
- 2 -

اجلريدة الر�سمية العدد )910(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/42    

بالت�سديق على االتفاق بني حكومة اجلمهورية الفرن�سية 

وحكومة �سلطنة عمان ب�ساأن تدريب االأطباء العمانيني املتخ�س�سني فى فرن�سا

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

تدريب  ب�ساأن  عمان  �سلطنة  وحكومة  الفرن�سية  اجلمهورية  حكومة  بني  التفاق  وعلى 

1431هـ  حمرم   19 بتاريخ  م�سقط  فى  املوقع  فرن�سا  فى  املتخ�س�سني  العمانيني  الأطباء 

املوافق 5 يناير 2010م ،  

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى :  الت�سديق على التفاق امل�سار اإليه . 

ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره . املــادة الثـانيـــة :  

�سـدر فى :   3  من جمادى االأوىل �سنة 1431هـ

املـوافـــق : 18 من اأبريــــــــــــــــــــل �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اتفاق بني حكومة اجلمهورية الفرن�سية وحكومة �سلطنة عمان 

ب�ساأن تدريب الأطباء العمانيني املتخ�س�سني فى فرن�سا

�إن حكومــــــــة �جلمهوريــــة �لفرن�شيــــة وحكومـــة �شلطنـــة عمــــان �مل�شــــار �إليهمـــا فيمــــا بعـــــد 

بـــ " الطرفني  " 

على �شوء �تفاق �لتعاون �لتقنى �ملوقع فى م�شقط بتاريخ 29 �سبتمرب 1979م 

 قد �تفقتا على ما يلى :

املادة 1 - اآلية الختيار:

مز�ولة  ت�شاريح  حملة  من  عمانيني  �أطباء  �لفرن�شى  للطرف  �لعمانى  �لطرف  ير�شح   -

، كما ميكن له  �لتخ�ش�ص فى فرن�شا  �لطب فى �شلطنة عمان ممن يرغبون فى  مهنة 

�أي�شا تر�شيح �أطباء من �أ�شحاب �لتخ�ش�ص ممن يرغبون فى تنمية تخ�ش�شهم . 

   يكون �لعدد �لإجماىل خم�شة �أطباء عمانيني فى �ل�شنة بحد �أق�شى .

- ي�شمح �لطرف �لعمانى للطرف �لفرن�شى بتقييم �مل�شتوى �لطبى وكفاءة �ملر�شحني من 

قبل مدر�شني �أو خرب�ء فرن�شيني تعينهم �لوز�ر�ت �لفرن�شية �ملخت�شة .

 - به جلنة م�شرتكة عمانية  تقوم  �لذى  �لنهائى  �لختيار  �لعمانى على  �لطرف  يو�فق    

فرن�شية موؤلفة من �لطرفني بالت�شاوى من �شتة �أ�شخا�ص بحد �أق�شى وت�شم بالأخ�ص 

�لوز�رتني  من  كل  قبل  من  �شنة  كل  ر�شميا  يكلفان  �لطب  فى  مدر�شني  �أو  خبريين 

�لفرن�شيتني �ملخت�شتني بتنفيذ هذ� �لتفاق .

املادة 2 - الرتتيبات املالية: 

- حتدد �لرتتيبات �ملالية �شمن مو�زنة �شنوية يقدمها �لطرف �لفرن�شى للطرف �لعمانى 

وتخ�شع ملو�فقة �لطرف �لعمانى عليها م�شبقا .

- يتم متويل �لتز�مات �لطرفني �شمن �إمكانيات �مليز�نية وحدودها .
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�ملبالغ  بتقدمي  ويقوم   ، �لتعاون  بهذ�  �ملتعلقة  �لنفقات  جميع  �لعمانى  �لطرف  يتحمل   -

�لقانونية  �لثابتة و�لتعوي�شات  �ل�شهرية  �لرو�تب  �لفرن�شى مثل  �إىل �لطرف  �مل�شتحقة 

و�لتاأمينات ... قبل �أ�شبوع على �لأقل من نهاية �ل�شهر �لذى ي�شبق ��شتحقاقها . 

املادة 3 - الدورات اللغوية :

فى  �لدر��شة  ملتابعة  �ل�شرورية  �لفرن�شية  �للغة  تعليم  تكلفة  �لعمانى  �لطرف  يتحمل   -

�أن يتم �شو�ء  فرن�شا و�لتو��شل مع �ملر�شى . وبعد �نتهاء �لتدريب �للغوى �لذى ميكن 

م�شرتك  �متحان  لأد�ء  �ملر�شحون  يخ�شع  معا  �لبلدين  فى  �أو  فرن�شا  فى  �أو  عمان  فى 

لبيان ما �إذ� كانو� قد ح�شلو� على �مل�شتوى �ملطلوب فى �للغة �لفرن�شية يخولهم متابعة 

�لدر��شة �لنظرية و�لتطبيقية �ملفرو�ص متابعتها . وي�شار �إىل �أن بدء �لعمل باملوؤ�ش�شات 

�ل�شحية �لفرن�شية يكون فى �شهر نوفمرب من كل �شنة ، ومن ثم فاإن �لإعد�د �للغوى 

يجب �أن يتم قبل هذ� �لتاريخ . علما �أن �مل�شتوى غري �لكافى فى �للغة �لفرن�شية ي�شكل 

�أمام �لندمـــاج فى �لعمـل فى موؤ�ش�شـة �شحـية فرن�شيــة . وطبقا للمر�شوم  عائقا كبري� 

�لفرن�شى 654-2002 �ل�شادر فى30 �إبريل 2002م ، �لذى يجيز للجامعات �لفرن�شية فى 

�إطار دورها فى دعم �لتعاون �لدوىل تقدمي دور�ت منا�شبة ، ميكن تاأمني دور�ت لتح�شني 

م�شتوى �للغة �لفرن�شية جلميع �لأطباء �لذين يختارون لإمتام تعلم �للغة �لفرن�شية فى 

فرن�شا. ومبا �أن هذ� �لدعم �لرتبوى ي�شكل خدمة ل تدخل فى �لتح�شيل �لأكادميى تقوم 

�ملوؤ�ش�شة �ل�شحية طبقا لهذ� �ملر�شوم بتقدمي فاتورة للطرف �لعمانى فى هذ� �ل�شاأن .

املادة 4 - الرتتيبات التنفيذية :

- ي�شتقبل �لطرف �لفرن�شى طبقا للقو�عد �ملطبقة لديه ، وح�شب �لأماكن �ل�شاغرة فى 

�لتخ�ش�شات �ملطلوبة ، خم�شة �أطباء عمانيني بحد �أق�شى فى �ل�شنة �لو�حدة وذلك ملدة 

�ملقبولني  �لعمانيني  �لأطباء  عدد  ويتحدد   . �ملطلوب  للتدريب  �لالزمة  �لفرتة  تنا�شب 

�لإطار  هذ�  وفى   . �لفرن�شية  �مل�شت�شفيات  ��شتيعاب  �إمكانية  مبر�عاة  �شنة  كل  للتدريب 
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 )DES ( ميكن �أن يتم ت�شجيلهـــــم فى برنامج �لتح�شري لدبلوم �لدر��شات �لتخ�ش�شية

 )  DU ( أو �لدبلــــوم �جلامعــى� )  DESC ( أو دبلــــوم �لدر��شــات �لتخ�ش�شيـــة �لتكميليـــة�

. )  DIU ( أو �لدبلوم �مل�شرتك بني �جلامعات�

مدر�شني  قبل  من  �ملر�شحني  وكفاءة  �لطبى  �مل�شتوى  تقييم  �لفرن�شى  �لطرف  يح�شر   -

فرن�شيني .

- يحدد �لطرف �لفرن�شى برنامج تدريب يتنا�شب مع حاجات �ملر�شحني وحاجات �شلطنة 

عمان .

- يعني �لطرف �لفرن�شى مرجعا ليكون �مل�شرف على �ملر�شح طو�ل فرتة �لتدريب .

- يطلب �لطرف �لفرن�شى من �جلامعات �مل�شيفة �ختبار �ملعرفة عند نهاية �لتدريب خا�شة 

من خالل حت�شري �أطروحة يتم عر�شها �أمام جلنة حتكيم .

- مينح �لطرف �لفرن�شى لالأطباء �لعمانيني �ملتدربني عند نهاية �لتدريب دبلوم �لدر��شات 

( ، �شريطة �أن   DESC ( أو دبلوم �لدر��شات �لتخ�ش�شية �لتكميلية� )  DES ( لتخ�ش�شية�

يكونو� قد تخطو� بنجاح جميع �شروط �لتقييم �لأكادميى و�لتطبيقى �ملعمول به طبقا 

للقانون �لفرن�شى لل�شحة �لعامة .

- ميكن �لطرف �لفرن�شى �لأطباء �لعمانيني �لذين مت �ختيارهم من �شغل وظائف �أطباء 

متدربني بالأق�شام �ملعتمدة لتدريب �لأطباء �ملتدربني ، على �أن يتحمل �لطرف �لعمانى 

كافة �لتكاليف �ملالية �ملرتتبة على �ملوؤ�ش�شة �ملعنية مبا فيه �لرو�تب و�مل�شاريف ومبا يتفق 

و�لت�شجيل فى �جلامعة وذلك طبقا للقانون �لفرن�شى .

- يتبادل �لطرفان �ملعلومات حول تطور �لن�شو�ص �لقانونية فى بلديهما .

- مينح �لطرف �لفرن�شى لالأطباء �ملتدربني فى نهاية �لتدريب وثيقة تثبت باأن �لطبيب 

قد �شغل ، طيلة فرتة تدريبه �لتخ�ش�شى ، وظيفة طبيب متدرب قام مبهام وم�شوؤوليات 

مماثلة لطبيب فرن�شى متدرب .
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باإعد�د تقارير عن مدى  ، تكلف  �لوطنى  �مل�شتوى  ، على  �لطرفان جلنة متابعة  ي�شكل   -

تطبيق هذ� �لتفاق و�قرت�ح �حللول فى حال مو�جهة �شعوبات عند �لتنفيذ . 

   وتعني كل من وز�رة �ل�شحة ب�شلطنة عمان و�لوز�رتني �لفرن�شيتني �ملعنيتني بتنفيذ هذ� 

�لتفاق �شخ�شيتني لت�شكيل هذه �للجنة .

- ي�شجع �لطرفان تطوير �ل�شر�كة بني �مل�شت�شفيات �لفرن�شية و�لعمانية .

- يعرتف �لطرف �لعمانى فى بلده ب�شفة �لطبيب �ملتخ�ش�ص مبا يتفق و�لتدريب �لذى 

تلقاه فى فرن�شا . 

- ل ي�شجع �لطرف �لعمانى �لأطباء �ملتخ�ش�شني �لعمانيني على مو��شلة �لإقامة و�لعمل 

فى فرن�شا عند �نتهاء فرتة تدريبهم �لتخ�ش�شى ، �إذ �أن �لت�شريعات �لفرن�شية �جلارى 

( �أو دبلوم   DES ( لعمل بها ل ت�شمح للحا�شلني فقط على دبلوم �لدر��شات �لتخ�ش�شية�

�لدول  �إحدى  ، من غري حاملى جن�شية   )  DESC  ( �لتكميلية  �لتخ�ش�شية  �لدر��شات 

�لأع�شاء بالحتاد �لأوروبى ، مبمار�شة مهنة �لطب بفرن�شا .

املادة 5 - امل�سوؤوليات 

�لذين  �لعمانيون  �لفرن�شية يلتزم �لأطباء  �لتدريب فى موؤ�ش�شات �ل�شحة  - خالل فرتة 

ي�شغلون وظائف �أطباء متدربني فى �ملوؤ�ش�شة ، باحرت�م �لأنظمة �ملتبعة وخا�شة �لنظام 

�ملجال  . وعليهم ممار�شة مهامهم فى  بها  ن�شاطهم  �لتى ميار�شون  للموؤ�ش�شة  �لد�خلى 

�لوقائى و�لت�شخي�شى و�لعالجى وذلك حتت م�شوؤولية �لطبيب �مل�شرف عليهم .

 ، �ملتدربني  �لعمانيني  �لأطباء  تتوىل تدريب  �لتى  �لفرن�شية  �ل�شحية  �ملوؤ�ش�شة  تتحمل   -

فيما يتعلق بالعالج ، جميع �للتز�مات �لتى تنجم فى جمال �لتاأمني و�مل�شوؤوليات .
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املادة 6 - مدة التفاق واإلغاوؤه : 

- �أبرم هذ� �لتفاق ملدة خم�ص �شنو�ت ، وهو قابل للتجديد �شمنا .

- ميكن لأى من �لطرفني �إلغاء هذ� �لتفاق فى �أى وقت دون �لإخالل برب�مج �لتدريب 

اجلارية .

املادة 7 - حل النزاعات بالرتا�سى :

- يقوم �لطرفان بحل �أى خالف يتعلق بتف�شري �أو تطبيق هذ� �لتفاق بالتفاو�ص بينهما . 

املادة 8 - �سريان التفاق :

هذ�  ل�شريان  �ملطلوبة  �لد�شتورية  �لإجر�ء�ت  باإمتام  �لآخر  �لطرفني  من  كل  يخطر   -

�لتفاق ، على �أن ي�شبح �شارى �ملفعول فى �ليوم �لأول من �ل�شهر �لثانى �لذى يلى يوم 

��شتالم �لإخطار �لثانى .

   حرر فى م�شقط بتاريخ 5 يناير 2010م ، من ن�شختني ، باللغتني �لفرن�شية و�لعربية ، لكل 

منهما ذ�ت �حلجية �لقانونية .

                        عن                                                                                  عن

حكومة اجلمهورية الفرن�سية                                        حكومة �سلطنة عمان

      �سعادة مليكة براك                                        معاىل الدكتور علي بن حممد بن مو�سى

            �سفرية فرن�سا                                                                   وزير ال�سحة



- 6 -

اجلريدة الر�سمية العدد )910(

ترتيبات اإدارية

بين 

          وزير ال�سحة فى حكومة �سلطنة عمان

          �مل�شار �إليه فيما يلى بــ " �لطرف �لعمانى "

من جهة 

و

          وزير ال�سحة والريا�سة فى حكومة اجلمهورية الفرن�سية

          �مل�شار �إليه فيما يلى بــ " �لطرف �لفرن�شى " 

من جهة �أخرى

تم �لتفاق على ما يلى :

المادة 1 - اأهداف التعاون

�لجمهورية  وحكومة  عمان  �شلطنة  حكومة  بين  �لثنائى  �لتعاون  ن�شاطات  �إطار  �شمن 

فرن�شا  فى  �لمتخ�ش�شين  �لعمانيين  �لأطباء  تدريب  ب�شاأن  لالتفاق  وطبقا  �لفرن�شية 

�لفرن�شية فى م�شقط بتاريخ :  و�لموقع بين حكومة �شلطنة عمان وحكومة �لجمهورية 

2010/1/5م ، ي�شتقبل �لطرف �لفرن�شى �لأطباء �لعمانيين �لر�غبين فى �لح�شول على 

دبلـــــوم �لـــدر��شــــات �لتخ�ش�شيــة ) DES ( و / �أو دبلــوم �لدر��شــات �لتخ�ش�شيـــة �لتكميليـــة 

) DESC ( من فرن�شا .

المادة 2 - اأهداف الترتيبات الإدارية 

تحدد هذه �لترتيبات �لإد�رية و�لتى تم تحريرها بناء على طلب �لطرف �لعمانى و�لمرتبطة 

بالمادة ) 2 ( من �لتفاق �لمبرم بين حكومة �شلطنة عمان وحكومة �لجمهورية �لفرن�شية 

فى م�شقط بتاريخ : 2010/1/5م �لترتيبات �لمالية �لمترتبة على �لطرف �لعمانى �شمن 

�إطار هذ� �لتعاون .
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المادة 3 - الترتيبات المالية 

3 - 1 يتحمل �لطرف �لعمــانى طبقــا للمــادة ) 2 ( مــن �لتفــاق بيـن حكومــة �شلطنــة عمــان 

وحكومة �لجمهورية �لفرن�شية و�لم�شار �إليه فى �لمادة �لأولى من هذه �لترتيبات 

�لإد�رية ، كافة م�شاريف �لإقامة و�لتح�شيل �لأكاديمى لالأطباء �لعمانيين خالل 

فترة تدريبهم فى فرن�شا .

3 - 2 يتحمل �لطرف �لعمانى تكاليـــف �لت�شجــيــل �لجامعـــى بقيمــــة 500 يـــورو ) خم�شمائة 

لل�شمان  �لإ�شافى  و�لتاأمين  �ل�شهرية  و�لمنح  �لمعي�شة  ونفقة   ، �ل�شنة  فى   ) يورو 

�ل�شحى و�لأعباء �لعائلية وتذ�كر �ل�شفر ذهابا و�يابا بين �شلطنة عمان وفرن�شا .

3 - 3 يتحمل �لطرف �لعمانى بالكامل �لر�تب �ل�شهرى و�لأعباء �لجتماعية �لتى تو�زى 

وظيفة طالب يمار�ص كطبيب متدرب فى �لم�شت�شفى ) FFI ( و�لمعتمدة فى موؤ�ش�شات 

�ل�شحة �لفرن�شية .

على �شبيل �لمثال �شنة 2007 ، فقد كانت قيمة هذه �لأعباء حو�لى 35.000 يورو فى 

�ل�شنة �شاملة كافة �لأعباء ما عد� عالوة �لأ�شرة .

م�شبقا  ومر�شل  �شهور  ثالثة  كل  دورى  تقرير  على  بناء   - �لعمانى  �لطرف  يلتزم   4  -  3

�لم�شتحقات  كافة  ب�شد�د   - �لم�شيفة  لل�شحة  �لعامة  �لفرن�شية  �لموؤ�ش�شة  قبل  من 

�لمهنية  و�لبدلت  �لرو�تب  ت�شمل  و�لتى  يمار�ص وظيفة طبيب متدرب  لكل طالب 

ومختلف �لتعوي�شات و�لأعباء �لجتماعية و�لتكاليف �لإد�رية .

ويقوم �لطرف �لعمانى ب�شد�د �أول ��شتحقاق و�جب عليه ، قبل �أ�شبوع من تاريخ بد�ية 

�ل�شنة �لجامعية فى �لطب .

�لرو�تب  ب�شد�د  �لفرن�شية  �ل�شحة  موؤ�ش�شات  طريق  عن  �لفرن�شى  �لطرف  يقوم   5  -  3

�لثابتة �ل�شهرية ، وعند �ل�شرورة يقوم بدفع �لتعوي�شات �لقانونية �لم�شتحقة لمن 

 R  .  6153  -  44 و    R  .  6153  - ي�شغل وظيفة طبيب متدرب وذلك طبقا للمو�د 10 

من قانون �ل�شحة �لعامة ، �إذ �أن قيمة هذه �لم�شتحقات تتبع عالو�ت �أجور �لدو�ئر 

الر�سمية .
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�إطار  �لم�شيفة �شمن  �لم�شت�شفيات  على  �أخرى  �إ�شافية  �أعباء  �أى  يمكن فر�ص  6 ل   -  3

تطبيق هذ� �لتعاون .

3 - 7  يتم تمويل �لتز�مات �لطرفين �شمن �إمكانيات �لميز�نية وحدودها .

املادة 4 تاريخ ال�سريان واملدة 

تربم هذه �لرتتيبات �لإد�رية لفرتة �شنة و�حدة ، وهى قابلة للتجديد �شمنا ملدة �أق�شاها 

خم�ص �شنو�ت .

املادة 5 - الإلغاء 

ميكن لأى من �لطرفني �إلغاء هذه �لرتتيبات �لإد�رية فى �أى وقت .

فى حال نكث �أحد �لطرفني عن تنفيذ �لتز�ماته �ملتعاقد عليها ، ميكن للطرف �لآخر �إلغاء 

هذه �لرتتيبات �لإد�رية بقوة �لقانون وفى �أى وقت ودون تعوي�شات .

حرر فى م�شقط بتاريخ : 2010/1/5م من خم�ص ن�شخ �أ�شلية ، �إحد�ها باللغة �لعربية .

                       عن                                                                                              عن

وزير ال�سحة والريا�سة بحكومة                                    وزير ال�سحة بحكومة �سلطنة عمان 

         اجلمهورية الفرن�سية                   

 �سعــــــادة مليكــــــــــــة بـــــــــراك                                      معاىل الدكتور علي بن حممد بن مو�سى         

            �سفرية فرن�سا                                                                          وزير ال�سحة


