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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/61

باإن�ساء جهاز اال�ستثمار العماني

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 80/1 باإن�ساء �سندوق الحتياطي العام للدولة ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 96/39 بتحديد اخت�سا�سات وزارة املالية ، واعتماد هيكلها التنظيمي ، 
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/14 باإن�ساء ال�سندوق العماين لال�ستثمار ، واإ�سدار نظامه ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى  
، ويتمتع  ال�سخ�سية العتبارية  ، تكون له   " العماين  "جهاز ال�ستثمار  ين�ساأ جهاز ي�سمى 

بال�ستقالل املايل والإداري ، ويتبع جمل�س الوزراء .

املــادة الثانيــــة 

يكون جلهاز ال�ستثمار العماين جمل�س اإدارة ي�سكل باأمر من جاللة ال�سلطان .

املــادة الثالثــــة 

ي�سدر بنظام جهاز ال�ستثمار العماين مر�سوم �سلطاين .

املــادة الرابعـــة 

توؤول اإلى جهاز ال�ستثمار العماين كافة الخت�سا�سات واملخ�س�سات واحلقوق واللتزامات 
وال�سجالت واملوجودات والأ�سول وال�ستثمارات املتعلقة ب�سندوق الحتياطي العام للدولة ، 
وال�سندوق العماين لال�ستثمار ، واملديرية العامة لال�ستثمارات فـي وزارة املالية ، كما ينقل 
اإلى جهاز ال�ستثمار العماين جميع موظفـي �سندوق الحتياطي العام للدولة ، وال�سندوق 

العماين لال�ستثمار ، بذات اأو�ساعهم الوظيفـية ، وخم�س�ساتهم املالية .
ال�ستثمار  اإلى جهاز  املالية  وزارة  فـي  العامة لال�ستثمارات  املديرية  نقل موظفـي  ويكون 

العماين وفقا ملا يتم التفاق عليه بني وزارة املالية ، وجهاز ال�ستثمار العماين .
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املــادة الخام�ســـة 

وال�ستثمارات  ال�سركات  كافة  ملكية  املالية  وزارة  العماين من  ال�ستثمار  اإلى جهاز  تنقل 

احلكومية ، وي�ستثنى من ذلك �سركة تنمية نفط عمان ، وم�ساهمات احلكومة فـي املوؤ�س�سات 

الدولية ، وال�سركات التي ي�سدر ب�ساأنها اأمر من جاللة ال�سلطان . 

املــادة ال�ساد�ســـة 

ت�ستبدل بعبارتي " �سندوق الحتياطي العام للدولة " و " ال�سندوق العماين لال�ستثمار " 

اأينما وردتا فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية ، عبارة "جهاز ال�ستثمار العماين " .

املــادة ال�سابعـــة 

يلغى املر�سومان ال�سلطانيان رقما 80/1 ، و2006/14 امل�سار اإليهما ، كما يلغى كل ما يخالف 

هذا املر�سوم ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثامنـــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره . 

�سـدر فـي : 12 من �ســـــــــوال �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :  4   من يونيـــــــــو �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان


