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 2022لسنة  7معونات التأهيل الجسماني رقم التعليمات المعدلة لتعليمات 
1986( لسنة 36ز( من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم )/8صادرة بموجب أحكام المادة )  

national aid fundـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تعليمات 
؛ وتقــ أ مــل تعليمــات 2022لســنة  7التعليمــات المعدلــة لتعليمــات معونــات التسماــ  ال ســمان  رقــم  ( :1المااا )  

المشـارالااا بالتعليمـات الصـلية ن ـاح واحـداح ( وبعمـ  تاـا ا ت ـاراح  2018لسـنة  1رقـم سما  ال سـمان المعونات الت
 (. 13/9/2022من تاربخ 

تعليمات المعونات  لاا ف  المعان  المبانــة ذات ف  مـذه التعليمات ةوردالتكون للكلمات والع ارات : (2لما )  ا
                                                                                                               المالية لحماية ور اية الس  المحتاجة المعمول تاا. 

وذلك  ( دينار 600 ن ) ف  العام الواحد ليت اوز مقدارما اإلجمال تسما  جسمان  ت  ف معونة  :(3الما )  
الجازة الطبية المسا دة تكون ضـ وربة له  من المعانات او ش اء ما يحتاجة اي ف د ف  الس  المحتاجة لتموب  

وتتناسب مل تائته وبناته و م ه وتادف الى تحسان وتطوب  قدراته ومااراته وذلك تناء  لى تق ب  طب  م دق 
اناح فيه توضوح حاجة مذا الشخص ألي نوع من المعانات او الجازة مب من الم جل الطب  المختص المعتمد

                                                                                       ضمن الش وط والضوابط التالية:    الطبية المسا دة الخ ى 
 ن مستوى خط الفق  المطلق لالس ة المعياربة  . ان ليزبد الدخ  الشا ي المحتسب ألس ة طالب النتفاع1

                                                   مستوى المملكة.                                                                                                                 لى
و قادر  لى الح ول  لى المعانات او الجازة الطبية المسا دة الت  . ان ل يكون طالب النتفاع ح   ا2

 يحتاجاا من اي جاة أخ ى منتفل مناا.
 (: يتولى مدي  ف ع ال ندوق ف  المحافظة او اللواء والموظف المختص ف  الف ع مسؤولية الش اف4المادة )

جازة الطبية المسا دة الت  يحتاجاا المعانات او  ال لى جمل واستدراج الع وض الالزمة لش اء  الم اش 
 وذلك  لى النحو الوارد ف  ال دول التال :طالب النتفاع 

 ( جدول ثمن ال ااز او المعان الطب  المسا د و دد الع وض1جدول رقم )
  دد الع وض ثمن ال ااز او المعان الطب  المسا د ال قم
 2 دينار فسق  300 1
2 301 - 600 3 
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(: اذا تواف ت ف  ال ااز او المعان الطب  المطلوب المواصفات المحددة ف  التق ب  الطب  _ ان 5المادة )
 فانه يتم اختيار   ض السع  المتضمن ارخص السعار.  –وجدت 

 

 طالب النتفاع.  يتم تقديمه من خالل (: ف  جميل الحوال لي وز ا تماد اي   ض سع  6المادة )
 

 الخب ة والقدرة الفنية ودرجة الخدمة المتوف ة ف ع ال ندوق والموظف المختص التحقق من(:  لى مدي  7المادة )
 .استدراج الع وض منهالتعام  معه وذلك قب  لمناقص الذي يتم ل
 

(: يتولى الموظف المختص مسؤولية الش اف  لى استالم طالب النتفاع لالجازة او المعانات الطبية 8المادة )
 وقل  ليه الختيار  وذلك قب  تسليمه ثمن مذه الجازة. من المناقص الذي 

 

(: تتولى مدي بة التسما  والتدربب مسؤولية م اجعة معامالت طالب  النتفاع والتحقق من صحة وسالمة 9المادة )
 الج اءات المت عة وفقاح لاذه التعليمات.

 

ية باسم صاحب   ض السع  المتضمن (: يتم اصدار شيك بقيمة ثمن الجازة والمعانات الطب10المادة )
 .المت عة حسب الصول الماليةو  لالجازة المطلوبةارخص السعار 

 

المعانات او الجازة الطبية المسا دة المطلوبة سواء (: لي وز قبول   ضان من مناقص واحد لنفس 11المادة )
مدي  ف ع ال ندوق المختص  كان ذلك باسمه الشخ   او  بش اكته مل مناقص اخ   وف  مذه الحالة  لى

 .است عاد مذه الع وض 
 

 دي  ف ع ال ندوق المختص است عاد اية   وض لى م (: مل م ا اة ما ورد ف  مذه التعليمات 12المادة )
 من المناق ان ف  الحالت التالية: مقدمة

المناقص الذي  مد الى تقديم وثائق او  معلومات غا  صحيحة  ن اوضا ه الداربة او القانونية  او  .أ
 استخدم الغش او التال ب لغايات قبول   ضه.

المناقص الذي سبق وان امم  او ق   او انتح  صفة تمثا  ش كة او مؤسسة ذات  القة او الد اء  .ب
 بانه وكالاا بالبيل .

وجود شطب  ف  حالة  توقيل وختم المناقص  لى الع ض المقدم منه حسب الصول او ف  حال  دم  ج.  
   البيانات الواردة ف  مذا الع ض. او غموض 
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لألجازة  سنوات  5يحدد  م  ال ااز الطب  المسا د الذي يتم تموب  ش ائه من ال ندوق بمدة (: 13المادة )
ليعاد ص ف  و  ، ام 18الذين تق  ا مارمم  ن  فالسنوات لتلك المخ  ة لألط 3المخ  ة لل الغان و

معونة التسما  ال سمان  تادف تموب  ش اء المعانات او الجازة الطبية المسا دة للمنتفل تذات الجازة ال 
المحدد ف  مذه المادة وذلك بموجب تق ب  طب  يبان استم ار حاجة المنتفل لاذه   بعد انتااء  م  ال ااز

 نتااء مذه المدة .الجازة بعد ا
 

 (:14المادة )
. حال تعط  ال ااز الطب  المسا د لس اب ل تتعلق بسوء الستعمال او األممال فانه يتم صيانة مذا ال ااز أ

  لى نفقة ال ندوق ش بطة ان ل يزبد اجمال  تكلفة ال يانة  ن ن ف ثمن ال ااز.
وبحاجة الى وسالة نق  خاصة إلي اله الى م كز  ب. إذا كان ال ااز الطب  المعط  من الح ام الكبا ة

ال يانة المعتمد؛ فانه يتم ص ف مبلغ إضاف  مقطوع وذلك تدل اجور نق  باسم طالب النتفاع و لى النحو 
 المبان ف  ال دول التال :

 ( جدول اجور نق  الجازة الطبية المسا دة لم اكز الت ليح2جدول رقم )
 الدينارالمبلغ/ب موقل م كز الت ليح

 20 داخ  نطاق المحافظة الت  يقطن تاا المنتفل
 25 وضمن نطاق محافظات اإلقليم األخ ى خارج المحافظة الت  يقطن تاا المنتفل 

 30 خارج نطاق محافظات األقليم الذي يقطن به المنتفل باستثناء محافظات اقالم ال نوب
 40 ن سكان محافظات ال نوبخارج نطاق محافظات اقالم ال نوب اذا كان المنتفل م

 

 

 

فانه يمكن إ ادة تسما  المنتفل م ة أخ ى ب ااز مسا د  ؛التعليمات لى ال غم مما ورد ف  مذه  (:15المادة )
حال ثبوت حاجة المنتفل ل ااز جديد وذلك بسبب تلف ال ااز او  دم امكانية اصالحه أو لكونه أص ح ل 

و ألي سبب طب  آخ   دا األممال او سوء الستعمال وذلك بموجب شاادة يتناسب مل تنية المنتفل ال سـدية ا
 او تق ب  فن  صادر  ن الم جل المختص الذي يعتمده ال ندوق.

 

   (:16المادة )
تقوم مدي بة التدربب والتسما  ف  األدارة العامة لل ندوق وبالتعاون مل ال اات المخت ة ف  القطا ان العام . أ

ئحة اسعار للمعانات والجازة الطبية المسا دة الت  سيقوم ال ندوق تتموب   ملية ش اؤما والخاص بإ داد ل
، وف  جميل الحوال ي ب بحاث يتم تنظيم مذه الالئحة وفقاح ألرخص السعار المطابقة لنوعية ال ااز المطلوب

لسع  المحدد ف  لئحة السعار ان ل يزبد ثمن الجازة او المعانات الطبية الواردة ف    ض السع  الق   ن ا
 المعدة بموجب مذه المادة.
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المدي  العام م ادقة وبتم ا تمادما بعد  سنوباح يتم ت ديد وتحديث لئحة األسعار المعدة بموجب مذه المادة ب. 
  لااا.

ـــــــــــة وفحص (:  تعتمد م اكز ومعامد الخدمات الطبية الملكية او الوكا  المحل  لألجازة لغايات صيان17المادة )
 المعانات والجازة الطبية المسا دة المعطلة والممولة بشك  كل  او جزئ  من ال ندوق.                                           

 
 (:18المادة )

ي وز للمدي  العام ا تماد اية م اكز طبية اخ ى  التعليمات( من مذه 17)المادة  لى ال غم مما ورد ف  أ. 
  ة ف  القطا ان العام والخاص لغايات فحص الجازة الطبية الت  قام ال ندوق تتموب  ش اؤما وبيان متخ

 مدى صالحاتاا وأ طالاا.
 يتم دفل تكاليف صيانة المعانات والجازة الطبية المسا دة بسسم ال اة المعتمدة الت  قامت ب يانة ال ااز. .ب

 (:19المادة )
صيانة المعانات  او  ة تموب  ش اء اي معانات او اجازة طبية مساندة  ملية إ اد ليتم النظ  ف  .أ

وذلك ف  حال كان تموب  ش اء  السابقة ش اءال ارفاق فاتورةال بعد لطالب النتفاع والجازة الطبية المسا دة 
 . مذه  ن ط بق  ال ندوق 

نفقة ال ندوق التحقق من مطابقة  ق ار الموافقة  لى إصالح ال ااز  لى تنظيم.  لى ال احث المختص وقب  ب
تاربخ ص ف معونة التسما  ال سمان  واسم ونوع ال ااز الذي قام ال ندوق تتموب  ش ائه مل  تيانات فاتورة 

 الش اء.
 تلغى اي تعليمات معمول تاا تتعارض مل ماورد ف  مذه التعليمات.(: 20الما )  
الج اءالالزم لع ض الحالت الت  ل تنطبق  لااا مذه التعليمات  للمدي العام اتخاذ(: 21الما )  

وتبان وجود حاجة ماسة لتقديم المعونات التسمالية وتوفا  الوسائ  المسا دة لاا نظ اح لم ورما 
 لى  الحالتو  ض خالصة نتائج مذه  ل نة الحالت الستثنائية لى  بظ وف استثنائية

 بخ وصاا وفقاح ألحكام قانون ال ندوق. لتخاذ الق ارالمناسب  الم لس
 


