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وزارة التنميــة االجتماعيــة

قــرار وزاري 

رقـم 2013/294

باإ�صـدار الالئحـة التنظيميـة 

ملراكـز االإر�صـاد واال�صت�صـارات االأ�صريـة اخلا�صـة

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/32 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التنمية االجتماعية 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإىل موافقـــة وزارة املاليـــة بكتابهــا رقـــــم : ماليـــة - ت )5782(/م.ت.د/2013/9/1 بتاريــخ 

1434/7/13هـ املوافق 2013/5/23م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن مراكز الإر�ساد وال�ست�سارات الأ�سرية اخلا�سة باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

اأو�ساعها طبقا  على مراكز الإر�ساد وال�ست�سارات الأ�سرية اخلا�سة القائمة حاليا توفيق 

لل�ســروط والإجـــــراءات املن�ســـو�ص عليهــا فـي هــــذه الالئحـــة وذلك خـــالل )6( �ستـــة اأ�سهــر 

من تاريخ العمل بهذه الالئحة .

املــادة الثالثــــة

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

�صـدر فـي : 23 من �صـفـــــــــــر 1435هـ

املـوافــــق : 26 من دي�صمبـــــر 2013م

حممد بن �سعّيد بن �سيف الكلباين 

                                                                              وزيــــر التنميــــــة االجتماعيــــــة
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الالئحـــــة التنظيميـــــــة 

ملراكز االإر�صاد واال�صت�صارات االأ�صرية اخلا�صة

الف�ســـل الأول

تعريفـات واأحكـام عامـة 

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيـــق اأحكـــام هـــذه الالئحـــة يكـــون للكلمــات والعبـــارات التاليـــة املعنى املبــني قريـــن 

كل منها ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :

الــــــــــــــــــوزارة : وزارة التنمية االجتماعية .

الوزيـــــــــــــــــــر : وزير التنمية االجتماعية .

الوكيــــــــــــــــــل : وكيل الوزارة .

اجلهة املخت�سة : املديرية العامة للتنمية الأ�سرية واملديريات العامة للتنمية الجتماعية 

باملحافظات .

املركـــــــــــــــــــــز : مركز الإر�ساد وال�ست�سارات الأ�سرية اخلا�ص بتقدمي خدمات الإر�ساد 

وال�ست�ســــارات الأ�سريـــــة وفق الأ�ســــ�ص العلميـــة املتعــارف عليهــا مهنيــا 

فـي هذا املجال .

املــادة ) 2 ( 

يحظـــر علـــى اأي �سخــــ�ص تقديــــم اخلدمــات الإر�ساديـــة وال�ست�ســــارات الأ�سريـــــة اخلا�ســـــة 

دون احل�سول على الرتخي�ص بذلك من اجلهة املخت�سة .

املــادة ) 3 ( 

يلتزم املركز بالقواعد الأخالقية ملمار�سة الإر�ساد وال�ست�سارات الأ�سرية اخلا�سة .

املــادة ) 4(

يلتزم املركـز باإجــراء الدرا�ســة التقييميــة �سنويــا لطبيعــة اخلدمة التي يقدمهــا ، وتقديــــم 

ن�سخة منها اإىل اجلهة املخت�سة .
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املــادة )5 ( 

يحـــدد املركز ر�سوم تقديـــم اخلدمـــة الواردة فـي الالئحة الداخليــة التي ي�سعهـــا بالتفــاق 

مع اجلهة املخت�سة ، ول يجوز تعديل الر�سوم اإل مبوافقة تلك اجلهة .

الف�سل الثاين 

�سروط واإجراءات اإن�ساء املركز

املــادة ) 6(

ي�سـرتط فـي مقدم طلب الرتخي�ص باإن�ساء املركز ما ياأتي :

اأن يكـــون عماين اجلن�سيـــة اأو من مواطنـــي دول جملــــ�ص التعــاون لـــدول اخلليـــج  اأ - 

العربية .

اأن يكــون حا�سال على �سهادة البكالوريــو�ص فـي تخ�س�سات اخلدمـة الجتماعـية ،  ب - 

اأو الإر�ساد النف�سي ، اأو علم النف�ص ، اأو علم الجتماع .

األ يقل عمره عن )26( �ستة وع�سرين عاما . ج - 

اأن يكون لديه خربة ل تقل عن )4( اأربع �سنوات فـي تقدمي اخلدمات الإر�سادية  د - 

وال�ست�سارية فـي املجال الأ�سري خا�سة فيما يتعلق بالنظريات والتطبيقات املهنية 

واملبادئ  واملهارات  باملعــارف  دراية  وعلى   ، والجتماعي  النف�ســي  الإر�ساد  ملمار�سة 

والأخالقيات اخلا�سة باملهنة وت�سخي�ص احلالت وطرق العالج واإدارة اجلل�سات 

الإر�سادية .

اأن يكـــون ح�ســن ال�سيـــرة وال�سلـــوك ، ولــم ت�ســدر �ســده اأحكـــام نهائيــة فـي جنايـــة  هـ - 

اأو جنحة خملة بال�سرف والأمانة .

اأن يكــون لديـــه الإمكانـــات املالية لتمويل اإن�ســاء املركــز وا�ستمــراره وفقــا لدرا�ســة  و - 

اجلدوى .

األ يكون قد �سبق اإلغاء ترخي�ص له ، ما مل مي�ص على ذلك �سنتان على الأقل . ز - 

املــادة ) 7 ( 

يقدم طلب اإن�ساء املركز للجهة املخت�سة م�سفوعا بامل�ستندات الآتية :
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�سورة من جواز ال�سفر اأو البطاقة ال�سخ�سية ، وعدد )3( ثالث �سور �سخ�سية . اأ - 

اأ�ســـل املوؤهـــل الدرا�سي معتمـــد من اجلهــــات املخت�ســـة ، ون�سخـــة منـــــه ، و�سهـــــادة  ب - 

باخلربة ، وال�سرية الذاتية . 

ج - �سهادة عدم حمكومية .

ك�ســـف طبـــي يثبــت خــلو �ساحــب الطلــب من الأمــرا�ص املعديــة ، وال�سطرابـــات  د - 

العقلية والنف�سية وال�سلوكية . 

خريطة املوقع املقرتح لإن�ساء املركز مت�سمنا تفا�سيل مكونات املبنى . هـ - 

لئحة تنظيمية فـي ال�سوؤون الإدارية واملالية للمركز . و - 

هيكل تنظيمي للمركز . ز - 

درا�سة جدوى مت�سمنة م�سادر التمويل وال�سمانات الالزمة لتوفري التمويل . ح - 

املــادة ) 8 ( 

تتوىل اجلهة املخت�سة الآتي :

قيـــد الطلــب امل�ســار اإليه فـي املــادة ) 7( من هذه الالئحــة فـي ال�سجـــل املعــد لهـــذا  اأ - 

نظري  وذلك   ، ترد  ل  عمانية  ريالت  )5( خم�سة  ر�سم مقداره  دفع  بعد  الغر�ص 

درا�ســـــة الطـــلب والتاأكــــد من ا�ستيفاء البيانات وال�سرتاطــــات املن�ســــو�ص عليهـــا 

فـي هذه الالئحــة ، وي�سلــم مقدمــــه اإي�ســـــال يت�سمــــن تاريــــخ تقديـــم الطلــــب ، 

ورقم الطلب ، وامل�ستندات املرفقة به .

البت فـي الطلب خالل )45( خم�سة واأربعني يوما من تاريخ تقدميه . ب - 

اإخطــــار من يرفـــ�ص طلبـــه كتابيــا بقرار م�سبب ، ويكون التظلــم من ذلك القـــرار  ج - 

اإىل الوزيـــر خـــالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإخطاره بالرف�ص ، علـــى اأن يبــــت 

فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ، ويعترب م�سي هذه املدة 

دون اإخطار مقدم الطلب بالنتيجة مبثابة رف�ص تظلمه .

اإخطار من تتم املوافقة على طلبه كتابيا ، وعليه اأن يقدم خالل )60( �ستني يوما  د - 

التجارية  امل�سارف  اأحد  من  �سادرا  م�سرفـي  �سمان  خطاب  اإخطاره  تاريخ  من 
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املعتمــدة فـي ال�سلطــنة مببلغ مقداره ) 1.500 ( األف وخم�سمائة ريــال عمانــي ، 

اأ�سهر ،  على اأن يكون �ساري املفعول اإىل ما بعد انتهاء الرتخي�ص ملدة )4( اأربعة 

وقابال لل�سرف فورا بناء على طلب الوزارة ، وفـي حال عدم تقدمي خطاب ال�سمان 

خالل املدة املذكورة تنتهي �سالحية املوافقة .

املــادة ) 9 ( 

املعرفية  اجلوانب  توافر  مدى  لتقييم  الطلب  ملقدم  مقابلة  اإجراء  املخت�سة  اجلهة  على 

وال�سخ�سية لديه من خالل جلنة ي�سدر بت�سكيلها قرار من الوكيل .

املــادة ) 10 ( 

على اجلهة املخت�سة القيام مبعاينة موقع املركز وتقييم اأو�ساعـــه ، واإعــداد تقرير �سامل 

مت�سمن تو�سياتها .

املــادة ) 11 ( 

ي�سدر الرتخي�ص باإن�ساء املركز بقرار من الوكيل .

املــادة ) 12(

الرتخي�ص ي�سدر ب�سفة �سخ�سية ، فال يجوز للمرخــ�ص لــه التنازل عنه ، اأو نقلــه للغري ، 

اأو الت�سرف فيه باأي و�سيلة كانت .

املــادة ) 13(

حتــــدد قيمـــة ر�سوم اإ�سدار الرتخي�ص ومدتـــه وجتديده بقرار من الوزيـــر بعــــد التن�ســـيق 

مع وزارة املالية .

الف�سل الثالث

ال�سروط الواجب توافرها فـي املركز

املــادة ) 14 ( 

يتعني توافر ال�سروط الآتية فـي املركز :
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ال�سحة  ا�سرتاطـات  م�ستوفيــا  الطريق  واجهــة  على  م�ستقـــل  لــــه مبنى  يكون  اأن  اأ - 

وال�سالمة املهنية .

اأن يحتــــوي علـــى املرافـــق الالزمــــة والتجهيــزات املنا�سبــة لتقديـم اخلدمــة مثـــل  ب - 

الأثـــاث ، والأجهــــزة الإلكرتونيـــة ، واأماكــــن حفــــظ البيانــــات ، ولوحــــات اإر�ساديـــــة 

اأو تعريفية ملكونات املركز .

و�سع موافقة اجلهات املعنية ملزاولة الن�ساط فـي مكان ظاهر . ج - 

الف�سل الرابع

ال�سروط الواجب توافرها فـي العاملني باملركز 

املــادة ) 15 ( 

يتعني توافر ال�سروط التالية فـي العاملني باملركز : 

بالن�سبة للعاملني الفنيني اأن يكونوا من ذوي املوؤهالت العلمية فـي التخ�س�سات  اأ - 

ذات العالقـــة بطبيعــة عمل املركز ، واأن يكونوا من ذوي اخلبـرة فـي هذا املجــال ، 

واأل تقــل اأعمارهـــم عـــن )26( �ستــــة وع�سريـــن عامــا ، واأن توافــــق اجلهــــة املخت�ســــة 

على تعيينهم .

بالن�سبة للعاملني فـي الوظائف الإدارية األ تقل اأعمارهم عن )18( ثمانية ع�سر  ب - 

عامـا .

املــادة ) 16 ( 

تعطـــى الأولويــــة فـي توظيـــف العاملــني باملركز للمواطنني العمانيــني ، ويجــوز التوظـيــف 

من جن�سيات اأخرى .

املــادة ) 17 ( 

ي�سرتط فـي حالة ال�ستعانة باأحد اخلرباء - املخت�سني فـي املجال الأ�سري لتقدمي خدمات 

الإر�ساد وال�ست�سارات الأ�سرية كخبري زائر - اإخطار اجلهة املخت�سة بخطاب ر�سمي م�سفوع 

بن�سخة من جواز ال�سفر وال�سرية الذاتية .
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الف�سل اخلام�س

نظام العمل باملركز

املــادة ) 18(

حتدد فرتات العمل باملركز بحيث ل تزيد على )9( ت�سع �ساعات فـي اليوم الواحد ، وذلك 

على النحو الآتي :

اأ - الفرتة ال�سباحية ما بني ال�ساعة )8( الثامنة �سباحا اإىل )1( الواحدة ظهرا .

ب - الفرتة امل�سائية ما بني ال�ساعة )5( اخلام�سة ع�سرا اإىل )9( التا�سعة م�ساء .

الف�سل ال�ساد�س 

الإ�سراف واملتابعة 

املــادة ) 19 ( 

تتولـــى اجلهـــة املخت�ســة الإ�ســراف واملتابعـة على املركـــز ب�سفة دوريــة كل )4( اأربعــة اأ�سهــر 

على الأقـل ، اأو كلما دعـت ال�سرورة اإىل ذلك ، وعلـى املركز ت�سهيـل قيـام املوظف املخت�ص 

مبهمته .

املــادة ) 20 ( 

يرفع املركز تقريرا �سنويا اإىل اجلهة املخت�سة يو�سح فيه موقفه املايل والإداري والفني .

املــادة ) 21 ( 

يخطـــر املركــــز اجلهـــة املخت�ســـة بــــاأي تغييــرات تطــراأ على العاملـــني الفنيـــني ، اأو اأرقــــام 

الهواتف ، اأو العنوان ، وغريها .

الف�سل ال�سابع

اجلــــــــزاءات

املــادة ) 22(

فـي حال تقدمي خدمات الإر�ساد وال�ست�سارات الأ�سرية اخلا�سة دون احل�سول على ترخي�ص 

بذلك من اجلهة املخت�سة يحال املخالف اإىل اجلهة الق�سائية املخت�سة .
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املــادة ) 23(

فـي حال خمالفة اللتزامات الأخرى املن�سو�ص عليهــا فـي هذه الالئحة ، تتخــذ اجلهة 

املخت�سة الإجراءات الآتية :

تاريخ  املخالفة خالل )30( ثالثني يوما من  اأ�سباب  املخالف كتابيا لإزالة  اإنذار  اأ - 

توجيه الإنذار .

غلق املركز موؤقتا ملدة ل تزيد على �سهر فـي حال عدم اإزالة اأ�سباب املخالفة خالل  ب - 

امليعاد املن�سو�ص عليه فـي البند )اأ( من هذه املادة . 

املــادة ) 24 ( 

يلغى الرتخي�ص بقرار من الوكيل ، ويغلق املركز نهائيا اإذا توفر اأي من احلالت الآتية :

اإذا انتهـــت املـــدة املن�ســو�ص عليهــا بالبنــد )ب( مــن املــادة ) 23( مــن هـــذه الالئحـــة  اأ - 

دون اإزالة اأ�سباب املخالفة .

تاريخ  اأ�سهر من  �ستة  تزيد على )6(  ملدة  املركز  بت�سغيل  له  املرخ�ص  يقم  اإذا مل  ب - 

ح�سوله على الرتخي�ص . 

بناء على طلب املرخ�ص له بعد ا�ستيفاء ما ترتب على املركز من حقوق للغري . ج - 

اإذا توفـي املرخ�ص له ، ومل تتوافر فـي اأي من ورثته �سروط اإ�سدار الرتخي�ص ،  د - 

جاز للورثة تعيني مديرا خمت�سا تتوافر فيه ال�سروط املن�سو�ص عليها فـي هذه 

الالئحة بعد موافقة اجلهة املخت�سة .

املــادة ) 25(

يجـوز ل�ساحـب ال�ساأن التظلــم اإىل الوزيــر من قـرار اإلغاء الرتخي�ص خـــالل )60( �ستـــني 

يوما مـــن تاريـــخ اإعالنـــه بالقـــرار اأو علمـــه بـــه علمـــا يقينيـــا ، ويجـــب البــت فـــي التظلـــم 

خــالل )30( ثالثـــني يومــا من تاريــخ تقدميـه ، ويعتبــر م�ســي هــذه املـــدة دون رد مبثابـــة 

رف�ص للتظلم .


