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الهيئـــة العامــة للتاأمينــات االجتماعيــة

قـــرار وزاري

 رقــــم  ر /6/ 2016 

بدمـــج �صنـــدوق التقاعـــد الـــذي تديـــره 

�صركـة النفـط العمانيـة للم�صافـي وال�صناعـات البرتوليـة )�ش.م. ع.م( 

فـي الهيئــة العامـــة للتاأمينــــات االجتماعيـــة

ا�ستنادا اإىل قانــــــون التاأمينــــات االجتماعيـــة ال�ســــادر باملر�ســـــوم ال�سـلطانــــــي رقــــم 91/72 ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية ،

واإلـــى موافقــــة جملـــــ�س اإدارة �سركـــة النفــــط العمانيــــة للم�سافـي وال�سناعــات البرتوليــة 

)�س.م.ع.م( ، 

وبنــاء علـى مـــا تقت�سيـه امل�سلـحـة العامــة .

تقـــــــــرر

املــادة االأولـــــى

يدمـــج �سنـــدوق التقاعــــد الـــذي تديــــره �سركــــة النفـــط العمانيــــة للم�سافــــي وال�سناعات 

البرتولية )�س.م.ع.م( فـي الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية ، وحتدد حقوق والتزامات 

كل من الهيئة ، وال�سركة املرتتبة علــى هــــذا الدمـــج اعتبـــارا من 2014/7/2م ، وذلك وفقـــا 

ملــــا يتــــم االتفــــاق بينهمـــا فــــي هـــذا ال�ســــــاأن ، دون حتمــــل الهيـــئــــة الأي اأعبــــاء قــــد ترتتـــــــب 

علــى هــذا الدمــج .

املــادة الثانيــــة

يعتــد فـي نقــل اأ�ســول ال�سنـــدوق اإىل الهيئة بتاريــخ 2015/12/31م ، وتلتـــزم ال�سركة باأداء 

عائد ا�ستثمار اإىل الهيئة منذ هذا التاريخ ، وحتى تاريخ النقل الفعلي الأ�سول ال�سندوق ، 

وذلك كله طبقا لتقرير مراقب احل�سابات املكلف من قبل الهيئة ، وال�سركة لهذا الغر�س . 
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كمــــا تلتــــزم ال�سركــــة بــــاأن تــــوؤدي للهيئــــة - دفعــــة واحـــــدة - قيمــــة العجــــز بـــني التكلفــــــة 

 ، اإدمـــاج ال�سنـــدوق فـي الهيئة  اأجريــت لغـــر�س  اأظهرتها الدرا�سـة االكتواريـة التي  التـــي 

وبني قيمة اأ�سول هذا ال�سندوق طبقا ملــا يظهره تقرير مراقب احل�سابات املكلـــف من قبــل 

الهيئـة ، وال�سركـة لهــذا الغر�س ، علـــى اأن يتـــم اإيـــداع قيمــــة العجــــز فـي احل�ســــاب امل�سرفــــــي 

الذي حتدده الهيئـــة فــور التوقيـــع على االتفاق التنفـيذي لهذا القرار . 

املــادة الثالثــــة

يكـــون الــتـــزام الهيئــة قبـــل املوؤمــــن عليهـــم الذيــــن هـــــم علــــى راأ�س عملهـــــم لــــــدى ال�سركـــة 

لفرع  بالن�سبة  اإليه  امل�سار  االجتماعية  التاأمينات  قانون  الأحكام  طبقا  2014/7/2م  فـي 

اأن معـــا�س ال�سيخوخــة  اإذا تبـــني  اأنــــه  ، علـــى  التاأمــني �ســد ال�سيخوخـــة والعجز والوفــــاة 

امل�ستحـــق لهم طبقـــا الأحكــام الفقـــرة )1( من املــادة )21( من قانون التاأمينات االجتماعية 

 ، ال�سركة  تديره  الذي  التقاعد  لنظام �سندوق  وفقا  امل�ستحق  املعا�س  اأقل من  اإليه  امل�سار 

فاإنه يتم معاجلة اأو�ساعهم وفقا للأ�س�س وال�سوابط التي يتم االتفاق عليهــا بــني الهيئة ، 

وال�سركــــة ، �سريطـــة اأال يتجاوز االأجر الذي يدخل فـي ح�ساب املعا�س احلد االأق�سى للأجر 

اخلا�سع لل�سرتاك املحدد فـي املـادة )13( من قانون التاأمينات االجتماعية امل�سار اإليه ، 

مع عدم حتمل الهيئة الأي اأعباء اأخرى فـي هذا ال�ساأن .

ويكون التزام الهيئة قبل املذكورين فـي الفقرة االأوىل من هذه املادة بالن�سبة لفــرع التاأمــني 

�ســد اإ�سابـــات العمـــــل واالأمــــرا�س املهنية اعتبـــارا مــــن التاريـــــخ الــــــذي يحــــدده االتفـــــــاق 

بني الهيئة ، وال�سركة ، على اأن تلتــزم ال�سركـــة باأداء اأي م�ستحقات قد تن�ساأ فـي هذا ال�ساأن ، 

النقل الفعلي  ، وحتى تاريخ  2014/7/2م  التي تقع خلل الفرتة من  وذلك فـي احلاالت 

الأ�سول ال�سندوق .
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املــادة الرابعــة

ت�ســــرف املعا�ســــات امل�ستحقــــة الأ�سحــــــاب املعا�ســــــات لـــــدى ال�سركـــــة وامل�ستحقـــــــني عنهــــم 

قبــل 2014/7/2م من الهيئــة بذات املبلـــغ امل�ستحق �سرفــه �سهريـــا طبقا لنظـــام �سنـــدوق 

التقاعد الذي تديــره ال�سركــة ، اإلـــى حني انتهـــاء الــحق فـي املعــا�س ، اأو اإيقافه ، اأو قطعه ، 

على اأن يراعى ا�ستفادة هذه الفئة من الزيادات التي قد تطراأ على املعا�سات طبقا الأحكام 

قانون التاأمينات االجتماعية امل�سار اإليه ، وذلك دون االإخلل بال�سروط واالأ�س�س اخلا�سة 

باأن�سبة امل�ستحقني ، و�سروط ا�ستحقاقهـــــم الـــواردة فـي نظام ال�سنــدوق بالن�سبة ملعا�سات 

الوفــاة امل�ستحقــة قبل ذلك التاريخ .

املــادة اخلام�صـة

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

�صدر فـي : 30 من ذي احلجــة 1437هـ

املوافــــق :   2  من اأكتوبـــــــــــر 2016م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري

                                                                      وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر القـــــــــــــــــــــــــــوى العاملــــــــــــــــــــــــــة

                                                       رئيــــــــــــــــ�س جملــــــــــــــــــــــــــ�س اإدارة الهيئـــــــــــــــــــــــــــة

                                                        العامـــــــــــــــــــة للتاأمينـــــــــــــــــــات االجتماعيـــــــــــــــــــة


