قرار وزاري رقم ()2002/421
بإصدار الالئحة التنظيمية إلناء مرازز تهيي الماءقي
استنءدا إلى المرسوم السلطءني رقم 2002/22بتحديدد اتتصءصدء
وزارة التنمية االجتمءعية واعتمءد ييزلهء التنظيمي ،
وإلددى قددءنو رعءيددة وتهييد الماددءقي الصددءدر بءلمرسددوم السددلطءني
رقم ،2002/32وإلى تطءب ماءلى وزيدر االقتصدءد الدوطني نءئدب
رئددديج مجلدددج الاددديو المءليدددة ومدددوارد الطءقدددة رقدددم مءليدددة/
( )2593م. .د 42231/2/3/المدددددير دددددى 4125/44/21يددددد
الموا ق 2002/44/22م بءلموا قة على الرسوم المقترحدة إلصددار
التراتيص لمرازز تهيي الماءقي ،
وبنء على مء تقتضيه المصلحة الاءمة.
تقرر
المءدة األولى يام ى اه تنظديم إنادء مرازدز تهييد المادءقي
بهحزءم الالئحة المر قة.
المءدة الثءنية يلغددى ز د مددء يتددءل
مع حزءمهء.

الالئحددة المر قددة و يتاددءر

*المءدة الثءلثة ينار يذا القرار ى الجريدة الرسمية ويام به م
اليوم التءلي لتءريخ ناره.
صدر ى  7ذو الحجة 4125ي
ديس مبر 2002م
الموا ق 3

د.
اريفة بن تلفء اليحيءئية
وزيرة التنمية االجتمءعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد ( )878بتاريخ 9002/1/3م .

الالئحة التنظيمية إلناء مرازز تهيي الماءقي
الفص األو
تاءري و حزءم عءمة
المءدة (  ) 4دددى تطبيدددق حزدددءم يدددذه الالئحدددة يزدددو للزلمدددء
والابءرا الواردة بهء ذا المانى المحدد لهء دي قدءنو
رعءيدددة وتهييددد المادددءقي  ،زمدددء يزدددو للزلمدددء التءليدددة
المانى المبي قري زد منهدء مدء لدم يقدت سديءق الدنص
مانى آتر
الق ءن

و
الماءقي .

قءنو رعءية وتهيي

وزي وزارة التنمية االجتمءعية.
ال وز ي
الجهددة المتتصددة المديريددة الاءمددة للرعءيددة االجتمءعيددة
والمددديريء الاءمدددة للتنميدددة االجتمءعيدددة
بءلمحء ظء والمنءطق.
الاددددددددددددتص الطبياددددددددددددي و
الم رت ص ل ه
االعتبدددءر الحءصددد علدددى موا قدددة مددد
الجهددة المتتصددة بإناددء مرزددز لتهييدد
الماءقي و قء ألحزءم يذه الالئحة.
اللجنة الفنية المتتصة لجنة تاز بقرار مد الدوزير يندءط
بهددء تقيدديم المناددل المطلددوب التددرتيص
بمزاولة ناطة مرازز التهيي بهء للتهزدد
م صالحيتهء لمزاولة تلك األناطة.
نقدددددص القددددددرا الحسدددددية و
ة
ءق
اإلع
الجسدددية و الذينيددة لددد الاددتص أل

سبب زز البصر والصمم والاجز عد
الحرزة وصاوبء التالديم واضدطرابء
النطق والزدالم واالضدطرابء السدلوزية
واالنفاءليددددددة والتوحددددددد و يريددددددء مدددددد
اإلعءقدء التدي تسدتوجب رعءيدة وتهييد
المصءب بهدء لتمزينده مد االعتمدءد علدى
الدددنفج والتز ّيددد نفسددديء واجتمءعيدددء مدددع
محيطه االجتمءعى.
المءدة (  ) 2تهد مرازدز التهييد إلدى رعءيدة وتهييد المادءقي
بمدددء يزفددد لهدددم االعتمدددءد علدددى نفسدددهم والتزيددد نفسددديء
واجتمءعيددء مددع محدديطهم ،وذلددك مد تددال مددء تقدمدده مد
تددددمء وبدددرامة علميدددة و قدددء ألحددددل الطدددرق لتوجيددده
قدراتهم وتنميتهء للوصو إلى على مستو ممز .
المءدة (  ) 2يصن الماءقو بمرازز التهيي إلدى ئدء بحسدب
مدددراحلهم الامريدددة و جنسدددهم و مسدددتويء إعدددءقتهم و
مسدتويء تالديمهم و تدهييلهم وذلدك لأل درا الرعءئيددة
والتهيليدددددة وتقدددددديم التددددددمء وتطبيدددددق البدددددرامة و قدددددء
لتصوصيء ز ئة م الفئء المستهد ة.
الفص الثءني
اروط وإجرا ا إناء مرازز تهيي الماءقي

المءدة (  ) 1يزو إناء مرازز التهيي بنء على ترتيص بذلك
مددد الدددوزارة بادددد اسدددتيفء الادددروط وو قدددء لإلجدددرا ا
المنصوص عليهء ى المواد التءلية.
المءدة (  ) 9ياترط يم ير دب إنادء مرزدزا للتهييد اسدتيفء
مء يلي
 بءلنسبة لألاتءص الطبيايي - 4يزددو عمددءني الجنسددية و م د مددواطني إحددد
دو مجلج التاءو لدو التلية الاربية.
ال يقددد عمدددره عددد ( )29سدددنة ميالديدددة دددى
-2
تءريخ طلب الترتيص  ،و يزو متمتاء بءأليليدة
القءنونية الزءملة و قء لقءنو بلده.
ال يزو قد حزم بإدانته دى جريمدة ادءئنة مدء
-2
لم يز قد رد إليه اعتبءره.
ال يزددو قدددد سدددبق صدددله تهديبيدددء مددد تدمدددة
-1
الحزومدة و القطدءا التدءص مدء لدم يزد قدد مضد
على قرار صله سنتء ميالديتء .
يزددو حءصددال علددى ميي د جددءماي و مددء
-9
ياءدله مد إحدد الجءمادء و الميسسدء الالميدة
الماتددر بهددء م د الجهددة المتتصددة ددى السددلطنة،
ويجددوز اإلعفددء م د يددذا الاددرط إذا زددء صددءحب
الادده علددى مسددتو منءسددب م د الثقء ددة ووجددد
سددبءب ماقولددة تقدددريء الجهددة المتتصددة تبددرر يددذا
اإلعفددء  ،ويصدددر بءإلعفددء قددرار مد الددوزير بنددء
على اقتراح الجهة المتتصة.
تزددو لديدده المقدددرة المءليددة بمددء يمزندده م د
-3
مزاولة الناءط مح طلب الترتيص  ،ويثبد ذلدك

باهءدة بنزية صءدرة م حد المصءر المدرتص
لهء ى السلطنة  ،ويزو تقدير تلدك المقددرة للجهدة
المتتصددددة ددددى ضددددو طبياددددة ونددددوا األناددددطة
والتدمء مح طلب الترتيص.
ب  -بءلنسبة لألاتءص االعتبءرية.
وال الارزء .
ياترط استيفء الارزة الاروط اآلتية
تزو الارزة مقيدة ى السج التجءري.
-4
تزددو منتسددبة إلددى ر ددة تجددءرة وصددنءعة
-2
عمء .
راضدهء ابتددا و مضدء
يزو م بي
-2
إليهء رعءية وتهيي الماءقي .
ثءنيء الجمايء األيلية.
ياترط تزو الجمايدة ميسسدة ومادهرة و قدء ألحزدءم
قءنو الجمايء األيلية الصءدر بءلمرسوم السلطءني رقم
 2000/41واألنظمة الصءدرة تنفيدذا لده ،و يزدو مد
بي مجءال عملهء رعءية وتهيي الماءقي .
المءدة ( ) 3
يلي

ياترط للترتيص بإناء مرزز للتهييد اسدتيفء مدء

 تددو ير مقددر للمرزددز علددى يزددو مسددتقال ومنءسددبءللغددر المتصددص مدد جلدده مدد حيددل المسددءحة
والمواصفء الفنية ،ومستو يء االادتراطء الصدحية

ومتطلبء الوقءية والحمءية م الحريق ومجهزا بز
مء يلزم للو ء به راضه.
ب تقديم نظءم للمرزز ياتم على اآلتى
 4اسم متتءر للمرزز ال يثيدر اللدبج مدع يدره مد
المرازز األتر .
 2يددددا المرزدددز ومجدددءال نادددطته ووسدددءئ
تنفيذ تلك األيدا .
 2سمء األعضء الميسسي للمرزز إ وجددوا
وس ز مدنهم وجنسديته وديءنتده ومهنتده ومحد
إقءمته.
 1تحديدددد بدايدددة ونهءيدددة مواعيدددد بدددرامة الرعءيدددة
والتهيي والتدريب الفصلية والسنوية.
 9اروط القبو وااللتحءق بءلمرزز .
 3نوا التدمء التي يقدمهء المرزز.
 7المقءبددددد المدددددءلي لزددددد تدمدددددة مددددد التددددددمء
المنصوص عليهء ى البند السءبق.
ج تقددديم تطددة عمد المرزددز لتددو ير الرعءيددة التهييليددة
والتربويدددددددة واالجتمءعيدددددددة والصدددددددحية والنفسدددددددية
لألاتءص الماءقي .
د تقديم تطءب ضمء مصر ى لصءلح الوزارة صدءدر
م حد المصءر المرتص لهدء دي السدلطنة بمبلد
قدره تمسة آال لاير عمءني ير ماروط وسدءري
المفاددو طددوا مدددة التددرتيص مددع االلتددزام بتجديددده
قبددد انتهدددء مدتددده بادددهر علدددى األقددد  ،ويادددد يدددذا
التطءب ضدمءنء للو دء بءلتزامدء المدرتص لده قبد
الوزارة.

ي التاهدددد بدددءاللتزام بتطبيدددق جميدددع اللدددوائح التنظيميدددة
والتوجيهدددء التدددي تصددددريء الدددوزارة باددده رعءيدددة
وتهيي الماءقي .
و يددددة ااددددتراطء تددددر ترايددددء الددددوزارة ويصدددددر
بتحديديء قرار م الوزير .
المءدة (  ) 7يقدددم طلددب التددرتيص بإناددء المرزددز إلددى الجهددة
المتتصددة علددى النمددوذج الماددد مدد قبدد الددوزارة لهددذا
الغدر  ،وتر ددق بدده المسددتندا المييدددة لصددحة البيءنددء
المدرجة به.
ويجدب يبد دى الطلدب تدال سدتي يومدء مد تددءريخ
تقديمدده ويصدددر بددءلترتيص قددرار م د المدددير الاددءم باددد
موا قة اللجنة الفنية المتتصة ،وياتبر مضي يذا الميادءد
 ،ويجددوز لمقدددم الطلددب
دو الب د ي ده قددرارا بددءلر
إلى الوزي تال ستي يومء م
التظلم م قرار الر
تددءريخ إتطددءره بدده  ،و م د تددءريخ مضددي السددتي يوم دء
المذزورة دو الب ى الطلدب ،ويجدب البد دى الدتظلم
تددال سدتي يومدء مد تددءريخ تقديمدده وياتبددر مضددي يددذا
المياءد دو الب ى التظلم قرارا بءلر .
المءدة (  ) 2تزددو مدددة الت درتيص ثددالل سددنوا قءبلددة للتجديددد
بنددء علددى طلددب المددرتص لدده متددى زءن د االاددتراطء
المتطلبة للترتيص مسدتو ءة علدى يقددم طلدب التجديدد
قبدد انتهدددء مددددة التدددرتيص وإال وجدددب لالسدددتمرار دددى
مزاولددة الناددءط استصدددار تددرتيص جديددد و قدء للاددروط
واإلجرا ا المنصوص عليهء ى يذه الالئحة.

المءدة (  ) 5يجدوز للمددرتص لده طلددب إنادء ددروا للمرزددز و
إضددء ة مجددء و زثددر إليدده م د مجددءال رعءيددة وتهيي د
الماددءقي ويزددو البدد ددى الطلددب والددتظلم مدد القددرار
الصءدر بر ضه و قء لألوضءا واإلجرا ا المنصدوص
عليهء ى المءدة ( )7م يذه الالئحة.
المءدة ( ) 40
-4
-2
-2

-1

على المرتص له االلتزام بءآلتي
وضع ييز تنظيمي للمرزز.
وضع تطة لسير الام بءلمرزز.
تو ير الزوادر اإلدارية والفنية القءدرة على القيءم بمدء
يقدمدده المرزددز مدد تدددمء علددى يزددو الزددءدر
الفنددي مزددو مد عنءصددر متتصصددة دى المجددءال
االجتمءعية والنفسية والتربوية والطبيدة والمهنيدة بمدء
يتنءسب ومجءال عم المرزز.
تقدددديم زاددد بهسدددمء ومدددييال المرادددحي للامددد
بددءلمرزز م د يددر الامددءنيي ومددواطنى دو مجلددج
التاءو لدو التلية الاربى لغدر الحصدو علدى
موا قة الجهة المتتصة قب استقدامهم.

الم ءدة ( )44تزددو رسددوم استصدددار تددراتيص ممءرسددة ناددءط
مرازز التهيي وتجديديء و ق اآلتي
  400لاير عمددددددءني قيمددددددة رسددددددم إصدددددددار اددددددهءدةالترتيص ألو مرة ،وعند ز تجديد.
 ( )4لاير واحد مقءب التصديق على ز ادهءدة تمدنحللماءق م المرزز.

ويستثنى م تحصي الرسوم الماءر إليهء مرازز التهيي
التددي تاددر عليهددء الددوزارة بطريقددة مبءاددرة وتلددك التددي
تنائهء الجمايء المانية برعءية وتهيي الماءقي .
الفصل الثالث
إدارة المركز
المءدة (  ) 42ياترط يم يتولى إدارة المرزز يزدو حءصدال
علددى مييد جددءماى و مددء ياءدلدده ددى تتصددص منءسددب
لطبياة مء يقدمه المرزز م تدمء .
المءدة (  ) 42يزو مدير المرزز مسيوال عد إدارتده واإلادرا
عليه نيء.
المءدة (  ) 41يجب على إدارة المرزز االلتزام بءآلتي
 - 4عدددددم قبددددو طلبددددء االلتحددددءق بددددءلمرزز إال باددددد
تاتيص درجة ونوا إعءقة طءلب االلتحءق مد قبد
الجهة الطبية المتتصة.
 - 2التقيددد ددى قبددو طلبددء االلتحددءق بددءلمرزز باددروط
القبددو المحددددة بددءلقرارا الوزاريددة وتلددك المحددددة
بنظءم المرزز والتي توا ق عليهء الوزارة.
 - 2وضع برامة األناطة الثقء ية والتر يهية بمء يتنءسدب
وحءال إعءقة الملتحقي بءلمرزز.
 - 1التقيددد بءألعددداد الماتمدددة مد قبد الدوزارة للملتحقددي
بز ص بءلنسبة لملتحقى برامة التهيي الجمءعى.

 - 9تطوير برامة الرعءية والتهييد بصدفة مسدتمرة بمدء
يتنءسدددب ومسدددتجدا الاصدددر مدددع مراعدددءة مادددءيير
الجودة يمء يقدمه المرزز م تدمء .
الفص الرابع
مءلية المرزز
المءدة (  ) 49تزدددو ذمدددة المدددرتص لددده المءليدددة ضدددءمنة للو دددء
بءحتيءجددء ومتطلبددء المرزدددز والو ددء بءلتزامءتدده قبددد
المستفيدي م تدمءته والغير.
المءدة (  ) 43يتددولى المدددرتص لدده تحديدددد المقءبدد النقددددي الدددذي
يتقءضدددءه المرزدددز نظيدددر زددد تدمدددة مددد التددددمء التدددي
يقدمهء للمستفيدي على يراعى دى تقددير يدذا المقءبد
نددوا ومس دتو التدمددة وال يزددو يددذا التحديددد ملزم دء إال
باد موا قة الجهة المتتصة.
الم ءدة ( )47ال يجوز للمرتص له زيءدة المقءبد النقدد المقدرر
إال باددد موا قددة الجهددة المتتصددة وذلددك بنددء علددى طلددب
مقددددم منددده يبدددي يددده مقددددار الزيدددءدة و سدددبءبهء مددددعمء
بءلمسدددتندا المييددددة لدددذلك و دددى حءلدددة ر ددد الطلدددب
إلددى الددوزير تددال
يجددوز لدده الددتظلم م د قددرار الددر
الطلددب  ،ويجددب
سددتي يومدء مد تددءريخ إتطددءره بددر
الب ى التظلم تال سبوعي م تءريخ تقديمده وياتبدر
مضي يذا المياءد دو الب يه قرارا بءلر .

الم ءدة ( )42يحظدددر علدددى المدددرتص لددده و مددددير المرزدددز و
الاءملي به تلقى ية تبرعء و مسءعدا و يبدء بده
اددز مد األاددزء و القيددءم بدده عمد يسددتهد الدعءيددة
لجمدددع المدددء و التبرعدددء للمرزدددز إال بتدددرتيص مددد
الوزارة.
الم ءدة ( )45ال يجوز إلدارة المرزز تقديم تددمء إضدء ية يدر
واردة بددءلترتيص  ،و ددى حءلددة الر بددة ددى إضددء ة مث د
تلددددك التدددددمء يلددددزم الحصددددو علددددى موا قددددة الجهددددة
المتتصة.
الفص التءمج
اإلارا والرقءبة
الم ءدة ( )20تتضددع مرازددز التهييدد لإلاددرا والرقءبددة الفنيددة
والمءليددة واإلداريددة م د قب د الددوزارة والتددي تتواليددء م د
تال موظفيهدء المتدولي صدفة الضدبطية القضدءئية و قدء
ألحزءم القءنو .
الم ءدة ( )24يجدددب علدددى المدددرتص لددده ومددددير المرزدددز تمزدددي
مددددوظفى الجهددددة المتتصددددة المتددددولي صددددفة الضددددبطية
القضددءئية الصددءدر بتحديددديم قددرار مد وزيددر الاددد باددد
االتفءق مع الوزير م دتو المرزدز وملحقءتده و روعده
وتقدددديم زء دددة التسدددهيال الالزمدددة لهدددم للقيدددءم بدددواجبهم
الددوظيفى وتمزي دنهم م د اإلطددالا علددى مددء يطلبوندده م د
سجال و بيءنء و مالومء تءصة بءلمرزز  ،ويزو

لهيال تحرير محءضر إلثبء الوقءئع التي تقع بءلمتءلفة
ألحزءم القءنو والقرارا الصءدرة تنفيذا ألحزءمه.
الفص السءدج
الجزا ا
الم ءدة ( )22ى حءلدة ارتزدءب المدرتص لده يدة متءلفدة ألحزدءم
القددددددءنو و القددددددرارا الصددددددءدرة تنفيددددددذ ألحزءمدددددده و
التددرتيص الممنددوح لدده يجددوز للجهددة المتتصددة تتتددذ
حيءله تدبير و زثر م التدابير اآلتية
 - 4لف نظره للمتءلفة مع التنبيه عليه بادم تزراريء.
 - 2إنذاره زتءبة مع تزليفه بإزالة آثءر المتءلفة تال مدة
ال تجءوز تمسة عار يومء م تءريخ اإلنذار.
 - 2إزالددة آثددءر المتءلفددة علددى نفقتدده وتصددم تزلفتهددء م د
قيمة تطءب الضمء المقدم منه.
ويجوز للمرتص له التظلم مد القدرار الصدءدر بده مد
تلك التدابير للوزي تدال سدتي يومدء مد تدءريخ إعالنده
به ويجدب البد دى الدتظلم تدال سدتي يومدء مد تدءريخ
تقديمدده وياتبددر مضددى يددذا المياددءد دو الب د يدده قددرارا
بءلر .
الم ءدة ( )22يجددوز بقددرار مد الوزيد بنددء علددى توصددية الجهددة
المتتصددة وق د التددرتيص ميقت دء ولمدددة ال تجددءوز سددتة
اددهر إذا انحددر المرزددز عد األيدددا التددي نادئ مد
جلهدددء و زءنددد المتءلفدددء المنسدددوبة للمدددرتص لددده و
إلدارة المرزز على درجة زبيرة مد الجسدءمة وزدء مد

اهنهء إلحءق ضرر جسديم بءلمسدتفيدي بتدمءتده  ،ويجدب
على المرتص له تال مدة الوقد إزالدة األسدبءب التدي
د إلددددى صدددددور قددددرار الوقدددد  ،وإال وجددددب إلغددددء
الترتيص  ،ويزو اإللغء بقرار يصدر م الوزي .
ويجوز للمرتص له التظلم مد قدرار الوقد و اإللغدء
إلددى الددوزير تددال سددتي يوم دء مدد تددءريخ إتطددءره بدده
ويجددب يبد ددى الددتظلم تددال سددتي يومدء مد تددءريخ
تقديمدده وياتبددر مضددى يددذا المياددءد دو الب د يدده قددرارا
.
بءلر
الفص السءبع
حزءم تتءمية
الم ءدة ( )21يجددوز للمددرتص لدده التنددءز عدد التددرتيص إلددى
الغيددر اددريطة يزددو المتنددءز إليدده مسددتو يء لاددروط
الترتيص المنصوص عليهدء دى يدذه الالئحدة وال يزدو
التنءز نء ذا ى مواجهدة الجهدة المتتصدة و دى مواجهدة
الغير إال باد موا قة الوزي .
الم ءدة ( )29إذا تو ى الاتص الطبياي المرتص له تدال مددة
سريء الترتيص تظ رتصدته سدءرية لمددة سدتة ادهر
م تءريخ الو ءة مء لم تز مدة الترتيص تنتهي قب ذلك
 ،وتال تلك المدة يجب على الوزي إصددار قدرار بنقد
الرتصددة إلددى م د يزددو مسددتو يء للاددروط المنصددوص
عليهء ى يذه الالئحة م الورثة بنء على طلب الوارل
الذي ير ب ى ذلك اريطة موا قدة بدءقي الورثدة و مد

يمثلددددونهم قءنونددددء  ،وإذا لددددم يوجددددد الددددوارل المسددددتو ى
للاروط و وجد ولم ير ب ى ذلك و تاذر االتفءق بي
الورثددة وجددب علدديهم و مد يمثلدويم قءنوندء تايددي وزيد
يتولى إدارة المرزدز نيءبدة عدنهم بءسدمهم ولحسدءبهم و دى
يذه الحءلة يزو الورثة مسديولي عد الو دء بءلتزامدء
المرزز ى مواجهة الغير زد بنسدبة نصديبه دى الترزدة،
وإذا تاذر ذلك وجب علدى الورثدة و مد يمثلدويم قءنوندء
التنددءز ع د الرتصددة إلددى م د يزددو مسددتو يء للاددروط
المنصوص عليهء دى يدذه الالئحدة مد الغيدر و قدء لحزدم
المددءدة ( )21وإال اعتبددر الرتصددة منتهيددة م د تددءريخ
انتهء المهلة المنصوص عليهء ى يذه المءدة.
الم ءدة ( )23تسددري حزددءم يددذه الالئحددة علددى المرازددز التءباددة
للجمايدددء األيليدددة يمدددء ال يتادددءر مدددع حزدددءم قدددءنو
الجمايدددء األيليدددة الصدددءدر بءلمرسدددوم السدددلطءني رقدددم
 ، 2000/41والمرازدددز التدددي تدددديريء وتادددر عليهدددء
الوزارة.
الم ءدة ( )27علدددى مرازدددز التهييددد القءئمدددة دددى تدددءريخ الامددد
بءلقددءنو تو يددق وضددءعهء والحصددو علددى التددرتيص
الددالزم و ق دء ألحزددءم يددذه الالئحددة وذلددك تددال سددنة م د
تءريخ الام بهء.

