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وزارة املـاليــــة
قــــرار وزاري
رقــــم 2017/117
ب�إ�صــــدار الالئحــــة التنفـيذيـــة
للمر�ســـوم ال�سلطانــي رقـم  96/31ب�شـ�أن حتديـد القواعـد املنظمـة
ال�ستثمار �أموال كل من الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية و�صناديق التقاعد
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  96/31ب�ش�أن حتديد القواعد املنظمة ال�ستثمار �أموال
كل من الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية و�صناديق التقاعد ،
و�إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل الالئحة التنفـيذية للمر�سوم ال�سلطاين رقم  96/31ب�ش�أن حتديد القواعد املنظمة
ال�ستثمار �أموال كل من الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية و�صناديق التقاعد ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 98/8
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــرر
املــادة الأولــى
يعمل ب�أحكام الالئحـة التنفـيذية للمر�سوم ال�سلطاين رقم  96/31ب�ش�أن حتديد القواعد
املنظمة ال�ستثمار �أمــوال كل من الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية و�صناديق التقاعد ،
املرفقة .
املــادة الثانيــة
يلغـى القــرار ال ــوزاري رقم  98/8امل�شار �إليه  ،كمــا يلغــى ك ــل م ــا يخالـ ــف الالئح ــة املرفقـ ــة
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  18 :مـن رم�ضـــــان 1438هـ
املوافــــق  13 :مـن يونيــــــــو 2017م

دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزي ـ ـ ـ ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول عــن ال�شـ ـ ـ ـ ـ�ؤون املــالي ـ ـ ــة
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الالئحـــة التنفـيذيـــة
للمر�ســوم ال�سلطانـي رقـم  96/31ب�ش�أن حتديد القواعد املنظمة
ال�ستثمار �أموال كل من الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية و�صناديق التقاعد
الف�صــــل الأول
تعريفـــات و�أحكـــام عامــة
املــادة ()1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــــــة :
الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية .
ال�صنـدوق :
�صناديق التقاعد املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )2من هذه الالئحة .
جملـــ�س الإدارة :
جمل�س �إدارة الهيئة � ،أو ال�صندوق .
جلنــة اال�ستثمــار :
اللجنة الفنية امل�شكلة وفقا للمادة ( )9من هذه الالئحة .
الإدارة املخت�صـــــة :
الإدارة امل�س�ؤولة  -بحكم اخت�صا�صها  -عن ا�ستثمار �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق .
امل�ؤ�س�ســـــة املحليـــــة :
امل�ؤ�سـ�سة املالية الكائنة وامل�سجلة داخل ال�سلطنة التي تتعاقد معها الهـيئة � ،أو ال�صندوق
ال�ستثمار �أموالهما .
امل�ؤ�س�ســة الأجنبيــة :
امل�ؤ�سـ�سة املالية الكائنة وامل�سجلة خارج ال�سلطنة التـي تتعاقد معها الهيئة � ،أو ال�صندوق
ال�ستثمار �أموالهما .
املــديــــــــــر :
مدير الإدارة املخـت�صة فـي الهيئة �أو ال�صندوق � ،أو من فـي حكمه .
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املــادة ( ) 2
ت�ســري �أحكــام هــذه الالئحــة علــى كــل مــن :
 - 1الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية .
� - 2صندوق تقاعد موظفـي اخلدمة املدنية .
� - 3صندوق تقاعد �شرطة عمان ال�سلطانية .
� - 4صندوق تقاعد موظفـي ديوان البالط ال�سلطاين .
� - 5صندوق تقاعد احلر�س ال�سلطاين العماين .
� - 6صندوق تقاعد املكتب ال�سلطاين .
� - 7صندوق تقاعد وزارة الدفاع .
� - 8صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي .
� - 9صندوق تقاعد قوة ال�سلطان اخلا�صة .
� - 10أي �صناديق تقاعد �أخرى تن�ش�أ مبقت�ضى مرا�سيم �سلطانية .
املــادة ( ) 3
يكــون ا�ستثمــار �أمــوال الهيئ ــة �أو ال�صنــدوق وفقا للأحكام املن�صــو�ص عليهــا ف ــي املر�سـ ــوم
ال�سلطاين رقم  96/31امل�شار �إليه  ،و�أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
يج ـ ــوز بقـ ـ ــرار م ــن الوزي ـ ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول ع ــن ال�شـ ـ ـ�ؤون املاليـ ـ ــة  -بن ــاء علـ ــى اقتـ ـ ــراح الهيئ ـ ــة
�أو ال�ص ــندوق � -إ�صـ ــدار قواع ـ ــد خا�صـ ــة لال�ستثم ــار تتف ــق والنظ ــم املتعلق ــة بـ�أي منهم ـ ــا ،
وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة فـي هذه الالئحة .
الف�صــل الثانــي
الأجهــزة امل�س�ؤولــة عـن تطبيــق الالئحــة
املــادة ( ) 5
يتولـ ــى جملـ ــ�س الإدارة ممار�سـ ــة ال�صالحــيات الالزم ـ ــة لتطبي ــق �أحكـ ــام هـ ــذه الالئحـ ــة ،
ويجوز له تفوي�ض بع�ض �صالحياته �إىل الإدارة املخت�صة � ،أو جلنة اال�ستثمار .
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املــادة ( ) 6
يحق ملجل�س الإدارة اقرتاح تعديل هذه الالئحة فـي �ضوء التطورات وامل�ستجدات املالية
واالقت�صادية  ،ونتائج تقارير الفح�ص االكتواري .
كمـ ــا يكـ ــون لـ ــه �إن�ش ــاء وحـ ــدة خماط ــر اال�ستثمـ ــار تكـ ــون تابع ــة لـ ــه من الناحية الفنية ،
على �أن تتبــع �إداري ــا الإدارة التنفـيذي ــة بالهيئــة �أو ال�صنــدوق  ،ويح ــدد بق ــرار من جمل ــ�س
الإدارة اخت�صا�صات هذه الوحدة  ،على �أن تقوم هذه الوحدة ب�إعداد تقارير دورية ب�ش�أن
املخاطر املالية املحتملة على كل حمفظة ا�ستثمارية مبا فـي ذلك املحافظ املدارة من قبل
مديري اال�ستثمار وذلك التخاذ الإجراءات الالزمة خلف�ض قيمة اخل�سائر املتوقعة .
املــادة ( ) 7
تتول ــى الإدارة املخت�ص ـ ــة ا�ستث ــمار �أم ــوال الهيئـ ـ ـ ـ ــة � ،أو ال�صندوق  ،ويج ـ ــوز لهـ ــا �أن تعه ــد
�إىل امل�ؤ�س�سات املحلية �أو الأجنبية ب�إدارة ا�ستثمار �أموال الهيئة �أو ال�صندوق .
املــادة ( ) 8
تتوىل الإدارة املخت�صة ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1ا�ستثمار �أموال الهيئة �أو ال�صندوق وفقا لل�سيا�سات التي يعتمدها جمل�س الإدارة
طبقا لأحكام هذه الالئحة .
� - 2ضم ــان املحافظ ــة علــى �إجمالــي �أ�صــول الهيئـة � ،أو ال�صندوق فـي احلــدود املقــررة
فـي املالحق املرفقة بهذه الالئحة .
 - 3تقييم �أداء اال�ستثمارات  ،على �أن يت�ضمن ما ي�أتي :
�أ �	-إجمايل �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق .
ب �	-إجمايل �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق امل�ستثمرة داخل ال�سلطنة �أو خارجها .
ج �	-أداء ك ــل جه ــة مــن اجله ــات الث ــالث املن�ص ــو�ص عليها فـي املــادة ( )7من هذه
الالئحة .
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د �	-أداء كل حمفظة من املحافظ التي تديرها الإدارة املخت�صة .
هـ � -أداء مديري حمافظ اال�ستثمار بالن�سبة للم�ؤ�سـ�سات املحلية والأجنبية .
�	- 4إعداد بيان بتوزيع �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق يبني �أ�صول وعمالت اال�ستثمار
على امل�ستوى الإجمايل .
�	- 5إعداد تقرير �سنوي تف�صيلي عن �أداء ا�ستثمارات الهيئة � ،أو ال�صندوق  ،علـى �أن
يحال �إىل جلنة اال�ستثمار مع احل�سابات ال�سنوية املـدقـقة التخاذ الالزم  ،ويجب
�أن يت�ضمن هذا التقرير البيانات املن�صو�ص عليها فـي البند ( )3من هذه املــادة
عن ال�سنة الأخرية  ،وال�سـنوات اخلم�س ال�سابقة عليها  ،ون�سبة العوائد املحققة
ومقارنتها مب�ؤ�شرات الأداء وعائد اال�ستثمار امل�ستهدف  ،ومقارنة �أداء ا�ستثمارات
الهيئة � ،أو ال�صندوق مع ال�سيا�سة املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة .
 - 6التن�سيــق مع التق�سيــم املايل بالهيئة �أو ال�صندوق لإعداد احل�سابات عن كل ()3
ثالثــة �أ�شهــر  ،على �أن يكون �إعدادها خالل ال�شهــر التالــي النق�ضـاء مـدة الأ�شهــر
الثالثـة  ،وذلك بالن�سبــة للت�سعــة �أ�شهــر ال�سابقــة من ال�سنــة لإعــداد احل�سابــات ،
وتزويد وزارة املالية بن�سخة منها  ،على �أن تقدم هـذه احل�سابات �إىل جلنة اال�ستثمار
لدرا�ستها وعر�ض التو�صيات ب�ش�أنها على جمل�س الإدارة التخاذ ما يلزم .
املــادة ( ) 9
ت�شكل بالهيئة � ،أو بال�صندوق جلنة لال�ستثمار على النحو الآتي :
 - 1ممثل وزارة املالية فـي ع�ضوية جمل�س الإدارة �إن وجد � ،أو �أي ممثل �آخر تختاره
وزارة املالية � ،إذا مل يوجد من ميثلها فـي ع�ضوية جمل�س الإدارة .
 )3( - 2ثالثة �أع�ضاء على الأقل يتم اختيارهم من قبل جمل�س الإدارة من موظفـي
الهيـئة � ،أو ال�صندوق � ،أو من غريهم .
وي�ص ــدر بتعي ــني رئيــ�س اللجنــة ونائبــه ق ــرار من جم ــل�س الإدارة  ،ويتولـى املديــر
�أمانــة �سـر اللجنة .
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املــادة ()10
تتوىل جلنة اال�ستثمار ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1و�ضع اخلطة العامة ال�ستثمار �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق  ،و�إحالتها �إىل جمل�س
الإدارة العتمادها  ،ومراجعتها ب�صفة دورية .
� - 2إع ــداد اللوائـ ــح الداخليـ ــة لال�ستثم ــار مبراع ــاة �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة  ،و�إحالته ــا
�إىل جمل�س الإدارة العتمادها .
 - 3درا�سة �سيا�سات ا�ستثمار �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق التي تقرتحها الإدارة املخت�صـة ،
و�إحالتها �إىل جمل�س الإدارة العتمادها .
 - 4متابعة تنفـيذ �سيا�سات اال�ستثمار املعتمدة من جمل�س الإدارة .
� - 5إعداد قواعد خا�صة تنظم �إدارة حمفظة ا�ستثمارات �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق
بالن�سبة لكـل م�ؤ�س�سة حملية �أو �أجنبية يتم التعاقد معها  ،على �أن تتقيد فـي ذلك
باملالحق املرفقة بهذه الالئحة .
 - 6متابعـ ــة وتقيي ـ ــم ا�ستثم ــارات �أمــوال الهيئــة �أو ال�صنــدوق وعــر�ض نتائــج التقييــم
( على �أ�سا�س ربع �سنوي ) على جمل�س الإدارة التخاذ ما يلزم ب�ش�أنها .
 - 7اعتماد امل�صارف التي توظف فـيها �أموال الهيئة �أو ال�صندوق فـي �صورة �أ�صول
ق�صرية الأجل  ،وحتديد احلد الأق�صى لال�ستثمار بالن�سبة لكل م�صرف على حدة ،
ومراجعة هذا احلد فـي االجتماع الربع �سنوي للجنة اال�ستثمار .
� - 8أي اخت�صا�صات �أخرى تكلف بها من قبل جمل�س الإدارة .
املــادة ( ) 11
تعقد جلنة اال�ستثمار (� )6ستة اجتماعات على الأقل فـي ال�سنة بناء على دعوة من رئي�س
اللجنة �أو نائبه عند غيابه  ،ويجوز دعوتها لالنعقاد كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،وال يكون
اجتماع اللجنة �صحيحا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها على الأقل على �أن يكون من بينهم
رئي�س اللجنة �أو نائبه  ،وت�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،
وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
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ويلتزم رئي�س اللجنة ونائبه و�أي ع�ضو من �أع�ضائها بالإف�صاح عن �أي م�صلحة خا�صة
له فـي العقود املزمع �إبرامها حل�ساب الهيئة �أو ال�صندوق  ،و�أن يدون ذلك فـي حم�ضر
اجتماع اللجـنة  ،وال يجوز لذي امل�صلحة �أن يح�ضر االجتماع الذي تتم فـيه مناق�شة القرار
املعرو�ض ب�ش�أن العقد املقرتح .
الف�صـــل الثالـــث
امل�ؤ�س�ســات املحليــة �أو الأجنبيــة
التـي يعهــد �إليهــا �إدارة �أمــوال الهيئــة �أو ال�صنــدوق
املــادة ( ) 12
ال يجوز للإدارة املخت�صة �أن تعهد �إىل �أي من امل�ؤ�س�سـات  -املحلية �أو الأجنبية  -ب�إدارة
الأ�صول �أو �إدارة حمفظة اال�ستثمارات نيابة عنها �إال بعد موافقة جمل�س الإدارة على ذلك ،
ومبوجب عقد يربم بني الطرفـني .
املــادة ( ) 13
يجب �أن يتوفر فـي امل�ؤ�س�سة املحلية والأجنبية ال�شروط الآتية :
� - 1أن تكون م�سجلة طبقا للقوانني املعمول بها  ،وخا�ضعة للقوانني والنظم املطبقة
فـي الدولة امل�سجلة فـيها .
� - 2أن يكون قد انق�ضى على مبا�شرتها ن�شاط �إدارة اال�ستثمارات املدد الآتية :
�أ  -بالن�سبـ ــة للم�ؤ�س�س ـ ــات املحليـ ــة  :مدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات  ،ويجوز
ملجل�س الإدارة تخفـي�ض هذه املدة �إىل ()3
ثالث �سنوات �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
ب  -بالن�سبة للم�ؤ�س�سات الأجنبية  :مدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات  ،ويجوز
ملجل�س الإدارة تخفـي�ض هذه املدة �إذا اقت�ضت
ال�ضرورة ذلك  ،على �أال تقل عن (� )7سبع
�سنوات .
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ويراعى عند تطبيق هذا ال�شرط االعتداد باملدد ال�سابقة التي مار�ست خاللها
امل�ؤ�س�س ــة ن�ش ــاط �إدارة اال�ستثم ــارات قب ــل تغيي ــر �شكلهـ ــا القانون ــي � ،شريطـ ــة
�أال ي�ؤثر التغيري فـي قدرة امل�ؤ�س�سة على �إدارة اال�ستثمارات .
� - 3أن تكون ح�سنة ال�سمعة  ،وذات مركز مايل قوي  ،وذلك من واقع �آخر ( )3ثالث
قوائم مالية مدققة للم�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 14
تقوم الإدارة املخت�صة باختيار امل�ؤ�س�سات  -املحليـة �أو الأجنبية  -التي يتم التعاقد معها
لإدارة حمفظة اال�ستـثمارات من واقع التحليل املالـي  ،على �أن تبذل فـي �سبيل حتقيق ذلك
العناية الواجبة  ،ويجب �أن يت�ضمن التحليل املايل ما ي�أتي :
 - 1املركز املايل للم�ؤ�س�سة .
 - 2تنظيم و�إجراءات اال�ستثمار .
� - 3إجراءات الرقابة و�إدارة املخاطر التي تخ�ضع لها حمفظة اال�ستثمار .
 - 4مدى ا�ستقـرار فريق العمل املخت�ص ب�إدارة املحافظ فـي امل�ؤ�س�سة .
� - 5سجل �أداء املحافظ اال�ستثمارية التي تديرها امل�ؤ�س�سة .
 - 6الإجراءات والرتتيبات التي يتبعها احلافظ الأمني .
 - 7الإجـ ــراءات الق�ضائيـ ــة ال ــتي اتخـ ــذت �ضـ ــد امل�ؤ�س�سـ ـ ــة  ،والأحك ــام ال�صـ ــادرة �ضدهــا
 �إن وجدت  -وذلك خالل ال�سنوات ( )5اخلم�س ال�سابقة على التعاقد .املــادة ( ) 15
يجب �أن يت�ضمن العقد امل�شار �إليه فـي املــادة ( )12من هذه الالئحة ما ي�أتي :
� - 1أ�سلوب تنظيم ح�ساب املحفظة ب�صفة عامة .
 - 2مبادئ و�سيا�سات �إدارة �أ�صول وحمفظة ا�ستثمارات الهيئة � ،أو ال�صندوق .
� - 3أ�س�س وقواعد ون�سب اال�ستثمار  ،واحلدود املقبولة لقيمة اخل�سائر املتوقعة على كل
حمفظة  ،ون�سبة املخاطر  ،واحلد الأعلى للخ�سائر املقبولة بالن�سبة لال�ستثمار .
 - 4العائد املعدل باملخاطر املقبول كحد �أدنى على كل مكون ا�ستثماري .
 - 5الإجراءات والرتتيبات التي يتبعها احلافظ الأمني .
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� - 6إعداد التقارير املتعلقة ب�إدارة �أ�صول وحمفظة ا�ستثمارات الهيئة � ،أو ال�صندوق
من قبل امل�ؤ�س�سة .
� - 7آلية عقد االجتماعات ملراجعة حمفظة اال�ستثمار .
� - 8أتعاب �إدارة املحفظة والر�سوم وامل�صروفات الأخرى .
 - 9الن�ص على اعتبار القواعد التي تقرها جلنة اال�ستثمار وفقا للبند ( )5من املــادة
( )10من هذه الالئحة جزءا ال يتجز�أ من العقد .
 - 10الن�ص على خ�ضوع العقد لأحكام القانون العماين  ،و�آلية ت�سوية املنازعات النا�شئة
عنه مبا فـي ذلك اللجوء �إىل التحكيم .
وال يجـ ــوز للإدارة املخت�ص ـ ـ ــة حتويـ ـ ــل �أي �أم ـ ـ ــوال �أو �أ�صــول �إلـ ـ ــى امل�ؤ�س�س ـ ـ ــة  -املحليـ ـ ـ ــة
�أو الأجنبيـة  -بغــر�ض �إدارة املحفظــة �إال بعــد �إبــرام العقــد وفقــا لأحكــام الت�شريعــات
املعمول بها فـي ال�سلطنة .
الف�صـــل الرابــع
النظــــام املحا�سبــــي
املــادة ( ) 16
تلتزم الهيئة � ،أو ال�صندوق عند �إعداد النظام املحا�سبي اخلا�ص بها مبراعاة الأحكام الواردة
فـي املر�سوم ال�سلطاين رقم  96/31امل�شار �إليه  ،وفـي هذه الالئحة .
كما يلتزم ال�صندوق �أو الهيئة ب�إعداد القوائم املالية ح�سب معايري التقارير الدولية ()IFRS
وتزويد وزارة املالية بن�سخة منها ب�شكل دوري كل ( )3ثالثة �أ�شهر  ،على �أن تت�ضمن هذه
القوائم ما ي�أتي :
 - 1قائمة الدخل .
 - 2املركز املايل .
 - 3ك�شف التدفقات النقدية .
املــادة ( ) 17
تب ــد�أ ال�سنــة املالي ــة للهيئــة � ،أو ال�صنــدوق فـي �أول يناي ــر  ،وتنتهي فـ ــي ( )31مــن دي�سمب ــر
من كل عام  ،ما مل تن�ص مرا�سيم �إن�شائهما على تاريخ �آخر .
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املــادة ( ) 18
يكون للهيئة � ،أو ال�صندوق مراقب ح�سابات �أو �أكرث من املرخ�ص لهم قانونا فـي ال�سلطنة
مبزاولة مهنة املحا�سبة  ،واملراجعة  ،ويتوىل جمل�س الإدارة تعيينه  ،وحتديد �أتعابه .
ويبا�شر مراقب احل�سابات املعني مهامه حتى تاريخ انتهاء ال�سنة املالية للهيئة � ،أو ال�صندوق ،
ويجـ ــوز التمديــد ل ــه بقــرار م ــن جملـ ـ ــ�س الإدارة ملـ ــدة ال تزيد علــى (� )4أرب ــع �سنـ ــوات ،
وفـي جميع الأحوال ال يجوز ملراقب احل�سابات �أن يقدم للهيئة � ،أو ال�صندوق �أي عمل �إداري
�أو ا�ست�شاري يتعار�ض مع مهمة التدقيق .
املــادة ( ) 19
يتول ــى مراق ــب احل�سابـ ــات مراجعـ ــة احل�سابـ ــات ال�سنوي ــة وفق ــا للت�شريع ــات املعمــول بهـا
فــي هـذا ال�ش ـ�أن  ،وطبق ــا للأ�ص ــول املحا�سبيـ ــة املتعارف عليهــا  ،وح�سب معايــري التقاريــر
الدولية ( ، )IFRSعلى �أن يت�ضمن التقرير املقدم منه ما ي�أتي :
 - 1الت�أكد من �أن ا�ستثمار �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق يتم طبقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين
رقم  96/31امل�شار اليه  ،وهذه الالئحة .
 - 2مدى تقيد الهيئة �أو ال�صندوق بالنظام املحا�سبي املعتمد .
 - 3الت�أكيد على �صحة بيانات مدخالت الهيئة � ،أو ال�صندوق املدرجة فـي تقرير تقييم
الأداء وفقا للبند ( )5من املــادة ( )8من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 20
يكون �إجراء الفح�ص االكتواري ملركز الهيئة � ،أو ال�صندوق عن طريق اخلرباء االكتواريني
املتخ�ص�صني  ،ويتم الفح�ص كل ( )3ثالث �أو ( )5خم�س �سنوات كحد �أق�صى ح�سبما يقرره
جمل�س الإدارة  ،وذلك بالتن�سيق مع وزارة املالية فـيما يتعلق بال�شروط املرجعية للفح�ص ،
على �أن يعر�ض تقرير الفح�ص على جمل�س الإدارة  ،وتر�سل ن�سخة منه �إىل وزارة املالية .
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ملحــق رقــم ()1
حـدود مـا ت�ستثمـره الإدارة املخت�صـة فـي �أ�صـول مقومـة بالعمـالت
العـمـــــالت
( �أ�ســا�س التقييـــم )

حـدود الن�سبـة املئويـة
مـن �إجمالـــي �أمـــوال
الهيئــــة �أو ال�صنــدوق
احلد الأدنى  %احلد الأق�صى %

�أوال  :على �أ�س ــا�س فـ ــردي :
 - 1الريـال العمانــي  +عمــالت دول جمل ـ ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية

65

100

 - 2دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

�صفر

30

 - 3الدوالر الأمريكي

�صفر

35

 - 4اليورو � ( :إجمايل اليورو )
الأ�صول املقومة باليورو على النحو الآتي :
( �إفرادي باليورو )
�أملانيا
فرن�سا
هولندا
�أخرى

�صفر

25

�صفر
�صفر
�صفر
�صفر

20
10
10
5

 - 5الني الياباين

�صفر

5
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تابع ملحـق رقم ( : )1حدود مـا ت�ستثمره الإدارة املخت�صة فـي �أ�صـول مقومـة بالعمـالت
العـمـــــالت
( �أ�ســا�س التقييـــم )

حـدود الن�سبـة املئويـة
مـن �إجمالـــي �أمـــوال
الهيئــــة �أو ال�صنــدوق
احلد الأدنى  %احلد الأق�صى %

ثانيا � :إجمالـ ــي العمـ ــالت :
اجلنيه الإ�سرتليني
الفرنك ال�سوي�سري
الدوالر الأ�سرتال ــي
الدوالر الكنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي

�صفر

10

ثالثا  :العمالت الأخرى املعتمدة من قبل جمل�س
الإدارة

�صفر

15

 يجوز مبوافقة جمل�س الإدارة جتاوز احلد الأق�صى بن�سبة ( )%5خم�سة باملائة من الن�سبةاملو�ضح ــة لك ــل عملـ ــة �أجنبية حمددة عل ــى �أ�س ــا�س ف ــردي  ،وفـي جمي ــع الأح ــوال يج ــب
�أال يجاوز �إجمايل قيمة الأ�صــول املقومة بعمالت �أجنبية ن�سبة ( )%50خم�س ــني باملائ ــة
مـن جمموع �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق .
 يجب �أن تخ�ضع الأموال امل�ستثمرة خارج ال�سلطنة حلد �أدنى من الت�صنيف االئتماينلكل دولة  ،وفقا ملا ي�أتي :
 � Aأو ما يعادله على املدى البعيد للت�صنيف االئتماين للعملة الأجنبية فـي الدولة .� AA -أو ما يعادله لتقييم حتويل و�صرف عملة الدولة .
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ملحــق رقــم ( ) 2
حـدود الأ�صـول التـي يجـوز للإدارة املخت�صـة اال�ستثمـار فـيهـا
حتديـــد الأ�صـــول

حـدود الن�سبـة املئويـة
مـن �إجمالـــي �أمـــوال
الهيئــــة �أو ال�صنــدوق
احلد الأدنى  %احلد الأق�صى %

�أوال  :على �أ�س ــا�س فـ ــردي :
 - 1الأ�صول ق�صرية الأجل :
الودائــع و�شهـ ـ ــادات الإي ـ ـ ــداع و�إ�صـ ـ ــدارات
اخلزانة احلكومية فـي ال�سلطنة
 - 2ال�سنـ ــدات وال�صكـ ــوك والأدوات املاليـ ــة
التي تزيد على �سنة :
أ�  -ال�سندات وال�صكــوك التــي ت�صدره ــا
احلكوم ــات
ب  -ال�سنـدات وال�صكـوك غيــر احلكومي ــة
( عمانية )
ج  -ال�سنــدات وال�صكــوك غيــر احلكومي ــة
( غري عمانية )
د  -ال�سندات وال�صكوك والودائع الأخرى
الطويلة الأجل
( �أكرث عن  10ع�شر �سنوات )
 - 3الأ�سهـ ـ ــم :
 -ال�شركات امل�ساهمة العامة

�صفر

40

30

60

30

60

�صفر

10

�صفر

10

�صفر

10

20

50
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تابـع ملحـق رقـم (  : ) 2حـدود الأ�صـول التـي يجـوز للإدارة املخت�صـة اال�ستثمـار فـيهـا
حتديـــد الأ�صـــول

حـدود الن�سبـة املئويـة
مـن �إجمالـــي �أمـــوال
الهيئــــة �أو ال�صنــدوق
احلد الأدنى  %احلد الأق�صى %

 - 4العقارات ( ا�ستثمار مبا�شر ) :
أ�  -داخل ال�سلطنة
ب  -خارج ال�سلطنة

�صفر
�صفر
�صفر

20
20
5

 - 5امل�ساهمات اخلا�صة

�صفر

15

 - 6اال�ستثمارات امل�شرتكة :
أ�  -الوحدات العقارية امل�شرتكة العامة
ب � -أخرى

�صفر
�صفر
�صفر

15
10
5

ثانيـا  :على �أ�سا�س �إجمايل :
الفئات  1و 2

30

60

يج ــوز جت ــاوز احل ــد الأق�ص ــى بن�سبــة ( )%5خم�ســة باملائ ــة من الن�ســب املو�ضحــة للأ�صــول
التي يجوز للإدارة املخت�صة اال�ستثمار فـيها  ،وذلك مبوافقة جمل�س الإدارة �أو ب�سبـب تغيــر
قيمة الأ�صول امل�ستثمرة .
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ملحــق رقــم ( ) 3
�أحكـام خا�صـة ببعـ�ض الأ�صـول
التـي يجـوز للإدارة املخت�صـة اال�ستثمـار فـيهـا
�أوال  :الأ�صــول ق�صيـــرة الأجــــل
 - 1الودائ ــع و�شهـ ــادات الإيـ ــداع :
�أ  -يج ــب �أن تكـ ــون الودائع لـ ــدى ك ــل من امل�ص ــارف املحلي ــة �أو الأجنبية مل ــدة
ال جتاوز (� )1سنة واحدة .
ب  -يجب �أن تكون �شهادات الإيداع ال�صادرة عن م�صرف  -حملي �أو �أجنبي -
ملدة ال جتاوز (� )1سنة واحدة من تاريخ اال�ستحقاق فـي وقت ال�شراء .
ج  -يجب �أن يكون للم�صارف الأجنبية ت�صنيف ائتماين (� ، )BBBأو ما يعادله
حتى تاريخ اال�ستحقاق فـي وقت ال�شراء .
د �	-أال تزيد الودائع فـي امل�صرف الواحد على ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة
من �إجمايل حجم ودائع الهيئة � ،أو ال�صندوق فـي امل�صارف .
� - 2إ�ص ــدارات اخلزان ــة احلكومي ــة :
�أ �	-إ�صدارات اخلزانة من حكومات الدول املبينة عمالتها بامللحق رقم (، )1
واحلكوم ــات الأخـ ــرى  ،وامل�ؤ�س�س ــات الدوليـ ــة الت ــي تعتم ــد لهـ ــذا الغـ ــر�ض
من قبل جمل�س االدارة  ،على �أال تزيد فرتة اال�ستحقاق على (� )1سنة
واحدة .
ب  -يجــب �أن تخ�ضــع �إ�صــدارات العمالت الأجنبية حلـ ــد �أدن ــى م ــن الت�صني ــف
االئتماين لكل دولة  ،على النحو الآتي :
 � Aأو ما يعادله على املدى البعيد للت�صنيف االئتماين بالعملة الأجنبية .� A A -أو ما يعادله لتقييم حتويل و�صرف العملة الأجنبية .
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ثانيا  :ال�سندات وال�صكوك والأدوات املالية التي تزيد على (� )1سنة واحدة
 - 1ال�سندات وال�صكوك ال�صادرة عن احلكومات وامل�ؤ�س�سات الدولية :
�أ  -ال�سن ــدات وال�صك ــوك ال�ص ــادرة مــن قبــل حكومات الدول املبينــة عمالتهـ ــا
فـي امللحق رقم ( ، )1واحلكومات الأخرى  ،وامل�ؤ�س�سات الدوليـة الـتـي يعتمدها
جمل�س الإدارة لهذا الغر�ض .
ب  -ال�سن ــدات وال�صك ــوك التي ت�ضمنه ــا حكوم ــات الـ ــدول .
ج  -با�ستثنـ ـ ــاء ال�سن ـ ـ ــدات وال�صك ـ ـ ــوك التـ ــي ت�صدره ـ ــا حكومـ ـ ــة ال�سلطنـ ـ ــة ،
يجب �أال يقل م�ستوى الت�صنيف االئتماين لكل �سند �أو �صك عن م�ستوى
(� ، )Aأو ما يعادله .
 - 2ال�سندات وال�صكوك غري احلكومية ( عمانية ) :
�أ � -سنــدات و�صك ــوك و�شه ــادات الإيــداع �صادرة عن �شركــات كائنة وم�سجلة
فـي ال�سلطنة على �أن تكون هذه ال�شركات قد �أثبتت �أداء ماليا جيدا ح�سب
اللوائح الداخلية للهيئة �أو ال�صندوق طوال مدة ال تقل عن ( )5ال�سنوات
اخلم�س ال�سابقة  ،ويجوز اال�ستثمار فـي ال�شركات الآتية :
 ال�شرك ــات امل�ساهمــة املدرجة فـي �سـ ــوق م�سق ــط للأوراق املالي ــة ال يق ــلت�صنيفها عن م�ستوى (. ) A
 ال�شركات الأخرى غري املدرجة فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية ال يقلت�صنيفها عن م�ستوى(. )AA
ب  -يحظر اال�ستثمار بن�سبة تزيد على ( )%3ثالثة باملائة من القيمة اال�سمية
لل�سندات التي ت�صدرها ال�شركات .
 - 3ال�سندات وال�صكوك غري احلكومية ( غري عمانية ) :
�أ � -سندات و�صكوك حملية �صادرة عن م�ؤ�س�سات م�سجلة وكائنة فـي الدول
املبينة عمالتها فـي امللحق رقم (� )1ضمن الفئات ( من � 1إىل  ، )5ويجب
�أن تكون امل�ؤ�س�سات ذات �سمعة جيدة  ،وموقف مايل قوي ح�سب اللوائح
الداخلية للهيئة � ،أو ال�صندوق ومدرجة فـي �أ�سواق الأوراق املالية بتلك
الدول  ،وقابلة للتداول فـيها .
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ب  -ال�سندات وال�صكوك ال�صادرة عن احلكومات املحلية ووحداتها فـي الدول
املبينـ ــة عمالتهـ ــا فـي امللحـ ــق رقـ ــم (� )1ضم ــن الفئـ ــات (مــن � 1إىل ، )5
وال ت�ضمنها حكومات دولها املركزية �صراح ــة �أو �ضمنيـا  ،على �أن تكون
ال�سندات وال�صكوك مدرجة فـي �أ�سواق الأوراق املالية بتلك الدول وقابلة
للتداول فـيها .
وفـي جميع الأحوال يجب �أال يقل الت�صنيف االئتماين مل�صدر ال�سندات
وال�صكوك عن م�ستوى (. )A
 - 4ال�سنـ ــدات وال�صك ــوك ال ــواردة �ضمــن الفقرات ( ) 3 ، 2 ، 1من البند ثانيا
م ــن ه ــذا امللحــق التي ال تزيـد الفتــرة املتبقي ــة ال�ستحقاقــها علــى ()10
ع�شــر �سن ــوات .
 - 5الأدوات املالية الأخرى :
�أ  -الودائع لدى امل�صارف املحلية التي تزيد فرتة ا�ستحقاقها على ()1
�سنة واحدة  ،على �أال تزيد فرتة الوديعة على ( )5خم�س �سنوات  ،و�أال
تتجاوز ن�سبة ( )%50خم�سني باملائة من احلد امل�سموح به بالن�سبة
لل�سندات وال�صكوك غري احلكومية ( عمانية ) .
ب � -شهادات الإيداع التي تزيد مدة ا�ستحقاقها على (� )1سنة واحدة .
ثالثا  :الأ�سهــــــم
 - 1ال�شركات امل�ساهمة املدرجة فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية :
�أ  -يجب �أال يجاوز اال�ستثمار فـي �أ�سهم �أي �شركة حملية م�سجلة فـي ال�سلطنة
ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من القيمة ال�سوقـية لأ�سهم تلك ال�شركة
بالن�سبة للأ�سهم املدرجة فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية  ،ون�سبة ()%5
خم�سة باملائة من القيمة ال�سوقية لإجمايل �أمـوال الهيـئة � ،أو ال�صندوق ،
�أيهما �أقل .
ب  -يجب �أن تكون ال�شركة م�صدرة ال�سهم متداولة �ضمـ ــن امل�ؤ�شـ ــر املحلـ ــي
(� )MSM30أو �أن تكون هذه ال�شركـ ــات �أثبتـ ــت �أداء مالـيا جي ــدا ح�س ــب
اللوائح الداخلية للهيئة �أو ال�صندوق .
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ج  -يجوز للهيئة وال�صندوق امل�ساهمة فـي ت�أ�سي�س �شركات م�ساهمة حملية
بناء على درا�سات جدوى اقت�صادية معتمدة مع مراعاة ما ورد فـي البند (�أ) .
 - 2ال�شركات امل�ساهمة املدرجة فـي �أ�سواق الأوراق املالية غري العمانية :
�أ  -يجب �أال يتجاوز �إجمايل اال�ستثمار فـي �أ�سهم �أي �شركة �أجنبية ن�سبة ()%5
خم�سة باملائة من القيمة ال�سوقية لأ�سهم تلك ال�شركة  ،ون�سبة ()%3
ثالثة باملائة من القيمة ال�سوقية لإجمايل �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق ،
�أيهما �أقل .
ب � -أ�سهم ال�شركات امل�سجلة فـي �إحدى الدول املبينة عمالتها فـي الفئات
(من � 1إىل  )6من امللحق رقم ( )1من هذه الالئحة  ،والدول الأخرى
التي يعتمدها جمل�س الإدارة لهذا الغر�ض  ،على �أن تكون هذه الأ�سهم
مدرجة فـي �أ�سواق الأوراق املالية بتلك الدول  ،و�أن تتمتع هذه ال�شركات
ب�سمعـ ــة ماليـ ــة ج ــيدة ح�س ــب اللوائـ ــح الداخلي ــة للهيئــة � ،أو ال�صنــدوق ،
مع مراعاة ما ورد فـي البند (�أ) .
رابعا  :العقــــــارات
 - 1يج ـ ــوز للهيئـ ـ ــة �أو ال�صندوق اال�ستثم ــار فـي العق ــارات التجاري ــة �أو ال�صناعيــة
�أو ال�سكني ــة �أو ال�سياحي ــة الكائن ــة بال�سلطنة  ،والعق ــارات ثنائي ــة اال�ستخ ــدام
( �سكني/جتاري على �سبيل املثال ) الكائنة بال�سلطنة �أو خارجها .
 - 2يجـب �أال يجاوز اال�ستثمار فـي عقار واحد ن�سبة ( )%5خم�سة باملائة من القيمة
ال�سوقية لإجمايل �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق  ،و�أال يجاوز �إجمايل اال�ستثمار
فـي العقارات ال�سكنية ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من القيمة ال�سوقية لإجمايل
�أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق .
 - 3يكون اال�ستثمار فـي العقارات خارج ال�سلطنة �إما من خالل اال�ستثمار املبا�شر ،
و�إما عن طريق �صناديق وحدات اال�ستثمار العقاري امل�شرتك .
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خام�سا  :امل�ساهمـــات اخلا�صــة
ويق�صد بامل�ساهمات اخلا�صة امتالك �أ�سهم فـي �شركات عمانية غري متداولة
فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية  ،وت�شمل ال�شركات امل�ساهمة املقفلة امل�سجلة
بال�سلطنة  ،على �أن يراعى فـي هذا ال�ش�أن املرا�سيم ال�سلطانية ال�صادرة ب�إن�شاء
بع�ض ال�شركات  ،وما ي�أتي :
� - 1أال يجاوز اال�ستثمار فـي �أ�سهم �أي �شركة م�ساهمة مقفلة ن�سبة ( )%10ع�شرة
باملائة من قيمة ر�أ�س مال ال�شركة  ،ون�سبة ( )%3ثالثة باملائة من �إجمايل
القيمة ال�سوقية لأموال ال�صندوق �أو الهيئة � ،أيهما �أقل  ،ون�سبة ()%15
خم�س ــة ع�شــر باملائ ــة من �إجمايل �أم ــوال ال�صن ــدوق � ،أو الهيئ ــة  ،مــن فئ ـ ــة
امل�ساهمات اخلا�صة .
�	- 2أال يجاوز اال�ستثمار فـي �أ�سهم �أي �شركة حمدودة امل�س�ؤولية  -ن�ش�أت بغر�ض
الدخول فـي م�شاريع اخل�صخ�صة والتنمية التي تطرحها احلكومة  -ن�سبة
( )%10ع�ش ــرة باملائ ــة م ــن ر�أ�س مال ال�شرك ــة  ،ون�سبــة (� )%4أربعــة باملائــة
من �إجمايل القيمة ال�سوقية لأموال ال�صندوق �أو الهيئة �أيهما �أقل  ،ون�سبة
( )%10ع�شرة باملائة من �إجمايل موجودات ال�صندوق �أو الهيئة .
�ساد�سا  :اال�ستثمـــارات امل�شرتكــة
يجب �أن تكون اال�ستثمارات امل�شرتكة امل�سجلة طبقا للت�شريعات املعمول بها
متفقة مع حمددات اال�ستثمار والأ�صول الواردة فـي امللحقني رقمي ( )1و ()2
من هذه الالئحة  ،ويجب �أن يتوفر فـي اال�ستثمارات امل�شرتكة ما ي�أتي :
�	- 1أن يكون حم ــل اال�ستثم ــار قابال للتداول فـي الأ�س ــواق املالي ــة وليــ�س �ضمن
�صناديق ا�ستثمارية مغلقة .
�	- 2أال يجاوز اال�ستثمار ن�سبة ( )%2اثنني باملائة من �إجمايل القيمة ال�سوقية
للوحدة حمل اال�ستثمار  ،ون�سبة ( )%15خم�سة ع�شر باملائة من �إجمايل
�أم ـ ــوال ال�صن ــدوق � ،أو الهيئـ ـ ــة  ،و�أال يجـ ــاوز ن�سب ــة ( )%10ع�ش ــرة باملائـ ــة
من �إجمايل �أموال ال�صندوق � ،أو الهيئة �إذا كان اال�ستثمار خارج ال�سلطنة .

