قانون رقم ( )6ل�سنة 2018
ب�ش�أن
ال�صحـــة فــي دبــــي
هيئـــة ِّ

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املال ّية،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2007ب�إن�شاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2011ب�ش�أن مدينة دبي الط ّبية،
وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2013ب�ش�أن ّ
ال�ضمان ال�صحي يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن ال ِّنظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2012باعتماد �آل ّية ت�سعري خدمات هيئة ال�صحة يف دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )32ل�سنة  2012ب�ش�أن تنظيم ُمزاولة ا ِمل َهن ال�صح ّية يف �إمارة
دبي،
ن�شئة واملُ ِّ
نظمة للمناطق ا ُ
حل ّرة يف �إمارة دبي،
وعلى الت�شريعات املُ ِ
�صدر القانون التايل:
ُن ِ

ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون هيئة ال�صحة يف دبي رقم ( )6ل�سنة .»2018
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التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العرب ّية املُت ِّح َدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم
� :صاحب ُّ
 :حكومة دبي.
احلكومة
املجل�س التنفيذي  :املجل�س التنفيذي للإمارة.
 :هيئة ال�صحة يف دبي.
الهيئة
 :رئي�س الهيئة.
الرئي�س	
املُدير العام ُ :مدير عام الهيئة.
القطاع ال�صحي  :جميع ُمك ِّونات ال ِّنظام ال�صحي التي تهدف �إلى حماية ال�صحة العا ّمة وتقدمي
ال ِّرعاية ال�صح ّية.
وامل�شاكل ال�صح ّية من خالل
ال�صحة العا ّمة � :صحة و�سالمة املُجتمع ووقاي ِته من الأمرا�ض
ِ
جلهود املُ ّ
ا ُ
نظ َمة واتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية �صحة املُجتمع.
ال ِّرعاية ال�صح ّية  :اخلدمات ال�صح ّية التي ُتقدِّ مها املُن�ش�آت ال�صح ّية مبا فيها املُ�ست�شفيات ومراكز
ال ِّرعاية ال�صح ّية الأ ّول ّية والعيادات الطب ّية واملراكز الطب ّية وال�صح ّية.
� :أي ًا من ا ِمل َهن ال�صح ّية وا ِمل َهن املُرت ِبطة بها التي تحُ دِّ دها الت�شريعات االحتاد ّية
املهنة
ال�صلة.
واملح ّلية ذات ِّ
الكادر الطبي  :وي�شمل ُكل من ُيزا ِول املهنة يف الهيئة واملُ� ّؤ�س�سات التابعة لها.
تطبيق القانون
املادة ()3
ُتط ّبق �أحكام هذا القانون على الهيئة املُن�ش�أة مبوجب القانون ( )13ل�سنة  2007وتعديالته املُ�شار
�إليه ،باعتبارها هيئة عا ّمة تتمتّع بال�شخ�ص ّية االعتبار ّية والأهل ّية القانون ّية الالزمة ملُبا�شرة الأعمال
والت�ص ُّرفات التي تكفل حتقيق �أهدافها.
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مقر الهيئة
املادة ()4
يكون مقر الهيئة الرئي�س يف مدينة دبي ،ويجوز بقرار من املُدير العام فتح مكا ِتب للهيئة داخل
الإمارة وخارجها.
�أهداف الهيئة
املادة ()5

تهدف الهيئة �إلى حتقيق ما يلي:
 .1تنظيم القطاع ال�صحي يف الإمارة مبا ي�ضمن التنا ُف�س ّية والكفاءة الت�شغيل ّية وال�شفاف ّية وجودة
ال�سيا�سات املُعتمدة و�أعلى املعايري العامل ّية.
اخلدمات واملُنتجات وفق ِّ
 .2االرتقاء باخلدمات واملُنتجات ال�صح ّية وال ِعالج ّية والوقائ ّية والدوائ ّية يف الإمارة ،وفق
اخلطط اال�سرتاتيج ّية املُعتمدة ،وطبق ًا لأف�ضل املُمار�سات العامل ّية.
� .3ضمان تقدمي برامج ّ
ال�ضمان ال�صحي يف الإمارة لل ُمواطنني واملُقيمني والزُّوار ،واالرتقاء
بهذه اخلدمات لأعلى املعايري العامل ّية.
 .4املُ�ساهمة يف متهيد ال ُبنية التحت ّية ّ
ال�ض ِامنة جلذب املُ�ستثمِ رين يف القطاع ال�صحي �إلى
الإمارة.
لل�سياحة ال�صح ّية.
 .5تعزيز مكانة الإمارة كمركز ط ّبي ّ
و�صحي عاملي ومق�صد ِّ
 .6تعزيز مكانة الإمارة لتكون وجهة را ِئدة يف جمال التعليم ِّ
الطبي والتطوير املِهني وال ُبحوث
تخ�ص�صة.
املُ ِّ
 .7تعزيز ودعم االبتكار وا�ست�شراف املُ�ستقبل يف كا ّفة املجاالت ال�صحية.
واحلفاظ على الأمن
 .8تعزيز �صحة و�سالمة املُجتمع ووقايته من الأمرا�ض
واملخاطر ال�صح ّيةِ ،
ِ
ال�صحي للإمارة.
ّ
اخت�صا�صات الهيئة
املادة ()6
تكون للهيئة يف �سبيل حتقيق �أهدافها ،املهام وال�صالح ّيات التالية:
�	.1إعداد اخلطط اال�سرتاتيج ّية ال�شاملة املُتع ِّلقة بالقطاع ال�صحي يف الإمارة والإ�شراف على
تنفيذها.
ِ
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�	.2إجراء الدِّ را�سات وال ُبحوث املُتع ِّلقة بحاجة الإمارة من اخلدمات ال�صحية والط ّبية ،والعمل
على ُمواءمة م�شاريع اال�ستثمار يف القطاع ال�صحي مع نتا ِئج هذه الدِّ را�سات وال ُبحوث.
واخلا�صة ُمبزاولة املِهنة يف الإمارة ،مبا يف ذلك
 .3الت�صريح للأفراد واملُن�ش�آت احلكوم ّية
ّ
اخلا�صة ،واملناطق ا ُ
حل ّرة مبا فيها مركز دبي
العاملة يف مناطق التطوير
الأفراد واملُن�ش�آت ِ
ّ
وال�سيا�سات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
املايل العاملي ،وذلك وفق ًا للأنظمة ِّ
العاملني بها ،مبا يف ذلك املُن�ش�آت العاملة
 .4الرقابة والتفتي�ش على املُن�ش�آت ال�صحية واملِهنيني ِ
اخلا�صة ،واملناطق ا ُ
حل ّرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي ،ل�ضمان
يف مناطق التطوير
ّ
التزامها باملعايري واللوائح ّ
وال�ضوابط املُعتمدة لدى الهيئة واملُ� ّؤ�س�سات التابعة لها يف هذا
ال�ش�أن.
 .5تنظيم تقدمي خدمات التعليم الط ّبي و�إجراء الأبحاث والتجارب الط ّبية بالتن�سيق مع اجلهات
خت�صة داخل الدولة وخارجها.
املُ ّ
ال�سيا�سات واللوائح والأنظمة ذات العالقة بالقطاع ال�صحي ،وت�شمل �أنظمة
�	.6إعداد وتطوير ِّ
ّ
ال�ضمان ال�صحي ،ال�صحة العا ّمة ،خدمات الطب الوقائي ،ا�شرتاطات ُمزاولة املهنة
لل ُمن�ش�آت والأفراد ،اال�ستثمار يف القطاع ال�صحي ،تنظيم املُ�ؤمترات والفعال ّيات املُرت ِبطة
بالقطاع ال�صحيُ ،ن ُظم املعلومات ال�صحية ،ال ُبحوث والتجارب الط ّبية ،واالرتقاء بالكوادر
الطب ّية وغريها.
اخلا�صة يف الإمارة،
 .7تنظيم واعتماد �أ�سعار اخلدمات ال�صحية املُق ّدمة من املُن�ش�آت ال�صحية
ّ
بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية.
�	.8إ�صدار القرارات املُتع ِّلقة بت�سعري اخلدمات ال�صحية املُق ّدمة من الهيئة واملُ� ّؤ�س�سات التابعة
لها بالتن�سيق مع دائرة املال ّية.
� .9ضمان توفري اخلدمات ال�صحية املُنا�سبة ملُختلف �شرائح املُجتمع وب�أ�سعار مدرو�سة و ُمنا�سبة،
من خالل �إن�شاء و�إدارة وت�شغيل نظام ُمتكامل للمعلومات ال�صحية وفق ًا للمعايري ال�صحية
والط ّبية العامل ّية ،باملُ�شاركة والتعاون مع القطاع اخلا�ص.
 .10درا�سة واقرتاح م�شاريع الت�شريعات املُ ِّ
نظمة للقطاع ال�صحي ،ورفع التو�صيات الكفيلة
خت�صة يف الإمارة ل�ضمان ُمواكبة هذه الت�شريعات
بتحديثها وتطويرها �إلى اجلهات املُ ّ
لل ُمتغيرِّ ات املُخت ِلفة.
 .11تقدمي خدمات فح�ص اللياقة الط ّبية وال�صحة املِهن ّية يف الإمارة ،مبا فيها مناطق التطوير
اخلا�صة ،واملناطق ا ُ
حل ّرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي ،ويجوز للهيئة واملُ� ّؤ�س�سات التابعة
ّ
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لها وفق ًا ّ
لل�ضوابط واملعايري املُعتمدة لديها �أن ُتف ِّو�ض الغري بتقدمي بع�ض اخلدمات الإدار ّية
املُتع ِّلقة باللياقة الط ّبية وال�صحة املِهن ّية.
للح�صول على الرعاية ال�صحية يف املُن�ش�آت ال�صح ّية داخل
 .12تنظيم عمل ّية �إيفاد املر�ضى ُ
الدولة وخارجها ،وفق ًا للمعايري ّ
وال�ضوابط املُعتمدة لدى الهيئة واملُ� ّؤ�س�سات التابعة لها يف
هذا ال�ش�أن.
 .13تنظيم و�إدارة ال�سياحة ال�صحية يف الإمارة بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية.
ال�سيا�سات املُتع ِّلقة ب�أعمال و�أنظمة ّ
ال�ضمان ال�صحي ،والرقابة
�	.14إعداد و�إدارة وتطوير وتنفيذ ِّ
والتفتي�ش على املُن�ش�آت املُزاولة لأي من الأن�شطة املُرت ِبطة ّ
بال�ضمان ال�صحي يف الإمارة.
�	.15إدارة وتنظيم والت�صريح لل ُمحتوى الإعالمي للإعالنات ال�صحية يف الإمارة والرقابة
والإ�شراف عليها ،بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية.
 .16امتالك وا�ستئجار الأموال املنقولة وغري املنقولة واملواد والأجهزة واملُ ِع ّدات والأنظمة الالزمة
لتمكني الهيئة واملُ� ّؤ�س�سات التابعة لها من ُمزاولة مها ّمها و�صالح ّياتها املنوطة بها مبوجب
هذا القانون والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
�	.17أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى تكون الزمة لتمكني الهيئة من حتقيق �أهدافها املن�صو�ص عليها
يف هذا القانون ،ويتم تكلي ُفها بها من احلاكم �أو الرئي�س �أو رئي�س املجل�س التنفيذي.
اخت�صا�صات �سلطة مدينة دبي الطبية
املادة ()7
ل�سلطة مدينة دبي الط ّبية مبوجب القانون
ال ت َِخل �أحكام هذا القانون باملهام وال�صالح ّيات املُق ّررة ُ
رقم ( )9ل�سنة  2011املُ�شار �إليه والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
رئي�س الهيئة
املادة ()8
�صدره احلاكم.
يكون للهيئة رئي�س يتم تعيينه مبر�سوم ُي ِ
املُدير العام
املادة ()9
�صدره احلاكم.
�أ -يكون للهيئة ُمدير عام يتم تعيينه مبر�سوم ُي ِ
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قيامها بتنفيذ املهام وال�صالح ّيات
ب -يتو ّلى املُدير العام �إدارة الهيئة والإ�شراف العام على ِ
املنوطة بها مبوجب هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه والت�شريعات ال�سارية يف
الإمارة ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالحيات التالية:
ال�سيا�سة العا ّمة للهيئة واملُ� ّؤ�س�سات التابعة لها ،وخططها وبرامج عملها
 .1اعتماد ِّ
وم�شروعاتها ،والإ�شراف على ح�سن تنفيذها.
وعر�ضهما على اجلهات
�	.2إقرار م�شروع املُوازنة ال�سنو ّية للهيئة وح�سابها اخلتامي،
ِ
خت�صة يف الإمارة العتما ِدهما.
املُ ّ
خت�صة
�	.3إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة واملُ� ّؤ�س�سات التابعة لها،
ِ
وعر�ضه على اجلهات املُ ّ
يف الإمارة العتما ِده.
�	.4إقرار م�شاريع الت�شريعات ذات العالقة بتنظيم القطاع ال�صحي يف الإمارة ورفعها
خت�صة يف الإمارة العتمادها وفق ًا للإجراءات املُتّبعة لديها.
للجهات املُ ّ
 .5اعتماد القرارات املُتع ِّلقة بت�سعري اخلدمات ال�صحية التي ُتقدِّ مها الهيئة واملُ� ّؤ�س�سات
التابعة لها بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية.
 .6متثيل الهيئة يف عالقا ِتها مع الغري ،و�إبرام العقود واالتفاق ّيات و ُمذ ّكرات التفاهُ م ذات
العالقة بال�ش�أن ال�صحي وتنظيم القطاع ال�صحي مبا يتوافق مع الت�شريعات ال�سارية.
وال�سيا�سات واللوائح املُتع ِّلقة بتنظيم العمل يف الهيئة واملُ� ّؤ�س�سات
 .7اعتماد القرارات ِّ
التابعة لها يف النواحي الإدار ّية واملال ّية والف ّنية.
 .8الإ�شراف على عمل الهيئة واملُ� ّؤ�س�سات التابعة لها ،و ُمتابعة �أدا ِئها للمهام املنوطة بها
ال�سيا�سات واخلطط والربامج اال�سرتاتيج ّية املُعتمدة ،بهدف
بكفاءة وفعال ّية ،يف �ضوء ِّ
االرتقاء ُمب�ستوى اخلدمات ال�صحية والوقائ ّية وال ِعالج ّية وغريها من اخلدمات التي
ُتقدِّ مها الهيئة واملُ� ّؤ�س�سات التابعة لها.
 .9تعيني ُمد ِّققي احل�سابات اخلارجيني للم�شاريع التي ُت ِّ
نظمها الهيئة بال�شراكة مع
القطاعني احلكومي واخلا�ص ،و ُمراجعة التقارير واملُالحظات التي ُيقدِّ مونها يف نهاية
كل �سنة مال ّية ،وحتديد �أتعابهم.
 .10الإ�شراف العام على �أعمال اجلهاز التنفيذي للهيئة ،وت�صريف �ش�ؤونه الف ّنية والإدار ّية
واملال ّية ،و�ضمان قيام اجلهاز التنفيذي ب�أداء املهام املنوطة به بكفاءة وفعال ّية.
 .11اعتماد نظام ُم� ِّؤ�شرات الأداء للجهاز التنفيذي للهيئة.
 .12رفع التقارير الدور ّية عن �أداء الهيئة واملُ� ّؤ�س�سات التابعة لها �إلى الرئي�س واملجل�س
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التنفيذي.
 .13ت�شكيل اللجان الفرع ّية وفرق العمل الدائمة واملُ�ؤ ّقتة ملُعاونته يف �أداء مها ّمه� ،سوا ًء من
ُم ّ
وظفي الهيئة �أو املُ� ّؤ�س�سات التابعة لها �أو من غريهم ،وحتديد مهام و�صالح ّيات تلك
اللجان وفرق العمل.
�	.14أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُفه بها من احلاكم �أو الرئي�س �أو رئي�س املجل�س
التنفيذي.
ج -يجوز لل ُمدير العام تفوي�ض �أي من �صالح ّياته املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة
�إلى �أي من املُديرين التنفيذيني لل ُم� ّؤ�س�سات والقطاعات التابعة للهيئة ،على �أن يكون هذا
التفوي�ض ّ
وم ّدد ًا.
خطي ًا حُ
املُ� ّؤ�س�سات التابعة للهيئة
املادة ()10
�أ -يكون للهيئة �ضمن هيكلها التنظيمي جمموعة من املُ� ّؤ�س�سات تمُارِ�س �أعمالها يف جماالت
تقدمي اخلدمات ال�صحية وتنظيم القطاع ال�صحي وتكون تابعة للهيئة ،وي�صدُر ب�إن�شا ِئها
وحتديد اخت�صا�صا ِتها مر�سوم من احلاكم.
تو�صية
ب -يكون لكل ُم� ّؤ�س�سة ُمدير تنفيذي ُيعينّ بقرار ُي ِ
�صد ُره رئي�س املجل�س التنفيذي بنا ًء على ِ
املُدير العام.
اجلهاز التنفيذي للهيئة
املادة ()11
�أ -يتك ّون اجلهاز التنفيذي للهيئة من عدد من املُ ّ
وظفني الإداريني والف ّنيني واملِهنيني الذين
ُيط ّبق ب�ش�أنهم قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي املُ�شار �إليه.
ب -ي�سري ب�ش�أن الكادر الط ّبي الئحة ُ�ش�ؤون املوارد الب�شر ّية التي يقرتحها املُدير العام بالتن�سيق
مع اجلهات املعن ّية ويعتمِ دها رئي�س املجل�س التنفيذي.

تتك ّون املوارد املال ّية للهيئة مما يلي:
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خ�ص�صة لها من قبل احلكومة.
 .1املُوازنة ال�سنو ّية املُ ّ
 .2الإيرادات التي تحُ ِّ�صلها الهيئة واملُ� ّؤ�س�سات التابعة لها نظري اخلدمات التي ُتقدِّ مها.
 .3عوا ِئد ا�ستثمار �أموالها.
ربعات والو�صايا والوقف التي تتل ّقاها الهيئة واملُ� ّؤ�س�سات التابعة لها ويقبلها
 .4ا ِمل َنح والهبات والت ُّ
املُدير العام وفق ًا ّ
لل�ضوابط والقواعد املُعتمدة والت�شريعات ال�سارية يف هذا ال�ش�أن.
�	.5أي موارد �أخرى ُي ِق ُّرها املجل�س التنفيذي.
وال�سجالت وال�سنة املال ّية
تنظيم احل�سابات ِّ
املادة ()13
ُتط ِّبق الهيئة واملُ� ّؤ�س�سات التابعة لها يف تنظيم ح�ساباتها و�سجالتها �أ�صول ومبادئ املُحا�سبة
احلكوم ّية ،وتبد�أ ال�سنة املالية للهيئة يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي
والثالثني من �شهر دي�سمرب من ُكل �سنة.
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()14
�صدر املُدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
ُي ِ
ُ
احللول والإلغاءات
املادة ()15
�أَ -ي ِحل هذا القانون حمل القانون رقم ( )13ل�سنة  2007وتعديالته املُ�شار �إليه.
ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
بُ -يلغى �أي ن�ص يف �أي
ٍ
ج -ي�ستمر العمل ب�أحكام القرارات واللوائح ال�صادرة تنفيذ ًا للقانون رقم ( )13ل�سنة 2007
وتعديالته املُ�شار �إليه �إلى املدى الذي ال تتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون ،وذلك �إلى حني
ُ�صدور القرارات واللوائح التي تحَ ِ ل حم ّلها.
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()16
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 30إبريل 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 14شعبان 1439هـ
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