اجلريدة الر�سمية العدد ()1168

وزارة التنميـة االجتماعيـة
قــرار وزاري
رقــم 2016/140
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة لعمـل جلـان التنميـة االجتماعيـة
ا�ستن ــادا �إلــى املر�س ــوم ال�سـلطانـ ـ ــي رقـ ــم  2003/32بتحدي ـ ــد اخت�صا�ص ــات وزارة التنمي ــة
االجتماعية  ,واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية لعمل جلان التنمية االجتماعية  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  18 :من حمــــــــرم 1438هـ
املـوافــــق  20 :من �أكتوبــــــر 2016م
حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التنميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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الالئحـة التنظيميـة لعمـل جلـان التنميـة االجتماعيـة
الف�صــــل الأول
تعاريـــف
املــادة ( ) 1
يك ــون للكلم ــات الآتيـة  -ف ــي تطبي ــق �أحكــام هــذه الالئحة  -املعنى املبيـن قرين كـل منهـا ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الـــــوزارة  :وزارة التنمية االجتماعية .
ب  -الوزيــــــر  :وزير التنمية االجتماعية .
ج  -الوكيــــــل  :وكيــل الــوزارة .
د  -اللجنـــــة  :جلن ـ ـ ــة التنميـ ـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ــة املن�ص ـ ـ ــو�ص علي ـهـ ــا فـ ــي امل ـ ــادة ()2
مـن هذه الالئحة .
هـ  -الرئيــ�س  :رئيــ�س اللجنــة .
الف�صــل الثانــي
جلـان التنميـة االجتماعيـة
املــادة ( ) 2
ت�شكل فـي كل والية جلنة التنمية االجتماعية بقرار من الوزير برئا�سة الوايل فـيما عدا
والية م�سقط تكون برئا�سة نائب الوايل  ،ووالية �صاللة تكون برئا�سة مدير عام ال�ش�ؤون
املحلية مبكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار  ،وع�ضوية كل من :
أ�  -مدير دائرة التنمية االجتماعية بالوالية �أو املحافظة بح�سب الأحوال .
ب  -ممثل عن وزارة الرتبية والتعليم .
ج  -ممثل عن وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية .
د  -ممثل عن وزارة ال�صحة .
هـ  -ممثل عن وزارة الإ�سكان .
و  -ممثل عن البلدية املخت�صة .
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ز  -رئي�سة جمعية املر�أة العمانية بالوالية .
ح  -ممثل عن الهيئة العمانية للأعمال اخلريية .
ط  -ممثل النادي بالوالية .
ي  -ممثلي ــن ع ــن الوالي ــة  ،ال يزي ــد عدده ــم علــى (� )6ست ــة �أع�ضاء  ،يتــم تر�شيحهــم
مــن الرئيــ�س بالتن�سيــق مع املحافظ .
ع�ضوا ومقررا للجنة .
ك  -موظف من دائرة التنمية االجتماعية بالوالية .
املــادة ( ) 3
ي�شرتط فـي ع�ضو اللجنة من ممثلي اجلهات احلكومية �أال تقل وظيفته عن مدير دائرة .
املــادة ( ) 4
ي�شرتط فـي ع�ضو اللجنة من ممثلي الوالية ما ي�أتي :
أ� � -أن يكون عماين اجلن�سية .
ب � -أال تقل �سنه عن ( )25خم�س وع�شرين �سنة ميالدية .
ج � -أن يكون من ذوي املكانة وال�سمعة احل�سنة فـي الوالية  ،و�أال يكـون قـد حكـم عليـه
بعقوبـة جنايـة �أو فـي جرميـة خملـة بال�شـرف �أو الأمانـة  ،مـا لـم يكـن قـد رد �إليـه
اعتباره .
د � -أال يكون ممثال عن واليته فـي ع�ضوية �إحدى اللجان �أو �أحد املجال�س .
هـ � -أن يكون على م�ستوى مقبول من الثقافة  ،و�أن تكون لديه خربة عملية منا�سبة .
املــادة ( ) 5
ي ــ�صدر بت�سمي ــة الأع�ض ــاء مــن ممثلــي الواليــة قرار من الوزير  ،وتكون مدة ع�ضويتهم
فـي اللجنة (� )4أربع �سنوات ميالدية  ،تبد أ� من تاريخ �صدور القــرار  ،ك ــما يجــوز تر�شيــح
�أي ع�ضو من ممثلي الوالية مرة �أخرى .
املــادة ( ) 6
يتـم اختيـار نائـب الرئي�س من بني �أع�ضاء اللجنة باالنتخاب � ،أو بالتزكية فـي �أول اجتماع
للجنة  ،ويحل حمل الرئي�س عند غيابه � ،أو وجود مانع يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته .
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املــادة ( ) 7
تتوىل اللجنة ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
أ�  -درا�سة �أو اقرتاح امل�شروعات االجتماعية التي تخدم الوالية وفق �أولوية �أهميتها .
ب  -دعــم وم�سانـدة و�ضبـط العمـل التطوعـي وم�ؤ�س�ساتـه وتو�ضيـح الطـرق القانونيــة
ملمار�سته .
ج  -تعزيــز اجلهــود املبذولــة ف ــي حت�س ــني امل�ست ــوى املعي�شــي للفــرد والأ�ســرة واملجتمــع
من خالل التعاون مع املجل�س البلدي وجلنة الزكاة بالوالية .
د  -ت�شجيـع وم�سانـدة امل�شروعـات املـدرة للدخل للأفراد والأ�سر خا�صة �أ�سر ال�ضمان
االجتماعي و�أ�سر ذوي الدخل املحدود والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .
هـ  -االهتمام بتعزيز القيم والهوية العمانية  ،وتعزيز التما�سك والتكافل فـي املجتمع .
و  -تعزيز ودعم ا�ستمرار الدور االجتماعي والثقافـي لل�سبلة العمانية .
ز  -التعــاون املجتمعــي فـي �إن�شاء املراكز االجتماعيــة �أو مبانــي اجلمعيــات الأهليــة ،
وكذلك بناء �أو ترميم منازل �أ�سر ال�ضمان االجتمــاعي  ،وذوي الدخل املحدود .
ح � -أي مهام �أخرى تكلف بها من قبل الوزير �أو الوكيل .
ويجـوز للجنـة ت�شكيـل فريـق عمل من بـني �أع�ضائهـا �إذا دعـت احلاجـة لذلك  ،ي�سند �إليه
تنفـيذ بع�ض اخت�صا�صات اللجنة .
املــادة ( ) 8
تعقد اللجنة اجتماعاتها (� )4أربع مرات فـي ال�سنة على الأقل بناء على دعوة من رئي�سها ،
�أو الوزير � ،أو الوكيل  ،ويجــوز لأي من ه�ؤالء دعوة اللجنة لالنعقاد �إذا اقت�ضت ال�ضرورة .
املــادة ( ) 9
ال يكون اجتماع اللجنة �صحيحا � ،إال بح�ضور �أغلبية الأع�ضـاء  ،علـى �أن يكـون من بينهم
الرئي�س �أو نائبـه  ،وت�صدر قراراتها وتو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين  ،ف�إذا ت�ساوت
الأ�صــوات رجح اجلانب الــذي منه رئي�س االجتماع  ،ويجــوز للـرئيــ�س �أن يـدعــو من يرى
اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة والتخ�ص�ص حل�ضور اجتماعات اللجنة  ،دون �أن يكون له
�صوت معدود .
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املــادة ( ) 10
تر�ســل اللجن ــة املرا�ســالت املتعلق ــة ب�أعمالها  ،وحمـا�ضـر اجتماعاتهــا مت�ضمنــة قراراتها
وتـو�صيـاتهــا  -خالل �أ�سبوع من تاريخ اعتمادها من قبل رئي�س االجتماع � -إىل دائرة �ش�ؤون
جلان التنمية االجتماعية بالوزارة  ،على �أن تتوىل هذه الدائرة درا�ســة تلــك القــرارات
والتو�صيات واملرا�سالت املتعلقة ب�أعمالها  ،ورفع التو�صيات ب�ش�أنها �إىل الوكيل لالعتماد .
وتعد هذه القرارات والتو�صيات معتمدة �إذا مل تعقب الوزارة عليه ــا خــالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ �إر�سالها من اللجنة .
املــادة ( ) 11
يعد ع�ضو اللجنة من ممثلي الوالية م�ستقيال �إذا تخلف  -خـالل فتـرة ع�ضويتـه  -بدون
عذر عن ح�ضور اجتماعني متتاليني � ،أو (� )4أربعة اجتماعات غري متتالية  ،ويحل حمله
ع�ضو �آخر يتم اختياره وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 12
يجوز �أن يكون لكل جلنة مكتب تنفـيـذي يتولـى الإ�شـراف على الفــرق العاملـة فــي �إطــار
اخت�صا�صات اللجنة .
املــادة ( ) 13
تقوم اللجنة مبوافاة دائرة �ش�ؤون جلان التنمية االجتماعية بالوزارة بتقريــر ربــع �سنــوي
عن �أعمالها فـي الوالية .
املــادة ( ) 14
يتوىل مقرر اللجنة االخت�صا�صات الآتية :
أ� � -إعداد جدول �أعمال اللجنة بالتن�سيق مع الرئي�س �أو من يحل حمله .
ب � -إخطــار �أع�ضــاء اللجنــة مبواعيــد انعق ــاد اجتماعاته ــا بع ــد التن�سيــق مـع الرئيـ�س
�أو من يحل حمله .
ج � -إعداد حما�ضر االجتماعات  ،وعر�ضها على رئي�س االجتماع لالعتماد .
د  -متابعة تنفـيذ قرارات اللجنة وتو�صياتها  ،ورفع تقارير عنها للرئي�س بالتن�سيق
مع دائرة �ش�ؤون جلان التنمية االجتماعية بالوزارة .
هـ � -إعداد ومتابعة كافة مرا�سالت اللجنة .
و � -أي مهام �أخرى يكلف بها من الرئي�س .
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الف�صــل الثالــث
ماليـــة اللجنــــة
املــادة ( ) 15
تتلقى اللجنة امل�ساهمات املالية والعينية من �أفراد املجتمع  ،واجلهات احلكومية  ،وال�شركات ،
وامل�ؤ�س�ســات اخلا�صــة واخلرييــة مــن داخــل ال�سلطنة  ،وال يجوز لها تلقي امل�ساهمات املالية
والعينية من خارج ال�سلطنة .
املــادة ( ) 16
يتوىل الرئي�س �أو من يحل حمله قبول امل�ساهمات املاليـة والعينيـة ممـن ذكـروا فــي املـادة
( )15من هذه الالئحة على �أن يتم �إقرارها من قبل اللجنة .
املــادة ( ) 17
يجـب �أن يكـون لكـل جلنـة ح�سـاب م�صرفـي خـا�ص بها لدى �أحد امل�صارف املحلية  ،وتخطر
به الوزارة .
املــادة ( ) 18
ت�صدر �أوامر ال�صرف مبوجب قرار من اللجنة .
املــادة ( ) 19
يكــون املخـولـون فـي احل�ساب امل�صرفـي املن�صو�ص عليـه فــي املـادة ( )17مـن هـذه الالئحـة
ع�ضوين من �أع�ضاء اللجنة يتم اختيارهما باالنتخاب � ،أو بالتزكية فـي �أول اجتماع للجنة ،
بالإ�ضافة �إىل مقرر اللجن ــة  ،ويعتمد �سند ال�صرف بتوقيع اثنني منهم معا .
املــادة ( ) 20
يجب �أن يكون لكل جلنة ال�سجالت وال�سندات الآتية :
أ�  -ال�سجالت وال�سندات امل�ستخدمة للم�ساهمات املالية  ،وهي على النحو الآتي :
� -1سجل ا إلي ــرادات .
� - 2سجل امل�صروفات .
� - 3سجـ ــل امل�صرف .
 - 4دفاتر ال�شيكات ال�صادرة من امل�صرف .
� - 5سن ــد قب ــ�ض بـرق ــم ت�سل�سـ ــلي .
� - 6سند �صرف برقم ت�سل�سلي .
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ب  -ال�سجـالت وال�سنــدات امل�ستخدمة للم�سـاهمــات العينيـة  ،وهي على النحو الآتي :
� - 1سجل ت�سلـم امل�ساهمــات العينيــة .
� - 2سجل �صرف امل�ساهمات العينيـة .
� - 3سنــد ت�سلــم امل�ساهمــات العينيـ ــة .
� - 4سنــد �صـرف امل�ساهمات العيني ــة .
املــادة ( ) 21
يحتف ــظ مقــرر اللجنــة بال�سج ــالت وال�سنــدات املن�صـو�ص عليهـا فــي املــادة ( )20مـن هـذه
الالئحــة .
املــادة ( ) 22
يكون قبول امل�ساهمات املالية نقدا مع حترير �سند قب�ض ت�سلم  ،وقيده فـي �سجل الإيرادات ،
�أو عن طريق �إيداع �أو حتويل م�صرفـي �أو �شيكات فـي احل�ساب امل�صرفـي للجنة .
املــادة ( ) 23
يجوز بقرار من اللجنة تكرمي �أع�ضائها  ،وامل�ساهمني فـي �أن�شطتها .
املــادة ( ) 24
تتولــى دائــرة التدقيـق الداخلـي بالـوزارة التحقـق مـن تطبيـق اللجنـة لأحكـام القوانيـن
والنظـم املاليـة  ،وهـذه الالئحـة متـى مـا ا�ستدعـى الأمـر ذلك .
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