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اجلريدة الر�سمية العدد )946(

مر�ســــوم �ســــلطانى
رقــم 2011/93

بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم ال�سلطانى رقم 2006/31 
ونظام املجل�ض العمانى لالخت�سا�سات الطبية املرفق به

�سلطان عمان . نحن قابو�ض بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،
وعلى قانـــون مزاولـــة مهنـــة الطـــب الب�سرى وطـــب الأ�سنـــان ال�ســادر باملر�ســـوم ال�سلطانــــى 

رقم 96/22 ، 
وعلـــى نظــــام املجلـــــ�س العمانــــى لالخت�سا�ســــات الطبيــــة ال�ســـــادر باملر�ســـــوم ال�سلطانـــى 

رقم 2006/31 ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

ي�ستبدل بن�س املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطانى رقم 2006/31 امل�سار اإليه الن�س الآتى :
" ي�سدر رئي�س جمل�س الأمناء اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام النظام املرفق ، 
واإىل اأن ت�ســدر ي�ستمر العمــل باللوائــح والأنظمـة والقرارات النافذة فيما مل يرد ب�ساأنه 

ن�س خا�س فى النظام املرفق ومبا ل يتعار�س مع  اأحكامه " .

 املــادة الثانيــــة 
ال�سادر  الطبية  لالخت�سا�سات  العمانى  املجل�س  نظام  على  املرفقة  التعديالت  جترى 

باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2006/31 امل�سار اإليه .
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املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والتعديالت املرفقة اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادة الرابعـــة
ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فى : 7 من ذى القعدة �سنة 1432هـ

املـوافـــق : 5 من اأكتوبـــــــــر �سنة 2011م
 قابو�ض بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت بع�ض اأحكام نظام المجل�ض العمانى لالخت�سا�سات الطبية
اأول : ي�ستبدل بن�سو�س المواد ) 5 ، 10 ، 12 ، والبندين الثالث وال�سابع من المادة 15( 

من نظام المجل�س العمانى لالخت�سا�سات الطبية الن�سو�س الآتية :

املــادة )5( 
" يهدف المجل�س اإلى اإعداد وتاأهيل ورفع كفاءة الأطباء وتطوير اأدائهم المهنى واإثراء 

الفكر العلمى لديهم ، والو�سول اإلى العتراف الدولى ببرامجه التدريبية " .

املــادة )10(
يتولى اإدارة المجل�س وت�سيير �سوؤونه الفنية والإدارية والمالية مجل�س الأمناء والمجل�س 
التنفيـــذى والرئيـــ�س التنفيــــذى وفقـــا لالخت�سا�ســات المعقـــودة لكـــل منهــم علــى النحـــو 

المن�سو�س عليه فى هذا النظام " .  

املــادة )12(
دون الإخالل بالخت�سا�سات المعقودة لكل من المجل�س التنفيذى والرئي�س التنفيذى ، 
الإجراءات  واتخاذ  والتو�سيات  القرارات  واإ�سدار  اللوائح  باإقرار  الأمناء  مجل�س  يخت�س 
، وله  الالزمة لممار�سة الخت�سا�سات المن�سو�س عليها فى المادة )6( من هذا النظام 

ب�سفة خا�سة الآتى : 
1 - اإقرار ال�سيا�سة العامــة التى ي�سيــر عليها المجلــ�س فى تدريــب الأطبـاء فى حدود 

الخت�سا�سات المعقودة للمجل�س .
2 - اعتماد خطط وبرامج التدريب الطبى التخ�س�سى .

3 - اعتماد الهيكــل التنظيمــى للمجلـ�س والتق�سيمـــات التنظيميـــة الفرعيـــة وتحديــــد 
اخت�سا�ساتها ، وذلك بعد موافقة وزارة المالية .

4 - اإقرار اللوائح الفنية )لوائح تدريب الأطباء( واللوائح الماليــة والإداريــة ولئحــة 
�سوؤون الموظفين بالمجل�س ، وذلك بعد موافقة وزارة المالية .

5 - اعتماد �سروط قبول المتدربين فى كل تخ�س�س وتحديد عددهم .
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6 - متابعة �سير العمل بالمجلــ�س ومركزه المالـى من خـالل التقاريـــر الدوريــة التـى 

ترفع اإليه من المجل�س التنفيذى والرئي�س التنفيذى .
7 - اعتماد �سهادات اكتمال التدريب التخ�س�سى ال�سادرة عن المجل�س .

 8 - ت�سكيــــــل اللجــان العلميــة واللجـــان الفرعيــة الالزمــة لقيـــام المجلـــ�س بالأعمـــال 
المنوطة به .

9 - اعتماد الموا�سفات وال�سروط الالزمة لالعتراف بالموؤ�س�سات ال�سحية لأغرا�س 
التدريب الطبى التخ�س�سى .

10- اعتماد الموازنة ال�سنويــة للمجلــ�س قبــل بدايــة ال�سنــة الماليــة ورفعها اإلــى وزارة 
المالية .

11- اعتماد الح�ساب الختامى للمجل�س بعد انتهــاء ال�سنة الماليـــة ورفعــه اإلــى وزارة 
المالية .

املــادة )15( البندان الثالث وال�سابع 
ال�سحيـــة  الموؤ�س�ســـات  الموا�سفـــات وال�سروط الالزمـــة لعتمـــاد  اإعـداد   "  : الثالث  البند 

لأغرا�س التدريب الطبى التخ�س�سى " .
البند ال�سابع : " اإعـــداد برامـــج الموؤتمـــرات والنـــدوات واللقــــاءات الطبيـــة التى ينظمهــا 

المجل�س " .
ي�ستبدل بعبارة " الالئحة التنفيذية " الواردة فى المادة )6( من نظام المجل�س  ثانيا :  
العمانى لالخت�سا�سات الطبية عبارة " لئحة �سوؤون الموظفين " ، كما ي�ستبدل 
بعبارة " اأو الالئحة التنفيذية له " الواردة فى المادة )9( من ذات النظام عبارة 

" واللوائح ال�سادرة تنفيذا لأحكامه " .
ثالثا : ت�ســــاف اإلـــى نظــــام المجلـــــ�س العمانــــــى لالخت�سا�ســــات الطبيـــة مـــــادة جديـــدة 

ن�سها الآتى :

املــادة )5 مكررا(
" يخت�س المجل�س العمانى لالخت�سا�سات الطبية بالآتى :

1 - ر�سم ال�سيا�سة العامة التى ي�سير عليها المجل�س فى ممار�سته لخت�سا�ساته .
2 - و�ســع البرامـــج التخ�س�سيـــة الطبيــــة واإقرارهــــا والإ�ســـراف على تنفيذها وو�سع 

برامج التعليم الم�ستمر فى مختلف التخ�س�سات الطبية . 
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3 - العتراف بالموؤ�س�سات ال�سحية لأغرا�س التدريب بعد تقويمها وفقا للموا�سفات 

وال�سروط المعتمدة .
4 - الإ�سراف على المتحانات التخ�س�سية لالأطباء واإقرار نتائجها .

5 - اإ�سدار ال�سهادات المهنية والتخ�س�سيـــة لالأطبـــاء ك�سهــادات البــورد والدبلومـــات 
والزمــالت والع�سويــات �سـواء كــان امتحانهــم قد تــم من قبل المجلــ�س مبا�سـرة 

اأو بالتعاون معه .
6 - العمـل على اإقامــــة وتطويــر العالقــات مع الهيئــات الطبيــة المحليــة والإقليميــة 

والدولية فى مجال اخت�سا�سه .
7 - تقييم ال�سهادات ال�سحية المهنية ومعادلتها .

8 - اإ�سدار واإدارة مجلــة عمان الطبيــة وتنظيــم ن�سرها محليا ودوليا ، والعمل على 
ن�سر المقالت العلمية فى مجال اخت�سا�سه ، واإ�سدار مجالت اأو دوريات خا�سة به .
9 - العمـل علـى اإعــداد وتطويــر وتنمية المــوارد الب�سريــة فى المجــالت الطبيــة فى 

ال�سلطنة .
10- عقد الندوات والموؤتمرات ال�سحية فى التعليم الطبى ومتابعة تنفيذ التو�سيات 

والقرارات ال�سادرة عنها .
11- التو�سية باإن�ساء الجمعيات العلمية للتخ�س�سات الطبية .

12- ت�سجيع اإعداد الأبحاث العلمية الطبية واقتراح مو�سوعات البحث و�سبل دعمها .
13- اعتماد نظام الدرا�سات الطبية العليا للكوادر الطبية .

14- الم�ساركـــة فــى تنظيــم اأن�سطــة التعليــم الطبــى الم�ستمــر كالموؤتمــرات الطبيـــة 
وور�س العمل .

15- ابتعاث الكوادر الطبية اإلى خارج ال�سلطنــة ومتابعــة �سوؤونهــم الأكاديميــة ، وذلك 
فى حدود اأهدافه واخت�سا�ساته .

16- العمل على توفير فر�س تدريبية لالأطباء المبتعثين خارج ال�سلطنــة من خــالل 
التن�سيق مع الموؤ�س�سات ال�سحية والجهات المخت�سة .

17- اعتماد اأ�ساليب التدريب الطبى فى ال�سلطنة  كنظام المحاكاة الطبى وغيره .
18- اعتمــاد �ساعــات واأن�سطــة التعليــم الطبـى الم�ستمر فى ال�سلطنة ومراقبة اكتمال 
�ساعــات التدريـب المطلوبــة لالأطبـــاء والمهــن الطبيــة الأخــرى كمــا هــو معتمــد 

بالمجل�س . 


