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اجلريدة الر�سمية العدد )932(

مر�ســــوم �ســــلطانى
 رقـــم 2011/46 

بتعديــل بعــ�ض �أحكــام 
�ملر�سوم �ل�سلطانى رقم 2007/81 و�لقانون �ملرفق به

�سلطان عمان . نحن قابو�ض بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،
وعلـــى املر�ســـوم ال�سلطـــانى رقــــم 2004/112 باإن�ســـاء وزارة ال�ســـوؤون الريا�سيــــة وحتديـــــد 

اخت�سا�ساتها ،
وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 2007/81 باإ�سدار قانون الهيئات اخلا�سة العاملة فى املجال 

الريا�سى ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت

�ملــادة �لأولـــــى
جتــرى التعديـالت املرفقــــة علــى املر�ســــوم ال�سلطانــــى رقـــم 2007/81 امل�ســار اإليــه والقانــون 

املرفق به .

�ملــادة �لثانيــــة 
ين�سر هذا املر�سـوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فى : 18 من ربيع �لثانى �سنة 1432هـ
�ملـو�فــــق : 23 من مــــــــــــار�ض �سنة 2011م

 قابو�ض بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )932(

تعديالت على بع�ض �أحكام 
�ملر�سوم �ل�سلطانى رقم 2007/81 

و�لقانــون �ملرفــق بـه

�أول : ت�ســاف فقـــرة جديـــدة اإلـــى املــــادة الأولــى مـــن املر�ســـوم ال�سلطانـــى رقــــم 2007/81 
ن�سها الآتى :

" ويجوز ا�ستثناء بع�ض الهيئات اخلا�سة من اخل�سوع لبع�ض اأحكام القانون املرفق 
بقرار من وزير ال�سوؤون الريا�سية بعد موافقة جمل�ض الوزراء لكل حالة على 

حدة " .
ثانيا : ي�ستبدل بن�ض املادة ) 33 ( من قانون الهيئات اخلا�سة العاملة فى املجال الريا�سى 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2007/81 الن�ض الآتى :

�ملـــادة )33( 
اإدارة الهيئة  اأكرث من مراكز الأع�ساء املنتخبني مبجل�ض  اأو  للوزير فى حالة خلو مركز 
اخلا�سة لأى �سبب من الأ�سباب اأن يعني من ي�سغلها ، فاإذا زاد عدد املراكز التى خلت على 
وي�ستمر   ، العدد  لهذا  مكمل  مركز  اآخر  خلو  تاريخ  من  القانون  بقوة  املجل�ض  حل  الن�سف 
الأع�ساء الباقون من املجل�ض ال�سابق فى اإدارة �سوؤون الهيئة كلجنة لت�سيري الأعمال حلني 
�سدور قرار من الوزير بتعيني جمل�ض اإدارة جديد ، وفى احلالتني يكون التعيني من بني 
من تتوفر فيهم �سروط الع�سوية وفق اأحكام النظام الأ�سا�سى ، على اأن يكون ذلك موؤقتا 
حلني انعقاد اأول جمعية عمومية عادية يتم فيها انتخاب العدد املكمل لت�سكيل جمل�ض الإدارة 

اأو لنتخاب جمل�ض اإدارة جديد بح�سب الأحوال . 


