
 

 

 

 

 

 0202لسنة  8قانون رقم 

 في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 
 

 

 ,بعد االطالع عمى الدستور   -

 , والقوانيف المعدلة لو 1960 لسنة 16 وعمى قانوف الجزاء الصادر بالقانوف رقـ -  

  , المعدلة لوبإصدار قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانيف  1960 لسنة 17 وعمى القانوف رقـ -  

 , بتنظيـ محكمة المرور والقوانيف المعدلة لو 1960 لسنة 22 وعمى القانوف رقـ   -

  العاـ والقوانيف المعدلة لو في شأف األندية وجمعيات النفع 1962 لسنة 24 وعمى القانوف رقـ   -

 , المعدلة لواألىمي والقوانيف  فى شاف العمؿ فى القطاع 1964 لسنة 38 وعمى القانوف رقـ -  

 , النفطية فى شأف العمؿ في قطاع العماؿ 1969 لسنة 28 وعمى القانوف رقـ -  

  ,االجتماعية والقوانيف المعدلة لو بإصدار قانوف التأمينات 1976 لسنة 61 وعمى األمر األميري بالقانوف رقـ -  

 , المعدلة لو ففى شأف المرور والقواني 1976 لسنة 67 وعمى المرسـو بالقانوف رقـ -  

 42 بالقانوف رقـ    وعمى المرسوـ - والقوانيف المعدلة لو فى شأف المساعدات العامة 1978 لسنة 22 وعمى المرسـو بالقانوف رقـ -  

 والقوانيف فى شأف الخدمة المدنية 1979  لسنة 15 وعمى المرسوـ رقـ - والقوانيف المعدلة لو فى شأف الييئات الرياضية 1978 لسنة
 , المعدلة لو

 , 1979 ابريؿ سنة 4 وعمى المرسـو فى شأف نظاـ الخدمة المدنية الصادر فى -  

 التقاعد لمعسكرييف والقوانيف المعدلة لو بإصدار قانوف معاشات ومكافآت 1980 لسنة 69 وعمى المرسـو بالقانوف رقـ -  

 . ات والمؤسسات العامة واإلدارات المستقمةالييئ بشأف تنظيـ 1981 لسنة 17 رقـ وعمى المرسـو بالقانوف -  

 , لشئوف القصر فى شأف إنشاء الييئة العامة 1983 لسنة 67 وعمى المرسـو بالقانوف -  

  . فى شاف التعميـ العاـ 4 وعمى المرسـو بالقانوف رقـ -  

 , معاشات التقاعدية والمساعدات العامةاالجتماعية وال بمنح زيادة فى العالوات 1990 لسنة 1 وعمى المرسـو بالقانوف رقـ -  

  والقوانيف المعدلة لو فى شأف الرعاية السكنية 1993 لسنة 47 وعمى القانوف رقـ -  

 , بشأف رعاية المعاقيف 1996 لسنة 49 وعمى القانوف رقـ -  

 , خدمات الصحيةفى شأف التأميف الصحي عمى األجانب وفرض رسـو مقابؿ ال 1999 لسنة 1 وعمى القانوف رقـ -  

   , والقوانيف المعدلة لو فى شأف دعـ العمالة الوطنية وتشجيعيا لمعمؿ فى الجيات غير الحكومية 2000 لسنة 19 وعمى القانوف رقـ -  

 ,الجنسية الكويتية الخاص بقانوف 1959 لسنة 15 األميري رقـ بتعديؿ بعض أحكاـ المرسوـ 2000 لسنة 21 وعمى القانوف -

 ,الموحد لدوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية بشاف إصدار قانوف الجمارؾ 2003 لسنة 10 القانوف رقـ وعمى -  

 . المجاؿ الرياضي بشأف تنظيـ االحتراؼ فى 2005 لسنة 49 وعمى القانوف رقـ -  

 الرياضية بشأف استكماؿ المنشآت 2007 لسنة 6 وعمى القانوف رقـ  -

 فى شأف الفحص الطبي لمراغبيف فى الزواج قبؿ إتماـ الزواج 2008 لسنة 31 وعمى القانوف رقـ  -

 , وقد صدقنا عميو وأصدرناه, وافؽ مجمس األمة عمى القانوف اآلتي نصو  -

 

 
 

  الفصل األول
  القانون نطاق تطبيق
 



 (1)مادة 

 : ىذا القانوف يقصد باآلتي تطبيؽ أحكاـ في
البدنيػة أو العقميػة أو  قدراتػو فػيقصػور  إلػىالت دائمػة كميػة أو جزئيػة تػؤد  كؿ مف يعػانى إعػتال: اإلعاقة  الشخص ذو -1

المجتمع عمى قدـ المساواة مع  فيبصورة كاممة وفعالة  الحسية قد تمنعو مف تأميف مستمزمات حياتو لمعمؿ أو المشاركة
 . اآلخريف

فريػؽ مػف ذو   تيا قرار مف الييئػة وتضػـىي الجية التي يصدر في تشكيميا وتحديد اختصاصا : المجنة الفنية المختصة -2
  مجاؿ اإلعاقة فياالختصاصات 

, وحػروؼ الطباعػة الكبيػرة , واالتصػاؿ عػف طريػؽ الممػس , وطريقػة برايػؿ  , ىػي الماػات وعػرض النصػوص : االتصػاؿ -3
, والمرئية والسمعية  الخطية  ، وأساليب ووسائؿ وأشكاؿ االتصاؿ المعززة والبديؿ, المتعددة الميسورة االستعماؿ  والوسائط

 . بما فى ذلؾ تكنولوجيا المعمومات

 .المفظية ىي لاة الكالـ ولاة اإلشارة والرموز وغيرىا مف أشكاؿ الماات غير :الماة -4

حالة محددة لضماف  فيوالمناسبة التي تكوف ىناؾ حاجة إلييا  التعديالت والترتيبات الالزمة : الترتيبات التيسيرية الالزمة -5
 . جميع حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية وممارستيا فيبالمساواة مع اآلخريف  خاص ذو  اإلعاقةتمتع األش

وكذلؾ المنتجات والبرامج , الخاصة عامة االستخداـ  تصميـ المباني والمنشآت والمرافؽ العامة والمنشآت : التصميـ العاـ -6
 . األشخاص ذو  اإلعاقة والخدمات بما يالئـ استخداـ

 لتنميػة قدراتػو عػف طريػؽ العػالج الطبػي المباشػر والعػالج الطبيعػي وتػوفير األجيػزة إعداد الشخص ذي اإلعاقة :التأىيؿ -7

 .قدراتو التعويضية والتعميـ والتدريب الميني والتأىيؿ النفسي واالجتماعي بما يتناسب مع

 .ع المجتمع بعد إصابتو بإعاقةم –مف جديد  – إعداد الشخص الستعادة القوة واإلمكانية لمتكيؼ :إعادة التأىيؿ -8

 . اإلعاقة الييئة العامة لشؤوف ذوي : الييئة -9

 .لمييئة العامة لشؤوف ذو  اإلعاقة المجمس األعمى: المجمس األعمى -11

 .مجمس إدارة الييئة العامة لشؤوف ذو  اإلعاقة :مجمس اإلدارة -11

 .رئيس المجمس األعمى لمييئة العامة لشؤوف ذو  اإلعاقة: الرئيس -12

 .اإلعاقة مدير عاـ الييئة العامة لشؤوف ذو : ير العاـالمد -13



 
 

 

  .مد  التزاـ الجيات واألفراد فى توفير الخدمات واالحتياجات لذو  اإلعاقة الموظؼ المختص باإلشراؼ عمى: المشرؼ  -14

عمػى شػيادة العامة لشؤوف ذو  اإلعاقػة يببػت أف حاممػو ذو إعاقػة بنػاء  مستند رسمي يصدر مف الييئة: بطاقة إعاقة  -15
 . وتحدد فيو نوع اإلعاقة ودرجتيا, مف المجنة الفنية المختصة  اإلعاقة الصادرة

 (2)مادة 

حدود الرعاية الصحية  فيوذلؾ  القانوف عمى ذو  اإلعاقة مف الكويتييف كما تسر  عمى أبناء الكويتية مف غير كويتي تسر  أحكاـ
تقػرر سػرياف بعػض أحكامػو عمػى ذو  اإلعاقػة مػف غيػر  ويجوز لمييئػة أف،  قانوفال ىذا فيوالتعميمية والحقوؽ الوظيفية الواردة 
 .تراىا بعد موافقة المجمس األعمى الكويتييف وفقا لمشروط والضوابط التي

 (3)مادة 
ية وفقػا مف وزير الداخم اإلعاقة غير الكويتي مف أـ كويتية منذ ميالده معاممة الكويتي مد  الحياة بقرار يصدر يعامؿ الشخص ذو

 .الجنسية الكويتية الخاص بقانوف 1959 لسنة 15 األميري رقـ بتعديؿ بعض أحكاـ المرسوـ 2000 لسنة 21 لمقانوف رقـ
 

 الفصؿ الباني
 الخدمات

 (4)مادة 

ة الحكومػػة الخػدمات المنتظمػػ االحتياجػػات الخاصػة لاشػػخاص ذو  اإلعاقػة واتخػػاذ الترتيبػات التيسػيرية الالزمػػة تقػدـ مػع مراعػاة
  : المجاالت اآلتية فيالمساواة مع اآلخريف  المتكاممة والمستمرة لاشخاص ذو  اإلعاقة عمى قدـ

 . وقبؿ وأبناء الحمؿ, واإلرشاد الورابي قبؿ الزواج  الوقائية والطبية والتأىيمية والعالج النفسي -1

 .االجتماعية والنفسية -2

ميمية بما فييا الحضانة ورياض األطفاؿ وبما يتناسػب مػع قػدرات ذوي التع جميع المراحؿ فيالتربوية والتعميمية والبقافية  -3
 . البدنية والحسية والعقمية اإلعاقة

 . الرياضية والترفييية  -4

 . شاف الرعاية السكنية في 1993 لسنة 47 بما يتفؽ مع أحكاـ القانوف رقـ, اإلسكانية  -5

 .المواصالت -6

 .الميني والعمؿ والتشايؿ التأىيؿ -7

 . يجوز بقرار مف الييئة استحداث مجاالت أخر و  .ي والعمؿ والتشايؿالتأىيؿ المين -8

 
 
 البالث الفصؿ

 األشخاص ذو  اإلعاقة حقوؽ
 (5)مادة 

اإلعاقػة بحقػوقيـ المدنيػة  جميػع التػدابير اإلداريػة الفعالػة وتػوفير التجييػزات الالزمػة لضػماف تمتػع األشػخاص ذو  تتخذ الحكومػة
 فػيكافة مؤسسػاتيا وجياتيػا الحكوميػة بمػا  فيخاصة لذو  اإلعاقة  ة بتوفير مكاتب لتقديـ خدماتكما تمتـز الحكوم. والسياسية 

  . ومعيف لخدمة المكفوفيف لضماف تمتعيـ بحقوقيـ عمى قدـ المساواة مع اآلخريف ذلؾ مترجـ لاة اإلشارة
 (6) مادة

لدولة وبرنامج عمػؿ الحكومػة  لضماف شموؿ خطط وبرامج التنميةباتخاذ كافة اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية الفعالة  تمتـز الحكومة
 . اإلعاقة الحالية والمستقبمية عمى كافة االحتياجات والخدمات الخاصة بفئة األشخاص ذو 

 (7) مادة

مراعاة االحتياجات  البالد وذلؾ مع فيبتوفير الخدمات الوقائية واإلرشادية والعالجية والتاىيمية بكافة المراكز الصحية  تمتـز الحكومة
بنػاء الحمػؿ وبعػد الػوالدة  وتعمؿ عمػى الحػد مػف. الخاصة لاشخاص ذو  اإلعاقة  كمػا تػؤمف ليػـ العػالج , أسػباب اإلعاقػة قبػؿ واا

  . الضرورة بالخارج عند



 (8)مادة 
عالجيػة لاشػخاص ذو   بتػوفير الكػوادر الطبيػة المتخصصػة والفنيػة المسػاعدة المختمفػة والمدربػة لتقػديـ خػدمات تمتػـز الحكومػة

 . عمى قدـ المساواة مع اآلخريف البالد فيكافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية  فياإلعاقة 
والعػالج الطبيعػي لمشػخص ذي اإلعاقػة فػى منزلػو لمػف تحػدد  كما تمتـز الحكومة بتوفير الفرؽ المتخصصة لتقديـ الرعاية الصػحية

 . يةالرعا المجنة المختصة حاجتو ليذه
 (9)مادة 

بطيئي التعمـ وصعوبات التعمـ  بتقديـ الخدمات التعميمية والتربوية والوسائؿ التعميمية لاشخاص ذو  اإلعاقة ولفئتي تمتـز الحكومة
, االحتياجػات الخاصػة مػف االتصػاؿ والماػة والترتيبػات التيسػيرية الالزمػة  مػع مراعػاة, التعمػيـ  فػيعمى قدـ المساواة مع اآلخػريف 

 . والمعنوية الكوادر التربوية والمينية المتخصصة ليـ ورفع كفاءتيا ومنحيا الحوافز المادية توفيرو 
أو األىميػة حقػوؽ واحتياجػات  االختبارات التعميمية والمينية أو اختبارات االعتمػاد التػي تقػدميا الجيػات الحكوميػة كافة فيويراعى 

الحكومة بتوفير الوسائؿ السمعية والمرئية الالزمة والضػمانات الكافيػة لخمػؽ  وتمتـز, ذوي اإلعاقة وصعوبات التعمـ وبطيئي التعمـ 
 . مقبوؿ لمساعدتيـ عمى استكماؿ تعميميـ مناخ

الحكوميػة الكتشػاؼ حػاالت صػعوبات الػتعمـ وبطػيء الػتعمـ  وتقوـ وزارة التربية بتوفير دورات تدريبية لكافة المعممػيف فػي المػدارس
 . احتياجات كؿ منيا ا حسبوكيفية التعامؿ معي

عمػى أف تمتػـز وزارة التربيػة بتػوفير  , تتكفؿ الييئة بتكػاليؼ االختبػارات الخاصػة بتقيػيـ بطيئػي الػتعمـ وكيفيػة وصػعوبات الػتعمـ كما
  . العمؿ بيذا القانوف المراكز المتخصصة بيذه االختبارات مف تاريخ

 (11)مادة 

 فيوصعوبات التعمـ وبطئ التعمـ  والتنظيمية الفعالة والمطموبة لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة كافة الترتيبات اإلدارية تتخذ الحكومة
 فػيبما يتناسب مع قدراتيـ الحسية والبدنية والعقميػة ممػا يػؤىميـ لالنػدماج  مراحؿ التعميـ المختمفة ضمف مناىج تعميمية وتأىيمية

 . والعمؿ واإلنتاج المجتمع

 (11)مادة 

داخػؿ وخػارج الكويػت  تخصيص نسبة مف مقاعد البعبات والمنح الدراسػية التػي توفرىػا فػى كافػة الجيػات الحكوميػةب تمتـز الحكومة
 . مف الييئة وفقاً  لنوع ودرجة اإلعاقة وذلؾ طبقًا لمشروط والضوابط التي يصدر بيا قرار, لذوي اإلعاقة 

 (12)مادة 
ودور الرعايػة , اإلعاقػة  ز إعػادة التأىيػؿ والػورش التدريبيػة لاشػخاص ذويبتػوفير مراكػز التأىيػؿ والتػدريب ومراكػ تمتػـز الحكومػة

عمػى أف يكػوف , بذوي الخبرة والكفاءة مف الكػوادر الفنيػة المتخصصػة  جميع المحافظات وتزويدىا فياإليوائية لمحاالت الضرورية 
 . سنوات مف تاريخ العمؿ بيذا القانوف ذلؾ خالؿ بماف

 
 الفصؿ الرابع

 والتشايؿالتأىيؿ 
 (13)مادة 

اإلعاقة بمراكز التأىيؿ والتدريب  باالتفاؽ مع الجية المعنية المراحؿ التدريبية و التأىيمية وشروط قبوؿ األشخاص ذوي تحدد الييئة
 . الشروط والحاالت التي يجوز فييا اإلعفاء مف بعض ىذه

, العاممػة والجيػاز التنفيػذي  دنيػة وبرنػامج إعػادة ىيكمػة القػو شيادات التأىيؿ الميني وتقيد بػديواف الخدمػة الم كما تقوـ باعتماد
 . ذلؾ قواعد تحديد درجة التعييف وشروط الوظائؼ المقررة قانونا ً  فييراعى  الوظائؼ والميف عمى أف فيتعطى ليـ أولوية التعييف 

 (14)مادة 
باستخداـ نسبة مف األشخاص ذوي   كويتياً  عمى األقؿالحكومية واألىمية والقطاع النفطي التي تستخدـ خمسيف عامالً  تمتـز الجيات

 .لدييا مف العامميف الكويتييف 4% اإلعاقة المؤىميف مينياً  ال تقؿ عف
 .اإلعاقػة الجيات رفض تعييف المرشحيف مف األشخاص ذوي اإلعاقة لمعمؿ لدييا دوف سػبب مقبػوؿ خػالؼ وال يجوز ألي مف ىذه

ويجوز لمحكومة تقديـ الدعـ  , يات العمؿ التي توظؼ ما يزيد عف النسب المحددة مف ذوي اإلعاقةبرامج تحفيزية لج وتوفر الدولة
 . الدعـ قرار مف السمطة المختصة بناء عمى عرض الييئة ويصدر بشروط, المادي لمجيات التي تتجاوز ىذه النسب 

 (15)مادة 



لتخصصاتيـ وتقديـ بياناً  دوريػًا بػذلؾ  اشخاص ذوي اإلعاقة وفقا ً العمؿ المختمفة بتحديد الميف والوظائؼ الشاغرة ل تمتـز جيات
 .وبرنامج إعادة ىيكمة القو  العاممة والجياز التنفيذي كؿ ستة أشير لديواف الخدمة المدنية والييئة

 .العمؿ ةبيئ فيوتجييز بيئة العمؿ المناسبة لتمكينيـ مف االندماج  ويجب عمى جية العمؿ اتخاذ الترتيبات التيسيرية
 (16)مادة 

 . العمؿ فياألشخاص ذوي اإلعاقة  تحدد الييئة اإلجراءات الالزمة والكفيمة بمنع جميع صور إساءة استاالؿ

 (17)مادة 

القطاعػات الحكوميػة واألىميػة  فػيالتمتػع بالترقيػات واالمتيػازات الوظيفيػة والمكافػآت  فياألشخاص ذوي اإلعاقة  تضمف الدولة حؽ
 . ذلؾ فيكوف لممتميزيف منيـ األولوية وي, والنفطية 

 
 الفصؿ الخامس

 االندماج في المجتمع
 

 (18)مادة 

الرياضػية والبقافيػة والترفيييػة  العامة لمشباب والرياضة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضماف إقامة أندية ومراكز لانشػطة تمتـز الييئة
 . اقة في جميع المحافظات وذلؾ بيدؼ دمجيـ في المجتمعاإلع المتخصصة وفقًا لممواصفات العالمية الخاصة بذوي

 (19)مادة 

اآلخػريف فػي المكافػآت  عمى تشجيع الرياضييف مف ذوي اإلعاقة عمػى ممارسػة األنشػطة الرياضػية و مسػاواتيـ مػع تعمؿ الحكومة
 . التي تمنح لمرياضييف التشجيعية والتفرغ الرياضي وقانوف االحتراؼ وسائر االمتيازات

 (21) مادة

مػف  (1) المػادة فيالمشار إليو  الحكومية واألىمية في إنشاء المرافؽ والمباني عامة االستخداـ التقيد بالتصميـ العاـ تمتـز الجيات
 . ىذا القانوف

 (21)مادة 

دمة األشخاص المناسبة لخ وسائؿ النقؿ العامة وكذلؾ المركبات الخاصة عامة االستخداـ أف تكوف مجيزة بالوسائؿ يشترط لترخيص
 .ذوي اإلعاقة

 (22)مادة 

  :خالؿ عمى توعية المجتمع بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة والتي تحفظ ليـ إنسانيتيـ وكرامتيـ مف تعمؿ الييئة
رشاد -1 والتشػريعات األخػر   ىذا القػانوف فياألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرىـ بواجباتيـ وحقوقيـ المنصوص عمييا  توعية واا

 . رر ليـوالخدمات التي تق

والدينية والحياتية والرياضية لتمبية االحتياجات المقػررة لاشػخاص ذوي  تييئة البيئة المحمية مف خالؿ المناىج التعميمية -2
 اإلعاقة

 . وحث وسائؿ اإلعالـ عمى إعطاء صورة إيجابية لاشخاص ذوي اإلعاقة, اإلعالمية تنظيـ حمالت التوعية -3

 (23)مادة 

المرئيػة حػاؿ بػث برامجيػا اإلخباريػة  وسػائؿ اإلعػالـ فػياتخػاذ اإلجػراءات الالزمػة لتػوفير متػرجـ لماػة اإلشػارة اإلعػالـ ب تمتػـز وزارة
 . عمى أف يتـ تنفيذ ذلؾ خالؿ سنتيف مف تاريخ العمؿ بيذا القانوف والبقافية ووقائع جمسات مجمس األمة والمؤتمرات

 
 الفصؿ السادس

 االجتماعية الرعاية
 

 (24)مادة 

أنفسػيـ وفقػا لتقريػر الجنػة  توفير الرعاية لذوي اإلعاقة مف أفرادىا الذيف يببػت عجػزىـ عػف رعايػة فيبضماف تكاتفيا  األسرة تمتـز
جراءات, الفنية المختصة   .رعاية ذوي اإلعاقة وتصدر الييئة قرارًا بضوابط واا

 (25)مادة 



 فػيقػادريف عمػى توفيرىػا والقيػاـ  الزوجة حسب األحواؿ طالما كػانواالرعاية لذوي اإلعاقة كؿ مف األـ فاألب والزوج أو  يتولى تقديـ
, الكويت ممف يقدر عمى شؤوف حياتو  فيالمكمؼ بيا قانونًا احد أقاربو المقيميف  فإذا تبيف عدـ توفر ىذه الرعاية يكوف, شئونيا 
ذا تعدد أفرا: وفؽ الترتيب التالي  وذلؾ اختاروا مف بينيـ مف يتولى رعاية ذي اإلعاقة مع  د الفئةاألوالد بـ أوالد األوالد بـ اإلخوة واا

 . إخطار المشرؼ بذلؾ
مػف يتػولى مػف األقػارب  المحكمة المختصػة لتكميػؼ إلىبينيـ ولـ يتقدـ احد لتولى الرعاية ترفع الييئة األمر  أما إذا لـ يتـ االتفاؽ

إحػد  دور الرعايػة االجتماعيػة بحسػب كػؿ حالػة وظروفيػا  يفػ المشػار إلػييـ أو مػف غيػرىـ رعايػة ذوي اإلعاقػة أو تقريػر إقامتػو
  . الخاصة

 
 (26)مادة 

ليـ حؽ الحصوؿ عمى  المشرفيف مف ذوي االختصاص االجتماعي أو النفسي لإلشراؼ عمى رعاية ذوي اإلعاقة ويكوف تعيف الييئة
 إلػىواسػتدعاء المكمفػيف بالرعايػة وتػوجيييـ ,  الجيػات المعنيػة المعمومات المتعمقػة بمسػتحقي الرعايػة والالزمػة ألداء عمميػـ مػف

حالتيا  واجباتيـ وضبط الوقائع  . الجيات المختصة إلىالتي تقع بالمخالفة إلحكاـ ىذا القانوف وتحرير المحاضر الالزمة بشأنيا واا

 (27)مادة 

حالػة مرضػو أو  فػيأو  لرعايػةحالػة وفػاة المشػموؿ با فػيالمكمؼ برعاية الشخص ذي اإلعاقة إخطػار الييئػة كتابػة  عمى الشخص
  . تبديؿ مسكنو أو غيابو عف السكف بعد إخطار الجيات األمنية

 (28)مادة 

التابعة لوزارة الشؤوف االجتماعية  إحد  دور الرعاية إلىمف المحكمة تايير المكمؼ بالرعاية أو إحالة ذي اإلعاقة  لمييئة أف تطمب
 . ذلؾ إلىوالعمؿ إذا دعت الحاجة 

 
 
 
 السابع الفصؿ
 واإلعفاءات المزايا

 (29)مادة 

 سنة تحدد قيمتو الييئة بناء عمى تقرير المجنة الفنية المختصة طبقػاً  18 لمشخص ذي اإلعاقة حتى سف يصرؼ مخصص شيري

 كػذلؾ تسػتحؽ المػرأة التػي ترعػى. والعشػريف ويستمر صرفو إذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سػف السادسػة, لنوع ودرجة اإلعاقة
 . وفقًا لمشروط والضوابط التي تضعيا الييئة معاقًا ذا إعاقة شديدة وال تعمؿ مخصص شيري

 . اإلعاقة بناء عمى شيادة مف المجنة المختصة حالة تـ الشفاء مف فيويوقؼ صرؼ المخصص الشيري 
 (31)مادة 

 .نص يخالؼ ذلؾ متوسطة ما لـ يردالمواد التالية مف ىذا الفصؿ عمى األشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة وال تسري أحكاـ
 (31)مادة 

, مػف غيػر ذوي اإلعاقػة ذوي اإلعاقة الكويتييف مف بنؾ التسميؼ واالدخار منحو زواج تعادؿ ما يتقاضاه أقػرانيـ يصرؼ لاشخاص
 .الكويت ولو كانت غير كويتية بموجب عقد زواج رسمي موبؽ بدولة

 (32)مادة 

عشػرة الالؼ دينػار زيػادة  ممف تنطبؽ عمييـ شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقػدراىا ذوو اإلعاقة وذووىـ يستحؽ األشخاص
وذلؾ لمشروط والضوابط يصدر بيا قرار مف الييئة باالتفاؽ , خاصة  اإلعاقة حتى يتـ بناء السكف وفقًا لما يحتاجونو مف مواصفات

 . واالدخار مع بنؾ التسميؼ
 . بسيطة أو ذووىـ مبمغ خمسة الالؼ ديناراألشخاص ذوو اإلعاقة ال كما يمنح

بما ال يتجاوز  طريقة سداد القرض فياالقتطاع الشيري لقسط بنؾ التسميؼ واالدخار لمشخص ذي اإلعاقة  جميع األحواؿ يكوف في
  . مف راتبو الشيري وبحد أقصى خمسيف دينارًا شيرياً %  5

 (33)مادة 



مػف  03 يسػري حكػـ المػادة التي يكوف احد أفرادىا شخص ذو إعاقة القرض العقاري مف بنػؾ التسػميؼ واالدخػار وال تستحؽ األسرة
فػى  الرعاية السكنية إال إذا كانت قيمة ما الؿ إليو مف عقار تتجاوز القيمة المنصوص عمييا شأف في 3990 لسنة 74 القانوف رقـ

 . منيا %03 تمؾ المادة مضافًا إلييا نسبة

 (34)ادة م

المجنػة الفنيػة أقدميػو  ذوو اإلعاقة أو ذووىـ ممف تنطبؽ عمييـ شروط التمتع بالرعايػة السػكنية بنػاء عمػى تقريػر يمنح األشخاص
  . ودرجة اإلعاقة اعتبارية ال تتجاوز خمس سنوات لمرعاية السكنية وفقا لنوع

 (35)مادة 

 .إعاقػة شػديدة سػكنا بمواصػفات خاصػة باػرض االنتفػاع بػو لػد أو زوجػًا ذاتمنح المرأة الكويتية المتزوجة مف غير كويتي وترعى و 

 (36)مادة 

ويسػتبنى , مػف األوالد ذو  اإلعاقػة  مػف قيمتيػا األصػمية عػف كػؿ ولػد %333 تزاد العالوة االجتماعية المقررة قانونا لاوالد بنسػبة
 . لعالوةالقانوف لمنح تمؾ ا األوالد ذوي اإلعاقة مف عدد األوالد الذي حدده

وال تصػرؼ فػروؽ ماليػة عػف الفتػرة السػابقة , أساسػيا  وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحؽ أصحابيا ىػذه الزيػادة عمػى
 . عمى تاريخ العمؿ بيذا القانوف
ويحػتفظ ذوو  , حالة تسػوية المعػاش التقاعػدي فيأي استقطاعات  إلىىذه المادة  فيالعالوة الواردة  وفى جميع األحواؿ ال تخضع

 . اإلعاقة بالعالوة المشار إلييا عند أنصبة لممعاش التقاعدي عمى المستحقيف

 (37)مادة 

 . اإلعاقة مف دفع كافة الرسوـ الحكومية مقابؿ الخدمات العامة يعفى الشخص ذو

 
 (38)مادة 

جػازة خاصػة بمرتػب كامػؿ ال تحسػب مػف ذات اإلعاقػة إ تسػتحؽ الموظفػة, استبناء مف أحكػاـ قػانوف ونظػاـ الخدمػة المشػار إلييػا 
 وأوصػت المجنػة الفنيػة المختصػة أف حالتيػا تتطمػب ذلػؾ كمػا تسػتحؽ الموظفػة ذات اإلعاقػة فػي إجازاتيا األخػر  إذا كانػت حػامال

جػازة وضػع لمػدة رعايػة األمومػة التاليػة إلجػازة ال القطاعات الحكومية واألىمية والنفطية إجازة وضع لمدة سبعيف يومًا براتب كامػؿ واا
 . بنصؼ راتب وفقًا لما توصى بو المجنة الفنية المختصة أربعة أشير براتب كامؿ تمييا ستة أشير

 (39)مادة 

اإلعاقة مػف أحكػاـ تنظػيـ اإلجػازات  يستبنى الموظؼ والموظفة ذو, أحكاـ قانوف ونظاـ الخدمة المدنية المشار إلييما  استبناء مف
 وطبقاً لمشروط والضوابط التي يصدر بيا قرار مف الييئة وفقاً لنوع ودرجة اإلعاقة ة الفنية المختصةالطبية بناء عمى ما تقرره المجن

. 
إجازتػو األخػر   الموظفة ممف يرعى ولد أو زوجا مف ذو  اإلعاقة إجازة خاصة بمرتب كامؿ ال تحسب مػف كما يستحؽ الموظؼ أو

 . وفقًا لما تقرره المجنة الفنية المختصة اخؿ دولة الكويتخارج أو د فيإذا كاف مرافقا لممكمؼ برعايتو لمعالج 
 (41)مادة 

اإلعاقػة المتوسػطة أو  والموظفػة مػف ذوي اإلعاقػة أو الموظػؼ أو الموظفػة ممػف يرعػى ولػدًا أو زوجػا مػف ذو  يسػتحؽ الموظػؼ
 .بط التي يصدر بيا قرار مف الييئةوذلؾ وفقًا لمشروط والضوا الشديدة تخفيض ساعات العمؿ بواقع ساعتيف يوميا مدفوعة األجر

 (41)مادة 

المسػتفيد الػذي تقػرر المجنػة  أحكاـ قانوف التأمينات االجتماعية وقانوف معاشات العسكرييف يسػتحؽ المػؤمف عميػو أو استبناء مف
عمػى األقػؿ  ةسػن35 المعػاش فػيبماػت مػدة الخدمػة المحسػوبة  لمرتػب إذا% 311الفنية المختصة انو معاؽ معاشا تقاعػديا يعػادؿ

  . وال يشترط لمحصوؿ عمى المعاش فى ىذه الحالة بموغ سف معينة, لإلناث  سنوات بالنسبة33 بالنسبة لمذكور و

 (42)مادة 

المستفيد المكمؼ قانونًا برعاية  أحكاـ قانوف التأمينات االجتماعية وقانوف معاشات العسكرييف يستحؽ المؤمف عميو أو استبناء مف
سػنة  03 إذا بمات مدة الخدمػة المحسػوبة فػى المعػاش مف المرتب%333يعادؿ متوسطة أو شديدة معاشًا تقاعديامعاؽ ذي إعاقة 

وذلؾ وفقا لمشروط والضوابط التػي , عمى المعاش فى ىذه الحالة بموغ سف معينة  وال يشترط لمحصوؿ, سنة لإلناث  30 لمذكور و
 . ماعيةالييئة باالتفاؽ مع مؤسسة التأمينات االجت تضعيا

 (43)مادة 



وال يجػوز ،  الييئػة اإلعاقة العاجز عف العمؿ معاش إعاقة طبقًا لمشروط واألوضاع التي يصػدر بيػا قػرار مػف يستحؽ الشخص ذو
أو  مف ىذا القػانوف (41) والمعاش المستحؽ طبقًا لممادة (29) ىذا المعاش والمخصص الشيري المستحؽ طبقًا لممادة الجمع بيف
إلييمػا ويصػرؼ لػذي اإلعاقػة المعػاش األكبػر  التأمينات االجتماعية أو معاشات ومكافػآت التقاعػد لمعسػكرييف المشػار طبقًا لقنوني

 .منيما

 (44)مادة 

السػتخداـ األشػخاص ذوي  والضػرائب بأنواعيػا األدوات واألجيػزة التأىيميػة والتعويضػية ومركبػات األفػراد المجيػزة تعفػى مػف الرسػوـ
الالزمػة ليػـ مجانػا وفقػًا لتقريػر المجنػة الفنيػة  إلعاقة باألجيزة التعويضػيةالحكومة عمى تزويد األشخاص ذوي كما تعمؿ ا. اإلعاقة

  .المختصة
 (45)مادة 

مقابال ماديا تحدده الييئة  اإلعاقة الذي تقرر المجنة الفنية المختصة أف إعاقتو توجب االستعانة بسائؽ أو خادـ يمنح الشخص ذو
 .دينار 333 وابط التي تضعيا لذلؾ عمى أال يقؿ عفوفقا لمشروط والض

 (46)مادة 

وذلػؾ طبقػا لمشػروط والضػوابط  , ىذا القانوف فياإلعاقة بطاقة إعاقة تكفؿ لو التمتع بالخدمات والمزايا المقررة  يعطى الشخص ذو
 فيتحديد نوع اإلعاقة عمى قاعدة البيانات مف المجنة الفنية المختصة مع  ووفقا لمشيادة الصادرة, التي يصدر بيا قرار مف الييئة 

 . الدولة فيالرسمية  الجيات
 

 الفصؿ البامف
 لشؤوف ذوي اإلعاقة الييئة العامة

 (47)مادة 

تخضع إلشراؼ النائب (( الييئة العامة لشؤوف ذوي اإلعاقة ))بشئوف ذوي اإلعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى  تنشأ ىيئة تعني
 . زراءاألوؿ لرئيس مجمس الو 

 (48)مادة 

  : وجو الخصوص ما يمي بالقياـ بجميع األعماؿ والمياـ الكفيمة برعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وتأىيميـ وعمى تختص الييئة
 . إقرار السياسة العامة لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة ومتابعة تقارير تنفيذىا وتطويرىا -1

 . لرعاية وتأىيؿ األشخاص ذوي اإلعاقة بتحديد االحتياجات األساسية وضع القواعد الخاصة -2

 . اإلجراءات المتعمقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عمييا فى ىذا القانوف وضع الموائح وتحديد -3

المػد   تنفيذ خطة عمؿ متكاممة تشمؿ جميع ما يتعمؽ برعاية وتأىيؿ األشخاص ذوي اإلعاقػة فػي اإلعداد واإلشراؼ عمى -4
 .بالدولة لتنسيؽ مع األجيزة المعنيةالقريب والبعيد وذلؾ با

وتحديػد اختصاصػات ىػذه  الالزمة التي تتولى الدراسة والتنظيـ واإلعداد وتقديـ االقتراحات وأعمػاؿ المتابعػة تشكيؿ المجاف -5
  .المجاف

 . قبوؿ المعونات واليبات غير المشروطة وتحديد أوجو صرفيا -6

 .استبمارىا ترصد لشئوف األشخاص ذوي اإلعاقة وتحديد أوجو الخاصة بإدارة األمواؿ التي وضع القواعد والنظـ -7

 . القوانيف المتعمقة برعاية وتأىيؿ األشخاص ذو اإلعاقة اقتراح -8

والمقػاءات المحميػة والدوليػة وتبػادؿ الخبػرات والمعمومػات فػي مجػاؿ رعايػة  المػؤتمرات فػيإقرار الخطة السػنوية لممشػاركة  -9
  . األشخاص ذوي اإلعاقة وتأىيؿ

بػداء الػرأي بالنسػبة  اسة ومتابعة االتفاقيات الدولية واإلقميمية المعنية بشئوف األشػخاص ذوي اإلعاقػةدر  -11 االنضػماـ  إلػىواا
 . إلييا وذلؾ بالتنسيؽ مع الجيات المعنية

جػراء الدراسػات المسػحية واإلحصػائية  تشػجيع البحػث العممػي -11 بػيف  وتبػادؿ المعمومػات والخبػرات فػي مجػاالت اإلعاقػة, واا
 . جيات المختصة ذات الصمة المحمية والدولية ضمف األطر القانونية المحدد لياال

وتأىيػػؿ  المتكاممػػة والالزمػػة لتػػوفير الكػػوادر المحميػػة وتػػدريبيا عمميػػا وعمميػػا عمػػى وسػػائؿ رعايػػة وضػػع الخطػػط والبػػرامج -12
 .األشخاص ذوي اإلعاقة

 .وتعزيز دمجيـ في المجتمع تيـضماف حقوؽ األطفاؿ ذوي اإلعاقة وبناء قدراتيـ وتنميو ميارا -13



خطػط وبػرامج التنميػة لمدولػة عمػى كافػة  وضػع قاعػدة بيانػات إحصػائية خاصػة باألشػخاص ذوي اإلعاقػة لضػماف شػموؿ -14
 .بيـ االحتياجات والخدمات الخاصة

رعايػة  مجػاالت واالستعانة بتجارب الدوؿ األخر  فػي, وعدـ التمييز في الحقوؽ عمى أساس اإلعاقة ضماف تكافؤ الفرص -15
لتػوفير سػبؿ الػدعـ لممعػاقيف ورعػايتيـ وتػأىيميـ  المعاقيف وكفالة حقوقيـ والتعاوف مع الجيات المعنية بحقوؽ المعاقيف

عادة  .التأىيؿ واا

الماضػية ومػا ىػو  سنوي عف أعماؿ الييئة لمجمػس األمػة ومجمػس الػوزراء حػوؿ مػا تػـ تنفيػذه خػالؿ السػنة تقديـ تقرير -16
 .ةمخطط خالؿ السنة القادم

 (49)مادة 

النائػب األوؿ لػرئيس  ويشػكؿ ىػذا المجمػس برئاسػة, مجمس أعمػى يخػتص بوضػع األىػداؼ والسياسػات العامػة لمييئػة يكوف لمييئة
  : مجمس الوزراء أو مف ينيبو وعضوية كؿ مف

 . والعمؿ وزير الشؤوف االجتماعية .1

 .وزير الصحة  .2

 .التعميـ العالي وزير التربية ووزير .3

 .ة الييئة العامة لمشباب والرياضةمجمس إدار  رئيس .4
مجاؿ اإلعاقػة ترشػحيما مجػالس إدارات تمػؾ  فيالنفع العاـ واألندية العاممة  عضويتو ممبميف لجمعيات إلىويضـ المجمس األعمى 

مادية مع أال تكوف ليـ مصالح  وابنيف مف ذوي الكفاءة والخبرة بشؤوف اإلعاقة ويشترط في مف يتـ ترشيحيـ, واألندية  الجمعيات
وتحدد مكافأتيـ , الرئيس لمدة أربع سنوات قابمة لمتجديد لمرة واحدة ممابمة  ويصدر بتعيينيـ مرسوـ بناًء عمى عرض مف, الييئة 
ويعقػد المجمػس , قراراتػو  ويصدر المجمس الئحة داخمية تػنظـ إجػراءات العمػؿ بػو وكيفيػة إصػدار،  يصدر مف مجمس الوزراء بقرار

صػحيحا إال إذا حضػره أغمبيػة األعضػاء عمػى أف يكػوف مػف بيػنيـ  وال يكػوف اجتمػاع المجمػس, السػنة  فػيقػؿ اجتمػاعيف عمػى األ
  . لمييئة مقررًا لممجمس يكوف المدير العاـ،  الرئيس أو نائبو

 (51)مادة 

عمػى ومجمػس اإلدارة فػي األ النفع العػاـ واألنديػة العاممػة فػي مجػاؿ اإلعاقػة لترشػيح واختبػار ممبمييػا فػي المجمػس تجتمع جمعيات
 .والعمؿ الييئة بناء عمى دعوة وزارة الشؤوف االجتماعية

 (51)مادة 

وذوي الخبػرة فػي مجػاؿ  بدرجة وكيػؿ وزارة مػف المختصػيف –بناء عمى ترشيح مف الرئيس  –مدير عاـ يعيف بمرسوـ  يكوف لمييئة
ويكوف مسئوال عف تنفيذ , قابمة لمتجديد لمرة واحدة ممابمة  التشخيص أو رعاية وتأىيؿ األشخاص ذوي اإلعاقة ولمدة أربع سنوات

أماـ القضاء وفي عالقتيا  ويمبؿ المدير العاـ الييئة, المجمس األعمى والقرارات التي يتخذىا مجمس اإلدارة  السياسات التي يضعيا
 . بناء عمى ترشيح مف الرئيس ويجوز أف يكوف لو نائب أو أكبر بتعيينيـ مرسوـ, بالاير 

 (52)مادة 

 :مف مجمس إدارة يشكؿ بقرار مف المجمس األعمى برئاسة المدير العاـ وعضوية كؿ يكوف لمييئة
والرياضػة  الصػحة والتربيػة والتعمػيـ العػالي والشػئوف االجتماعيػة والعمػؿ والييئػة العامػة لمشػباب ممبؿ عػف كػؿ مػف وزارة -1

 .درجة وكيؿ وزارة مساعد وال تقؿ درجتو عف, ويرشح الوزير المختص كؿ منيـ, وديواف الخدمة المدنية

, مجػالس إدارة تمػؾ الجمعيػات واألنديػة  مجاؿ اإلعاقة تختارىـ فيأربعة ممبميف عف جمعيات النفع العاـ واألندية العاممة  -2
وذلػؾ , ـ يتـ اختبارىما مف خارج الييئة بناء عمى ترشيح مف المدير العا وابنيف مف ذوي الكفاءة والخبرة بشؤوف اإلعاقة

 .مادية مع الييئة مف يتـ ترشيحو أال يكوف لو مصالح فيسنوات قابمة لمتجديد لمرة واحدة ممابمة ويشترط  لمدة أربع

،  األعمػى ومجمػس اإلدارة مكافآت أعضػاء مجمػس اإلدارة بقػرار يصػدر مػف مجمػس الػوزراء وال يجػوز بػيف عضػوية المجمػس وتحدد
 .الرائيـ دوف أف يكوف ليـ حؽ التصويت عمى القرارات ًا مف الخبراء والمختصيف إلبداءولممجمس أف يستعيف بمف يراه مناسب

 (53)مادة 

  : مجمس اإلدارة وتتضمف ىذه الالئحة بصفة خاصة ما يمي يصدر المجمس األعمى الالئحة الداخمية لمجمس اإلدارة بناء عمى اقتراح
جراء اجتماعات المجاف وفرؽ العمؿ التي ير  تشكيمياوقوا تنظيـ أعماؿ مجمس اإلدارة والية إصدار قراراتو -1  . عد واا

 .العاـ ونوابو تحديد اختصاصات المدير -2

  مكافآت أعضاء المجاف وفرؽ العمؿ والخبراء واالستشارييف تحديد -3



 (54)مادة 

  : يختص مجمس اإلدارة باالتي
  . تنفيذ السياسة العامة لمييئة -1

 . لشئوف اإلدارية والمالية لمييئةوالموائح المتعمقة با إصدار القرارات -2

 .العمؿ في الييئة التقارير الدورية التي تقدـ عف سير فيالنظر  -3

 . اختصاصات الييئة فيفي كؿ ما ير  رئيس المجمس أو احد أعضائو عرضو مف مواضيع تدخؿ  النظر -4

  . مف القرارات لتحقيؽ األغراض التي أنشئت الييئة مف اجميا اتخاذ ما يراه الزما -5

 (55)مادة 

ويعتمدىا مجمس اإلدارة وتبدأ السنة المالية لمييئة مف أوؿ ابريؿ مف  يكوف لمييئة ميزانية ممحقة بميزانية الدولة يعدىا المدير العاـ
 العمؿ بيذه القانوف وتنتيي واستبناء مف ذلؾ تبدأ السنة المالية األولى مف تاريخ, أخر مارس مف العاـ التالي  في كؿ عاـ وتنتيي

  . مشروع الحساب الختامي لمييئة تمييدا لعرضو عمى مجمس اإلدارة العتماده ويعد المدير العاـ, نياية مارس مف العاـ التالي  في
 (56)مادة 

 . يقبمو مجمس اإلدارة مف إعانات وىبات ووصايا وما, ميزانية الدولة سنويًا  فيتتكوف موارد الييئة مما يخصص ليا 

 (57)مادة 

الييئػة  إلػىتبعيتيػا واختصاصػاتيا  قػراره بالجيػات واإلدارات التػي تنتقػؿ, بناء عمى اقتػراح المجمػس األعمػى . الوراء  سيصدر مجم
 . وذلؾ بعد التنسيؽ مع الجيات التي تتبعيا

 (58)مادة 

 إلػىيػة المعػاقيف رعا في شػأف 1996لسنة  49العامموف بالمجمس األعمى لشؤوف المعاقيف الصادر بالقانوف رقـ  ينقؿ الموظفوف
 . المجمس األعمى لشؤوف المعاقيف فيكانوا يشامونيا  ويحتفظ المذكوروف بدرجاتيـ ومستوياتيـ الوظيفية التي, الييئة 

 
 التاسع الفصؿ

 العقوبات
 (59)مادة 

جاوز ألفػة دينػار ال ت بأي عقوبة اشد ينص عمييا قانوف أخر يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز عشر سنوات وبارامة مع عدـ اإلخالؿ
  :كويتي كؿ مف ارتكب فعال مف األفعاؿ اآلتية

 . بطاقة اإلعاقة أو استعمميا مع عممو بتزويرىا مف ارتكب تزويرا فى -1

المختصػة أو أخفػى معمومػات بقصػد اإلفػادة دوف وجػو حػؽ بػأي مػف  مف أبد  أو قدـ بيانػات غيػر صػحيحة أمػاـ الجيػة -2
 .اقة بيذا القانوفلذوي اإلع الحقوؽ أو المزايا المقررة

  انتحاؿ صفة معاؽ فيمف ساعد شخصًا مف غير ذوي اإلعاقة  -3

 . الييئة لتحقيؽ مصالح شخصية لو ألي جية لو بيا عالقة مباشرة أو غير مباشرة فيمف استاؿ وظيفتو  -4

 (61)مادة 

مسػاوية لقيمػة مػا  نوات وبارامػةيعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سبع س, بأي عقوبة أشد ينص عمييا قانوف الخر  مع عدـ اإلخالؿ
انتحؿ صفة معاؽ يحؽ لو بحكـ القانوف أف يحصؿ عمى ماؿ  كؿ مف, استولى عميو مف ماؿ وذلؾ فضال عف إلزامو برد ىذا المبمغ 

  معيف واستولى عمى ىذا الماؿ

 (61)مادة 
تتجاوز ألؼ دينار كويتي  ز سنة وبارامة اليعاقب بالحبس مدة ال تتجاو , بأي عقوبة اشد ينص عمييا قانوف الخر  مع عدـ اإلخالؿ

القياـ  فيمف ذوي اإلعاقة أيًا كاف مصدر ىذا االلتزاـ أو ييمؿ  أو بإحد  ىاتيف العقوبتيف كؿ شخص مكمؼ برعاية أحد األشخاص
بس مػدة ال تتجػاوز بػالث الحػ وتكػوف العقوبػة, اتخاذ ما يمـز لتنفيذ ىذه الواجبات أو امتنع عػف القيػاـ بالتزاماتػو  بواجباتو نحوه أو

ىاتيف العقوبتيف إذا ترتػب عمػى ىػذا اإلىمػاؿ إلحػاؽ ضػرر بالشػخص  سنوات وبارامة ال تتجاوز بالبة الالؼ دينار كويتي أو بإحد 
 . ذي اإلعاقة

الالؼ خمسػة  الشخص ذي اإلعاقة تكوف العقوبة الحبس مدة ال تتجاوز خمس سنوات وبارامة ال تتجاوز أما إذا نشا عف ذلؾ وفاة
 .تكوف العقوبة مضاعفة, النيائي  خالؿ بالث سنوات مف تاريخ الحكـ, وفى حالة العود،  دينار أو بإحد  ىاتيف العقوبتيف



 (62)مادة 

تتجاوز ألؼ دينار كويتي  يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة وبارامة ال, بأي عقوبة اشد ينص عمييا قانوف الخر  مع عدـ اإلخالؿ
  . يكوف لو الحؽ فى ذلؾ العقوبتيف مف استعمؿ بطاقة إعاقة دوف أف أو بإحد  ىاتيف

 (63)مادة 

تتجاوز مائػة دينػار أو  يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز شيراً  وبارامة ال, بأي عقوبة اشد ينص عمييا قانوف الخر  مع عدـ اإلخالؿ
وفػى حالػة العػود لممحكمػة . عاقة دوف وجو حؽ ذوي اإل بإحد  ىاتيف العقوبتيف كؿ شخص استخدـ المواقؼ الخاصة باألشخاص

 .تتجاوز الشير أف تأمر بسحب رخصة القيادة مدة ال

 (64)مادة 

دينػار كػويتي وال تزيػد عمػى ألفػي  يعاقػب بارامػة ال تقػؿ عػف خمسػمائة, عدـ اإلخالؿ بأي عقوبة أشد ينص عمييا قانوف الخػر  مع
دوف عػػذر مقبػػوؿ تشػايؿ الشػػخص ذي اإلعاقػػة الػذي ترشػػحو الجيػػة  فضدينػار كػػويتي صػاحب العمػػؿ أو المسػػئوؿ عنػو الػػذي يػػر 

 المادة فيالمشار إلييا  , أحكاـ ىذا القانوف والذي ال يمتـز بالوفاء بالنسب المحددة لتعييف ذوي اإلعاقة المختصة لمعمؿ لديو وفؽ

 . مخالفػػػػػػةشػػػػػػأنيـ ال فػػػػػػيوتتعػػػػػػدد الارامػػػػػػة بقػػػػػػدر عػػػػػػدد األشػػػػػػخاص الػػػػػػذيف وقعػػػػػػت , مػػػػػػف ىػػػػػػذا القػػػػػػانوف ( 14)

 . تكوف العقوبة مضاعفة, العود خالؿ بالث سنوات مف تاريخ الحكـ النيائي  وفي حالة
 

 الفصؿ العاشر
 عامة أحكاـ

 (65)مادة 

 . بالث سنوات مف تاريخ تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف تراجع الييئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح لمشخص ذي اإلعاقة كؿ

 (66)مادة 

شػأنيا أحكػاـ  فػيويسػر  , القػانوف  سسة العامة لمتأمينات االجتماعية بتنفيذ أحكػاـ المعاشػات المقػررة بموجػب ىػذاالمؤ  إلىيعيد 
 .خاص قانوف التأمينات االجتماعية فيما لـ يرد بشأنو نص

 (67)مادة 

المعنية بشػؤوف  موظؼ عاـ أو أي شخص مكمؼ بخدمة عامة أف يتوسط بأي شكؿ مف األشكاؿ لد  أحد  الجيات ال يجوز ألي
أو التوصية ويجب عمػى تمػؾ الجيػات فػي ىػذه الحالػة  ذوي اإلعاقة ألي طرؼ مف األطراؼ سواء بطريؽ األمر أو الطمب أو الرجاء

 وال يجػوز أف يقبػؿ البػدء،  الموظػؼ أو المكمػؼ المشػار إليػو التخػاذ اإلجػراءات القانونيػة بحقػو إخطار الييئة والجية التي يتبعيػا

 . األولى أو مف لديو وكالة رسميو عنو الخاصة بمعاممة المعاؽ إال عف طريقو أو ولى أمره أو قريبو مف الدرجةباإلجراءات 

 (68)مادة 

سواء مف العامميف فييا أو مف , لو  بتطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف والقرارات الصادرة تنفيذا( أصدقاء المعاقيف ) المكمفيف  تحدد الييئة
 . وسمطة القضائية المقررة ليـ بموجب ىذا القانوف ة قرارًا بتحديد اختصاصاتيـوتصدر الييئ, خارجيا 

 (69)مادة 

  . العامة األعباء المالية الناتجة عف تطبيؽ ىذا القانوف تتحمؿ الخزانة
 (71)مادة 

ت الصادرة تنفيػذا لػو معمػوال ويبقى كافة القرارا. حكـ يخالؼ أحكاـ ىذا القانوف المشار إليو وكؿ 1996 لسنة 49 رقـ يماى القانوف
 .لتنفيذه فيما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف لحيف صدور الموائح والقرارات الالزمة بيا

 (71)مادة 

  الجريدة الرسمية فيالقانوف بعد بالبة أشير مف تاريخ نشره  يعمؿ بيذا

 (72)مادة 

 . وفىذا القان –كؿ فيما يخصو  –رئيس مجمس الوزراء والوزراء  عمى
 أمير دولة الكويت                                                                       

 صباح األحمد الجابر الصباح                                                                             
 صدر بقصر السيؼ

 ىػ3703ربيع األوؿ  4في  
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