
- 1 -

اجلريدة الر�سمية العدد )946(

مر�ســــوم �ســــلطانى
رقــم 2011/92

بتعديل بع�ض اأحكام قانون التاأمينات االجتماعية

�سلطان عمان . نحن قابو�ض بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى قانون التاأمينات الجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 91/72 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 
جترى التعديالت املرفقة على قانون التاأمينات الجتماعية امل�سار اإليه .

املــادة الثانيــــة 
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالثـــــة
ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فى : 7 من ذى القعدة �سنة 1432هـ
املـوافــــق : 5 من اأكتـــوبـــــر �سنة 2011م

 قابو�ض بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان



- 2 -

اجلريدة الر�سمية العدد )946(

تعديالت بع�ض اأحكام قانون التاأمينات االجتماعية

ي�ستبدل بن�ض الفقرة )اأ( من املادة )6( من قانون التاأمينات الجتماعية ال�سادر  اأوال   :  
باملر�سوم ال�سلطانى رقم 91/72 الن�ض الآتى :

اأ - يكون للهيئة جمل�ض اإدارة ، ي�سكل برئا�سة الوزير وع�سوية كل من :
وكيــل وزارة القــوى العاملــة ل�سـوؤون العمــل نائبــا للرئيــ�ض ويحــل حملـــه   - 1

عند غيابه .
2 - ممثل عن كل من اجلهات الآتية ل تقل درجته عن وكيل وزارة :

- وزارة املالية .
- وزارة التجارة وال�سناعة .

3 - رئي�ض غرفة جتارة و�سناعة عمان .
4 - ممثل عن كل من اجلهات الآتية ل تقل درجته عن مدير عام : 

- وزارة ال�سحة .
- وزارة التنمية الجتماعية .

5 - املدير العام للهيئة . 
6 - رئي�ض الحتاد العام لعمال ال�سلطنة . 

7 - اثنني من اأ�سحاب الأعمال تر�سحهما غرفة جتارة و�سناعة عمان .
8 - اثنني من املوؤمن عليهم ير�سحهما الحتاد العام لعمال ال�سلطنة .

ويعني جمل�ض الإدارة اأمني �سر له .
وملجل�ض الإدارة اأن يدعو حل�سور جل�ساته من يرى �سرورة ال�ستعانة بهم 

دون اأن يكون لهم �سوت معدود .

الــ�ســـادر باملر�ســـوم  املــادة )8( من قانــون التاأميـــنات الجتماعيـــة  ثانيا: ي�ستبــدل بنــ�ض 
ال�سلطانى رقم 91/72 الن�ض الآتى :

قرار من  بتعيينه وحتديد خم�س�ساته  ي�سدر   ، عام  الهيئة مدير  اإدارة  يتوىل   "
الوزير بناء على اقرتاح جمل�ض الإدارة . ويختار الوزير فى حالة غياب املدير 

العام من يحل حمله فى ممار�سة اخت�سا�ساته وذلك ب�سفة موؤقتة" .


