
اجلريدة الر�سمية العدد )1077(

 قـرار وزاري

 رقـــم 2014/142

بتعديـل الئحـة �صنـدوق التعوي�ضـات عـن الأخطـاء الطبيـة 

ا�ستنادا اإىل قانون مزاولة مهنــة الطــب الب�سري وطب الأ�سنـان ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانــي 

رقم 96/22 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/38 بتحديد اخت�سا�سات وزارة ال�سحة ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/67 باإن�ساء �سندوق للتعوي�سات عن الأخطاء الطبية ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/33 ب�ساأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة 

باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية ) املدنية والع�سكرية ( ، 

واإىل لئحــــــة �سنـــــدوق التعوي�ســــات عـــــن الأخطـــــاء الطبيـــــــة ال�ســــادرة بالقــــرار الــــــوزاري 

رقم 2004/17 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

جتــــرى التعديــــالت املرفقـــة علــــى لئحــــة �سنـــــدوق التعوي�ســـــات عـــــن الأخطــــــاء الطبيـــــة 

امل�ســـار اإليهـــا . 

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�ضـدر فـي :   4 /  1 / 1436هـ

املـوافــــق : 28 /10/ 2014م
د . اأحمد بن حممد بن عبيد ال�صعيدي 

                                                                              وزيــــــــــــــــــــر ال�سحــــــــــــــــــــــــة
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تعديـالت لئحـة �صنـدوق التعوي�صـات عـن الأخطـاء الطبيـة

املــادة ) 1 ( 

ي�ستبـــدل مبعنـــى كــل مــن ) امل�ساهــم وامل�ســرور وامل�ستفـيــد والتعويــ�ض وال�سلــح واحلكـــم ( 

الوارد فـي املادة )1( من لئحة �سندوق التعوي�سات عن الأخطاء الطبية امل�سار اإليها املعنى 

املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض الن�ض معنى اآخر :

امل�ضاهــــم : كل من ي�سغل اإحدى الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة باملوؤ�س�سات 

الطبية احلكومية ) املدنية والع�سكرية ( .

امل�ضـــرور : ال�سخ�ض الذي يلحق به ال�سرر نتيجة خطاأ طبي ثابت فـي حق امل�ساهم .

امل�ضتفـيد : امل�سرور وورثة ال�سخ�ض املتوفى نتيجة خطاأ طبي ثابت فـي حق امل�ساهم .

املبلغ الذي ي�سدده ال�سندوق للم�سرور اأو امل�ستفـيد تعوي�سا عن اخلطاأ الطبي  التعوي�ض : 

الثابت بحق امل�ساهم ، وذلك مبوجب حكم ق�سائي اأو �سلح .

ال�ضلـــــــح : التفــاق بـــني ال�سندوق وامل�ســرور اأو للم�ستفـيـــد الــذي يتـم مبوجبــــه حتديـــد 

مبلغ التعوي�ض الذي يح�سل عليه امل�سرور اأو امل�ستفـيد جربا لالأ�سرار املادية 

واملعنوية الناجمة عن اخلطاأ الطبي الثابت بحق امل�ساهم .

احلكم الق�سائي النهائي ال�سادر من اإحدى املحاكم املخت�سة بال�سلطنة باإلزام  احلكــــــم : 

ال�سنــــدوق اأو اأي مــــن املوؤ�س�ســــات الطبيـــــة احلكوميـــة ) املدنيــــة والع�سكريــــة ( 

باأداء التعوي�ض للم�سرور اأو امل�ستفـيد عن اخلطاأ الطبي الثابت بحق امل�ساهم .

املــادة ) 2 ( 

ي�ستبدل بن�ض املادة )9( من لئحة �سندوق التعوي�سات عن الأخطاء الطبية امل�سار اإليها 

الن�ض الآتي :



اجلريدة الر�سمية العدد )1077(

"يلتــــزم �ساغلـــــــو الوظائـــف الطبـــيــــة والوظائـــف الطبيــــــة امل�ساعــــــدة الــــواردة بامللحقـــــني 
رقمي )1 ، 2( املرفقني باملر�سوم ال�سلطاين رقم 33/ 2013 ، امل�سار اإليه ب�سداد ال�سرتاكات 

ال�سنوية فـي �سندوق التعوي�سات عن الأخطاء الطبية بالقيمة املحددة قرين كل منهم 

على النحو الآتي :

�ساغلـــــــو الوظائـــف الطبيـة مــن فـئــــة طبيــب اخت�سا�ســـي وطبيـــب اخت�سا�ســـــي اأول   -

وطبيب ا�ست�ساري وطبيب ا�ست�ساري اأول )60( �ســتــــون ريال عمانيا .

�ساغلـو باقي الوظائـف الطبيـة )40( اأربعــون ريال عمانيا .  -

�ساغلـــو وظائــــف التمريـ�ض )20( ع�سرون ريال عمانيا .  -

�ساغلو وظائف ال�سيادلة وم�ساعدي ال�سيادلة )20( ع�سرون ريال عمانيا .  -

�ساغلــــو الوظائــــف الطبيـــة امل�ساعــدة فـيمــا عـــدا امل�ساعديـــن ال�سحيـــني وامل�سمديــــن   -

)10( عـ�سرة ريالت عمانية .

الأطبــاء الزائـــرون )20( ع�سـرون ريــال عمانيــا عن كـل زيارة يقـوم بهــا طبيـب زائـــر   -

تتحمله اجلهة امل�ستقدمة " .

املــادة ) 3 ( 

ي�ســــاف اإىل لئحـــة �سنـــدوق التعوي�ســـات عن الأخطاء الطبيـــة امل�ســار اإليهــــا مـــادة جديــــدة 

برقم ) 9 مكـــررا ( يكون ن�سها كالآتي :

تتوىل الوحدات احلكومية التي يعمل بها �ساغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية   "
امل�ساعدة امل�سار اإليها فـي املــادة )9( من هذه الالئحة ا�ستقطاع قيمة ال�سرتاكات ال�سنوية 

فـي �سنـــدوق التعوي�ســـات عــــن الأخطـــاء الطبيــــة من راتب كــــــل منهــــم عن �سهــــر ينايـــر 

من كل عام ، اأو من اأول راتب يتقا�ساه وتوريده نقدا اأو ب�سيك اإىل ال�سندوق فـي موعد 

غايتـــــه نهايـــــة ال�سهــر التالــــي ، وتلتــــــزم اجلهــــــة امل�ستقدمــــة ب�ســــــداد قيمــــة ال�ستـــــــراك 

اإىل ال�سنــدوق قبل ا�ستقدام الطبيب الزائر " .


