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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2008/63

باإ�سـدار قانـون رعايـة وتاأهيـل املعاقـني

نحن قابو�س بن �سعيد                          �سلطان عمان

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/6 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التعليم العايل واعتماد 

هيكلها التنظيمي ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/38 بتحديد اخت�سا�سات وزارة ال�سحة ، 

الجتماعية  التنمية  وزارة  اخت�سا�سات  بتحديد   2003/32 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

وعلى قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35 ، 

جمل�س  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون  بتطبيق   2003/67 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 

التعاون لدول اخلليج العربية ، 

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ، 

وعلى قانون الهيئات اخلا�سة العاملــــة فـي املجـــال الريا�ســـي ال�سادر باملر�ســـوم ال�سلطاين 

رقم 2007/81 ، 

والتعليم  الرتبية  وزارة  اخت�سا�سات  بتحديد   2008/37 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
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ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن رعاية وتاأهيل املعاقني بالقانون املرفق .

املــادة الثانيــــة 

ي�سدر وزير التنمية الجتماعية اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام القانون املرفق .

املــادة الثالـثــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الرابعــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 16 من ربيع الثانـي �سنة 1429هـ

املـوافـــــق : 22 من ابريـــــــــــــل �سنة 2008م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان 
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 قانون رعاية وتاأهيل املعاقني

الف�ســل الأول

تعاريـف واأحكـام عامـة

املـــادة ) 1 (

فـي تطبــيق اأحكـــام هـــذا القانـــون يكــــون للكلمــات والعبـارات التالـــية املعــــــنى املو�سح قرين 

كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

الـــــــــــــــوزارة : 

وزارة التنمية الجتماعية .

الوزيـــــــــــــــر :

 وزير التنمية الجتماعيـة .

 املعــــــــــــــــــــاق :

ال�سخـــ�س الذي يعـــاين من نقـــ�س فـي بع�س قدراتـه احل�سية اأو اجل�سدية اأو الذهنية خلقيا ، 

اأو نتيجة عامل وراثي ، اأو مر�س ،  اأو حادث ، مما يحد من قدرته على تاأدية دوره الطبيعي 

فـي احلياة  قيا�سا على من  هم فـي عمره ، مبا يحتاج معه اإىل الرعاية والتاأهيل حتى يوؤدي 

دوره فـي احلياة .

الرعـــايـــــــة : 

اأف�سل  اإىل  باملعاق  الو�سول  بهدف  تقدم  اأو  تبـــذل  اأن  يجـــب  التي  واخلــدمـــات  اجلهـــود 

م�ستوى .

التـــــاأهـــــــيل : 

املعاق  قدرات  توجيه  اإىل  تهدف  علميـة  اأ�ســ�س  على  مبنــية  وم�ستــمرة  منظمــة  عملــية 

من  وميكنه  م�ستوىلأدائه  اأعلى  حتقيق  يكفل  مبا  �ساملة  واأن�سطة  برامج  عرب  وتنميتها 

العتماد على النف�س والتكيف مع املجتمع نف�سيا واجتماعيا .

مراكز التاأهيل : 

الرعايـــة  برامــج  تقــدمي  بهدف  الـــوزارة  قبــل  من   لهـا  الرتخيــ�س  يتـــم  التـي  املراكــز 

والتاأهيــل والتدريب الالزمة للمعاق ، مبا فيها اجلمعيات املعنية برعاية وتاأهيل املعاقني .

اللجنـــــــــــــــة : 

اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني .

املـــادة ) 2 (

الالزمة  والتعوي�ســية  التاأهيليــة  والأجهــزة  الأدوات  اجلمركيـــة  ال�سرائب  من  تعفــى 

 ، ال�سخ�سي  ل�ستعمالهم  املعاقون  يجلبها  اأو   ، التاأهيل  مراكز  ت�ستوردها  التي  للمعاقني 

وذلك مبراعـــاة الأحكــــام املن�ســــو�س عليهــــا فـي امللحــــق املرفـــق باملر�سوم ال�سلطاين بتطبيق 

قانون اجلمارك املوحد ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية . 



- 4 -

وتعفى من جميع ال�سرائب والر�سوم م�ستلزمات مراكز التاأهيل الالزمة ملمار�سة اأن�سطتها ، 

وذلك مبراعاة اأحكام القانون املايل . 

املـــادة ) 3 (

الإعـاقــة وتدريبـــهم مبــا ميكنهم من  فـي جمـال  اإعـداد متخ�س�ســـني  الدولــة على  تعمـل 

الك�سف املبكر عن الإعاقات وتقدمي امل�ساعدات واخلدمات املنا�سبة للمعاقني .

املـــادة ) 4 (

التزامــات الوزارة وغريهــا من اجلهـات احلكوميــة الأخـرى اأينــما وردت فـي هذا القانون 

تكون فـي حدود العتمادات املالية املدرجة فـي امليزانية العامة ال�سنوية للدولة .  

الف�ســل الثــاين

حقـــوق املعاقيـــــن

املـــادة ) 5 (

فيها  مبا  الدولة  تقدمها  التي  والعالجية  الوقائية  ال�سحية  بالرعاية  املعاقون  يتمتع 

الأجهزة التاأهيلية والتعوي�سية التي ت�ساعدهم على احلركة والتنقل والتعليم والتدريب 

وغريها ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي ي�سدر بها قرار من الوزير بعد التن�سيق 

مع اجلهات املعنية .

املـــادة ) 6 (

على  القادرة  غري  الأ�سر  مب�ساكن  للمعاق  املنا�سبة  التجهيزات  توفري  فـي  الوزارة  ت�ساعد 

توفري هذه التجهيزات ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي ي�سدر بها قرار من الوزير . 

املـــادة ) 7 (

توفر الدولة اخلدمات التعليمية للمعاقني مبا يتنا�سب مع قدراتهم احل�سية واجل�سدية 

والذهنية . 

املـــادة ) 8 (

تتولـــى الـــــوزارة بالتن�سـيــــق مع اجلهــــات املعنيـــــــة توفري متطلبات التاأهيل املهني املنا�سب 

للمعاقني ، واعتماد �سهادات التاأهيل املمنوحة لهم من مراكز التاأهيل ، الداعمة لهم فـي 

�سوق العمل . 

املـــادة ) 9 (

تلتــزم اجلــهات احلكوميــة واأ�سحــاب الأعمـــال الذيــن ي�ستخدمون خم�سني عامال فاأكرث 

بتعيني من تر�سحه وزارة القوى العاملة من املعاقني املوؤهلـني مــن واقــــــع �سجـــــل القـــوى 

العاملـــة الوطنيـة ، وذلــك بن�سبـــــة من الوظائف اأو املهن املطلوب �سغلها . 
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وي�سدر بتحــديد هذه الن�سبــة - بعد اأخـذ راأي الوزير - قــرار من جمــل�س اخلدمة املدنية 

فيما يخ�س اجلهات احلكومية ، وقرار من وزير القوى العاملة فيما يخ�س القطاع اخلا�س . 

ويجب فـي حالة تعيني اأو ا�ستخدام معاق دون تر�سيح من وزارة القوى العاملة اإخطارها 

بذلك خالل ثالثني يوما من ت�سلمه العمل لالعتداد بذلك عند ح�ساب الن�سبة املقررة . 

ويتمتع من يتم تعيينه وفقا لأحكام هذه املادة باحلقوق واملزايا املقررة للموظفني والعمال 

الآخرين . 

املـــادة ) 10 (

تلــــتزم اجلهــــات احلكوميـــة املعنــية باتخــــاذ الإجـــراءات الالزمـــة ل�سمـــــان ا�ستفادة املعاقني 

من اخلدمات العامة ومنها :

 اأ - التقيــــــــد باملوا�سفــــات الهنـــد�سيــــة بالن�سبــــة لالأماكــــــــن والطـرق العامة واملباين 

ودور العبـــــادة ودور الرتفيـــــه ومداخل الأ�سواق ومواقف ال�سيـــــارات وغريها من 

املرافق  التي يرتادها املعاقون . 

واملوانئ  املطـــارات  فـي  ي�سـهــل حركتهـــم  العامـــة مبا  املوا�سـالت  و�ســائــل  تزويــــد   - ب 

والطرق وغريها . 

املـــادة ) 11 (

تي�سري  على  بالعمل  والثقافية  والريا�سية  الجتماعية  بالأن�سطة  املعنية  اجلهات  تلتزم 

 ، والدولية  والإقليمية  املحلية  الريا�سية  واملناف�سات  املع�سكرات  فـي  املعاقني  م�ساركة 

والهتمام بتوفري و�سائل اإثراء الثقافة لديهم .

املـــادة ) 12 (

ت�سدر الوزارة بطاقـة للمعـاقني تعـد وثيقـة ر�سمية فـي التعـامل فـي نطــاق تطبيق اأحكام 

هذا القانون ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي ي�سدر بها قرار من الوزير . 

الف�ســل الثالــث

اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني

املـــادة ) 13 (

تنـ�ساأ جلنــة ت�ســمى " اللجـنة الوطنـية لرعايــة املعاقــني " برئا�ســة الوزيــر وع�سوية ممثلني 

عن اجلهات احلكومية املعنية والقطاع اخلا�س ومراكز التاأهيل ، وممثلني من املعاقني ، 

على اأن ي�سدر بت�سكيل اللجنة قرار من الوزير .
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املـــادة ) 14 (

، وو�سع الربامج  املعاقني  العامة لرعاية وتاأهيل  واإعداد اخلطة  اللجنة بدرا�سة  تخت�س 

اخلطط  تعزيز  وكذلك   ، مب�ستواهم  والنهو�س  وت�سغيلهم  وتاأهيلهم  برعايتهم  اخلا�سة 

والربامـــج املتعلقـــة بالتوعيـــة بجميـــع اأنـــواع الإعاقة والوقايــــــة منهـــا ، ولها على الأخـــ�س 

ما ياأتي :

 اأ  - التن�سيـــــق والتعــــاون مع اجلهــــــات املعنيــة لإجـــــــراء الدرا�ســــــات والبحــــــوث ون�ســـــر 

نتائجها لالإفادة منها فـي التخطيط والتوعية .  

  ب - جمع وت�سجـــيل البيانــــات والإح�ساءات عـن الإعاقــــات وت�سنيـفها وتي�سري تبادلها 

بالرعاية  اخلا�سة  والربامج  اخلطط  و�سع  فـي  نطاق  اأو�سع  على  منها  لالإفادة 

والتاأهيل وغريها ، مع حتديثها اأول باأول . 

  ج - تب�ســـري املجتمــــع مب�سكــــالت الإعــاقـــــــــة واأ�سبـــابهـــــــا لتعديل ال�سلوكيات ال�سلبية 

نحوها .

د  -  تي�ســـــــري ح�ســـــــول املعـــــــاقـــــــني على املعينــــــات والأجهـــــزة التاأهيليــــــة والتعوي�سية 

واإزالة ما يعوق ا�ستفادتهم من  اخلدمات العامة . 

هـ -  متابعة تنفيذ برامج التاأهيل وت�سجيع التقنيات احلديثة فيها .

و -  اإعداد تقارير متابعة تنفيذ خطة ت�سغيل املعاقني .

 ز  -  اقرتاح الت�سريعات ملعاجلة ق�سايا الإعاقة واقرتاح تعديلهــــا مبـــا ي�سمـــن حقوق 

املعاقني ويحدد اأدوارهم واأدوار موؤ�س�سات املجتمع نحوهم .

والإقليمي  املحلــي  امل�ستــــوى  على  وغـــريهـــا  احلكوميــــة  اجلهـــــات  مع  التعــــاون   - ح 

والدويل من خالل القنوات الر�سمية مبا يحقق �سالح املعاقني .

ط - دعم انت�سار ممار�سة الريا�سة وغريها للمعاقني . 

ي - دعم الربامج التدريبية للعاملني فـي جمال رعاية املعاقني .

 ك - تلقــــي الهبــــات والتــربعـــات والإعـــانــــات والو�سايــــا واأيـــة مبالـــــــغ غــــــري م�سروطة 

هذا  بتنظيم  وي�سدر   ، خا�س  ح�ساب  فـي  تو�سع  اأن  على   ، الوزير  موافقة  بعد 

دون  وذلك  الوزير  قرار من  ال�سرف منه  وقواعد  الإنفاق  اأوجه  وبيان  احل�ساب 

الإخالل بالقانون املايل واللوائح املالية املعمول بها .

املـــادة ) 15 (

ت�سدر بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة لئحة داخلية لتنظيم العمل باللجنة ويجوز 

الخت�سا�سات  بع�س  اإليها  ي�سند  فرعية  جلانا  وغريهم  اأع�سائها  من  ت�سكل  اأن  للجنة 

املن�سو�س عليها فـي املادة ال�سابقة . 
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الف�ســل الرابــع

مراكـز تاأهيـل املعاقـني

املـــادة ) 16 (

ل يجــوز اإن�سـاء مراكز تاأهـيل املعاقـني اإل برتخيـ�س مـن الــوزارة ، وي�ســدر بقواعد و�سروط 

منح هذا الرتخي�س قرار من الوزير . 

وعلى املراكز القائمة فـي تاريخ العمل بهذا القانون توفيق اأو�ساعها واحل�سول على هذا 

الرتخي�س خالل �سنة من تاريخ �سدور القرار امل�سار اإليه . 

املـــادة ) 17 (

يلـتزم املركز بت�سليـم املعـاق الذي مت تاأهـيله �سهــادة بدون مـقابل ، على اأن تبني هذه ال�سهادة 

التخ�س�سات اأو املهن التي تاأهل املعاق ملمار�ستها ، وي�سدر بنموذج ال�سهادة قرار من الوزير . 

املـــادة ) 18 (

يقيـد املعـــــاق الذي ت�سلـم �سهـادة التاأهـيل فـي �سـجل قيــد املعاقـني املوؤهلـــني الذي يعد لهذا 

الغر�س بالوزارة ، على اأن ي�سلم ما يفيد قيده فـي هذا ال�سجـــــل ، وي�ســـدر بتنظيـــم هذا 

ال�ســجل واإجراءات القــــيد فـــــيه قـــــرار من الوزير . 

الف�ســل اخلامــ�س

العقوبـات والتعوي�سـات

املـــادة ) 19 (

يعاقــب كـــل مــن يخـــالـــف اأحكـــام املــادة )9( مــن اأ�سحــاب الأعمــال بغرامـة ل تقل عن مائتي 

ريال ول تزيد على خم�سمائة ريال ، وت�ساعف العقوبة عند تكرار املخالفة . 

اإىل املعاق مبلغا ي�ساوي  باأن يوؤدي  باإلزام �ساحب العمل  وتق�سي املحكمة فـي ذات احلكم 

الأجر الأ�سا�سي املقرر للعمل الذي ر�سح له وذلك اعتبارا من تاريخ المتناع . 

املـــادة ) 20 (

تق�ســي املحكمــة بــناء على طلــب �ساحــب العمــل بانق�ســاء اللتــزام املالـــي املحكوم به طبقا 

اآخر  بعمل  املعاق  اإذا عني  اأو  املعاق لديه  بتعيني  قام  اإذا  ال�سابقة  املادة  الثانية من  للفقرة 

وذلك من تاريخ التحاقه بالعمل . 

املـــادة ) 21 (

يعــاقب كــل مــن يخـالــف اأحكــام املــادة )16( بغـرامــة ل تقــل عــن األـف ريـال ول تزيد على 

ثالثة اآلف ريال ، وت�ساعف العقوبة عند تكرار املخالفة .

املـــادة ) 22 (

تخـ�س�س الغرامــات التـي يحكــم بها طبقــا للمادتــني )19( و )21( لتمويل خدمات رعاية 

وتاأهيل املعاقني . 

وي�سدر بتحديد اخلدمات التي حتتاج اإىل متويل وبقواعد و�سروط هذا التمويل قرار من 

الوزير .   


