار يق�ضي باحلرمان من املعا�ش
�أو مكاف�أة نهاية اخلدمة .
هـ � -أن يرد مكاف�أة نهاية اخلدمة التي �صرفت له عن املدة املراد �ضمها خالل �سنة
م ــن تاري ــخ �ض ــم اخلدمة  ,وفـي حالة عدم �صرف املكاف�أة تلتزم اجلهة القائمة
على تطبيق نظام املعا�شات الذي كان يخ�ضع له املوظف ب�أن حتيل �إلى ال�صندوق
اال�شرتاكات وم�ساهمة احلكومة التي �سبق حت�صيلها  ,و�أي مبالغ مرتبطة بها .
املــادة ( ) 17
�إذا نقل �أحد املوظفـني من �أي وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبا فـيها اجلهات
الع�سكرية والأمنية اخلا�ضعة لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي احلكومة
العمانيني �أو �أي نظم معا�شات �أخرى �إلى الديوان �أو �إلى �أي وحدة من الوحدات اخلا�ضعة
لأحكام هذا القانون  ,تعترب خدمته املعا�شية مت�صلة �شريطة �أن يرد �إلى ال�صندوق مكاف�أة
نهاية اخلدمة التي �صرفت له خالل �سنة من تاريخ النقل  ,وفـي حالة عدم �صرف املكاف�أة
تلتزم اجلهة القائمة على تطبيق نظام املعا�شات الذي كان يخ�ضع له املوظف املنقول ب�أن
حتيل �إلى ال�صندوق اال�شرتاكات وم�ساهمة احلكومة التي �سبق حت�صيلها  ,و�أي مبالغ
�أخرى مرتبطة بها .
املــادة ( ) 18
�إذا نقل �أحد املوظفـني من الديوان �أو من �أي وحدة من الوحدات اخلا�ضعة لأحكام هذا
القانون �إلى �أي وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبا فـيها اجلهات الع�سكرية
والأمنية  ,يلتزم ال�صندوق بتحويل اال�شرتاكات وم�ساهمة احلكومة التي �سبق حت�صيلها
�إلى اجلهة القائمة على تطبيق نظام املعا�شات الذي �سيخ�ضع له املوظف املنقول .
املــادة ( ) 20
ا�ستثناء من حكم املادة ( )19من هذا القانون  ,يجوز للموظف الذي يكت�سب اجلن�سية
العمانية  ,ومل يبلغ �سن التقاعد �أن يطلب �ضم مــدة خدمتـ ــه ال�سابقـ ــة علـ ــى ح�صولـ ــه
على اجلن�سية العمانية �إلى مدة خدمته املعا�شية  ,وفقا لل�شروط الآتية :
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�أ � -أن يقدم طلبا بذلك خالل �سنة من تاريخ اكت�سابه اجلن�سية العمانية .
ب � -أال تقل املدة املطلوب �ضمها عن �سنة كاملة .
ج � -أن يقوم برد مكاف�أة نهاية اخلدمة �إذا �صرفت له عن مدة اخلدمة املراد �ضمها
خالل �سنة من �إعادة تعيينه كعماين  ,وفـي حالة عدم �صرفها تلتزم اجلهة التابع
لها املوظف بتحويل قيمتها �إلى ال�صندوق .
د � -أن يدفع لل�صندوق ا�شرتاك عن مدة اخلدمة املراد �ضمها خالل �سنة من تاريخ
تعيينه كعماين  ,بواقع ( )%5خم�سة باملائة من راتبه الأ�سا�سي مقابل كل �شهر
للمدة املطلوب �ضمها قبل 1994/8/1م  ,و(� )%6ستة باملائة من راتــبه الأ�سا�س ــي
عن كل �شهر من الفرتة التالية لهذا التاريخ حتى 1996/11/1م  ,و(� )%6ستــة
باملائة من الراتب ال�شهري عن كل �شهر اعتبارا من 1996/11/2م  ,و(� )%7سبــعة
باملائة من الراتب ال�شهري اعتبارا من تاريخ العمل بهذه الن�سبة  ,وحت�سب هذه
الن�سب على �أ�سا�س راتب ال�شهر الذي ح�صل فـيه على اجلن�سية العمانية .
املــادة ( ) 22
يجرب ك�سر ال�سنة �إذا كان (� )6ستة �أ�شهر ف�أكرث �إلى �سنة كاملة �إذا ك ــان م ــن �شـ ـ�أن ذلك
ا�ستحق ــاق املع ــا�ش  ,عـ ــلى �أن ي�سـ ــدد املوظـ ــف املتقاعـ ــد ا�شرتاكـ ــه  ,وم�ساهم ــة احلكومــة
عن تلك املدة .
املــادة ( ) 23
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 املعا�شية عن ( )15خم�س ع�شرة �سنة .
ب  -الوف ــاة �أو ع ــدم اللياقة ال�صحية بقرار من اللجنة الطبية املخت�صة فـي الديوان
�أيا كانت مدة اخلدمة .
ج  -اال�ستقالة  ,وحاالت انتهاء اخلدمة الأخرى �إذا كانت مدة اخلدمة املعا�شية ال تقل
عن ( )20ع�شرين �سنة  ,ب�شرط �أن يكون قد �أم�ضى منها ( )10ع�شر �سنوات خدمة
فعلية فـي الديوان �أو فـي الوحدات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون .
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املــادة ( ) 25
يتم ح�ساب املعا�ش وفقا للقواعد الآتية :
�أ  -بواقع (� )%4أربعة باملائة من الراتب ال�شهري الأخري م�ضروبا فـي عدد �سنوات
اخلدمة املح�سوبة فـي املعا�ش بـحد �أق�صى ( )%80ثمانني باملائة من ذلك الراتب
عند �إكمال ( )20ع�شرين �سنة خدمة معا�شية  ,و�إذا جتاوزت مدة هذه اخلدمة �أكرث
من ( )20ع�شرين �سنة ي�ضاف ( )%1واحد باملائة للمعا�ش عن كل �سنة كاملة  ,وبـحد
�أق�صى ( )%90ت�سعني باملائة من ذلك الراتب .
ب  -بواق ــع ( )%50خم�سني باملائة من الراتب ال�شهري الأخري �إذا كان انتهاء اخلدمة
ب�سبب الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية بقرار من اللجنة الطبية املخت�صة بالديوان ,
وبواق ــع ( )%80ثمانني باملائة من الراتب ال�شهري الأخري �إذا كانت الوفاة �أو عدم
اللياقة ال�صحية ناجتتني عن �إ�صابة عمل بقرار من اجلهة املخت�صة  ,وفـي كلتا
احلالتني يحت�سب املعا�ش وفقا لهذه الفقرة � ,أو الفقرة (�أ) � ,أيهما �أكرب .
وفـي جمي ــع الأح ــوال ال يجوز �أن يقل املعا�ش عن ( )203مائتني وثالثة رياالت عمانية
�شهريا .
املــادة ( ) 26
حتدد �أن�صبة امل�ستحقني للمعا�ش عند وفاة املوظف �أو �صاحب املعا�ش على النحو الآتي :
�أ  -املجموعة الأولـ ــى ( :الأبنـ ــاء والبـ ــنات) يكــون ن�صيبهم ن�صف املعا�ش امل�ستحق ,
ويق�سم بينهم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد .
ب  -املجموع ــة الثاني ــة  :الأرملة �أو الأرامل (�أو الزوج �إذا كان �صاحب املعا�ش امر�أة)
يك ــون ن�صيبه ــم ربع املع ــا�ش امل�ستحق  ,ويق�ســم بني الأرامل
بالت�ساوي �إذا كن �أكرث من واحدة .
ج  -املجموعة الثالثة ( :الأب والأم والإخوة والأخوات) يكون ن�صيبهم ربع املعا�ش
امل�ستحق  ,ويق�سم بينهم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد .
املــادة ( ) 27
م ــع ع ــدم الإخ ــالل ب�أحك ــام املـ ــادة ( )7م ــن ه ــذا القانــون  ,ي�شتــرط ال�ستحقاق املعا�ش
وفقا لأحكام املادة ( )26من هذا القانون ما ي�أتي :
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�أ  -الأرملـة  :ع ــدم الزواج �أو العمل  ,وي�سقط حقها فـي املعا�ش �إذا تزوجت � ,أو التحقت
بعمل  ,ويعود لها هذا احلق �إذا فقدت العمل  ,ويكون اال�ستحقاق اعتبارا
من تاريخ تقدمي الطلب .
ب  -االب ـ ـ ـ ــن �	:أال يكون قد جتاوز عمره ( )22الثانية والع�شرين وي�ستثنى من ذلك :
 - 1من يثبت عجزه عن الك�سب بتقرير من اللجنة الطبية املخت�صة
فـي الديوان  ,ويكون التحقق م ــن ذلك كل (� )2سنتني �إال �إذا قررت
اللجن ــة الطبي ــة ع ــدم احتمال �شفائه .
 - 2الطالب فـي �إحدى مراحل التعليم التي ال جتاوز مرحلة التعليم
اجلامعي وب�شرط �أال يزيد عمره على ( )26ال�ساد�سة والع�شرين .
ج  -البنـ ـ ــت  :ع ــدم الزواج �أو العمل  ,وي�سقط حقها فـي املعا�ش �إذا تزوجت � ,أو التحقت
بعم ـ ــل  ,ويع ــود لها هذا احلـق �إذا فقــدت العمــل � ,أو طلقت � ,أو ترمل ــت ,
مــا لـم تكن م�ستحقة ملع ــا�ش م ــن زوجهــا الأخي ــر  ,ويك ــون اال�ستحقـ ــاق
اعتبارا من تاريخ تقدمي الطلب .
د  -الأخ �	:أن يكـ ــون معتمـ ــدا فـ ـ ــي معي�شتـ ــه على �صاح ـ ــب املع ــا�ش اعتم ــادا كلي ــا ,
وال يتقا�ضـى �أي مع ــا�ش  ,ولــي�س ل ــه دخل  ,ويثبــت ذلك مبوج ــب بحـ ــث
اجتماعي �صادر من اجلهة املخت�صة  ,وت�سري فـي �ش�أنه �أحكام الفقرة
(ب) من هذه املادة .
هـ  -الأخ ـ ــت  :عدم الزواج �أو العمــل  ,و�أن تك ــون معتم ــدة فـي معي�شته ــا عل ــى �صاح ــب
املعا�ش اعتمادا كليا  ,وال تتقا�ضى �أي معا�ش  ,ولي�س لها دخل  ,ويثبت
ذلك مبوجب بحـث اجتماعي �صادر من اجلهة املخت�صة  ,وي�سقط حقها
فـي املعـا�ش �إذا تزوجت �أو التحقت بعمل  ,ويع ــود لها هذا احلق مبوجب
بح ــث اجتماعـ ــي �إذا فق ــدت العم ــل � ,أو طلقت � ,أو ترمل ــت  ,مـا ل ــم تك ــن
م�ستحق ــة ملعـ ــا�ش من زوجهـ ــا الأخيـ ــر  ,ويك ـ ــون اال�ستحق ــاق اعتبـ ــارا
من تاريخ تقدمي الطلب .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1300

و  -الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوج �	:أن يكون م�صابا بعجز مينعه عن العمل �أو الك�سب بتقرير من اللجنة
الطبية املخت�صة فـي الديوان  ,ويكون التحقق من ذلك كل (� )2سنتني
�إال �إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال �شفائه .
ز  -الأب والأم �	:أن يكون اعتمادهما فـي معي�شتهما على �صاحب املعا�ش  ,ويثبت ذلك
مبوجب بحث اجتماعي �صادر من اجلهة املخت�صة  ,وي�سقط حقهما
فـي املعا�ش بزوال �سبب ا�ستحقاقهما  ,ويعود لهما هذا احلق �إذا توافر
�سبب اال�ستحقاق مرة �أخرى .
املــادة ( ) 29
�إذا مل توجد جمموعة م�ستحقة للمعا�ش �أو �أحد �أفرادها �أو �سقط حق �أي منهم طبقا
لأحكام املادتني ( )26و ( )27من هذا القانون  ,يكون توزيع املعا�ش �أو بع�ضه وفقا ملا ي�أتي :
�أ  -ن�صيب �أي فرد من �أفراد املجموعة الواحدة ي�ؤول �إلى باقي �أفراد املجموعة ذاتها ,
ويق�سم بينهم بالت�ساوي .
ب  -ن�صيب �أي جمموعة فـي حالة عدم وجودها بالكامل ي�ؤول �إلى �أفراد املجموعتني
الأخريني  ,ويق�سم بينهم بالت�ساوي .
ج  -فـي حالة وجود جمموعة واحدة م�ستحقة ي�ؤول املعا�ش كامال �إلى هذه املجموعة ,
ويق�سم بني �أفرادها بالت�ساوي .
د  -ي�ؤول املعا�ش �إلى ال�صندوق فـي حالة عدم وجود من ي�ستحقه اعتبارا من ال�شهر
التايل ل�سقوط احلق فـي املعا�ش .
املــادة ( ) 30
يح�سب املعا�ش ابتداء من اليوم التايل النتهاء اخلدمة  ,وي�صرف ف ــي نهايـ ــة كـ ــل �شه ــر ,
كما يوزع املعا�ش للم�ستحقني من ال�شهر التايل لوفاة �صاحب املعا�ش .
املــادة ( ) 31
املوظف الذي ال ي�ستحق معا�شا عند تركه اخلدمة طبقا لأحكام هذا القانون ي�ستحق
مكاف�أة نهاية اخلدمة عن مدة خدمته املعا�شية � ,شريطة �أال تقل عن �سنة كاملة  ,ويجرب
ك�سر ال�شهر �إذا كان ( )15خم�سة ع�شر يوما ف�أكرث �إلى �شهر كامل �إذا كان من �ش�أن ذلك
ا�ستحقاق مكاف�أة نهاية اخلدمة  ,وت�صرف هذه املكاف�أة من ال�صندوق ما مل يت�ضمن قرار
�إنهاء اخلدمة حرمان املوظف منها .
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املــادة ( ) 56
تتكون �أموال ال�صندوق من املوارد الآتية :
�أ  -اال�شرتاكات بن�سبة (� )%7سبعة باملائة ت�ستقطع من الراتب ال�شهري للموظف .
ب  -م�ساهمة احلكومة بن�سبة ( )%17٫7من الراتب ال�شهري للموظف .
ج  -املبالغ التي تخ�ص�صها احلكومة فـي املوازنة العامة لهذا الغر�ض .
د  -ح�صيلة ا�ستثمارات �أموال ال�صندوق .
هـ � -أي مبالغ �أخرى يوافق عليها الوزير .
ويحظر ا�ستخدام املوارد املذكورة �إال فـي الغر�ض املن�ش�أ من �أجله ال�صندوق .
املــادة ( ) 2
ت�ضاف �إلى قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي ديــوان البــالط ال�سلطان ــي
العمانيني امل�شار �إليه  ,مادتان جديدتان على النحو الآتي :
املــادة (  ) 17مكــررا
يلتزم املوظف املنقول �أو املعاد تعيينه فـي الديوان �أو فـي �أي وحدة من الوحدات اخلا�ضعة
لأحكام هذا القانون بدفع �أي فروقات فـي اال�شرتاكات خالل �سنة من تاريخ نقله �أو �إعادة
تعيينه وفقا للن�سبة الواردة باملادة ( )56من هذا القانون  ,وحتت�سب على �أ�سا�س الراتب
ال�شهري بعد النقل � ,أو �إعادة التعيني .
املــادة (  ) 36مكــررا
ت�صرف منحة التقاعد لأ�صحـ ــاب املعا�ش ــات املدنيــني ومكاف�أة نهاية اخلدمة بالن�سبة
لأ�صحاب املعا�شات الع�سكريني من جهة عمل املوظف .
املــادة ( ) 3
تلغى املواد �أرقام ( )42 , 41 , 37 , 34 , 13 , 10 , 6 , 5من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة ملوظفـي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني امل�شار �إليه .

