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∫ÉŸG ¥ƒ°ùd áeÉ©dG áÄ«¡dG
QGô``b
2022/144 º``bQ
øjôFGõ∏d »ë°üdG ÚeCÉàdG á≤«Kh êPƒ‰ QGó°UEÉH
ا�ستنا ا اإىل قانون سر ات التاأمني ال�سا ر باملر�سوم ال سلطاين رق ،79/12
واإىل املر�سوم ال سلطاين رق  2004/90بنقل اخت�سا�سات التاأمني من و ارة الت ارة وال�سناعة
اإىل الهي ة العامة ل سو املال،
واإىل و الوثيقة املوحدة للتاأمني ال�سحي ال�سا ر بالقرار رق ،2019/34
واإىل قواعد التاأمني ال�سحي ال�سا رة بالقرار رق ،2019/78
واإىل موافقة ل ص اإ ارة الهي ة العامة ل سو املال،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
Qô```≤`J
≈`````dhC’G IOÉ``ŸG
يعمل بنمو وثيقة التاأمني ال�سحي لل ا رين ،املرف .
á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.
`g1444 »``fÉãdG ™`«HQ øe 7 :»`a Qó`°U
Ω2022 ô````````````Ñªaƒ`f øe 2 :≥`````aGƒŸG

»ŸÉ°ùdG ¬`∏dGóÑY øH ⁄É°S øH ¬`∏`dGóÑY
الر يـ ص التنفـيذ للهي ة العامة ل سو املال
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øjôFGõ∏d »ë°üdG ÚeCÉàdG á≤«Kh êPƒ‰
∫hC’G π``°üØdG
äÉ```Øjô©àdG
فـي تطبي اأحكام الوثيقة ومالحقها يكون للكلمات والعبارات األتية املعنى املبني قرين ل منها،
ما يقت�ص �سيا الن�ص معنى اخر
:á``≤«KƒdG - 1
وثيقة التاأمني ال�سحي لل ا رين ،ومالحقها.
:ø```````eDƒŸG - 2
سر ة التاأمني املرخ�ص لها اولة ن�سا التاأمني ال�سحي فـي �سلطنة عمان.
:¬d øeDƒŸG - 3
ال�س �ص القا م اإىل �سلطنة عمان عرب املنافذ ا دو ية الربية اأو البحرية اأو اجلوية
بغر ص ال يارة ،والذ ت�سدر با�سمه هذه الوثيقة.
:á«æ«eCÉàdG á«£¨àdG - 4
املنافع ال�سحية األأ�سا�سية املتاحة للمومن له واملحد ة فـي هذه الوثيقة.
:á≤«KƒdG Ióe - 5
الف ة املحد ة فـي الوثيقة والتي ت سر خاللها التغطية التاأمينية للمومن له.
:ÚeCÉàdG Ö∏W - 6
الطل الذ يتوىل املومن له تعب ته وف البيانات املحــد ة فـي امللحـ ـ رق ـ )2
املرف فـي هذا النمو .
:ÚeCÉàdG §°ùb - 7
مبل من املال يلت م املومن له ب سدا ه اإىل املومن مقابل التغطية التاأمينية املحد ة
فـي الوثيقة.
:á«°SÉ°SC’G á«ë°üdG ™aÉæŸG - 8
ا دمات ال�سحية املتاحة للمومن له وفقا للملح رق  3املرف فـي هذا النمو .
:á«ë°üdG áeóÿG Ωó≤e -9
املرف ال�سحي املعتمد من و ارة ال�سحة ،وامل س ل لد الهي ة بتقد خدمات التاأمني
ال�سحي فـي �سلطنة عمان وفقا لالأنظمة املعمول بها.
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:á«ë°üdG äÉeóÿG »eó≤e áµÑ°T -10
موعة مقدمي ا دمات ال�سحية املعتمدين ،واملحد ين من قبل املومن لتقد
خدمة الرعاية ال�سحية للمومن له.
:¢Vô``ŸG -11
ا الة ال�سحية التي يعاين منها املومن له ،وتتطل اأن يتلقى فـيها الرعاية ال�سحية
خالل مدة الوثيقة.
:áæeõŸG ä’É◊G -12
املر ص اأو األإ�سابة التي تت س بواحدة اأو أا من ا �سا �ص األتية
اأ ا اجـة اإىل املتابعـة امل ستمرة اأو ملدة طويلة من خالل األ�ست�سارات والك�س
الطبي.
ا اجة اإىل اإعا ة التاأهيل اأو التدري على التعاي�ص مع املر ص.
األ�ستمرار اإىل ما أل نهاية وأل كن سفاوها.
العو ة ،اأو اإمكانية العو ة مرة اأخر .
:áFQÉ£dG ä’É◊G -13
املر ص اأو األإ�سابة التي ت ستدعي التدخل الطبي ال سريع.
:É≤HÉ°S IOƒLƒŸG ádÉ◊G -14
أا مر ص اأو اإ�سابة اأو حاألت ات �سلة هرت عالماتها اأو اأعرا سها فـي الف ة
ال سابقة على بدء التغطية التاأمينية.
:º``jƒæàdG -15
ت س يل وترقيـد املومن له لد مقدم ا دمة ال�سحية امل�سر به من قبل املومن.
:»∏NGódG ¢†jôŸG êÓY - 16
الع ــال الذ يتطل ـ ترقــيد املومــن له لد مقدم ا دمة ال�سحية ملدة أل تقل
عــن ليـ ـلــة واح ــدة بحيـ ـ تت ــاو فتــرة ال قيد ال ساعة � 12:00ص  ،للح�سول
على العناية الطبية الال مة.
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:á°VÉ©à°SÓd á∏HÉ≤dG äÉ≤ØædG -17
امل�ساري الطبية املعتا ة وال�سرورية التي يتكبدها املومن له نظري تلقــيه ا دمــات
العالجية فـي �سلطنة عمان خالل مدة الوثيقة.
:áÑdÉ£ª∏d IójDƒŸG äGóæà°ùŸG -18
امل ستندات التي ت ب هوية املومن له ،والتقارير الطبية ،والفواتري ،والتقرير الفني
لفح�ص ال�سرطة ،اإن وجد.
»``fÉãdG π``°üØdG
áeÉ©dG ΩÉµMC’Gh •hô°ûdG
“¡«````:ó

تعترب الوثيقة وطل التاأمني عقدا واحدا ،و ل لمة اأو عبارة اأعطي لها معنى خا�ص فـي اأ
ج ء من الوثيقة اأو طل التاأمني يكون لها املعنى اته ،ما يقت�ص �سيا الن�ص معنى اخر.
ما تعترب املعلومات والبيانات اجلوهرية واملمار�سات املتعار عليها فـي عقو التاأمني ال�سحي
واملقدمة من قبل املومن له واملتعلقة بالتغطية التاأمينية اأ�سا�سا لهذا العقد.
 1بيانات طل التاأمني
ي اأن تكون البيانات املقدمة من املومن له �سحيحة.
 2مدة الوثيقة
تكون مدة الوثيقة بح س مدة يارة املومن له اإىل �سلطنة عمان.
 3تاريخ بدء التغطية
تبد أا التغطية التاأمينية للمومن له منذ خوله �سلطنة عمان.
� 4سريان الوثيقة
ت سر هذه الوثيقة على جميع القا مني اإىل �سلطنة عمان عرب املنافذ ا دو ية
الربية اأو البحرية اأو اجلوية بغر ص ال يارة.
� ٥سدا ق س التاأمني
يلت م املومن له ب سدا ق س التاأمني امال اإىل املومن قبل خوله �سلطنة عمان.
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عدم ال يارة لغر ص العال
ي على املومن له عدم ا�ست دام هذه الوثيقة لتغطية اأ مر ص اأو اإ�سابة معلوم
لديه اأو يارة �سلطنة عمان بهد ا �سول على عال يقع سمن املنافع ال�سحية
األأ�سا�سية املحد ة فـي الوثيقة.
رفع حدو املنافع ال�سحية األأ�سا�سية
يح للمومن له رفع حدو املنافع ال�سحية األأ�سا�سية املحد ة فـي امللح رق )3
املرف بهذا النمو  ،ويت بناء على ل ديد الق س التاأميني من قبل املومن،
و كن للمومن له ذل طل إا سافة أا م ايا اختيارية اأخر .
اإلغاء الوثيقة
أا ي و للمومن له اإلغاء الوثيقة فـي حالة عدم خوله �سلطنة عمان ،و ل
خالل مدة اأق�ساها  3ثالثة اأيام عمل من تاريخ سراء الوثيقة ،وفـي هذه
ا الة تت اإعا ة ق س التاأمني امال اإليه.
ي على املومن اإعا ة الق س التاأميني اإىل املومن له خالل مدة أل ت يد
على خم سة اأيام عمل من تاريخ اإلغا ه للوثيقة.
انتهاء التغطية التاأمينية للمومن له
تنتهي التغطية التاأمينية للمومن له فـي ا األت األتية
اأ انتهاء مدة الوثيقة ما هي د ة فـي امللح رق  1املرف فـي هذا النمو .
ا�ستنفا ا د األأعلى للتغطية التاأمينية الذ تن�ص عليه هذه الوثيقة.
نطا سبكة مقدمي ا دمات ال�سحية
يلت م املومن له با �سول على ا دمات العالجية فـي سبكة مقدمي ا دمات
ال�سحية ،ويح له فـي ا األت الطار ة تلقي العال خار نطا سبكة مقدمي
ا دمات ال�سحية ،وفـي هذه ا الة يلت م املومن بتعوي�سه عن النفقات القابلة
لال�ستعا سة.
النفقات القابلة لال�ستعا سة
ي على املومن تعوي�ص املومن له عن النفقات القابلة لال�ستعا سة خالل مدة
أل ت يد على  21واحد وع�سرين يوم عمل من تاريخ ا�ستكمال امل ستندات املويدة
للمطالبة ،سريطة ت ويد املومن بامل ستندات املويدة للمطالبة خالل مدة أل ت يد
على  10ع�سرة اأيام عمل من تاريخ تكبد تل النفقات ،و ل فـي حال تلقي املومن
له ا دمات العالجية خار نطا سبكة مقدمي ا دمات ال�سحية.
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�سرية امل ستندات املويدة للمطالبة
ي ـ علــى املومن له اإطالع املومن على امل ستندات املويدة للمطالبة ،على اأن يلت م
املومن با فا على �سرية املعلومات التي ت�سمنتها تل امل ستندات.
التظلمات وال�سكاو
يح للمومن له تقد التظلمات وال�سكاو وفقا لالإجراءات التي د ها الهي ة
العامة ل سو املال.
نطا �سريان الوثيقة
ت سر الوثيقة على امل�ساري الطبية املتكبدة اخل ا دو األإقليمية ل سلطنة عمان.
ا دمات األإلك ونية
ي على املومن ديد األلية األإلك ونية التي كن املومن له من األتي
أا �سدا الق س التاأميني.
اإلغاء الوثيقة.
اإر�سال امل ستندات املتعلقة بالنفقات القابلة لال�ستعا سة.
ا �سول على مبال النفقات القابلة لال�ستعا سة.
األخت�سا�ص الق�سا ي
ت ت�ص ا �سلطنة عمان بالف�سل فـي املنا عات النا س ة عن تطبي اأحكام هذه
الوثيقة.
القوانني املعمول بها
ت �سع هذه الوثيقة وتف سر وفقا للقوانني املعمول بها فـي �سلطنة عمان.

å``dÉãdG π``°üØdG
äGAÉ``æãà°S’G
ت ست نى من تطبي اأحكام الوثيقة ا األت األتية
 1األإ�سابة التي ي سببها املومن له لنف سه متعمدا.
 2العال الت ريبي.
 3الفحو�سات ال�ساملة التي أل تتطل معاجلة طبية من�سو�سا عليها فـي الوثيقة.
 4اأ فحو�سات اأو خدمات �سحية تت ألأغرا ص غري طبية م ل الفح�ص الطبي
املتعل بالتو ي  ،وال سفر ،وال خي�ص ،والتاأمني.
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أا وية وو�سا ل العال بالط البديل.
األأمرا ص التي تن�س أا بفعل اإ�ساءة ا�ستعمال بع�ص ا أأل وية اأو املن�سطات اأو املهد ات
اأو بفعل تعاطي املوا الكحولية اأو امل درات اأو املوثرات العقلية.
اجلراحة اأو العال الت ميلي اإأل اإ ا ا�ستدعتها اإ�سابة ج سدية عر سية غري م ست ناة.
األ�ست مام وبرام ال�سحة البدنية العامة.
معاجلة التها الكبد الوبا ي .
عال فـريو�ص نق�ص املناعة الب�سرية  HIVاأو العلل ات ال�سلة به.
جميع التكالي املتعلقة ب رع األأ�سنان اأو تر ي األأ�سنان األ�سطناعية اأو اجل سور
ال ابتة اأو املتحر ة اأو التقو غري النا ة عن حا .
فحو�سات وعمليات ت�سحي النظر اأو ال سمع والو�سا ل الب�سرية اأو ال سمعية امل ساعدة
غري النا ة عن ا ا .
العال التقو ي اج األأن وقطع ارة األأن واجلراحة التعوي�سية اإأل إا ا ان
لعال حالة مر سية ان سدا األأن و�سعوبة التنف ص اأو نا ة عن حا .
عال ت ساق ال�سعر اأو ال�سلع اأو ال�سعر امل ستعار ألأغرا ص ميلية.
اختبارات ا سا�سية وعال ا سا�سية مهما ان طبيعتها ب ال تل املتعلقة
با سا�سية فـي ا األت الطار ة.
أا م�ساري ات �سلة باملعدل املناعي والعال املناعي.
عال وخدمات التحول اجلن سي والتعقي والعق والع اجلن سي.
اأ نفقات تتعل بعال األ سطرابات املتعلقة بالنوم با�ست ناء عال ا األت املر سية
التي ت�سكل خطرا على ا ياة.
العال النا عن امل�سار ة فـي الريا سات اأو األأن�سطة ا طرة ا فـي ل على
�سبيل امل ال أل ا �سر الغط ص بالر ة املا ية والقف باملظالت وت سل اجلبال
وال�س ور وقيا ة املر بات والدراجات على الك بان.
العي اأو الت�سوه ا لقي الذ ي�سمل ا لل الو يفـي اأو الكيميا ي اأو البنا ي
الذ يكون موجو ا عا ة قبل الوأل ة �سواء بالوراثة اأو نتي ة للعوامل البي ية.
ا سطرابات اجللد م ل ال اليل ،واجلدر  ،وح ال�سبا .
عالجات ال سمنة والبدانة.
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حاألت رع األأع�ساء املنقولة والن اع العظمي اأو رع األأع�ساء األ�سطناعية البديلة
التي ل ل اأ ع�سو باجل س ب�سكل لي اأو ج ي.
العال بالهرمونات البديلة.
عال األ سطرابات الوراثية ،و رع ا اليا ا ية اأو األأن س ة ا ية مع حفظها
بالتربيد ،ا فـي ل على �سبيل امل ال أل ا �سر العال با اليا اجلذعية،
�سواء ان اتية املن�ساأ ،اأو مقدمة من قبل مان .
النفق ــات املتكــبدة ب سبـ ـ امل�ساعفــات النا ة ب�سكل مبا سر عن مر ص اأو اإ�سابة
اأو عال م ست نى من التغطية التاأمينية.
ل امل ستل مات التي أل تعترب اأ وية ،وت�سمل على �سبيل امل ــال أل ا ــ�سر
غ سول الف ومع ون األأ�سنان وال�سابون واملرطبات والكر ات واملطهرات،
و�سفات األألبان ،واملكمالت الغذا ية ،واأطعمة األأطفال ،ومنت ات العناية باجللد،
وم ستل مات الر سع والفـيتامينات املتعد ة ما تو�س بديل للعال فـي
حالة نق�ص فـيتامينات معروفة  ،و ل املعدات التي لي ص الق�سد منها سني
ا الة الطبية اأو األإ�سابة.
أا اأ وات طبية خارجية واأجه ة ومعدات ا فـي ل على �سبيل امل ال أل ا �سر
م�س ات ال د  ،ما ينات امل سا  ،ومعدات التمارين ،ومقيا�ص ا رارة ،واأ وات
قيا�ص سغ الدم وال سكر  ،و سرا اجللو و .
واقيات الف  ،وال�سما ات وجوار الدع واجلوار الطويلة.
الدعامات ا ارجية من اأ نوع ،وهي على �سبيل امل ال أل ا �سر ع�سي امل�سي
وا ماألت ،وامل ساند ،والرافعات ،و عامات الظهر ،وم�سدات ا �سر ،وطو الرقبة،
و عامــات املفا�سل ا أألخــر  ،واألأح مــة والكرا�ســي املتحر ــة ،وم سانــد الكع ـ
واأحذية بري العظام.
األإ�سابات النا س ة عن ا األت األتية
أا العمليات الع سكرية اأيا ان نوعها.
األأعمال األإجرامية اأو مقاومة املومن له لل سلطات.
م�سار ة املومن له فـي اأعمال ال�سغ اأو ا إأل سرا اأو األإرها .
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( 1 ) º``bQ ≥``ë∏e
á``≤«KƒdG ∫hó``L
 1رق الوثيقة
 2ا�س املومن
 3نوع التاأمني
 4ا�س املومن له
 ٥مدة التاأمني

م اإىل

م

 ٦ق س التاأمني
أا ق س التاأمني األأ�سا�سي.
ر�سوم األإ سرا والرقابة  ٦فـي األأل من �سافـي ق س التاأمني .
ر�سوم �سندو الطوارئ ( 1من �سافـي ق س التاأمني .
اإجمايل الق س املدفوع

ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
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( 2 ) º``bQ ≥``ë∏e
Ú``eCÉàdG Ö``∏W
¬``d ø``eDƒŸG äÉ``fÉ«H
º```°S’G

ºbQ
/ôØ°ùdG RGƒL ºbQ
ádhódG
áæ¡ŸG ¢ùæ÷G ôª©dG
∞JÉ¡dG
á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG

IQÉ```jõdG Ió``e
من  30يوما اإىل  90يوما
اأ من  180يوما

اأقل من  30يوما
من  90يوما اإىل  180يوما
ما هو نوع تاأ سرية خول اإىل �سلطنة عمان؟

..................................................................................................
..................................................................................................
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( 3 ) ºbQ ≥ë∏e
á«°SÉ°SC’G á«ë°üdG ™aÉæŸG ∫hóL
á«°SÉ°SC’G á«£¨àdG
عال املري�ص الداخلي

Ohó``◊G
ا د األأق�سى )10.000
ع�سرة األ ريال عماين
لل�س �ص املومن له خالل
مدة الوثيقة.

∞```°UƒdG
اأ التنوي ـ ـ فـ ــي امل ست�سف ــى
اأو العنايـ ـ ـ ـ ـ ــة النهاري ـ ـ ـ ـ ــة
( Day careللت�س ي�ص
اأو للعـ ـ ـ ــال اأو ألإجـ ـ ـ ـ ــراء
اجلراحة.
األإقامــة ف ــي امل ست�سف ــى التنو فـي امل ست�سفى بحد
ثالثون يوما
اأق�سى
اإي ار الغرفة.
للمرة الواحدة.
األإقامة والعال فـي غر
العناية املر ة.

األإقامة فـي غرفة م�س ة،
اإأل فـ ـ ـ ــي ا ـ ـ ـ ـ ــاألت الت ـ ــي
ت ستوج الع ل.

ر�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم األأطب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
األ�ست�ساري ـ ـ ـ ـ ــني والف ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الطبية والطبية امل ساعدة.
هـ الت�س ي�ص ا أأل سعـ ــة
الرني ـ ــن املغناطي س ـ ـ ــي
األأ سع ـ ـ ـ ـ ـ ــة املقطعي ـ ـ ـ ـ ــة
املوجات فو ال�سوتية.
و ا أأل وية واملحاليل.
ا األت املوجـو ة �سابق ــا
وا األت امل منة.
عال ا األت الطار ة.
م�ساري األإ�سعا .
اإعا ة ج مان ورفات املتوفى م�ساري اإعا ة ج مان ورفات
اإىل موطنه األأ�سلي املتوفى اإىل موطنه األأ�سلي
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ا ـ ــد األأق�سـ ـ ــى )3.000
ثالثة األ ريال عماين
لل�س �ص املومن له خالل
مدة الوثيقة.

