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وزارة ال�صحــــــة

قـــرار وزاري

رقـم 2018/29

ب�إ�صـدار ’ئحــة �صوابــط الت�صريــح 

كوميـة اŸدنيـة  بــاء العاملــ باملوؤ�س�ســات الطبيــة ا لالأ
يـر اأوقـات العمـ الر�سميـة سـة فــي  ا للعمـ فـي املوؤ�س�سـات الطبيـة ا

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

واإ اللئحة التنظيمية لل�سوؤون الوظيفـية ل�ساغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية 
املدنيــة والع�سكريـــة ال�ســادرة بالقــرار الــوزاري  امل�ساعــدة باملوؤ�س�ســات الطبيــة احلكوميــة 

رقم 2014/16 ، 
واإ القرار الوزاري رقم 2012/26 ب�ساأن �سوابط الت�سريح للأطباء العاملني باملوؤ�س�سات 

ال�سحية احلكومية املدنية بالعمل فـي املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة  
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة  

تقــــــرر
املــادة الأولــ 

يعمــل فـي �ساأن �سوابط الت�سريح للأطباء العاملني باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية املدنية 
للعمـــل فـي املوؤ�س�ســـات الطبيــة اخلا�سة فـي غري اأوقات العمل الر�سمية  باأحكام اللئحة 

املرفقة . 
انيــة املــادة ال

ي�ستمر العمل بالت�ساريح ال�سادرة قبل العمل باأحكام اللئحة املرفقــة اإلــى حيــن انتــهاء 
مدتها  ويتم جتديدها وفقا لأحكام هذه اللئحة .

ــة ال املــادة ال
يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 2012/26 امل�ســار اإليـــه  كـمــا يلغــى كـل مـا يخالـف هـذا القـرار 

واللئحة املرفقة  اأو يتعار�ض مع اأحكامهما .
املــادة الرابعــة

 ين�سر هــذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ويعــمل بــه مــن الـيوم التالـــي لتاريـــ ن�ســره .

سـدر فـي  27 / 5 / 1439هـ
املــوافـــ  14 / 2 / 2018م                  

مد ب حممد ب عبيد ال�سعيد                                   د . اأ

                                               وزيـــــــــــــــــر ال�سحـــــــــــــــــــــــــة
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’ئحـة �صوابـط الت�صريـح 

كوميـة املدنيـة بـاء العاملـ باملوؤ�س�سـات الطبيـة ا لالأ
يـر اأوقات العمـ الر�سميـة سـة فـي  ا  للعمـ فـي املوؤ�س�سـات الطبيـة ا

املــادة  1 (
فـي تطبيق اأحكام هذه اللئحة يكون للكلمات والعبارات التية املعنى املو�سح قرين كل منها  

1 - الــوزارة :

وزارة ال�سحة .

2 - الوزيـــر : 

وزير ال�سحة .

3 - اŸديريــة : 

املديرية العامة للموؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة بالوزارة .

4 - الت�صريــح : 

املوافقة الكتابية ال�سادرة من املديرية للأطباء العاملني باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية 
املدنية للعمل فـي املوؤ�س�سات الطبية اخلا�سة فـي غري اأوقات العمل الر�سمية .

5  اللجنـة الفنيـة 
4 من هذه اللئحة .  اللجنة املن�سو�ض عليها فـي املـادة 

املــادة  2 (
ل يجــوز للأطبـــاء العاملــني باملوؤ�س�ســات الطبــية احلكوميــة املدنية العمل فـي املوؤ�س�سات 

الطبية اخلا�سة اإل بعد احل�سول على الت�سريح .

املــادة  3 (
ي�سرتط للح�سول على الت�سريح ما ياأتي 

1 - اأن يكـــون طالــــب الت�سريـــح طبيبـــا عمانيــا ويعمــل باأحـــد التخ�س�ســـات الطبيــة 
التي حتددها اللجنة الفنية  و�ساغل لإحدى الوظائف التية 

 اأ - طبيب ا�ست�ساري اأول .

ب - طبيب ا�ست�ساري .

ج - طبــيب اخت�سا�ســـي اأول  �سريطـــة موافــقة الوزير على ذل   بناء على تو�سية 
اللجنة الفنية .  
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د - الطبيـــب الـــذي ا�ستوفـــــى ا�سرتاطـــات �سغـــل وظيفـــــة طبيـــب ا�ستـــ�ســاري اأول  

اأو وظيفة طبيب ا�ست�ساري  �سريطة موافقة الوزير على ذل  بناء على تو�سية 

اللجنة الفنية .  

وا�ستثـــناء مـــن ذل  يجـــوز الت�سريــح للطبيب غيــر العمانــي الــذي ي�سغــل وظيفــة 

طبيب ا�ست�ساري اأول  اأو وظيفة طبيب ا�ست�ســـاري اإذا اقت�ســـت م�سلحـــة العمــل ذل  

�سريطة موافقة الوزير على ذل  بناء على تو�سية اللجنة الفنية .  

2 - اأن يكــون طالــب الت�سريــح قــد اأمــ�ســى املدد التية فـي خدمـــة املوؤ�س�ســـة الطبــية 

احلكومية املدنية التي يعمل بها 

 اأ - �سنة واحدة على الأقل من تاري �سغله للوظيفة الطبية . 

ب - اأقــل مــن �سنـــة للطبـــيب العمانـــي مــن تاري �سغله لوظيفة طبيب ا�ست�ساري 

اأول  اأو وظيفة طبيب ا�ست�ساري  �سريطة موافقة الوزيــر علــى ذل  بنـــاء 

على تو�سية اللجنة الفنية . 

3 - األ يكــون طالــب الت�سريــح قــد ح�ســل علـــى اإنــذار اأو خطــاب ن�ســح يتعلــق ب�ساأن 

التاأديبــية الأخـــرى املن�ســـو�ض  اأي من العقوبات  تــم توقيع  اأو  ار�سته املهنية  

عليهــا فـي قانـــون مزاولة مهنة الطب الب�سري وطب الأ�سنان عليه خلل ال�سنة 

الفة لأي  ال�سابقة لتاري تقد طلــب الت�سريح  واأل يكون قد �سبق اأن ارتكب 

الفات اأخرى توؤثر على جودة الرعاية الطبية  من اأحكام هذه اللئحة  اأو اأي 

6 ال�ستة الأ�سهر ال�سابقة على تاري تقد الطلب . خلل 

4 - اأن تكـــون املوؤ�س�ســـة الطبيـــة اخلا�ســـة املطلـــوب الت�سريـــح للعمـــل بهـــا مرخ�ســة 

من الوزارة  ومرخ�سا لها العمل فـي التخ�س�ض املطلوب الت�سريح له .

5 - اأن يقدم طالب الت�سريح ما ياأتي 

 اأ - موافقة جهة عمله على طلب الت�سريح .

ب - موافقة املوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة التي يرغب فـي العمل بها .

 ج - ما يفـيد التاأمني ل�سالح الغري �سد امل�سوؤولية عن الأخطاء الطبية من اإحدى 

مار�سة هذا الن�ساط فـي ال�سلطنة . �سركات التاأمني املرخ�ض لها 

6 - اأن يقوم طالب الت�سريح ب�سداد الر�سم املقرر قانونا .
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اŸــادة  4 (

ت�سكل بقرار من الوزير جلنة فنية تخت�ض بالتي 

1 - حتديد التخ�س�سات الطبية التي مينح فـيها الت�سريح .

 )3 2 ب مـــن املــادة  1 و 2 - النظر فـي احلالت املن�ســـو�ض عليهـــا فـي البنديـــن 

من هذه اللئحة  ورفع التو�سية ب�ساأنها اإ الوزير . 

3 - البت فـي طلبات الت�سريح للعمل باملوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة الإ�سافـية التي تقع 

خارج املحافظة التي يعمل بها امل�سرح له .

املنا�سبة  املرتكبة لأحكام هذه اللئحة  وتوقيع اجلزاءات  املخالفات  النظر فـي   - 4

على مرتكبيها وفقا لأحكامها . 

املــادة  5 (

اإ املديرية على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ويجـــب عليهـــا البت  يقدم طلب الت�سريح 

30 ثلثني يوما من تاري تقدميه  اأو من تاري ا�ستيفاء طالــب الت�سريح  فـيه خلل 

للبيانات اأو امل�ستندات التي تطلبها منه  ويعترب م�سي هذه املدة دون البــت فـــي الطـــلب 

ثابة رف�سه .

2 ب من املادة  1 و ويجب على املديرية عر�ض احلالت املن�سو�ض عليها فـي البندين 

نح  )3 مــن هـــذه اللئحــة علــى اللجنــة الفنيــة للنظر فـيها  وفـي حال اأو�ست اللجنة 

اإ الوزير للموافقة عليــه م�سفوعــا بالأ�سبــاب التي على �سوئها  الت�سريح يرفع الطلب 

ت التو�سية .

املــادة  6 (

اللئحة قبل  �سنة واحدة  ويجــوز جتديــده وفقا لأحكام هذه   1 الت�سريح  تكون مدة 

30 ثلثني يوما .  دة ل تقل عن  انتهائه 

وي�سمل الت�سريح تقد امل�سورة الطبية والعلج واإجراء العمليات اجلراحية والفحو�سات 

املنزلية للمري�ض الذي ي�سرف الطبيب على علجه باملوؤ�س�سة  الطبية اللزمة والزيارة 

الطبية اخلا�سة التي يعمل بها .  
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املــادة  7 (

املحــددة  فــــي موؤ�س�ســـة طبـــية خا�ســـة واحـــدة  ووفقا للأوقــات  الت�سريـــح للعمـــل  يكـــون 

فـي الت�سريح  ويجوز الت�سريح بالعمل فـي موؤ�س�سة طبية خا�سة اإ�سافـية  وفقا لل�سروط 

التية 

1 - اأن يكون الت�سريح فـي التخ�س�سات التي حتددها اللجنة الفنية .

2 - اأن يكون الت�سريح فـي موؤ�س�سة طبية خا�سة تقع خارج املحافظة التي يعمل بها 

الطبيب .

3 - اأن يكون الت�سريح فـي اأيام العطلة الأ�سبوعية  والإجازات امل�سرح بها .

4 - موافقة الوزير على ذل  بناء على تو�سية اللجنة الفنية .

املــادة  8 (

يلتزم الطبيب امل�سرح له بالتي 

باأيام و�ساعات العمل امل�سرح له العمل بها وفــقا للت�سريـــح  ول يجـــوز  اأ - التقــيد   

وافقة املوؤ�س�سة الطبية احلكومية التي يعمل بها  واعتماد املديرية . تعديلها اإل 

بالعمل  له  امل�سرح  الأيام  فـي  الطبية اخلا�سة  باملوؤ�س�سة  تكون مواعيد عمله  اأن   - ب 

ا فـي ذل اأيام اأو �ساعات املناوبة املكلف  فـيها فـي غيـــر اأوقات عمله الر�سمي  

التـــي ت�ستدعي ظروف العمل وجوده فـي عمله باملوؤ�س�سة الطبية  اأو الأوقات  بها 

احلكومية التي يعمل بهــا .

اأن تبداأ �ساعات العمل فـي املوؤ�س�سة الطبية اخلا�ســـة بعد م�ســـي �ساعـــة واحـــدة  ج - 

علــى الأقــل من انتهاء �ساعات العمل الر�سمية باملوؤ�س�سة الطبية احلكومية التي 

يعمل بها . 

د - األ يوؤثر عمله باملوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة على اأداء واجباته وم�سوؤولياته العلجية 

باملوؤ�س�سة  اللجان والجتماعات  اأو ح�سور  التدريبية  اأو  الإ�سرافـية  اأو  الإدارية  اأو 

الطبية احلكومية التي يعمل بها .

هـ - األ ي�ستغل الأجهزة اأو املعدات الطبية اأو الإدارية اأو اخلدمات امل�ساعدة اأو العاملني 

اأخــرى فــي املوؤ�س�ســة الطبية احلكومية التــي يعمل بهــا ل�سالــح  اأي ت�سهيلت  اأو 

املوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة امل�سرح له بالعمل بها .

-104-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

و - األ يـــروج اأو يدعـــو اأو ي�سجع املر�ســى املرتددين على املوؤ�س�سة الطبية احلكومية 

ن ي�سرف على علجهم اأو غريهم على مراجعته فـي اأثناء عمله  التي يعمل بها 

باملوؤ�س�سة الطبيــة اخلا�ســـة امل�ســـرح لـــه بالعمـــل بهـــا  اأو حتويلهــــم اأو ترغيبـــهم 

فـي ا�ستخدام اأي ت�سهيلت طبية موجودة باملوؤ�س�ســة الطبيــة اخلا�ســة ما دامــت 

متوفرة باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية . 

ز - األ يتدخل لدى اأي موؤ�س�سة طبية حكومية لتمكني املر�سى املحولني اإليها طبقا 

10 مــن هـــذه اللئحــة مــــن احل�ســـول علـــى اأف�سليـــة ملواعيــــد املقابلــــة  للمـــادة 

احلالة  تكن  مل  ما  الدواء   اأو  العلجية  اأو  الطبية  اخلدمات  على  احل�سول  اأو 

الطبية للمري�ض ت�ستدعي ذل .

املــادة  9 (

ا ياأتي  تلتزم املوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة امل�سرح للعمل بها 

اأ - عدم ال�سماح للطبيب للعمل اإل بعد �سدور الت�سريح اأو جتديده .

ب - التقيد باأيام و�ساعات العمل امل�سرح بها للطبيب  وعدم ال�سماح لــه بالعمــل خـــارج 

نطاق �ساعات واأيام العمل املحددة فـي الت�سريح .

ــنح ن�سبا مالية للأطباء امل�سرح لهم من ر�سوم الفحو�سات الطبية املختربية  ج - األ 

اأو الأ�سعة الت�سخي�سية اأو غري ذل من اخلدمات التي يطلبها الأطباء للمر�سى 

ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر .

د - �سمان ا�ستمرارية تقد الرعاية الطبية للمري�ض فـي احلالت الطارئة فـي حـال 

عدم وجود الطبيب امل�سرح له واملعالج لتل احلالة باملوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة . 

املــادة  10 (

الطبية  باملوؤ�س�سة  ي�سرف على علجه  الذي  املري�ض  اإحالـــة  لـــه  امل�ســرح  يجـــوز للطبيـــب 

اخلا�سة اإ اأي موؤ�س�سة طبية خا�ســـة اأخرى تتوفر بها تل اخلدمات فـي حــال عــدم قدرة 

تل املوؤ�س�سة على توفـري خدمات الت�سخي�ض اأو العلج املنا�سبة له  واإذا تعذر ذل يجوز 

له اإحالة املري�ض اإ اأي موؤ�س�سة حكومية تتوفر بها تل اخلدمات . 
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املــادة  11 (

الفة  يجب على املوؤ�س�سة الطبية احلكومية التي يعمل بها الطبيب اإبلغ املديرية باأي 

لأحكام هذه اللئحة تقع من الطبيب  وتتو املديرية عر�ض املخالفة على اللجنة الفنية 

للنظر فـيها واتخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنها  وذل دون الإخلل بامل�ساءلة الإدارية املقررة 

فـي النظام الوظيفـي الذي يخ�سع له الطبيب .

املــادة  12 (

يلغى الت�سريح فـي اأي من احلالت التية 

 اأ - طلب املوؤ�س�سة الطبية احلكومية التي يعمل بها الطبيب امل�سرح له .

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

املــادة  13 (

تقوم املديرية باإعلن الطبيب امل�سرح له العمل باملوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة  باحل�سور اأمام 

اللجنة الفنية ملواجهته باملخالفة  و�سماع اأقواله  وحتقيق دفاعه ب�ساأنها  وللجنة الفنيــة 

- فـي حال ثبوت املخالفة - اأن توقع عليه اأيا من اجلزاءات التاأديبية التية 

 اأ - الإنذار .

500 خم�سمائة ريال عما .     ا ل يزيد على  ب - غرامة اإدارية 

6 �ستة اأ�سهر .  ج - اإيقاف الت�سريح ملدة ل تتجاوز 

د - اإلغاء الت�سريح . 

2 �سنتيــن  ول يحق للطبيب امل�سرح له التقــدم بطلـــب ت�سريـــح جديـــد اإل بعـــد م�ســـي 

من تاري اإلغاء الت�سريح .

املــادة  14 (

تقوم املديرية باإعلن �ساحب املوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة اأو من ميثلها باحل�سور اأمام اللجنة 

الفنية ملواجهته باملخالفة  و�سماع اأقواله  وحتقيق دفاعه ب�ساأنها  وللجنة الفنية - فـي حال 

 )1000 ثبوت املخالفة - اأن توقع على املوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة غرامة اإدارية  مقدارها 

األف ريال عما  مع وقف منح الت�سريح .
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