
 مرسوم سلطاني

 8002/  36رقم 

 بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين

 نحن قابوس بن سعيد سلطان ُعمان

 ، 101/69على النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  اإلطالعبعد 

 ، 74/69وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

 بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي ، 9/2002وعلى المرسوم السلطاني رقم 

 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، 89/2002وعلى المرسوم السلطاني رقم 

 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية االجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي، 82/2008رقم وعلى المرسوم السلطاني 

 ، 83/2008وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 94/2008وعلى المرسوم السلطاني رقم 

 ، 120/2007دنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم وعلى قانون الخدمة الم

 ، 91/2004وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

 بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي، 84/2009وعلى المرسوم السلطاني رقم 

 مصلحة العامة .وبناء على ما تقتضيه ال

 سمنا بما هو آتي ر

 : يعمل في شأن رعاية وتأهيل المعاقين بالقانون المرفق .المادة األولى

 المادة الثانية: يصدر وزير التنمية االجتماعية اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق .

 مع أحكامه .المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض 

 تاريخ نشره.اليوم التالي لويعمل به من ، في الجريدة الرسمية مرسوم : ُينشر هذا ال*المادة الرابعة

 هـ1726من ربيعه الثاني سنة  19: صدر في 



 م2009من أبريــــــــــــل سنة  22الموافـق: 

 قابوس بن سعيد

 سلطان عمان

 م . 2009مايو  8هـ الموافق 1726ربيع الثاني  24( بتاريخ 992* نشر هذا المرسوم السلطاني في الجريدة الرسمية العدد رقم )

 المعاقينقانون رعاية وتأهيل 

 الفصل األول

 )تعاريف وأحكام عامة(

عناي الموضاح قارين كال منهاا ماا لام فى تطبيق أحكاام هاذا القاانون تكاون للكلماات والعباارات التالياة الم (:1مادة )
 يقتض سياق النص معنى آخر:

 الوزارة : وزارة التنمية االجتماعية. ـأ 

 ب ـ الوزير : وزير التنمية االجتماعية.

الشخص الذي يعااني مان نقاص فاي بعاض قدراتاه الحساية أو الجسادية أو  ج ـ المعاق:
أو حاااد ، الذهنيااة ْخليقيااا، أو نتيجااة عاماال وراثااي، أو ماارض، 

مما يحد مان قدرتاه علاى تأدياة دوره الطبيعاي فاي الحيااة قياساا 
على من هم فاي عماره، بماا يحتااج معاه للاى الرعاياة والتأهيال 

 حتى يؤدى دوره في الحياة.

الجهود والخدمات التي يجب أن تبذل أو تقدم بهدف الوصول بالمعاق للى  د ـ الرعاية:
 أفضل مستوى .

منظمااة ومسااتمرة مبنيااة علااى أسااس علميااة تهاادف للااى توجيااه التأهياال : عمليااة  -هااـ 
قاادرات المعاااق وتنميتهااا عباار باارامج وأنشااطة شاااملة بمااا يكفاال 
تحقيااق أعلااى مسااتوى ألدائااه ويمكنااه ماان االعتماااد علااى الاانفس 

 والتكّيف مع المجتمع نفسيا واجتماعيا .

بهدف تقاديم بارامج وـ مراكز التأهيل: المراكز التي يتم الترخيص لها من قبل الوزارة 
، بمااااا فيهااااا الرعايااااة والتأهياااال والتاااادريب الالزمااااة للمعاااااق 

 .الجمعيات المعنية برعاية وتأهيل المعاقين

 .المعاقينز ـ اللجنـة : اللجنة الوطنية لرعاية 

األدوات واألجهزة التأهيلية والتعويضية الالزمة للمعاقين التاي تساتوردها تعفى من الضرائب الجمركية  (:2مادة )
مراكااز التأهياال ، أو يجلبهااا المعاااقون السااتعمالهم الشخصااي ، وذلااك بمراعاااة األحكااام 



المنصااوص عليهااا فااي الملحااق المرفااق بالمرسااوم الساالطاني بتطبيااق قااانون الجمااارك 
 بية.الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العر

وتعفااى ماان جميااع الضاارائب والرسااوم مسااتلزمات مراكااز التأهياال الالزمااة لممارسااة 
 أنشطتها ، وذلك بمراعاة أحكام القانون المالي .

يمكنهم من الكشف المبكر عن تدريبهم بما وتخصصين في مجال اإلعاقة ملعداد على الدولة  تعمل (:3مادة )
 .للمعاقيناإلعاقات وتقديم المساعدات والخدمات المناسبة 

التزامات الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية األخرى أينما وردت في هذا القانون تكون في حدود  (:4مادة )
 االعتمادات المالية المدرجة في الميزانية العامة السنوية للدولة.

 الفصل الثاني

 )حقوق المعاقين(

يتمتع المعاقون بالرعاية الصحية الوقائية والعالجية التي تقدمها الدولة بما فيها األجهزة التأهيلية  (:5مادة )
والتعويضية التي تساعدهم على الحركة والتنقل والتعليم والتدريب وغيرها، وذلك وفقاً للقواعد 

 ر من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية.واإلجراءات التي يصدر بها قرا

تساعد الوزارة في توفير التجهيزات المناسبة للمعاق بمساكن األسر غير القادرة على توفير هذه  (:6مادة )
  التجهيزات ، وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

 الخدمات التعليمية للمعاقين بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والجسدية والذهنية.توفر الدولة  ( : 7مادة )

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية توفير متطلبات التأهيل المهني المناسب للمعاقين، واعتماد  (:8مادة )
 ل.شهادات التأهيل الممنوحة لهم من مراكز التأهيل ، الداعمة لهم فى سوق العم

تلتزم الجهات الحكومية وأصحاب األعماال الاذين يساتخدمون خمساين عاامال فاأكثر بتعياين مان ترشاحه  (:9مادة )
وزارة القوى العاملة مان المعااقين الماؤهلين مان واقاع ساجل القاوى العاملاة الوطنياة ، 

 وذلك بنسبة من الوظائف أو المهن المطلوب شغلها.

قارار مان مجلاس الخدماة المدنياة  -بعد أخاذ رأى الاوزير  -ويصدر بتحديد هذه النسبة 
فيماا يخاص الجهاات الحكومياة ، وقارار مان وزيار القاوى العاملاة فيماا يخاص القطااع 

 الخاص.

ويجاااب فاااي حالاااة تعياااين أو اساااتخدام معااااق دون ترشااايح مااان وزارة القاااوى العاملاااة 
عناد حسااب النسابة لخطارها بذلك خالل ثالثين يوما مان تسالمه العمال لالعتاداد باذلك 

 المقررة.

ويتمتع من يتم تعيينه وفقا ألحكام هذه المادة بالحقوق والمزايا المقررة للموظفين 
 والعمال اآلخرين .

تلتزم الجهات الحكومية المعنية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان استفادة المعاقين من الخادمات العاماة  (:11مادة )



 :  ومنها

واصفات الهندسية بالنسبة لألماكن والطرق العامة والمبااني ودور العباادة التقيد بالمـ أ 
ودور الترفيه ومداخل األسواق ومواقف السيارات وغيرها مان المرافاق التاي 

 المعاقون.يرتادها 

وسااائل المواصااالت العامااة بمااا يسااهل حااركتهم فااى المطااارات والمااوان   ـ تزوياادب 
 والطرق وغيرها .

تلتزم الجهات المعنية باألنشطة االجتماعية والرياضية والثقافية بالعمل على تيسير مشاركة المعاقين  (:11مادة )
في المعسكرات والمنافسات الرياضية المحلية واإلقليمية والدولية، واالهتمام بتوفير وسائل لثراء الثقافة 

 لديهم.

مية في التعامل في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، وذلك تصدر الوزارة بطاقة للمعاقين تعد وثيقة رس (:12مادة )
 وفقاً للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

 الفصل الثالث

 المعاقين()اللجنة الوطنية لرعاية 

وعضااوية ممثلااين عاان الجهااات ن برئاسااة الااوزير المعاااقين تنشااأ لجنااة تساامى ن اللجنااة الوطنيااة لرعايااة  (:13مادة )
علااى أن وممثلااين ماان المعاااقين ، ، ومراكااز التأهياال الحكوميااة المعنيااة والقطاااع الخاااص 
 يصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير.

ووضااع الباارامج الخاصااة المعاااقين ، تخااتص اللجنااة بدراسااة ولعااداد الخطااة العامااة لرعايااة وتأهياال  (: 14مادة )
برعاايتهم وتااأهيلهم وتشااغيلهم والنهااوض بمسااتواهم ، وكااذلك تعزيااز الخطااط والباارامج 

 المتعلقة بالتوعية بجميع أنواع اإلعاقة والوقاية منها ، ولها على األخص ما يأتي :

أ ـ التنسيق والتعااون ماع الجهاات المعنياة إلجاراء الدراساات والبحاو  ونشار نتائجهاا 
 وعية.لإلفادة منها فى التخطيط والت

وتيسااير تبادلهااا جمااع وتسااجيل البيانااات واإلحصاااءات عاان اإلعاقااات وتصاانيفها ب ـ 
بالرعاياة الخطاط والبارامج الخاصاة لإلفادة منهاا علاى أوساع نطااق فاى وضاع 

 مع تحديثها أوالً بأول.والتأهيل وغيرها ، 

 .ج ـ تبصير المجتمع بمشكالت اإلعاقة وأسبابها لتعديل السلوكيات السلبية نحوها

د ـ تيسير حصول المعاقين علاى الُمعيناات واألجهازة التأهيلياة والتعويضاية ولزالاة ماا 
 يعوق استفادتهم من الخدمات العامة.

 هـ ـ متابعة تنفيذ برامج التأهيل وتشجيع التقنيات الحديثة فيها.



 .لعداد تقارير متابعة تنفيذ خطة تشغيل المعاقينو ـ 

ضايا اإلعاقة واقتراح تعديلها بما يضمن حقوق ـ اقتراح التشريعات لمعالجة ق ز
 المعاقين ويحدد أدوارهم وأدوار مؤسسات المجتمع نحوهم .

المحلاي واإلقليماي والادولي  المساتوىـ التعاون مع الجهات الحكومية وغيرها علاى  ح
 من خالل القنوات الرسمية بما يحقق صالح المعاقين .

 للمعاقين . وغيرهاـ دعم انتشار ممارسة الرياضة  ط

 ـ دعم البرامج التدريبية للعاملين في مجال رعاية المعاقين . ي

ـ تلقي الهبات والتبرعات واإلعانات والوصايا وأية مبالغ غير مشروطة بعد موافقة  ك
 الوزير ، على أن توضع في حساب خاص .

ويصدر بتنظيم هذا الحساب وبيان أوجه اإلنفاق وقواعد الصرف منه قرار مان 
 زير وذلك دون اإلخالل بالقانون المالي واللوائح المالية المعمول بها.الو

تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الئحاة داخلياة لتنظايم العمال باللجناة ويجاوز للجناة أن تشاكل  (:15مادة )
من أعضائها وغيرهم لجانا فرعية يسند لليها بعض االختصاصات المنصوص عليهاا فاي 

 السابقة.المادة 

 الفصل الرابع

 المعاقين()مراكز تأهيل 

ويصاادر بقواعااد وشااروط ماانح المعاااقين لال بتاارخيص ماان الااوزارة ، ال يجااوز لنشاااء مراكااز تأهياال  (: 16مادة )
 هذا الترخيص قرار من الوزير.

تااااااريخ العمااااال بهاااااذا القاااااانون توفياااااق أوضااااااعها وعلاااااى المراكاااااز القائماااااة فاااااي 
مااان تااااريخ صااادور القااارار المشاااار  سااانةوالحصاااول علاااى هاااذا التااارخيص خاااالل 

 لليه.

الااذي تاام تأهيلااه شااهادة تأهياال باادون مقاباال، علااى أن تبااين هااذه الشااهادة المركااز بتسااليم المعاااق لتاازم ي (: 17مادة )
ويصادر بنماوذج الشاهادة قارار مان ا، لممارساتهالمعاق التخصصات أو المهن التي تأهل 

 .الوزير

، باالوزارة المؤهلين الذي يعد لهاذا الغارض المعاقين الذي تسلم شهادة التأهيل في سجل قيد المعاق يقيد  (:18مادة )
، ويصدر بتنظيم هذا السجل ولجراءات القياد فياه على أن يسلم ما يفيد قيده في هذا السجل

 .قرار من الوزير

 الفصل الخامس



 العقوبات والتعويضات()

وال تزياد  لايرماائتي عان  تقالبغراماة ال مان أصاحاب األعماال ( 6يعاقب كل من يخالف أحكام الماادة ) (:19مادة )
 ، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.على خمسمائة لاير

يااؤدى للااى المعاااق مبلغااا بااأن  صاااحب العماالالمحكمااة فااى ذات الحكاام باا لزام  يوتقضاا
 األجر األساسي المقرر للعمل الذي رشح له وذلك اعتبارا من تاريخ االمتناع. ييساو

المحكمة بناء على طلب صاحب العمل بانقضااء االلتازام الماالي المحكاوم باه طبقاا للفقارة الثانياة  يتقض (:21مادة )
المااادة السااابقة لذا قااام بتعيااين المعاااق لديااه أو لذا عااين المعاااق بعماال آخاار وذلااك ماان ماان 

 تاريخ التحاقه بالعمل .

وال تزياد  لاير ن ألافعا تقال( بغراماة ال 19يعاقب كال مان يخاالف أحكاام الماادة ) (:21مادة )
 وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.على ثالثة آالف لاير، 

 لتمويل خدمات رعاية وتأهيل المعاقين.( 20( و )16التي يحكم بها طبقا للمادتين )الغرامات تخصص  (:22)مادة 

 ويصدر بتحديد الخدمات التي تحتاج للى تمويل وبقواعد وشروط هذا التمويل قرار من الوزير.

 


