اجلريدة الر�سمية العدد ()1062

قــرار وزاري
رقـم ر2014/9/
ب�ش�أن حتديد العالوات التي ت�ضاف للأجر اخلا�ضع لال�شرتاك
ا�ستنادا �إىل قـانون التـ�أمينات االجتمــاعية ال�صــادر باملر�ســوم ال�سـلطـاين رقم ، 91/72
و�إلــى موافقة جملـ�س �إدارة الهيئــة العامــة للت�أمينــات االجتماعيــة بجل�ستــه رق ـ ــم 2014/3
املنعقدة بتاريخ  26رجب 1435هـ  ،املوافق  26مايو 2014م ،
وبنــاء علـى م ــا تقت�ضيـه امل�صلـحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حت�س ــب ا�شرتاك ـ ــات الت�أم ـ ــني املن�ص ـ ــو�ص عليهــا فـي قانون الت�أمين ــات االجتماعيـ ــة وفق ــا
ملــا يتقا�ضاه امل�ؤمن عليه من �أجر �أ�سا�سي م�ضافا �إليه العالوات امل�ستحقة له �أيا كان نوعها
وطريقة حتديدها  ،ويكون احلد الأق�صى للأجر ال�شهري اخلا�ضع لال�شرتاك ()3000
ثالثة �آالف ريال عماين .
املــادة الثانيــــة
حت�سب العالوة امل�شار �إليها فـي املادة ال�سابقة والتي متنح للم�ؤمن عليه نقدا �أو عينا �ضمن
الأجر اخلا�ضع لال�شرتاك �شريطة حتقق الآتي :
�	- 1أن ت�صرف �شهريا ب�صورة منتظمة مع الأجر الأ�سا�سي � ،أو �أن ت�صرف ب�شكل دوري
وبحد �أدنى �أربع مرات خالل العام .
�	- 2أال يكون ل�صاحب العمل �سلطة تقديرية فـي �صرفها .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1062

املــادة الثالثــــة
على �صاحب العمل اخلا�ضع لقانون الت�أمينات االجتماعية ت�ضمني �أنظمته ولوائحه املالية
كافة تفا�صيل العالوات امل�ستحقة للعامل وما يعادل قيمة العالوة نقدا فـي حالة �صرفها
ب�شكل عيني .
املــادة الرابعـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يوليـ ــو 2014م .
�صـدر فـي  19 :من �شعبــــــــــــان 1435هـ
املوافـــــق  17 :من يونيـــــــــــــــو 2014م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س مجل ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة الهيئ ـ ـ ـ ـ ــة
العامـ ـ ــة للت�أمينـ ـ ـ ــات االجتماعيـ ـ ــة

