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قـرار وزاري

رقم 46/ 2017

بتعديــل بعـــ�ض �أحكـــام 

�لالئحـة �لتنظيمية لإن�شـاء مر�كـز تاأهيـل �ملعاقـني

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

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/63 باإ�سدار قانون رعاية وتاأهيل املعاقني ،

واإلـــى الالئحـــة التنظيميــــة لإن�ســــاء مراكــز تاأهيــــل املعاقـــيــن ال�ســـادرة بالقـــرار الــــوزاري 

رقم 2008/124 ،

واإلـى موافقــة وزارة املاليــة ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

�ملــادة �لأولـــــى

ي�ستبــدل بن�ســو�ص املــواد )7 / فقــرة اأولــى( ، )9( ، )11( ،)24( مــن الالئحــة التنظيميــة 

لإن�سـاء مراكـز تاأهيـل املعاقيـن امل�سـار اإليهـا ، الن�سـو�ص الآتيـة :

املــادة ) 7 / فقــرة اأولــى (

"يقــــدم طلـــب الرتخيـــــ�ص باإن�ســـاء املركـــــز اإلـــى اجلهــــة املخت�ســــة علــــى النمـــــوذج املعــــد 

مــن قبـــل الــــوزارة لهـــذا الغـــر�ص ، بعـــد �سـداد ر�سـم مقـداره )10( ع�سـرة ريـالت عمانيـة 

ل ترد ، وترفق بــه امل�ستنــدات املوؤيدة ل�سحة البيانات املدرجـة بــه".

املــادة ) 9 (  

"يجـــــوز للمرخــــــ�ص لــــه طلـــــب اإن�ســـاء فـــــروع للمركـــــز اأو اإ�سافــــة جمـــال اأو اأكثـــر اإليــــه 

ريــال  مائتــا   )200( وقــدره  ر�ســم  �ســداد  بعــد   ، املعاقيــن  وتاأهيــل  رعايــة  جمالت  من 

، ويكــــون  ، و)500( خم�سمائــــة ريــــال عمانــــي لل�سركــــات  عمانــي لل�سخــــ�ص الطبيعــــي 

البــت فـي الطلــب والتظلــم مــن القــرار ال�ســادر برف�ســه وفقــا لالأو�ســاع والإجــراءات 

املن�سو�ص عليها فـــي املــادة )7( من هذه الالئحة".
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املــادة ) 11 (  

 ، وجتديدها  اخلا�سة  التاأهيل  مراكز  ن�ساط  ممار�سة  تراخي�ص  ا�ست�سدار  ر�سم  "يكون 

وفق الآتي :

- لالأفـراد )200( مائتي ريال عماين قيمة ر�سـم اإ�ســدار �سهــادة الرتخيــ�ص لأول مــرة ، 

و)200( مائتــي ريــال عمانـي عنـد كل جتديـد �سنويـا .

- لل�سركات )500( خم�سمائة ريال عماين قيمة ر�سم اإ�سدار �سهادة الرتخي�ص لأول مرة ، 

و)500( خم�سمائة ريال عماين عند كل جتديد �سنويا .

- )1( ريال واحد مقابل الت�سديق على كل �سهادة متنح للمعاق من املركز .

وي�ستثنــى مــن حت�سيــل الر�ســوم امل�ســار اإليهــا مراكــز التاأهيــل التي ت�سرف عليها الوزارة 

بطريقة مبا�سرة ، وتلك التي تن�سئها اجلمعيات املعنية برعاية وتاأهيل املعاقني" .

املــادة ) 24 (  

"يجـــوز للمرخــ�ص لــه التنــازل عــن الرتخيــ�ص اإلـى الغيــر �سريطــة اأن يكون املتنازل له 

م�ستوفيــا ل�ســروط الرتخيــ�ص املن�ســو�ص عليهــا فـي هـــذه الالئحــة ، وبعــد �ســداد ر�ســم 

مقداره )200( مائتا ريال عماين ، ول يكون التنازل نافذا فـي مواجهة اجلهة املخت�سة 

وفـي مواجهة الغري اإل بعد موافقة الوكيل".

�ملــادة �لثانيــة  

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

�ملــادة �لثالثـــة

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

�شـدر فـي : 29 مـن جمادى �لثانية 1438هـ

�ملو�فـــــق : 28 مـن  مـــــــــــــــــــــار�ض 2017م

حممد بن �شعّيد بن �شيف �لكلباين
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