
 

 

 
 

 

 

 

2018لس نة  (1 رمق) معوانت التأ هيل اجلسامينتعلاميت   
6883( لسنة 63/ز( من قانون صندوق املعونة الوطنية رقم )8صادرة مبوجب أحكام املادة )  

national aid fundـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تعليمات 
 

عمل 2012لسىت  (1زقم) حعلُماث معىهاث الخأهُل الجسماوي) حسمى هره الخعلُماث (:1املادة ) ( ،َو

                                                                                                          .11/1/2012بها ابخداء مً

                              

لها في حعلُماث املعىهاث  تــاملعاوي املبِى ذاث في هـره الخعلُماث ةىزدالجكىن للكلماث والعبازاث : (2املادة )

                                                                            املالُت لحماًت وزعاًت الاسس املحخاجت املعمىل بها. 

                                   

وذلك  ( دًىاز 000عً ) في العام الىاحد إلاجمالي الًخجاوش مقدازهاجأهُل جسماوي جطسف معىهت  :(3املادة )

ل  ت له  مً املعُىاث او املحخاجت  شساء ما ًحخاجت اي فسد في الاسس لخمٍى الاجهصة الطبُت املساعدة جكىن غـسوٍز

س طبي مطدق  س قدزاجه ومهازاجه وذلك بىاء على جقٍس وجدىاسب مع بُئخه وبىِخه وعمسه وتهدف الى جحسين وجطٍى

 فُه بىغىح حاجت هرا الشخظ ألي هىع مً املعُىاث او الاجهصة  ع الطبي املخخظ املعخمدمً املسج
ً
مبِىا

                                                              غمً الشسوط والػىابط الخالُت:  الطبُت املساعدة الاخسي 

                           

د الدخل الشهسي امل .1 ت  حدسب ألسسة طالب الاهخااع عًان الًٍص مسخىي خط الاقس املطلق لالسسة املعُاٍز

مسخىي اململكت.                                                                                                                على

                                                   

ًكـــىن طالـــب الاهخاـــاع حطـــل او قـــادز علـــى الحطـــىل علـــى املعُىـــاث او الاجهـــصة الطبُـــت املســـاعدة ال ـــي  ان ال . 2

 ا.ًحخاجها مً اي جهت أخسي مىخاع منه

 ًخـــىلى مـــدًس فـــسع الطـــىدوق فـــي املحافملـــت او اللـــىاء واملىوـــ  املخـــخظ فـــي الاـــسع مســـ ولُت الاشـــساف :(4املاااادة )

ال ــــي ًحخاجهــــا  الاجهــــصة الطبُــــت املســــاعدة املعُىــــاث او علــــى جمــــع واســــخدزاز العــــسوع الالشمــــت لشــــساء  املباشــــس 

 وذلك على الىحى الىازد في الجدول الخالي:طالب الاهخااع 

 وعدد العروض مثن اجلهاز او املعني الطيب املساعد ( جدول1جدول رقم )

 العروضعدد  ثمن الجهاز او المعين الطبي المساعد الرقم
 2 دينار فأقل 300 1
2 301 - 600 3 



 

س الطبي _ ان وجـدث  :(5املادة )  –اذا جىافسث في الجهاش او املعين الطبي املطلىب املىاضااث املحددة في الخقٍس

 فاهه ًخم اخخُاز عسع السعس املخػمً ازخظ الاسعاز. 

 طالب الاهخااع.  ًخم جقدًمه مً خالل في جمُع الاحىال الًجىش اعخماد اي عسع سعس  :(6املادة )

الخبـــوة والقـــدزة الاىُـــت ودزجـــت الخدمـــت  علـــى مـــدًس فـــسع الطـــىدوق واملىوـــ  املخـــخظ الخحقـــق مـــً :(7املاااادة )

 .اسخدزاز العسوع مىهالخعامل معه وذلك قبل لمىاقظ الري ًخم ل املخىفسة

ًخىلى املىوـ  املخـخظ مسـ ولُت الاشـساف علـى اسـخالم طالـب الاهخاـاع لالجهـصة او املعُىـاث الطبُـت  :(8املادة )

 مً املىاقظ الري وقع علُه الاخخُاز  وذلك قبل حسلُمه ثمً هره الاجهصة. 

ب مســـ ولُت مساجعـــت معـــامالث طـــالبي الاهخاـــاع والخحقـــق مـــً  ـــحت  (:9املاااادة ) ـــت الخأهُـــل والخـــدٍز جخـــىلى مدًٍس

 لهره الخعلُماث.
ً
 وسالمت الاجساءاث املخبعت وفقا

ًـــخم اضـــداز شـــُك بقُمـــت ثمـــً الاجهـــصة واملعُىـــاث الطبُـــت باســـم ضـــاحب عـــسع الســـعس املخػـــمً  :(10املاااادة )

 .املخبعت الاضىل املالُتحسب و  لالجهصة املطلىبتازخظ الاسعاز 

املطلىبـــت  املعُىـــاث او الاجهـــصة الطبُـــت املســـاعدةالًجـــىش قبـــىل عسغـــين مـــً مىـــاقظ واحـــد لـــىا   :(11املاااادة )

ســــىاء ذــــان ذلــــك باســــمه الشخمــــاي او   شــــساهخه مــــع مىــــاقظ اخــــس  وفــــي هــــره الحالــــت علــــى مــــدًس فــــسع الطــــىدوق 

 .املخخظ اسدبعاد هره العسوع 

 دًس فـــسع الطـــىدوق املخـــخظ اســـدبعاد اًـــت عـــسوععلـــى مـــ مـــع مساعـــاة مـــا وزد فـــي هـــره الخعلُمـــاث  :(12املاااادة )

 مً املىاقطين في الحاالث الخالُت: مقدمت

ــــت او القاهىهُــــت  او  . أ املىــــاقظ الــــري عمــــد الــــى جقــــدًم وثــــا ق او  معلىمــــاث ويــــو  ــــحُحت عــــً اوغــــاعه الاداٍز

 اسخخدم الغش او الخالعب لغاًاث قبىل عسغه.

او الادعــاء ذاث عالقــت اقظ الــري ســبق وان اهمــل او قطــس او اهخحــل ضــات جممُــل شــسهت او م سســت املىــ . ب

 .باهه وهُلها بالبُع 

وجـىد شـطب او  فـي حالـت  في حال عدم جىقُع وخخم املىاقظ على العسع املقدم مىـه حسـب الاضـىل او  .  ز

    البُاهاث الىازدة في هرا العسع. ومىع 

ــــل شــــسا ه مــــً الطــــىدوق بمــــدة  :(13املااااادة )  ســــىىاث  1ًحــــدد عمــــس الجهــــاش الطبــــي املســــاعد الــــري ًــــخم جمٍى

 و  ،عــــام 12الــــرًً جقــــل اعمــــازهم عــــً  ســــىىاث لخلــــك املخططــــت لألطاــــال 3املخططــــت للبــــالغين و ةلألجهــــص 

ـــل شـــساء املعُىـــاث او الاجهـــصة الطبُـــت املســـاعدة للمىخاـــعضـــسف معىهـــت الخأهُـــل الجســـماوي بهـــدف الٌعـــاد   جمٍى

ـس طبـي ًبـين اسـخمساز حاجـت  هره املحدد في  عمس الجهاشبعد انتهاء  براث الاجهصة الا املادة وذلك بمىجب جقٍس

 .  عد اهتهاء هره املدة املىخاع لهره الاجهصة

 :(14املادة )
حــــال حعطــــل الجهــــاش الطبــــي املســــاعد الســــباب ال جخعلــــق  ســــىء الاســــخعمال او  همــــال فاهــــه ًــــخم ضــــُاهت هــــرا  .أ

د اجمالي جكلات الطُاهت عً طت ان ال ًٍص  ثمً الجهاش. هط  الجهاش على هاقت الطىدوق شٍس

 



الــــى مسهــــص  إذا ذــــان الجهــــاش الطبــــي املعطــــل مــــً الااجــــام الكبيــــوة وبحاجــــت الــــى وســــُلت هقــــل خاضــــت  ًطــــاله .ب

وعلـى الىحـى  باسـم طالـب الاهخاـاعالطُاهت املعخمد؛ فاهه ًخم ضسف مبلغ إغافي مقطىع وذلك بدل اجىز هقـل 

 املبين في الجدول الخالي:

 
( جدول اجور نقل االجهزة الطبية املساعدة ملراكز التصليح2جدول رقم )  

 بالدينارالمبلغ/ موقع مركز التصليح
 20 يقطن هبا املنتفعداخل نطاق احملافظة اليت 

 25 وضمن نطاق حمافظات اإلقليم األخرىخارج احملافظة اليت يقطن هبا املنتفع 
 30 خارج نطاق حمافظات األقليم الذي يقطن به املنتفع باستثناء حمافظات اقيلم اجلنوب

 40 خارج نطاق حمافظات اقيلم اجلنوب اذا كان املنتفع من سكان حمافظات اجلنوب
 

 

فاهـه ًمكـً إعـادة جأهُـل املىخاـع مـسة أخـسي بجهـاش مسـاعد  ؛الخعلُمـاثعلى السوم مما وزد في هره  :(15املادة )

حـــال ثبـــىث حاجـــت املىخاـــع لجهـــاش جدًـــد وذلـــك  ســـاب جلـــ  الجهـــاش او عـــدم امكاهُـــت اضـــالحه أو لكىهـــه أضـــب  ال 

او سىء الاسـخعمال وذلـك بمىجـب شـهادة ًدىاسب مع بيُت املىخاع الجسـدًت او ألي ساب طبي آخس عدا  همال 

س فني ضادز عً املسجع املخخظ الري ٌعخمده الطىدوق.  او جقٍس

   :(16املادة )

ب والخأهُـــل فـــي  دازة العامـــت للطـــىدوق وبالخعـــاون مـــع الجهـــاث املخخطـــت فـــي القطـــاعين  .أ ـــت الخـــدٍز جقـــىم مدًٍس

ـل عملُـت العام والخاص بإعداد ال حت اسعاز للمعُىاث والاجهصة  الطبُـت املسـاعدة ال ـي سـُقىم الطـىدوق بخمٍى

 ألزخــــظ الاســــعاز املطابقــــت لىىعُــــت الجهــــاش املطلــــىب
ً
، وفــــي جمُــــع شــــسابها بحُــــظ ًــــخم جىملــــُم هــــره الال حــــت وفقــــا

ــد ثمــً الاجهــصة او املعُىــاث الطبُــت الــىازدة فــي عــسع الســعس الاقــل عــً الســعس  املحــدد فــي  الاحــىال ًجــب ان ال ًٍص

 .هره املادةاملعدة بمىجب  ال حت الاسعاز 

 ًخم ججدًد وجحدًظ ال حت  سعاز املعدة بمىجب هره املادة . ب
ً
خم اعخمادها  عد  سىىٍا املدًس مطادقت ٍو

 العام عليها.

ـــــــحعخمــــــد مساهــــــص ومعاهــــــد الخــــــدماث الطبُــــــت امللكُــــــت او الىهُــــــل املحلــــــي لألجهــــــصة لغاًــــــاث ضُاه : (17املااااااادة ) ت ــــــــــ

                   والاجهــــــــــصة الطبُــــــــــت املســــــــــاعدة املعطلــــــــــت واملمىلــــــــــت  شــــــــــكل هلــــــــــي او جص ــــــــــي مــــــــــً الطــــــــــىدوق.وفحــــــــــظ املعُىــــــــــاث 

                         

 :(18املادة )

ًجـــىش للمـــدًس العـــام اعخمـــاد اًـــت مساهـــص طبُـــت اخـــسي  الخعلُمـــاث( مـــً هـــره 11)املـــادة علـــى الـــسوم ممـــا وزد فـــي أ. 

ـــل شـــسابها  مخخططـــت فـــي القطـــاعين العـــام والخـــاص لغاًـــاث فحـــظ الاجهـــصة الطبُـــت ال ـــي قـــام الطـــىدوق بخمٍى

 وبُان مدي ضالحُتها وأعطالها.

بطــــُاهت ًــــخم دفــــع جكــــالُ  ضــــُاهت املعُىــــاث والاجهــــصة الطبُــــت املســــاعدة بأســــم الجهــــت املعخمــــدة ال ــــي قامــــذ  .ب

 .الجهاش



 :(19املادة )

ــل شـــساء اي معُىــاث او اجهــصة طبُــت مســـاهدة  الًــخم الىملــس فــي . أ ضــُاهت املعُىــاث والاجهـــصة  او  عملُـــت إعــادة جمٍى

ـل شـساء هــره  السـابقت شـساءال ازفـاق فــاجىزةالا  عـد لطالـب الاهخاــاع الطبُـت املسـاعدة  وذلــك فـي حـال ذــان جمٍى

ق   . الطىدوق  عً طٍس

 

قــــساز املىافقــــت علــــى إضــــالح الجهــــاش علــــى هاقــــت الطــــىدوق الخحقــــق مــــً  جىملــــُمعلــــى الباحــــظ املخــــخظ وقبــــل  .ب

ــــل شــــسا ه مــــع   و ضــــسف معىهــــت الخأهُــــل الجســــماوي واســــم وهــــىع الجهــــاش الــــري قــــام الطــــىدوق بخمٍى مطابقــــت جــــاٍز

 بُاهاث فاجىزة الشساء.
في هره الخعلُماث. جلغى اي حعلُماث معمىل بها جخعازع مع ماوزد: (20املادة )  


