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وزارة املـاليــــة

 قــــرار  وزاري

رقــــم 2017/117 

باإ�صــــدار الالئحــــة التنفـيذيـــة

 للمر�شـــوم ال�شلط�نــي رقـم 96/31 ب�شـ�أن حتديـد القواعـد املنظمـة 

ال�شتثم�ر اأموال كل من الهيئة الع�مة للت�أمين�ت االجتم�عية و�شن�ديق التق�عد

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 96/31 ب�ساأن حتديد القواعد املنظمة ال�ستثمار اأموال 

كل من الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية و�سناديق التقاعد ، 

واإىل القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية للمر�سوم ال�سلطاين رقم 96/31 ب�ساأن حتديد القواعد املنظمة 

ال�ستثمار اأموال كل من الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية و�سناديق التقاعد ال�سادرة 

بالقرار الوزاري رقم 98/8 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تقـــرر

املــ�دة االأولــى

يعمل باأحكام الالئحـة التنفـيذية للمر�سوم ال�سلطاين رقم 96/31 ب�ساأن حتديد القواعد 

املنظمة ال�ستثمار اأمــوال كل من الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية و�سناديق التقاعد ، 

املرفقة . 

املــ�دة الث�نيــة

يلغـى القــرار الـــوزاري رقم 98/8 امل�سار اإليه ، كمــا يلغــى كـــل مـــا يخالــــف الالئحـــة املرفقــــة 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها . 

املــ�دة الث�لثــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�صدر فـي : 18 مـن رم�شـــــ�ن 1438هـ

املوافــــق : 13 مـن يونيــــــــو 2017م
دروي�ش بن اإ�شم�عيل بن علي البلو�شي

الوزيـــــــــر امل�ســــــوؤول عــن ال�ســـــــــوؤون املــاليـــــــة
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الالئحـــة التنفـيذيـــة 

للمر�شــوم ال�شلط�نـي رقـم 96/31 ب�ش�أن حتديد القواعد املنظمة

ال�شتثم�ر اأموال كل من الهيئة الع�مة للت�أمين�ت االجتم�عية و�شن�ديق التق�عد

الف�شــــل االأول

تعريفـــ�ت واأحكـــ�م ع�مــة

املــ�دة )1(

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 

ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر : 

الهيئــــــــة : 

الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية . 

ال�شنـدوق : 

�سناديق التقاعد املن�سو�ض عليها فـي املــادة )2( من هذه الالئحة . 

جملـــ�ش االإدارة : 

جمل�ض اإدارة الهيئة ، اأو ال�سندوق . 

جلنــة اال�شتثمــ�ر : 

اللجنة الفنية امل�سكلة وفقا للمادة )9( من هذه الالئحة . 

االإدارة املخت�شـــــة : 

االإدارة امل�سوؤولة - بحكم اخت�سا�سها - عن ا�ستثمار اأموال الهيئة ، اأو ال�سندوق . 

املوؤ�ش�شـــــة املحليـــــة : 

املوؤ�سـ�سة املالية الكائنة وامل�سجلة داخل ال�سلطنة التي تتعاقد معها الهـيئة ، اأو ال�سندوق 

ال�ستثمار اأموالهما . 

املوؤ�ش�شــة االأجنبيــة : 

اأو ال�سندوق   ، املوؤ�سـ�سة املالية الكائنة وامل�سجلة خارج ال�سلطنة التـي تتعاقد معها الهيئة 

ال�ستثمار اأموالهما . 

املــديــــــــــر : 

مدير االإدارة املخـت�سة فـي الهيئة اأو ال�سندوق ، اأو من فـي حكمه . 
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املــ�دة ) 2 (

ت�ســري اأحكــام هــذه الالئحــة علــى كــل مــن : 

1 - الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية . 

2 - �سندوق تقاعد موظفـي اخلدمة املدنية . 

3 - �سندوق تقاعد �سرطة عمان ال�سلطانية . 

4 - �سندوق تقاعد موظفـي ديوان البالط ال�سلطاين . 

5 - �سندوق تقاعد احلر�ض ال�سلطاين العماين . 

6 - �سندوق تقاعد املكتب ال�سلطاين . 

7 - �سندوق تقاعد وزارة الدفاع . 

8 - �سندوق تقاعد جهاز االأمن الداخلي . 

9 - �سندوق تقاعد قوة ال�سلطان اخلا�سة . 

10 - اأي �سناديق تقاعد اأخرى تن�ساأ مبقت�سى مرا�سيم �سلطانية . 

املــ�دة ) 3 (

يكــون ا�ستثمــار اأمــوال الهيئـــة اأو ال�سنــدوق وفقا لالأحكام املن�ســو�ض عليهــا فـــي املر�ســــوم 

ال�سلطاين رقم 96/31 امل�سار اإليه ، واأحكام هذه الالئحة . 

املــ�دة ) 4 (

يجـــــوز بقــــــرار مـــن الوزيـــــر امل�ســــــوؤول عـــن ال�ســـــوؤون املاليــــــة - بنـــاء علــــى اقتــــــراح الهيئـــــة 

اأو ال�ســـندوق - اإ�ســــدار قواعـــــد خا�ســــة لال�ستثمـــار تتفـــق والنظـــم املتعلقـــة بـاأي منهمـــــا ، 

وذلك دون التقيد باالأحكام الواردة فـي هذه الالئحة . 

الف�شــل الث�نــي

االأجهــزة امل�شوؤولــة عـن تطبيــق الالئحــة

املــ�دة ) 5 (

يتولــــى جملــــ�ض االإدارة ممار�ســــة ال�سالحــيات الالزمـــــة لتطبيـــق اأحكــــام هــــذه الالئحــــة ، 

ويجوز له تفوي�ض بع�ض �سالحياته اإىل االإدارة املخت�سة ، اأو جلنة اال�ستثمار . 
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املــ�دة ) 6 (

املالية  التطورات وامل�ستجدات  االإدارة اقرتاح تعديل هذه الالئحة فـي �سوء  يحق ملجل�ض 

واالقت�سادية ، ونتائج تقارير الفح�ض االكتواري . 

كمــــا يكــــون لــــه اإن�ســـاء وحــــدة خماطـــر اال�ستثمــــار تكــــون تابعـــة لــــه من الناحية الفنية ، 

على اأن تتبــع اإداريـــا االإدارة التنفـيذيـــة بالهيئــة اأو ال�سنــدوق ، ويحـــدد بقـــرار من جملـــ�ض 

اأن تقوم هذه الوحدة باإعداد تقارير دورية ب�ساأن  ، على  االإدارة اخت�سا�سات هذه الوحدة 

املخاطر املالية املحتملة على كل حمفظة ا�ستثمارية مبا فـي ذلك املحافظ املدارة من قبل 

مديري اال�ستثمار وذلك التخاذ االإجراءات الالزمة خلف�ض قيمة اخل�سائر املتوقعة . 

 املــ�دة ) 7 (

تتولـــى االإدارة املخت�ســـــة ا�ستثـــمار اأمـــوال الهيئــــــــــة ، اأو ال�سندوق ، ويجـــــوز لهــــا اأن تعهـــد 

اإىل املوؤ�س�سات املحلية اأو االأجنبية باإدارة ا�ستثمار اأموال الهيئة اأو ال�سندوق . 

املــ�دة ) 8 (

تتوىل االإدارة املخت�سة ممار�سة االخت�سا�سات االآتية : 

ا�ستثمار اأموال الهيئة اأو ال�سندوق وفقا لل�سيا�سات التي يعتمدها جمل�ض االإدارة   - 1

طبقا الأحكام هذه الالئحة . 

�سمـــان املحافظـــة علــى اإجمالــي اأ�ســول الهيئـة ، اأو ال�سندوق فـي احلــدود املقــررة   - 2

فـي املالحق املرفقة بهذه الالئحة . 

3 - تقييم اأداء اال�ستثمارات ، على اأن يت�سمن ما ياأتي : 

اإجمايل اأموال الهيئة ، اأو ال�سندوق .   اأ - 

اإجمايل اأموال الهيئة ، اأو ال�سندوق امل�ستثمرة داخل ال�سلطنة اأو خارجها .  ب - 

اأداء كـــل جهـــة مــن اجلهـــات الثـــالث املن�ســـو�ض عليها فـي املــادة )7( من هذه  ج - 

الالئحة . 
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اأداء كل حمفظة من املحافظ التي تديرها االإدارة املخت�سة .  د - 

هـ - اأداء مديري حمافظ اال�ستثمار بالن�سبة للموؤ�سـ�سات املحلية واالأجنبية . 

اال�ستثمار  اأ�سول وعمالت  يبني  ال�سندوق  اأو   ، الهيئة  اأموال  بتوزيع  بيان  اإعداد   - 4

على امل�ستوى االإجمايل . 

اأو ال�سندوق ، علـى اأن  اأداء ا�ستثمارات الهيئة ،  اإعداد تقرير �سنوي تف�سيلي عن   - 5

يحال اإىل جلنة اال�ستثمار مع احل�سابات ال�سنوية املـدقـقة التخاذ الالزم ، ويجب 

اأن يت�سمن هذا التقرير البيانات املن�سو�ض عليها فـي البند )3( من هذه املــادة 

عن ال�سنة االأخرية ، وال�سـنوات اخلم�ض ال�سابقة عليها ، ون�سبة العوائد املحققة 

ومقارنتها مبوؤ�سرات االأداء وعائد اال�ستثمار امل�ستهدف ، ومقارنة اأداء ا�ستثمارات 

الهيئة ، اأو ال�سندوق مع ال�سيا�سة املعتمدة من قبل جمل�ض االإدارة . 

اأو ال�سندوق الإعداد احل�سابات عن كل )3(  التن�سيــق مع التق�سيــم املايل بالهيئة   - 6

ثالثــة اأ�سهــر ، على اأن يكون اإعدادها خالل ال�سهــر التالــي النق�سـاء مـدة االأ�سهــر 

الثالثـة ، وذلك بالن�سبــة للت�سعــة اأ�سهــر ال�سابقــة من ال�سنــة الإعــداد احل�سابــات ، 

وتزويد وزارة املالية بن�سخة منها ، على اأن تقدم هـذه احل�سابات اإىل جلنة اال�ستثمار 

لدرا�ستها وعر�ض التو�سيات ب�ساأنها على جمل�ض االإدارة التخاذ ما يلزم . 

املــ�دة ) 9 (

ت�سكل بالهيئة ، اأو بال�سندوق جلنة لال�ستثمار على النحو االآتي : 

1 - ممثل وزارة املالية فـي ع�سوية جمل�ض االإدارة اإن وجد ، اأو اأي ممثل اآخر تختاره 

وزارة املالية ، اإذا مل يوجد من ميثلها فـي ع�سوية جمل�ض االإدارة . 

2 - )3( ثالثة اأع�ساء على االأقل يتم اختيارهم من قبل جمل�ض االإدارة من موظفـي 

الهيـئة ، اأو ال�سندوق ، اأو من غريهم . 

وي�ســـدر بتعيـــني رئيــ�ض اللجنــة ونائبــه قـــرار من جمـــل�ض االإدارة ، ويتولـى املديــر 

اأمانــة �سـر اللجنة . 
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املــ�دة )10(

تتوىل جلنة اال�ستثمار ممار�سة االخت�سا�سات االآتية : 

1 - و�سع اخلطة العامة ال�ستثمار اأموال الهيئة ، اأو ال�سندوق ، واإحالتها اإىل جمل�ض 

االإدارة العتمادها ، ومراجعتها ب�سفة دورية . 

2 - اإعـــداد اللوائــــح الداخليــــة لال�ستثمـــار مبراعـــاة اأحكـــام هـــذه الالئحـــة ، واإحالتهـــا 

اإىل جمل�ض االإدارة العتمادها . 

3 - درا�سة �سيا�سات ا�ستثمار اأموال الهيئة ، اأو ال�سندوق التي تقرتحها االإدارة املخت�سـة ، 

واإحالتها اإىل جمل�ض االإدارة العتمادها . 

4 - متابعة تنفـيذ �سيا�سات اال�ستثمار املعتمدة من جمل�ض االإدارة . 

5 - اإعداد قواعد خا�سة تنظم اإدارة حمفظة ا�ستثمارات اأموال الهيئة ، اأو ال�سندوق 

بالن�سبة لكـل موؤ�س�سة حملية اأو اأجنبية يتم التعاقد معها ، على اأن تتقيد فـي ذلك 

باملالحق املرفقة بهذه الالئحة . 

6 - متابعــــة وتقييـــــم ا�ستثمـــارات اأمــوال الهيئــة اأو ال�سنــدوق وعــر�ض نتائــج التقييــم 

) على اأ�سا�ض ربع �سنوي ( على جمل�ض االإدارة التخاذ ما يلزم ب�ساأنها . 

اأ�سول  ال�سندوق فـي �سورة  اأو  الهيئة  اأموال  فـيها  التي توظف  امل�سارف  اعتماد   - 7

ق�سرية االأجل ، وحتديد احلد االأق�سى لال�ستثمار بالن�سبة لكل م�سرف على حدة ، 

ومراجعة هذا احلد فـي االجتماع الربع �سنوي للجنة اال�ستثمار . 

8 - اأي اخت�سا�سات اأخرى تكلف بها من قبل جمل�ض االإدارة . 

املــ�دة ) 11 (

تعقد جلنة اال�ستثمار )6( �ستة اجتماعات على االأقل فـي ال�سنة بناء على دعوة من رئي�ض 

اللجنة اأو نائبه عند غيابه ، ويجوز دعوتها لالنعقاد كلما اقت�ست ال�سرورة ذلك ، وال يكون 

اجتماع اللجنة �سحيحا اإال بح�سور اأغلبية اأع�سائها على االأقل على اأن يكون من بينهم 

 ، االأع�ساء احلا�سرين  اأ�سوات  باأغلبية  اللجنة قراراتها  ، وت�سدر  نائبه  اأو  اللجنة  رئي�ض 

وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�ض االجتماع . 
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خا�سة  م�سلحة  اأي  عن  باالإف�ساح  اأع�سائها  من  ع�سو  واأي  ونائبه  اللجنة  رئي�ض  ويلتزم 

فـي حم�سر  ذلك  يدون  واأن   ، ال�سندوق  اأو  الهيئة  اإبرامها حل�ساب  املزمع  العقود  فـي  له 

اجتماع اللجـنة ، وال يجوز لذي امل�سلحة اأن يح�سر االجتماع الذي تتم فـيه مناق�سة القرار 

املعرو�ض ب�ساأن العقد املقرتح . 

الف�شـــل الث�لـــث

املوؤ�ش�شــ�ت املحليــة اأو االأجنبيــة 

التـي يعهــد اإليهــ� اإدارة اأمــوال الهيئــة اأو ال�شنــدوق

املــ�دة ) 12 (

باإدارة   - االأجنبية  اأو  املحلية   - املوؤ�س�سـات  اأي من  اإىل  تعهد  اأن  املخت�سة  ال يجوز لالإدارة 

االأ�سول اأو اإدارة حمفظة اال�ستثمارات نيابة عنها اإال بعد موافقة جمل�ض االإدارة على ذلك ، 

ومبوجب عقد يربم بني الطرفـني . 

املــ�دة ) 13 (

يجب اأن يتوفر فـي املوؤ�س�سة املحلية واالأجنبية ال�سروط االآتية : 

1 - اأن تكون م�سجلة طبقا للقوانني املعمول بها ، وخا�سعة للقوانني والنظم املطبقة 

فـي الدولة امل�سجلة فـيها . 

2 - اأن يكون قد انق�سى على مبا�سرتها ن�ساط اإدارة اال�ستثمارات املدد االآتية : 

اأ - بالن�سبــــة للموؤ�س�ســـــات املحليــــة : مدة ال تقل عن )5( خم�ض �سنوات ، ويجوز 

 )3( اإىل  املدة  هذه  تخفـي�ض  االإدارة  ملجل�ض 

ثالث �سنوات اإذا اقت�ست ال�سرورة ذلك . 

ب - بالن�سبة للموؤ�س�سات االأجنبية : مدة ال تقل عن )10( ع�سر �سنوات ، ويجوز 

ملجل�ض االإدارة تخفـي�ض هذه املدة اإذا اقت�ست 

اأال تقل عن )7( �سبع  ، على  ال�سرورة ذلك 

�سنوات . 
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ويراعى عند تطبيق هذا ال�سرط االعتداد باملدد ال�سابقة التي مار�ست خاللها   

املوؤ�س�ســـة ن�ســـاط اإدارة اال�ستثمـــارات قبـــل تغييـــر �سكلهــــا القانونـــي ، �سريطــــة 

اأال يوؤثر التغيري فـي قدرة املوؤ�س�سة على اإدارة اال�ستثمارات . 

3 - اأن تكون ح�سنة ال�سمعة ، وذات مركز مايل قوي ، وذلك من واقع اآخر )3( ثالث 

قوائم مالية مدققة للموؤ�س�سة . 

املــ�دة ) 14 (

التعاقد معها  التي يتم  االأجنبية -  اأو  املحليـة  املوؤ�س�سات -  املخت�سة باختيار  االإدارة  تقوم 

الإدارة حمفظة اال�ستـثمارات من واقع التحليل املالـي ، على اأن تبذل فـي �سبيل حتقيق ذلك 

العناية الواجبة ، ويجب اأن يت�سمن التحليل املايل ما ياأتي : 

1 - املركز املايل للموؤ�س�سة . 

2 - تنظيم واإجراءات اال�ستثمار . 

3 - اإجراءات الرقابة واإدارة املخاطر التي تخ�سع لها حمفظة اال�ستثمار . 

4 - مدى ا�ستقـرار فريق العمل املخت�ض باإدارة املحافظ فـي املوؤ�س�سة . 

5 - �سجل اأداء املحافظ اال�ستثمارية التي تديرها املوؤ�س�سة . 

6 - االإجراءات والرتتيبات التي يتبعها احلافظ االأمني . 

7 - االإجــــراءات الق�سائيــــة الـــتي اتخــــذت �ســــد املوؤ�س�ســــــة ، واالأحكـــام ال�ســــادرة �سدهــا 

- اإن وجدت - وذلك خالل ال�سنوات )5( اخلم�ض ال�سابقة على التعاقد . 

املــ�دة ) 15 (

يجب اأن يت�سمن العقد امل�سار اإليه فـي املــادة )12( من هذه الالئحة ما ياأتي : 

1 - اأ�سلوب تنظيم ح�ساب املحفظة ب�سفة عامة . 

2 - مبادئ و�سيا�سات اإدارة اأ�سول وحمفظة ا�ستثمارات الهيئة ، اأو ال�سندوق . 

3 - اأ�س�ض وقواعد ون�سب اال�ستثمار ، واحلدود املقبولة لقيمة اخل�سائر املتوقعة على كل 

حمفظة ، ون�سبة املخاطر ، واحلد االأعلى للخ�سائر املقبولة بالن�سبة لال�ستثمار . 

4 - العائد املعدل باملخاطر املقبول كحد اأدنى على كل مكون ا�ستثماري . 

5 - االإجراءات والرتتيبات التي يتبعها احلافظ االأمني . 
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اأو ال�سندوق   ، 6 - اإعداد التقارير املتعلقة باإدارة اأ�سول وحمفظة ا�ستثمارات الهيئة 

من قبل املوؤ�س�سة . 

7 - اآلية عقد االجتماعات ملراجعة حمفظة اال�ستثمار . 

8 - اأتعاب اإدارة املحفظة والر�سوم وامل�سروفات االأخرى . 

9 - الن�ض على اعتبار القواعد التي تقرها جلنة اال�ستثمار وفقا للبند )5( من املــادة 

)10( من هذه الالئحة جزءا ال يتجزاأ من العقد . 

10 - الن�ض على خ�سوع العقد الأحكام القانون العماين ، واآلية ت�سوية املنازعات النا�سئة 

عنه مبا فـي ذلك اللجوء اإىل التحكيم . 

وال يجــــوز لالإدارة املخت�ســـــــة حتويــــــل اأي اأمـــــــوال اأو اأ�ســول اإلــــــى املوؤ�س�ســـــــة - املحليــــــــة 

اأو االأجنبيـة - بغــر�ض اإدارة املحفظــة اإال بعــد اإبــرام العقــد وفقــا الأحكــام الت�سريعــات 

املعمول بها فـي ال�سلطنة . 

الف�شـــل الرابــع

النظــــ�م املح��شبــــي

املــ�دة ) 16 (

تلتزم الهيئة ، اأو ال�سندوق عند اإعداد النظام املحا�سبي اخلا�ض بها مبراعاة االأحكام الواردة 

فـي املر�سوم ال�سلطاين رقم 96/31 امل�سار اإليه ، وفـي هذه الالئحة . 

 )IFRS( كما يلتزم ال�سندوق اأو الهيئة باإعداد القوائم املالية ح�سب معايري التقارير الدولية

وتزويد وزارة املالية بن�سخة منها ب�سكل دوري كل )3( ثالثة اأ�سهر ، على اأن تت�سمن هذه 

القوائم ما ياأتي : 

1 - قائمة الدخل . 

 2 - املركز املايل . 

3 - ك�سف التدفقات النقدية . 

املــ�دة ) 17 (

تبـــداأ ال�سنــة املاليـــة للهيئــة ، اأو ال�سنــدوق فـي اأول ينايـــر ، وتنتهي فــــي )31( مــن دي�سمبـــر 

من كل عام ، ما مل تن�ض مرا�سيم اإن�سائهما على تاريخ اآخر . 
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املــ�دة ) 18 (

يكون للهيئة ، اأو ال�سندوق مراقب ح�سابات اأو اأكرث من املرخ�ض لهم قانونا فـي ال�سلطنة 

مبزاولة مهنة املحا�سبة ، واملراجعة ، ويتوىل جمل�ض االإدارة تعيينه ، وحتديد اأتعابه . 

ويبا�سر مراقب احل�سابات املعني مهامه حتى تاريخ انتهاء ال�سنة املالية للهيئة ، اأو ال�سندوق ،

ويجــــوز التمديــد لـــه بقــرار مـــن جملــــــ�ض االإدارة ملــــدة ال تزيد علــى )4( اأربـــع �سنــــوات ، 

وفـي جميع االأحوال ال يجوز ملراقب احل�سابات اأن يقدم للهيئة ، اأو ال�سندوق اأي عمل اإداري 

اأو ا�ست�ساري يتعار�ض مع مهمة التدقيق . 

املــ�دة ) 19 (

يتولـــى مراقـــب احل�سابــــات مراجعــــة احل�سابــــات ال�سنويـــة وفقـــا للت�سريعـــات املعمــول بهـا 

فــي هـذا ال�ســاأن ، وطبقـــا لالأ�ســـول املحا�سبيــــة املتعارف عليهــا ، وح�سب معايــري التقاريــر 

الدولية )IFRS( ، على اأن يت�سمن التقرير املقدم منه ما ياأتي : 

التاأكد من اأن ا�ستثمار اأموال الهيئة ، اأو ال�سندوق يتم طبقا الأحكام املر�سوم ال�سلطاين   - 1

رقم 96/31 امل�سار اليه ، وهذه الالئحة . 

مدى تقيد الهيئة اأو ال�سندوق بالنظام املحا�سبي املعتمد .   - 2

التاأكيد على �سحة بيانات مدخالت الهيئة ، اأو ال�سندوق املدرجة فـي تقرير تقييم   - 3

االأداء وفقا للبند )5( من املــادة )8( من هذه الالئحة . 

املــ�دة ) 20 (

يكون اإجراء الفح�ض االكتواري ملركز الهيئة ، اأو ال�سندوق عن طريق اخلرباء االكتواريني 

املتخ�س�سني ، ويتم الفح�ض كل )3( ثالث اأو )5( خم�ض �سنوات كحد اأق�سى ح�سبما يقرره 

جمل�ض االإدارة ، وذلك بالتن�سيق مع وزارة املالية فـيما يتعلق بال�سروط املرجعية للفح�ض ، 

على اأن يعر�ض تقرير الفح�ض على جمل�ض االإدارة ، وتر�سل ن�سخة منه اإىل وزارة املالية . 
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ملحــق رقــم )1(

حـدود مـا ت�صتثمـره �لإد�رة �ملخت�صـة فـي �أ�صـول مقومـة بالعمـالت

�لعـمـــــالت

) �أ�صــا�س �لتقييـــم (

حـدود �لن�صبـة �ملئويـة 

مـن �إجمالـــي �أمـــو�ل 

�لهيئــــة �أو �ل�صنــدوق

�حلد �لأق�صى %�حلد �لأدنى %

�أول : على اأ�ســـا�س فــــردي : 

1 - الريـال العمانــي + عمــالت دول جملـــــ�س 

65100التعاون لدول اخلليج العربية

30�سفر2 - دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

35�سفر3 - الدولر الأمريكي

4 - اليورو : ) اإجمايل اليورو (

الأ�صول املقومة باليورو على النحو الآتي :

) اإفرادي باليورو (

اأملانيا

فرن�صا

هولندا

اأخرى

�سفر

�سفر

�سفر

�سفر

�سفر

25

20

10

10

5

5�سفر5 - الني الياباين
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�لعـمـــــالت

) �أ�صــا�س �لتقييـــم (

حـدود �لن�صبـة �ملئويـة 

مـن �إجمالـــي �أمـــو�ل 

�لهيئــــة �أو �ل�صنــدوق

�حلد �لأق�صى %�حلد �لأدنى %

ثانيا : اإجمالــــي العمــــالت : 

 اجلنيه الإ�صرتليني 

 الفرنك ال�صوي�صري

 الدولر الأ�صرتالـــي

 الدولر الكنــــــــــــــــدي

10�سفر

املعتمدة من قبل جمل�س  الأخرى  العمالت  ثالثا : 

الإدارة

15�سفر

- يجوز مبوافقة جمل�س الإدارة جتاوز احلد الأق�صى بن�صبة )5%( خم�صة باملائة من الن�صبة 

املو�صحـــة لكـــل عملــــة اأجنبية حمددة علـــى اأ�صـــا�س فـــردي ، وفـي جميـــع الأحـــوال يجـــب 

األ يجاوز اإجمايل قيمة الأ�صــول املقومة بعمالت اأجنبية ن�صبة )50%( خم�صـــني باملائـــة 

مـن جمموع اأموال الهيئة ، اأو ال�صندوق . 

اأدنى من الت�صنيف الئتماين  ال�صلطنة حلد  امل�صتثمرة خارج  اأن تخ�صع الأموال  - يجب 

لكل دولة ، وفقا ملا ياأتي : 

 -  A اأو ما يعادله على املدى البعيد للت�صنيف الئتماين للعملة الأجنبية فـي الدولة . 

 -  AA اأو ما يعادله لتقييم حتويل و�صرف عملة الدولة . 

تابع  ملحـق رقم )1( : حدود مـا ت�صتثمره الإدارة املخت�صة فـي اأ�صـول مقومـة بالعمـالت
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ملحــق رقــم ) 2 (

حـدود االأ�سـول التـي يجـوز للإدارة املخت�سـة اال�ستثمـار فـيهـا

حتديـــد االأ�ســـول

حـدود الن�سبـة املئويـة 

مـن اإجمالـــي اأمـــوال 

الهيئــــة اأو ال�سنــدوق

احلد االأق�سى %احلد االأدنى %

اأوال : على اأ�ســـا�س فــــردي : 

1 - الأ�صول ق�صرية الأجل : 

الودائــع و�صهــــــادات الإيـــــــداع واإ�صــــــدارات 

40�صفراخلزانة احلكومية فـي ال�صلطنة  

املاليــــة  والأدوات  وال�صكــــوك  ال�صنــــدات   -  2

التي تزيد على �صنة : 

اأ - ال�صندات وال�صكــوك التــي ت�صدرهـــا 

احلكومـــات

ب - ال�صنـدات وال�صكـوك غيــر احلكوميـــة 

) عمانية (

ج - ال�صنــدات وال�صكــوك غيــر احلكوميـــة 

) غري عمانية (

د - ال�صندات وال�صكوك والودائع الأخرى 

الطويلة الأجل 

) اأكرث عن 10 ع�صر �صنوات (

30

30

�صفر

�صفر

�صفر

60

60

10

10

10

3 - الأ�صهــــــم : 

2050 - ال�صركات امل�صاهمة العامة
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حتديـــد االأ�ســـول

حـدود الن�سبـة املئويـة 

مـن اإجمالـــي اأمـــوال 

الهيئــــة اأو ال�سنــدوق

احلد االأق�سى %احلد االأدنى %

4 - العقارات ) ا�صتثمار مبا�صر ( : 

اأ - داخل ال�صلطنة

ب - خارج ال�صلطنة

�صفر

�صفر

�صفر

20

20

5

15�صفر5 - امل�صاهمات اخلا�صة  

6 - ال�صتثمارات امل�صرتكة :

اأ - الوحدات العقارية امل�صرتكة العامة

ب - اأخرى

�صفر

�صفر

�صفر

15

10

5

ثانيـا : على اأ�صا�س اإجمايل : 

3060الفئات 1 و 2 

يجـــوز جتـــاوز احلـــد الأق�صـــى بن�صبــة )5%( خم�صــة باملائـــة من الن�صــب املو�صحــة للأ�صــول 

التي يجوز للإدارة املخت�صة ال�صتثمار فـيها ، وذلك مبوافقة جمل�س الإدارة اأو ب�صبـب تغيــر 

قيمة الأ�صول امل�صتثمرة . 

تابـع ملحـق رقـم ) 2 ( : حـدود الأ�صـول التـي يجـوز للإدارة املخت�صـة ال�صتثمـار فـيهـا
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ملحــق رقــم ) 3 (

�أحكـام خا�صـة ببعـ�س �لأ�صـول 

�لتـي يجـوز لالإد�رة �ملخت�صـة �ل�صتثمـار فـيهـا

�أول   : �لأ�صــول ق�صيـــرة �لأجــــل

1 - الودائـــع و�صهــــادات الإيــــداع : 

يجـــب اأن تكــــون الودائع لــــدى كـــل من امل�صـــارف املحليـــة اأو الأجنبية ملـــدة  اأ - 

ل جتاوز )1( �صنة واحدة . 

يجب اأن تكون �صهادات الإيداع ال�صادرة عن م�صرف - حملي اأو اأجنبي -  ب - 

ملدة ل جتاوز )1( �صنة واحدة من تاريخ ال�صتحقاق فـي وقت ال�صراء . 

يجب اأن يكون للم�صارف الأجنبية ت�صنيف ائتماين )BBB( ، اأو ما يعادله  ج - 

حتى تاريخ ال�صتحقاق فـي وقت ال�صراء . 

األ تزيد الودائع فـي امل�صرف الواحد على )25%( خم�صة وع�صرين باملائة  د - 

من اإجمايل حجم ودائع الهيئة ، اأو ال�صندوق فـي امل�صارف . 

2 - اإ�صـــدارات اخلزانـــة احلكوميـــة : 

اإ�صدارات اخلزانة من حكومات الدول املبينة عمالتها بامللحق رقم )1( ،  اأ - 

واحلكومـــات الأخــــرى ، واملوؤ�ص�صـــات الدوليــــة التـــي تعتمـــد لهــــذا الغــــر�س 

�صنة  ال�صتحقاق على )1(  تزيد فرتة  األ  على   ، الدارة  قبل جمل�س  من 

واحدة . 

يجــب اأن تخ�صــع اإ�صــدارات العمالت الأجنبية حلــــد اأدنـــى مـــن الت�صنيـــف  ب - 

الئتماين لكل دولة ، على النحو الآتي : 

اأو ما يعادله على املدى البعيد للت�صنيف الئتماين بالعملة الأجنبية .   A -

اأو ما يعادله لتقييم حتويل و�صرف العملة الأجنبية .   A A -
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ثانيا : ال�صندات وال�صكوك والأدوات املالية التي تزيد على )1( �سنة واحدة

1 - ال�سندات وال�سك�ك ال�سادرة عن احلك�مات وامل�ؤ�س�سات الدولية : 

اأ - ال�سنـــدات وال�سكـــ�ك ال�ســـادرة مــن قبــل حك�مات الدول املبينــة عمالتهــــا 

فـي امللحق رقم )1( ، واحلك�مات الأخرى ، وامل�ؤ�س�سات الدوليـة الـتـي يعتمدها 

جمل�ض الإدارة لهذا الغر�ض . 

ب - ال�سنـــدات وال�سكـــ�ك التي ت�سمنهـــا حك�مـــات الــــدول . 

ج - با�ستثنــــــاء ال�سنـــــــدات وال�سكـــــــ�ك التــــي ت�سدرهـــــا حك�مــــــة ال�سلطنــــــة ، 

يجب األ يقل م�ست�ى الت�سنيف الئتماين لكل �سند اأو �سك عن م�ست�ى 

)A( ، اأو ما يعادله . 

2 - ال�سندات وال�سك�ك غري احلك�مية ) عمانية ( : 

الإيــداع �سادرة عن �سركــات كائنة وم�سجلة  �سنــدات و�سكـــ�ك و�سهـــادات  اأ - 

فـي ال�سلطنة على اأن تك�ن هذه ال�سركات قد اأثبتت اأداء ماليا جيدا ح�سب 

الل�ائح الداخلية للهيئة اأو ال�سندوق ط�ال مدة ل تقل عن )5( ال�سن�ات 

اخلم�ض ال�سابقة ، ويج�ز ال�ستثمار فـي ال�سركات الآتية : 

- ال�سركـــات امل�ساهمــة املدرجة فـي �ســــ�ق م�سقـــط لالأوراق املاليـــة ل يقـــل 

 . ) A( ت�سنيفها عن م�ست�ى

- ال�سركات الأخرى غري املدرجة فـي �س�ق م�سقط لالأوراق املالية ل يقل 

 . )AA(ت�سنيفها عن م�ست�ى

ب - يحظر ال�ستثمار بن�سبة تزيد على )3%( ثالثة باملائة من القيمة ال�سمية 

لل�سندات التي ت�سدرها ال�سركات . 

3 - ال�سندات وال�سك�ك غري احلك�مية ) غري عمانية ( : 

اأ - �سندات و�سك�ك حملية �سادرة عن م�ؤ�س�سات م�سجلة وكائنة فـي الدول 

املبينة عمالتها فـي امللحق رقم )1( �سمن الفئات ) من 1 اإىل 5( ، ويجب 

الل�ائح  ، وم�قف مايل ق�ي ح�سب  امل�ؤ�س�سات ذات �سمعة جيدة  اأن تك�ن 

املالية بتلك  اأ�س�اق الأوراق  اأو ال�سندوق ومدرجة فـي   ، الداخلية للهيئة 

الدول ، وقابلة للتداول فـيها . 
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الدول  فـي  املحلية ووحداتها  ال�سادرة عن احلك�مات  وال�سك�ك  ال�سندات  ب - 

املبينــــة عمالتهــــا فـي امللحــــق رقــــم )1( �سمـــن الفئــــات )مــن 1 اإىل 5( ، 

اأن تك�ن  ، على  اأو �سمنيـا  ول ت�سمنها حك�مات دولها املركزية �سراحـــة 

ال�سندات وال�سك�ك مدرجة فـي اأ�س�اق الأوراق املالية بتلك الدول وقابلة 

للتداول فـيها . 

ال�سندات  مل�سدر  الئتماين  الت�سنيف  يقل  األ  الأح�ال يجب  وفـي جميع 

 . )A( وال�سك�ك عن م�ست�ى

4 - ال�سنــــدات وال�سكـــ�ك الـــ�اردة �سمــن الفقرات )1 ، 2 ، 3 ( من البند ثانيا 

مـــن هـــذا امللحــق التي ل تزيـد الفتــرة املتبقيـــة ل�ستحقاقــها علــى )10( 

ع�ســر �سنـــ�ات . 

5 - الأدوات املالية الأخرى : 

ا�ستحقاقها على )1(  تزيد فرتة  التي  املحلية  امل�سارف  لدى  ال�دائع   اأ  - 

�سنة واحدة ، على األ تزيد فرتة ال�ديعة على )5( خم�ض �سن�ات ، واأل 

بالن�سبة  به  امل�سم�ح  احلد  من  باملائة  خم�سني   )%50( ن�سبة  تتجاوز 

لل�سندات وال�سك�ك غري احلك�مية ) عمانية ( . 

       ب - �سهادات الإيداع التي تزيد مدة ا�ستحقاقها على )1( �سنة واحدة . 

ثالثا : الأ�سهــــــم

1 - ال�سركات امل�ساهمة املدرجة فـي �س�ق م�سقط لالأوراق املالية : 

يجب األ يجاوز ال�ستثمار فـي اأ�سهم اأي �سركة حملية م�سجلة فـي ال�سلطنة  اأ - 

ال�سركة  تلك  لأ�سهم  ال�س�قـية  القيمة  من  باملائة  ع�سرة   )%10( ن�سبة 

بالن�سبة لالأ�سهم املدرجة فـي �س�ق م�سقط لالأوراق املالية ، ون�سبة )%5( 

خم�سة باملائة من القيمة ال�س�قية لإجمايل اأمـ�ال الهيـئة ، اأو ال�سندوق ، 

اأيهما اأقل . 

املحلــــي  امل�ؤ�ســــر  �سمــــن  متداولة  ال�سهم  ال�سركة م�سدرة  تك�ن  اأن  يجب  ب - 

)MSM30( اأو اأن تك�ن هذه ال�سركــــات اأثبتــــت اأداء مالـيا جيـــدا ح�ســـب 

الل�ائح الداخلية للهيئة اأو ال�سندوق . 
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حملية  م�ساهمة  �سركات  تاأ�سي�ض  فـي  امل�ساهمة  وال�سندوق  للهيئة  يج�ز  ج - 

بناء على درا�سات جدوى اقت�سادية معتمدة مع مراعاة ما ورد فـي البند )اأ( . 

2 - ال�سركات امل�ساهمة املدرجة فـي اأ�س�اق الأوراق املالية غري العمانية : 

اأ - يجب األ يتجاوز اإجمايل ال�ستثمار فـي اأ�سهم اأي �سركة اأجنبية ن�سبة )%5( 

 )%3( ون�سبة   ، ال�سركة  تلك  لأ�سهم  ال�س�قية  القيمة  من  باملائة  خم�سة 

ثالثة باملائة من القيمة ال�س�قية لإجمايل اأم�ال الهيئة ، اأو ال�سندوق ، 

اأيهما اأقل . 

الفئات  فـي  عمالتها  املبينة  الدول  اإحدى  فـي  امل�سجلة  ال�سركات  اأ�سهم   - ب 

، والدول الأخرى  امللحق رقم )1( من هذه الالئحة  6( من  اإىل   1 )من 

الأ�سهم  اأن تك�ن هذه  ، على  الغر�ض  الإدارة لهذا  التي يعتمدها جمل�ض 

مدرجة فـي اأ�س�اق الأوراق املالية بتلك الدول ، واأن تتمتع هذه ال�سركات 

ب�سمعــــة ماليــــة جـــيدة ح�ســـب الل�ائــــح الداخليـــة للهيئــة ، اأو ال�سنــدوق ، 

مع مراعاة ما ورد فـي البند )اأ( . 

رابعا : العقــــــارات

يجـــــ�ز للهيئــــــة اأو ال�سندوق ال�ستثمـــار فـي العقـــارات التجاريـــة اأو ال�سناعيــة   - 1

اأو ال�سكنيـــة اأو ال�سياحيـــة الكائنـــة بال�سلطنة ، والعقـــارات ثنائيـــة ال�ستخـــدام 

) �سكني/جتاري على �سبيل املثال ( الكائنة بال�سلطنة اأو خارجها . 

يجـب األ يجاوز ال�ستثمار فـي عقار واحد ن�سبة )5%( خم�سة باملائة من القيمة   - 2

ال�س�قية لإجمايل اأم�ال الهيئة ، اأو ال�سندوق ، واأل يجاوز اإجمايل ال�ستثمار 

فـي العقارات ال�سكنية ن�سبة )10%( ع�سرة باملائة من القيمة ال�س�قية لإجمايل 

اأم�ال الهيئة ، اأو ال�سندوق . 

3 - يك�ن ال�ستثمار فـي العقارات خارج ال�سلطنة اإما من خالل ال�ستثمار املبا�سر ، 

واإما عن طريق �سناديق وحدات ال�ستثمار العقاري امل�سرتك . 
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خام�صا : امل�صاهمـــات اخلا�صــة

متداولة  غري  عمانية  �سركات  فـي  اأ�سهم  امتالك  اخلا�سة  بامل�ساهمات  ويق�سد 

امل�سجلة  املقفلة  امل�ساهمة  ال�سركات  وت�سمل   ، املالية  لالأوراق  م�سقط  �س�ق  فـي 

بال�سلطنة ، على اأن يراعى فـي هذا ال�ساأن املرا�سيم ال�سلطانية ال�سادرة باإن�ساء 

بع�ض ال�سركات ، وما ياأتي : 

األ يجاوز ال�ستثمار فـي اأ�سهم اأي �سركة م�ساهمة مقفلة ن�سبة )10%( ع�سرة   - 1

باملائة من قيمة راأ�ض مال ال�سركة ، ون�سبة )3%( ثالثة باملائة من اإجمايل 

ون�سبة )%15(   ، اأقل  اأيهما   ، الهيئة  اأو  ال�سندوق  ال�س�قية لأم�ال  القيمة 

خم�ســـة ع�ســر باملائـــة من اإجمايل اأمـــ�ال ال�سنـــدوق ، اأو الهيئـــة ، مــن فئـــــة 

امل�ساهمات اخلا�سة . 

األ يجاوز ال�ستثمار فـي اأ�سهم اأي �سركة حمدودة امل�س�ؤولية - ن�ساأت بغر�ض   - 2

الدخ�ل فـي م�ساريع اخل�سخ�سة والتنمية التي تطرحها احلك�مة - ن�سبة 

)10%( ع�ســـرة باملائـــة مـــن راأ�ض مال ال�سركـــة ، ون�سبــة )4%( اأربعــة باملائــة 

من اإجمايل القيمة ال�س�قية لأم�ال ال�سندوق اأو الهيئة اأيهما اأقل ، ون�سبة 

)10%( ع�سرة باملائة من اإجمايل م�ج�دات ال�سندوق اأو الهيئة . 

�ساد�سا : ال�ستثمـــارات امل�سرتكــة

بها  املعم�ل  للت�سريعات  طبقا  امل�سجلة  امل�سرتكة  ال�ستثمارات  تك�ن  اأن  يجب 

متفقة مع حمددات ال�ستثمار والأ�س�ل ال�اردة فـي امللحقني رقمي )1( و )2( 

من هذه الالئحة ، ويجب اأن يت�فر فـي ال�ستثمارات امل�سرتكة ما ياأتي : 

اأن يك�ن حمـــل ال�ستثمـــار قابال للتداول فـي الأ�ســـ�اق املاليـــة وليــ�ض �سمن   - 1

�سناديق ا�ستثمارية مغلقة .

األ يجاوز ال�ستثمار ن�سبة )2%( اثنني باملائة من اإجمايل القيمة ال�س�قية   - 2

اإجمايل  من  باملائة  ع�سر  خم�سة   )%15( ون�سبة   ، ال�ستثمار  حمل  لل�حدة 

اأمـــــ�ال ال�سنـــدوق ، اأو الهيئــــــة ، واأل يجــــاوز ن�سبـــة )10%( ع�ســـرة باملائــــة 

من اإجمايل اأم�ال ال�سندوق ، اأو الهيئة اإذا كان ال�ستثمار خارج ال�سلطنة . 


