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رعاية االجتماعية

 م١٩٩٦لسنة ) ٣١(قانون رقم 
 بشأن الرعاية االجتماعية

 -:باسم الشعب
 -:رئيس الجمهورية

 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية
 . موافقة مجلس الوراء ومجلس النوابوبعد

 الباب األول
 تعاريف واحكام عامه

 الفصل االول
 التسمية والتعاريف

 ).قانون الرعاية االجتماعية( يسمى هذا القانون )١(مادة
 يكون لأللفاظ الواردة في هذا القانون المعاني الموضحة ازاءها مـا لـم              )٢(مادة

 :تدل القرينه على خالف ذلك
 .الجمهورية اليمنية: الجمهورية .١
 .وزارة التأمينات والشئون االجتماعية والعمل:الوزارة .٢
 .وزير التأمينات والشئون االجتماعية والعمل: الوزير .٣
هي اإلدارة المعنية بتنفيذ احكام هذا القانون       : الجهة اإلدارية المختصة   .٤

 .في ديوان الوزارة او فروعها في الوحدات اإلدارية 
 .رعاية االجتماعيةصندوق ال: الصندوق .٥
 .مجلس ادارة صندوق الرعاية االجتماعية: المجلـس .٦
هي اللجنة التي يتم تشكيلها من وزير الصحة        : اللجنة الطبية المختصة   .٧

العامة بالتنسيق مع الوزير والتي تتولى الفحص الدوري للحاالت المحالـة           
 .اليها من الجهة اإلدارية المختصة وفقا الحكام هذا القانون

هو الموظف الذي تم اعداده علميا ومهنيا للقيـام         : حث االجتماعي البا .٨
 .بعملية البحث االجتماعي 

هو دراسة الحالة مكتبيا وميدانيا لجمع المعلومـات        : البحث االجتماعي  .٩
عن الحالة المتقدمة بطلب المساعد وتقصـي ظروفهـا الماديـة لمعرفـة             

 .استحقاقها طبقا الحكام هذا القانون
هي الدور التي تنشأ من قبل الـوزارة او         : الجتماعيةدور الرعاية ا   .١٠

تحت اشرافها ويقدم فيها للمعوقين او المسنين  او األيتام خدمات الرعايـة             
 .االجتماعية

هي الخـدمات االجتماعيـة والمهنيـة       : التأهيل المهني واالجتماعي   .١١
المختلفة الالزمة لتمكين  المعاق كليا من تحقيق التكيف واالنـدماج فـي             

٤٠١



 
رعاية االجتماعية

جتمع واستعادة قدرته على مباشرة عمله األصـلي او اداء أي عمـل             الم
 .يتناسب مع حالته او االستقرار فيه

هي المساعدات النقدية او العينية او كالهما       : المساعدات االجتماعية  .١٢
 .التي تصرف للحاالت المشمولة وفقا الحكام هذا القانون

هما التي تصرف   هي المساعدات النقدية او العينية او كال      : اإلغاثـة .١٣
لألفراد واألسر نتيجة ظروف طارئه مثل حاالت الكوارث والنكبات العامة          

 .والفردية وحاالت التهجير والتوطين وليست لهذه المساعدات صفة الدوام
كل ما يحصل عليه الفرد او األسرة من ايراد نقدي او عيني            : الدخل .١٤

 .او كالهما سواء كانت مستمرة او منقطعة او عارضه
كل مجموعة مكونة من الـزوج او الزوجـة او كالهمـا            : سرةاأل .١٥

واألبناء القصر أن وجدوا وكذلك األب او األم او الجد والجدة او كالهمـا              
 .او األخ واألخت إن وجدوا وكان رب األسرة هو العائل الوحيد لهم

هو القائم عليها باإلنفاق المتولي لرعايتها فـي جميـع          : رب األسرة  .١٦
 .الشئون
األوالد المعالون والبنات المعاالت ، االبناء الذكور الـذي ال          : االبناء .١٧

عشرون سنه وملتحقون بالتـدريب او التعلـيم ولـم        )٢٠(يزيد سنهم على    
يتزوجوا ولم يلتحقوا بأي عمل ويجوز استثنائهم من شرط السن المحدد إذا            

 .سنه)٢٥(واصلوا التعليم الجامعي شريطة اال يتجاوز سن 
 .وجن او يلتحقن بعملحتى يتز: البنات .١٨
سنه والذين توفي أبـوهم او      )٢٠(األوالد الذين يتجاوز سنهم     : األيتام .١٩

توفي األبوان او مجهولي األب او األبوين او كانوا ملتحقـون بـالتعليم او              
 .عام)٢٥(التأهيل او التدريب شريطة اال يتجاوز سنهم 

متلكـات  الذين ال يوجد لديهم مصدر للعيش او م       : الفقراء والمساكين  .٢٠
 .ثابته او منقوله عدا السكن الشخصي

هي كل امراه توفي زوجها او طلقها ولـم         : المرأة التي ال عائل لها     .٢١
عاما ولـم   )٣٠(تتزوج سواء كان لها اوالد أم ال او تلك التي تجاوز سنها             

يسبق لها الزواج ويشترط في كل هذه الحاالت ان تكون غير قادره علـى              
ابت وليس لها عائل شرعي قادر على اعالتهـا         العمل وال يكون لها دخل ث     

 .إذا لم تتمكن من الحصول على عمل
هي التي يكون عائلهـا الوحيـد       : اسر الغائب غيبة منقطعة والمفقود     .٢٢

مفقود او غائب وال يعرف له عنوان او مكان وال ينفق عليها وتكون صلته              
 .باالسره قد انقطعت نهائيا ولمدة ال تقل عن عام كامل

٤٠٢



 
رعاية االجتماعية

هي األسرة التي يكون عائلها الوحيد قـد صـدر          : مسجوناسرة ال  .٢٣
ضده حكم قضائي نهائي بالسجن يزيد على سنه ولم يكن لديها مصدر آخر             

 .للدخل
كل شخص ذكر او انثى اطلـق سـراحه مـن           : الخارج من السجن   .٢٤

السجن ويشترط اال تقل المدة التي قضاها في السجن عن ثالثة اشهر على             
ادى الى تعطله عن العمل او انقطاع دخلـه او          األقل وان يكون سجنه قد      

نقص هذا الدخل إلى اقل من المساعدة المستحقة او يكون قد فقـد عملـه               
 .األصلي بسبب السجن

كل شخص ذكر او انثى ثبت مـن        ): عجزا كليا مستديما  (العاجزون .٢٥
الفحص الطبي انه غير قادر على القيام بأي عمل يكسب منه قوتـه امـا               

مة او اعاقة بسبب الشيخوخة ويراعى اثبات درجـة         لمرض او اصابة عا   
العجز عن العمل ونسبته من قبل اللجنة الطبية المختصة فيما عدى حالـة             

 .الشيخوخة
كل ذكر او انثى ثبت من الفحص       ): عجزا جزئيا مستديما  (العاجزون .٢٦

الطبي انه قد اصيب بعجز جزئي مستديم بسبب عاهة او اصابة او مرض             
العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة أي عمل          شريطة ان يكون هذا     

بصورة جزئية مستديمة ويراعى في هذه الحالة اثبات درجة العجز ونسبته           
 .بقرار من اللجنة الطبية المختصة

كل فرد ذكر او انثى ثبت من الفحص        ): عجزا كليا مؤقتا  (العاجزون .٢٧
ة ان  الطبي انه قد اصيب بعجز كلي مؤقت ألي سبب من أألسباب شـريط            

يكون هذا العجز قد أدى إلى عدم قدرته كليا مزاولة عمله او أي عمل آخر               
ولمدة ال تقل عن ثالثة اشهر وترتب على ذلك انقطاع دخله الذي تعتمـد              
عليه في معيشته واسرته او نقص هذا الدخل ويحتاج لشـفائه إلـى فتـرة           

 .عالج ال تقل عن ستة أشهر
د ذكر او انثـى ثبـت مـن         كل فر ): عجزا جزئيا مؤقتا  (العاجزون .٢٨

الفحص الطبي انه قد اصيب بعجز جزئي مؤقت بسبب عاهة او اصابة او             
مرض شريطة ان يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولـة              
أي عمل لمدة معينة ويراعى في هذه الحالة قدرته على مزاولة أي عمـل              

لجنـة الطبيـة    كما يراعى اثبات درجة العجز ومدته ونسبته بقرار مـن ال          
 .المختصة

 الفصل الثاني
 االهداف واالحكام العامة

 -: يهدف هذا القانون إلى)٣(مادة

٤٠٣



 
رعاية االجتماعية

االسهام في تقديم المساعدة العينية والنقديـة للمحتـاجين مـن األسـر              .١
واألفراد لرفع المستوى المعيشي واالجتماعي لذوي الحاجـة ومحاربـة          

كالتواكل واالعتماد علـى  العادات والسلوكيات السيئة التي يمكن ان تنشأ       
 .مساعدة الدولة والتسول والتشرد وغيرها من العادات السيئة 

تأمين الرعاية والحماية لألفراد واألسر المشمولة بالمساعدات االجتماعية         .٢
 .من ذوي الحاجة والعوز ومخاطر  االنحراف االجتماعي

سـاعدة  االستقرار النفسي واالجتماعي ألولئك المحتاجين بكل اشكال الم        .٣
العينية والنقدية والتأهيلية وتوفير الوسائل الكفيلة بتهيئتهم للعمل النافع في          

 .المجتمع
توجيه االمكانيات المتاحة نحو تنمية الطاقات البشرية المعطلة وتأهيلهـا           .٤

 .او اعادة تأهيلها وتأمين التحاقها باالعمال ومشاركتها في بناء المجتمع
بين الدولة والمجتمع وتعزيز التكافل بـين       تعزيز قيم التعاون االجتماعي      .٥

أفراد المجتمع بدعم عالقات المحتاجين بذويهم وحماية او اصر القربـي           
 .والتماسك االجتماعي في األسرة اليمنية

االسهام في مساعدة االفراد واألسر في حالة تعرضهم للكوارث والنكبات           .٦
مشكالت المترتبة  الفردية والعامة وتمكينهم من التغلب على المصاعب وال       

 .عن هذه الكوارث
 -: ال تسري احكام هذا القانون على الحاالت التالية)٤(مادة
 .المستفيدين من أحكام قانون التأمينات والمعاشات .١
 .المستفيدين من احكام قانون التأمينات االجتماعية .٢
 .المستفيدين من احكام قانون رعاية اسر الشهداء .٣
عاشات تساوي قيمة المساعدات التـي      المستفيدين الذي يحصلون على م     .٤

 .يحصلون عليها وفقا لهذا القانون
 تصرف المساعدة باسم رب االسرة او القيم عليها في جميـع الحـاالت              )٥(مادة

 .باستثناء االيتام فتصرف باسم اليتيم االكبر او من يحدده حكم قضائي
 
 

 الباب الثاني
 المشمولين  بالمساعدات وشروطها

 الفصل االول
 مشمولين بالمساعداتال

) ١٢( يكون الحق في الحصول على المساعدة الدائمة وفقا لنص المـادة           )٦(مادة
 -:من هذا القانون الحاالت التالية

 .األيتام .  أ

٤٠٤



 
رعاية االجتماعية

 .المرأة التي ال عائل لها .  ب
 .المصابون بالعجز الكلي الدائم. ج
 .المصابون بالعجز الجزئي الدائم. د

 .الفقراء والمساكين. هـ
حق الزوجات الالتي فقدن عائلهن، وذلك ألي سبب مـن األسـباب             تست )٧(مادة

مساعدة بحسب حالتهن وفقا الحكام هذا القانون فإذا توفيـت إحـداهن او             
 .تزوجت او سجنت او فقدت استحق أوالدها مساعدة بحسب حالتهم

) ١٢( يكون الحق في الحصول على المساعدات المؤقته وفقا لنص المادة          )٨(مادة
 :نون الحاالت التاليةمن هذا القا

 .المصابون بالعجز الكلي المؤقت -١
 .المصابون بالعجز الجزئي المؤقت -٢
 .اسرة الغائب او المفقود -٣
 .اسرة المسجون -٤
 .الخارج من السجن -٥

وتجدد المساعدات المؤقته كل سنه إذا ثبت بالبحث االجتمـاعي والميـداني          
ها ثالث سنوات   والمكتبي استمرار استحقاق الحالة على  اال يتجاوز تجديد        

ويمكن تجديد المساعدة الكثر من ثالث سنوات بقرار مـن الـوزير عـدا              
الخارج من السجن فال يجوز ان تمنح له المساعدة لمدة اكثر من ستة اشهر              

 .من تاريخ خروجه من السجن
 تصرف مساعدات نقدية او عينية دفعة واحدة للحاالت واألسـر التـي             )٩(مادة

إلى انقطاع دخلها او لم تمكنها مواردهـا او         تعرضت لظروف طارئة أدت     
امكانياتها من مواجهتها بما في ذلك الحاالت المسـتفيدة مـن المسـاعدات             
االجتماعية الدائمة على أن ال يتجاوز صرف المسـاعدة الفوريـة للحالـة             
الواحدة عن مرتين في السنة وتحدد فئات المساعدات الفوريـة و انواعهـا             

 . انتفاعها بقرار من الوزيروقيمتها وشروط و اوضاع
 تصرف مساعدات نقدية او عينية او كالهما فـي حـاالت الكـوارث              )١٠(مادة

والنكبات الجماعية والفردية للمستفيدين من المساعدات االجتماعية الدائمـة         
او المؤقته وغيرهم دون تفرقه وفقا للشروط واألوضـاع والقواعـد التـي       

 .اءيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزر
يستحق طالب المساعدة مساعدة كاملة إذا لم يكن له وألسرته دخال           .  أ )١١(مادة

 .يساوي على األقل المساعدة المحددة طبقا الحكام هذا القانون

٤٠٥
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إذا كان للمشمول بالمساعدة االجتماعيـة دخـال آخـر خفضـت            .ب
 .المساعدة بمقدار الدخل على أن يكون هذا الدخل ثابتا

 ثابتا يساوي على أألقل المساعدة االجتماعية سقط        إذا كان له دخال   . ج
 .حقه في المساعدة

أما إذا كان الدخل ال يساوي المساعدة االجتماعية التـي يسـتحقها            . د
طبقا الحكام هذا القانون فإنه يستحق مع الدخل نسبة مـن المسـاعدة             

 .تكون مساوية لما يستحقه من مساعدة اجتماعية وفقا لحالته
 الفصل الثاني

 الشروط العامة للمساعدة
أن ال يكـون    ) ٨،٧،٦( يشترط في جميع الحاالت المذكورة في المواد         )١٢(مادة

لطالب المساعدة او اسرته أي مصدر من مصادر الدخل او ممتلكات يمكن            
ان تدر عليه دخال وأن ال يكون في أألسرة من هو قادر على العمـل وال                

 .ليهيوجد من هو قادر وملزم شرعا باالنفاق ع
 يشترط لتقرير المساعدة أن يتقدم طالب المساعدة بطلب إلـى الجهـة             )١٣(مادة

اإلدارية المختصة التي توجد في نطاق  الوحدة اإلدارية التي يسكنها وذلك            
على استمارة طلب المساعدة تعدها الجهة اإلدارية المختصة بديوان الوزارة          

 بها قرار من الـوزير      مصحوبة بجميع المستندات المؤيدة له والتي يصدر      
ويكون البحث االجتماعي والمكتبي والميداني شرطا ضـروريا لصـرف          

 .المساعدة
 على الباحثين االجتماعيين العاملين في الجهات اإلداريـة المختصـة           )١٤(مادة

التحقق والتأكد والتعرف على حالة طالـب المسـاعدة بواسـطة البحـث             
ستندات المدعمة والمؤيدة لطالب    الميداني، ومن خالل اإلطالع على كافة الم      

المساعدة وعلى الجهات اإلدارية المختصة ذات العالقـة تسـهيل مهمـة            
 .الباحثين االجتماعيين في انجاز مهامهم في اطار الوحدة اإلدارية

 يتم البت في الطلب من قبل الجهة اإلدارية المختصة بقرار مسبب وفقا             )١٥(مادة
من تاريخ تقديم الطلب ويبلـغ صـاحب        الحكام هذا القانون خالل شهرين      

 .الطلب بالموافقة من عدمها وفي مدة ال تتجاوز اسبوعا بعد البت 
 لصاحب الطلب حق االعتراض على قرار الجهة اإلدارية المختصـة           )١٦(مادة

خالل شهرين من تاريخ إبالغه وفقا للتعليمات والنظم التي يصدر بها قرار            
 .من الوزير

 لطالب المساعدة قريب قادر وملزم شرعا باالنفاق عليـه           إذا وجد أن   )١٧(مادة
ولكنه ال يعوله فعلى الجهة اإلدارية المختصة في الوحدة اإلداريـة التـي             
يسكنها طالب المساعدة توجيهه لالستفادة من هذا القريب او مقاضاته لـدى            

٤٠٦



 
رعاية االجتماعية

الجهات القضائية المختصة حتى يلتزم بكفالته وإذا ثبت أن طالب المساعدة           
يقم بأي اجراءات لمقاضاة هذا القريب خالل شهرين من تاريخ توجيهـه            لم  

فإنه يجوز بقرار من الوزير ايقاف اجراءات تقريـر المسـاعدة وتوقيـف             
 .صرفها

 يصدر الوزير القرارات والتعليمات الخاصة بشـروط و اوضـاع و            )١٨(مادة
 اجراءات طلب المساعدة والمستندات المؤيدة لطالـب المسـاعدة، وكـذلك        

إجراءات البحث االجتماعي وغير ذلك من االجراءات المنصوص عليهـا          
 .في هذا القانون

 على المستفيد من المساعدة تقديم بيان وفقا للنموذج الذي تعده الجهـة             )١٩(مادة
اإلدارية المختصة بالوزارة في نهاية كل سنة وإذا لم يقدم صاحب المساعدة            

لمادية في موعد اقصاه شـهر مـن        البيان السنوي عن حالته االجتماعية وا     
نهاية السنة المالية يتم توقيف صرف مستحقاته حتى يقوم بتقـديم البيـان             

 .السنوي عن حالته
 يجب على المستفيد من المساعدة أن يبلغ الجهة اإلداريـة المختصـة             )٢٠(مادة

خالل مدة اقصاها شهرين عن حالة وقوع أي تغيير في حالته او حالـة أي               
 اسرته المادية واالجتماعية او تغيير محل اإلقامة وإذا حـدث      فرد من افراد  

أي ظرف طارئ لرب األسرة نفسه على افراد اسرته ان يقومـوا بتبليـغ              
 .الجهة اإلدارية المختصة

 تقوم الجهة اإلدارية المختصة بإجراء التتبع الميداني مرة كـل سـنة             )٢١(مادة
تأكد من أن األسباب التـي ادت إلـى         للمستفيدين من المساعدات، وذلك لل    

منحهم المساعدة مازالت قائمة وللتأكد من صـحة البيانـات التـي قـدمها           
 .المستفيدون من عدمه

 في حالة زوال األسباب التي أدت إلـى مـنح المسـاعدة او حـدوث                )٢٢(مادة
متغيرات بالزيادة او النقصان تعدل المساعدة او توقف او تلغى طبقا لنتائج            

 .الجتماعي واحكام هذا القانونالبحث ا
 يكون التعديل او االيقاف او االلغاء بالنسبة للمساعدة اعتبارا مـن أول             )٢٣(مادة

 .الشهر التالي الذي حدث فيه التغيير
 إذا حصل مستحق المساعدة على مبالغ نقدية او ميـراث او هبـة او               )٢٤(مادة

صرف المسـاعدة   وصية تزيد قيمتها عن اجمالي المساعدة    لسنة يوقف            
ويوجه المستفيد الستثمار ما حصل عليه في ما يعود عليه وعلـى أسـرته              

 .بالنفع
 في حالة وفاة المستفيد من المساعدة ولم يكن له اسـرة توقـف عنـه                )٢٥(مادة

المساعدة وتورد لصالح صندوق الرعاية االجتماعية ، وفي حالـة وجـود            

٤٠٧



 
رعاية االجتماعية

سرة طبقـا الحكـام هـذا       أسرة له مستحقه يتم تعديل المساعدة لصالح األ       
 .من هذا القانون) ٧(القانون مع مراعاة المادة 

 الفصل الثالث
 الخدمات والتأهيل

 يحق للوزير باالتفاق مـع الـوزير المخـتص أن يمـنح مسـتحقي               )٢٦(مادة
المساعدات االجتماعية الحق فـي الحصـول علـى الخـدمات الصـحية             

 .والتعليمية
 -:ا يلي على الوزارة االهتمام بم)٢٧(مادة

رعاية األسرة المشمولة بنظام الرعاية االجتماعية وفقا ألحكام هـذا           .  أ
القانون تربويا واجتماعيا وثقافيا، وكذلك تبصيرها بمخـاطر و اضـرار           

 .السلوك االجتماعي السلبي
دراسة أوضاع األفراد واألسر المشمولة وتشخيص القـادرين علـى           .  ب

دريبهم وتوفير فرص متنوعة    العمل كليا او جزئيا والعمل على تأهيلهم وت       
 .للعمل

 يعطي األولوية في الحصول على المساعدة لطالبها إذا قبل هو او احد             )٢٨(مادة
افراد اسرته االلتحاق بمركز من مراكز التدريب والتأهيل او االلتحاق بعمل           
او وظيفة أو مشروع انتاجي يتناسب مع قدرته وتم توفيرها لـه بمعاونـة              

 .ختصةالجهة اإلدارية الم
 تمنح الوزارة للمعاق شهادة بعد اكماله عملية التأهيل تبين فيها المهنـة         )٢٩(مادة

التي تم تأهيله عليها ، وعلى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية الحاق            
المعاقين الذين يتخرجون من معاهد التأهيل والتدريب المهنـي باالعمـال           

سات و االجهـزة الحكوميـة وغيـر        المناسبة لقدراتهم و امكانياتهم بالمؤس    
الحكومية وعلى هذه الجهات ووزارة الخدمة المدنية قبول مـن ترشـحهم            

من عدد العاملين لـديها طالمـا       % ٥الوزارة للعمل بها وبنسبة ال تتجاوز       
 .وجدت الكفاءة لدى المعاقين الداء اعمالهم

نوحة عن   يجوز الجمع بين المساعدات االجتماعية والمخصصات المم       )٣٠(مادة
دورات التدريب والتأهيل أو أي مساعدات نقدية  او عينية أخرى تقتضيها            

 .حاالت وظروف طارئة للمستفيد من المساعدات االجتماعية
 الباب الثالث

 صندوق الرعاية االجتماعية
 الفصل األول

 اهداف ونشاط الصندوق
متـع   ينشأ بموجب هذا القـانون صـندوق للرعايـة االجتماعيـة ويت            )٣١(مادة

 .بالشخصية االعتبارية، ويكون له ذمة مالية مستقلة

٤٠٨



 
رعاية االجتماعية

 يكون المركز الرئيسي للصندوق العاصمة صنعاء، وينشأ له فروع او           )٣٢(مادة
 .مكان في مختلف محافظات الجمهورية

 يكون لصندوق الرعاية االجتماعية حق تملـك وتـأجير واسـتئجار            )٣٣(مادة
 .، وذلك في سبيل تحقيق أهدافهاألموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف

 يهدف الصندوق إلى المساهمة الفاعلة لتخفيف وطـأت وشـدة الفقـر             )٣٤(مادة
 .ورفع المعاناة عن الفقراء الناجمة عن اإلجراءات االقتصادية

 لتحقيق األهداف يتولى الصندوق تقديم العـون والمسـاعدة للفقـراء            )٣٥(مادة
 .والمعوزين والمساكين

 الفصل الثاني
 دارة الصندوقإ

 -:يدار الصندوق عن طريق مجلس ادارة يشكل على النحو التالي.  أ)٣٦(مادة
 رئيسا       الوزير -١ 
 نائبا للرئيس      نائب وزير المالية-٢ 
  وكيل وزارة الشئون االجتماعية -٣ 

 عضوا       والعمل لقطاع الرعاية االجتماعية
 وكيل وزارة اإلدارة المحلية  -٤ 

 عضوا          لقطاع المجالس المحلية    
 عضوا     رئيس مصلحة الواجبات-٥ 
  شخصيتان اجتماعيتان من المنظمات -٦ 

 عضوان                       غير الحكومية
 مقـررا     المدير التنفيذي للصندوق-٧ 

 .يكون مجلس ادارة الصندوق غير متفرغ. ب 
ر او كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوى         يجتمع المجلس كل ثالثة اشه     )٣٧(مادة

 .خطية من رئيسة او من ينوبه
 يتم تعيين الشخصيتين االجتماعيتين من المنظمات غير الحكومية مـن           )٣٨(مادة

قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلـس بعـد     
 .موافقة إدارة الصندوق

ثلثي اعضاء المجلـس     تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها        )٣٩(مادة
وتصدر قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح         

 .الجانب الذي منه الرئيس
 مجلس اإلدارة هو السلطة اإلدارية العليا للصندوق ولـه الصـالحيات           )٤٠(مادة

الكاملة في االشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبـرامج          

٤٠٩



 
رعاية االجتماعية

ق أغراض الصندوق ضمن حدود القوانين النافذة وله        التي تهدف إلى تحقي   
 -:على وجه الخصوص ممارسة المهام واالختصاصات التالية

رسم السياسة ووضع الخطط وتسيير االعمال واقرار اللوائح اإلدارية          -أ 
والمالية المنظمة لها بما يتمشى مع االحتياجات المطلوبـة واالمكانيـات           

 .ةالمتاحة وأحكام التشريعات النافذ
إقرار الخطط والبرامج المتعلقة بالحصول علـى التمويـل الـالزم            -ب 

للصندوق من مختلف المصادر المحلية والعربيـة و االجنبيـة ووضـع            
الخطط المناسبة لتحصيلها وتوريدها وصرفها وفقا الحكام هـذا القـانون           

 .والتشريعات النافذة
ـ           -ج  ة تحديد األولويات ألنشـطة الصـندوق بالنسـبة للمنـاطق المختلف

والمستفيدين تبعا للتعداد السكاني وحجم ظاهرة الفقر وتحديـد الشـرائح           
والفئات واألسرة واألفراد المنتفعين من الصندوق وشـروط اسـتحقاقها          
المحددة بهذا القانون ومقادير المساعدات المستحقة لكل فئة ونوعها بقرار          

 .من المجلس 
  .اقرار الدراسات والبحوث المتعلقة باهداف الصندوق -د 
اقرار اللوائح التنظيمية والمالية للصندوق بما يكفل تحقيق أغراضـه           -ه 

 .وفقا للتشريعات النافذة
اقرار مشروع الموازنة سنويا والحساب الختامي تمهيدا لتقديمها إلـى           -و 

 .الجهة المختصة العتمادها
 -: يتولى رئيس المجلس ما يلي)٤١(مادة

 .تحديد جدول االعمالالدعوة النعقاد المجلس في مواعيده المحددة و -أ 
متابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس ومتابعة التقارير مع االشـارة إلـى             -ب 

 .أسباب ومبررات التأخير او عدم تنفيذ هذه القرارات
تقديم التقارير الدورية للمجلس عن األعمال الجارية ومسـتوى تنفيـذ            -ج 

 .الخطط والبرامج المرسومة
 .نه او يكلفه بها المجلستنفيذ المهام والمسئوليات التي تطلب م -د 
 .التوقيع على العقود واالتفاقيات نيابة عن المجلس طبقا للتشريعات النافذة -ه 
تمثيل الصندوق امام القضاء والغير ولـه ان يفـوض نائبـه او المـدير         -و 

 .التنفيذي في ذلك
اصدار قرار تعيين موظفي الصندوق وفروعه ومكاتبه وانهاء خـدماتهم           -ز 

 .بية عليهم طبقا للتشريعات النافذةوتوقيع الجزاءات التأدي
 .أية مهام يكلف بها من قبل المجلس بالتشاور مع المدير التنفيذي -ح 

٤١٠



 
رعاية االجتماعية

 يجوز للمجلس في الحاالت التي تقتضيها الضرورة استدعاء من يراه           )٤٢(مادة
مناسبا من الخبراء واألخصائيين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق           

 .التصويت 
المحافظات لجان تنفيذية للصندوق على غرار التشكيل فـي          تشكل في    )٤٣(مادة

 .المجلس
 يعين المدير التنفيذي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاء            )٤٤(مادة

 .على عرض رئيس مجلس ادارة الصندوق بعد موافقة المجلس
 -: يتولى المدير التنفيذي ممارسة المهام واالختصاصات التالية)٤٥(مادة

 .رات المجلستنفيذ قرا -أ 
 .تصريف الشئون المالية واإلدارية للصندوق -ب 
اتخاذ التدابير الالزمة لضمان تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقـرارات           -ج 

 .النافذة من قبل العاملين بالصندوق
 .تنظيم ووضع خطط نشاط الصندوق ومتابعة اقرارها وتنفيذها -د 
ـ        -ه  ندوق واقتـراح   األشراف على الموظفين والمستخدمين العـاملين بالص

 .تعيينهم وترقيتهم وندبهم وإنهاء خدماتهم  وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم
اعداد تقارير دورية نصف سنوية عن أنشطة الصندوق وعن مسـتويات            -و 

 .األداء والمشاكل التي تعترض سير العمل واقتراح الحلول المناسبة
تامي وعرضها  اعداد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق والحساب الخ       -ز 

 .على المجلس 
 .أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسة -ح 
 -: تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية)٤٦(مادة

 .الدعم السنوي الذي تخصصه الحكومة من الميزانية العامة -أ 
المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة من األفراد والهيئات والمؤسسات         -ب 

 .عربية والدوليةالمحلية وال
 .ما يخص الصندوق من أموال الزكاة -ج 
 .الرديات واالستقطاعات والتخفيضات على المستفيدين -د 
 .ربع استثمارات أموال الصندوق -ه 
 .أية موارد أخرى -و 
 يكون للصندوق موازنة تقديرية مستقلة تعد وفقا للتشريعات السـارية           )٤٧(مادة

 .وتعتبر أموال الصندوق من األموال العامة
 -: يتبع الصندوق األنظمة التالية)٤٨(مادة

٤١١



 
رعاية االجتماعية

تطبيق االنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في الموازنـة العامـة            -أ 
 .للدولة الجهاز اإلداري

مسك الحسابات استنادا إلى اسس محاسبية تعكس نشاط الصندوق وقيـد            -ب 
 .ايراداته ونفقاته وفقا للنظام المحاسبي الحكومي

وائم المركز المالي ورفعها إلى وزارة المالية       اعداد الحسابات الختامية وق    -ج 
والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك خالل ثالثة اشهر مـن نهايـة            

 .السنة المالية
متابعة المصادقة على حسابه الختامي وفقا لإلجراءات القانونية المقررة           -د 

 .بالنسبة للحساب الختامي للميزانية العامة للدولة
نة المالية للصندوق في بداية السنة الماليـة للدولـة وتنتهـي             تبداء الس  )٤٩(مادة

بنهايتها ما عدا سنة االساس فتبداء من تاريخ سريان هذا القانون وتنتهـي             
 .بنهاية السنة المالية للدولة

 يخضع الصندوق للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبـل وزارة           )٥٠(مادة
 .لمحاسبة طبقا للقوانين النافذةالمالية والجهاز المركزي للرقابة وا

 تصدر اللوائح التنظيمية والمالية واإلداريـة للصـندوق بقـرار مـن             )٥١(مادة
 .الوزير

 الباب الرابع
 العقوبــات

 -: يحرم المستفيد من حق المساعدة في الحاالت التالية)٥٢(مادة
إذا ثبت بالبحث االجتماعي عدم توفر الشروط المنصوص عليها في هذا            -أ 

 .نونالقا
 .إذا فقد احد شروط االستحقاق المنصوص عليها في هذا القانون  -ب 
إذا قدم معلومات او بيانات مخالفة وغير صحيحة لغرض الحصول على            -ج 

 .المساعدة او الحصول على منفعة إضافية ال يستحقها قانونا
اخفاء معلومات قد تؤدي إلى تعديل مساعدته بالتخفيض طبقـا الحكـام             -د 

 .القانون
هو او زوجته أو أي من أفراد أسرته محاال للعمل او التأهيل أو             إذا كان    -ه 

التدريب او ممارسة نشاط انتاجي وتم توجيهه إلى وظيفة أو عمل مناسب            
 .ورفض ذلك دون عذر مقبول

 إذا ثبت أن المستفيد من المساعدة كان قد تقدم ببيانات ومستندات غير             )٥٣(مادة
ت بغير وجـه حـق فالجهـة        صحيحة ترتب عليها حصوله على المساعدا     

اإلدارية المختصة تتخذ كافة اإلجراءات القانونية ضده وضـد كـل مـن             

٤١٢



 
رعاية االجتماعية

ساعده واشترك معه في ذلك مع مطالبتهما متضامنين برد المبـالغ التـي      
 .حصل عليها بدون وجه حق

  إذا تخلف المستفيد عن استالم استحقاته من المسـاعدة سـته اشـهر               )٥٤(مادة
 .ي مقبول يسقط حقه في المساعدة متتابعة بدون عذر شرع

 يعاقب بالحبس مدة شهر كل من يضبط متسوال وهو من المشـمولين             )٥٥(مادة
بالمساعدات االجتماعية بموجب هذا القانون سواء كان من رب األسرة او           
احد أفرادها ويحرم من المساعدة االجتماعية بتكرار مرات التسول مع عدم           

 .يها قانون آخراالخالل بأي عقوبة أشد ينص عل
 الباب الخامس

 سجل تبادل المعلومات
 ينشأ بالوزارة سجل عام لجمع وتبادل المعلومات يتبع الجهة اإلداريـة            )٥٦(مادة

بديوان الوزارة تقيد فيه بيانات ومعلومات شاملة عن كل األفراد واألسـر            
الذين يحصلون على راتب ومعاشات ومساعدات أيا كان صفتها او جهـة            

ومية او أهلية او غيرها علـى أن تـزوده جميـع المصـالح              صرفها حك 
والهيئات الحكومية وغير الحكومية بكافة البيانات والمعلومات و االسـماء          
الخاصة باالشخاص الحاصلين على رواتب منها او معاشات او مساعدات          

 .وقيمتها ونوعها وتاريخ بداية وجهة صرفها
شخاص المشمولين بالمسـاعدات    كما يقوم السجل بقيد بيانات األسر و اال        

االجتماعية وفقا لهذا القانون وذلك لغرض تبادل المعلومات مـع الجهـات     
 .االخرى ومنع تكرار االستفادة لألفراد او االسر وفقا الحكام هذا القانون

 ينشأ للسجل العام فروع في الجهات اإلدارية المختصة في الوحـدات            )٥٧(مادة
 بتزويـد  السـجل العـام المركـزي بكافـة            اإلدارية وتقوم هذه الجهات   

المعلومات والبيانات المتوفرة لديها اوال بأول ، كما يزودها السجل العـام            
 .المركزي بالمعلومات والبيانات التي يحتاجها

 يكون العمل بهذا السجل وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من             )٥٨(مادة
 .الوزير

 الباب السادس
 انتقاليةاحكام ختامية و

 يتم االنتقال المالي من الحد االدنى إلى الحد االقصى للحاالت السـابقة             )٥٩(مادة
للمستفيدين وفقا لهذا القانون في فترة اقصاها سـته اشـهر مـن تـاريخ               

 .صدوره
 ال يجوز التنازل عن المساعدات او الحجز عليها مهما كانت األسباب            )٦٠(مادة

 .او تعديلها إال وفقا الحكام هذا القانونكما ال يجوز ايقافها او اسقاطها 

٤١٣



 
رعاية االجتماعية

 تستثمر أموال صندوق الرعاية االجتماعية بالطرق المشـروعة لمـا           )٦١(مادة
 .يكفل تنفيذ هذا القانون

 . يصدر الوزير كافة اللوائح والتعليمات النافذة لهذا القانون)٦٢(مادة
ماعي وانظمة  م بشأن الضمان االجت   ١٩٨٠لسنة  ) ٢( يلغى القانون رقم     )٦٣(مادة

المساعدات االخرى التي لها صفة المساعدات او تلك التي ال ينظمهـا أي             
قانون آخر وتدرج الحاالت واألسر المستفيدة منها ضمن هذا القانون فـي            

 .حاالت توفر كافة الشروط وفقا الحكامه
 . يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية)٦٤(مادة

  بصنعاء–ة الجمهورية صدر برئاس
 هـ١٤١٧/جماد االول/٢٧بتاريخ 

 مـ١٩٩٦/أكتوبر/٩الموافق 
 علي عبد اهللا صالح/الفريق     

 رئيس الجمهورية    
 

٤١٤



 
رعاية االجتماعية

 م١٩٩٩لسنة ) ١٧(قانون رقم 
 م١٩٩٦لسنة ) ٣١(بتعديل بعض مواد القانون رقم

 بشأن الرعاية االجتماعية
 -:باسم الشعب

 -:رئيس الجمهورية
 .ع على دستور الجمهورية اليمنيةبعد اإلطال

 .م بشأن الرعاية االجتماعية ١٩٩٦لسنة ) ٣١(وعلى القانون رقم 
 .وبعد موافقة مجلس النواب
 -:أصدرنا القانون اآلتي نصه

-٢٦-٢٤-١٩-١٨-١٦-١٣-١٢-١١-١٠-٩-٨-٤-٢( تعدل المواد  )١(مادة
من القـانون رقـم     ) ٦٢-٥٨-٥٦-٥١-٤٩-٤٨-٤٤-٤٣-٤١-٣٦-٣٢

 -:م  بشأن الرعاية االجتماعية على النحو التالي١٩٩٦ لسنة) ٣١(
 الباب االول

 تعاريف واحكام عامة
 الفصل االول

 التسمية والتعاريف
 يكون لأللفاظ الواردة في هذا القانون المعاني الموضحة ازاءها مـا لـم              )٢(مادة

 :تدل القرينه على خالف ذلك
 .الجمهورية اليمنية:الجمهورية .١
 .تأمينات والشئون االجتماعية والعملوزارة ال:الوزارة .٢
 .وزير التأمينات والشئون االجتماعية والعمل :الوزير .٣
 .صندوق الرعاية االجتماعية :الصندوق .٤
هي ادارة الصندوق المعنية بتنفيذ احكام هذا       : الجهة اإلدارية المختصة   .٥

 .القانون او فروعها في الوحدات اإلدارية
 .ية االجتماعيةمجلس ادارة صندوق الرعا: المجلـس .٦
هي اللجنة التي يتم تشكيلها من وزير الصحة        : اللجنة الطبية المختصة   .٧

العامة بالتنسيق مع رئيس المجلس والتي تتولى الفحص الدوري للحـاالت           
 .المحالة اليها من الجهة اإلدارية المختصة وفقا الحكام هذا القانون

 ومهنيا للقيـام    هو الموظف الذي تم اعداده علميا     : الباحث االجتماعي  .٨
 .بعملية البحث االجتماعي

هو دراسة الحالة مكتبيا وميدانيا لجمع المعلومـات        : البحث االجتماعي  .٩
عن الحالة المتقدمة بطلب المساعدة وتقصي ظروفهـا الماديـة لمعرفـة            

 .استحقاقها طبقا الحكام هذا القانون

٤١٥



 
رعاية االجتماعية

 او  هي الدور التي تنشأ من قبل الـوزارة       : دور الرعاية االجتماعية   .١٠
تحت اشرافها ويقدم فيها للمعوقين او المسنين  او األيتام او غيرهم  ممـن               

 .يستحقون خدمات الرعاية االجتماعية
هي الخـدمات االجتماعيـة والمهنيـة       : التأهيل المهني واالجتماعي   .١١

المختلفة الالزمة لتمكين  المعاق كليا من تحقيق التكيف واالنـدماج فـي             
ى مباشرة عملـه االصـلي او اداء أي عمـل           المجتمع واستعادة قدرته عل   

 .يتناسب مع حالته او االستقرار فيه
هي المساعدات النقدية او العينية او كالهما       : المساعدات االجتماعية  .١٢

 .التي تصرف للحاالت المشمولة وفقا الحكام هذا القانون
هي المساعدات النقدية او العينية او كالهما التي تصرف         : اإلغاثـة .١٣

واألسر نتيجة ظروف طارئه مثل حاالت الكوارث والنكبات العامة         لألفراد  
 .والفردية وحاالت التهجير والتوطين وليست لهذه المساعدات صفة الدوام

كلما يحصل عليه الفرد او األسرة من ايراد نقدي او عينـي            : الدخل .١٤
 .او كالهما سواء كانت مستمرة او منقطعة او عارضه

ن الزوج او الزوجـة او كالهمـا و         كل مجموعة مكونة م   : األسرة .١٥
االبناء القصر ان وجدوا وكذلك األب او األم او الجد والجدة او كالهما او              

 .األخ واألخت  إن وجدوا وكان رب األسرة هو العائل الوحيد لهم
هو القائم عليها باإلنفاق المتولي لرعايتها فـي جميـع          : رب األسرة  .١٦

 .الشئون
لبنات المعالون ، الذين لم يتزوجوا ولـم        األوالد المعالون وا  : االبناء .١٧

 .يلتحقوا بأي عمل
هم األبناء الذين توفي احد أبويهم او كالهما او كانوا مجهولي           :األيتام .١٨

 .األب او األبوين ولم يتزوجوا ولم يلتحقوا بأي عمل
الذين ال يزيد دخلهم الشهري عن الحد األدنـى         : الفقراء والمساكين  .١٩

م ممتلكات ثابتـة او منقولـة عـدا السـكن           لألجور والمرتبات وليس له   
 .الشخصي

هي كل امراه توفي زوجها او طلقها ولـم         : المرأة التي ال عائل لها     .٢٠
عاما ولـم   ) ٣٠(تتزوج سواء كان لها اوالد أم ال او تلك التي تجاوز سنها           

 .يسبق لها الزواج
هي التي يكون عائلهـا الوحيـد       : اسر الغائب غيبة منقطعة والمفقود     .٢١

او غائبا وال يعرف له عنوان او مكان وال ينفق عليها وتكون صلته             مفقودا  
 .باالسره قد انقطعت نهائيا ولمدة ال تقل عن عام كامل

٤١٦



 
رعاية االجتماعية

هي األسرة التي يكون عائلها الوحيد قـد صـدر          : اسرة المسجون  .٢٢
ضده حكم قضائي نهائي بالسجن يزيد على سنه ولم يكن لديها مصدر آخر             

 .للدخل
 شخص ذكر او انثى اطلـق سـراحه مـن           كل: الخارج من السجن   .٢٣

السجن ويشترط اال تقل المدة التي قضاها في السجن عن ثالثة اشهر على             
األقل وان يكون سجنه قد ادى الى تعطله عن العمل او انقطاع دخلـه او               
نقص هذا الدخل إلى اقل من المساعدة المستحقة او يكون قد فقـد عملـه               

 .األصلي بسبب السجن
كل شخص ذكر او انثى ثبت مـن        ): كليا مستديما عجزا  (العاجزون .٢٤

الفحص الطبي انه غير قادر على القيام بأي عمل يكسب منه قوتـه امـا               
لمرض او اصابة عامة او اعاقة بسبب الشيخوخة ويراعى اثبات درجـة            
العجز عن العمل ونسبته من قبل اللجنة الطبية المختصة فيما عدى حالـة             

 .الشيخوخة
كل ذكر او انثى ثبت من الفحص       ): ا مستديما عجزا جزئي (العاجزون .٢٥

الطبي انه قد اصيب بعجز جزئي مستديم بسبب عاهة او اصابة او مرض             
شريطة ان يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة أي عمل              
بصورة جزئية مستديمة ويراعى في هذه الحالة اثبات درجة العجز ونسبته           

 .تصةبقرار من اللجنة الطبية المخ
كل  ذكر او انثى ثبت مـن الفحـص          ): عجزا كليا مؤقتا  (العاجزون .٢٦

الطبي انه قد اصيب بعجز كلي مؤقت ألي سبب من أألسباب شـريطة ان              
يكون هذا العجز قد أدى إلى عدم قدرته كليا مزاولة عمله او أي عمل آخر               
ولمدة ال تقل عن ثالثة اشهر وترتب على ذلك انقطاع دخله الذي يعتمـد              

 في معيشته واسرته او نقص هذا الدخل ويحتاج لشـفائه إلـى فتـرة           عليه
 .عالج ال تقل عن ستة أشهر

كل فرد ذكر او انثـى ثبـت مـن          ): عجزا جزئيا مؤقتا  (العاجزون .٢٧
الفحص الطبي انه قد اصيب بعجز جزئي مؤقت بسبب عاهة او اصابة او             

ـ              ة مرض شريطة ان يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاول
أي عمل لمدة معينة ويراعى في هذه الحالة قدرته على مزاولة أي عمـل              
كما يراعى اثبات درجة العجز ومدته ونسبته بقرار مـن اللجنـة الطبيـة              

 .المختصة
 الفصل الثاني

 األهداف واالحكام العامة

٤١٧



 
رعاية االجتماعية

 ال تسري احكام هذا القانون على الذين يحصلون على دخل يساوي أو             )٤(مادة
 .ألدنى لألجور والمرتباتيزيد عن الحد ا

 الباب الثاني
 المشمولين بالمساعدات وشروطها

 الفصل االول
 المشمولين بالمساعدة

) ١٢( يكون الحق في الحصول على المساعدة المؤقته وفقا لنص المادة            )٨(مادة
 :من هذا القانون الحاالت التالية

 .المصابون بالعجز الكلي المؤقت .١
 .ؤقتالمصابون بالعجز الجزئي الم .٢
 .اسرة الغائب او المفقود .٣
 .اسرة المسجون .٤
 .الخارج من السجن .٥

وتجدد المساعدات المؤقته كل سنه إذا ثبت بالبحث االجتماعي والميداني          
 .والمكتبي استمرار استحقاق الحالة للمساعدة

 تصرف مساعدات نقدية او عينية دفعة واحدة للحاالت واألسـر التـي             )٩(مادة
 إلى انقطاع دخلها او لم تمكنها مواردها او         تعرضت لظروف طارئة أدت   

امكانياتها من مواجهتها بما في ذلك الحاالت المستفيدة مـن المسـاعدات            
االجتماعية الدائمة على أن ال يتجاوز صرف المساعدة الفوريـة للحالـة            
الواحدة عن مرتين في السنة وتحدد فئات المساعدات الفورية و انواعهـا            

 .ع انتفاعها بقرار من رئيس المجلسوقيمتها وشروط و اوضا
 تصرف المساعدات نقدية او عينية او كالهما في حـاالت الكـوارث             )١٠(مادة

والنكبات الجماعية والفردية للمستفيدين من المساعدات االجتماعية الدائمة        
او المؤقته وغيرهم دون تفرقه وفقا للشروط واألوضاع والقواعـد التـي            

 .لس ادارة الصندوقيصدر بها قرار من رئيس مج
يستحق المشمول بالرعاية االجتماعية مساعدة إذا لـم يكـن لـه و             .  أ )١١(مادة

 .السرته دخال يساوي او يزيد عن الحد االدنى لألجور  والمرتبات
إذا كان للمشمول بالمساعدة االجتماعية دخال آخر خفضت المساعدة         .ب

 .بمقدار الدخل على أن يكون هذا الدخل ثابتا
  الثانيالفصل

 الشروط العامة للمساعدة
أن ال يكـون    ) ٨،٧،٦( يشترط في جميع الحاالت المذكورة في المواد         )١٢(مادة

لطالب المساعدة او اسرته أي مصدر من مصادر الدخل او ممتلكـات            

٤١٨



 
رعاية االجتماعية

يمكن ان تدر عليه دخال أعلى من المساعدة المحددة وفقا الحكام هذا            
 .القانون

اعدة أن يتقدم طالب المساعدة بطلب إلـى الجهـة           يشترط لتقرير المس   )١٣(مادة
اإلدارية المختصة التي توجد في نطاق الوحدة اإلدارية التي يسـكنها           
وذلك للحصول على استمارة طلب المساعدة التي تعدها الجهة اإلدارية          
المختصة بالصندوق مصحوبة بجميع المستندات المؤيـدة لـه والتـي          

يكون البحث االجتماعي والمكتبي    يصدر بها قرار من رئيس المجلس و      
 .والميداني شرطا ضروريا لصرف المساعدة

 لصاحب الطلب حق االعتراض على قرار الجهة اإلدارية المختصـة           )١٦(مادة
إلى الجهة االعلى خالل شهرين من تاريخ إبالغـه وفقـا للتعليمـات             

 .والنظم التي يصدر بها قرار من رئيس المجلس
لس القرارات والتعليمات الخاصة بشروط و اوضاع        يصدر رئيس المج   )١٨(مادة

و اجراءات طلب المساعدة والمستندات المؤيدة لطالـب المسـاعدة ،           
وكذلك اجراءات البحث االجتماعي وغيـر ذلـك مـن االجـراءات            

 .المنصوص عليها في هذا القانون
لجهة  على المستفيدين من المساعدة تقديم بيان وفقا للنموذج الذي تعده ا           )١٩(مادة

اإلدارية المختصة بالصندوق في نهاية كل سنة وإذا لم يقدم صـاحب            
المساعدة البيان السنوي عن حالته االجتماعية والماديـة فـي موعـد            
اقصاه شهر من نهاية السنة المالية يتم توقيف صرف مستحقاته حتـى            

 .يقوم بتقديم البيان السنوي عن حالته
 مبالغ نقدية او ميـراث او هبـه  او            إذا حصل مستحق المساعدة على     )٢٤(مادة

وصية تزيد قيمتها عن اجمالي المساعدة لخمس سنوات يوقف صرف          
المساعدة ويوجه المستفيد الستثمار ما حصل عليه في ما يعود عليـه            

 .وعلى اسرته بالنفع
 
 
 

 الفصل الثالث
 الخدمات والتأهيل

 الصـحية    يعفى المشمولون في هذا القانون مـن رسـوم الخـدمات           )٢٦(مادة
 .والتعليمية

 الباب الثالث
 صندوق الرعاية االجتماعية

 الفصل األول
 اهداف ونشاط الصندوق

٤١٩



 
رعاية االجتماعية

وتنشأ له فـروع    ) صنعاء( يكون المركز الرئيسي للصندوق العاصمة       )٣٢(مادة
 .او مكاتب في مختلف محافظات الجمهورية بمستوى إدارة عامة

 الفصل الثاني
 إدارة الصندوق

 -:الصندوق عن طريق مجلس ادارة يشكل على النحو التالييدار .  أ)٣٦(مادة
   رئيسا       الوزير -١ 
   نائبا للرئيس     نائب وزير المالية-٢ 
  وكيل وزارة التامينات والشئون االجتماعية-٣ 

   عضوا     لقطاع الرعاية االجتماعية
 وكيل وزارة اإلدارة المحلية لقطاع -٤ 

  عضوا       المجالس المحلية 
   عضوا    . رئيس مصلحة الواجبات-٥ 
   عضوا ومقررا   .المدير التنفيذي للصندوق -٦ 
  شخصيتان اجتماعيتان من المنظمات غير الحكومية عضوان-٧ 
 .يكون مجلس ادارة الصندوق غير متفرغ. ب 

 -: يتولى رئيس المجلس ما يلي)٤١(مادة
 .وتحديد جدول االعمالالدعوة النعقاد المجلس في مواعيده المحددة  -أ 
متابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس ومتابعة التقارير مـع اإلشـارة إلـى              -ب 

 .أسباب ومبررات التأخير او عدم تنفيذ هذه القرارات
تقديم التقارير الدورية للمجلس عن األعمال الجاريـة ومسـتوى تنفيـذ             -ج 

 .الخطط والبرامج المرسومة
 .منه او يكفله بها المجلستنفيذ المهام والمسئوليات التي تطلب  -د 
التوقيع على العقود واالتفاقيات نيابة عن المجلـس طبقـا للتشـريعات             -ه 

 .النافذة
تمثيل الصندوق امام القضاء والغير وله ان يفـوض نائبـه او المـدير               -و 

 .التنفيذي في ذلك
اصدار قرار تعيين موظفي الصندوق وفروعه ومكاتبه وإنهاء خـدماتهم           -ز 

 .يبية عليهم طبقا للتشريعات النافذةوتوقيع الجزاءات التأد
 .أية مهام يكلف بها من قبل المجلس -ح 
تنشأ في كل محافظة  من محافظات الجمهورية فروع لمجلس ادارة           .  أ )٤٣(مادة

 -:الصندوق وتشكل على النحو التالي
 .رئيسا      محافظ المحافظة-١
 .سنائبا للرئي  مدير عام مكتب التأمينات والشئون االجتماعية-٢

٤٢٠



 
رعاية االجتماعية

 .عضوا ومقررا  المدير العام التنفيذي لفرع الصندوق بالمحافظة-٣
 .عضوا     مدير عام مكتب المالية-٤
 عضوا  مدير مكتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة-٥
 عضوا     مدير عام مصلحة الواجبات-٦
  شخصيتان اجتماعيتان من المنظمات غير الحكومية -٧

 والشئون االجتماعية بناء على ت  يسميها وزير التأمينا
 .عضوان    . ترشيح محافظ المحافظة

تحدد مهام واختصاصات فروع مجلس ادارة الصـندوق بالمحافظـة          . ب
 .بقرار من رئيس المجلس

 يعين المدير التنفيذي لصندوق الرعاية االجتماعية بقرار جمهوري بناء          )٤٤(مادة
رئـيس مجلـس ادارة     على عرض وزير التامينات والشئون االجتماعيـة        

 .صندوق الرعاية االجتماعية ويكون بدرجة وكيل وزارة
 -: يتبع الصندوق األنظمة التالية)٤٨(مادة

تطبيق االنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في الموازنة العامة للدولة           -أ 
 .الجهاز اإلداري

مسك الحسابات استنادا إلى اسس محاسبية تعكس نشاط الصندوق وقيـد            -ب 
 .داته ونفقاته وفقا للنظام المحاسبي الموحدايرا

إعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي ورفعها إلى وزارة المالية           -ج 
والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك خالل ثالثة اشهر مـن نهايـة            

 .السنة المالية
ة متابعة المصادقة على حسابه الختامي وفقا لإلجراءات القانونية المقرر          -د 

 .بالنسبة للحساب الختامي للميزانية العامة للدولة
 تبداء السنة المالية للصندوق في بداية السنة الماليـة للدولـة وتنتهـي              )٤٩(مادة

 .بنهايتها
 تصدر اللوائح التنظيمية والمالية واإلدارية للصندوق بقرار من رئيس          )٥١(مادة

 .مجلس ادارة الصندوق
 الباب الخامس
 ماتسجل تبادل المعلو

 ينشأ بالصندوق سجل عام لجمع وتبادل المعلومات يتبع الجهة االدارية           )٥٦(مادة
بالصندوق تقيد فيه ببيانات ومعلومات شاملة عن كل االفراد واالسر الذين           
يحصلون على راتب ومعاشات ومساعدات أيا كانت صفتها وجهة صرفها          

الهيئـات  حكومية او اهلية او غيرها على ان تزوده جميـع المصـالح و            
الحكومية وغير الحكومية بكافة البيانات والمعلومات و االسماء الخاصـة          

٤٢١



 
رعاية االجتماعية

باالشخاص الحاصلين على رواتب منها او معاشات او مساعدات وقيمتها          
ونوعها وتاريخ بداية وجهة صرفها كما يقوم السجل بقيد بيانات االسـر و             

نون وذلـك   االشخاص المشمولين بالمساعدات االجتماعية وفقا لهـذا القـا        
لغرض تبادل المعلومات مع الجهات االخرى ومنع تكرار االستفادة لألفراد          

 .او االسر وفقا الحكام هذا القانون
 يكون العمل بهذا السجل وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من             )٥٨(مادة

 .رئيس المجلس
 الباب السادس
 احكام ختامية

 .وائح والتعليمات النافذة لهذا القانون يصدر رئيس المجلس كافة الل)٦٢(مادة
 -: يعدل عنوان الباب السابع من القانون كما يلي)٢(مادة

 ).احكام ختامية:الباب السابع(
) ٣١(من قانون الرعايـة االجتماعيـة رقـم       ) ٥٩،١٧( تحذف المادتان  )٣(مادة

 .م ١٩٩٦لسنة
المـواد  م  ١٩٩٦لسـنة )٣١( تضاف إلى قانون الرعاية االجتماعية رقـم       )٤(مادة

 -:التالية
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سته اشهر كل من تسبب عن            :  مكرر )٥٥(مادة

قصد في إدراج أية حالة ال تنطبق عليها الشـروط ويتحمـل أيـة مبـالغ      
صرفت بسبب هذا اإلدراج كما يعاقب بنفس العقوبة كل من اساء استخدام            

مبينة في هـذا    مخصصات صندوق الرعاية االجتماعية لغير أألغراض ال      
القانون وبما يتعارض مع اهداف الرعاية االجتماعية ما لم يـنص علـى             

 .عقوبة اشد في أي قانون آخر
 تورد جميع برامج الدعم النقدي والعيني التي تتلقاها او تقوم      -١: مكرر)٦٠(مادة

 .بصرفها اجهزة الدولة المختلفة إلى صندوق الرعاية االجتماعية 
عاوى و امالك الصندوق وامواله ووارداتـه مـن          تعفى معامالت ود   -٢ 

 .الضرائب والرسوم الحكومية والطوابع على اختالف انواعها
تبين الالئحة التنفيذية لهذا القـانون أولويـات مـن يسـتحق            :  مكرر )٦١(مادة

 .المساعدة االجتماعية 
م ١٩٩٦لسـنة ) ٣١( تعد هذه التعديالت جزء ال يتجزأ من القانون رقـم          )٥(مادة

 .ن الرعاية االجتماعيةبشأ
 . يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية)٦(مادة

  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 
 هـ١٤١٩/رمضان/٣٠بتاريـخ 

٤٢٢



 
رعاية االجتماعية

 مـ١٩٩٩/ ينايــر/١٧الموافق 
 علي عبد اهللا صالح
 رئيس الجمهوريـة

   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٢٣


