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وزارة التنمية االجتماعية 

قرار وزاري

رقم 2014/72

 باإ�سدار الئحة امل�ساعدات االجتماعية

ا�ستنــادا اإىل قانـــون ال�سمـــان االجتماعــــي ال�ســـادر باملر�ســوم ال�سلطانـــي رقــم 84/87 ،

واإىل القرار الوزاري رقـــم 90/54 باإ�ســدار الئحـــة امل�ساعــدات للأ�سـر واالأفراد املحتاجني ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

 يعمل فـي  �ساأن امل�ساعدات االجتماعية باأحكام اللئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغــــى القــــرار الـــوزاري رقــم 90/54 امل�سار اإليه ، كما يلغـى كل ما يخالف اللئحــة املرفقــة

اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي  : 9 / 6 / 1435هـ 

املـوافـــــق : 9 / 4  / 2014م

حممد بن �سعّيد بن �سيف الكلباين 

                                                                                    وزيـــــــر التنميــــــة االجتماعيــــــة
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الئحة امل�ساعدات االجتماعية

الف�سل الأول

تعريفات واأحكام عــامة 

املــادة ) 1 (

اأحكـــام هذه اللئحة - املعنـــى املبـــيـن  يكـــون للكلمـــــات والعبــــارات التالـــية - فـي تطبيـــق 

قريـــن كل منها ، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

اأ - الـــــــــــــوزارة : 

وزارة التنمية االجتماعية .

ب - الوزيـــــــــــــر : 

وزير التنمية االجتماعية .

ج - الوكيـــــــــــــل : 

وكيل الـــوزارة .

د - القانــــــــــــون :

 قانون ال�سمان االجتماعي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/87 .

هـ - احلالة الطارئة:

تعـــر�ض الفـــرد اأو االأ�ســـرة لظـــرف اجتماعــي اأو اقت�ســـادي غيــر متوقـــع وخـــارج 

عــن االإرادة مـــن �ساأنـــه اأن يلحـــق �ســررا بـــاأي منهــم ال ميكــن مواجهتـــه ، ويوؤثـــر 

على دخل الفرد اأو االأ�سرة .

و - ال�سرر الكلي:

ال�ســرر الــذي يلحــق اأغـلــب غـــرف ومرافــق امل�سكــن نتيجــة احلرائــق اأو ال�سيـــول 

اأو غريها ، وي�سبح معه امل�سكن غري �سالح للإقامة.

ز - ال�سرر اجلزئي:

ال�ســرر الــذي يلحـــق بعـــ�ض غــرف اأو مرافــق امل�سكن نتيجــة احلرائــق اأو ال�سيــول 

اأو غريها ، اأو يلحق اأغلب الغرف واملرافق ، مع بقاء امل�سكن �سالح للإقامة .
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ح - م�سدر الرزق الوحيد :       

امل�سـدر الوحيـد الـذي يعتمـد عليـه الفـرد اأو االأ�سـرة فــي املعي�سـة مثـل املتاجـــر، 

والور�ض ال�سغرية ، واملركبات التجارية ، وامل�ساكن املوؤجرة ، واملزارع ، وقوارب 

ال�سيد ، ومعدات ال�سيد ، واملا�سية واالأغنام .

ط - امل�ستفيـد :  

املواطـــــــن العمانــــــي واأ�سرتــــــه امل�سمولـــــــون بقانـــــــون ال�سمـــــــان االجتماعـــــــي ،  

ومن فـي  حكمهم ويق�سد به من ال يتجاوز دخله ال�سهري ثلثة اأ�سعاف احلد 

االأعلى ملعا�ض ال�سمان االجتماعي .

ي - اجلهة املخت�سة :

املديرية العامة للرعاية االجتماعية ، واملديريات العامة للتنمية االجتماعية 

باملحافظات ، ودوائر التنمية االجتماعية بالواليات .

ك - اجلهة الطبية املخت�سة : 

امل�ست�سفيات واملجمعات واملراكز ال�سحية احلكومية املخت�سة . 

ل - امل�ســـــــــوؤول :

مدير عام الرعاية االجتماعية ، ومديرو عموم التنمية االجتماعية باملحافظات .

املــادة ) 2 ( 

يجب على املت�سرر اإبلغ اجلهة املخت�سة بال�سرر الناجت عن احلرائق اأو ال�سيول اأو غريها 

خــــلل )15( خم�ســـة ع�ســر يوما من تاريخ وقوعه ، ويجوز اال�ستثناء من هذه املـــدة بقـــرار 

من امل�سوؤول ح�سب ظروف كل حالة على حدة . 

املــادة ) 3 ( 

يتقــــدم طالـــب امل�ساعـــدة بطلبـــه اإىل اجلهــــة املخت�سة مبينــا فيه نوع امل�ساعــدة املطلوبـــة ، 

مع اإرفاق امل�ستندات املوؤيدة لطلبه ، وعلى اجلهة املخت�سة درا�سة الطلب ، والبت فيه خلل 

بالقرار  الطلب  ، ويخطر �ساحب  تقدميه  تاريخ  يوما من  تتجاوز )30( ثلثني  مدة ال 

ال�سادر ب�ساأن طلبه بالو�سائل املتاحة ، وملقدم الطلب التظلم للوزير من قرار رف�ض طلبه 

اأو من حتديد مقدار امل�ساعــدة ، وذلك خــلل )60( �ستني يوما من تاريخ اإخطاره بالقرار ، 

وعلى الوزير البت فـي التظلم خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ تقدميه .
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املــادة ) 4 ( 

يجوز للوزير - فـي  احلاالت التي يقدرها - اال�ستثناء من كل اأو بع�ض ال�سروط وال�سوابط 

املن�سو�ض عليها فـي  هذه اللئحة .

الف�سل الثاين 

امل�ساعدات النقديـة املوؤقتـة والطارئــة واخلا�سة 

املــادة ) 5 ( 

ت�ســـرف بقـــرار مـــن الوزيـــر م�ساعـــدات نقديـــة موؤقـتـة للأ�ســر واالأفــراد املحتاجيــن الذيــن 

ال ي�ستحقون معا�سا طبقا الأحكام القانون دفعة واحدة اأو على دفعات ، وفقا لنتيجة البحث 

االجتماعي ، وذلك على النحو االآتــي : 

ملـــدة  امل�ستحـــق  امل�ساعـــدة مقـــدار معـــا�ض ال�سمـــان االجتماعــي  اأال تتجــاوز قيمــة  اأ - 

)6( �ستة اأ�سهر فـي حال �سرفها دفعة واحدة ، �سريطة اأال تزيد عدد مرات ال�سرف 

على مرتني خلل العام .

ب - اأال تتجاوز القيمة االإجمالية للم�ساعدة مقدار معا�ض ال�سمان االجتماعي امل�ستحق 

عن �سنة واحدة فـي حال �سرفها على دفعات متفرقة خلل العام .

املــادة ) 6 ( 

ت�ســـرف امل�ساعـــدات الطارئـــة للم�ستفيديـــن فـــي احلــاالت الطارئـــة وفقــا لنتيجــــة البحـــث 

االجتماعي ، على النحو االآتي : 

اأ - �ســداد القيمــة االإيجاريــة مل�سكــن موؤقــت للفــرد اأو االأ�ســرة ، اإذا ثبت اأنه لي�ض لديهم 

مـــاأوى ، اأو كـــــان م�سكنهـــــم اآيـــل لل�سقــــــوط ، اأو تاأثـــــر امل�سكـــــن نتيجـــــة احلرائـــق 

اأو ال�سيول اأو غريها ، وعلى اجلهة املخت�سة متابعة اجلهات املعنيــة بتوفري امل�سكــن 

امل�سكن  بتوفري  اجلهات  تلك  تقوم  وحتى   ، امل�ساعدة  �ســرف  اإقــرار  فــور  املنا�سب 

املنا�سب تتحمل الوزارة القيمة االإيجارية مبا ال يتجاوز مبلغ )200( مائتي ريال 

 ، اأربعمائة ريال عماين �سهريا للأ�سرة  ، و)400(  الفردية  عماين �سهريا للحالة 

ويتم �سدادها �سهريا للموؤجر عن طريق اجلهة املخت�سة ، وملدة ال تزيد على �سنة ، 

ويجوز متديد هذه املدة وفق ظروف كل حالة .
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     واإذا تعـــذر ا�ستئجـــار م�سكــن منا�ســب يتــم توفيــر امل�ساكــن اجلاهـــزة )الكرفانـــات( 

اأو اخليام وما فـي حكمها .

ب - تاأثيث م�سكن الفرد اأو االأ�سرة املحتاجة للم�ساعدة ملرة واحدة فقط مبا ال يتجاوز 

عماين  ريال  األفـي  و)2000(   ، الفردية  للحالة  عماين  ريال  األف   )1000( مبلغ 

للأ�سرة الواحدة .

ج - �ســـرف قيمـــة التكاليـــف املرتتبــة على تغيري نوع العداد الكهربائي من وجه واحد 

اإىل ثلثة اأوجه مل�سكن الفرد اأو االأ�سرة اإذا ثبت من خلل التقرير الفني املعتمد 

مـــن �سركـــة الكهربـــاء املخت�ســـة حاجـــــة امل�سكـــن لذلـــك . 

د - �سرف االأغطية والفر�ض وما فـي حكمها اإذا مل يتوفر لدى الفرد اأو االأ�سرة الفر�ض 

اأو االأغطية الكافية واملنا�سبة .

ويكون ال�سرف بقرار من الوزير فـي احلالتني )اأ ، ب( ، وبقرار من امل�سوؤول فـي 

احلالتني )ج ، د( .

املــادة ) 7 ( 

يجــوز  بقرار من امل�سوؤول �سرف م�ساعدة مالية طارئة للفرد اأو االأ�سرة وفقا لنتيجة البحث 

االجتماعي ، �سريطة اأال تزيـــد قيمتها على )100( مائة ريال عماين ، و)300( ثلثمائة 

ريــال عماين بقـــرار من الوكيل ، ومبا ال يزيد على مرتني فـي العام .

املــادة ) 8 ( 

ت�سرف بقرار من امل�سوؤول م�ساعدة نقدية �سهرية للحاالت املر�سية املزمنة امل�سار اإليها فـي  

املــادة )9( من هذه اللئحة ، وذلك على النحو االآتي :

اأ - )20( ع�سرون رياال عمانيا لكل مري�ض من اأفراد اأ�سر ال�سمان االجتماعي ت�ساف 

اإىل املعا�ض �سهريا .

ب - احلاالت التي ت�ستدعي مراجعة اجلهة الطبية املخت�سة ب�سفة دورية ومنتظمة 

�سهريا ي�سرف لكل مري�ض من اأ�سر ال�سمان االجتماعي ، ومن فـي  حكمهم وفقا 

لنتيجة البحث االجتماعي ، مبلغ )20( ع�سرين رياال عمانيا عن كل مرة يراجع 

قيمـــة  تتجــاوز  اأال  ب�ســرط   ، ال�سلطنـــة  داخـــل  املخت�ســـة  الطبيـــة  اجلهـــة  فيهـــا 

ال�سرف )100( مائة ريال عماين �سهريا ، على اأن يثبت ذلك ب�سهادة من اجلهة 

الطبية املخت�سة ، ويوقف �سرف امل�ساعدة عند متاثل احلالة لل�سفاء . 
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املــادة ) 9 ( 

احلاالت املر�سية املزمنة التي ي�ستلزم علجها نفقات اإ�سافية هي :

اأمرا�ض القلب وال�سرايني .  -

الف�سل الكلوي .   -

مر�ض ال�سرطان باأنواعه .  -

اأمرا�ض الدم الوراثية ) الثل�سيميا ، فقر الدم املنجلي( .  -

ال�سلل الدماغي .  -

التخلف العقلي .  -

مر�ض الكبد الوبائي وم�ساعفاته .  -

مر�ض الروماتيزم املزمن .  -

مر�ض نق�ض املناعة املكت�سب )االإيدز( .  -

مر�ض ال�سل ) التدرن( .  -

مر�ض الزهامير .  -

احلاالت االأخرى التي ت�ستدعي نفقات اإ�سافية ، بناء على تقرير طبي من اجلهة   -

الطبية املخت�سة ، وبعد اإجراء البحث االجتماعي .

املــادة )10 ( 

ت�سـرف بقــرار من امل�ســوؤول قيمة ر�سوم تو�سيل التيار الكهربائي واملياه وخدمات ال�سرف 

ال�سحي ملنازل االأفراد اأو االأ�سر املنتفعني مبعا�سات ال�سمان االجتماعي ، وفقا لل�ســـروط 

وال�سوابط االآتية :

�سند  توافر  �سرط  اال�ستثناء من  ويجوز   ، االأ�سرة  اأو  للفرد  ملكا  املنزل  يكون  اأن   - اأ 

امللكية فـي  احلاالت التي ال يتوفر لديها هذا ال�سند .

ب - اأن تكون اإقامة الفرد اأو االأ�سرة فـي  املنزل اإقامة دائمة .

وتتوىل اجلهة املخت�سة التحقق ميدانيا من توافر ال�سرطني ال�سابقني .

وت�سرف هذه الر�سوم مبا�سرة اإىل اجلهة املعنية ، وذلك ملرة واحدة .
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املــادة ) 11 ( 

ت�ســرف بقــرار مــن امل�ســوؤول م�ساعـــــدة ماليــة الأبنــاء اأ�ســر ال�سمــان االجتماعــي املنتظميــن 

 ، الدرا�سة  ، وذلك ملواجهة نفقات  العـام  التعليـــم  دبلـــوم  نهايـــــة مرحلـــــة  بالدرا�ســـة حتــى 

تقطع  اأن  على   ، �سهريا  املعا�ض  اإىل  ت�ساف  طالب  لكل  عمانية  رياالت  خم�سة   )5( بواقع 

امل�ساعدة عند ف�سل الطالب من الدرا�سة ، اأو تركه لها ب�سفة نهائية .

املــادة ) 12 ( 

ت�ســــرف بقـــرار مــن الوكيــــل تذاكــــر �سفــــر لزوجــــة العمانــــي اأو اأرملتــــه ، والأوالدهــا منــه دون 

�سن )18( الثامنة ع�سرة ، وبحد اأق�سى اأربعة اأوالد ، وفقا لل�سروط االآتية :

اأ - اأن تكون االأ�سرة خا�سعة للقانون .

      ب - اأن تكون الزوجة اأو االأرملة غري عمانية اأو عمانية بالتجن�ض .

       ج - اأن يكون الغر�ض من ال�سفر هو زيارة اأهل الزوجة اأو االأرملة .

        د - موافقة الزوج اأو كفيل االأرملة على ال�سفر .

وتكـــــون تذاكــــر ال�سفــــر بالدرجــــة ال�سياحيــــة ، وملــــرة واحــــدة كل )3( ثــــلث �سنــــوات علــى 

االأقــل من ال�سلطنة اإىل الدولة التي حتمل اأو كانت حتمل جن�سيتها ، والعك�ض .

املــادة ) 13( 

يجوز بقرار من الوزير �سرف م�ساعدة مالية ال�ستقدام عامل منزل فـي احلاالت املر�سية ، 

وفقا لل�سروط االآتية :

اأ- اأن ت�ستـدعــي احلالــة املر�سيـــة �ســرورة وجــود مــن يخدمهــا ، ويثبــت ذلـك بتقريــر 

من اجلهة الطبية املخت�سة .

ب - عــدم قــدرة القريــب امللــزم بالنفقــة علــى رعايــة املريـ�ض الأ�سبــاب تقدرهــا اجلهــة 

املخت�سة وفقا لنتيجة البحث االجتماعي .

ج - اأال تزيد قيمة امل�ساعدة على )100( مائة ريال عماين الأجرة العامل �سهريا .
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املــادة ) 14 ( 

يجوز بقرار من الوكيل �سرف م�ساعدة مالية ال تتجاوز )90( ت�سعني رياال عمانيا �سهريا 

للطالب امللتحق بالدرا�سة اجلامعية على نفقته اخلا�سة واملنتمي الأ�سر ال�سمان االجتماعي ، 

ب�سرط تقدمي �سهادة معتمدة تفيد التحاقه بالدرا�سة اجلامعية .

ويجوز اأن تتحمل الوزارة قيمة الر�سوم الدرا�سية فـي  حالة الظروف الطارئة التي حتددها 

اجلهة املخت�سة .

املــادة ) 15 ( 

يجـــوز بقرار من الوكيل �ســــرف م�ساعـــدة ماليــة �سهريــة ال تقــل عن )100( مائــة ريــال 

عمانــي ، وال تزيــد على )150( مائة وخم�سني رياال عمانيا ، للأ�سرة البديلة التي يثبت 

حاجتها اإىل امل�ساعدة وفقا لنتيجة البحث االجتماعي ، وذلك دون االإخلل ب�سرف معا�ض 

ال�سمان االجتماعي امل�ستحق للحالة .

الف�سل الثالث 

امل�ساعدات فـي  حالت اأ�سرار امل�ساكن 

وم�ســادر الـرزق الوحيدة وفقــد الأرواح 

املــادة ) 16 ( 

املت�ســـررة  االأ�ســرة  اأو  للفـــرد  فوريـــة  ماليـــة  م�ساعـــدة  �ســرف  امل�ســوؤول  مــن  بقــرار  يجــوز 

مــن العوامــل الطبيعيــة كال�سيــــول واالأمطــــار والعوا�ســــف والريــــاح واحلرائـــق ، لتوفـيــــر 

االحتياجــات املعي�سيـــة ، وذلك على النحو املبني فـي اجلدول االآتي :

قيمة امل�ساعدة املالية بالريال العماينعدد الأفراد

)200( مائتان1- 3

)400( اأربعمائة4 - 6

)600( �ستمائة7 فاأكرث
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املــادة ) 17 ( 

ي�سرتط ل�سرف امل�ساعدة فـي  حالة االأ�سرار التي ت�سيب امل�ساكن ما ياأتي :

اأ - اأن يكون امل�سكن مملوكا للمواطن ، واأن يكون االأخري مقيما فيه .

ب - اأال يكون امل�سكن موؤمنا عليه لدى �سركات التاأمني .

ج - اأال يكـون امل�سكــن موؤجــرا للغيــر ، مــا لــم يكــن االإيجــار امل�ســدر الوحيــد لدخـل املواطـن 

املت�سرر .

د - تقدمي تقرير من الدفاع املدين فـي حالة احلرائق .

املــادة ) 18 ( 

فــي حالـة ال�سـرر الكلـي حتـال احلـاالت املت�سـررة اإىل اجلهة املعنية بتوفري ال�سكن ، ويتم 

ا�ستئجار م�سكن منا�سب للأ�سرة مع توفري االأثاث اللزم لل�سكن ، وذلك فـي  حدود ما ورد 

فـي  املــادة ) 6( من هذه اللئحة .

املــادة ) 19 ( 

تكون قيمة امل�ساعدة عن ال�سرر اجلزئي الذي يلحق بامل�ساكن  على النحو االآتي :

البنـــاء نوع 

القيمــة بالريــال العمانــي

املرفق الواحدالغرفة الواحدة
احلد الأق�سى

للم�ســــاعدة

)500( خم�سمائةاإ�سمنت
)250( مائتان 

وخم�سون
)2000( األفان

)300( ثلثمائةطني
)150( مائة 

وخم�سون
)1500( األف وخم�سمائة

 �سعف - خ�سب - 

�سفائح معدنية
)1000(  األف)100( مائة)200( مائتان



اجلريدة الر�سمية العدد )1054(

ويق�سد باملرفق )مطبخ - دورة مياه - حو�ض - خمزن - الدرج - مظلة املركبة - حظرية 

احليوانات( .

و ت�ســـــرف امل�ساعــــــدة بقــــــــرار من امل�ســـــــوؤول .

املــادة ) 20 ( 

تكون قيمة امل�ساعدة عن ال�سرر الذي ي�سيب جميع االأثاث واالأدوات املنزلية على النحو 

االآتي :

عدد الأفراد

قيمة امل�ساعدة عن ال�سرر 

الذي يلحق الأثاث بالريال 

العماين

قيمة امل�ساعدة عن ال�سرر 

الذي يلحق الأدوات املنزلية 

بالريال العماين

3-1

)500(

 خم�سمائة

)300(

 ثلثمائة

6 - 4

)750(

 �سبعمائة وخم�سون

)450(

 اأربعمائة وخم�سون

)600( �ستمائة)1000( األف7 فاأكرث

التلفزيون    - املكيفات   - ال�ستائر   - ال�سجاد   - االأ�سرة   - النوم  )غرف  باالأثاث  ويق�سد 

وغريها( . 

كما يق�سد باالأدوات املنزلية )الثلجة - الطباخة - الغ�سالة - واأدوات املطبخ وغريها( .

وفـي  حالة ال�سرر اجلزئي فـي  االأثاث واالأدوات املنزلية ، يعتمد فـي  تقدير امل�ساعدة على 

البحث االجتماعي ، وتكون امل�ساعدة بحد اأق�سى 50% من قيمة امل�ساعدة املن�سو�ض عليها 

فـي  هذا اجلدول .

وت�ســـــرف امل�ساعــــــدة بقــــــــرار من امل�ســـــــوؤول .
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املــادة ) 21 ( 

ت�سرف بقرار من الوكيل م�ساعدة مالية عند ت�سرر م�سدر الرزق الوحيد ح�سب حجم 

ال�سرر مبا ال يزيد على مبلغ )3000( ثلثة اآالف ريال عماين ، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات 

املعنية ، ب�سرط اأال يكون م�سدر الرزق املت�سرر موؤمنا عليه تاأمينا �سامل .

املــادة ) 22 ( 

ت�ســــرف  بقــرار مــن الوزيــر م�ساعـــــدة عنــــد حـــــدوث فقـــــد فــــــي االأرواح  ب�سبـــــب احلرائـــــق 

اأو ال�سيول اأو غريها ، مقدارها كاالآتي :

)1500( األـــف وخم�سمائـــة ريــــال عمانـــي ، للأرملـــة وللأوالد الق�ســر ، اإذا توفــــي  اأ - 

رب االأ�سرة العائل لها .

ب - )1500( األف وخم�سمائة ريال عماين ، للزوج وللأوالد الق�سر ، اإذا توفيت الزوجة .

)1000( األف ريال عماين عن كل ولد ، للأب اأو للأم اأو ملن بقي على قيد احلياة  ج - 

من االإخوة الق�سر ، اإذا توفـي اأحد االأوالد .


