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 مرسوم سلطاني

 72/91رقم 
 بإصدار قانون التأمينات اإلجتماعية

 
 سلطان عمان   ن قابوس بن سعيد نح
 

 باصدار قانون تنظيم الجهاز اإلداري      26/75بعد االطالع على المرسوم السلطاني رقم       
 .للدولة وتعديالته

 .  باصدار قانون العمل وتعديالته34/73وعلى المرسوم السلطاني رقم 
  باصدار قانون تعويض اصابات العمل       40/77وعلـى المرسـوم السـلطاني رقـم         

 .المراض المهنية وتعديالتهوا
  باصدار قانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة         26/86وعلى المرسوم السلطاني رقم     
 .لموظفي الحكومة العمانيين وتعديالته

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
 رسمنا بما هو ات

 . يعمل في شأن التأمينات االجتماعية بأحكام القانون المرافق) : 1(مادة 
 المشار اليه حتى تاريخ     40/77  يسـتمر العمل بأحكام المرسوم السلطاني رقم          ) :2(مـادة   * 

التطبـيق الفعلي لفرع التأمين ضد اصابات العمل واالمراض المهنية ويلغى ذلك            
 .المرسوم بعد هذا التاريخ

هذا يصـدر وزيـر والعمـل والتدريب المهني القرارات الالزمة لتنفيذ احكام             ) :  3(مـادة   **
 .المرسوم

 .يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه) :  4(مادة 
 .م1991 نوفمبر 2  ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ) :5(مادة 

 قابوس بن سعيد  

     سلطان عمان

 هــ1411 ذو الحجة سنة 19: صدر في 
 .م1991 يـوليـو سنة 2:  الموافـــق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .م 1/1/1997بشأن سريان أحكام هذا الفرع من التأمين اعتباراً من ) 107/96(صدر القرار الوزا رقم * 

والخاص  ) 85/97( بموجب المرسوم السلطاني رقم     ) وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل والتدريب المهني       ( تـم تعديـل مسمى الوزارة إلى        ** 

 .بإعادة تشكيل مجلس الوزراء 
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 قانون التأمينات االجتماعية

 الباب األول

 نظام التأمينات اإلجتماعية والتعاريف

 :تطبق أحكام هذا القانون على فرعي التأمين اآلتيين  :  )1(مادة 

 . التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة -1

 . التأمين ضد إصابات العمل واألمراض المهنية -2

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني   والتفسيرات الموضحة                ) :2(مـادة   

 قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر 

 .وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل والتدريب المهني:  الوزارة -1*

 .دريب المهني  وزير الشئون اإلجتماعية والعمل والت: الوزير  -2*

 . الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية:الهيئة   -3 

 . مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية: مجلس اإلدارة -4

 . المدير العام للهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية: المدير العام -5      **

ين ألحكام هذا القانون        كـل من يستخدم عامالً أو أكثر من الخاضع         : صـاحب العمـل      -6

 .سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً

 العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون حتى ولو كان في فترة             : المؤمـن علـيه      -7

 .االختبار

 كل ما يعطى للمؤمن عليه نقداً أو عيناً بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله أيا                : األجر   -8

و مجموع الراتب األساسي دون أية إضافات بخالف العالوة         كانت طريقة تحديده أو ه    

 .الدورية إن وجدت 

المرافق ،  ) 1( اإلصابة بأحد األمراض المهنية المبينة بالجدول    رقم            : إصابة العمل    -9

أو اإلصـابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر اإلصابة   

إلرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط         الـناتجة عـن اإلجهاد أو ا      

 .والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية المختصة طبقاً لهذا القانون

           ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خالل فترة ذهابه لمباشرة عمله أو               
ان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان       عودته منه ، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المك          

العمـل ، ويشـترط دائماً أن يكون الذهاب واإلياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن                 
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 .بإعادة تشكيل مجلس الوزراء) 85/97(عدلت بالمرسوم السلطاني رقم * 

 ).54/99(استبدلت بالمرسوم السلطاني رقم **    



الطريق الطبيعي ، وكذلك أثناء تنقالته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل ، أو                
 .أثناء السفر بتكليف منه أو ممن يقوم مقامه

كل عجز يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة ، أو قبل      :   العجـز غير المهني    -10

بلـوغ المؤمـن عليها الخامسة والخمسين ويستحيل معه ، بسبب بتر أحد األعضاء أو               

اإلصـابة بعاهة ، أو بسبب الحالة الصحية المتأخرة جسدياً أو عقلياً أو نفسياً كسب ثلث                

ة مماثلة ويتم ذلك حسب تقدير اللجنة الطبية        األجـر السابق من المهنة االعتيادية أو مهن       

 .المختصة

هو العجز الذي تسببه اإلصابة أو المرض المهني والذي ترى          : العجـز الكلي المستديم      -11

اللجـنة الطبـية أنه قد نتج عنه فقدان تام مستديم للمقدرة على الكسب شريطة أن تكون                 

) 2(ما هو مبين بالجدول رقم      النسـبة أو مجموعـة نسب فقدان المقدرة على الكسب ك          

 .الملحق بهذا القانون مائة في المائة أو أكثر

هو العجز الذي تسببه اإلصابة أو مرض مهني والذي ترى          :  العجـز الجزئـي المستديم       -12

 .اللجنة الطبية أنه قد نتج عنه نقص مستديم في مقدرة المؤمن عليه على الكسب

و الجزئي الذي تسببه إصابة أو مرض مهني ويضطر         هو العجز الكلي أ   : العجز المؤقت    -13
 .المؤمن عليه للغياب عن عمله أو يقلل من مقدرته على الكسب بصفة مؤقتة

 هي اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لتقدير          : اللجـنة الطبـية المختصة       -14* 
 .العجز ونوعه ودرجته

ة الطبية المشكلة بقرار من وزير  الصحة الستئناف         هي اللجن : اللجنة الطبية االستئنافية     -15* 

 .قرارات اللجنة الطبية المختصة أمامها

 تسري أحكام هذا القانون على العمال العمانيين الذين يعملون بالقطاع الخاص بموجب             -أ ) :3(مـادة     * *

 . عاما59ً عاماً وال يزيد على 15عقود عمل دائمة بشرط أن ال يقل سن العامل عن 
ويحـدد الوزيـر تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون عليهم وذلك خالل مدة أقصاها سنة من                 

 .تاريخ نشر هذا القانون
 ال تسـري أحكـام هـذا القانون على العمال الخارجيين ، والعمال العاملين في الحرف                 -ب

 البسيطة وخدم المنازل وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العمل ، وال يسري أيضاً             
 على العمال الذين ال يدخل عملهم ضمن نطاق عمل أو تجارة من يستخدمهـم ، ويكـون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).9/97(صدر تنفيذاً لذلك قرار وزير الصحة رقم *  

.م01/07/1992الجتماعية اعتباراً من    بسـريان أحكـام قـانون التأميـنات ا        ) 70/92(صـدر تنفـيذاً لذلـك القـرار الـوزاري رقـم             * * 
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 تطبـيق القـانون علـى هذه الفئات كلها أو بعضها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس          
 .الوزراء

يكـون تطبيق أحكام هذا القانون على العمال غير العمانيين بقرار من الوزير بناء على                 ) :4(مادة 
اء على أن تتضمن تلك الموافقة      اقـتراح مـن مجلـس اإلدارة وبعد موافقة مجلس الوزر          

 .شروط وأوضاع تطبيق هذه األحكام والمبادئ األساسية لحقوق هؤالء العمال

 

 الباب الثاني

 الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

 الفصل األول

   انشاء الهيئة وادارتها

تكون لها شخصية اعتبارية    و) الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية     ( تنشـأ هيئة عامة تسمى       -أ) : 5(مـادة   

 .وتتمتع باالستقالل المالي واإلداري وتتبع الوزير

 مقـر الهيـئة الرئيسـي فـي مسقط ويكون لها فروع في المناطق والجهات التي يصدر                  -ب 

 .بتحديدها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس اإلدارة 

 :زير وعضوية كل من  يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الو-أ):  6(مادة * 

وكـيل وزارة الشـئون االجتماعـية والعمل والتدريب المهني لشئون العمل نائباً للرئيس               -
 .ويحل محله عند غيابه 

 .وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة -
 . ممثل عن وزارة المالية يختاره الوزير المشرف على وزارة المالية  -
 .ئون العملمدير عام المديرية العامة لش -
 .اثنين عن أصحاب األعمال تختارهما غرفة تجارة وصناعة عمان -
 .اثنين عن العمال من المؤمن عليهم يختارهما الوزير -

ولمجلـس اإلدارة أن يدعـو لحضـور جلسـاته مـن يـرى االستعانة بهم من الخبراء                  
 .والمستشارين دون أن يكون لهم صوت معدود

نظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته        تحـدد اللوائح الداخلية للهيئة       -ب 

واألغلبـية الالزمة لصحة انعقاده وإلصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان            

 .المتفرعة عنه

 تكـون مـدة العضـوية في مجلس اإلدارة بالنسبة لممثلي أصحاب األعمال والعمال ثالث                -ج 

 .ة ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلكسنوات قابلة للتجديد مرة واحد

 6/98 وعدلت كذلك بالمرسوم السلطاني رقم 4/92معدلة بالمرسوم السلطاني رقم *   
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يـتولى المجلـس إدارة شـئون الهيـئة واإلشراف على أعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع                 ) :  7(مـادة   

 .الصالحيات والمهام الالزمة بما في ذلك

اإلشـراف على تنفيذ القانون واللوائح والقرارات النافذة، واتخاذ ما يراه ضرورياً لبلوغ              -1

 .ين سير العملأهدافه ولتحس

وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وتعديله بما يتمشى مع مسئولياتها وتوسع نشاطها وتحديد             -2

االختصاصـات التفصـيلية لتقسـيماتها اإلداريـة وتعديلها وذلك بالتنسيق مع الجهات             

 .المختصة وتحديد الصالحيات المالية واإلدارية للمدير العام للهيئة

لداخلية المتعلقة بالشئون المالية واإلدارية والفنية للهيئة       إصـدار القـرارات واللوائـح ا       -3

 .وشئون الموظفين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية

دراسـة تقارير المتابعة وتقييم األداء الدوري، وإصدار القرارات الالزمة لرفع مستوى             -4

 .األداء

 . للهيئة دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة الجارية واالستثمارية -5

 .إقرار ميزانية الهيئة بعد التنسيق مع الشئون المالية بوزارة المالية -6

اعـتماد الحسابات الختامية السنوية للهيئة ومركزها المالي وذلك خالل ثالثة أشهر من              -7

 .تاريخ انتهاء السنة المالية

ا بالتنسيق    وضـع الخطة العامة الستثمار أموال الهيئة والتصديق على مجاالت توظيفه            - 8* 

 .مع وزارة المالية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذها

 . دراسة التشريعات الخاصة بالتأمينات اإلجتماعية واقتراح ما يلزم بشأنها- 9

 . تعيين الخبراء اإلكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي للهيئة-10

 . استثمار أموال الهيئة-11

 يكون تابعاً لرئيس مجلس اإلدارة مباشرة وتحديد أتعابه          تعيين مراقب أو أكثر للحسابات     -12

 .السنوية ، ويختص بتدقيق حسابات الهيئة

 . قبول الهبات والوصايا واإلعانات والتبرعات-13

 . أية موضوعات أخرى يحيلها الوزير للمجلس-14

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).24/97(المعدل بالمرسوم السلطاني رقم ) 31/96(يراجع المرسوم السلطاني رقم * 
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يتولى إدارة الهيئة مدير عام ، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من الوزير بناء على                  ) :8(مـادة   *

 .اقتراح مجلس اإلدارة

ويكـون مدير عام الهيئة مقرراً وأمين السر لمجلس اإلدارة ويختار الوزير في حالة غياب                  

 .ام من يحل محله في ممارسة إختصاصاته وذلك بصفة مؤقتةالمدير الع

 :    يمثل المدير العام الهيئة في عالقاتها بالغير وأمام القضاء ويتولى على األخص ما يأتي  ) :9(مادة **

 . تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة -1

 . إدارة الهيئة واإلشراف على موظفيها وتطوير نظام العمل بها ومتابعته -2

إقـرار المسـائل المالية واإلدارية والفنية التي تقضى القوانين والقرارات            دراسـة و   -3

 .واللوائح باختصاصه بها

 عـرض مشـروع ميزانية الهيئة على مجلس اإلدارة قبل ثالثة أشهر من تاريخ بداية     -4

 .السنة المالية مع تقرير متابعة أعمال الهيئة و تقييم أدائها 

ضح موقف المصروفات واإليرادات والمركز المالي       إعداد الحسابات الشهرية التي تو     -5

 .للهيئة وتقديمها لمجلس اإلدارة

 إعداد الحسابات الختامية المدققة للهيئة بعد انتهاء السنة المالية، وعرضها على مجلس             -6

اإلدارة وإرسـالها إلى الجهات المختصة خالل شهر من تاريخ موافقة مجلس اإلدارة             

 . عليها

أجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن نشاط الهيئة بصفة            موافـاة الوزارة و    -7

وللمديـر العـام أن يفـوض غـيره مـن موظفي الهيئة في ممارسة بعض                . عامـة 

 .اختصاصاته

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعديل مسمى الرئيس التنفيذي   وتم , 54/99استبدلت بالمرسوم السلطاني رقم *     
 .حيثما ورد في قانون التأمينات االجتماعية إلى مسمى المدير العام

 .54/99استبدلت الفقرة األولى من هذه المادة بالمرسوم السلطاني رقم **    
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 الفصل الثاني

 النظام المالي للهيئة

 . كل فرع من فرعي التأمينات اإلجتماعية ينشأ حساب مستقل ل ) :10(مادة 

 .يفحص المركز المالي للهيئة مرة على األقل كل ثالث سنوات بمعرفة خبير إكتواري أو أكثر ) :11(مادة 

  ويجـب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة االلتزامات القائمة ، فإذا تبين وجود عجز في                 

ه ، ويعتبر ما تدفعه الخزانة العامة قرضاً على الهيئة          أموال الهيئة التزمت الخزانة العامة بسداد     

تلـتزم بسداده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة ، ويجب في هذه الحالة أن يوضح                  

 .الخبير أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتالفيه

مالية   أمـا إذا تبيـن وجـود أمـوال فائضة فترحل إلى حساب خاص يفتح وفقاً للنظم ال                  

المعمـول بهـا فـي الدولة ، وال يجوز التصرف فيه إال بموافقة مجلس اإلدارة وبالتنسيق مع                  

 : وزارة المالية في األغراض اآلتية 

 . تسوية كل أو بعض العجز الذي أدته الخزانة العامة-أ

 . تكوين احتياطي عام وإحتياطيات خاصة لألغراض المختلفة-ب

لية للهيئة اعتبارا من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام عدا السنة               تبدأ السنة الما  ) : 12(مـادة   

 .المالية األولى فتبدأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية ديسمبر من العام التالي

 

 الباب الثالث

 اشتراكات التأمين ومواعيد دفعها

ص عليها في هذا القانون على أساس األجر األساسي الذي          تحسب اشتراكات التأمين المنصو    ) :13(مادة  *  
كما يحسب االشتراك بالنسبة إلى العامل الذي يتقاضى أجره بالقطعة          . يتقاضـاه المؤمن عليه   

أو باإلنـتاج أو بالسـاعة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في                 
لى اقتراح مجلس اإلدارة قراراً بالمواعيد      ويصدر الوزير بناء ع   . الـثالثة أشـهر األخـيرة     

والشـروط التي تتبع في تحصيل االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة للهيئة طبقاً ألحكام             
 .هذا القانون

  يجب أال يقل االشتراك الذي يؤدي للهيئة بالنسبة للعامل المؤمن عليه عن االشتراك الذي يؤدي                 ) :14(مادة  
 .األدنى المقرر لألجورعن عامل يتقاضى الحد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).48/94(المعدل بالقرار رقم ) 126/92(صدر تنفيذاً لذلك القرار الوزاري رقم *  
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  تعتـبر االشتراكات المنصوص عليها في القانون المستحقة عن كل شهر سواء المقتطعة من                ) :15(مـادة   

عليهم أو التي يؤديها صاحب العمل واجبة األداء للهيئة خالل الخمسة عشر            أجـور المؤمن    

 .يوماً األولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه االشتراكات

    يلتزم صاحب العمل بدفع كامل اإلشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه إلى الهيئة في                  ) :16(مادة  

ة السابقة وهو وحده المسئول قبل الهيئة عن دفعها ، وله مقابل            المـيعاد المشار إليه في الماد     

ذلـك أن يقـتطع من أجر المؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع إليه                    

 . أجره

  يلتزم كل صاحب عمل خاضع للقانون لم يشترك في التأمين عن كل أو بعض عماله ، أو لم                    ) :17(مـادة   *

أساس األجور الحقيقية ، أو لم يؤد مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها            يـؤد اإلشـتراكات على      

أو امتنع أو تأخر عن سداد االشتراكات المستحقة في المواعيد          , ) 20(من المادة   ) 4(بالبـند   

من % 13.5بأن يؤدى إلى الهيئة مبلغاً إضافياً يقدر بنسبة         ) 15(المنصوص عليها في المادة     

دها أو من المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة ما لم تكن هناك             اإلشتراكات التي لم يؤ   

 .أسباب قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة وفقاً للضوابط التي يحددها في هذا الشأن

  يجـوز تقسيط المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على االشتراك في         ) :18(مـادة   

على خمسة أقساط سنوية على األكثر      ) 20( من المادة    4صوص عليها في الفقرة     التأمين والمن 

، ويدفـع صـاحب العمل كل قسط في نهاية كل سنة مع فائدة على ما يتبقى من المبلغ تحدد             

  % .3بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس اإلدارة بشرط أال تزيد نسبتها على 

ال الذين لديهم أنظمة للتقاعد عند العمل بهذا القانون إخطار الهيئة عن              على أصحاب األعم    ) :19(مادة  * * 

فإذا تبين  . هـذه األنظمـة مع بيان كاف بشروط هذه األنظمة والمزايا المقررة فيها للعمال               

للهيئة أن النظام الذي يديره رب العمل يوفر مزايا أفضل من تلك التي توفرها الهيئة ، يصدر            

راح مجلس اإلدارة قراراً باستثناء رب العمل من تطبيق أحكام القانون ،            الوزير بناء على اقت   

ويشـتمل القرار على الضوابط الالزمة لإلشراف على ذلك النظام ومراجعة حساباته بصفة             

أما األنظمة التي توفر نفس     . دوريـة للـتأكد مـن مالءمته لتغطية االلتزامات المترتبة عليه          

و أقل منها فيصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس اإلدارة قراراً           المزايا التي توفرها الهيئة أ    

 .بإدماجها في الهيئة ويحدد القرار القواعد واإلجراءات والمواعيد لهذا اإلدماج
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 60/97استبدلت بالمرسوم السلطاني رقم *      

دوق تقاعد مؤسسة بإدماج صن) 259/2000(صدر القرار الوزاري رقم * *   
 .خدمات الموانئ في الهيئة



  الباب الرابع
 فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لسبب غير مهني

 لالفصل االو
  التمويل

 

 :  يمول فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي )  :20(مادة 

 .من أجر المؤمن عليه شهرياً % 8 ـ الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة بواقع 1

 .من أجره شهرياً% 5 ـ  الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 2

من األجور الشهرية للمؤمن عليهم     % 2الخزانة العامة بواقع     ـ  المـبالغ التـي تلـتزم بها           3*

 .وتؤدى إلى الهيئة في أول الشهر التالي لتاريخ االستحقاق

 ـ  المـبالغ التي يؤديها صاحب العمل للهيئة نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة وفقاً لقانون               4**

ساسية للشركات وذلك عن    العمـل أو المنصوص عليها في عقد العمل أو لوائح النظم األ           

  .مدة الخدمة السابقة مباشرة على االشتراك في هذا القانون

 . ـ  ريع استثمار أموال التأمينات االجتماعية5

 . ـ  الهبات والوصايا والتبرعات واإلعانات التي يوافق عليها مجلس اإلدارة6

 .ا القانون ـ  المبالغ اإلضافية وفوائد التأخير المستحقة طبقاً ألحكام هذ7

 . ـ  القروض التي ترصد في ميزانية الدولة لتغطية العجز8

 . ـ  الموارد األخرى التي تخصص لهذا التأمين9

  يلتزم العامل في القطاع الخاص و المتقاعد من خدمة الحكومة والحاصل على :مكرراً ) 20(مادة *** 

زم صاحب العمل بسداد كما يلت, من أجره الشهري% 5معاش تقاعدي بسداد حصته بواقع 

من أجر العامل المؤمن عليه شهرياً % 8حصته للهيئة العامة للتأمينات االجتماعية بواقع 

و عند انتهاء خدمة هذا العامل تصرف إليه الهيئة مكافأة نهاية خدمة وفقاً ألحكام المادتين 

 . من هذا القانون دون أية مبالغ أخرى26 و 25
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 م1/1/1998اعتباراً من % 2عدلت هذه النسبة إلى *     

  60/97استبدلت بالمرسوم السلطاني رقم **    

 72/96اضيفت بالمرسوم السلطاني ***  

 

 الفصل الثاني

 ق معاش الشيخوخةاستحقا

  يستحق المؤمن عليه من الهيئة معاش الشيخوخة وفقاً لمدد اشتراكه في التأمين ابتداء من                )   :21(مـادة   *
 :تاريخ العمل بهذا القانون ، سواء كانت متصلة أو منفصلة في الحاالت اآلتية 

تراكه في التأمين    ـ  انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين من عمره متى كانت مدة اش               1
شهرا على األقل ، أو ببلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين من عمرها متى              ) 180(

 .شهراً على األقل) 120(كانت مدة اشتراكها في التأمين 

 ـ انـتهاء خدمـة المؤمـن عليه قبل بلوغه سن الستين من عمره متى كانت مدة اشتراكه في                    2
 ، أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين متى           شهراً على األقل  ) 240(التأمين  

 .شهراً على األقل) 180(كانت مدة اشتراكها 

ويخفـض المعـاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه وفقاً للجدول         
د في حاالت   وال يسري التخفيض بالنسب المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا البن          . المرافق) 3(رقم  

 .طلب المؤمن عليه أو المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة

 ـ انـتهاء خدمـة المؤمـن علـيه بعد سن الستين من عمره والمؤمن عليها بعد سن الخامسة                    3
شهراً على األقل منها ما ال يقل عن        ) 180(والخمسين متى كانت مدة االشتراك في التأمين        

 .تصلة خالل السنوات الخمس األخيرة السابقة على انتهاء الخدمةشهراً م) 36(

ويحسـب ضمن مدة االشتراك في التأمين بالبنود الثالثة السابقة المدد التي يتقاضى خاللها               
المؤمـن عليه بدالت يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل ، ويدخل              

المادة مدد الغياب بدون أجر ومدد الوقف عن        فـي حساب المدد المنصوص عليها في هذه         
 .العمل بدون أجر على أن تؤدى عن هذه المدد االشتراكات المقررة 

 

 الفصل الثالث 

 استحقاق معاشات العجز والوفاة الناشئين 

 عن سبب غير مهني

الستين أو قبل     إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز أو للوفاة بسبب غير مهني قبل بلوغه سن                 )  :22(مـادة   
بلـوغ المؤمـن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة في أي سن            

 :استحق المعاش للمؤمن عليه أو المؤمن عليها أو المستحقين عنهما بأحد الشروط اآلتية 
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وع  إذا بلغـت مدة االشتراك في التأمين ستة أشهر متصلة على األقل قبل حدوث العجز أو وق                 -أ  
 .الوفاة مباشرة

شهراً متقطعة منها على األقل ثالثة أشهر اشتراك        ) 12( إذا بلغـت مدة االشتراك في التأمين         -ب
 .في التأمين متصلة قبل حدوث العجز أو الوفاة مباشرة

فـإذا لـم يحدث العجز أو لم تقع الوفاة بعد استيفاء الحد األدنى لمدد االشتراك المشار إليها                   

السابقين وانقطع أيهما عن االشتراك في التأمين ألي سبب من األسباب           ) ب(أو  ) أ(بالبـند   
كـان أليهما أو للمستحقين عنهما حسب الحالة الحق في المعاش إذا حدث العجز خالل سنة                
من تاريخ االنقطاع عن االشتراك في التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن               

ـ        ين أو إذا وقعت الوفاة خالل سنة من تاريخ االنقطاع عن           علـيها سـن الخامسـة والخمس
االشـتراك فـي التأميـن بغض النظر عن السن ما لم تكن قد توافرت في شأن أيهما حالة                   

السابقة وكان هذا المعاش    ) 21(من المادة   ) 2(استحقاق المعاش المنصوص عليها في البند       
ر الصحة بكيفية إثبات العجز أو      ويصدر قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزي       . أفضـل * 

 .الوفاة

 60/97استبدلت الفقرتان األخيرتان من هذه المادة بالمرسوم السلطاني رقم *    

  تحسب للمؤمن عليه ضمن المدة المحسوبة لتقدير معاش الشيخوخة والعجز والوفاة             :مكرراً  ) 22(مادة   * * 
أو لـتقدير مكافأة مدد الخدمة السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمينات االجتماعية شريطة              

مدد للهيئة مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها أن يكـون صاحب العمل قد سدد عن تلك ال         
كما يجوز للمؤمن عليه ضم مدد اشتراك إعتبارية ضمن         ). 20(من المادة   ) 4(فـي الفقرة    

مـدد االشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بهدف استكمال المدد الالزمة الستحقاق             
لمنظمة لحساب المدد االعتبارية    وتصدر القواعد والشروط والجداول ا    . المعـاش أو لزيادته   

المشـار إلـيها ضمن مدد االشتراك في التأمين بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس                
 .اإلدارة

 

 الفصل الرابع

 استبدال المعاش

   يجوز للهيئة أن تستبدل بحق المستفيد من أصحاب المعاشات في معاشه مبلغاً إجمالياً يحدد                 )  :23(مـادة   
مة المستبدلة من المعاش ويجب أال يزيد المبلغ المستبدل على ربع المعاش ،             كرأسـمال للقي  

 . يتم استبدالهريالويحسب بواقع عشرة رياالت عن كل 

ويتم االستبدال في الحدود ووفقا للشروط واألوضاع وفي الحاالت التي يصدر بها قرار من               
 .الوزير بناء على اقتراح مجلس اإلدارة
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 الفصل الخامس 

 حقاق مكافأة نهاية الخدمة است

   إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق مكافأة نهاية                  )   :24(مادة  
 .الخدمة بشرط أال تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة

على أساس آخر أجر أساسي       تحسب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة            )   :25(مادة  
تقاضـاه العـامل عند انتهاء خدمته بواقع أجر شهر واحد عن كل سنة من الثالث سنوات                 

األولـى من سنوات اشتراكه في التأمين وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثالث               
 .سنوات األولى 

 ).11/93(نفيذاً لذلك القرار الوزاري رقم صدر ت*  

 ).60/97(أضيفت بالمرسوم السلطاني رقم * * 

للمستحقين للمعاش وبالشروط واألوضاع      تدفـع المكافأة المشار إليها عند وفاة المؤمن عليه            )   :26(مـادة   
 .المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون

 

 الفصل السادس

 حساب معاش الشيخوخة والعجز والوفاة

 بسبب غير مهني

   يحسـب معاش الشيخوخة بواقع جزء من أربعين من المتوسط الشهري لألجر المستحق                )   :27(مـادة   *
ساسه اشتراك التأمين خالل السنتين األخيرتين من مدة        للمؤمـن علـيه والمسـدد علـى أ        

االشـتراك فـي التأميـن أو مـدة االشتراك أن قلت عن ذلك ، مضروباً في عدد سنوات                   
 .االشتراك الكاملة في التأمين

  يـراعى عند حساب المتوسط الشهري لألجور المشار إليها في المادة السابقة أال               :مكـرراً   ) 27(مـادة   **
ق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية السنوات الثالث األخيرة من              يجـاوز الفر  

فإذا تجاوز الفرق هذا الحد     % 40خدمـته أو مدة خدمته إن قلت عن ذلك وأجره في بدايتها             
 .  فال تدخل الزيادة في متوسط األجر الشهري الذي يربط على أساسه معاش الشيخوخة

من األجر عند حدوث الوفاة     % 40ش في حالة العجز أو الوفاة على أساس           يحسب المعا   )   :28(مادة  ***
أو العجـز أو جـزء من أربعين من األجر األخير المستحق للمؤمن عليه مضروباً في عدد      

 .سنوات االشتراك أيهما أكبر

 

 الفصل السابع 

 األحكام العامة للتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة
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مدد االشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل في كل مدة ، ثم يجبر                   في حساب      )  :29(مادة  
كسـر السـنة في مجموع هذه المدد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن                  

 .عليه المعاش

   فـي حالة تعيين أحد األشخاص المعاملين بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي                 )  :30(مـادة   
الحكومة الُعمانيين بالقطاع الخاص ، وخضوعه ألحكام هذا القانون أو  العكس يلتزم كل من            
صندوق المعاشات والمكافآت والهيئة العامة للتأمينات االجتماعية بتحويل حصيلة االشتراك          
التـي اقتطعـت من مرتبه وحصة الحكومة التي أديت لحسابه أو حصيلة حصة العامل في                

لشيخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل وحصة الخزانة العامة         اشـتراكات تأمين ا   
 التي أديت لحساب المؤمن عليه إلى الجهة التي يعامل بقانونها ، وتطبق في هـذه الحالـة 

 60/97استبدلت بالمرسوم السلطاني رقم *      

 60/97اضيفت بالمرسوم السلطاني رقم **    

 60/97استبدلت بالمرسوم السلطاني رقم ***  
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أحكام قانون الجهة المحولة إليها الحصيلة مع ضم المدتين السابقة والالحقة إذا لم               
م الذي كان يخضع له ، ويبدأ باستقطاع نسبة االشتراك  يكـن قد صرف مستحقاته وفقاً للنظا 

أما إذا كان قد تم صرف مستحقاته فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة             . مـن تاريخ تعيينه   
أن يقدم طلباً بذلك خالل ستة أشهر من تاريخ تعيينه وأن يقوم برد مكافأة نهاية الخدمة التي                 

ند التعيين الحد األقصى المنصوص عليه في وإذا كان الشخص قد بلغ معاشه ع. صرفت له 
القـانون الـذي كان معامالً به فال تحول الحصيلة  ويستحق عن المدة الجديدة مكافأة نهاية                 

 .الخدمة متى استوفى الشروط الالزمة لذلك

 

 الباب الخامس

 فرع التأمين ضد اصابات العمل واألمراض المهنية

 الفصل األول 

 التمويل والعناية الطبية

 :   يمول فرع التأمين ضد إصابات العمل واألمراض المهنية مما يلي )   :31(مادة 

من أجور  %) 1( ـ االشـتراكات الشـهرية التـي يلتزم أصحاب األعمال بأدائها للهيئة بواقع               1
 .عمالهم الشهرية ، ويلتزم صاحب العمل وحده بأداء هذا االشتراك

ها بالبند السابق وفي حالة وجود فائض يرحل إلى          ـ ريـع اسـتثمار االشـتراكات المشار إلي         2
 .من هذا القانون) 11(الحساب المنصوص عليه في المادة 

  تلـتزم الهيئة بتوفير العناية الطبية للمؤمن عليه في حالة إصابة العمل وتشمل العناية ما                 )   :32(مـادة   
 :يلي 

 .ن والخدمات الملحقة ـ خدمات األطباء العامين واألخصائيين والمساعدين الطبيي1

 . ـ العالج واإلقامة بالمستشفيات2

 . ـ توفير وتقديم األدوية والمواد الطبية الالزمة3

 . ـ إجراء العمليات الجراحية وصور األشعة وغيرها من البحوث الطبية 4

 ـ توفـير الخدمـات التأهيلـية واألطـراف الصناعية ونحوها وأية تجهيزات طبية وجراحية                5
 .اإلصابةالستدراك 

 ـ نفقـات انتقال المصاب من مكان العمل أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى لتلقي                  6
وتحدد بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس اإلدارة         . العـالج وكذلـك نفقـات عودته      

 .القواعد الخاصة بتقدير نفقات االنتقال

 أو أية جهة أخرى لتقديم العالج       وعلـى الهيـئة إبـرام اتفاقيات خاصة مع وزارة الصحة           
بالفـئات التـي تحددها أو نظير مبلغ مقطوع وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير                 

 .بناء على ما يتم االتفاق عليه بينه وبين وزير الصحة وموافقة مجلس اإلدارة
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 الفصل الثاني

 البدالت اليومية في حالة اإلصابة

 العمل أجر يوم اإلصابة أياً كان وقت وقوعها وإذا حالت اإلصابة بين المؤمن                 يتحمل صاحب    )  :33(مادة  
عليه وبين أداء عمله أوقف صرف مرتبه ، وتتحمل الهيئة بدالً يومياً تقوم بصرفه للمصاب               
فـي مواعيد صرف األجور طوال مدة عجزه عن أداء عمله حتى شفائه أو استقرار حالته                

 .ث الوفاة أي الحاالت أسبقبثبوت العجز المستديم أو حدو

وتعتبر في حكم اإلصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها ، وكذلك كل حالة مرضية                 
المرافق تظهر أعراضها خالل سنة من تاريخ انتهاء        ) 1(مهنية مما هو مبين بالجدول رقم       

 .خدمة المؤمن عليه

ر اليومي للمصاب طوال مدة عجزه عن العمل        من األج %) 75(   يكـون البدل المشار إليه         )   :34(مـادة   

 ).30(ويقدر هذا البدل على أساس األجر الشهري المسدد عنه االشتراك مقسوما على 

 :  ال يستحق البدل اليومي لإلصابة والتعويض عن العجز الدائم في الحاالت التالية )   :35(مادة 

 .أ ـ إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه

 :إلصابة بسبب انحراف مقصود في السلوك من جانب المصاب ويعتبر كذلك ب ـ إذا حدثت ا

 . ـ كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات1

 . ـ كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في مكان ظاهر في محل العمل2

 تزيد نسبته عن    وذلك كله ما لم ينشأ عن اإلصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم              

وال يجوز التمسك بالحاالت السابقة إال إذا ثبت ذلك من          . من العجز الكامل المستديم   %) 25(

 ).48(التحقيق الذي يجرى وفقاً لحكم المادة 

 

 الفصل الثالث 

  التعويض والمعاش في حالة إصابة العمل

بالمائة من  ) 30(ذي ال تصل نسبته إلى         في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن اإلصابة ال           )  :36(مادة  

مرة من ) 36(العجـز الكلي المستديم يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يساوي            

المعـاش الشهري المحدد للعجز الدائم الجزئي الذي كان يفترض أن يطالب به طبقاً للمادة               

نهاء خدمة العامل   وال يجوز لصاحب العمل إ    . التالـية تـبعاً للنسبة المئوية للعجز الحاصل       

 .بسبب العجز الجزئي المذكور بالفقرة السابقة 
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أو % 30أ ـ فـي حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن إصابة عمل والذي تعادل نسبته                )  :  * 37(مـادة   
تجاوزها وال تصل للعجز الكلي الدائم يحق للمصاب تقاضي معاش يساوي نسبة ذلك العجز              

ئم ، ويجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره من العمل دون حدود            من معاش العجز الكلي الدا    
 .مادامت نسبة اإلصابة لم تصل للعجز الكلي الدائم

ب ـ وإذا نشـأ عن إصابة العمل عجز دائم كلي أو وفاة المصاب يستحق المؤمن عليه أو                   
 .بالمائة من األجر الخاضع لالشتراك) 75(المستحقين عنه معاشاً شهرياً يعادل 

 :  تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقاً للقواعد اآلتية )  :38(ادة م

المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة        ) 2( ـ إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم         1
 .العجز الكلي المبينة به

عامل من عجز    ـ  إذا لـم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب ال                 2
 .في مقدرته على الكسب ، على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية

 ـ  إذا كـان للعجـز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته األصلية                   3
فيجـب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيالً مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة                

 .المرافق لهذا القانون) 2(على النسب المقررة لها في الجدول رقم العجز في تلك الحاالت 

من هذه المادة وكذلك الجدول رقم      ) 1(المشار إليه بالبند رقم     ) 2(ويجوز تعديل الجدول رقم      
بقرار من مجلس الوزراء بناء على      ) 33(المشـار إلـيه فـي الفقرة الثانية من المادة           ) 1(

 .ير الصحةعرض الوزير بعد التنسيق مع وز

  إذا كـان قد سبق للمصاب أن لحقته إصابة عمل أو انتكست إصابته أو حدثت لها مضاعفة                   )   :39(مـادة   
 :روعي في تعويضه عن اإلصابة الجديدة القواعد اآلتية 

%) 30( ـ  إذا كانـت نسـبة العجـز الناشئ عن اإلصابة الجديدة واإلصابات السابقة أقل من                   1
األخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها واألجر         عوض المصاب عن إصابته     

 .الخاضع لالشتراك وقت اإلصابة األخيرة

أو %) 30( ـ  إذا كانـت نسـبة العجز الناشئ عن اإلصابة الجديدة واإلصابات السابقة تساوي                 2
 :أكثر فيعامل المصاب على الوجه األتي 

ة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على        أ  ـ  إذا كـان المصاب قد عوض عن إصابته السابق            
أسـاس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها واألجر الخاضع لالشتراك وقت اإلصابة             

 .األخيرة

ب ـ  إذا كـان المصاب مستحقاً لمعاش العجز  يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن     
ة األخيرة بشرط أال يقل ذلك      إصـاباته جمـيعها واألجـر الخاضع لالشتراك وقت اإلصاب         

 .المعاش عن معاشه عن اإلصابة السابقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .60/97(استبدلت هذه الفقرة بالمرسوم السلطاني رقم *          
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ره ومهنته وملكاته     تقـدر نسبة العجز الدائم تبعاً لطبيعة العاهة للمصاب وحالته العامة وعم             )   :40(مـادة   
) 2(الجسـدية والعقلـية وإمكانياته وقدرته المهنية ، ويكون ذلك باالسترشاد بالجدول رقم              

المرافق ، وتمنح التعويضات ومعاشات العجز الدائم بصورة مؤقتة ويجب على الهيئة إعادة             
عـرض المصاب لفحوص طبية دورية خالل أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ، ما لم                

ويكون إثبات العجز   . ر اللجـنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير خالل هذه المدة             تقـر 
الدائـم ودرجـته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من    

 .اللجنة الطبية المختصة

ستة أشهر خالل     لكل من المصاب وجهة العالج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل               )   :41(مـادة   
السـنة األولـى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خالل الثالث سنوات التالية ، وعلى                 
اللجـنة الطبية المختصة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة ، وال يجوز إعادة التقدير                 
بعـد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ، ويتم إعادة الفحص بمعرفة اللجنة الطبية                

 .المختصة

  في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقاً للمادة السابقة تراعى القواعد اآلتية                 )   :42(مادة  
: 

أ  ـ  إذا كـان المؤمـن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز أو يوقف اعتباراً من أول الشهر                     
ة الفحص الطبي وذلك وفقاً     التالي لثبوت درجة العجز األخيرة ، أو تبعاً لما يتضح من إعاد           

لما يطرأ على درجة العجز من زيادة أو نقص حسب الحالة ، وإذا نقصت درجة العجز عن                 
أوقـف صـرف المعاش نهائياً ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً لحكم              %) 30(

 ).36(المادة 

ة تعويضاً من   ب ـ إذا كـان المؤمـن عليه سبق أن عوض عن درجة العجز التي قدرت أول مر                 
 :دفعة واحدة يراعى ما يلي 

 ـ  إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن                   1
استحق المصاب تعويضاً محسوباً على أساس النسبة األخيرة واألجر المتخذ أساساً           %) 30(

ه التعويض السابق صرفه له ، وال  لالشتراك عند ثبوت العجز في المرة األولى مخصوماً من
 .يترتب على نقصان العجز عن النسبة المقدرة من قبل ، المساس بالتعويض السابق صرفه

أو أكثر استحق المصاب    %) 30(ـ إذا كانـت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ             2
 ثبوت العجز في    على أساس األجر عند   ) أ(فقرة  ) 37(معاش العجز محسوباً وفقاً لحكم المادة       

 .المرة األولى

ويصرف إليه هذا المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز األخيرة              
مخصـوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له   
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اش شهرياً لحين   على أساس درجة العجز المقدرة في المرة األولى وذلك في حدود ربع المع            
 .استيفاء ما سبق صرفه من تعويض

  للمؤمـن عليه المصاب أن يتقدم إلى الهيئة بطلب إعادة النظر في قرار جهة العالج وذلك                  )   :43(مـادة   
 .خالل أسبوع من تاريخ انتهاء العالج أو من تاريخ العودة إلى العمل

ي قرار اللجنة الطبية بعدم ثبوت كمـا يكون له الحق في أن يطلب من الهيئة إعادة النظر ف   
العجـز أو بـتقدير نسبته وذلك خالل شهر من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة ، ويقدم الطلب                 

 .مرفقاً به شهادة طبية مؤيدة لوجهة نظره

  على الهيئة إحالة طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية المشار إليه في المادة السابقة إلى      )   :44(مـادة   
جـنة الطبية االستئنافية ، وعليها إخطار المصاب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول             الل

خـالل أسبوع على األكثر من تاريخ وصول القرار إليها ، ويكون هذا القرار نهائياً وملزماً                
 .للطرفين ، وعلى الهيئة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات

اش العجز اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد           يجـوز للهيئة أن توقف صرف مع        )   :45(مـادة   
إلعـادة الفحـص الطبـي بمعرفة اللجنة الطبية المختصة وذلك إذا لم يتقدم صاحبه إلعادة                
الفحـص الذي تطلبه الهيئة في الموعد الذي تخطره به ، أو إذا امتنع عن الخضوع للعالج                 

ى التأهيل الذي تقرره اللجنة الطبية      وللـزيارات والفحـوص الطبـية ، أو عن المواظبة عل          
 .المختصة أو إذا لم يمتنع عن ممارسة أي نشاط غير مسموح به بمعرفة اللجنة المذكورة

ويسـتمر وقـف صـرف المعـاش إلى حين زوال أسبابه أو إلى أن يتقدم صاحبه إلعادة                   
ها الفحـص، فـإذا أسـفرت إعادة الفحص عن نقص درجة العجز عن النسبة السابق تقدير               

اعتـبرت النسبة الجديدة أساساً للتسوية اعتباراً من التاريخ الذي كان محدداً إلعادة الفحص              
 .الطبي

 .ويجوز للهيئة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص إذا قدم أسباباً مقبولة 

 .وتتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي 

  علـى العامل المصاب أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه بأي حادث يكون سبباً في إصابته                    :) 46(مـادة   
والظـروف التـي وقـع فيها متى سمحت حالته بذلك ، ويعتبر صاحب العمل بأنه قد أبلغ                  

 :بالحادث وذلك في األحوال اآلتية 

مهنته أو في أي مكان     أ  ـ  إذا توفـى العامل في أو حول مبنى يستعمله صاحب العمل أو تابعة ل                 
كـان العامل وقت وقوع الحادث يعمل فيه تحت إشراف صاحب العمل أو أي شخص أخر                

 .مسئول تجاه صاحب العمل

ب ـ  إذا عولج العامل أو قدمت إليه اإلسعافات األولية من أي نوع في مكان الحادث أو في محل                    
 .يستعمله صاحب العمل أو تحت إشرافه

 .مل أو أي شخص مسئول تجاهه قد أحيط علماً بالحادث من أي مصدرج  ـ إذا كان صاحب الع
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  علـى صـاحب العمـل أو المشـرف المسئول أن يبلغ كالً من دائرة أو مكتب التأمينات                    )   :47(مـادة   
االجتماعـية والشـرطة عن كل إصابة عمل تقع بين ُعماله خالل أربع وعشرين ساعة من          

 .ب أو لمرافقة صورة من هذا اإلخطارعلمه بوقوعها وأن يسلم للعامل المصا

ويجـب أن يتضـمن اإلخطـار اسـم العامل وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع                 
 اإلصابة والجهة التي نقل إليها المصاب للعالج وكذلك أسماء وعناويـن أي من أقاربــه

 تعده الهيئة   ويكون اإلخطار وفقاً للنموذج الذي    . المعروفيـن وأجره في يوم وقوع الحادث       *  
 .لهذا الغرض

 تجـري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً في كل بالغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف                 ) :48(مـادة   
الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود ، كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث                

 فيه كذلك أقوال صاحب     نتيجة عمد أو سؤ سلوك فاحش مقصود من جانب المصاب ويثبت          
العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك ، وعلى هذه الجهة إبالغ دائرة                
أو مكتـب التأمينات االجتماعية بصورة من التحقيق ولدائرة أو مكتب التأمينات االجتماعية             

 .أن يطلب استكمال التحقيق إذا رأى سبباً لذلك
إذا حالت اإلصابة بين المؤمن عليه وبين       ) 34(بدل اليومي المشار إليه بالمادة        يتم صرف ال    )   :49(مـادة   

 .أداء عمله بناء على شهادة طبية من الجهة المعالجة
                     ويكون صرف البدل اليومي المشار إليه بالفقرة السابقة على فترات وفقاً لما يحدده القرار

ى موافقة مجلس اإلدارة كما يحدد القرار بيانات الشهادة الطبية          الصـادر من الوزير بناء عل     * *  
 .المشار إليها

   يستحق المؤمن عليه البدل اليومي خالل فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو                  )   :50(مادة  
اسـتبدال الجهاز التعويضي أو الطرف الصناعي وذلك على أساس أجر اشتراكه من تاريخ              

فإذا كان المؤمن عليه صاحب معاش أوقف صرفه خالل فترة استحقاقه للبدل ما              .االنقطاع
لـم يكـن البدل أقل من المعاش فيستمر صرفه ، على أن تعتمد فترة االنقطاع المشار إليها                  

 .بالفقرة السابقة من طبيب المستشفى العام

 

 الباب السادس 

 معاشات المستحقين وشروط استحقاقهم
إذا توفـى المؤمـن عليه أو صاحب المعاش ، يكون للمستحقين المبينين أدناه الحق في       *** )  :51(مـادة   

 :أنصبة من المعاش وفقاً لما يلي 
 .وتشمل األبناء والبنات) أ(المجموعة : أوالً   
 .        يكون نصيبهم نصف المعاش المستحق ويقسم بالتساوي اذا كانوا أكثر من واحد  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).107/96(صدر تنفيذاً لذلك القرار الوزاري رقم *  

 .بشأن النموذج الخاص بتسوية وصرف حقوق المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش) 127/92(صدر القرار الوزاري رقم * *    

 ).60/97(قم من هذه المادة بالمرسوم السلطاني ر) 1(استبدلت الفقرة * * * 
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أو الزوج إذا كان صاحب المعاش      (وتشمل األرملة أو األرامل     ) ب( المجموعـة    :ثانـياً     
 ).أنثى

يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بين األرامل بالتساوي إذا كن أكثر من              
 .واحدة

 .وتشمل األب واألم واألخوة واألخوات) ج(  المجموعة :ثالثاً   
 .بهم ربع المعاش المستحق ويقسم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد         يكون نصي 

 :  يشترط الستحقاق المعاش للمبينين في المادة السابقة ما يلي )   :52(مادة 

 :أال يكون قد تجاوز سن الثانية والعشرين ، ويستثنى من ذلك : أ  ـ  االبن 
 المختصة ، ويكون التحقق من ذلك        ـ  مـن يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية            1

كل سنتين إال إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه ففي هذه الحالة ال يشترط التحقق                
 .ويستمر استحقاق المعاش

 ـ  الطالـب في إحدى مراحل التعليم التي ال تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط أال يتجاوز                  2
 .سنه السادسة والعشرين

أن تكون غير متزوجة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه               : نـت   ب ـ  الب   
 .إذا طلقت أو ترملت

عدم الزواج ، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت                : األرملة  ) ج  
 أو ترملت مرة أخرى ، 

مل أو الكسب بتقرير من السلطة الطبية       أن يكون الزوج مصاباً بعجز يمنعه عن الع       : الزوج  )   د  
المختصـة ، ويكـون التحقق من ذلك كل سنتين إال إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال                 

 .شفائه ، ففي هذه الحالة ال يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش
من أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك            : األب واألم   )  هـ

وزارة الشـئون االجتماعية والعمل والتدريب المهني ويسقط حقهما في المعاش إذا زال             * 
 .هذا السبب

وزارة *  أن يكون معتمداً في معيشته على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من               :األخ    )  و    
الشـئون االجتماعـية والعمل والتدريب المهني وبشرط عدم تجاوزه سن الثانية والعشرين             

 :يستثنى من ذلك و
 ـ  مـن يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة ، ويكون التحقق من ذلك                   1

كـل سـنتين إال إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه ـ ففي هذه الحالة ال يشترط                  
 .التحقق ويستمر استحقاق المعاش

رحلة التعليم الجامعي وبشرط أال يتجاوز       ـ  الطالـب في إحدى مراحل التعليم التي ال تتجاوز م            2
 .سنه السادسة والعشرين

 أن تكـون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش بموجب شهادة              :األخـت   )  ز    
وزارة الشئون االجتماعية والعمل والتدريب المهني ويسقط حقها في المعاش إذا           * بذلك من   

 .طلقت أو ترملتتزوجت ويعود لها الحق في المعاش إذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).85/97(عدلت بالمرسوم السلطاني رقم * 
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أو سقط حق أيهم فيه     ) 51(  إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها طبقاً للمادة              )   :53(مادة  
 :يلي يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقاً لما ) 52(طبقاً للمادة 

أ  ـ  نصـيب أي مجموعة في حالة عدم وجودها بالكامل يؤول إلى أفراد المجموعتين األخريين                  
 .ويقسم بينهم بالتساوي

ب ـ  نصـيب أي فـرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول إلى باقي أفراد ذات المجموعة ويقسم                   
 .بينهم بالتساوي إذا تعددوا

ة طبقاً لنص المادتين السابقتين يؤول المعاش كامالً        ج  ـ فـي حالة وجود مجموعة واحدة مستحق         
 .إلى هذه المجموعة ويقسم بين أفرادها بالتساوي إذا تعددوا

د   ـ يـؤول المعـاش إلـى الهيئة في حالة عدم وجود من يستحق المعاش طبقاً لنص المادتين                      
 .السابقتين من هذا القانون

د من الهيئة طبقاً ألحكام هذا القانون وإذا استحق أكثر            ال يجوز صرف أكثر من معاش واح        )   :54(مـادة   
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجمع األوالد والبنات بين         . مـن معاش صرف األكبر قيمة     

كما تجمع األرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها         . المعاشـين المستحقين عن والديهم    
مع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها الناتج        بصـفتها مستفيدة بأحكام هذا القانون ، كما تج        

 .عن عملها

 الباب السابع

 المنح اإلضافية

 أو للوالدين أو    -   يصرف ألرملة المؤمن عليه أو ألرملة صاحب المعاش أو ألرشد أوالده               )   :55(مادة  * 

 منحة تعادل أجر ثالثة أشهر على       -أحدهمـا فـي حالة عدم وجود أرمله أو أوالد بالغين            

ـ  اس األجـر الخاضع لالشتراك إذا كان في الخدمة ، وتعادل معاش ثالثة أشهر إذا كان                أس

 .صاحب معاش

  تصرف إلى االبنة التي تتقاضى معاشاً وفقاً ألحكام هذا القانون بمناسبة زواجها منحة زواج           )   :56(مـادة   
ي أخر  مرة قيمة المعاش الذي تستفيد منه ، ويتوقف صرف المعاش ف           15يسـاوي مـبلغها     

 .الشهر الذي جرى فيه الزواج ، وتصرف منحة الزواج مرة واحدة

   تصـرف منحة عند وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش تعادل أجر ثالثة أشهر                  )  :57(مـادة   * * 
 على أساس األجر الخاضع لالشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل معاش ثالثة أشهر إذا كان

 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .39/93 ـ ويراجع القرار الوزاري رقم 60/97استبدلت بالمرسوم السلطاني رقم   *    

  .39/93 ـ ويراجع القرار الوزاري رقم 60/97استبدلت بالمرسوم السلطاني رقم **    
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يمة المنحة  على أن ال تتجاوز ق    . صاحب معاش وذلك لمواجهة مصاريف الجنازة و العزاء       
ويكون صرف المنحة ألرملة المتوفى أو ألرشد أوالده        . في جميع األحوال ألف ريال عماني     

فـإذا لـم توجـد أرملـة أو أبناء بالغين صرفت إلى الشخص الذي يثبت قيامه بصرف                  , 
 .  مصاريف الجنازة و العزاء بموجب شهادة معتمدة من الوالي أو من يفوضه

لة فقد المؤمن عليه أو فقد صاحب المعاش ، يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية                أ ـ في حا     )   :58(مادة  
تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى                

وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر         . أن يظهـر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً        
 .دل المعاش المقرر في حالة الوفاة في فرع التأمين ضد إصابات العملاإلعانة بما يعا

ويحـدد الوزيـر ـ بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ـ اإلجراءات الواجب اتخاذها إلثبات                
وبعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماً يعتبر              . حالـة الفقد  

 الخدمة وذلك في تقدير المعاش وفقاً ألحكام هذا القانون ،           تـاريخ الفقـد هـو تاريخ انتهاء       
 .ويستمر صرف اإلعانة بعد ذلك باعتبارها معاشاً

ب ـ إذا لم تتوافر في المؤمن عليه في الحالة السابقة شروط استحقاق المعاش صرفت إلى                 
وفاته وعاد إلى   المستحقين عنه مكافأة نهاية الخدمة التي كان يستحقها ، فإذا لم يثبت فقده أو               

العمـل ، الـتزم برد قيمة المكافأة التي صرفت إلى المستحقين عنه وفقاً للقواعد والشروط                
 .التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس اإلدارة

 ال تسري األحكام المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون على من تنطبق               : مكرراً  ) 58(مادة  *  
 .مكرراً منه) 20(ه أحكام المادة علي

 
 الباب الثامن

 أحكـــام عامـــة
    يجـب علـى صاحب العمل أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل أي عامل جديد يلتحق                    )  :59(مـادة   * * 

بالعمل لديه وذلك خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ التحاقه بالعمل ، كما يجب                
هاء خدمة أي عامل لديه في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ             عليه إخطار الهيئة بإنت   

ويلزم صاحب العمل بآداء مبلغ قدره      . إنتهاء الخدمة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض         
خمسـة ريـاالت عمانية شهرياً عن كل عامل يتأخر في تسجيله أو عن عدم إخطار الهيئة                 

 قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة وفقاً للضوابط        بإنـتهاء خدماتـه ، ما لم تكن هناك أسباب         
ويحدد بقرار من الوزير بناًء على إقتراح مجلس اإلدارة         . التـي يحددهـا فـي هذا الشأن         

طـريقة التسجيل في الهيئة لكل من أصحاب األعمال والمؤمن عليهم الخاضعين ألحكام هذا      
 .القانون والمستندات والبيانات الالزمة إلجراء التسجيل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 72/96أضيفت بالمرسوم السلطاني رقم *    

 ).60/97(استبدلت بالمرسوم السلطاني رقم * * 
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  تقوم الهيئة العامة بحصر المنشآت وأصحاب األعمال خالل المدة التي يحددها القرار الصادر               )   :60(مادة  
لمرحلة األولى والمراحل التالية من التطبيق ،       مـن الوزيـر بالتطبـيق الفعلي للقانون في ا         

وكذلك حصر عمالهم وتسجيلهم لديها ، ويجري ترقيم أصحاب األعمال والُعمال وفقاً للترقيم             
 .الذي يصدر به قرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة

وباألرقام الخاصة  وعلى أصحاب األعمال االحتفاظ باألرقام الخاصة باشتراكهم في التأمين           
بالعامليـن لديهم ، ويتعين عليهم أن يذكروا تلك األرقام في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ               

 .أحكام القانون كلما اقتضى األمر

  تصدر الهيئة بطاقة برقم التأمين الثابت لكل عامل لدى تسجيله ألول مرة ، ويحدد الوزير                 )   :61(مادة  * 
تراح مجلس اإلدارة بيانات تلك البطاقة واإلجراءات الواجب اتباعها         بقـرار منه بناء على اق     

 .بصددها

 :  يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس اإلدارة قراراً يتضمن ما يلي)   :62(مادة * * 

 ـ  بـيان السجالت والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل، وكذلك الملفات التي ينشئها لكل                 1
 .دات التي تودع بهامؤمن عليه والمستن

 ـ  البـيانات والـنماذج التـي يلـتزم صـاحب العمل بتقديمها للهيئة عن العاملين وأجورهم                   2
 .واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج

ويلـتزم صـاحب العمـل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهي مدة خدمتهم                 
 .ك قبل انتهاء الخدمة بثالثة أشهر على األقلبسبب بلوغ سن التقاعد وذل

  يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس اإلدارة المستندات الالزمة لتسوية وصرف               )   :63(مـادة   
 .الحقوق المقررة بهذا القانون

 صرف    يحدد الوزير بقرار منه بناء على اقتراح مجلس اإلدارة نظام ومواعيد وكيفية             )   :64(مـادة   *** 
الـبدالت والتعويضات والمكافآت والمعاشات والجهات التي تصرف منها كما يحدد القرار            

 .مستندات الصرف الالزمة لذلك
  تسقط حقوق الهيئة في كل األحوال قبل أصحاب العمل والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات               )   :65(مـادة   

 طلبها كتابةً بخطاب    والمسـتحقين عـنهم بمضـي سبع سنوات من تاريخ االستحقاق دون           
ويسقط حق المؤمن عليه أوالمستحقين عنه في البدالت        . موصى عليه بعلم الوصول قبل ذلك     

لإلصابة وفي منح نفقات الجنازة بمرور سنة واحدة على تاريخ اإلصابة أو الوفاة دون تقديم               
 طلـب بصرفها ويسقط الحق في بقية المنح األخرى والتعويضات والمعاشات بمرور خمس            

وتعتـبر المطالبة بأي من المبالغ       .سنوات على تاريخ االستحقاق دون تقديم طلب الصرف
المـتقدمة مـنطوية علـى المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الهيئة ويقطع سريان المدة               
المشـار إليها في الفقرة السابقة بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب الصرف               

 .المحددفي الموعد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).115/96(صدر تنفيذاً لذلك القرار الوزاري رقم *     

 .بإصدار الئحة صرف معاشات العجز والوفاة الناشئين عن سبب غير مهني) 38/93(صدر تنفيذاً لذلك القرار الوزاري رقم **   

 )38/93(وتراجع الئحة صرف المعاشات الصادرة بالقرار الوزاري ) 60/97(استبدلت بالمرسوم السلطاني رقم *** 
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  تقطـع مـدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا                 )   :66(مـادة   
 .القانون وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ

ـ          ي مواجهـة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق          وال يسـري الـتقادم ف
اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إال من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه ، كما                 
ال يسـري بالنسبة ألداء االشتراكات على أساس أجور غير حقيقية إال من تاريخ علم الهيئة                

 .بهذه الواقعة

ة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى             تلتزم الهيئ   )   :67(مـادة   
ولـو لـم يقـم صـاحب العمـل باالشتراك عنهم في الهيئة ، وتقدر الحقوق وفقاً لألحكام                   
المنصـوص علـيها في هذا القانون مادامت عالقة العمل قد ثبتت لدى الهيئة بين صاحب                

 البيانات الخاصة بمدة االشتراك في التأمين       ةبت الهيئة من صح   وإذا لم تتث  . العمل والعامل   
أو  األجـر ربط المعاش أو صرف التعويض على أساس مدة الخدمة واألجر غير المتنازع               

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد األدنى المقرر قانوناً لألجر في حالة             . عليهما
ة حق مطالبة صاحب العمل بجميع االشتراكات       عدم إمكان التثبت من األجر الحقيقي وللهيئ      

 .المقررة بهذا القانون وفوائد التأخير وكذلك المبالغ اإلضافية المستحقة وفقاً ألحكامه

  ال يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة حل المنشأة أو تصفيتها أو أفالسها أو إدماجها في        )   :68(مـادة   
صية أو بالبيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ،           غـيرها أو انـتقالها باإلرث أو بالو       

ويكـون الخلف مسئوالً بالتضامن مع صاحب العمل السابق أو أصحاب العمل السابقين عن              
 .تنفيذ جميع االلتزامات المستحقة عليهم للهيئة

المنازعة في    ال يجوز لكل من الهيئة أو المؤمن عليهم أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه                 )   :69(مادة  
قـيمة المعاش أو التعويض بعد مضي سنة من تاريخ اإلخطار بتسوية المعاش نهائياً أو من                
 .تاريخ صرف التعويض فيما عدا حاالت األخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية

ع أموال المدين ،       يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جمي             )  :70(مـادة   
 .وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة

وال يجـوز الحجـز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش والمستحقين                
عـنه لـدى الهيـئة إال لدين النفقة أو لدين الهيئة بما ال يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ                    *

 .ين النفقة أوالً ويخصص الباقي للوفاء بدين الهيئةبخصم د
 :  تعفى من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها متى وجدت )   :71(مادة 

 .  االشتراكات المستحقة وفقاً ألحكام هذا القانون-أ 
 .ب ـ البدالت والتعويضات والمعاشات والمنح واإلعانات التي تستحق طبقاً ألحكام هذا القانون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).38/93(من الئحة صرف المعاشات الصادر بالقرار الوزاري رقم ) 27(تراجع المادة * 
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كمـا تعفـى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها االستثمارية مهما كان نوعها من         

 .نونالضرائب وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القا

  يكـون لمن يندبهم المدير العام للهيئة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد                  )   :72(مـادة   

العمـل المعـتادة إلجـراء التحريات الالزمة واإلطالع على السجالت والدفاتر واألوراق             

دارية وعلى الجهات الحكومية واإل   . والمحـررات والمستندات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون       

موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام القانون وعلى جميع الجهات              

الحكومـية المختصـة تسـهيل مهمـتهم وتكون لهؤالء المندوبين سلطات ضبط المخالفات            

ويلتزم هؤالء باالحتفاظ بسر المهنة فيما يتعلق بالوقائع التي أطلعوا          . وتحريـر المحاضـر   

اء ممارستهم إلعمال وظيفتهم وال يجوز لهم أن يفشوا هذه الوقائع أو أن ينقلوها              علـيها أثن  

 .لغير الجهات المختصة

يجـب على أصحاب العمل أو ممثليهم أن يزودوا المندوبين المذكورين في المادة السابقة بكل               ) : 73(مـادة   

 :المعلومات الالزمة لتسهيل مهمتهم وخاصة المعلومات المتعلقة بما يلي 

عـدد العمـال الذيـن يستخدمونهم وأسمائهم وتواريخ التحاقهم بالعمل وتاريخ ميالدهم                       -أ

 .وأجر كل منهم

 . عدد العمال الذين يتركون خدمتهم وأسمائهم وتاريخ انتهاء الخدمة وأجور  كل منهم-ب

 . قيمة األجور المدفوعة شهرياً وطبيعتها وطريقة حسابها ودفعها- ج

 .ة العمل الجاري ومكانه وفروع العمل إن وجدت طبيع-  د

  

 البـاب التـاسـع

 العقـوبـات

يعاقـب صـاحب العمـل أو مدير المنشأة المسئول الذي يخالف أحكام هذا القانون ، وأحكام                 ) :  74(مـادة   
ال ) 100(القـرارات الوزاريـة الصادرة بشأنه بغرامة ال تقل عن           ) 500( وال تزيد على ري

ال   حدود الغرامة في حالة تكرار المخالفة ، وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين              ، وتضاعف  ري
 .ارتكب بشأنهم صاحب العمل مخالفة أو أكثر

مـع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز شهراً                 ) :  75(مـادة   
ال واحداً وبغرامة ال تزيد على مائة        ين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات        أو بإحدى هات   ري

غـير صـحيحة أو امتـنع عمـداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو                  
القرارات الوزارية المنفذة له بقصد االستفادة أو إفادة غيره من الحصول على التعويضات أو  
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اعف حدود هذه الغرامة    المعاشات أو المزايا األخرى المنصوص عليها في هذا القانون وتض         
في حالة تكرار المخالفة كما يحكم على الشخص المخالف باإلضافة إلى الغرامة المشار إليها              

 .برد المبالغ التي صرفت له بدون وجه حق

 .  تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها بسبب مخالفة أحكام هذا القانون) :76(مادة 

 

 البــاب العــاشــر

 تقاليحكــم ان

يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وباالتفاق مع وزارة المالية المبالغ الالزمة لتمكين              ) :  77(مادة
 .الهيئة من القيام بالنفقات األولية الالزمة إلدارتها

 

 )1(جدول رقم 

 جدول أمراض المهنة

الرقم 

 المسلسل

 العمليات أو االعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

التسمم بالرصاص     
 ومضاعفاته

 

 

 

 

 

 

 

 

التسمم بالزئبق 
 ومضاعفاته

أي عمـل يستدعي إستعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل               
 : ذلك 

) الخردة  ( صب الرصاص القديم والزنك القديم      . تـداول الخامات المحتوية على الرصاص     
) الخردة  (  في صناعة األدوات من سبائك الرصاص القديم والزنك القديم           العمل. في سبائك   

تحضير واستعمال ميناء الخزف    . صهر الرصاص   . فـي صـناعة مركـبات الرصاص        
المحـتوية علـى رصـاص التلمـيع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على               

ات المحتوية على الرصاص    تحضير أو استعمال البويات أو األلوان أو الدهان       . الرصـاص   
وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد             .  الـخ    …

 .المحتوية عليه 

 

 أي عمل يستدعي إستعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ، وكذا أي                
 .لمواد المحتوية عليهعمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو ا

 : ويشمل ذلك 

العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آالت المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة            
الخـام في صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية            

 .  الخ ……
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 )1(تابــع جدول رقم 

الرقم 

 المسلسل

 مليات أو األعمال المسببة لهذا المرضالع نوع المرض

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

التسمم بالزرنيخ      
 ومضاعفاته

 

 

 

 

التسمم باألنتيمون 
 ومضاعفاته

 

التسمم بالفسفور 
 ومضاعفاته

 

التسمم بالبنزول أو مثيالته    
ــيدية أو  ــباته االم أو مرك
ــتقاتها   ــية أو مش االزوت

 .ومضاعفات ذلك التسمم

 

سمم بالمنجنيز الت
 ومضاعفاته

 

 

 

التسمم بالكبريت 
 ومضاعفاته

أي عمـل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي              
. عمـل يسـتدعي الـتعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه               

 : ويشمل ذلك 

خ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو           العملـيات التي يتولد فيها الزرني     
 .مركباته

 

أي عمـل يستدعي استعمال أو تداول األنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ، وكذا                
 .أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة االنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه

 

اول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ، وكذا أي           أي عمل يستدعي استعمال أو تد     
 .عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه

 

كـل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض ألبخرتها     
 .أو غبارها

 

 

 

 المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ، وكذا          كـل عمل يستدعي استعمال أو تداول      
. كل عمل يستدعي التعرض ألبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه               

 :  ويشمل ذلك 

 .  الخ…العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وصحنها وتعبئتها 

 

ت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل         كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبري      
. عمـل يسـتدعي التعرض ألبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه                

 : ويشمل ذلك 

 .  الخ …التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت 
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 )1(تابــع جدول رقم 

الرقم 

 المسلسل

  المسببة لهذا المرضالعمليات أو األعمال نوع المرض

9 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

التأثر بالكروم وما ينشأ عنه     
 .من قرح ومضاعفات

 

الـتأثر بالنـيكل أو ما ينشأ       
 .عنه من مضاعفات وقرح

 

 

التسمم بأول أكسيد الكربون 
وما ينشأ عنه من 

 .مضاعفات

 

التسـمم بحامض السيانور    
ومركباته وما ينشأ عن ذلك     

 .اعفات من مض

 

التسمم بالكلور والفلور 
 .والبروم ومركباتها

 

التسمم بالبترول أو غازاته 
 أو مشتقاته ومضاعفاته

 

التسمم بالكلور فورم ورابع 
 كلورور الكربون

 

كـل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو إستعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو                
 .م أو الزنك أو أية مادة تحتوي عليهكرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيو

 

كـل عمـل يستدعي تحضير أو تولد أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوي على                 
 :ويشمل ذلك. النيكل أو مركباته 

 .التعرض لغبار كربونيل النيكل

 

 : كل عمل يستدعي التعرض ألول أكسيد الكربون ويشمل ذلك 

تولده كما يحدث في الجراجات وقمائن الطوب والجير         عملـيات تحضيره أو استعماله أو       
 .  الخ ……

 

كل عمل يستدعي إستعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعي              
 .التعرض ألبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليه 

 

 

لور أو الفلور أو البروم أو مركباتها ،        كل عمل يستدعي تحضير أو إستعمال أو تداول الك        
 .وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد أو ألبخرتها أو غبارها

 

كـل عمـل يسـتدعي تداول أو إستعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته ، وكذا أي عمل                  
 .يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية

 

وكذا أي  . داول الكلورفورم أو رابع كلورور الكربون       أي عمـل يسـتدعي إستعمال أو ت       
 .عمل يستدعي التعرض ألبخرتها أو األبخرة المحتوية عليها
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 )1(تابــع جدول رقم 

الرقم 

 المسلسل

 العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض

16 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 

18 
 
 
 

19 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

ثالث التسمم برابع كلورور األثين و    
ــتقات   ــن والمش ــورور األثيلي كل
الهالوجينـية األخـرى للمركبات     
األيدروكربونـية مـن المجموعة     

 .األليفاتية
 

األمراض واألعراض البائولوجية 
التي تنشأ عن الراديوم والمواد ذات 

 .النشاط اإلشعاعي أو أشعة أكس 
 
 

سرطان الجلد األولي والتهابات 
 .وتقرحات الجلد والعيون المزمنة

 
 

تأثر العين من الحرارة وما ينشأ 
 .عنه من مضاعفات

 
 

أمراض الغبار الرئوي 
 ) نوركونيوزس(

:                     التي تنشأ عن 
 )سيلسكوزس( غبار السليكا -1
 ) إسبستوزس( غبار اإلسبتوس -2
 ) بسينوزس(  غبار القطن -3

ها أو األبخرة   أي عمـل يسـتدعي إستعمال أو تداول هذه المواد والتعرض ألبخرت           
 .المحتوية عليه

 
 
 
 

أي عمـل يستدعي التعرض للراديوم وأية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة              
 . إكس 

 
 
 

أي عمل يستدعي إستعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو              
 أو  أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات      ) بمـا فيها البارفين     ( الـزيوت المعدنـية     

 .مخلفات هذه المواد وكذا التعرض ألية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية
 

أي عمـل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو اإلشعاع الصادر عن             
الـزجاج المصـهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو              

 .ف باإلبصارحرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف العين أو ضع
 

أي عمـل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي              
كالعمل في المناجم والمحاجر أو نحت   % 5علـى مـادة السـليكا بنسبة تزيد على          

األحجار أو طحنها أو في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية              
 .لتعرضأعمال أخرى تستدعي نفس ا

 
وكـذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار اإلسبستوس وغبار القطن لدرجة ينشأ عنها             

 . هذه األمراض
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 )1(تابــع جدول رقم 

الرقم 

 المسلسل

 العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض

21 

 

 

 

22 

 

 

23 

 

24 

 

25 

 

 

26 

 

 

 

27 

 

 

 

28 
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ــثة   ــرة الخبيـ الجمـ
 )كس إنثرا( 

 

 

 السقــاوة

 

 

 مرض الدرن

 

 التسمم بالبريلبريليوم

 

 التسمم بالسيلينيوم

 

 

األعراض واألمراض 
الناتجة عن التعرض 
 .لتغيرات الضغط الجوي

 

األعراض واألمراض 
البائولوجية التي تنشأ عن 
 .الهرمونات أو مشتقاتها

 

 .أمراض الحميات المعدية

 

 

 الصمم المهني

 بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها           كـل عمل يستدعي االتصال    
ومنتجاتها الخام أو مخلفاتها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل في              

 .شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام ومخلفاتها

 

 .وتداول رممها أو أجزاء منهاكل عمل يستدعي االتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض 

 

 

 .العمل في المستشفيات المخصصة لعالج هذا المرض

 

 .أي عمل يستدعي إستعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه

 

 .أي عمل يستدعي التعرض لغباره أو أبخرته أو المواد المحتوية عليه

 

 

ل تحت ضغط جوي مرتفع أو التخلخل المفاجئ        كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ أو العم      
 .في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدة طويلة

 

 

 .كل عمل يستدعي التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية

 

 

 

العمـل في المستشفيات المخصصة لعالج الحميات أو المختبرات البكتريولوجية أو في أي             
 .بمرضى الحمياتعمل يستدعي االتصال 

 

كـل عمـل يستدعي التعرض للضوضاء المرتفعة ويشمل ذلك على سبيل المثال العمل في           
إرشاد الطائرات أو في صيانتها وفي عمليات الطرق ، والتعدين وفي العمل بجوار اآلالت              
التـي تصـدر عـنها ضوضاء مرتفعة أو التعرض للعقاقير أو الكيماويات التي تؤثر على               

 .السمع
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 )1(بع جدول رقم تا

الرقم 

 المسلسل

 العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض
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ــنة  ــادة والمزم ــد الح ــتهابات الجل ال
واألكـزيما وسـرطان الجلـد األولى       

 .والتهابات وتقرحات العيون

 

أي عمـل يستدعي التعرض ألية مادة مهيجة أو ملتهبة أو أكالة صلبة أو              
مل ذلك على سبيل المثال التعرض للزيوت المعدنية  سـائلة أو غازية ويش    

بمـا فيها البارافين ومنتجاتها والقطران أو الزفت أو البيومين واألحماض           
 .  الخ…………والقلويات 

 )2(جــدول رقـم 

 بتقدير درجات العجز في حاالت الفقد العضوي: أوالً  

النسبة المئوية  العــجز المتخلـــف رقم
 لدرجة العجز

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 
11 

 

 

12 

 

 بتر الذراع األيمن إلى الكتف

 بتر الذراع األيمن إلى ما فوق الكوع

 بتر الذراع األيمن تحت الكوع 

 بتر الذراع األيسر إلى الكتف

 بتر الذراع األيسر إلى ما فوق الكوع

 بتر الذراع األيسر تحت الكوع

 بتر الساق فوق الركبة

 بتر الساق تحت الركبة

 الصمم الكامل

 فقد العين الواحدة

 

 

 بتر اإلبهـــام

 بتر السالمية الطرفية لإلبهام

 بتر السبابة

 بتر السالمية الطرفية للسبابة

 بتر السالميتين الطرفية والوسطى للسبابة

 

80% 

75% 

65% 

70% 

65% 

55% 

65% 

55% 

55% 

35% 

 

 أيسر      أيمن

25    %30% 

15     %18% 

10     %12% 

 5    %  6% 

 8     %10% 
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 )2(تابع جدول رقم 

 النسبة المئوية لدرجة العجز العجز المتخلف رقم

 

 

13 

 

14 

 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 بتر الوسطى

 بتر السالمية الطرفية للوسطى

 بتر السالميتين الوسطى والطرفية

 بتر إصبع بخالف السبابة واإلبهام والوسطى

 ةبتر السالمية الطرفي

 بتر السالميتين الطرفيتين

 بتر اليد اليمنى عند المعصم

 بتر اليد اليسرى عند المعصم

 بتر القدم مع عظام الكاحل

 بتر القدم دون عظام الكاحل

 بتر رؤوس مشطيات القدم كلها

 بتر اإلصبع والمشطية الخامسة للقدم

 بتر إبهام القدم وعظمة مشطه

 بتر إصبع القدم بخالف السبابة

 المية الطرفية لسبابة القدمبتر الس

 بتر السالمية الطرفية إلبهام القدم

 بتر إصبع القدم بخالف السبابة واإلبهام

8         %10% 

4          %5% 

6          %8% 

5          %6% 

2.5        %3% 

4           %5% 

60% 

50% 

45% 

35% 

30% 

10% 

10% 

5% 

4% 

3% 

3% 

 : ز في حاالت الفقد العضوي ما يأتي يراعى في تقدير درجات العج

دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركة المفاصل     (( أن تكـون الجـراحة قـد التأمت التئاماً كامالً            -1
المتبقـية ، كالـندبات ، أو التلفـيات ، أو التكلسات ، أو اإللتهابات ، أو المضاعفات الحسية أو غيرها                     

 .ف من هذه المضاعفاتلما يتخل)) وتزداد درجات العجز تبعاً 

 فـي حالـة وجـود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة السببية للعجز والمضاعفات في الشهادة                -2
 .الطبية كما تحدد درجات اإلعاقة في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية

 .لحساسية ونوعها في حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص ا -3

 إذا كـان المصاب أعسر قدرت درجات عجزة الناشئة عن إصابات الطرف العلوي األيسر بذات النسب                 -4
 .المقررة لهذا العجز في الطرف األيمن

مستديماً عن أداء وظيفته اعتبر     )) كلياً  ((  إذا عجـز أي عضـو من أعضاء الجسم المبينة أعاله عجزاً              -5
قدرت نسبته تبعاً لما أصاب العضو من عجز        )) جزئياً  (( ، وإذا كان العجز     ذلك العضو في حكم المفقود      

 .عن أداء وظيفته
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إذا نتج عن اإلصابة فقد جزء أو أكثر    ) 39( من المادة    3 فـيما عدا األحوال المنصوص عليها في البند          -6
نسبة المقررة لفقد مـن أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود ال        

 .ذلك العضو وال يجوز بأي حال من األحوال أن تتعداها

 في حاالت فقد اإلبصار: ثانياً 

 درجة اإلبصار

)1( 

 نسبة قوة اإلبصار

)2( 

 نسبة فقد اإلبصار

)3( 

4(درجة العجز للعين المصابة 

( 

6/6 

6/9 

6/12 

6/18 

6/24 

6/36 

6/60 

5/60 

4/60 

3/60 

2/60 

  فأقل1/60

100.0 

91.5 

83,6 

69.9 

58.5 

40.0 

20.0 

14.0 

8.2 

2.1 

0.6 

---- 

 

---- 

8.5 

16.4 

30.0 

41.5 

60.0 

80.0 

86.0 

91.0 

97.9 

99.4 

100.0 

---- 

2.90 

5.74 

10.53 

14.52 

24.00 

28.00 

30.10 

32.13 

34.26 

34.79 

35.00 

 :يراعى في تقدير العجز المتخلف عن فقد اإلبصار ما يأتي 

 الناشئ من ضعف أبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة              أن تقـدر درجـة العجز      -1
اإلبصـار للعيـن قبل اإلصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة إبصار تلك العين قبل اإلصابة                            

  ).4عمود ( 

 .6/6 وفي حالة عدم وجود سجل بحالة اإلبصار قبل اإلصابة تعتبر أن العين كانت سليمة  -2

يـراعى فـي حالة إصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقاً                         ) 1( مـع مـراعاة أحكـام البـند          -3
  ) .  ))3عمود % ( 100لنسبة فقد اإلبصار بها على اعتبار أن اإلبصار الكامل لتلك العين (( 

 )).كامالً ((  في حالة فقد إبصار العين الوحيدة تعتبر عاجزاً  -4

يراعى في حالة اإلصابة بكلتا العينين أن تقدر درجة العجز على أساس            ) 1(اة أحكام البند     مـع مـراع    -5
  ) .3عمود %           ( 50نصف مجموع قوة إبصار كل منهما أي ، باعتبار أن اإلبصار لكل عين 
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 في حالة فقد السمع: ثالثاً 

 .كل من األذنينديسبل ل ) 15( يعتبر السمع سليماً إذا كان ال يتجاوز   - أ

 تحتسـب نسـبة فقـد السمع لألذن الواحدة بواقع درجة ونصف مئوية نظير فقد ديسبل واحد من القدرة                    -ب
 .ديسبل ) 15( السمعية فيما يزيد على 

 ديسبل  85إذا كان متوسط الضعف في القدرة السمعية لألذنين يصل إلى           % 100 تعتـبر نسبة فقد السمع       -ج
ويراعى في تقدير درجات العجز     . من العجز الكلي    % 55لف في هذه الحالة     وتعتبر درجة العجز المتخ   

 :المتخلف عن فقد السمع ما يأتي 

 100 إلى   125 أن يقـاس فقـد السـمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية لألصوات التي يبلغ ترددها من                  -1
ئي المكان الوصول   ثانـية مـع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربا             / سـيكل   

 .بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التي ال يسهل عملها بالشوكة الرنانة

 أن تقـدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل اإلصابة وبعدها إذا                   -2
 .كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة

تبعاً لسن العامل المصاب أي يضاف      % 100يماً   في حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سل          -3
 .45 ديسبل لكل سنة تزيد على 2/1

يراعى في حالة إصابة األذن الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقاً لنسبة            ) 2( مـع مـراعاة أحكـام البند         -4
 .من السمع الكامل% 100السمع لتلك األذن على اعتبار أن سمعها يعادل 

 يراعى في حالة إصابة األذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع أن تقدر             )4( مـع مراعاة أحكام البند       -5
 :نسبة السمع تبعاً للنظام اآلتي 

   .6÷ نسبة فقد السمع في األذن األضعف  + 5× النسبة المئوية لفقد السمع في األذن األقوى   )أ(

لعجز من ا % 55من فقد السمع تعادل     % 100تحسـب درجـة العجز المتخلف على أساس أن نسبة             )ب(
 .الكامل

 .ويشترط في جميع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاماً

  )3( جدول رقم 

 بنسب خفض معاش التقاعد

 نسبة الخفض عند المعاش السن عند تقديم طلب صرف المعاش

 

  سنة45أقل من 

  سنة50 سنة وأقل من 45من 

  سنة55 سنة وأقل من 50من 

 

 

20% 

15% 

10% 
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