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مقدمة

في السعوديــة  العربيــة  المملكـة  جهود  الدليـل  هذا  يلخص 

االهتمام برعاية األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل يضمن حصولهم

المقدمة الخدمات  من  ويعزز  باإلعاقة  المتصلة  حقوقهم  على 

لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل الالزمين.

كما يوّضح الحماية من األذى، والرعاية االجتماعية، ومراكز التأهيل،

والرعاية الصحية، والمساواة في التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة.

باإلضافة إلى ذلك، يسلط هذا القسم الضوء على مبادرات التوظيف

والتنقل والمرافق ومواقف السيارات ودعم لغة اإلشارة واإلسكان

والخدمات المتنقلة المخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة.



تراعي الدولــة االحتياجــات الماديــة والمعنويــة لذوي اإلعاقــة

وأهاليهم، وتسعى لتوفير العيش الرغيد لهم بتلبية هذه االحتياجات،

خصصت الدولة العديد من خدمات الرعاية االجتماعية، مثل:

لدى المسجلين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تمكن  إلكترونية  خدمة 

الوزارة والذين تم تقييم إعاقتهم من تقديم طلب للحصول على

الشروط حسب  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الشهرية  المالية  اإلعانة 

والضوابط، يمكنك زيارة                            لمعرفة الشروط واإلجراءات

المطلوبة لالستفادة من هذه الخدمة. كما تجد هنا

أوًال: الرعاية االجتماعية

خدمة: طلب اإلعانات المالية لألشخاص ذوي اإلعاقة

خدمة: تقييم اإلعاقة

www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/12297

رعاية األشخاص  ذوي اإلعاقة

www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/12297

https://hrsd.gov.sa/ar/queries/خدمـة-تقييم-اإلعاقة



خدمة: إصدار مشهد إعاقة

خدمة: الشهادات الرقمية الضطراب التوحد

https://hrsd.gov.sa/ar/queries/خدمة-اصدار-مشهد-اإلعاقة

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/12500



خدمة: طلب اإلعانة المالية لألجهزة الطبية المعينة

خدمة: التسجيل في مراكز الرعاية النهارية األهلية

تسعى المملكة لتقديم المساعدات المادية والدعم لألطفال من ذوي

االعاقة في مراحل ما قبل المدرسة و لعائالتهم المسجلين في وزارة

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وذلك من خالل تقديم معونات

مالية شهرية. يمكن لعائالت هؤالء األطفال التقديم على المساعدة

المالية من خالل الخدمات اإللكترونية، حيث تقدم هذه المعونات

للعائالت التي لديها طفل أو أكثر من ذوي االحتياجات الخاصة في

سن ما قبل المدرسة والذين أوكلت رعايتهم لوكالة الرعاية االجتماعية

التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

الخدمة االجتماعية ألهالي ذوي االحتياجات الخاصة

https://hrsd.gov.sa/ar/queries/خدمة-اإلعانة-المالية-لألجهزة-الطبية-المعينة

https://hrsd.gov.sa/ar/queries/خدمة-اشعارات-أهلية-القبول-�راكز-الرعاية-النهارية-ا�هلية



خدمة الرعاية الصحية المنزلية

بطاقة أولوية

نظام التشخيص اإللكتروني

عبر اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لخدمة  اإللكتروني  التشخيص  نظام 

"منصة صحة" والذي يقوم بتسجيل األشخاص ذوي اإلعاقة إلكترونًيا،

بطاقات بإصدار  للسماح  بها  المعمول  اإلجراءات  جميع  وأتمتة 

الخصم والوصول إلى وسائل النقل وضمان دقة المعلومات من أجل

تسهيل الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ثانًيا: الرعاية الصحية

https://eservices.mlsd.gov.sa

https://eservices.mlsd.gov.sa

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/s9137

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2018-12-04-003.aspx

https://www.alyaum.com/articles/6059597/منوعات-اليوم/الصحة-تسهل-الحصول-على-الخدمات-العالجية-ببطاقة-األولوية



الصحة النفسية: النظام اإللكتروني للصحة النفسية

مكاتب مساندة

اللوجستية لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن الخدمات  لتقديم 

في المرافق الصحية.

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Documents/219%20web%20musanadah%20booklt.pdf

https://ncmh.org.sa/index.php/pages/home



تطبيق قريبون

مراكز التأهيل االجتماعي

ثالًثا: مراكز التأهيل والرعاية النهارية

https://ncmh.org.sa/index.php/pages/view/14/14/90

https://hrsd.gov.sa/ar/procedures/ا�جراءات-و-ا�ستندات-ا�طلوبة-للتحاق-�راكز-التأهيل-ا�جت�عي-والشامل

https://hrsd.gov.sa/ar/o�ces



مراكز التأهيل المهني

مراكز الرعاية النهارية

https://hrsd.gov.sa/ar/procedures/ال�وط-و-الفئات-التي-تقبل-�راكز-التأهيل-ا�هني

https://hrsd.gov.sa/ar/o�ces

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/s9145

https://hrsd.gov.sa/ar/o�ces



برنامج معين للتربية الخاصة

الرعاية الخاصة والتعليم

من أبرز البرامج التي تخصصها الجامعات للطالب والطالبات من ذوي

االحتياجات الخاصة:

تهدف إلى تقوية الجوانب اللغوية لدى الطالب والطالبات من الصم

من ضعاف السمع قبل التحاقهم ببرامج التعليم العالي، مع توفير

الخدمات المساندة بجميع أنواعها داخل قاعات المحاضرات وخارجها.

كما تعمل على تهيئة االنتقال من بيئة التعليم الثانوي إلى بيئة

التعليم العالي.

برنامج تقدمه جامعة الملك سعود يهدف لرفع كفاءة الجامعة في

دعم األفراد ذوي اإلعاقة من خالل االلتزام بالمعايير الدولية في

تذليل أية عوائق معمارية أو تقنية لضمان المشاركة ودعم التحول

نحو جامعة متاحة للجميع.

رابًعا: تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1VQ2Xhq4WS0IUK9p3puPGbC_1bQ14An2D&shorturl=1&ll=2%26.184593443642846C44.92853050725465&z=5

https://www.youtube.com/watch?v=h4QOWrXbJEk

https://voucher.tatweer.sa/kindergarten

https://deaf.ksu.edu.sa/ar/node/77

https://uap.ksu.edu.sa/ar/values



خامًسا: مبادرات توظيف ذوي اإلعاقة

برنامج تقدمه جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يهتم

بالنمو التربوي.

األصل أن تشريعات الخدمة المدنية في المملكة عامة، إذ ال يوجد

أي تشريع يستثني األشخاص ذوي اإلعاقة من الحق في الوظيفة

العامة والحصول على المرتب المساوي لمرتبات اآلخرين، إال أنه

ولضمان توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة والتشجيع عليه ودعمه

كان هناك بعض التشريعات والتدابير التي تمثل إطاًرا قانونًيا لذلك.

أنواع جميع  في  العمل  أرباب  وتمكين  دعم  الى  تهدف  مبادرة 

األعمال بخصوص شمل األشخاص ذوي اإلعاقة كأعضاء متساوين

وفعالين في القوة العاملة. كما تقدم المبادرة المحاضرات وورش

العمل التعليمية واالستشارات حول بيئات العمل وخدمات التوظيف

تقوم كما  تعليمية  مصادر  وتوفر  إعالمية  حمالت  بعمل  وتقوم 

بطباعة ونشر األخبار الهامة.

https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/UniversalAccessCenter/Pages/Services.aspx

https://hrdf.org.sa/program?id=437eqmqn79my3sahaxv2jtc6wd

https://www.mowaamah.sa

https://ar.qaderoon.sa

https://www.hrdf.org.sa/Home

https://hrsd.gov.sahttps://hrsd.gov.sa



أوًال: دعم وتسهيالت التنقـل والمواصـالت

لذوي اإلعاقة

دليل المبادرات والتسهيالت
والدعم لذوي اإلعاقة

السيارات المخصصة لذوي اإلعاقة

خدمة طلب بطاقة تخفيض أجور اإلركاب

خدمة تقديم طلب إعفاء عن رسوم التأشيرة

https://hrsd.gov.sa/ar/news/«الشؤون-االجتماعية»-تصرف-شيكات-دعم-السيارات-لذوي-اإلعاقة-الحركية

https://hrsd.gov.sa/ar/queries/خدمة-اعفاء-رسوم-التأش�ات-لذوي-ا�عاقة

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/12345



تيسير الوصول والمواقف

الوصول برنامج  ضمن  اإلعاقة  ألبحاث  سلمان  الملك  مركز  تبنى 

الشامل إعداد األدلة والتنظيمات الالزمة لتهيئة البيئة العمرانية

وتهيئة وسائل النقل واألماكن العامة لتيسير حركة ذوي اإلعاقة.

وهذه األدلة هي:

خدمة طلب بطاقة التسهيالت المرورية (المواقف)

الوصول الشامل

وهو دليل تكميلي خاص بالسياحة يستخدم كأداة لموفري خدمات السياحة

وجميع العاملين في قطاع السياحة للحصول على معلومات خاصة متصلة

بمعلومات تتعلق بالسياحة.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني دليل سفر خاص لألشخاص ذوي

اإلعاقة، بهدف توفير الدعم الكامل لهم وحماية حقوقهم في مطارات

المملكة.

http://v2.kscdr.org.sa/media/5022/uap-tourism-ar.pdf

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/12346

https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/news/translation-of-ar_sa-gacanews-04122017-hf92608_01

https://apd.gov.sa/مصادر/https://apd.gov.sa/مصادر/



ثانًيا: الدعم السكني لذوي اإلعاقة

ثالًثا: الخدمات المتنقلة

جهات ذات عالقة

المرجع: المنصة الوطنية الموحدة، حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

https://hrsd.gov.sahttps://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/agencies/agencyDetails/AC603https://www.hrc.gov.sa/ar-sa/Pages/home.aspx

https://nshr.org.sa

https://www.dca.org.sahttps://saautism.org/autism/https://twitter.com/shi_org_sahttps://twitter.com/ebsargate

https://www.housing.gov.sa/sites/default/�les/الئحة%20التنفيذية%20لتنظيم%20الدعم%20السكني.pdf

تقديم جميــع خدمات األحـوال المدنيـة بزيـارة ذوي اإلعاقـة فـي

منازلهم. (لالستفادة من الخدمة: الدخول على موقع األحوال المدنية

من أبشر، ثم اختر التقديم على خدمة تقدير، وأرفق تقاريرك).

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Notary/Pages/MPN.aspx



عن     
مجال في  متقدمة  حلول  توفير  في  متخصصة  سعودية  شركة 

تعليم وتأهيل ذوي اإلعاقة تسهم في زيادة وصول الخدمات لألشخاص

خدماتنا من  يستفيد  ومخرجاتها.  جودتها  وتحسين  اإلعاقة  ذوي 

مجموعة من مقدمي خدمات ذوي اإلعاقة داخل وخارج المملكة

العربية السعودية. كما حصلنا على العديد من الجوائز على المستوى

اإلقليمي والدولي. خدماتنا تهدف لمساعدة الممارسين (معلمين

واختصاصيين) من خالل توفير أدوات قياس وبرامج تأهيلية وتعليمية

إلكترونية تسمح لهم بتطوير وإدارة الخطط والبرامج الفردية لذوي

اإلعاقة بجودة وكفاءة عالية. نعمل من مبدأ أن التعليم حق للجميع

وجودته وتميز مخرجاته سوف يسهمان في دمج وتمكين ذوي

اإلعاقة، أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة.
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