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وزارة العـــــــدل
قــرار وزاري
رقــم 2016/216
بتخويـل �صفـة ال�ضبطيـة الق�ضائيـة
لبعــ�ض موظفــي وزارة التنميــة االجتماعيـــة
ا�ست ــنادا �إىل قانون اجلزاء العماين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 74/7
و�إىل قــانون الإجراءات اجلـ ــزائية ال�صادر باملــر�ســوم ال�سلطاين رقـم ، 99/97
و�إىل قـانون اجلمـعــيات الأهل ــية ال�صـادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/14
و�إىل القرار الــوزاري رقــم  2012/165بتخويل �صفــة ال�ضبطيــة الق�ضائيــة لبعـ�ض موظفــي
وزارة التنمية االجتماعية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يخول �شاغلـو الوظائـف الآتيـة بـوزارة التنميـة االجتماعـية  -كــل فــي جمــال اخت�صا�صــه -
�صف ــة ال�ضبطيـ ــة الق�ضائيـ ــة فـي تطبيـ ــق �أحك ــام قــان ــون اجلمع ـيـات الأهليــة امل�شـار �إليه ،
واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لأحكامه :
 -مدير دائرة اجلمعيات و�أندية اجلاليات .
 -رئي�س ق�سم اجلمعيات وال�صناديق اخلريية .
 -رئي�س ق�سم جمعيات املر�أة .
 -رئي�س ق�سم اجلمعيات املهنية .
 -رئي�س ق�سم اجلمعيات و�أندية اجلاليات .
 -رئي�س ق�سم الت�أهيل املجتمعي .
 -رئي�س ق�ســم الت ـ�أهيل امله ــني .
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 -رئي�س ق�سم �ش�ؤون مراكز الت�أهيل .
 -بـاحث قــانـونـي بدائرة اجلمعيات و�أندية اجلاليات .
� -أخ�صــائي جمعي ــات بدائرة اجلمعيات و�أندية اجلاليات .
 -م ــدقـ ــق مـ ـ ــالـي مبختلف تق�سيمات الوزارة املخت�صة باخت�صا�صات الوظيفة .
 �أخ�صائــي �إر�ش ــاد وتوجيــه �أ�ســري بق�ســم الإر�شــاد والتوجيـه التابـع لدائـرة الإر�شــادواال�ست�شــارات الأ�سريــة .
املــادة الثانيــــة
يخول �شاغلو الوظيفتني الآتيتني بـوزارة التنميـة االجتماعيـة �صفـة ال�ضبطيـة الق�ضائيـة
بالن�سبة جلرائم الت�سول املن�صو�ص عليها فـي قانون اجلزاء العماين امل�شار �إليه  ،والتي تقع
فـي نطاق اخت�صا�صهم  ،وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم :
 رئي�س فريق مكافحة ظاهرة الت�سول . مراقب الت�سول .املــادة الثالـثــــة
يلغــى الـق ــرار الوزاري رق ـ ــم  2012/165امل�شـار �إليـه  ،كما يلغــى كل ما يخالف هــذا القـرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1438 / 2 / 3 :هـ
املـوافــــق 2016 / 11 / 3 :م
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