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 م2002( لسنة   2قانون رقم ) 
 بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين

 
 باسم الشعب :

 رئيس الجمهورية :
 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية. -
 م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين.6111( لسنة 16وعلى القانون رقم ) -
 وبعد موافقة مجلس النواب. -

 )أصدرنا القانون اآلتي نصـه(
 

 باب األولال
 التسمية والتعاريف واألهداف

 الفصل األول
 التسمية والتعاريف

 
 ( : يسمى هذا القانون )قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين(.6مادة )
ـــون يهــون لرلتــاو والعبــاراا الــواردة أدنــاا المعــاني المقينــة أمــام هــل منهــا مــالم يقــتت 2مــادة ) ( : ألغــرات تطقيــك أ هــام هــذا القانــ

 اق النص معنى آخر :سي
 الجمهورية اليمنية. الجمهوريــة : -6
 وزير والشؤون اإلجتماعية والعمل. الوزيــر: -2
 مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين. مجلـس اإلدارة  : -3
 صندوق رعاية وتأهيل المعاقين. الصنــدوق : -4
 المدير التنتيذي للصندوق. المدير التنتيذي : -5
 الالئ ة التنتيذية لهذا القانون. ئ ة :الال -1

 الفصل الثاني
 أهداف الصندوق 

 ( :  يهدف الصندوق إلى ت قيك اآلتي :3مادة )
 توفير مصادر مالية للصندوق تتسم باالستقرار والثباا لدعم المشاريع المختلتة لرعاية وتأهيل المعاقين. -أ

 تمويل قرامج ومشاريع رعاية وتأهيل المعاقين. -ب
 إستثمار أموال الصندوق في المشاريع التي تعود بالتائدة المباشرة على المعاقين. -ج
( مــن قــانون رعايــة 8،  1،  5اإلســهام فــي تمويــل األنشــطة التــي تســتهدف رعايــة وتأهيــل المعــاقين وفقــا  أل هــام المــواد ) -د

 وتأهيل المعاقين.  
ألمــان اإلجتمــاعي لتــوفير اإل تياجــاا المختلتــة للمعــاقين ودعــم أنشــطة التنســيك مــع الصــناديك العاملــة فــي مجــال شــبهة ا -ه

 الصندوق التي تعود عليهم بالتائدة.
 الباب الثاني

 موارد الصندوق وأوجه اإلنتاق
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 التصل األول
 موارد الصندوق 

 -( :  تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر اآلتية :4مادة )
 مدها ال هومة للصندوق في الميزانية العامة للدولة.المخصصاا السنوية التي تعت -أ

 الهباا والتقرعاا والمساعداا المقدمة من الهيئاا الوطنية والعربية واألجنقية واألفراد. -ب
 مائة ريال عن هل قيان جمرهي. -ج
 عشرة رياالا عن هل تذهرة ستر بالطيران. -د
 خمسة رياالا إضافية عن هل علبة سجائر. -ه
 خمسة رياالا عن هل تذهرة دخول دور السينما. -و
 عائداا استثمار أموال الصندوق. -ز
 عائداا التعالياا واألنشطة المتعددة التي يقوم قها الصندوق. -ح
 ما يخصص من وقف ووصايا وأموال لرعاية وتأهيل المعاقين. -ط

ـــة المنصـــوص5مـــادة ) ـــوم إدارة الصـــندوق قت صـــيل المـــوارد المالي ـــى ال ســـاب الخـــاص  ( :  تق ـــدها إل ـــانون وتوري عليهـــا فـــي هـــذا الق
بالصــندوق لــدب القنــك المرهــزي اليمنــي وت ـــدد الالئ ــة التنتيذيــة لهــذا القــانون إجــراياا الت صـــيل والصــرف بمــا يتتــك مــع القـــوانين 

 النافذة.
 لى  ساب الصندوق أوال  بأول.( :على هافة الجهاا المعنية توريد موارد الصندوق المنصوص عليها في هذا القانون إ1مادة )
 ( :  يهون للصندوق موازنة تقديرية مستقلة تعد وفقا  للتشريعاا السارية.7مادة )
 -( :  يتبع الصندوق األنظمة التالية :8مادة )

 تطقيك األنظمة المالية والم اسقية المعمول قها وفقا  لإلرشاداا الصادرة عن وزارة المالية. -أ
 إستنادا  إلى أسس م اسقية تعهس نشاط الصندوق وقيد إيراداته ونتقاته وفقا  للنظام الم اسقي المو د.مسك ال ساباا  -ب
إعــداد ال ســاباا الختاميــة وقــوائم المرهــز المــالي ورفعهــا إلــى وزارة الماليــة والجهــاز المرهــزي للرقابــة والم اســبة وذلــك خــالل  -ج

 ثالثة أشهر من نهاية السنة المالية.
 عة المصادقة على ال ساب الختامي وفقا  لإلجراياا القانونية المقررة.متاب -د

 التصل الثاني
 أوجه اإلنتـــــاق

 ( :  ال يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه ونشاطاته.1مادة )
 هزي للرقابة والم اسبة.( :  تعتقر أموال الصندوق أمواال  عامة وتخضع للرقابة والتتتيش المالي من ققل الجهاز المر 61مادة )
 ( : تقدأ السنة المالية للصندوق مع قداية السنة المالية للدولة وتنتهي قنهايتها.66مادة )
 ( : تصدر اللوائح التنظيمية والمالية واإلدارية للصنــدوق بقـــرار من رئيس مجلس اإلدارة.62مادة )

 الباب الثالث
ختصاصاته  إدارة الصندوق وا 

 التصل األول
 ارة الصندوق إد

 ( : يقوم الصندوق بأداي مهامه طبقا  أل هام هذا القانون والقوانين النافذة األخرب.63مادة )
 ( : يتمتع الصندوق بالشخصية االعتبارية ويهون له ذمة مالية مستقلة.64مادة )
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الم افظاا بقرار مـن رئـيس مجلـس ( : يهون المرهز الرئيسي للصندوق أمانة العاصمة صنعاي ويجوز له إنشاي فروع في 65مادة )
ختصاصاا هذا التروع.  اإلدارة، وت دد الالئ ة التنتيذية مهام وا 

 -يهون للصندوق مجلس إدارة يشهل على الن و التالي :  -( : أ61مادة )
 رئيسا . الوزيــــــر -6
 .نائبا  للرئيس وهيل وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل لقطاع الرعاية اإلجتماعية  -2
 عضوا . وهيل وزارة المالية المختص -3
 عضوا . وهيل وزارة التخطيط والتنمية المختص -4
 أعضاي. ثالثة من رجال األعمال -5
 أعضاي. ثالثة من قيادة اإلت اد الوطني لجمعياا المعاقين اليمنيين -1
 عضوا  ومقررا . المدير التنتيذي للصندوق  -7
مال ومن قيادة اإلت اد الوطنـي لجمعياا المعاقين اليمنيين من ققل الـوزير بعـد التنسـيك مـع يتم ترشيح األعضاي من رجال األع -ب

 الجهاا المعنية ويصدر قتعيينهم قرارا  من رئيس مجلس الوزراي.
 التصل الثاني

 إختصاصاا مجلس إدارة الصندوق 
 ورئيس المجلــــــــــس

 تصاصاا التالية :( : يتولى مجلس إدارة الصندوق ممارسة اإلخ67مادة )
 إقرار السياسة العامة للصندوق واإلشراف على تنتيذها. -أ

 إقتراح اللوائح التي تنظم المسائل المالية واإلدارية الخاصة بالصندوق تمهيدا  إلقرارها من مجلس االدارة. -ب
 إقرار خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية له. -ج
 اصة بأنشطة الصندوق.المصادقة على التقارير الخ -د
قرار ال ساب الختامي والميزانية السنوية للصندوق والمصادقة على مرهزا المالي. -ه  مناقشة وا 
 ت ديد قرنامج عمل الصندوق ومرا ل تنتيذا. -و
 إقرار الالئ ة التنظيمية والتقسيماا الرئيسية الداخلية للصندوق. -ز
 لقرامج واألنشطة التي يمولها الصندوق.إقرار المخصصاا المالية للمشاريع وا -ح
 إقتراح مجاالا إستثمار أموال الصندوق وعرضها على اللجنة الوطنية العليا لرعاية وتأهيل المعاقين. -ط
 أية مهام أخرب يتطلقها نشاط الصندوق وفقا  أل هام القوانين النافذة. -ي

 -( :يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق ممارسة اإلختصاصاا التالية :68مادة )
 الدعوة إلنعقاد المجلس وت ديد جدول األعمال. -أ

 متابعة تنتيذ هافة قراراا مجلس إدارة الصندوق ورفع التقارير عنها. -ب
 دوق ومستوب تنتيذ الخطط والقرامج المرسومة.تقديم التقارير الدورية لمجلس إدارة الصندوق عن األعمال الجارية بالصن -ج
 التوقيع على العقود واإلتتاقياا نيابة عن المجلس طبقا  للتشريعاا النافذة. -د
 االشراف على تنتيذ السياسة العامة للصندوق. -ه
صدارها بعد إقرارها من ققل م -و  جلس اإلدارة.إقتراح اللوائح التي تنظم المسائل المالية واإلدارية للصندوق وا 
 وضع خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية له. -ز
 إقتراح الالئ ة التنظيمية والتقسيماا الرئيسية الداخلية للصندوق. -ح
نهاي خدماتهم وتوقيع الجزاياا التأديقية عليهم طبقا  للتشريعاا النافذة. -ط  إصدار قرار تعيين موظتي الصندوق وفروعه وا 
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إيجاد مصادر تمويل للصندوق لدب المنظماا والهيئاا الم ليـة والعربيـة واألجنقيـة بالتنسـيك مـع الجهـاا ذاا السعي إلى  -ي
 العالقة

 تنتيذ المهام التي يهلف قها من ققل مجلس إدارة الصندوق. -ك
 التصل الثالث

 إجتماعاا مجلس إدارة  الصندوق 
ة هـل شـهر ولـــه عقـد إجتماعـاا إسـتثنائية عنـد الضـرورة قنـاي  علـى دعـوة ( : يجتمع مجلس إدارة الصندوق بصتة دورية مر 61مادة )

 من رئيس المجلس أو قناي  على طلب مقدم من ثلث أعضائه.
 يعتقر إجتماع المجلس ص ي ا  إذا  ضرا أكثر من نصف أعضائه. -( : أ21مادة )

 واا يرجح الجانب الذي منه الرئيس.تصدر قراراا المجلس بأغلقية أصواا األعضاي ال اضرين وعند تساوي األص -ب
 -( : يجوز للمجلس في ال االا التي تقتضيها الضرورة اتخاذ ما يلي :26مادة )

 استدعاي من يراا مناسبا  من الخقراي واالختصاصيين ل ضور اجتماعاته دون ان يهون لهم صوا معدود في مداوالا المجلس. -أ
عهـد إليهـا قـبعت األعمـال أو الدراسـاا أو القيـام بمهـام م ـدودة تقـدم للمجلـس للقـا أن يشهل من قـين أعضـائه لجنـة أو اكثـر ي -ب

 فيها.
 التصل الرابع

 اختصاصاا المدير التنتيذي للصندوق 
 ( : يهـون للصندوق مديرا  عاما  تنتيذيا  يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراي قناي  على عرت رئيس مجلس االدارة.22مادة )
 ى المدير العام التنتيذي للصندوق ممارسة االختصاصاا التالية :( : يتول23مادة )

إدارة أعمـــال الصـــندوق مـــن  يـــث اإلشـــراف و الرقابـــة علـــى األعمـــال الجاريـــة فيـــه، وهـــذا العمـــل علـــى تطـــوير نظـــم العمـــل  -أ
 بالصندوق وفقا  أل هام هذا القانون والئ ته التنتيذية والقوانين النافذة األخرب.

قـــارير عـــن نشـــاطاا الصـــندوق والمشـــاكل التـــي تواجـــه العمـــل واقتـــراح ال لـــول المناســـبة لمعالجتهـــا ورفعهـــا لـــرئيس إعـــداد الت -ب
 مجلس إدارة الصندوق.

 إعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق وعرضها على رئيس المجلس في المواعيد الم ددة لذلك. -ج
 في هذا القانون ورفع التقارير بشأنها إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق. متابعة ت صيل الموارد المالية المنصوص عليها -د
صــرف المخصصــاا الماليــة لتمويــل المشــاريع والقــرامج واألنشــطة الخاصــة قرعايــة وتأهيــل المعــاقين التــي يــتم إقرارهــا وفقــا   -ه

 أل هام هذا القانون والئ ته التنتيذية واإلشراف والرقابة على تنتيذها.
 ل جلساا أعضاي مجلس إدارة الصندوق ومست قاا العاملين بالصندوق من مرتباا ومهافآا وبدالا وغيرها.صرف قد -و
 اإلشراف والرقابة على فروع الصندوق ورفع التقارير عن مستوب أدائها لمهامها إلى رئيس مجلس اإلدارة. -ز
نهـاي خـدماتهم وتوقيـع اإلشراف على الموظتين العاملين بالصندوق والرقابة على أعمالهم  -ح واقتراح تعيينهم وتـرقيتهم ونـدقهم وا 

 الجزاياا التأديقية عليهم.
 إعداد مشاريع العقود واالتتاقياا وعرضها على رئيس مجلس اإلدارة. -ط
 تمثيل الصندوق أمام القضاي والغير. -ي
 يقدم إلى مجلس إدارة الصندوق ما يلي : -ك
 عمومية.ال ساب الختامي والميزانية ال -6
  ساب عام اإليراداا والمصروفاا. -2
 تقرير نصف سنوي يشمل نشاطاا وأعمال الصندوق خاصة الخدماا االجتماعية والمشاريع التي تم تنتيذها. -3
 اإللتزام في جميع التصرفاا المالية بالقوانين والقراراا والنظم المالية والتعليماا الصادرة من وزارة المالية. -ل
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 مهام أخرب يهلف قها من ققل مجلس إدارة الصندوق أو رئيسه.أية  -م
 الباب الرابع
 العقوبـــــــــاا

 ( :  ال يخل تطقيك األ هام الال قة قتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجرائم والعقوباا والقوانين النافذة األخرب.24مادة )
 ( ريال هل من :611.111و بغرامة مالية ال تزيد على )( : يعاقب بال بس مـدة ال تزيد على سنة أ25مادة )

 أمتنع عن استقطاع أو توريد األموال إلى  ساب الصندوق بالمخالتة أل هام هذا القانون والئ ته التنتيذية. -أ
 تصرف أو استخدم اإلعتاياا أو التسهيالا المشار إليها في هذا القانون ألغرات غير التي خصصا لها. -ب
 من أموال وممتلكاا الصندوق اختلس  -ج

( : مع مراعاة أ هام المادة السابقة ي هم على من ثقا عليـه ب هـم قضـائي بـاا إعـادة مـا اختلسـه مـن أمـوال أو ممتلكـاا 21مادة )
إلى الصندوق أو قتعويت يعادل ما اختلسه وما أنتقه الصندوق من مصاريف وأتعاب التقاضي ، وما فاته من هسـب ومـا ل قـه مـن 

 رة.خسا
 الباب الخامــس
 أ هام ختامية

( :  للصندوق  ك التملك والتأجير واستئجار األموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيهـا و ـك إقـرام العقـود واالتتاقيـاا 27مادة )
 و ك مقاضاة الغير وفقا  للتشريعاا النافذة.

الرســوم الجمرهيـــة المنصــوص عليهــا فـــي قــانون الجمعيـــاا ( : يعتــى الصـــندوق ومشــاريعه المختلتـــة مــن هافــة الضـــرائب و 28مــادة )
 واإلت اداا التعاونية وقانون رعاية وتأهيل المعاقين.

 ( : تصدر الالئ ة التنتيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراي قناي  على عرت الوزير.21مادة )
ي صــندوق رعايــة المعــاقين ، وأي  هــم أو نــص يتعــارت مــع م بشــأن إنشــا16( لســنة 1( :  يلغــى القــرار الجمهــوري رقــم )31مــادة )

 أ هام هذا القانون.
 ( : يعمل قهذا القانون من تاريخ صدورا وينشر في الجريدة الرسمية.36مادة )

 صدر قرئاسة الجمهورية بصنعاي
 هـ6422/شوال/21قتاريخ : 
 م2112/يناير/63الموافك : 

 علي عقد الله صالح
 رئيس الجمهورية

 


