
 وزارة الصحة

 2015( لسنة  159رقم )   قرار وزاري

 وزير الصحة:

 بعد االطالع على أحكام املرسومني بقانون ونظام اخلدمة املدنية وتعديالهتما . -

 بشان املؤسسات العالجية. 1960( لسنة 49وعلى القانون رقم ) -

الطب البشري وطب األسنان واملهن املعاونة هلما بشأن مزاولة مهنة  1981( لسنة  25وعلى املرسوم ابلقانون رقم )  -
 وتعديالته .

، بشأن شروط نقل الرتخيص لغري الكويتيني العاملني ابلقطاع الطيب األهلي  2000( لسنة  335وعلى القرار الوزاري رقم )  -
 ، والقرارات املكملة واملعدلة له .

 نظيم العمل ابملؤسسات الطبية األهلية ابلكويت ، وتعديالته .بشأن ت  2010لسنة   ( 147وعلى القرار الوزاري رقم )  -

، بشان شروط نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشرى وطب األسنان  2014( لسنة  216وعلى القرار الوزاري رقم )  -
 . واملهن املعاونة هلما لغري الكويتيني للعمل جبهة اخرى يف القطاع الطيب األهلي

، واملعتمدة من معايل وزير الصحة  5/4/2015املنعقدة بتاريخ  5/2015لرتاخيص الطبية جبلستها رقم وعلى توصية جلنة ا -
. 

ورغبة من الوزارة يف استقرار العمل ابملؤسسات الطبية األهلية ، وأن تعمل هذه املؤسسات ابنتظام واطراد يف تقدمي خدماهتا  -
 مبا حيقق مصلحة املرضى ابلقطاع الطيب األهلي .

 ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة  وبناء على مقتضيات املصلحة العامة -

 -قــــــــــرر  -

ــــــــروط نقل ترخـــــــــــــــــيص مزاولة مهنة  2014( لســنة  216مادةأوىل: تعدل املادة األوىل مــــــــــــن القرار الوزاري رقم ) بشأن شـــ
املهن املعاونة هلما لغري الكويتيني للعمل جبهة أخرى يف القطاع الطيب األهلي . املشار إليه الطب البشري وطب األسنان و 

 لتصبح على النحو التايل:  أعاله

مل جبهة " يشرتط لنقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البــــشري وطــــــب األسنان واملــــــــهن الطبية املــــــعاونة هلما لغري الكويتيني للع
ــة اجلهتني املعنيتني ، أو مرور أخرى  فــــي القطاع الطيب األهلي ، موافقـــــ

رفني . سنة على تركهم العمل لدى اجلهة األوىل . وجيوز نقل الرتخــــيص ملزاولة املهنة لغيـــــــــر الكويتيني إذا انتهت العالقة بني الط
 لـــــــى نقل اإلقامة إىل جهة أخرى " .أو إذا وافقت اهليئة العامة لشــــئون القوى العاملة ع

 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من اترخيه وينشر يف اجلريدة الرمسية .  مادة اثنية

 وزيـــر الصــــحة                                                

 الدكتور/ علي سعد العبيدي

 ه 1436رمضان 14صدر يف: 

 م 2015يوليو 1املوافق:  


