عقد األطباء الراغبین باالختصاص في المانیا
مــقــدمــة :
شركة تعمل في مجال تقدیم الخدمات ) (Euro Gulf Med GmbHحیث أن شركة
الطبیة واإلستشاریة والفنیة وتعمل بالتنسیق مع الجهات الطبیة واألكادیمیة المعترف
بها في جمهوریة ألمانیا وتسمي لمقتضیات هذا العقد بالطرف األول.
* یلتزم الطرف االول بتقدیم الخدمات المتفق علیها في بنود هذا العقد لألطباء الراغبین
باإلختصاص في المانیا .
* یلتزم الطرف األول بتقدیم الخدمات المهنیة والفنیة واإلستشاریة المطلوبة طبقا للبنود
والشروط والمواد الواردة في هذا العقد.
الطبیب :
ویسمي لمقتضیات هذا العقد بالطرف الثاني وهوكل شخص درس الطب في إحدي
الجامعات والمعاهد المعترف بها في دولة ما ،وقام بمزاولة المهنة بعد حصوله على
الشهادات والتراخیص الالزمة من قبل المجلس الطبي الذي یقوم بتنظیم مهنة الطب حسب
اللوائح والنظم المطلوبة في الدولة ،وتم اإلعتراف بشهاداته الجامعیة من قبل السلطات
المختصة في جمهوریة ألمانیا االتحادیة .
 /1شروط ما قبل العقد:
قبل الشروع في تنفیذ بنود هذا العقد یتوجب على الطرف الثانى إرسال كل الشهادات
و المستندات المطلوبة لمعادلة الشهادات الجامعیة بالبرید إلي عنوان الطرف األول  ،لكي
یقوم الطرف األول بإجراءات معادلة شهادات الطرف الثانى لدى السلطات المختصة
على أن تكون الشهادات مستوفیة للشروط و المتطلبات اآلتیة -:
 /1-1أ ن تكون الشهادات و المستندات محل المعادلة موثقة من الجهات المعنیة
ومترجمة للغة األلمانیة اإلنجلیزیة قبل إرسالها للطرف األول.
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 /1-2یتحمل الطرف الثانى تكالیف وأتعاب الطرف األول التمام هذه المعاملة
والتي تبلغ  100یورو باإلضافة إلي كافة رسوم إجراءات معادلة الشهادات لدي السلطات
المختصة فى المانیا .
 /1-3في حالة رفض السلطات المختصة اإلعتراف بالشهادات أوبالجامعة التي
درس بها مقدم الطلب یتحمل الطرف الثانى رسوم إجراءات معادلة الشهادات وأتعاب
الطرف األول إلتمام هذه المعاملة وال تتم متابعة العقد.
 /1-4للطرف الثاني الحق في القیام بإجرات معادلة الشهادات لدى السلطات
المختصة شخصیا إذا رغب في ذلك وسیقوم الطرف األول بإمداده بالمعلومات الالزمة
وبكل عناوین الجهات المختصة بشأن المعادلة.

 /2بنود العقد:
 /2-1یصبح هذا العقد ساري المفعول وملزم بعد توقیعه من كال الطرفین وبعد دفع
الطرف الثاني رسوم كورس اللغة األلمانیة والكورس التحضیري الطبي وبعد دفعه رسوم
خدمات الطرف األول.
 /2-2یقوم الطرف األول بتسجیل الطرف الثاني في دورات اللغة االلمانیة التي
ینسقها الطرف األول بالتعاون مع المعاهد المتخصصة،بعد أن یقوم الطرف الثاني بتحویل
الرسوم في حساب المعهد المعني أو في حساب الطرف األول إذا قام الطرف الثاني
بتفویضه للقیام بذلك نیابة عنه.
 /2-3یقوم الطرف األول بتسجیل الطرف الثاني في دورات اللغة االلمانیة الطبیة
التحضیریة التي ینظمها الطرف االول في أكادیمیة  ، GHIGبعد أن یقوم الطرف الثاني
بتحویل الرسوم في حساب األكادیمیة .
 /2-4یقوم الطرف األول بتزوید الطرف الثانى بدعوات وعروض كورسات اللغة
االلمانیة من معاهد اللغة االلمانیة المعنیة ،و بتزویده بدعوات وبعروض كورسات اللغة
األلمانیة الطبیة التحضیریة من أكادیمیة  GHIGللحصول على الفیزا.
2

 /2-5یقوم الطرف األول بمساعدة الطرف الثانى فى الحصول على السكن المناسب
و المالئم وفقا لمتطلبات الطرف الثاني من حیث نوعیة المسكن وممیزاتة على أن یتحمل
الطرف الثاني كل تكالیف السكن.
 /2-6یقوم الطرف األول باستقبال الطرف الثانى عند وصوله ألحد المطارات أو
إلحدى محطات القطارات في برلین مع تقدیم المساعدة الالزمة له.
 /2-7بعد إجتیاز الطرف الثاني لكل إختبارات كورسات اللغة االلمانیة و كورسات
اللغة األلمانیة الطبیة التحضیریة وإمتحان مزاولة المهنة في ألمانیا ،وحصوله على
شهادات المستویات المطلوبة  ،یقوم الطرف األول بمساعدة الطرف الثاني للحصول على
وظیفة وذلك وفقا للتخصص الذي یرغب فیه الطرف الثاني
 ،ویتم ذلك عن طریق المقابالت مع رؤساء األقسام و االختصاصین في مختلف
المستشفیات والمراكز الطبیة.
 /2-8بعد توقیع الطرف الثاني لهذا العقد لإلستفادة من الخدمات التي یقدمها الطرف
األول یتوجب على الطرف الثانى تحویل رسوم كورس اللغة األلمانیة الى حساب المعهد
المعني مباشرة  ،ورسوم كورسات اللغة االلمانیة الطبیة التحضیریة إلى حساب أكادیمیة
 ،GHIGورسوم خدمات الطرف األول المذكورة أعاله والتى تبلغ  3400یورو  ،وهذا
المبلغ یتوجب على الطرف الثاني تحویله فى حساب الطرف االول في المانیا فور توقیع
العقد من الطرفین .
 /2-9بعد أن یتأكد الطرف االول من وصول رسوم الخدمات فى حسابه ،ووصول
رسوم كورس اللغة األلمانیة الى حساب المعهد المعني  ،ورسوم كورسات اللغة االلمانیة
الطبیة التحضیریة إلى حساب أكادیمیة  GHIGالمتخصصة  ،یشرع الطرف االول فى
إتمام االجراءات للطرف الثانى .
 /2-10على الطرف الثاني مراعاة شروط معاهد اللغة الخاصة بإجراءات التسجیل
لكورسات اللغة األلمانیة وإستخراج األوراق المطلوبة من طرف السفارة األلمانیة ،
ومراعاة الشروط الجزائیة الخاصة بمعاهد اللغة األلمانیة المعنیة.
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 /2-11في حالة تم رفض الفیزا من قبل السفارة األلمانیة  ،یحق للطرف الثانى استعادة
رسوم كورسات اللغة األلمانیة بعد مراعاة الشروط الجزائیة الخاصة بمعاهد اللغة
األلمانیة المعنیة  ،في خالل مدة أقصاها  6أسابیع من تاریخ إعالم الطرف االول بطلب
استرداد الرسوم ویشترط تقدیم الرفض الرسمي للسفارة األلمانیة للطرف األول عبر
االیمیل أو البرید.
 /2-12یعتبر هذا العقد ملزم للطرفین  ،ولیس الطرف للثانى حق المطالبة باسترداد
المبالغ المالیة التى تم دفعها مقابل الخدمات التى قدمها الطرف االول للطرف الثانى في
حالة انسحاب الطرف الثانى من هذا العقد بعد توقیعه وشروع الطرف األول في تنفیذ
بنود العقد.
 /2-13في حالة انسحاب الطرف ألول من هذا العقد بعد توقیعه وإیقاف خدماته المقدمة
للطرف الثاني ،یتم استرجاع جمیع رسوم الخدمات التي قام بتسدیدها الطرف للثانى دون
أي خصومات للطرف الثاني.
 /2-13في حالة حدوث نزاع قانوني بین طرفي العقد ،للطرف الثاني حق إختیار مكان
التحاكم .
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