


إحصائيات اإلعاقة 



نسبة ذوي اإلعاقة في المملكة 

7.1  %

1,445,723

مليون شخص 

% 52.2الذكور •

%47.8اإلناث •

، الهيئة العامة لإلحصاء2017مسح ذوي اإلعاقة للعام 



، الهيئة العامة لإلحصاء2017مسح ذوي اإلعاقة للعام 

إعاقة متعددة إعاقة واحدة 

%29.13اإلعاقات الحركية %46.2اإلعاقة البصرية 

%24.15اإلعاقات البصرية %37.6اإلعاقة الحركية 

( مامالحاالستحمام، اللباس واستخدام )العناية الشخصية 

1.4%

%10.25القدرة على التواصل و التفاهم مع اآلخرين  

التوزيع النسبي لذوي اإلعاقة على حسب درجة شدتها



، الهيئة العامة لإلحصاء2017مسح ذوي اإلعاقة للعام 

إعاقة متعددة إعاقة واحدة 

%1.5واإلناث % 14.7في سن العمل والمشتغلون الذكور %8واإلناث % 40.8في سن العمل والمشتغلون الذكور 

%3.1واإلناث % 7.4الباحثين عن عمل ولم يسبق لهم العمل الذكور %5واإلناث % 6.1الباحثين عن عمل ولم يسبق لهم العمل الذكور 

%0.3واإلناث % 3.6الباحثين عن عمل وسبق لهم العمل الذكور %0.2واإلناث % 4.4الباحثين عن عمل وسبق لهم العمل الذكور 

%1.8ومن الطالبات % 2.8الطالب %10.4ومن الطالبات % 8.2الطالب 

لدى السكان السعوديين ذوي اإلعاقة العملية الحالة 



هدف تمكين اندماج األشخاص 
ذوي اإلعاقة في سوق العمل 

السعودي



خصائص الهدف 

الـــــــخاصية االولى
مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة القادرين على العمل

الخاصية الثانية  
مدى جاهزية األشخاص ذوي اإلعاقة للعمل

الخاصية الثالثة 
مستوى جاهزية سوق العمل



تأسيس هيئة األشخاص ذوي اإلعاقةمبادرة•
مبادرة السجل الوطني•
مبادرة األنشطة االجتماعية•
التأهيل و التدريب و التوظيف مبادرة•
مواءمةمبادرة•

املنبثقة من هذه الخصائصاملبادرات



معايير مواءمة8

بند144
التوظيف

استقطاب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة 

.المختلفةلالستفادة من قدراتهم ومواهبهم 

المعرفة 
تأهيل الموظفين ليصبحوا قادرين على التواصل  

الفعال مع األشخاص ذوي اإلعاقة كزمالء في 

العمل أو كعمالء، ومعرفة ما يجب القيام به وكيفية 

.عمله

االلتزام
قة التزام المنشأة بتطبيق أفضل الممارسات المتعل

بشمل األشخاص ذوي اإلعاقة داخليا وخارجيا 

.ونشرها

إدارة الموارد البشرية
الحرص على تقدير المنشأة لجميع الموظفين بما

فيهم  األشخاص ذوي اإلعاقة، أو الذين يتعرضون 

إلعاقة وهم على رأس العمل، وااللتزام بإجراء 

الترتيبات الالزمة لضمان االحتفاظ يهم وتطوير 

.قدراتهم

المنتجات والخدمات
ما تطوير المنتجات وتقديم الخدمات وتحسينها  ب

نها يتناسب مع احتياجات العمالء والمستفيدين م

.اإلعاقةمن األشخاص ذوي 

التواصل
استخدام وسائل التواصل المختلفة والمناسبة

لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة،وتطويرها كلما 

.إليهدعت الضرورة 

المرافق
تسهيل وصول واستخدام الموظفين من 

األشخاص ذوي اإلعاقة إلى مرافق المنشأة، 

التغييرات الالزمة كلما دعت وإجراء 

.ذلكالضرورة إلى 

تقنية المعلومات واالتصاالت
إتاحة وسائل تقنية المعلومات واالتصاالت 

من اإلعاقة،وتمكينهم لألشخاص ذوي 

استخدامها،و العمل على تطويرها بما يتالءم 

.احتياجاتهممع مستجدات 

مبادرة مواءمة



تحسينخطة

اص لتحسين بيئة العمل المساندة لألشختوفير خطة 
تعزيز المعرفةاألولويات في ذوي اإلعاقة توضح 

تدريب مدراء وزمالء الموظفين ذوي اإلعاقة على 

مهارات التعامل معهم 

الموظفين أن يكون قائد المعيار ملما بتعريف 

العامة في التعامل مع األشخاص ذوي للقواعد 
اإلعاقة 

القائد

ل الموظفين ليصبحوا قادرين على التواصيؤهل القائد في هذا المعيار 

الفعال مع األشخاص ذوي اإلعاقة كزمالء في العمل أو كعمالء، 
.ومعرفة ما يجب القيام به وكيفية عمله

المعرفة



نتائج مشروع مواءمة

1
1

194

186

البوابةفيبالتسجيلقامتمنشأة950

الذاتيالتقييممرحلةفيمنشأة

الشهادةعلىحصلتمنشأة

األدلةرفعوالرسومدفعمرحلةفيمنشأة68

اإلعاقة موظف من ذوي4000حوالي 

يعملون في المنشآت الحاصلة على الشهادة 



لكمرا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك


