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وزارة التنميـــة االجتماعيـــة
قــرار وزاري
رقم 2018/95
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة حل�سـاب التكافـل االجتماعـي
ا�ستنادا �إلى قانون ال�ضمان االجتماعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/87
و�إلى قانون الأحوال ال�شخ�صية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 97/32
و�إلى قانون اجلمعيات الأهلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/14
و�إلى املر�سوم ال�سلـطـاين رقم  2003/32بتحديد اخت�صا�صات وزارة التنمية االجتماعية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى قانون رعاية وت�أهيل املعاقني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/63
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمل فـي �ش�أن ح�ساب التكافل االجتماعي ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  27 :مـن رم�ضـــــان 1439هـ
املوافــــق  12 :مـن يونيـــــــو 2018م

حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التنميـ ـ ـ ــة االجتماعي ـ ــة
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الالئحـة التنظيميــة حل�ســاب التكافــل االجتماعـــي
الف�صـــل الأول
تعاريــــف
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 الـــــوزارة :وزارة التنمية االجتماعية .
 الوزيــــــر :وزير التنمية االجتماعية .
 الوكيـــــل :وكيل الوزارة .
 القانــــون :قانون ال�ضمان االجتماعي  ،قانون الأحوال ال�شخ�صية  ،قانون اجلمعيات الأهلية ،
وقانون رعاية وت�أهيل املعاقني  ،بح�سب الأحوال .
 احل�سـاب :ح�ساب م�صرفـي ي�صرف منه للنفقة  ،ودعم خدمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني ،
ودعم اجلمعيات الأهلية .
 اللجنـــــة :جلنة �إدارة احل�ساب .
 اجلمعيـة الأهليـة :كل جماعة ذات تنظيم م�ستمر تت�ألف من عدة �أ�شخا�ص طبيعيني لغر�ض غري احل�صول
على ربح مادي  ،وتهدف �إلى القيام بن�شاط اجتماعي �أو ثقافـي �أو خريي  ،وي�شمل ذلك
ال�صناديق اخلريية واجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافـية  ،وتلك التي تن�شئها
الهيئـ ــات اخلا�صـ ــة �أو ال�شركـ ــات �أو امل�ؤ�س�سـ ــات �أي ــا كانـ ــت الت�سمي ــة التـ ــي تطلق عليها ،
ولـو كــان من بني �أن�شطته ــا ممار�س ــة الريا�ضـ ــة البدنية �إذا مل تك ــن ه ــذه الريا�ض ــة ه ــي
الن�شاط الرئي�سي للجمعية � ،أو النادي .
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 امل�ستفـيــد :املر�أة و�أوالدها والأب والأم املحكوم لهــم بالنفقــة  ،والأ�شخا�ص ذوو الإعاقة وامل�سنون ،
واجلمعيات الأهلية .
 النفقــــــة :املبلغ املحكوم به ق�ضائيا ل�صالح امل�ستفـيد .
 املديــــــــن :املحكوم عليه ب�أداء النفقة .
 ال�شخـ�ص ذو الإعاقـة :ال�شخ�ص الذي يعاين من نق�ص فـي بع�ض قدراته احل�سية �أو اجل�سدية �أو الذهنية خلقيا ،
�أو نتيج ـ ــة عام ـ ــل وراثـ ـ ــي � ،أو مـ ـ ــر�ض � ،أو ح ـ ـ ــادث  ،ممـا يح ــد م ــن قدرتـ ـ ــه ع ــلى ت�أديـ ــة
دوره الطبيعي فـي احلياة قيا�سا على من هم فـي عمره  ،مبا يحتاج معه �إلى الرعاية
والت�أهيل حتى ي�ؤدي دوره فـي احلياة .
 امل�ســــــــــن :كل من جتاوز �سن ( )60ال�ستني من عمره  ،وتتطلب حالته ال�صحية تقدمي خدمات
ورعاية خا�صة .
الف�صل الثانـــي
احل�ســــاب
الفـــرع الأول
�إن�شـــاء احل�ســــاب
املــادة ( ) 2
ين�ش�أ بالوزارة ح�ساب ي�سمى ح�ساب التكافل االجتماعي .
املــادة ( ) 3
يكون ال�صرف من احل�ساب بقرار من الوزير بناء على تو�صية اللجنة  ،ويوقع على �سند
ال�صرف كل من  :مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية  ،ومدير عام املديرية العامة لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية  ،وال يجوز ال�صرف من احل�ساب خارج نطاق �أهدافه .
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املــادة ( ) 4
تبد�أ ال�سنة املالية للح�ساب من تاريخ العمل بهذا القرار  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب  ،على �أن تبد�أ بعد ذلك من �أول يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من دي�سمرب من كل عام  ،ويرحل فائ�ض احل�ساب من �سنة �إلى �أخرى .
الفـــرع الثانـــي
�أهـــداف احل�ســـاب
املــادة ( ) 5
يهدف احل�ساب �إلى حتقيق الآتي :
�أ  -تقدمي الدعم املادي للم�ستفـيدين .
ب �	-إذكاء روح التكافل االجتماعي  ،وتعزيز الرتابط بني �أفراد املجتمع .
ج  -تعميق الوعي مب�س�ؤولية املجتمع جتاه �أفراده املحتاجني للدعم من خالل و�سائل
وبرامج تنموية متنوعة .
د  -تعزيز م�ساهمة القطاع اخلا�ص فـي �إطار امل�س�ؤولية املجتمعية خلدمة �أفراد املجتمع .
الفـــرع الثالــــث
�إدارة احل�ســــاب
املــادة ( ) 6
ت�شكل فـي الوزارة جلنة ت�سمى جلنة �إدارة احل�ساب برئا�سة الوكيل  ،وع�ضوية كل من :
�أ  -مدير عام املديرية العامة للرعاية االجتماعية .
ب  -مدير عام املديرية العامة ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .
ج  -مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية .
د  -مدير دائرة اجلمعيات و�أندية اجلاليات .
هـ  -مدير دائرة �ش�ؤون جلان التنمية االجتماعية .
و  -مدير دائرة اال�ستثمار والدعم االجتماعي  ,ع�ضوا ومقررا .
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املــادة ( ) 7
تخت�ص اللجنة بالآتي :
�أ  -تنفـيذ احلكم النهائــي بالنفقــة فـي حالــة تعــذر تنفـيذ املدين للحكم بع ــد ا�ستنفــاد
كافة الو�سائل والإجراءات القانونية .
ب  -حتديد قيمة ونوع الدعم للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني واجلمعيات الأهلية .
ج �	-إدارة احل�س ــاب ورف ــع االقرتاح ــات فـي �شـ ـ�أن تطوي ــره وا�ستثم ــار �أموال ــه وعر�ضه ــا
على الوزير .
د �	-إعداد خطة عمل احل�ساب ال�سنوية واملوازنة التقديرية له  ،ومتابعة تنفـيذها .
هـ �	-أي مهام �أخرى يكلفها بها الوزير وتتطلبها �إدارة احل�ساب .
املــادة ( ) 8
تعقــد اللجن ــة اجتماعاته ــا االعتياديــة م ــرة واح ــدة علــى الأق ــل ك ــل �شهـ ــر بن ــاء عل ــى دعوة
من رئي�سها  ،ولها �أن تنعقد فـي الأحوال غري االعتيادية �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
املــادة ( ) 9
ال يكون اجتماع اللجنة �صحيحا � ،إال بح�ضور �أغلبية الأع�ضاء  ،على �أن يكون من بينهم
الرئي ــ�س  ،وت�صــدر تو�صياته ــا ب�أغلبي ــة �أ�صوات احلا�ضرين  ،فـ ـ�إذا ت�س ــاوت الأ�صــوات رج ــح
اجلانب الذي منه الرئي�س .
ويجوز للرئيــ�س دعوة من يرى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلب ــرة واالخت�ص ــا�ص حل�ض ــور
اجتماعات اللجنة  ،دون �أن يكون له �صوت معدود .
املــادة ( ) 10
ترفع اللجنة حما�ضر اجتماعاتها  ،م�شمولة بتو�صياتها �إلى الوزير لالعتماد .
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الف�صـــل الثالـــــث
النفقـــــة
املــادة ( ) 11
يقدم الطلب �إلى الوزارة من ذوي ال�ش�أن م�شفوعا بامل�ستندات الآتية :
�أ  -ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية ملقدم الطلب .
ب  -ن�سخة من احلكم الق�ضائي للم�ستفـيد املحكوم له بالنفقة .
ج  -خطاب من املحكمة املخت�صة يفـيد بتعذر تنفـيذ احلكم الق�ضائي بالنفقة .
د � -شهادات ميالد الأوالد املحكوم لهم بالنفقة .
هـ  -ن�سخة من عقد الزواج � ،أو وثيقة �إثبات الطالق .
املــادة ( ) 12
تتول ــى ال ــوزارة �إجــراء البحــث االجتماعـ ـ ــي عل ــى حال ــة امل�ستفـيـ ــد  ،وير�سل �إل ــى اللجنــة
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ت�سلم الطلب .
ويج ــب علــى اللجن ــة البت فـي الطلب وفق الإجراءات املقررة قانونــا  ،بقبولــه �أو رف�ض ــه ،
على �أن يكون الرف�ض م�سببا .
على �أن يخطر امل�ستفـيد بنتيجة البت فـي طلبه .
املــادة ( ) 13
يج ــوز ملق ــدم الطلب التظلم من قرار اللجنة خالل (� )60ست ــني يومــا مــن تاري ــخ �صدوره
�أو العلم به علما يقينيا للوزير  ،وعلى الوزير البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ ا�ستالمه له  ،ويكون قراره نهائيا .
املــادة ( ) 14
يجب على دوائر التنمية االجتماعية فـي كل والية متابعة حالة امل�ستفـيد كل (� )6ستة
�أ�ش ــهر � ،أو ح�ســب مــا تقت�ضيه ظروف كل حال ــة عل ــى حـ ــدة  ،وموافــاة اللجن ــة مبــا خل ــ�صت
�إليه هذه املتابعة .
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املــادة ( ) 15
ال يجوز زيادة �أو نق�صان مبلغ النفقة �إال بحكم من املحكمة املخت�صة على �أال يتجاوز مبلغ
النفقة مقدار معا�ش ال�ضمان االجتماعي املحدد للفرد �أو الأ�سرة وفق جدول املعا�شات
امللحق بقانون ال�ضمان االجتماعي امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 16
يوقف �صرف النفقة فـي الأحوال الآتية :
�أ  -حت�سن دخل املدين املحكوم عليه بالنفقة مبا ميكنه من �أدائها .
ب  -التحاق امل�ستفـيد بالعمل .
ج  -زواج امل�ستفـيد .
د �	-إمتام الأوالد ( )18الثامنة ع�شرة من العمر ما مل يكن ملتحقا بالدرا�سة النظامية
حتى نهاية �شهادة دبلوم التعليم العام �أو ال�شهادة اجلامعية الأولى بح�سب الأحوال .
هـ �	-إقامة امل�ستفـيد خارج ال�سلطنة .
و  -تنازل امل�ستفـيد عن النفقة .
ز �	-إلزام القريب امللزم بالنفقة على امل�ستفـيد طبقا لأحكام قانون ال�ضمان االجتماعي
امل�شار �إليه .
ح  -وفاة امل�ستفـيد .
وفـي جميع الأحوال على امل�ستفـيد �إخطار الوزارة ب�أي تغيري يطر�أ على حالته االجتماعية
ي�ؤثر فـي ا�ستحقاقه للنفقة  ،وذلك خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ حدوث التغيري .
ويجب على امل�ستفـيد رد جميع املبالغ التي ح�صل عليها من احل�ساب دون وجه حق فـي حالة
ت�أخره فـي الإبالغ عن �أي تغيري فـي حالته االجتماعية .
الف�صــل الرابـــع
دعــم خدمــات الأ�شخــا�ص ذوي الإعاقــة وامل�سنــني
املــادة ( ) 17
يكون تقدمي الدعم للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني بناء على طلب يقـ ــدم �إل ــى اللجن ــة
وذلك فـي احلاالت الآتية :
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�أ  -الإ�سهام وامل�ساعدة فـي متويل وت�أهيل وتدريب الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني .
ب � -شراء خدمات تتعلق بت�أهيل وتدريب الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني من املراكز
اخلا�صة املتخ�ص�صة فـي هذا ال�ش�أن .
ج � -ش ــراء الأجهــزة التعوي�ضي ــة واملعينات الطبية للأ�شخــا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني
فـي حالة عدم �إمكانية توفـريها عن طريق جهات �أخرى .
الف�صــل اخلامـــ�س
دعــم �أن�شطــة وبرامــج اجلمعيــات الأهليــة
املــادة ( ) 18
ي�شرتط لتقدمي الدعم املادي لأن�شطة وبرامج اجلمعيات الأهلية الآتي :
�أ �	-أن يحقق الن�شاط �أو الربنامج هدفا �أو �أكرث من �أهداف اجلمعية الأهلية الواردة
فـي نظامها الأ�سا�سي .
ب �	-أال يكون الدعم لبناء �أو �صيانة مقر اجلمعية الأهلية �أو �شراء املنقوالت .
ج  -املقدرة الفنية واالقت�صادية للجمعية الأهلية على تنفـيذ الن�شاط �أو الربنامج .
د �	-أن يكون للجمعية الأهلية مقر متار�س �أن�شطتها �أو براجمها من خالله .
املــادة ( ) 19
يجب على اجلمعية الأهلية عند تقدمي طلب الدعم املادي �إرفاق امل�ستندات الآتية :
�أ  -حم�ضر اجتماع جمل�س �إدارة اجلمعية الأهلية  ،يت�ضمن املوافقة على التقدم
بطلب دعم الن�شاط �أو الربنامج .
ب �	-إرفاق درا�سة جدوى  ،والأهداف الرئي�سة والفرعية املرجو حتقيقها من تنفـيذ
الن�شاط �أو الربنامج .
ج  -ن�سخة من التقرير املايل والإداري للجمعية الأهلية للعام الذي ي�سبق التقدم
بطلب الدعم .
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املــادة ( ) 20
ي�سرتد كل �أو جزء من مبلغ الدعم املادي املقدم للجمعية الأهلية فـي احلاالت الآتية :
�أ �	-إذا مل تقم اجلمعية الأهلية بتنفـيذ الن�شاط �أو الربنامج الذي من �أجله مت منح
الدعم املادي خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ت�سلم مبلغ الدعم .
ب �	-إذا �صرف مبلغ الدعم لغري �أهداف الن�شاط �أو الربنامج املعتمد .
ج �	-إذا توقف تنفـيذ الن�شاط �أو الربنامج دون مربر مقبول .
املــادة ( ) 21
يجــب علــى الــوزارة متابع ــة �إدارة اجلمعي ــة الأهليــة املنحلــة ال�ستــرداد مبلــغ الدع ــم املادي
وفق الإجراءات املالية املتبعة .
املــادة ( ) 22
تك ــون ال ــوزارة م�س�ؤول ــة ع ــن متابع ــة اجلمعي ــات الأهلي ــة الت ــي تـ ــم منحه ــا الدع ــم املـ ــادي
من احل�ساب لتنفـيذ الأن�شطة �أو الربامج املعتمدة  ،ورفع تقارير عنها �إلى اللجنة .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
مـــوارد احل�ســـاب
املــادة ( ) 23
تتكون املوارد املالية للح�ساب على النحو الآتي :
�أ  -املخ�ص�صات املالية املعتمدة فـي ميزانية الوزارة .
ب  -الهبــات والتربعـ ــات وامل�ساع ــدات املقدم ــة م ــن الأف ــراد وامل�ؤ�س�س ــات وال�شركـ ــات ،
واملنظمات الدولية التي تقبلها اللجنة وفق الإجراءات املتبعة .
ج  -عائد ا�ستثمار �أموال احل�ساب .
د  -الوقف االجتماعي املخ�ص�ص للح�ساب .
هـ �	-أي �إيرادات �أخرى  ،بعد التن�سيق مع وزارة املالية .

