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الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية
قـــرار وزاري
رقــم ر2019 /11 /
ب�إ�صـــدار قواعــــد �ضــــم مـــــدد اخلدمـــــة
ا�ستنادا �إلى قانون الت�أمينات االجتماعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/72
و�إلى نظام الت�أمينات االجتماعية على العمانيني العاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/32
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/5ب�ش�أن تطبيق النظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية
ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني فـي غري دولهم ،
و�إلى نظام الت�أمينات االجتماعية على العمانيني العاملني حل�سابهم اخلا�ص ومن فـي
حكمهم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/44
و�إلى القرار الوزاري رقم  2001/217ب�ش�أن القواعد املنظمة ل�ضم مدد ا�شرتاك اعتبارية
�ضمن مدد اال�شرتاك فـي ت�أمني ال�شيخوخة ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن �ضم مدد اخلدمة  ،بالقواعد املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغــى القــرار الوزاري رق ــم  2001/217امل�شــار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخــالف هذا الق ــرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يناير 2020م .
�صـدر فـي  27 :من ربيع الثاين 1441هـ
املوافـــــق  24 :من دي�سمبـــــــــر 2019م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س مجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
				
الهيئ ـ ـ ــة الع ــام ـ ــة للت�أمين ـ ــات االجتماعيـ ـ ـ ــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1324

قــواعد �ضم مدد اخلدمـــة
الف�صــــل الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامــة
املــادة ( ) 1
يق�صــد بالكلم ــات والعبــارات الآت ـي ــة  -فـي تطبيق �أحكـام هــذا الق ــرار  -املعنــى املبـ ــني قـرين
كل منها :
الهيئــــــــة :
الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية .
القانـــــون :
قانون الت�أمينات االجتماعية .
الأنظمــــة الت�أمينيــة :
نظام الت�أمينات االجتماعية على العمانيني العاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم  ،النظام
املوحد ملد احلماية الت�أمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني
فـي غري دولهم  ،نظام الت�أمينات االجتماعية على العمانيني العاملني حل�سابهم اخلا�ص
ومن فـي حكمهم  ،امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 2
ت�ســري هذه القواعد على امل�ؤمــن عليهم اخلا�ضعــني لأحكام القانــون والأنظمـة الت�أمينية ،
وال ت�سري على �أ�صحاب املعا�شات فـيما عدا معا�ش العجز اجلزئي .
املــادة ( ) 3
يجوز للم�ؤمن عليه �ضم مدة خدمة اعتبارية بهدف ا�ستكمال املدة املوجبة ال�ستحقاق
معا�ش ال�شيخوخة لبلوغ ال�سن � ،شريطة الآتي :
�أ  -انتهاء اخلدمة .
ب  -بلوغ امل�ؤمـ ــن عليــه �ســن (� )60ستني �سنــة للــرجل �أو ( )55خمــ�س وخم�ســني �سنــة
للمر�أة على الأقل .
ج � -أن يكون لدى امل�ؤمــن عليــه مدة خدمــة ال تق ــل عن ( )10ع�شــر �سنــوات للرجــل ،
و( )8ثماين �سنوات للمر�أة .
د � -أال تزيد املدة املراد �ضمها على ( )5خم�س �سنوات للرجل  ،و(� )2سنتني للمر�أة .
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املــادة ( ) 4
يجوز للم�ؤمن عليه  ،فـي غري الأحوال العادية � ،ضم مدة اخلدمة ال�سابقة التي ق�ضاها
فـي العمل لدى �أي جهة �أو �صاحب عمل �سواء داخل ال�سلطنة �أو خارجها  ،وي�ستثنى من
ذلك املدد الآتية :
 - 1املدة ال�سابقة على تطبيق �أحكام القانون والأنظمة الت�أمينية .
 - 2املدة التي ق�ضاها امل�ؤمن عليه كمتدرب لدى �إحدى اجلهات �أو �أ�صحاب العمل ،
وكان مقيدا فـي �إحدى امل�ؤ�س�سات التعليمية فـي �أثناء التدريب .
 - 3املدة التي ق�ضاها امل�ؤمن عليه ك�صاحب عمل .
 - 4املدة التي ق�ضاها امل�ؤمن عليه بعقد جزئي � ،أو بعقد عمل لبع�ض الوقت .
املــادة ( ) 5
يجب �أن تتــوفــر فـي مــدة اخلدم ــة ال�سابق ــة امل�ش ــار �إليهـ ــا فـي املادة ( )4من هــذه القواع ــد
ما ي�أتي :
� - 1أن يكون امل�ؤمن عليه عماين اجلن�سية خالل املدة التي يطالب ب�ضمها .
� - 2أن تكون املدة املراد �ضمها واقعة �ضمن ال�سن القانوين املن�صو�ص عليه فـي القانون
والأنظمة الت�أمينية .
� - 3أال تقل املدة املراد �ضمها عن �شهر واحد  ،و�أن تكون ثابتة مبوجب عقد عمل دائم
�أو م�ؤقت .
الف�صـــل الثـــاين
�ضــوابط ال�ضــم
املــادة ( ) 6
يكون �ضم مدة اخلدمة ال�سابقة للم�ؤمن عليه امل�شار �إليها فـي املادة ( )4من هذه القواعد
بالقدر الذي ي�ؤهله ال�ستحقاق املعا�ش فقط  ،وفـي حالة عدم كفاية تلك املدة  ،ف�إنه يجوز
له طلب �ضم مدة خدمة اعتبارية وفقا لل�ضوابط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )3من هذه
القواعد .
املــادة ( ) 7
حت�سب مدة ال�ضم كمدة خدمة عند اال�ستحقاق  ،وتدخل فـي احت�ساب جميع امل�ستحقات
الت�أمينية  ،وي�ستثنى من ذلك املدة امل�ؤهلة واملح�سوبة فـي ا�ستحقاق معا�ش ال�شيخوخة قبل
بلوغ �سن (� )60ستني �سنة للرجل � ،أو ( )55خم�س وخم�سني �سنة للمر�أة  ،ومكاف�أة نهاية
اخلدمة قبل هذا ال�سن  ،ويعاد للم�ؤمن عليه املبلغ املدفوع ل�ضم تلك املدة فـي حالة طلبه
�صرف معا�ش ال�شيخوخة  ،ومكاف�أة نهاية اخلدمة قبل بلوغ ال�سن امل�شار �إليه .
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املــادة ( ) 8
يجوز للم�ؤمن عليه املنتقل �إلى �إحدى اجلهات اخلا�ضعة لأحكام تقاعدية �أخرى  ،ولديها
�آلية ل�ضم املدد مع الهيئة طلب حتويل املدة التي مت �ضمها وفقا لأحكام هذا القرار �إلى
اجلهة املنتقل �إليها  ،وتلتزم الهيئة فقط بتحويل املبالغ امل�سددة ل�ضم هذه املدة �إلى اجلهة
املنتقل �إليها  ،وفـي حالة رف�ضها �ضم تلك املدة  ،تقوم الهيئة ب�إعادة املبالغ امل�سددة �إلى
امل�ؤمن عليه .
املــادة ( ) 9
ال يجوز للم�ؤمن عليه طلب �ضم املدة املتبقية من مدة اخلدمة ال�سابقة التي مت �ضم جزء
منها  ،ويجوز له طلب �ضم مدة خدمة الحقة لتاريخ ال�ضم ال�سابق .
الف�صــــل الثــــالث
�إجـــراءات ال�ضــم
املــادة ( ) 10
يقدم طلب �ضم مدة اخلدمة وفقا للنموذج املعد لذلك �أو من خالل املوقع الإلكرتوين
للهيئة  ،مرفقا به ن�سخة من عقد العمل �أو �أي م�ستند يثبت العالقة العمالية �أو الوظيفـية
معتمدة من جهة االخت�صا�ص �سواء داخل ال�سلطنة �أو خارجها  ،على �أن يت�ضمن عقد
العمل  -ب�صفة خا�صة  -ما ي�أتي :
�أ  -ا�سم �صاحب العمل واملن�ش�أة وعنوان حمل العمل .
ب  -ا�سم العامل وتاريخ ميالده وم�ؤهله ووظيفته �أو مهنته وحمل �إقامته .
ج  -الرقم املدين للعامل �أو جواز �سفره .
د  -طبيعة ونوع العمل ومدة العقد .
هـ  -الأجر الأ�سا�سي و�أي عالوات �أو مزايا �أو مكاف�آت ي�ستحقها العامل .
املــادة ( ) 11
حت�سب املدة املراد �ضمها على �أ�سا�س ال�سنوات وك�سورها بحيث تق�سم الأ�شهر على ()12
اثني ع�شر �شهرا  ،وتق�سم الأيام على ( )365ثالثمائة وخم�سة و�ستني يوما .
وحت�سب املبالغ امل�ستحقة عن املدد املطلوب �ضمها على النحو الآتي :
 ن�سبة اال�شرتاكات × الأجر × املدة املراد �ضمها × ( )12اثني ع�شر �أو املعامل االكتواري لل�سن × الأجر × املدة املراد �ضمها × ( )12اثني ع�شر  ،خمف�ضابن�سبة ( )%50خم�سني باملائة  ،بحد �أق�صى ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين لل�سنة
الواحدة � ،أيهما �أكرب .
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املــادة ( ) 12
يحدد الأجر عند ح�ساب املبالغ امل�ستحقة للمدد املطلوب �ضمها وفقا حلكم املادة ( )11من
هذه القواعد �إما بالأجر اخلا�ضع لال�شرتاك عند تقدمي الطلب  ،و�إما بالأجر الأ�سا�سي
الأخري  ،مت�ضمنا العالوات املن�صو�ص عليها فـي القانون عند �آخر �صاحب عمل �أيهما �أكرب .
وحتدد ن�سبة اال�شرتاكات وفقا للن�سبة املن�صو�ص عليها فـي القانون للمدة املطلوب �ضمها
واملحددة لفرع ال�شيخوخة والعجز والوفاة عند تقدمي طلب ال�ضم  .ويعتد ب�سن امل�ؤمن
عليه عند تقدمي طلب ال�ضم  ،وال ي�ؤخذ بك�سر ال�سنة عند ح�ساب ال�سن  ،ويحدد املعامل
االكتواري لل�سن وفقا للجدول املرفق .
املــادة ( ) 13
يجب على مقدم طلب �ضم مدد اخلدمة �سداد املبالغ امل�ستحقة خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ �إخطاره بال�سداد  ،ويجوز له طلب تق�سيط هذه املبالغ  ،على �أن يتم ال�سداد خالل
�أجل �أق�صاه (� )36ستة وثالثون �شهرا من تاريخ �إخطاره بال�سداد  ،ويعترب طلب ال�ضم
ملغى �إذا توقف امل�ؤمن عليه عن ال�سداد ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر مت�صلة � ،أو (� )6ستة �أ�شهر
متقطعة .
املــادة ( ) 14
�إذا ا�ستحق امل�ؤمن عليه منفعة ت�أمينية خالل فرتة التق�سيط عن املدة التي مت �ضمها قبل
�سداد كامل املبالغ امل�ستحقة  ،وجب عليه �أو على امل�ستحقني عنه فـي حالة وفاته �سداد
�إجمايل املبالغ املتبقية دفعة واحدة � ،أو خ�صمها مبا�شرة من املنفعة الت�أمينية امل�ستحقة ،
ويرتتب على عدم ال�سداد �إلغاء املدة التي مت �ضمها .
املــادة ( ) 15
ال يجوز للم�ؤمن عليه  -بعد املوافقة على طلب �ضم مدة خدمته و�سداد كامل املبالغ
امل�ستحقة  -العدول عن طلبه واملطالبة با�سرتداد هذه املبالغ .
املــادة ( ) 16
تلتزم الهيئة برد املبالغ التي قام امل�ؤمن عليه ب�سدادها  ،وذلك عند عدم اكتمال �إجراءات
�ضم مدد اخلدمة لأي �سبب .
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جــدول املعامل االكتواري لل�سن
ال�ســـــن
� 18أو �أقل
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

الرجـــــل
0.2539
0.2585
0.2651
0.2699
0.2748
0.2799
0.2850
0.2901
0.2952
0.3003
0.3055
0.3106
0.3159
0.3210
0.3262
0.3315
0.3369
0.3423
0.3474
0.3527
0.3580
0.3634
0.3688

املـــــر�أة
0.2618
0.2669
0.2717
0.2766
0.2815
0.2864
0.2914
0.2965
0.3015
0.3067
0.3119
0.3171
0.3225
0.3279
0.3334
0.3390
0.3448
0.3506
0.3561
0.3618
0.3676
0.3735
0.3794
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تابــــع  :جــدول املعامل االكتواري لل�سن
ال�ســـــن
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
� 65أو �أكرب

الرجـــــل
0.3738
0.3788
0.3840
0.3892
0.3947
0.3998
0.4050
0.4104
0.4158
0.4214
0.4261
0.4309
0.4358
0.4410
0.4460
0.4508
0.4558
0.4612
0.4670
0.4735
0.4419
0.4331
0.4271
0.4236
0.4188

املـــــر�أة
0.3849
0.3906
0.3963
0.4021
0.4081
0.4125
0.4169
0.4214
0.4255
0.4290
0.4319
0.4338
0.4350
0.4342
0.4334
0.4195
0.4123
0.4040
0.3961
0.3872
0.3729
0.3621
0.3581
0.3549
0.3523

