اجلريدة الر�سمية العدد ()1313

وزارة ال�صحــــــة
قــرار وزاري
رقــم 2019/184
ب�شــ�أن حتديــد قيــم و�أثـمـان
تركيب و�صيانة نظام ال�شفاء والأنظمة املرتبطة به
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/36بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقــرر
املــادة الأولـــى
حتدد قيم و�أثـمـان تركيب و�صيانة نظام ال�شفاء والأنظمة املرتبطة به وفق اجلدول املرفق .
املــادة الثانيــة
ال ت�شمل القيم والأثـمان الواردة باجلدول املرفق رخ�ص قواعد البيانات الالزمة لت�شغيل
نظام ال�شفاء .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1441/ 2 / 3 :هـ
املوافــــق 2019/ 10 / 2 :م

د �.أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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جدول قيم و�أثـمان تركيب و�صيانة نظام ال�شفاء
�أوال  :تركيب و�صيانة نظام ال�شفاء :
م

امل�ؤ�س�ســـــة

1

م�ست�شفى بها عدد �أ�سرة (� )50 - 1سريرا

 2م�ست�شفى بها عدد �أ�سرة (� )149 - 51سريرا
 3م�ست�شفى بها عدد �أ�سرة (� )300 - 150سرير
 4م�ست�شفى بها عدد �أ�سرة تزيد على ( � )300سرير
5

جمم ــع �صحـ ــي

 6مركز  /عيادة تخ�ص�صية (�أكرث مــن تخ�صــ�ص)
7

عي ــادة حكوميــة

8
9
10
11

عيادة عامة  /تخ�ص�صية (تخ�ص�ص واحد)
عي ــادة �أ�سن ــان
خمتبــر طب ــي
مركــز رنــني مغناطي�ســي

12

�صيدلي ــة

13

م�ؤ�س�ســة تعليمي ــة

قيمة الرتكيب
(لكل فرع من
فروع امل�ؤ�س�سة)
بالريال العماين

قيمة ال�صيانة
(لكل فرع من
فروع امل�ؤ�س�سة)
بالريال العماين
�سنويا
12.000
اثنا ع�شر �ألفا
20.000
ع�شرون �ألفا
30.000
ثالثون �ألفا
40.000
�أربعون �ألفا
10.000
ع�شرة �آالف
4.000
�أربعة �آالف
2.000
�ألفان

5.000
خم�سة �آالف

1.000
�ألف

2.000
�ألفان
3.000
ثالثة �آالف

400
�أربعمائة

60.000
�ستون �ألفا
100.000
مائة �ألف
150.000
مائة وخم�سون �ألفا
200.000
مائتا �ألف
50.000
خم�سون �ألفا
20.000
ع�شرون �ألفا
10.000
ع�شرة �آالف

-
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ثانيا  :تركيب و�صيانة الأنظمة املرتبطة بنظام ال�شفاء :

م

النظـــــام

1

الباك�س ()Mini PACS

2

فح�ص اللياقة الطبية

التكامل مع الأنظمة ال�صحية الوطنية /
3
لكل نظام
4

الت�سجيل الوطني للوقائع ال�صحية

5

الرت�صـ ــد

6

العهـ ــدة

قيمة ال�صيانة
قيمة الرتكيب
لكل فرع
لكل فرع
بالريال العماين
بالريال العماين
�سنويا
10.000
ع�شرة �آالف
3.000
ثالثة �آالف
1.000
�ألف
3.000
ثالثة �آالف
3.000
ثالثة �آالف
5.000
خم�سة �آالف

2.000
�ألفان
600
�ستمائة
200
مائتان
600
�ستمائة
600
�ستمائة
1.000
�ألف

ثالثا  :التعديالت والتغيريات للنماذج والتقارير :
يح�سب ثـمـن التكلفة لأي تعديل �أو تغييــر على ع ــدد الأي ــام املطلوب ــة للت�صمي ــم
م�ضروبة فـي ( )350ثالثـمائة وخم�سني رياال عمانيا لكل يوم عمل .

