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اجلريدة الر�سمية العدد )942(

مر�ســــوم �ســــلطانى
رقــم 2011/83

بتعديل بع�ض اأحكام النظام الأ�سا�سى للهيئة العمانية للأعمال اخلريية

�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 املر�سوم ال�سلطانى رقم 96/6 باإن�ساء الهيئة العمانية لالأعمال اخلريية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت
املــادة الأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على النظام الأ�سا�سى للهيئة العمانية لالأعمال اخلريية املرافق 
للمر�سوم ال�سلطانى رقم 96/6 امل�سار اإليه .

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

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

�سـدر فى : 24 من  رم�ســـــان �سنة 1432هـ

املـوافــــق : 24 من اأغ�سط�ض �سنة 2011م
 قابو�ض بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )942(

تعديلت على بع�ض اأحكام

النظام الأ�سا�سى للهيئة العمانية للأعمال اخلريية

اأول  :  ي�ستبدل بن�سى املادتني )3( و )5( من النظام الأ�سا�سى للهيئة العمانية لالأعمال 
اخلريية الن�سان الآتيان :

املادة )3( : 
" يدير الهيئة جمل�ض اإدارة ي�سكل برئا�سة وزير ال�سوؤون القانونية وع�سوية كل من :

- وكيل وزارة الداخلية                                نائبا للرئي�ض .
- وكيل وزارة التنمية الجتماعية .

- ممثل عن وزارة املالية بدرجة وكيل وزارة .
- رئي�ض غرفة جتارة و�سناعة عمان .

- ثالثة من اأ�سحاب الأعمال تر�سحهم غرفة جتارة و�سناعة عمان ملدة ثالث 
�سنوات قابلة للتجديد .

- الرئي�ض التنفيذى للهيئة                       ع�سوا ومقررا " .
املادة )5( : 

احلدود  فى  للدولــة  والإداريــة  املاليــة  الرقابــة  جهـــاز  لرقابــة  الهيئــة  تخ�سـع   "
ال�سلطانى  باملر�سوم  ال�سادر  للدولة  املالية  الرقابة  قانون  املن�سو�ض عليها فى 

رقم 2000/55 " .
اإىل �سالحيات جمل�ض الإدارة املن�سو�ض عليها فى املادة )4( من النظام  : ي�ساف  ثانيا 
و )8(  بندان جديدان برقمى )7(  العمانية لالأعمال اخلريية  للهيئة  الأ�سا�سى 

يكون ن�سهما الآتى :
" 7 - اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة والتق�سيمات الإدارية الفرعيـة بها وحتديـد 

اخت�سا�ساتها " .
" 8 -  التعاون مع املنظمات الإقليمية والدولية ذات ال�سلة مبجالت عمل الهيئة " .


