مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2009/12
بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم ال�سلطانى رقم 96/31
ب�ش�أن حتديد القواعد املنظمة ال�ستثمار �أموال كل من
الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية و�صناديق املعا�شات والتقاعد
�سلطان عمان .
نحن قابو�س بن �سعيد		
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم  96/31ب�ش�أن حتديد القواعد املنظمة ال�ستثمار �أموال كل من
الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية و�صناديق املعا�شات والتقاعد ،
وعلى القانون املالـى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانـى رقــم ، 98/47
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى  :ي�ستبدل بن�صى املادتني (  1و  ) 2من املر�سوم ال�سلطانى رقم 96/31
امل�شار �إليه الن�صان الآتيان :
" املادة ( : )1ت�سرى �أحكام هذا املر�سوم على :
1 -1الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية .
�2 -2صندوق تقاعد موظفى اخلدمة املدنية .
�3 -3صندوق تقاعد موظفى ديوان البالط ال�سلطانى .
�4 -4صندوق تقاعد وزارة الدفاع .
�5 -5صندوق تقاعد موظفى املكتب ال�سلطانى .
�6 -6صندوق تقاعد �شرطة عمان ال�سلطانية .
�7 -7صندوق تقاعد احلر�س ال�سلطانى العمانى .
�8 -8صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلى .
�9 -9صندوق تقاعد قوة ال�سلطان اخلا�صة .
�1010أية �صناديق تقاعد �أخ��رى تن�ش�أ مبقت�ضى مرا�سيم
�سلطانية " .
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" املادة ( : )2يك ــون ا�ستثم ــار �أمـ ــوال اجله ــات امل�شـ ــار �إليها فى املجاالت
الآتية :
1 -1ال�سندات التى ت�صدرها حكومة ال�سلطنة  ،وحكومات
الدول الأجنبية .
2 -2الأ�سهم وال�سندات التى ت�صدرها �شركات امل�ساهمة
العمانية .
3 -3الأ�سهم وال�سندات التى ت�صدرها ال�شركات الأجنبية
واملقيدة فى �أ�سواق الأوراق املالية فى الدول الأجنبية .
4 -4الودائع لدى امل�صارف املحلية والأجنبية .

5 -5العقارات الكائنة فى ال�سلطنة وفى اخلارج " .

املــادة الثـانيـــة  :ي�ستبدل بعبارة " �صناديق املعا�شات والتقاعد " �أينما وردت فى املر�سوم
ال�سلطانى رقم  96/31امل�شار �إليه عبارة " �صناديق التقاعد " .

املــادة الثـالثـــة  :يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة  :ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التاىل
لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  18 :من ربيع الأول �سنة 1430هـ
املـوافـــق  16 :من مــــــــــــار�س �سنة 2009م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
اجلريدة الر�سمية العدد ()884

-2-

