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  ىقرار وزار
 49/8002رقم 

 بطاقة معاقإصدار  تنظيمالئحة  بشأن
 

بتحديتتتتتتد 28/8002رقتتتتتتم  ساستتتتتتتناداا إلتتتتتتس المرستتتتتتوم الستتتتتتلطان
 ،سالتنظيم اختصاصات وزارة التنمية االجتماعية واعتماد هيكلها

 سوإلس قانون رعاية وتأهيل المعتاقين الصتادر بالمرستوم الستلطان
 ، 32/8002رقم 

 ه المصلحة العامة.وبناء علس ما تقتضي
 
 

 تقرر

 

شتتتأن تنظتتتيم إصتتتدار بطاقتتتة معتتتاق  سيعمتتتل  تتت  المادة األولس:
 بالالئحة المر قة.

 
يلغس كل ما يخالف الالئحة المر قتة وو يتعتار    المادة الثانية:

 مع وحكامها.
 
 الجريدة الرستمية ويعمتل بته س  ينشر هذا القرار  المادة الثالثة:*

 ره.تاريخ نشل سمن اليوم التال
 

 هـ1984رمضان  1 صدر  س :
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 م8002سبتمبر  8ق : ـــــالموا 
                                                                        

 د. شريفة بنت خلفان اليحيائية
                                                                              

 تماعيةوزيرة التنمية االج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.81/9/8001( بتاريخ 178* نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية العدد رقم )
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للكلمات يكون تطبيق وحكام هذه الالئحة  س   (: 1 المادة )
قانون رعاية  سالواردة بها ذات المعنس المحدد لها  لعبارات وا
المبّين قرين  كما يكون للكلمات التالية المعنسأهيل المعاقين ، وت

 النص معنس آخر : سياقكل منها ما لم يقت  
 

 قانون رعاية وتأهيل المعاقين . ون : ــــــــــــالقان
 .وكيل وزارة التنمية االجتماعية  يل: ـــــــــــالوك
ظتتة دائتترة الرعايتتة الخاصتتة بمحا  رة : ــــــــــــالدائ

مستتتتقط ودوائتتتتر التنميتتتتة االجتماعيتتتتة 
 بالمحا ظات والمناطق والواليات .

 . الدائرةمدير  المدير المختص : 
المستتتند الرستتمص الصتتادر متتن التتدائرة    اق:ـــبطاقة مع

لشخص معاق و قاا ألحكام هذه الالئحة 
والمثبتتت لحالتتتته بغتتر  التعامتتتل متتتع 
الجهتتتات الحكوميتتتة وحيتتتر الحكوميتتتة 

      .م خدمات للمعاقينتقديبالمعنية 
              

معتتتتاق الال يعتتتتتد بمستتتتتند آختتتتر ختتتتالف بطاقتتتتة   (: 8 المادة )
وحكتتام حكتتام هتتذه الالئحتتة عنتتد تطبيتتق أل اا الصتتادرة و قتت

 ألحكامه . اا والقرارات الصادرة تنفيذالقانون 
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تصتتدر التتدائرة بطاقتتة معتتاق لمتتن تنطبتتق علتتيهم   (: 2 المادة )
اءا علتس نتهتذه الالئحتة ب س ت الشروط المنصوص عليهتا

 دون رسوم .طلبهم و
 
 :سيشترط الستخراج بطاقة معاق تو ر اآلت  (: 9 المادة )*

، وو متن ولتد الجنستية سون يكون مقدم الطلب عمتان - 1
 .  ص عمان وو خارجها من وم عمانية

ون يكون مقتدم الطلتب معتاق إعاقتة دائمتة ، ويثبتت  - 8
الطبيتتتتة  صتتتتادر متتتتن الجهتتتتة سذلتتتتق بتقريتتتتر طبتتتت

يصتدر بتحديتدها قترار متن وزيتر  سالمختصة والتت
 الصحة بناءا علس طلب الوزير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م المنشممور  ممج الجريممدم الرلمممية العممدد 121/2111بموجمما الاممرار المموقار  رقممم  (1البنممد  تممم تعممدي  *
 429). 
 

 ذىيكون استخراج بطاقة معتاق بنتاء علتس طلتب   (:5المادة )
 الشأن يقدم و قاا لإلجراءات التالية :

  
تدوين بيانات االستتمارة المعتدة لهتذا الغتر  و قتاا  - و

 .( المر ق1للملحق رقم )
 :سبها اآلت ستمارة مر قاتقدم اال - ب
صورتين شخصتيتين حتديثتين لمقتدم الطلتب مقتا   -1

 . سم 2×سم 8
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صتتورة ضتتوئية متتن البطاقتتة الشخصتتية وو جتتواز  -8
طابقتة شتريطة ون يكتون السفر مع تقديم األصل للم

 المفعول. ىسار
عاقتة الصتادر متن الجهتة الطبيتة لإلالتقرير المثبت  -2

س النمتتتتوذج المعتتتتد لهتتتتذا علتتتت والمتتتتدون المختصتتتتة
( المر تتق ، ويجتتوز 8للملحتتق رقتتم ) الغتتر  و قتتا

موا قتتة المتتدير إذا باإلعفتتاء متتن تقتتديم هتتذا التقريتتر 
 ظاهرة. ذى الشأنكانت إعاقة 

 

معتتاق البطاقتتة ختتالل التتدائرة تستتليم اليجتتب علتتس  (:3المادة )
استتتخراجها  طلتتب متتن تتتاريخ تقتتديمخمستتة عشتتر يومتتا 

لنموذج بطاقة معاق المعد لهذا الغتر  بعتد  وذلق و قا
 . توقيعها من الوكيل

 

 خمت  ستنواتمتدة معتاق الصالحية بطاقتة تكون  (: 7 المادة )
الشأن  بناء علس طلب ذىوتجدد  ,من تاريخ إصدارها 

متدة صتالحياتها علتس ون ير تق  ءانتهتا قبتللة لمدة مماث
بطلتب التجديتتد البطاقتتة المنتهيتتة وصتتورتين شخصتتيتين 

( متتتن هتتتذه 5/ب( متتتن المتتتادة )1للبنتتتد ) حتتتديثتين و قتتتا
وول متتتترة ،  وبمراعتتتتاة شتتتتروط استتتتتخراجها ةالالئحتتتت

ويجوز تقديم طلب التجديد خالل شهر من تاريخ انتهاء 
 وجتب استتخراج مدة صالحية البطاقة علس األكثر وإال
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بطاقتتتتة معتتتتتاق جديتتتتتدة و قتتتتتا للشتتتتتروط واإلجتتتتتراءات 
 .المنصوص عليها  ص هذه الالئحة

 
 ستتتبب يجتتتوز لتتتذى ىالمعتتتاق ألإذا تلفتتتت بطاقتتتة  (: 2المادة )

ذات تتتتاريخ بتتتالشتتتأن طلتتتب استتتتخراج بطاقتتتة وختتترى 
البطاقتتة األولتتس علتتس ون ير تتق بالطلتتب البطاقتتة التالفتتة 

( ب/1للبنتد ) و قتاورتين شخصيتين حتديثتين لته ، وص
وال يلزم إجراء الكشتف  من هذه الالئحة (5من المادة )

 .هذه الحالة  س  سالطب
 

الشتتأن طلتتب  إذا  قتتدت بطاقتتة معتتاق يجتتوز لتتذى (: 4المادة )
استخراج بطاقة جديدة بذات تاريخ البطاقة األولس علس 

واقعتة الفقتد لون ير ق بالطلب محضر الشترطة المثبتت 
من  /ب(1)للبند  ديثتين له و قاوصورتين شخصيتين ح

إجتراء الكشتف ، وال يلتزم  متن هتذه الالئحتة (5المادة )
هذه الحالة ، ويكون إصتدار البطاقتة الجديتدة  س  سالطب

 .بعد مضص شهر من تاريخ إثبات واقعة الفقد
 

 سيجتتتوز إصتتتدار بطاقتتتة معتتتاق منقتتتتة لمتتتن يعتتتان (:10المادة )
ير الصادر متن للتقر عجزا منقتا طوال مدة عجزه و قا

المختصتتتتتتة ، وبتتتتتتذات اإلجتتتتتتراءات الطبيتتتتتتة  الجهتتتتتتة 
( متتتن هتتتذه الالئحتتتة 5المنصتتتوص عليهتتتا  تتتص المتتتادة )

 .  شريطة موا قة الوزير
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متتتل ورشتتتيف لحفتتتظ المعلومتتتات تلتتتتزم التتتدائرة بع (: 11المادة )
المعتد لهتذا  ساآللتنظتام ل س ابطاقات المعاقين الخاصة ب

 ق ورقام مسلسلة الغر  يراعس  يه تدوين البطاقات و
بينهتتا متتن ختتالل  ، كمتتا تلتتتزم التتدوائر بالتنستتيق  يمتتا 

صتتتة ببطاقتتتات لتبتتتادل المعلومتتتات الخا اآللتتتس النظتتتام
 . الزدواجية إصدار تلق البطاقات المعاقين تفاديا

 
 


