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وزارة التنمية االجتماعية
قرار وزاري
رقم 2014/72
ب�إ�صدار الئحة امل�ساعدات االجتماعية
ا�ستنــادا �إىل قان ــون ال�ضم ــان االجتماعـ ــي ال�ص ــادر باملر�ســوم ال�سلطان ــي رقــم ، 84/87
و�إىل القرار الوزاري رق ــم  90/54ب�إ�صــدار الئح ــة امل�ساعــدات للأ�سـر والأفراد املحتاجني ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن امل�ساعدات االجتماعية ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغـ ــى القـ ــرار ال ــوزاري رقــم  90/54امل�شار �إليه  ،كما يلغـى كل ما يخالف الالئحــة املرفقــة
�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 1435 / 6 / 9 :هـ
املـوافـــــق 2014 / 4 / 9 :م
حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزي ـ ـ ــر التنميـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ــة
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الئحة امل�ساعدات االجتماعية
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عــامة
املــادة ( ) 1
يك ــون للكلم ـ ــات والعبـ ــارات التال ــية  -فـي تطبي ــق �أحك ــام هذه الالئحة  -املعن ــى املبـ ـيـن
قري ــن كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الـــــــــــــوزارة :
وزارة التنمية االجتماعية .
ب  -الوزيـــــــــــــر :
وزير التنمية االجتماعية .
ج  -الوكيـــــــــــــل :
وكيل ال ــوزارة .
د  -القانــــــــــــون :
قانون ال�ضمان االجتماعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 84/87
هـ  -احلالة الطارئة:
تع ــر�ض الف ــرد �أو الأ�س ــرة لظ ــرف اجتماعــي �أو اقت�ص ــادي غيــر متوق ــع وخ ــارج
عــن الإرادة م ــن �ش�أن ــه �أن يلح ــق �ضــررا بـ ـ�أي منهــم ال ميكــن مواجهت ــه  ،وي�ؤث ــر
على دخل الفرد �أو الأ�سرة .
و  -ال�ضرر الكلي:
ال�ضــرر الــذي يلحــق �أغـلــب غ ــرف ومرافــق امل�سكــن نتيجــة احلرائــق �أو ال�سي ــول
�أو غريها  ،وي�صبح معه امل�سكن غري �صالح للإقامة.
ز  -ال�ضرر اجلزئي:
ال�ضــرر الــذي يلح ــق بع ــ�ض غــرف �أو مرافــق امل�سكن نتيجــة احلرائــق �أو ال�سيــول
�أو غريها � ،أو يلحق �أغلب الغرف واملرافق  ،مع بقاء امل�سكن �صالح للإقامة .
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ح  -م�صدر الرزق الوحيد :
امل�صـدر الوحيـد الـذي يعتمـد عليـه الفـرد �أو الأ�سـرة فــي املعي�شـة مثـل املتاج ــر،
والور�ش ال�صغرية  ،واملركبات التجارية  ،وامل�ساكن امل�ؤجرة  ،واملزارع  ،وقوارب
ال�صيد  ،ومعدات ال�صيد  ،واملا�شية والأغنام .
ط  -امل�ستفيـد :
املواط ـ ـ ــن العمانـ ـ ــي و�أ�سرتـ ـ ــه امل�شمول ـ ـ ــون بقان ـ ـ ــون ال�ضم ـ ـ ــان االجتماع ـ ـ ــي ،
ومن فـي حكمهم ويق�صد به من ال يتجاوز دخله ال�شهري ثالثة �أ�ضعاف احلد
الأعلى ملعا�ش ال�ضمان االجتماعي .
ي  -اجلهة املخت�صة :
املديرية العامة للرعاية االجتماعية  ،واملديريات العامة للتنمية االجتماعية
باملحافظات  ،ودوائر التنمية االجتماعية بالواليات .
ك  -اجلهة الطبية املخت�صة :
امل�ست�شفيات واملجمعات واملراكز ال�صحية احلكومية املخت�صة .
ل  -امل�ســـــــــ�ؤول :
مدير عام الرعاية االجتماعية  ،ومديرو عموم التنمية االجتماعية باملحافظات .
املــادة ( ) 2
يجب على املت�ضرر �إبالغ اجلهة املخت�صة بال�ضرر الناجت عن احلرائق �أو ال�سيول �أو غريها
خـ ــالل ( )15خم�س ــة ع�شــر يوما من تاريخ وقوعه  ،ويجوز اال�ستثناء من هذه امل ــدة بق ــرار
من امل�س�ؤول ح�سب ظروف كل حالة على حدة .
املــادة ( ) 3
يتقـ ــدم طال ــب امل�ساع ــدة بطلب ــه �إىل اجلهـ ــة املخت�صة مبينــا فيه نوع امل�ساعــدة املطلوب ــة ،
مع �إرفاق امل�ستندات امل�ؤيدة لطلبه  ،وعلى اجلهة املخت�صة درا�سة الطلب  ،والبت فيه خالل
مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويخطر �صاحب الطلب بالقرار
ال�صادر ب�ش�أن طلبه بالو�سائل املتاحة  ،وملقدم الطلب التظلم للوزير من قرار رف�ض طلبه
�أو من حتديد مقدار امل�ساعــدة  ،وذلك خــالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار ،
وعلى الوزير البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
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املــادة ( ) 4
يجوز للوزير  -فـي احلاالت التي يقدرها  -اال�ستثناء من كل �أو بع�ض ال�شروط وال�ضوابط
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
الف�صل الثاين
امل�ساعدات النقديـة امل�ؤقتـة والطارئــة واخلا�صة
املــادة ( ) 5
ت�ص ــرف بق ــرار م ــن الوزي ــر م�ساع ــدات نقدي ــة م�ؤقـتـة للأ�ســر والأفــراد املحتاجيــن الذيــن
ال ي�ستحقون معا�شا طبقا لأحكام القانون دفعة واحدة �أو على دفعات  ،وفقا لنتيجة البحث
االجتماعي  ،وذلك على النحو الآتــي :
�أ � -أال تتجــاوز قيمــة امل�ساع ــدة مق ــدار مع ــا�ش ال�ضم ــان االجتماعــي امل�ستح ــق مل ــدة
(� )6ستة �أ�شهر فـي حال �صرفها دفعة واحدة � ،شريطة �أال تزيد عدد مرات ال�صرف
على مرتني خالل العام .
ب � -أال تتجاوز القيمة الإجمالية للم�ساعدة مقدار معا�ش ال�ضمان االجتماعي امل�ستحق
عن �سنة واحدة فـي حال �صرفها على دفعات متفرقة خالل العام .
املــادة ( ) 6
ت�ص ــرف امل�ساع ــدات الطارئ ــة للم�ستفيدي ــن ف ــي احلــاالت الطارئ ــة وفقــا لنتيجـ ــة البح ــث
االجتماعي  ،على النحو الآتي :
�أ � -ســداد القيمــة الإيجاريــة مل�سكــن م�ؤقــت للفــرد �أو الأ�ســرة � ،إذا ثبت �أنه لي�س لديهم
مـ ـ�أوى � ،أو ك ـ ــان م�سكنه ـ ــم �آي ــال لل�سقـ ـ ــوط � ،أو ت�أث ـ ــر امل�سك ـ ــن نتيج ـ ــة احلرائ ــق
�أو ال�سيول �أو غريها  ،وعلى اجلهة املخت�صة متابعة اجلهات املعنيــة بتوفري امل�سكــن
املنا�سب فــور �إقــرار �صــرف امل�ساعدة  ،وحتى تقوم تلك اجلهات بتوفري امل�سكن
املنا�سب تتحمل الوزارة القيمة الإيجارية مبا ال يتجاوز مبلغ ( )200مائتي ريال
عماين �شهريا للحالة الفردية  ،و(� )400أربعمائة ريال عماين �شهريا للأ�سرة ،
ويتم �سدادها �شهريا للم�ؤجر عن طريق اجلهة املخت�صة  ،وملدة ال تزيد على �سنة ،
ويجوز متديد هذه املدة وفق ظروف كل حالة .
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و�إذا تع ــذر ا�ستئج ــار م�سكــن منا�ســب يتــم توفيــر امل�ساكــن اجلاه ــزة (الكرفان ــات)
�أو اخليام وما فـي حكمها .
ب  -ت�أثيث م�سكن الفرد �أو الأ�سرة املحتاجة للم�ساعدة ملرة واحدة فقط مبا ال يتجاوز
مبلغ (� )1000ألف ريال عماين للحالة الفردية  ،و(� )2000ألفـي ريال عماين
للأ�سرة الواحدة .
ج � -ص ــرف قيم ــة التكالي ــف املرتتبــة على تغيري نوع العداد الكهربائي من وجه واحد
�إىل ثالثة �أوجه مل�سكن الفرد �أو الأ�سرة �إذا ثبت من خالل التقرير الفني املعتمد
م ــن �شرك ــة الكهرب ــاء املخت�ص ــة حاج ـ ــة امل�سك ــن لذل ــك .
د � -صرف الأغطية والفر�ش وما فـي حكمها �إذا مل يتوفر لدى الفرد �أو الأ�سرة الفر�ش
�أو الأغطية الكافية واملنا�سبة .
ويكون ال�صرف بقرار من الوزير فـي احلالتني (�أ  ،ب)  ،وبقرار من امل�س�ؤول فـي
احلالتني (ج  ،د) .
املــادة ( ) 7
يجــوز بقرار من امل�س�ؤول �صرف م�ساعدة مالية طارئة للفرد �أو الأ�سرة وفقا لنتيجة البحث
االجتماعي � ،شريطة �أال تزي ــد قيمتها على ( )100مائة ريال عماين  ،و( )300ثالثمائة
ريــال عماين بق ــرار من الوكيل  ،ومبا ال يزيد على مرتني فـي العام .
املــادة ( ) 8
ت�صرف بقرار من امل�س�ؤول م�ساعدة نقدية �شهرية للحاالت املر�ضية املزمنة امل�شار �إليها فـي
املــادة ( )9من هذه الالئحة  ،وذلك على النحو الآتي :
�أ  )20( -ع�شرون رياال عمانيا لكل مري�ض من �أفراد �أ�سر ال�ضمان االجتماعي ت�ضاف
�إىل املعا�ش �شهريا .
ب  -احلاالت التي ت�ستدعي مراجعة اجلهة الطبية املخت�صة ب�صفة دورية ومنتظمة
�شهريا ي�صرف لكل مري�ض من �أ�سر ال�ضمان االجتماعي  ،ومن فـي حكمهم وفقا
لنتيجة البحث االجتماعي  ،مبلغ ( )20ع�شرين رياال عمانيا عن كل مرة يراجع
فيه ــا اجله ــة الطبي ــة املخت�ص ــة داخ ــل ال�سلطن ــة  ،ب�شــرط �أال تتجــاوز قيم ــة
ال�صرف ( )100مائة ريال عماين �شهريا  ،على �أن يثبت ذلك ب�شهادة من اجلهة
الطبية املخت�صة  ،ويوقف �صرف امل�ساعدة عند متاثل احلالة لل�شفاء .
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املــادة ( ) 9
احلاالت املر�ضية املزمنة التي ي�ستلزم عالجها نفقات �إ�ضافية هي :
	�أمرا�ض القلب وال�شرايني . الف�شل الكلوي . مر�ض ال�سرطان ب�أنواعه .	�أمرا�ض الدم الوراثية ( الثال�سيميا  ،فقر الدم املنجلي) . ال�شلل الدماغي . التخلف العقلي . مر�ض الكبد الوبائي وم�ضاعفاته . مر�ض الروماتيزم املزمن . مر�ض نق�ص املناعة املكت�سب (الإيدز) . مر�ض ال�سل ( التدرن) . مر�ض الزهامير . احلاالت الأخرى التي ت�ستدعي نفقات �إ�ضافية  ،بناء على تقرير طبي من اجلهةالطبية املخت�صة  ،وبعد �إجراء البحث االجتماعي .
املــادة () 10
ت�صـرف بقــرار من امل�س ـ�ؤول قيمة ر�سوم تو�صيل التيار الكهربائي واملياه وخدمات ال�صرف
ال�صحي ملنازل الأفراد �أو الأ�سر املنتفعني مبعا�شات ال�ضمان االجتماعي  ،وفقا لل�ش ــروط
وال�ضوابط الآتية :
�أ � -أن يكون املنزل ملكا للفرد �أو الأ�سرة  ،ويجوز اال�ستثناء من �شرط توافر �سند
امللكية فـي احلاالت التي ال يتوفر لديها هذا ال�سند .
ب � -أن تكون �إقامة الفرد �أو الأ�سرة فـي املنزل �إقامة دائمة .
وتتوىل اجلهة املخت�صة التحقق ميدانيا من توافر ال�شرطني ال�سابقني .
وت�صرف هذه الر�سوم مبا�شرة �إىل اجلهة املعنية  ،وذلك ملرة واحدة .
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املــادة ( ) 11
ت�صــرف بقــرار مــن امل�س ـ�ؤول م�ساع ـ ــدة ماليــة لأبنــاء �أ�ســر ال�ضمــان االجتماعــي املنتظميــن
بالدرا�س ــة حتــى نهاي ـ ــة مرحل ـ ــة دبل ــوم التعلي ــم العـام  ،وذلك ملواجهة نفقات الدرا�سة ،
بواقع ( )5خم�سة رياالت عمانية لكل طالب ت�ضاف �إىل املعا�ش �شهريا  ،على �أن تقطع
امل�ساعدة عند ف�صل الطالب من الدرا�سة � ،أو تركه لها ب�صفة نهائية .
املــادة ( ) 12
ت�صـ ــرف بق ــرار مــن الوكيـ ــل تذاكـ ــر �سفـ ــر لزوجـ ــة العمانـ ــي �أو �أرملتـ ــه  ،ولأوالدهــا منــه دون
�سن ( )18الثامنة ع�شرة  ،وبحد �أق�صى �أربعة �أوالد  ،وفقا لل�شروط الآتية :
�أ � -أن تكون الأ�سرة خا�ضعة للقانون .
ب � -أن تكون الزوجة �أو الأرملة غري عمانية �أو عمانية بالتجن�س .
ج � -أن يكون الغر�ض من ال�سفر هو زيارة �أهل الزوجة �أو الأرملة .
د  -موافقة الزوج �أو كفيل الأرملة على ال�سفر .
وتك ـ ــون تذاكـ ــر ال�سفـ ــر بالدرجـ ــة ال�سياحيـ ــة  ،وملـ ــرة واحـ ــدة كل ( )3ثـ ــالث �سنـ ــوات علــى
الأقــل من ال�سلطنة �إىل الدولة التي حتمل �أو كانت حتمل جن�سيتها  ،والعك�س .
املــادة ( )13
يجوز بقرار من الوزير �صرف م�ساعدة مالية ال�ستقدام عامل منزل فـي احلاالت املر�ضية ،
وفقا لل�شروط الآتية :
�أ� -أن ت�ستـدعــي احلالــة املر�ضي ــة �ضــرورة وجــود مــن يخدمهــا  ،ويثبــت ذلـك بتقريــر
من اجلهة الطبية املخت�صة .
ب  -عــدم قــدرة القريــب امللــزم بالنفقــة علــى رعايــة املريـ�ض لأ�سبــاب تقدرهــا اجلهــة
املخت�صة وفقا لنتيجة البحث االجتماعي .
ج � -أال تزيد قيمة امل�ساعدة على ( )100مائة ريال عماين لأجرة العامل �شهريا .
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املــادة ( ) 14
يجوز بقرار من الوكيل �صرف م�ساعدة مالية ال تتجاوز ( )90ت�سعني رياال عمانيا �شهريا
للطالب امللتحق بالدرا�سة اجلامعية على نفقته اخلا�صة واملنتمي لأ�سر ال�ضمان االجتماعي ،
ب�شرط تقدمي �شهادة معتمدة تفيد التحاقه بالدرا�سة اجلامعية .
ويجوز �أن تتحمل الوزارة قيمة الر�سوم الدرا�سية فـي حالة الظروف الطارئة التي حتددها
اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 15
يج ــوز بقرار من الوكيل �صـ ــرف م�ساع ــدة ماليــة �شهريــة ال تقــل عن ( )100مائــة ريــال
عمانــي  ،وال تزيــد على ( )150مائة وخم�سني رياال عمانيا  ،للأ�سرة البديلة التي يثبت
حاجتها �إىل امل�ساعدة وفقا لنتيجة البحث االجتماعي  ،وذلك دون الإخالل ب�صرف معا�ش
ال�ضمان االجتماعي امل�ستحق للحالة .
الف�صل الثالث
امل�ساعدات فـي حاالت �أ�ضرار امل�ساكن
وم�صــادر الـرزق الوحيدة وفقــد الأرواح
املــادة ( ) 16
يجــوز بقــرار مــن امل�س ـ�ؤول �صــرف م�ساع ــدة مالي ــة فوري ــة للف ــرد �أو الأ�ســرة املت�ض ــررة
مــن العوامــل الطبيعيــة كال�سيـ ــول والأمطـ ــار والعوا�صـ ــف والريـ ــاح واحلرائ ــق  ،لتوفـيـ ــر
االحتياجــات املعي�شي ــة  ،وذلك على النحو املبني فـي اجلدول الآتي :
عدد الأفراد

قيمة امل�ساعدة املالية بالريال العماين

3 -1

( )200مائتان

6-4

(� )400أربعمائة

 7ف�أكرث

(� )600ستمائة
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املــادة ( ) 17
ي�شرتط ل�صرف امل�ساعدة فـي حالة الأ�ضرار التي ت�صيب امل�ساكن ما ي�أتي :
�أ � -أن يكون امل�سكن مملوكا للمواطن  ،و�أن يكون الأخري مقيما فيه .
ب � -أال يكون امل�سكن م�ؤمنا عليه لدى �شركات الت�أمني .
ج � -أال يكـون امل�سكــن م�ؤجــرا للغيــر  ،مــا لــم يكــن الإيجــار امل�صــدر الوحيــد لدخـل املواطـن
املت�ضرر .
د  -تقدمي تقرير من الدفاع املدين فـي حالة احلرائق .
املــادة ( ) 18
فــي حالـة ال�ضـرر الكلـي حتـال احلـاالت املت�ضـررة �إىل اجلهة املعنية بتوفري ال�سكن  ،ويتم
ا�ستئجار م�سكن منا�سب للأ�سرة مع توفري الأثاث الالزم لل�سكن  ،وذلك فـي حدود ما ورد
فـي املــادة (  )6من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 19
تكون قيمة امل�ساعدة عن ال�ضرر اجلزئي الذي يلحق بامل�ساكن على النحو الآتي :
القيمــة بالريــال العمانــي
الغرفة الواحدة املرفق الواحد

احلد الأق�صى
للم�ســــاعدة

�إ�سمنت

( )500خم�سمائة

( )250مائتان
وخم�سون

(� )2000ألفان

طني

( )300ثالثمائة

( )150مائة
وخم�سون

(� )1500ألف وخم�سمائة

�سعف  -خ�شب -
�صفائح معدنية

( )200مائتان

( )100مائة

(� )1000ألف

نوع البنـــاء
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ويق�صد باملرفق (مطبخ  -دورة مياه  -حو�ش  -خمزن  -الدرج  -مظلة املركبة  -حظرية
احليوانات) .
و ت�ص ـ ــرف امل�ساعـ ـ ــدة بقـ ـ ـ ــرار من امل�سـ ـ ـ ـ�ؤول .
املــادة ( ) 20
تكون قيمة امل�ساعدة عن ال�ضرر الذي ي�صيب جميع الأثاث والأدوات املنزلية على النحو
الآتي :
عدد الأفراد

قيمة امل�ساعدة عن ال�ضرر قيمة امل�ساعدة عن ال�ضرر
الذي يلحق الأثاث بالريال الذي يلحق الأدوات املنزلية
بالريال العماين
العماين

3-1

()500
خم�سمائة

()300
ثالثمائة

6-4

()750
�سبعمائة وخم�سون

()450
�أربعمائة وخم�سون

 7ف�أكرث

(� )1000ألف

(� )600ستمائة

ويق�صد بالأثاث (غرف النوم  -الأ�سرة  -ال�سجاد  -ال�ستائر  -املكيفات  -التلفزيون
وغريها) .
كما يق�صد بالأدوات املنزلية (الثالجة  -الطباخة  -الغ�سالة  -و�أدوات املطبخ وغريها) .
وفـي حالة ال�ضرر اجلزئي فـي الأثاث والأدوات املنزلية  ،يعتمد فـي تقدير امل�ساعدة على
البحث االجتماعي  ،وتكون امل�ساعدة بحد �أق�صى  %50من قيمة امل�ساعدة املن�صو�ص عليها
فـي هذا اجلدول .
وت�ص ـ ــرف امل�ساعـ ـ ــدة بقـ ـ ـ ــرار من امل�سـ ـ ـ ـ�ؤول .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1054

املــادة ( ) 21
ت�صرف بقرار من الوكيل م�ساعدة مالية عند ت�ضرر م�صدر الرزق الوحيد ح�سب حجم
ال�ضرر مبا ال يزيد على مبلغ ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية  ،ب�شرط �أال يكون م�صدر الرزق املت�ضرر م�ؤمنا عليه ت�أمينا �شامال .
املــادة ( ) 22
ت�صـ ــرف بقــرار مــن الوزيــر م�ساع ـ ــدة عنـ ــد ح ـ ــدوث فق ـ ــد فـ ـ ــي الأرواح ب�سب ـ ــب احلرائ ـ ــق
�أو ال�سيول �أو غريها  ،مقدارها كالآتي :
�أ � )1500( -أل ــف وخم�سمائ ــة ريـ ــال عمان ــي  ،للأرمل ــة وللأوالد الق�صــر � ،إذا توفـ ــي
رب الأ�سرة العائل لها .
ب � )1500( -ألف وخم�سمائة ريال عماين  ،للزوج وللأوالد الق�صر � ،إذا توفيت الزوجة .
ج � )1000( -ألف ريال عماين عن كل ولد  ،للأب �أو للأم �أو ملن بقي على قيد احلياة
من الإخوة الق�صر � ،إذا توفـي �أحد الأوالد .

