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المادة األولى:

يق�صد بالألفاظ والعبارات الآتية -اأينما وردت يف هذا التنظيم- املعاين 
املبينة اأمام كل منها، ما مل يق�ِص �صياق الن�ص غري ذلك:

الهيئة: هيئة رعاية الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.

املجل�ص: جمل�ص اإدارة الهيئة.
وامل�ؤ�ص�صات  والهيئات  ال���زارات  فيها  مبا  احلك�مية  اجلهات  الأجهزة: 
العامة  املعن�ية  ال�صخ�صية  ذات  الأجهزة  من  وغريها  وال�صناديق  العامة 

امل�صتقلة.
ال�صخ�ص ذو الإعاقة: كل �صخ�ص م�صاب باإعاقة ت�ؤدي اإىل ق�ص�ر كلي 
تلبية  اإمكانية  اأو  العقلية،  اأو  اجل�صمية  قدراته  يف  م�صتقر  ب�صكل  جزئي  اأو 

متطلباته العادية يف ظروف اأمثاله من غري ذوي الإعاقة.
الإعاقة: الإ�صابة ب�احدة اأو اأكرث من الإعاقات الآتية ب�صكل كلي اأو جزئي:
 - واحلركية  اجل�صمية  الإعاقة   - ال�صمعية  الإعاقة   - الب�صرية  الإعاقة 
والكالم  النطق  ا�صطرابات   - الت�حد  ا�صطراب   - التعلم  �صع�بات 
الإعاقات   - املتعددة  الإعاقات   - والنفعالية  ال�صل�كية  ال�صطرابات   -

ال�صحية، وغريها من الإعاقات التي تتطلب خدمات خا�صة.
والرتب�ية  والجتماعية  والنف�صية  الطبية  الإج��راءات  جمم�عة  ال�قاية: 
منها  احلد  اأو  بالإعاقة  الإ�صابة  منع  اإىل  تهدف  التي  والنظامية،  والإعالمية 

واكت�صافها يف وقت مبكر، والتقليل من الآثار املرتتبة عليها. 
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ذي  �صخ�ص  لكل  تقدم  التي  ال�صاملة  اخلدمات  جمم�عة  اخلدمات: 
و�صعه  بحكم  اأو  اإعاقته،  ودرجة  ال�صحية  حالته  بحكم  اإليها  بحاجة  اإعاقة 
ال�صحية، والتعليمية والرتب�ية، والتدريبية  الجتماعي، وت�صمل اخلدمات 
والريا�صية،  والإعالمية  والجتماعية،  والعلمية،  والثقافية  والتاأهيلية، 

وخدمات فر�ص العمل، واأي خدمات اأخرى يقرها املجل�ص.
التاأهيل: عملية لت�ظيف اخلدمات الطبية والجتماعية والنف�صية والرتب�ية 
واملهنية مل�صاعدة ال�صخ�ص ذي الإعاقة على حتقيق اأق�صى درجة ممكنة من 
الطبيعية  بيئته  متطلبات  مع  الت�افق  من  متكينه  بهدف  ال�ظيفية،  الفاعلية 
ع�ص�اً  وجعله  نف�صه،  على  لالعتماد  قدرته  تنمية  وكذلك  والجتماعية، 

منتجاً يف املجتمع ما اأمكن ذلك.
المادة الثانية:

ين�صاأ مب�جب التنظيم هيئة ت�صمى »هيئة رعاية الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة« 
بال�صخ�صية  وتتمتع  الجتماعية،  والتنمية  العمل  ب�زير  تنظيميًّا  ترتبط 
العتبارية، وبال�صتقالل املايل والإداري، ويك�ن مقرها الرئي�ص يف مدينة 

الريا�ص، ولها اإن�صاء فروع اأو مكاتب داخل اململكة بح�صب احلاجة.
المادة الثالثة:

تهدف الهيئة اإىل رعاية الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة و�صمان ح�ص�لهم على 
مبا  لهم،  الأجهزة  تقدمها  التي  بالإعاقة وتعزيز اخلدمات  املت�صلة  حق�قهم 
الهيئة  وتهدف  الالزمني.  والتاأهيل  الرعاية  على  ح�ص�لهم  على  ي�صاعد 
كذلك اإىل رفع م�صت�ى ال�قاية واتخاذ الإجراءات الالزمة لذلك بالتن�صيق 
يتعلق  فيما  الأجهزة  اأدوار  وحتديد  العالقة،  ذات  اجلهات  مع  والتعاون 
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برعاية الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة.
المادة الرابعة:

للهيئة القيام بكل ما يلزم يف �صبيل حتقيق اأهدافها، ومن ذلك ما ياأتي:
1- و�صع ال�صيا�صات وال�صرتاتيجيات، والربامج، واخلطط، والأدوات، 
ما  تخ�صي�ص  منها  والتي  الهيئة  مب�صاريع  ال�صلة  ذات  الأهداف  التي حتقق 
املتبعة،  النظامية  بالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة، وذلك وفق الإجراءات  يتعلق 

ومتابعة تنفيذها بعد اإقرارها بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة.
ذوي  الأ�صخا�ص  يخ�ص  فيما  لالأجهزة  اأدوار  من  يلزم  ما  حتديد   -2

الإعاقة، والرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية املتبعة، ومتابعة ذلك.
ذوي  الأ�صخا�ص  ومتطلبات  خدمات  م�صت�ى  رفع  على  العمل   -3
فر�ص  وت�فري  والتاأهيل  والعالج  التعليم  حيث  من  واحتياجاتهم  الإعاقة 
من  لال�صتفادة  لهم  الالزمة  الت�صهيالت  وتقدمي  ال��ص�ل  وتي�صري  العمل 

املرافق واخلدمات العامة.
على  الربحي  غري  والقطاع  اخلا�ص  القطاع  لتحفيز  برامج  و�صع   -4

الإ�صهام يف تقدمي الأعمال اخلريية لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة.
5- العمل على تعزيز مكانة الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف املجتمع.

تقدميها  عند  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  ملراعاة  لالأجهزة  معايري  و�صع   -6
خلدماتها، وي�صمل ذلك على �صبيل املثال ل احل�صر خدمات و�صائل النقل العام، 
وم�اقف ال�صيارات، وم�اعيد تقدمي هذه اخلدمات، وكذلك �صه�لة تقدميها.

7- اقرتاح و�صع برنامج لتقدمي دعم حك�مي اإىل اجلمعيات وامل�ؤ�ص�صات 
الأهلية التي تقدم خدمات يف جمال رعاية الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة.
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8- اقرتاح و�صع برامج لتقدمي الدعم لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة لتمكينهم 
من البدء وال�صتمرار والت��صع يف الأعمال املهنية اأو التجارية.

9- حتديد م�ؤ�صرات ج�دة اخلدمات وقيا�صها.
ودعم  والتقارير،  والإح�صاءات  والبح�ث  الدرا�صات  اإع��داد   -10

ت�صجيع اإجراء البح�ث يف جمالت الإعاقة.
11- متثيل اململكة يف امل�ؤمترات وامللتقيات والندوات الإقليمية والدولية 
الدولية  املخت�صة  اجلهات  مع  التفاقيات  وعقد  بالإعاقة،  ال�صلة  ذات 
املجال،  هذا  يف  والبح�ث  والأنظمة  املمار�صات  اأف�صل  من  لال�صتفادة 

وذلك وفق الإجراءات النظامية املتبعة.
المادة الخامسة:

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزي��ر  برئا�صة  اإدارة  جمل�ص  للهيئة  يك�ن 
وع�ص�ية كل من:

ع�ص�اً 1- ممثل من وزارة ال�صحة      
ع�ص�اً 2- ممثل من وزارة العمل والتنمية الجتماعية    
ع�ص�اً 3- ممثل من وزارة املالية       
ع�ص�اً 4- ممثل من وزارة القت�صاد والتخطيط     
ع�ص�اً 5- ممثل من وزارة ال�ص�ؤون البلدية والقروية    
ع�ص�اً 6- ممثل من وزارة التعليم       
7- اثنني من الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة             ع�ص�ين
8- اثنني من اأولياء اأم�ر الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة           ع�ص�ين

اجلل�صة،  رئا�صة  يف  عنه  ين�ب  من  املجل�ص  اأع�صاء  من  الرئي�ص  ويعني 
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ويجب اأّل تقل مرتبة ممثلي الأجهزة احلك�مية عن املرتبة )الرابعة ع�صرة(، 
اأو ما يعادلها، وحتدد مكافاآت الأع�صاء بقرار من جمل�ص ال�زراء. وي�صدر 
قرار من جمل�ص ال�زراء بت�صمية الأ�صخا�ص امل�صار اإليهم يف الفقرتني )7، 

8( من هذه املادة.
المادة السادسة:

وت�صريف  واإدارتها،  الهيئة،  �ص�ؤون  على  املهيمنة  ال�صلطة  ه�  املجل�ص 
حدود  يف  اأغرا�صها  لتحقيق  الالزمة  القرارات  جميع  ويتخذ  �ص�ؤونها، 

اأحكام التنظيم، وله على وجه خا�ص ما ياأتي:
اإطار  الت�صغيلية يف  العامة وبراجمها وخططها  الهيئة  اإقرار �صيا�صات   -1

اخلطط العامة للدولة.
الهيئة،  باخت�صا�صات  العالقة  ذات  الأنظمة  م�صروعات  اق��رتاح   -2

واقرتاح تعديل املعم�ل به منها.
3- اإقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

من  وغريها  الهيئة  عليها  ت�صري  التي  واملالية  الإداري��ة  الل�ائح  اإقرار   -4
الل�ائح الداخلية الالزمة لت�صيري �ص�ؤونها بالتفاق مع وزارة املالية ووزارة 

اخلدمة املدنية.
5- ت�صكيل اللجان وتخ�يلها ال�صالحيات الالزمة لإجناز املهمات املن�طة بها.

6- امل�افقة على اإن�صاء فروع اأو مكاتب للهيئة.
بح�صب  والعق�د،  والربوت�ك�لت  التفاقيات  اإبرام  على  امل�افقة   -7

الإجراءات النظامية املتبعة.
وامل�صاعدات  والأوق����اف  وال��ت��ربع��ات  والهبات  ال��صايا  قب�ل   -8
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والإعانات التي تقدم اإىل الهيئة.
9- اعتماد امل�ؤ�صرات التي تقي�ص حجم اخلدمات التي تقدمها الأجهزة، 

وج�دتها. 
10- امل�افقة على م�صروع ميزانية الهيئة وح�صابها اخلتامي وتقرير مراجع 
النظامية  الإج��راءات  بح�صب  لرفعها  متهيداً  ال�صن�ي،  والتقرير  احل�صابات 

املتبعة.
11- تعيني مراجع ح�صابات خارجي معتمد، ومراقب مايل داخلي.

امل�ص�ؤولني  يراه من  اإىل من  تف�ي�ص بع�ص �صالحياته  للمجل�ص  ويج�ز 
يف الهيئة.

المادة السابعة:

بطلب من رئي�ص  الهيئة، ويج�ز  املجل�ص يف مقر  تعقد اجتماعات   -1
املجل�ص عقدها يف مكان اآخر داخل اململكة.

2- يجتمع املجل�ص )اأربع( مرات يف ال�صنة على الأقل بناء على دع�ة 
اإىل  يدع�  اأن  الرئي�ص  وعلى  ذلك،  امل�صلحة  اقت�صت  وكلما  رئي�صه،  من 
اأن تت�صمن  اأع�صاء على الأقل، ويتعني  الجتماع متى ما طلب ذلك ثالثة 

الدع�ة جدول اأعمال الجتماع.
3- تعقد اجتماعات املجل�ص بح�ص�ر اأغلبية الأع�صاء على الأقل، على 

اأن يك�ن من بينهم رئي�ص املجل�ص اأو نائبه.
باأغلبية  القرارات  لكل ع�ص� حا�صر �ص�ت واحد، وت�صدر  يك�ن   -4
الأ�ص�ات  ت�صاوي  وعند  الأقل،  على  احلا�صرين  املجل�ص  اأع�صاء  اأ�ص�ات 
اأن  املعرت�ص  الذي ي�ص�ت معه رئي�ص الجتماع، وللع�ص�  يرجح اجلانب 
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ي�صجل اعرتا�صه واأ�صبابه �صمن حم�صر الجتماع.
5- ل يج�ز للع�ص� اأن ميتنع عن الت�ص�يت اأو اأن يف��ص اآخر بالت�ص�يت 

نيابة عنه عند غيابه.
6- تثبت مداولت املجل�ص وقرارته يف حما�صر ي�قعها رئي�ص الجتماع 
بها  املعنية  اإىل اجلهات  القرارات  الهيئة هذه  والأع�صاء احلا�صرون، وتبلغ 

مبا�صرة بالطريقة املنا�صبة.
7- يج�ز للمجل�ص اأن يدع� من يرى لال�صتماع اإىل راأيه، دون اأن يك�ن 

له حق الت�ص�يت.
8- ي�صدر رئي�ص املجل�ص الق�اعد الالزمة لعمل املجل�ص وكيفية انعقاد 

اجتماعاته.
المادة الثامنة:

القرار  ويحدد  املجل�ص،  من  بقرار  يعني  تنفيذي  رئي�ص  للهيئة  يك�ن 
وترتكز  الهيئة،  اإدارة  امل�ص�ؤول عن  ويك�ن  الأخرى،  املالية  ومزاياه  اأجره 
م�ص�ؤولياته يف حدود ما ين�ص عليه التنظيم، وما يقره جمل�ص الإدارة، وله 

ب�جه خا�ص مبا�صرة الخت�صا�صات الآتية:
واخلطط  الل�ائح  خالل  من  الهيئة  يف  العمل  �صري  على  الإ�صراف   -1

والربامج املعتمدة.
2- اقرتاح ال�صيا�صات العامة للهيئة املتعلقة باأن�صطتها، واخلطط والربامج 

الالزمة لتنفيذ ذلك، ورفعها اإىل املجل�ص.
للهيئة وم�صروع ح�صابها اخلتامي،  ال�صن�ية  امليزانية  اإعداد م�صروع   -3

ورفعهما اإىل املجل�ص.
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وامل�ؤ�ص�صات  احلك�مية  اجلهات  ول��دى  الق�صاء  اأم��ام  الهيئة  متثيل   -4
اململكة  داخل  اجلهات  من  وغريها  العالقة  ذات  الأخرى  العامة  والهيئات 

وخارجها وله تف�ي�ص من يراه بذلك.
5- اقرتاح الل�ائح الالزمة لت�صيري العمل يف الهيئة، واعتماد اإجراءات 

العمل املبنية على الل�ائح والقرارات ال�صادرة عن املجل�ص.
6- ال�صرف من امليزانية املعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات املالية وفقاً 

لالأنظمة والل�ائح املعتمدة وال�صالحيات التي ف��صها اإليه املجل�ص.
ودرا�صتها،  وبراجمها،  الهيئة  خطط  بتنفيذ  اخلا�صة  التقارير  اإعداد   -7

وعر�صها على املجل�ص.
واجهتها  التي  والعقبات  الهيئة  ن�صاط  عن  ال�صن�ي  التقرير  اإعداد   -8

واقرتاح احلل�ل املنا�صبة لها، ورفعه اإىل املجل�ص.
9- الت�قيع على التفاقيات والربوت�ك�لت والعق�د بعد م�افقة املجل�ص.

واملهرجانات  والفعاليات  امل���ؤمت��رات  يف  الهيئة  م�صاركة  تنظيم   -10
الإقليمية والدولية.

11- اإ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام التنظيم والل�ائح ال�صادرة 
بناء عليه والق�اعد والإجراءات املعتمدة، بح�صب ال�صالحيات املخ�لة له.

12- تعيني العاملني يف الهيئة وفقاً لل�ائح، والإ�صراف عليهم.
13- اإقرار اخلطط والربامج الالزمة لتدريب من�ص�بي الهيئة، وابتعاثهم، 

واإيفادهم، يف جميع جمالت عملها، ومتابعة تنفيذها.
14- مبا�صرة ما تخ�له اإياه قرارات املجل�ص والل�ائح اخلا�صة بالهيئة من اخت�صا�صات.

15- خماطبة الأجهزة احلك�مية واخلا�صة.
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لالأنظمة  وف��ق��اً  وغ��ريه��ا،  واخل��دم��ات  الأع��م��ال  لتنفيذ  التعاقد   -16
وال�صالحيات التي ف��صه بها املجل�ص.

17- اأي اخت�صا�ص اآخر ي�صنده اإليه املجل�ص.
وللرئي�ص اأن يف��ص بع�ص اخت�صا�صاته اإىل من يراه من من�ص�بي الهيئة.

المادة التاسعة:

يك�ن للرئي�ص التنفيذي نائب )اأو اأكرث( يعني بقرار من املجل�ص بناء على 
التي  لل�صالحيات  وفقاً  بالأعمال  القيام  يت�ىل  التنفيذي؛  الرئي�ص  تر�صيح 
مينحه اإياها الرئي�ص التنفيذي يف حدود ما يق�صي به التنظيم، ويحدد قرار 

املجل�ص اأجره ومزاياه.
المادة العاشرة:

وعن  اأدائها،  عن  ال�زراء  جمل�ص  رئي�ص  اإىل  �صن�يًّا  تقريراً  الهيئة  ترفع 
من  ذلك  ي�اجهه  وما  اإليهم  تقدم  التي  واخلدمات  الإعاقة  ذوي  و�صع 

�صع�بات ودعم اخلدمات املقدمة اإليهم.
المادة الحادية عشرة:

1- تتك�ن م�ارد الهيئة مما ياأتي:
اأ- ما يخ�ص�ص لها �صمن امليزانية العامة للدولة.

بها �صمن  تق�م  التي  والدرا�صات  والن�صاطات  اخلدمات  اإيرادات  ب- 
اخت�صا�صها.

واأوق��اف  وو�صايا  ومنح  واإع��ان��ات  هبات  من  املجل�ص  يقبله  ما  ج- 
وم�صاعدات وفقاً لالأحكام املنظمة لذلك.

د- اأي م�رد اآخر يقره املجل�ص وفقاً لالأنظمة.
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2- ت�دع اأم�ال الهيئة يف ح�صاب مفت�ح لها يف م�ؤ�ص�صة النقد العربي 
ال�صع�دي، ولها فتح ح�صابات اأخرى لهذا الغر�ص يف اأي من البن�ك املرخ�ص 

لها بالعمل يف اململكة، وي�صرف من هذه الأم�ال وفق ميزانية الهيئة.
المادة الثانية عشرة:

التاأمينات  نظام  واأحكام  العمل  نظام  لأحكام  الهيئة  من�ص�ب�  يخ�صع 
الجتماعية.

المادة الثالثة عشرة:

ال�صنة املالية للهيئة هي ال�صنة املالية للدولة، وا�صتثناء من ذلك تبداأ ال�صنة 
املالية الأوىل من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية ال�صنة املالية التالية.

المادة الرابعة عشرة:

مع عدم الإخالل باخت�صا�ص دي�ان املراقبة العامة بالرقابة على ح�صابات 
من  اأكرث(  )اأو  خارجيًّا  ح�صابات  مراجع  املجل�ص  يعني  الهيئة،  وعمليات 
ومعامالتها  الهيئة  ح�صابات  لتدقيق  اململكة،  يف  بالعمل  لهم  املرخ�ص 
اأتعابه،  املجل�ص  ويحدد  اخلتامي،  وح�صابها  ال�صن�ية  وميزانيتها  وبياناتها 
ويرفع تقرير مراجع احل�صابات اإىل املجل�ص، ويزود دي�ان املراقبة العامة 

بن�صخة منه.
المادة الخامسة عشرة:

خالل  ال�صن�ي  اخلتامي  ح�صابها  ال���زراء  جمل�ص  اإىل  الهيئة  ترفع 
العامة  املراقبة  املالية، ويزود دي�ان  ال�صنة  انتهاء  تاريخ  ت�صعني ي�ماً من 

بن�صخة منه.
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المادة السادسة عشرة:

ي�صدر املجل�ص الالئحة التنفيذية لهذا التنظيم خالل �صتني ي�ماً من تاريخ 
ن�صره ويعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم.

المادة السابعة عشرة:

من  ي�ما  �صتني  بعد  به  ويعمل  الر�صمية،  اجلريدة  التنظيم يف  ين�صر هذا 
تاريخ ن�صره.


