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بعد االطالع على النظام االأ�سا�سي للدولة

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

وعلى نظام الهيئة العامة للدفاع املدين واالإ�سعاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/68،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
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يعدل م�سمى "الهيئة العامة للدفاع املدين واالإ�سعاف" اإىل "هيئة الدفاع املدين واالإ�سعاف".

á```«fÉãdG IOÉ``ŸG
ي�ستبدل بن�س الفقرة الثانية من املادة الرابعة من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/3 امل�سار اإليه 

الن�س االآتي 

" ويكـــون اإعمــــال مقت�ســـى االأيلولـــة وفــقا لالآلية التي يتم االتفا عليها بني رئي�س الهيئة 

ال�سلطانية  عمان  �سرطة  من  جلنة  ت�سكل  اأن  على  واجلمـــارك  لل�سرطـــة  العـــام  واملفتــ�س 

ووزارة املالية وهيئة الدفاع املدين واالإ�سعاف حل�سر ونقل كافة االأ�سول الثابتة واملنقولة 

فـي مدة  واالإ�سعاف  املدين  الدفاع  وااللتزامـــات اخلا�ســـة بقطاعي  وال�سجــالت واحلقـــو 

اأق�ساها )60 �ستون يوما من تاري �سدور هذا املر�سوم".
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á```ãdÉãdG IOÉ``ŸG
ي�ستبدل بن�س املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/68 امل�سار اإليه الن�س االآتي 

الالزمة  والقرارات  اللوائ  واالإ�سعاف  املدين  الدفاع  اإدارة هيئة  رئي�س جمل�س  ي�سدر  "

لتنفـيذ اأحكام النظام املرفق خالل مدة ال تزيد على )90 ت�سعني يوما من تاري �سدور 

اأن ت�ســــدر ي�ستمــــر العمـــل باللوائـــ والقــــرارات املعمــــول بهـــا  هــــــذا املر�ســـــوم واإلـــــى 

ا ال يتعار�س مع اأحكامه". 
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جتر التعديالت املرفقة على نظام هيئة الدفاع املدين واالإ�سعاف امل�سار اإليه.
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ى كل ما يخال هذا املر�سوم والتعديالت املرفقة اأو يتعار�س مع اأحكامهما. يل
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ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ويعمل به من اليوم التا لتاري ن�سره.
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"الهيئة" الوارد فـي اŸادة )1 من نظام هيئة الدفــاع املدنــي واالإ�سعـــاف  ي�ستبدل بتعري 

امل�سار اإليه التعري االآتي

áÄ«¡dG: هيئة الدفاع اŸدÊ والإ�سعاف.
( 2 ) IOÉ``ŸG

ت�ستبدل بن�سو�س املواد )2( و )3 البندين 4 12( و)4( و)6( و)7 من نظام هيئة الدفاع 

املدين واالإ�سعاف امل�سار اإليه الن�سو�س االآتية 

اŸــادة ) 2 (

اطر  تهدف الهيئة اإىل حماية االأرواح واملمتلكات وحتقيق ال�سالمة العامة واحلد من 

التدابري  اآثارهــا والعمل على تطبيق  الكـــوار الطبيعيـــة وال�سناعيـــة والتقليـــل مـــن 

ل تقد خدمات  ا فـي  ات ال�سلة باأعمال الدفاع املدين واالإ�سعاف  واالإجراءات 

االإ�سعاف على الطر واحلاالت الطارئة واالإ�سعاف املنز واالإ�سعاف الطائر.

اŸــادة )3 البندان 4 12(

ا فـي  4 - تو عمليات البحث واالإنقا واالإطفاء وتقد خدمات االإ�سعاف للم�سابني 

ل االإ�سعاف على الطر واحلاالت الطارئة واالإ�سعاف املنز واالإ�سعاف الطائر 

ل بالتن�سيق مع �سرطة عمان ال�سلطانية و�سالح اجلو ال�سلطاين العماين والعمل  و

. على توفـري االآليات واملعدات وو�سائل االت�سال الالزمة لذل

زون كاف من االأجهزة واملعدات واالأدوات الالزمة  12- التن�سيق الالزم ل�سمان وجود 

لتنفـيذ االأعمال التي تخت�س بها الهيئة والعمل على تقد الدعم املتبادل مع وزارة 

خدمات   منظومة  لدعم  واالأدوية  واملعدات  واالأجهزة  الطبية  االأطقم  فـي  ال�سحة 

الإ�سعاف.

اŸــادة ) 4 (

يتوىل اإدارة الهيئة وتنظيم �سوؤونها جمل�س اإدارة ي�سكل بقرار من جمل�س الوزراء وتكون 

مدة الع�سوية فـي املجل�س )3 ثال �سنوات قابلة للتجديد.
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اŸــادة ) 6 (

يعقد املجل�س )2 اجتماعني على االأقل فـي ال�سنة بدعوة من رئي�س املجل�س اأو من يحل 

حمله وي�سرت ل�سحة االجتماع ح�سور الرئي�س اأو من يحل حمله واأغلبية اأع�سائه 

وت�سدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�سوات االأع�ساء احلا�سرين.

ن يراهم من خار الهيئة ولهم ح�سور اجتماعات املجل�س  ويجوز للمجل�س اال�ستعانة 

واال�سرتاك فـي املداوالت دون اأن يكون لهم �سوت معدود.

اŸــادة ) 7 (

يكون للهيئة رئي�س ي�سدر بتعيينه قرار من املجل�س بعد موافقة جمل�س الوزراء وتكون 

له ال�سالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني والنظم االإدارية واملالية املعمول 

ري.  ثل الهيئة اأمام الق�ساء وفـي �سالتها بال بها فـي اجلهاز االإداري للدولة و

( 3 ) IOÉ``ŸG
ت�ساف اإىل نظام هيئة الدفاع املدين واالإ�سعاف امل�سار اإليه مادة جديدة برقم )18 يكون 

ن�سها الآتي:

اŸــادة ) 18 (

ا يحقق عائدا  يجوز للهيئة تخ�سي�س بع�س خدماتها وفق االآلية املنا�سبة لذل و "

كن الهيئة من اال�ستدامة فـي تقد خدماتها". ماديا 
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