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وزارة ال�صحــــــة
قــــــرار وزاري 

رقــــم 2012/26
ب�صاأن �ص�ابط الت�صريح للأطباء العاملني بامل�ؤ�ص�صات ال�صحية

احلك�ميــــة املدنيـــة بالعمــــل فـي امل�ؤ�ص�صـــات ال�صحيــــة اخلا�صـــة

ا�ستنادا اإىل قانون مزاولة مهنة الطب الب�سري وطب الأ�سنان ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 96/22 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/38 بتحديد اخت�سا�سات وزارة ال�سحة ،
واإىل موافقة جمل�س الوزراء بجل�سته رقم 2011/35 املنعقدة بتاريخ 3 من حمرم 1433هـ 
املوافق 29 من نوفمرب 2011م ب�ساأن �سوابط ال�سماح للأطباء العاملني باملوؤ�س�سات ال�سحية 

احلكومية املدنية بالعمل فـي املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة ،
اأرقــام 2000/51 و39 و2002/40 ب�ســاأن �سوابــط الإذن للأطبـــاء  واإىل القــرارات الوزاريـــة 
فـي م�ست�سفيات  بالعمل  اأول  واأخ�سائي  اأول  ا�ست�ساري  فئتي  ال�سحة من  بوزارة  العاملني 

القطاع اخلا�س فـي غري اأوقات العمل الر�سمية ،
واإىل موافقـــــــــة وزارة املاليـــــــــة بكتابهـــــا رقـــــــــــم ماليـــــــــــة  - ت )8849(/ م ت د /2011/3/6 

بتاريخ 1432/11/10هـ املوافق  2011/10/8م ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ساأن الت�سريح للأطباء العاملني باملوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية املدنية بالعمل 

فـي املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة فـي غري اأوقات العمل الر�سمية بال�سوابط املرفقة .
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املــادة الثانيــــة
علــــى املخاطبيــــن باأحكــــام هـــذا القـــرار توفيـــق اأو�ساعهــــم فـي مـــدة ل تتجـــاوز �ستـــة اأ�سهـــر 

من تاريخ العمل به .

 املــادة الثالـثــــة 
تلغــى القــرارات الوزاريــــــــة اأرقــــــام 2000/51 و39 و40 /2002 امل�ســـار اإليهــا ، كمــا يلغــى كـــــل 

مـــا يخالف ال�سوابط املرفقة اأو يتعار�س مع اأحكامها .

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

 �صدر فـي : 19 من ربيع الأول 1433هـ

املـ�افـــــق : 12 من فربايـــــــــر 2012م    

الدكت�ر/ اأحمد بن حممد بن عبيد ال�صعيدي
                                                                وزيــــــــــــــــــــــــــــــــر ال�سحـــــــــــــــــــــــــــــــــة
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�ص�ابط الت�صريح للأطباء العاملني بامل�ؤ�صـ�صات ال�صحية
احلك�ميــــة املدنيـــة بالعمـــل فـــي امل�ؤ�ص�صـــات ال�صحيـــة اخلا�صــــة

 املـــادة ) 1 ( 

ي�ستــــرط للت�سريــــح للأطبــــاء العاملـيــــن باملوؤ�س�ســات ال�سحيـة احلكوميـة املدنيـة بالعمـــل 
فـي املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة فـي غري اأوقات العمل الر�سمية ما ياأتي :

اأن يكون طالب الت�سريح �ساغل لوظيفة طبيب ا�ست�ساري اأول/ ا�ست�ساري اأو طبيب  اأ - 
 ، الطبيــة  التخ�س�ســات  من  تخ�س�س  باأي  وذلك  اأول  م�سجل  اأول/  اخت�سا�سي 
على  اأول  م�سجل  اأول/  اخت�سا�سي  طبيب  وظيفة  ل�ساغلي  الت�سريح  ويقت�سر 

العمانيني فقط .

اأن يكون طالب الت�سريح قد اأم�سى �سنة على الأقل فـي خدمة املوؤ�س�سة ال�سحية  ب - 
احلكومية املدنية التي ينت�سب اإليها .

اأن تكون امل�ست�سفيات اأو املجمعات اأو املراكز ال�سحية التخ�س�سية املطلوب الت�سريح  ج - 
للعمل بها م�سجلة بوزارة ال�سحة .

تقدمي ما يفيد موافقة جهة عمله على العمل باملوؤ�س�سة ال�سحية اخلا�سة املطلوب  د - 
الت�سريح للعمل بها .

تقدمي ما يفيد موافقة املوؤ�س�سة ال�سحية اخلا�سة التي يرغب العمل بها . هـ - 

تقدمي ما يفيد التاأمني ل�سالح الغري �سد امل�سوؤولية عن الأخطاء الطبية . و - 

�سداد الر�سم املقرر ومقداره )25( خم�سة وع�سرون ريال عمانيا . ي - 

 املـــادة ) 2 ( 

يقدم طلب الت�سريح للعمل فـي املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة فـي غري اأوقات العمل الر�سمية 
اإىل املديرية العامة للموؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة بالوزارة على النموذج املعد لهذا الغر�س ،
اأو من  اإليها  البت فـي الطلب خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ تقدميه  ويجب عليها 
تاريخ ا�ستيفاء طالب الت�سريح للبيانات اأو امل�ستندات التي تطلبها منه ، ويعترب م�سي هذه 
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ال�سحية  للموؤ�س�سات  العامة  املديرية  ، وت�سدر  الطلب مبثابة رف�سه  فـي  البت  املدة دون 
اخلا�سة بالوزارة الت�سريح ، ويكون �ساريا ملدة عام واحد من تاريخ �سدوره ، ويتم جتديده 

بذات الإجراءات .
 املـــادة ) 3 ( 

يتم الت�سريح للطبيب بالعمل فـي موؤ�س�ستني �سحيتني  - بحد اأق�سى  - باملحافظة التي 
واإجراء  والعلج  الطبية  امل�سورة  تقدمي  الت�سريح  وي�سمل   ، خارجها  وثالثة  بها  يعمل 
الذي  للمري�س  املنزلية  الزيارة  اأو  اللزمة  الطبية  الفحو�سات  اأو  اجلراحية  العمليات 

ي�سرف على علجه باملوؤ�س�سة ال�سحية اخلا�سة التي يعمل بها .

 املـــادة ) 4 ( 

 يحظر على الأطباء العاملني باملوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية املدنية العمل فـي املوؤ�س�سات 
ال�سحية اخلا�سة اإل بعد �سدور الت�سريح اأو جتديده وفقا لهذه ال�سوابط .

 ويحظر على املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة ال�سماح للأطباء العاملني باملوؤ�س�سات ال�سحية 
احلكومية املدنية بالعمل بها اإل بعد �سدور الت�سريح اأو جتديده وفقا لهذه ال�سوابط .

املـــادة ) 5 ( 

العمل  اأوقات  املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة فـي غري  امل�سرح له بالعمل فـي  يلتزم الطبيب 
الر�سمية مبا ياأتي :

اأن تكون مواعيد عمله باملوؤ�س�سة ال�سحية اخلا�سة فـي غري اأوقات عمله باملوؤ�س�سة  اأ - 
الأوقات  اأو  املناوبة  �ساعات  ذلك  فـي  ، مبا  اإليها  ينت�سب  التي  ال�سحية احلكومية 

التي ت�ستدعي ظروف العمل تواجده بها .

�سواء  وم�سوؤولياته  واجباته  اأداء  على  اخلا�سة  ال�سحية  باملوؤ�س�سة  عمله  يوؤثر  األ  ب - 
العلجية اأو الإدارية اأو الإ�سرافية باملوؤ�س�سة ال�سحية احلكومية التي ينت�سب اإليها .

ج - عدم خمالفة القوانني واللوائح املتعلقة بتنظيم مزاولة مهنة الطب الب�سري وطب 
الأ�سنان واآداب املهنة واأخلقياتها املتعارف عليها .
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عـــدم ا�ستغـــلل الأجهـــــزة اأو املعـــــدات الطبيـــــة اأو الإداريــــة اأو اخلدمـــات امل�ساعــــدة  د - 
اأو العاملني اأو اأي ت�سهيلت اأخرى فـي املوؤ�س�سة التي ينت�سب اإليها ل�سالح املوؤ�س�سة 

ال�سحية اخلا�سة امل�سرح له بالعمل بها .

التي  احلكومية  ال�سحية  املوؤ�س�سة  على  املرتددين  املر�سى  ت�سجيع  اأو  دعوة  عدم  هـ - 
اأثناء عمله باملوؤ�س�سة  اأو غريهم مراجعته  ينت�سب لها ممن ي�سرف على علجهم 
اأي ت�سهيلت  اأو ترغيبهم فـي ا�ستخدام  ال�سحية اخلا�سة املرخ�س له العمل بها 

طبية موجودة بتلك املوؤ�س�سة ما دامت متوفرة باملوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية .

عدم التدخل لدى اأي موؤ�س�سة �سحية حكومية لتمكني املر�سى املحولني اإليها طبقا  و - 
اأو احل�سول  للمقابلة  اأف�سلية  ال�سوابط من احل�سول على  للمادة )6( من هذه 

على اخلدمات الطبية اأو العلجية اأو الدواء .

املـــادة ) 6 ( 
اأوقات العمل  يجوز للطبيب امل�سرح له بالعمل فـي املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة فـي غري 
قدرتها  عدم  حال  فـي  املوؤ�س�سة  بهذه  علجه  على  ي�سرف  الذي  املري�س  اإحالة  الر�سمية 
الت�سهيلت  فيها  تتوفر  حكومية  �سحية  موؤ�س�سة  اأي  اإىل  له  املنا�سب  العلج  توفري  على 

الت�سخي�سية والعلجية املطلوبة .

املـــادة ) 7 ( 
بالعمل  له  امل�سرح  الطبيب  اإليها  ينت�سب  التي  احلكومية  ال�سحية  املوؤ�س�سة  على  يجب 
باملوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة اإبلغ املديرية العامة للموؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة بالوزارة 
على  املخالفة  عر�س  املديرية  وتتوىل   ، الطبيب  من  تقع  ال�سوابط  لهذه  خمالفة  باأي 
اللجنة الفنية امل�سكلة وفقا حلكم املـــادة )21( من قانون مزاولة مهنة الطب الب�سري وطب 

الأ�سنان امل�سار اإليه ، وذلك للنظر  فيها واتخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنها .

املـــادة ) 8 ( 
مع عدم الإخلل بامل�ساءلة التاأديبية املقررة بالنظام الوظيفـي الذي يخ�سع له الطبيب 
امل�ســرح لـــه بالعمـــل فـي املوؤ�س�ســـات ال�سحيــــة اخلا�ســة ، يكــــون للجنـــة الفنيــة امل�ســار اإليهـــا 
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فـي املادة ال�سابقة النظر فـي املخالفات التي تقع منه لأي من هذه ال�سوابط ، ويجب اإعلنه 
للح�سور �سخ�سيا اأمام اللجنة ومواجهته باملخالفة و�سماع اأقواله ب�ساأنها وحتقيق دفاعه ، 

وللجنة فـي حالة ثبوت املخالفة اأن توقع عليه اأحد اجلزاءات التاأديبية الآتية :
اأ - الإنذار .

ب - جزاء مايل ل يزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين .

اإيقـــاف الت�سريـــح بالعمـل باملوؤ�س�ســة ال�سحيـة اخلا�سـة التـي متـت بهـا املخالفـة ملـدة  ج - 
ل تتجاوز �ستة اأ�سهر .

اإلغاء الت�سريح بالعمل باملوؤ�س�سة ال�سحية اخلا�سة التي متت بها املخالفة .   د - 

املـــادة ) 9 ( 

ال�سحية  املوؤ�س�سة  فـي  بالعمل  الت�سريح  يلغى   ،  )8( املادة  فـي  ورد  مبا  الإخلل  عدم  مع 
اخلا�سة فـي احلالت الآتية :

اأ - طلب اجلهة احلكومية التي ينت�سب اإليها الطبيب امل�سرح له .

ب - طلب املوؤ�س�سة ال�سحية اخلا�سة امل�سرح للطبيب بالعمل بها .

ج - انتهاء مدة الت�سريح دون جتديده .


