ـــ 2008م

ا زراء رــ )(22
ــار
"  ـــن "
" *+ات ا)('  &%ت ا !$ت أو ا ! ارث ا  وا
"
**********************************************************************************************************

وز,ـ ا ـ12ون ا-+./0%ــ:
********************************************************

• ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ،
• ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (1ﻝﺴﻨﺔ  1972ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ
ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ ﻝﻪ ،
• ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (2ﻝﺴﻨﺔ  2001ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،
• ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ) (11ﻝﺴﻨﺔ  2002ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻨﻜﺒﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻝﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ .
•

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ) (6ﻝﺴﻨﺔ  2008ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،

•

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ) (14/86ﻝﺴﻨﺔ  2008ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ
ﺸﺄﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻨﻜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ،

•

ﻭﺒﻨﺎ ﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﺘﻪ ﻭﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ،

ـــــــر :
ا6ــدة ) ( 1

"

ـــــت "

ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ  ،ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ  ،ﻤﺎ ﻝﻡ
ﻴﻘﺽ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﻨﺹ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻝﻙ :
 ﺍﻝـﻭﺯﺍﺭﺓ  :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ . ﺍﻝــﻭﺯﻴﺭ  :ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ . -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

 :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .

 -ﺍﻝﻠﺠﻨـﺔ :

ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻨﻜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ .

 -ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﺎﺭﺜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  :ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﺃﺴﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺃﻀﺭﺍﺭ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ

ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ .
 ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﺎﺭﺜﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ  :ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺨﻤﺱ ﺃﺴﺭ ﻓﺄﻗل ﺒﺎﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ. ﺍﻹﻏﺎﺜــﺔ  :ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺄﻭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺄﻜلﻭﺍﻝﻤﻠﺒﺱ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎ .
 ﺍﻷﺴــﺭﺓ  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺝ ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﺫﺍﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﻤﻌﻬﻡ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ .
 ﺍﻝﻤﺘﻀـﺭﺭ  :ﻜل ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺘﻀﺭﺭﺕ ﺃﻤﻼﻜﻪ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ .ا6ــدة ) ( 2

ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁﺎﺭﻫﻤﺎ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﺎﺭﺜﺔ  ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻤﺔ
ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﺍﻝﻌﺎﺠﻠﺔ ﻝﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻜﻭﺒﺔ  ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ ) (300ﺜﻼﺜﻤﺎﺌـﺔ
ﺩﺭﻫﻤﹰﺎ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻴﻭﻤﻴﹰﺎ .
ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﺍﻝﻌﺎﺠﻠﺔ ﻝﻤﺩﺓ ) (14ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰﺎ  ،ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝـﻭﺯﻴﺭ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ  ،ﻭﻻ ﻴﺨﺼﻡ ﻤﺎ ﻴﺼﺭﻑ ﻜﺈﻏﺎﺜﺔ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ .
ا6ــدة ) ( 3

ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻨﻜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ
ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ) (%50ﻭﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ) (%80ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ .
ا6ــدة ) ( 4

ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ :
 .1ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ .
 .2ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻗﺩ ﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺘﻌﺩ ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ .
 .3ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭﻫﻲ  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ
ﻭﻤﺤﻀﺭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺃﻴﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻗﻭﺍﺭﺏ ﺍﻝﺼﻴﺩ ﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ.

ا6ــدة ) ( 5

ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻨﻜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻴﺼﺭﻑ ﻝﻸﺴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻝﺤﻕ ﺒﻌﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﻋﺠﺯ ﻜﻠﻲ ﺩﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺘـﻭﻓﻲ
ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻝﻙ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ )  (50.000ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻝﻑ ﺩﺭﻫﻤﹰﺎ .
ا6ــدة ) ( 6

ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺤﻘﺕ ﺒﺎﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻸﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﻜـﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻠﺤـﻕ
ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻍ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺌﺒﺔ  ،ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺴـﺭﻗﺎﺕ  .ﻭﺘﺤـﺩﺩ
ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﻬﺎ .
ا6ــدة ) ( 7

ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ .

ا6ــدة ) ( 8

ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ .
ا6ــدة ) ( 9

ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ) (350.000ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻝﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ
ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ  ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﻭﺯ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﻤﺒﻠﻎ ﻓﻴﻌﺘﻤﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ .
ا6ــدة ) ( 10

ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﺍﻝـﺭﺌﻴﺱ ﺃﻭ ﻨﺎﺌﺒـﺔ ،
ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﻴﻥ  ،ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﺴﺎﻭﻱ ﻴﺭﺠﺢ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ .
ا6ــدة ) ( 11

ﻴﺸﻜل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﻝﺠﺎﻨﺎ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻨﻜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ،
ﻭﺘﺨﺘﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :
 .1ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﺍﻝﻌﺎﺠﻠﺔ .
 .2ﺤﺼﺭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﺩﺌﻴﺔ .
ا6ــدة ) ( 12

ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗـﺩ
ﺃﺘﻰ ﻓﻌﻼ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  ،ﻭﺫﻝﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ :

 .1ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ  ،ﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋـﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤـﻕ .
 .2ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﺤﺭﺭ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺤﺭﺭ ﻤﺯﻭﺭ  ،ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ .
ا6ــدة ) ( 13

ﻴﻠﻐﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ) (11ﻝﺴﻨﺔ  2002ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﻨﻜﺒـﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻝﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ .
ا6ــدة ) ( 14

ﻴﺼــﺩﺭ ﺍﻝﻭﺯﻴــﺭ ﺍﻝﻼﺌﺤــﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴــﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤــﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴــﺫ ﺃﺤﻜــﺎﻡ ﻫــﺫﺍ ﺍﻝﻘــﺭﺍﺭ .
ا6ــدة ) ( 15

ﻴﻌﻤــل ﺒﻬــﺫﺍ ﺍﻝﻘــﺭﺍﺭ ﻤــﻥ ﺘﺎﺭﻴــﺦ ﺼــﺩﻭﺭﻩ ﻭﻴﻨﺸــﺭ ﻓــﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴـﺔ .
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قانون اتحادي رقم )  (2لسنة  2001م في شان الضمان االجتماعي
نحن زايد بن سلطان آل نھيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
بعد االطالع على الدستور
وعلى القانون االتحادي رقم ) ( 1لسنة  1981بشأن مراجعة اختصاصات الوزارة وصالحيات الوزراء والقوانين
المعدلة له.
وعلى القانون االتحادي رقم ) (12لسنة  1981في شأن مراجعة الضمان االجتماعي والقوانين المعادلة له.
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون االجتماعية  ،و موافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني
االتحادي  ،وتصديق المجلس األعلى لالتحاد.
أصدرنا القانون اآلتي :

الباب األول
تعريفـــــــــــــات
مادة )(1
في تطبيق أحكام ھذا الق8انون يقص8د بالكلم8ات والعب8ارات التالي8ة المع8اني الموض8حة ق8رين ك8ل منھ8ا م8ا ل8م س8ياق
النص بغير ذلك :
الدولــة  :دولة اإلمارات العربية المتحدة
الوزارة  :وزارة العمل والشئون االجتماعية
الوزيــر :وزير العمل والشئون االجتماعية
اإلدارة  :إدارة الضمان االجتماعي
اللجـنة  :لجنة المساعدات االجتماعية
رب األسرة  :ھو عائلھا ويقصد به  :الزوج  ،أو الزوجة في حالة وفاة الزوج  ،أو الولد القائم على شؤون األس&رة
في حالة وفاتھما.
األسرة  :مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر و أوالدھما أو بعض أ فراد ھ&ذه المجموع&ة إذا كان&ت تجمعھ&م
معيشة واحدة  ،ويدخل في تعريف األسرة :
 .1االبن حتى بلوغه الثامنة عشرة  ،ومع ذلك يعتبر االبن في كن&ف رب األس&رة ول&و ج&اوز ھ&ذه الس&ن ،
إذا ثبت استمراره في التعليم وحتى تمام تعليمه أو حتى التحاقه بعمل .
 .2البنت حتى بلوغھا الثامنة عشرة  ،ومع ذلك تعتبر البنت في كنف رب األسرة
و لو جاوزت ھذه السن إذا ثبت استمرارھا في التعليم وحتى تمام تعليمھا ما لم تتزوج أو تلتحق بعمل .
العائل  :كل شخص مقتدر ملزم بالنفقة الشرعية للمس&تحقين م&ن أف&راد أس&رته الت&ي تق&ع ضمـ&ـن الفئ&ات المنص&وص
عليھا في أحكام ھذا القانون بشرط إن يزيد دخل العائل على ضعف قيمة المساعدة المفترضة .
األرملة  :كل ام&رأة ل&م تج&اوز س&نھا س&تين عام&ا ت&وفي زوجھ&ا وانقض&ت ع&دتھا الش&رعية و ل&م تت&زوج ول&يس لھ&ا
مصدر دخل أو عائل مقتدر .
المطلقة :
أ – كل امرأة لم تجاوز سنھا خمسة وثالثين عاما طلقت و انقضت عدتھا الشرعية و لم تتزوج وليس لھ&ا مص&در
أو دخل مقتدر.
ب -كل امرأة تجاوز سنھا خمسة وثالثين عاما طلقت وانقضت عدتھا الشرعية ولم تتزوج ول&يس لھ&ا مص&در دخ&ل
أو عائل مقتدر .
المھجورة  :كل امرأة ثبت شرعا ھجر زوجھا  ،وليس لھا مصدر دخل أو عائل مقتدر .
المعاق :كل فرد يعاني من عجز عقل&ي أو جس&مي أو اض&طراب ف&ي الوظ&ائف النفس&ية يح&د م&ن قدرت&ه عل&ى تأدي&ة
دوره الطبيعي في المجتمع قياسا على أبناء سنه وجنسه في اإلطار المجتمعي والثق&افي ال&ذي يع&يش في&ه ول&يس لدي&ه
مصدر دخل.
المسن :كل شخص بلغ الستين عاما وليس له مصدر دخل .

اليتيم  :كل من توفي والده ولم يجاوز سن الرشد وليس له مصدر دخل أو عائل مقتدر .
مجھول األبوين  :من ولد ألبوين غير معلومين ولم يجاوز سن الرش&د ول&يس ل&ه مص&در دخ&ل ول&م يتكف&ل برعايت&ه
شخص مقتدر وال تقوم جھة اعتبارية باألنفاق عليه ورعايته .
البنت غير المتزوجة :
أ -كل بنت بلغت سنھا الثامنة عشرة ولم تجاوز الخامس&ة والثالث&ين ول&م تت&زوج أو تعم&ل ول&يس لھ&ا مص&در
دخل أو عائل مقتدر .
ب -كل بنت تجاوز سنھا خمسة وثالثين عاما ولم تبلغ الستين ولم تتزوج أو تعمل وليس لھا مصدر دخل .
المصاب بالعجز المرض8ي  :ك&ل ش&خص مص&اب بعج&ز مرض&ي كل&ي أو جزئ&ي يمنع&ه ع&ن كس&ب عيش&ه أو ع&يش
أسرته ولم يجاوز الستين عاما وليس له مصدر دخل .
الطالب المتزوج  :كل طالب ذكر متزوج ملتحق بمؤسسة تعليمية وليس له مصدر دخل .
أسرة المسجون  :كل أسرة صدر حكم بسجن عائلھا  ،أو أوقف من قبل أية جھ&ة ذات اختص&اص م&دة ال تق&ل ع&ن
شھرين  ،وليس لھا مصدر دخل  ،أو كان دخلھا يقل عما كان يستحق عائلھا فيما لو تقاضى مساعدة اجتماعية وفقا
ألحكام ھذا القانون وال يحسب المسجون ضمن عداد األسرة عند تقديم المساعدة .
العاجز ماديا  :كل من يقل دخله من عمله عما ك&ان يس&تحق فيم&ا ل&و تقاض&ى مس&اعد ة اجتماعي&ة طبق&ا ألحك&ام ھ&ذا
القانون بشرط أن يثبت عدم قدرته على القيام بعمل أخر لزيادة دخله .

الباب الثاني
نطاق سريان أحكام ھذا القانون
مادة )(2
تسري أحكام ھذا القانون على المواطنين المقيمين داخل الدولة ممن تتوفر ف8يھم الش8روط المنص8وص عليھ8ا ف8ي
ھذا القانون .
مادة)(3
استثناء من شرط التمتع بجنسية الدولة المشار إليه في المادة السابقة :
 .1تس&&تحق المواطن&&ة المتزوج&&ة م&&ن أجنب&&ي المس&&اعدة االجتماعي&&ة ع&&ن نفس&&ھا وأوالدھ&&ا ف&&ي الح&&االت
اآلتية :
 .2إصابة الزوج بعجز مرضي يمنعه عن العمل .
 .3سجن أو إيقاف الزوج من قبل أية جھة ذات اختصاص مدة ال تقـــــل عن شھرين أو أبعاده
عن البالد .
ويجوز للجنة النظر في طلب المواطنة المتزوجة من أجنبي منحھ&ا مس&اعدة ع&ن نفس&ھا فق&ط ف&ي
الحالتين اآلتيتين :
 .1إذا لم يكن للزوج دخل بسبب خارج عن إرادته .
 .2إذا كان دخل الزوج يقل عما كانت تستحقه أسرته فيما لو تقاضى المساعدة االجتماعية وفي
كلتا الحالتين المشار إليھما ال يحسب الزوج ضمن أفراد األسرة المنتفعين من المساعدة
االجتماعية .
 .3تستحق المواطنة األرملة التي توفى زوجھا األجنبي المساعدة االجتماعية عن نفسھا وأوالدھا.
 .4تس&&تحق المطلق&&ة و األرمل&&ة األجنبي&&ة الت&&ي تزوج&&ت مواطن&&ا وأنجب&&ت من&&ه أبن&&اء تق&&وم بحض&&انتھم
داخل الدولة ولم تتزوج المساعدة االجتماعية عن نفسھا  ،في حالة طالقھا أو وفاة الزوج بشرط
أال يكون لھا مصدر دخل أو عائل مقتدر .

مادة )(4
 .1تستحق الفئات التالية المساعدة االجتماعية وفقا ألحكام ھ&ذا الق&انون  :األرمل&ة – المطلق&ة – المع&اق –
المس &ن – اليت&&يم – مجھ&&ول األب&&وين – البن&&ت غي&&ر المتزوج&&ة – المص&&اب ب&&العجز المرض&&ي – الطال&&ب
المتزوج – أسرة المسجون – العاجز ماديا – المھجورة .
 .2يج&&وز بق&&رار م&&ن مجل&&س ال&&وزراء بن&&اء عل&&ى اقت&&راح م&&ن ال&&وزير إض&&افة فئ&&ات أخ&&رى إل&&ى الفئ&&ات
المنصوص عليھا في البند ) (1من ھذه المادة إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

مادة)(5
تحدد قيمة المساعدة االجتماعية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
و إذا كانت األسرة مكونة من فرد واحد يع&يش بمف&رده ف&ي مس&كن مس&تقل ويعتم&د اعتم&ادا كلي&ا عل&ى المس&اعدة
االجتماعي&&ة فيم&&نح ع&&الوة ق&&درھا) (375ثالثمائ&&ة وخمس&&ة س&&بعون درھم&&ا ش&&ھريا إض&&افة إل&&ى م&&ا يس&&تحقه م&&ن
مساعدة اجتماعية  ،وذلك بالنسبة لفئات المسن والترمل والعجز الصحي و اليتيم والمعاق .
و يجوز زيادة ھذه المبالغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير .

الباب الثالث
ربط المساعدة االجتماعية
مادة )(6
إذا لم يكن لمستحق المساعدة االجتماعية دخل  ،صرفت المس8اعدة كامل8ة  ،ف8ان ل8ه دخ8ل خفض8ت المس8اعدة
بمقدار الدخل  ،على أال تق8ل قيم8ة المس8اعدة ف8ي ھ8ذه الحال8ة ع8ن ) (625س8تمائة وخمس8ة وعش8رين درھم8ا
شھريا للفرد الواحد ويتم تحديد المساعدة االجتماعية للعاجزين ماديا وتنظم القواعد المتعلقة بھا بقرار م8ن
مجلس الوزارء .
وال يعتبر دخال في تطبيق أحكام ھذا القانون :
 .1الدخل الناتج عن كسب العمل من الصناعات المنزلية أو البيئية
 .2المساعدة التي يقدمھا غير األقارب آو األقارب غير الملزمين بالنفقة شرعا
 .3المكافأة التي يحصل عليھا مستحق المساعدة آو أفراد آسرھم أثناء تدريبھم أو تأھيلھم مھنيا .
 .4ما يصرف لمستحقي المساعدة أو أفراد أسرھم من مساعدة عينية أو نقدية من المؤسسات العالجي&ة أو
االجتماعية لغرض العالج.
 .5الكافات التي تقرر للطلبة في مراحل التعليم المختلفة.
 .6المكافئات التي تستحق بصفة دورية .
المادة )(7
 .1يجوز للجنة صرف مساعدات اجتماعية استثنائية لمن ال عم&ل ل&ه بس&بب خ&ارج ع&ن أرادت&ه ول&يس ل&ه
مصدر دخل  ،وتكون مدة صرف المساعدة ستة اشھر يجوز مدھا لمدد مماثلة بقرار من الوزير .
 .2على من تقررت له ھذه المساعدة  ،أن يبحث عن عمل خالل الم&دة المح&ددة ف&ي الفق&رة الس&ابقة.وذل&ك
بمس&&اعدة الجھ&&ة المختص&&ة  ,وف&&ي حال&&ة رفض&&ه االلتح&&اق بالعم&&ل ال&&ذي وف&&ر ل&&ه يس&&قط حق&&ه ف&&ي المس&&اعدة
المقررة له

الباب الرابع
مادة)(8
إجراءات وشروط طلب المساعدة
 .1يقدم طلب المس&اعدة إل&ى اإلدارة الت&ي يق&يم الطال&ب ف&ي دائ&رة اختصاص&ھا وترف&ق بالطل&ب المس&تندات
التي يصدر ببيانھا قرار من الوزير .

 .2تقوم اإلدارة بأجراء البحث االجتماعي عن حالة طالب المساعدة  ،ثم تحيل الطلب بمرفقاته م&ع نتيج&ة
البحث االجتماعي إلى اللجنة وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
 .3تنظر اللجنة ف&ي الطلب&ات المرفوع&ة إليھ&ا بحس&ب األولوي&ة الت&ي يكش&ف عنھ&ا البح&ث االجتم&اعي ع&ن
الحالة  ،وتصدر اللجنة قرارھا بقبول الطلب أو برفضه خالل ثالثين يوما من ت&اريخ رفع&ه إليھ&ا عل&ى أن
يكون القرار الصادر برفض الطلب مسببا ويبلغ القرار إلى صاحب الشأن .
مادة )(9
تصرف المساعدة لمستحقھا شخصيا اعتبارا من أول الشھر التالي لت&اريخ ص&دور ق&رار اللجن&ة بالموافق&ة عل&ى
الطلب  ،فإذا ثبت آن المس&تحق ال يحس&ن التص&رف فيھ&ا ألي س&بب م&ن األس&باب ج&از للجن&ة أن تق&رر ص&رفھا
للولي الشرعي أو الوصي آو القيم أو ألحد أفراد األسرة اآلخ&رين م&ن ذوي األھلي&ة وتج&وز اإلناب&ة ف&ي اس&تالم
المساعدة وذلك بتوكيل معتمد .
مادة)(10
على مستحق المساعدة أو الولي الشرعي أو الوصي أو القيم على حسب األحوال أن يقدم بيانا سنويا ع&ن حال&ة
مستحق المساعدة المالية واالجتماعية بعد مض&ى ع&ام عل&ى اس&تالم المس&اعدة وذل&ك وف&ق الش&روط إل&ى يص&در
بتحدي&&دھا ق&&رار م&&ن ال&&وزير وعلي&&ه أن يبل&&غ اإلدارة ف&&ورا ع&&ن أي تغي&&ر ف&&ي مح&&ل أقامت&&ه أو حالت&&ه المالي&&ة أو
االجتماعية يكون من شأنه سقوط الحق في المساعدة أو تعديل قيمتھا .
مادة )(11
تقوم اإلدارة بتتبع حالة مستحق المساعدة مرتين على األقل كل عام كما يجب أن تقوم بھ&ذا األج&راء إذا تخل&ف
مستحق المساعدة عن تسلمھا دفعتين متتابعتين
ويتم التتبع عن طريق بحث اجتماعي تجري&ه اإلدارة  ،وذل&ك لتحدي&د المرك&ز الق&انوني لمس&تحق المس&اعدة وم&ا
يكون قد طرأ من تغير على حالت&ه المادي&ة أو االجتماعي&ة و للجن&ة عل&ى ض&وء النت&ائج الت&ي يس&فر عنھ&ا البح&ث
االجتماعي المشار إليه في الفقرة السابقة وبمراعاة أحكام ھذا القانون أو اللوائح الص&ادرة بموجب&ة  ،أن تص&در
قرارا مسببا بزيادة المساعدة أو إنقاصھا أو إسقاطھا .
مادة )(12
إذا لم يطالب مستحق المساعدة بما يستحقه بع&د مض&ي ثالث&ة اش&ھر م&ن ت&اريخ علم&ه باس&تحقاقه س&قط حق&ه ف&ي
المبلغ المستحق ويسقط حقه في المساعدة نھائيا إذا لم يطالب بھا صاحبھا خ&الل س&تة اش&ھر م&ن ت&اريخ ربطھ&ا
أو صرف المبلغ إليه ن ما لم يقدم عذرا تقبله اللجنة وكل شخص يسقط حقه في المساعدة أو المكأف&اة ال يج&وز
أن يحل غيره محله في االستحقاق .
مادة )(13
لكل م&ن ص&در ق&رار ب&رفض طلب&ه أو بإنق&اص المس&اعدة المس&تحقة ل&ه أو بإس&قاط حق&ه فيھ&ا أن ي&تظلم م&ن ھ&ذا
القرار إلى الوزير خالل ستين يوما من تاريخ إبالغه بھذا القرار .
مادة )(14
يتم الفصل في التظلم المشار إليه في المادة ) (13من ھذا القانون بمعرفة لجن&ة تظلم&ات يص&در بتش&كيلھا ق&رار
من الوزير وترفع اللجنة توصيتھا في شأن التظلم إلى ال&وزير ف&ي م&دة ال تج&اوز ثالث&ين يوم&ا م&ن ت&اريخ تس&لم
التظلم ويكون قرار الوزير نھائيا .
مادة )(15

إذا توفي مستحق المساعدة االجتماعية صرفت ألسرته المبالغ التي كان يستحقھا قبل وفاته  ،وإذا كان المتوفى
ھو الزوج استمر صرف المساعدة المستحقة له قبل وفاته إلى أرملته والى حين انتھاء عدتھا الشرعية .
مادة )(16
ال يجوز التنازل عن المساعدة أو الحجز عليھا إال وفاء لنفق&ة محك&وم بھ&ا الح&د أف&راد األس&رة ال&ذين يس&تفيدون
من أحكام ھذا القانون  ،وبما ال يجاوز نصف المساعدة المستحقة وفي حدود المبالغ المقررة لكل فرد .

الباب الخامس
مادة )(17
للوزارة الحق في إسقاط المساعدة واسترداد ما صرف منھا دون وجه حق إذا كان من تقررت له المس8اعدة
قد آتى فعال من األفعال التالية  ،وذلك دون اإلخالل بالمسئولية الجنائية :
 .1اإلدالء ببيان&ات غي&ر ص&&حيحة  ،مت&ى ترت&&ب عليھ&ا م&&نح المس&اعدة أو زيادتھ&&ا أو االس&تمرار ف&&ي
صرفھا دون وجه حق.
 .2تزوير محرر أو استعمال محرر مزور ،متى ترتب عل&ى األخ&ذ ب&ه م&نح المس&اعدة أو زيادتھ&ا
أو االستمرار في صرفھا دون وجه حق .

الباب السادس
أحكام ختامية
مادة )(18
تشكل اللجنة بقرار من الوزير ويحدد ھذا القرار القواعد المتعلقة بنظام العمل فيھا .
مادة )(19
تمنح مساعدة إغاثة عاجلة لألسر واألفراد لمواجھة النكبات والكوارث العامة والخاصة بقرار من الوزير وذلك
وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي ينظم قيمة ھذه المساعدات والقواعد المتعلقة بصرفھا .
مادة )(20
تنظم بقرار من الوزير إجراءات وقواعد الكشف الطبي حسب أنظمة وزارة الصحة  ،وذلك في الحاالت التي
تستلزم توقيع ھذا الكشف .
مادة )(21
يصدر الوزير اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ ھذا القانون .

مادة )(22
يلغى القانون االتحادي رقم ) (13لسنـــــــــة 1981
مادة )(23
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام ھذا القانون .

مادة )(24
ينشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية  ،ويعمل به من تاريخ نشره .

زايد بن سلطان آل نھيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

