
اجلريدة الر�سمية العدد )1081(

مر�ســــوم �سلطانــــي 

رقــم 2014/68

باإ�سـدار نظـام الهيئـة العامـة للدفـاع املدنـي والإ�سعـاف 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 , 

وعلى قانون ال�سرطة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/35 ,

وعلى قانون الدفاع املدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/76 , 

وعلى نظام الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/116 , 

وعلــى قانــــون معا�ســــات ومكافــــاآت مــا بعــــد اخلدمــــة ملنت�سبــــي �سرطـــــة عمــان ال�سلطانيــة 

والنظام الأ�سا�سي ل�سندوق تقاعد ال�سرطة ال�سادرين باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/2 ، 

وعلى قانون الق�ساء الع�سكري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/110 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/3 باإن�ساء الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمـل فــي �سـاأن الهيئـة العامـة للدفـاع املدنـي والإ�سـعـاف بالنظـام املرفـق .
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املــادة الثانيــــة 

اللوائح والقرارات  املدنــي والإ�سعاف  العامــة للدفــاع  الهيئــة  اإدارة  ي�ســدر رئيــ�س جملــ�س 

الالزمة لتنفيذ اأحكام النظام املرفق ، واإىل اأن ت�سدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانني 

والأنظمة املطبقة على �سرطة عمان ال�سلطانية فيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي النظام 

املرفق ، ومبا ل يتعار�س مع اأحكامه . 

املــادة الثالثــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ، والنظام املرفق ، اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادة الرابعــة

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

�سـدر فـي :   7  من �ســفــــــــــــر �سنة 1436هـ

املـوافــــق : 30 من نوفمبـــــــــر �سنة 2014م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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نظــام الهيئــة العامـة للدفــاع املدنــي والإ�سعــاف

الف�ســل الأول

تــعــريـفــات

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني  قرين كل منها 

ما مل يقت�س �سياق الن�س غري ذلك :

الهيئـــــــــــــــــة : الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .

املجــلـــــــــــــ�س : جمل�س اإدارة الهيئـة .

رئي�س املجل�س : رئي�س جمل�س اإدارة الهيئــــة .

الرئيـــــــــــــ�س : رئي�س الهيئـــة .

الف�ســل الثانــي

اأهــداف الهيئــة

املــادة ) 2 (

تهــدف الهيئــة اإىل حمايـة الأرواح واملمتلكـات وحتقيق ال�سالمة العامة ، واحلد من خماطر 

التدابيــر  ، والعمــل على تطبيــق  اآثارهــا  ، والتقليــل مــن  الكوارث الطبيعية وال�سناعيــة 

والإجراءات ذات ال�سلة باأعمال الدفاع املدين والإ�سعاف .

الفـ�ســل الثالــث

اخت�سا�ســات الهيئــة

املــادة ) 3 (

تبا�سر الهيئة فـي �سبيل حتقيق اأهدافها الخت�سا�سات الآتية :

1 - تنظيم اأعمال الدفاع املدين والإ�سعاف والرقابة عليها ، وو�سع ال�سوابط الالزمة 

لذلك  .

2 - و�سع خطط واإجراءات تنفيذ تدابري الدفاع املدين والإ�سعاف ، ومتابعة تنفيذها .
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3 - و�سع التدابري وال�سرتاطات الوقائية الالزمة حلماية املرافق واملن�ساآت من اأخطار 

احلريق والكوارث ومراقبة تنفيذها و�سبط ما يقع من خمالفات لأحكامها .

4 - تويل عمليات البحث والإنقاذ والإطفاء واإ�سعاف امل�سابني وتوفري الآليات واملعدات 

وو�سائل الت�سال الالزمة لها .

5 - و�سع التدابري والإجراءات الالزمة للحد من حوادث املواد اخلطرة والإ�سعاعات 

والغازات ال�سامة ومواجهتها ، بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .

6 - التن�سيق مع اجلهات املعنية ب�ساأن اإعداد درا�سات تقييم املخاطر املحتملة وغريها 

من الدرا�سات ذات ال�سلة باأعمال الهيئة ، واقرتاح التدابري الالزمة للحد منها .

7 - التن�سيق مع اجلهات املعنية ب�ساأن مراجعة ومتابعة وحتديث خطط ال�ستجابة 

للحالت التي تخت�س الهيئة بالتعامل معها وو�سع الآليات والإجراءات التنفيذية 

لها ، واإعداد ت�سورات التمارين الالزمة لتطبيقها .

8 - اإن�ساء وتنظيم وتدريب فرق من املتطوعني للقيام باأعمال الدفاع  املدين والإ�سعاف .

9 - اقرتاح الدرا�سات والربامج وامل�ساريع املتعلقة بتعزيز وتطوير اأداء خطط التعامل 

مع احلالت التي تخت�س بها الهيئة .

واملوؤ�س�سات  الوزارات  بني  والتن�سيق  التعاون  لتحقيق  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ   -  10

احلالت  مع  للتعامل  والإمكانيات  القدرات  بتعزيز  يتعلق  فيما  املعنية  واجلهات 

التي تخت�س بها الهيئة .

11 - تن�سيق جهود ال�ستعداد وال�ستجابة فـي احلالت التي تخت�س بها الهيئة ومتابعة 

تعزيز القدرات والإمكانيات وكل ما من �ساأنه تنظيم وتكامل اجلهود فـي التعامل 

مع هذه احلالت .

12 -  التن�سيق الالزم ل�سمان وجود خمزون كاف من الأجهزة واملعدات والأدوات الالزمة 

لتنفيذ الأعمال التي تخت�س بها الهيئة .
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13 - ن�سر وتعزيز الوعي لدى املواطنني واملقيمني بدور واأهمية الدفاع املدين والإ�سعاف 

وكيفية الوقاية من الأخطار وجتنب وقوعها .

14 - اقتــراح  اإن�ســاء املالجــئ واأماكــن الإيــواء ، وامل�ساركــة مع اجلهــات املعنيــة فـي اإن�ساء 

وتنظيم و�سائل الإنذار املبكر من املخاطر والكوارث .

15 - حتديـــد �ســـروط ال�سالمـــة العامـــة املتعلقـــة بالدفـــاع املدنـــي الواجــب توافرهــا 

فـي املباين واملن�ساآت ، واإ�سدار الرتاخي�س الالزمة لذلك .

16 - متثيــل ال�سلطـنـــة فـي املوؤمتــرات والنــدوات والجتماعـــات الوطنيــة والإقليميـــة 

والدولية ذات ال�سلة باخت�سا�ساتها .

الف�ســل الرابــع

اإدارة الهيئــــــة

املــادة ) 4 (

يتوىل اإدارة الهيئة وتنظيم �سوؤونها جمل�س اإدارة برئا�سة املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك ، 

على اأن يكون رئي�س الهيئة نائبا لرئي�س املجل�س ، وع�سوية ممثلني عن عدد من اجلهات 

احلكومية ل تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة اأو من فـي حكمه ، وي�سدر بت�سكيل املجل�س 

قرار من املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك ، بعد موافقة جمل�س الوزراء .

املــادة ) 5 (

يكون للمجل�س كافة ال�سالحيات الالزمة ملمار�سة الهيئة اخت�سا�ساتها وحتقيق اأهدافها , 

وله ب�سفة خا�ســة :

، وعر�سها على جمل�س   العامة للهيئة فـي ممار�سة اخت�سا�ساتها  ال�سيا�سة  1 - ر�سم 

الوزراء لعتمادها ومتابعة تنفيذها .

2 - اعتماد الهيكل التنظيمي للتق�سيمات الإدارية للهيئة ، وحتديد اخت�سا�ساتها .
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3 - اعتماد م�سروعات لوائح الهيئة املالية والإدارية والوظيفيـة .

4 - اعتماد م�سروع امليزانية ال�سنوية للهيئة واإحالته اإىل وزارة املالية .

5 - اعتماد احل�ساب اخلتامي للهيئة ، واإحالته اإىل وزارة املالية .

6 - حتديد الر�سوم التي تتقا�ساها الهيئة مقابل اخلدمات التي تقدمها ، بعد موافقة 

وزارة املالية .

7 - اقرتاح تعديل القوانني املتعلقة بالدفاع املدين والإ�سعاف .

، ومــذكرات التفاهــم ذات ال�سلــة بالدفــاع املدنــي  8 - اعتمــاد م�سروعـات التفاقيــات 

والإ�سعاف ، ورفعها اإىل مـجل�س الوزراء .

9 - اعتماد التقرير ال�سنوي عن اأن�سطة الهيئة ، ورفعه اإىل جمل�س الوزراء .

املــادة ) 6 (

يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه اأو نائبه - عند غياب رئي�س املجل�س اأو قيام مانع يحول 

دون ممار�سة اخت�سا�سه - ) 4 ( اأربع مرات على الأقل فـي ال�سنة ، وذلك للنظر فيما يعر�س 

عليه من مو�سوعات مدرجة فـي جدول اأعماله .

ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ست احلاجة ذلك ، ول يكون الجتماع �سحيحا اإل بح�سور 

اأغلبية اأع�سائه ، على اأن يكون من بينهم رئي�س املجل�س اأو نائبه ، وت�سدر القرارات باأغلبية 

الأ�سوات ، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئيــ�س الجتمـاع .

املــادة ) 7 (

يكون للرئي�س ال�سالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني والنظم الإدارية واملالية 

املعمول بها فـي اجلهاز الإداري للدولة ، وميثل الهيئة اأمام الق�ساء ، وفـي �سالتها بالغري .
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املــادة ) 8 (

تكون للرئي�س كافة ال�سالحيات الالزمة لإدارة الهيئة وتنفيذ اأهدافها ، وله ب�سفة خا�سة ، 

ما ياأتي :

1 - اإدارة الهيئـة والإ�سراف على موظفيهـا .

2 - اإعــداد الهيكــل التنظيمـــي للتق�سيمـــات الإداريـــة للهيئــة واخت�سا�ساتهــا وعر�سهــا 

على املجل�س .

3 - اعتماد التق�سيمات الإدارية الفرعية للهيئة ، وحتديد اخت�سا�ساتها .

4 - اإعداد م�سروعات لوائح الهيئة املالية والإدارية والوظيفية ، وعر�سها على املجل�س .

5 - اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية للهيئة ، وعر�سها على املجل�س .

6 - اإعداد احل�ساب اخلتامي للهيئة ، وعر�سه على املجل�س .

7 - تنفيذ �سيا�سات الهيئة والقرارات ال�سادرة من املجل�س .

8 - اإعداد خطط وبرامــج العمل بالهيئة .

9 - اإعــداد م�سروعــات التفاقيــات ، ومذكـــرات التفاهـــم ذات ال�سلـــة بالدفـــاع املدنــي  

والإ�سعــاف ، وعر�سهــــا علــى الـمـجـل�س .

10 - اإعداد التقرير ال�سنوي عن ن�ساط الهيئة ، وعر�سه على املجلـــ�س .

11 - اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلفه بها رئي�س املجل�س .

الف�ســل اخلامــ�س

مالـيـة الهيئـــة

املــادة ) 9 (

يكون للهيئة ميزانية �سنوية م�ستقلة تلتزم برفعها اإىل وزارة املالية ، وتبداأ ال�سنة املالية 

للهيئة فـي اليوم الأول من �سهر يناير ، وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب 

من كل عام ، وتبداأ ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام ، وتنتهي فـي احلادي 

والثالثني من �سهر دي�سمرب من العام ذاته .
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املــادة ) 10 (

تتكون موارد الهيئة مما ياأتي :

1 - العتمادات املالية التي  تخ�س�س للهيئة فـي امليزانية العامة للدولــة .

2 - ح�سيلة الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ساها الهيئة مقابل ما توؤديه من خدمات .

3 - عوائـد اأمــوال الهيئــة .

4 - املنح والهبات والإعانات التي يقرر املجل�س قبولها .

5 - اأي موارد اأخـرى يحددها املجلــ�س .

املــادة ) 11 (

، وتعتبـر  الثابتـة واملنقولـة والت�سـرف فيهـا واإدارتهـا  اأهليـة متلـك الأمـوال  تكــون للهيئــة 

اأموالها اأموال عامة ، وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانة العامة وامتيازاتها .

املــادة ) 12 (

تودع اأموال الهيئة فـي ح�ساب خا�س لدى م�سرف اأو اأكرث من امل�سارف املحلية املعتمدة , 

املالية  الالئحة  التي حتددها  والإجراءات  للقواعد  الأموال وفقا  ال�سرف من هذه  ويتم 

للهيئة .

املــادة ) 13 (

باأحكام قانون اجلمارك  ، وذلك دون الإخالل  الهيئة من كافة ال�سرائب والر�سوم  تعفى 

املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
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الف�سل ال�ساد�س

اأحكام ختاميــة

املــادة ) 14 (

يخ�سع منت�سبو الهيئــة للتدريــب التاأ�سي�ســي واأي تدريبـــات اأخـــرى ذات �سلـــة معمـــول بهــا 

ويكون التدريب التخ�س�سي وفق املعايري العاملية املتعارف  فـي �سرطة عمان ال�سلطانية ، 

عليها فـي هذا ال�ساأن  فـي املراكز التدريبية التابعة للهيئة ، اأو غريها من املراكز التدريبية 

التي حتددها الهيئة .

املــادة ) 15 (

يكون ملنت�سبي الهيئة زيهم الر�سمي اخلا�س بهم .

املــادة ) 16 (

تعد الهيئة اإحدى وحدات الأمن العام ، وي�سري على منت�سبيها اأحكام القوانني واللوائح 

املعمول بها فـي �سرطة عمان ال�سلطانية ، وذلك فيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا 

النظام واللوائح ال�سادرة وفقا لأحكامه ، ومبا ل يتعار�س مع طبيعة اأعمال الهيئة .

كمــا ي�ســري علــى منت�سبــي الهيئــة قانــون معا�ســات ومكافـــاآت مــا بعـــد اخلدمـــة ملنت�سبـــي 

�سرطة عمــان ال�سلطانيـة ، والنظـام الأ�سا�ســي ل�سنـدوق تقاعـــد �سرطـة عمــان ال�سلطانيـــة ، 

ونظام تقدمي الرعاية ال�سحية ب�سرطة عمان ال�سلطانية .

املــادة ) 17 (

يكـــون للهيـئــة نظـــام ات�ســـالت خـــا�س بهــا خلدمـــات الطـــوارئ ، يتم حتديــده بالتن�ســيـــق 

مع اجلهات املعنية .
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