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املجلــ�س العمانــي لالخت�صا�صــات الطبيــة

قــــرار 

رقـم 2016/18

بتعديـل بعـ�س اأحكـام الالئحـة التنفيذيـة 

لنظــام املجلـ�س العمانــي لالخت�صا�صــات الطبيــة

ا�ستنــــادا اإىل قانــــون البعثــــات واملنــــح والإعانــــات الدرا�سيــــة ال�ســـادر باملر�ســوم ال�سلطانـــي 

رقم 2002/83 ، 

واإلــى نظــــــام املجلــــــ�س العمانـــي لالخت�سا�ســــــات الطبيـــــــة ال�ســــادر باملر�ســـــوم ال�سلطانـــي 

رقــم 2006/31 ، 

واإلــى الالئحة التنفيذيــة لقانــون البعثــات واملنــح والإعانــات الدرا�سيــة ال�ســادرة بالقــرار 

الوزاري رقم 2003/8 ، 

واإىل الالئحة التنفيذية لنظام املجل�س العمــــاين لالخت�سا�سات الطبية ال�سادرة بالقرار 

رقــــم 2008/103 ، 

واإىل موافقة جمل�س اأمناء املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

جتــــــرى التعديــــــــــالت املرفقــــــــــة علــــــى الالئحـــــــة التنفيذيــــــــة لنظـــــــام املجلــــــــ�س العمانــــــي 

لالخت�سا�ســـات الطبيــة امل�ســار اإليهـــا . 

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالـثــــة 

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

�صـــدر فـي : 26 من �شعبــان 1437هـ

املوافـــــــق :  2    من يونيــــو 2016م

د . اأحمد بن حممد بن عبيد ال�صعيدي

                                                                                            وزيـــــــــــــــــــــر ال�سحــــــــــــــــــــــــة

                                                                                 رئيــــــــــــــــــــــــــ�س جملـــــــــــــــــــــــــ�س الأمنـــــــــــــــــــــاء
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تعديـــالت علـــى بعــــ�س اأحكــــام

 الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املجلــ�س العمانــي لالخت�صا�صــات الطبيــة

املـــادة ) 1 (

ي�ستبدل بن�س املــادة )13( من الالئحة التنفيذية لنظام املجل�س العماين لالخت�سا�سات 

الطبية امل�سار اإليها ، الن�س الآتي : 

   "يجوز للمجل�س اإيفاد املتدرب للتدريب خارج ال�سلطنة ملدة ل تزيد على )6( �ست �سنوات ، 
  ويجوز مدهــا ل�سنــة اأخــرى متــى اقت�ســـت م�سلحـــــة العمـــــل ذلك ، ومينــــح املتـــدرب ذات 

املخ�س�ســـات املاليـــة ملبعـــوث الدرا�ســات العليا باخلــارج )الدكتــوراه( ، واملن�ســـو�س عليهـــا 

فـي الالئحة التنفيذية لقانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية . 

كما يجـــوز للمجلـــ�س اإيفاد املتدرب حل�سور بع�س الفعاليــات خارج ال�سلطنة كالــدورات 

التدريبية ، وور�س العمل ، واملوؤمترات ، والندوات ، والمتحانات ، واملقررات الختيارية 

على اأن يقدم فـي جميع الأحوال ما يثبت ح�سوره لهذه الفعاليات  ".

املـــادة ) 2 (

ت�ساف اإىل الالئحة التنفيذية لنظام املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية امل�سار اإليها ، 

مادتان برقمي )13 مكــررا ، 13 مكـــررا "1"( ، ن�ساهما الآتي : 

املـــادة ) 13 ( مكــررا

حتـــدد املخ�س�سات املالية للمتدرب املوفد اإىل خارج ال�سلطنـــة حل�ســـور بع�س الفعاليـــات 

كالـــدورات التدريبيـــة ، وور�س العمــل ، واملوؤمتـــرات ، والنـــدوات ، والمتحانـــات ، واملقـــررات 

الختيارية ، وفق اجلدول الآتي : 
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وي�سرف للموفد املخ�س�س املايل ذاته املقرر للفعالية عن اأيام ال�سفر والعودة . 

املـــادة ) 13 ( مكــررا ) 1 (

للمجلـــ�س اإحلاق املتـــدرب فـي الفعاليـــات التي تقام داخل ال�سلطنـــة كالـــدورات التدريبيـــة 

اأو ور�س العمـــــــــل اأو املوؤمتــــــرات اأو النــــــــــدوات اأو المتحانــــــــات اأو املقـــــــررات الختياريـــــــــــة ، 

ويلتـزم املتـدرب اأو من يكفلــه بر�ســوم الت�سجيــل فيهــا . 

ويجــوز للمجلـــ�س اأن يتكفــل بدفــع تــلك الر�ســوم . 

م�صتحقــات اأخــرىاملخ�صــ�س املالــي مــدة الفعاليــة 

الفعالية التي تكون مدتها 

من )1( يوم واحد ،

 وحتى )7( �سبعة اأيام 

 )60(

�ستون ريال عمانيا يوميا

   ر�سوم ت�سجيل

 + 

تاأ�سرية دخول

 + 

تذكرة �سفر �سياحية 

 + 

تاأمني �سحي

الفعالية التي تزيد مدتها 

على )7( �سبعة اأيام ، 

وحتى )30( ثالثني يوما 

 )45(

خم�سة واأربعون ريال عمانيا 

يوميا

الفعالية التي تزيد مدتها 

على )30( ثالثني يوما ، 

وحتى )180( مائة وثمانني 

يوما

- )622( �ستمائـــة واثنــــان 

وع�ســرون ريــال عمانيــا  

لكل )30( ثالثني يوما 

لــــــــدول اخلليـــــــج ودول 

العامل العربي

- )915( ت�سعمائة وخم�سة 

ع�سر ريـال عمانيــا لكــل 

)30( ثالثيـــــــــن يومـــــــــا 

لبقية دول العامل

الفعالية التي تزيد مدتها 

على )180( مائة وثمانني 

يوما

ذات املخ�س�سات املالية ملبعوث الدرا�سات العليا باخلارج 

)الدكتوراه( ، واملن�سو�س عليها فـي الالئحة التنفيذية 

لقانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية


