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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )1٧( ل�شنة 201٧
ب�شاأن

تقدمي الفحو�شات الطبية يف اإمارة دبي
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم     ويل عهد دبي     رئي�ص املجل�ص التنفيذي 

بعد �لطلع على �لقانون �لحتادي رقم )6( ل�صنة 1973 يف �صاأن دخول و�إقامة �لأجانب ولئحته 
�لتنفيذية وتعديلتهما،

وعلى �لقانون �لحتادي رقم )8( ل�صنة 1980 يف �صاأن تنظيم علقات �لعمل وتعديلته،
وعلى �لقانون �لحتادي رقم )21( ل�صنة 1995 ب�صاأن �ل�صري و�ملرور ولئحته �لتنفيذية وتعديلتهما،

وعلى �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى �لقانون رقم )13( ل�صنة 2007 باإن�صاء هيئة �ل�صحة يف دبي وتعديلته، وُي�صار �إليها فيما بعد 

بـ »الهيئة«،
وعلى �لقانون رقم )1( ل�صنة 2016 ب�صاأن �لنظام �ملايل حلكومة دبي، 

وعلى قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم )7( ل�صنة 2008 ب�صاأن نظام �لفح�س �لطبي للو�فدين للدولة للعمل 
�أو �لإقامة وتعديلته،

قررنا ما يلي:
ة بتقدمي الفحو�شات الطبية اجلهة املُخت�شّ

املادة )1(
ة يف �إمارة دبي بتقدمي �لفحو�صات �لطبية �لتالية: ُتعترب �لهيئة �جلهة �ملُخت�صّ

�لفح�س �لطبي ما قبل �لعمل.   -1
�لفح�س �لطبي لأغر��س �لإقامة.   -2

�لفح�س �لطبي ل�صتخر�ج رخ�صة قيادة مركبة.   -3
�لفح�س �لطبي لإ�صد�ر ت�صريح �ل�صائق �مِلهني.   -4

�لفح�س �لطبي لإ�صد�ر �لبطاقة �ل�صحية �مِلهنّية.  -5
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دها مدير عام �لهيئة مبوجب �لقر�ر�ت �ل�صادرة عنه يف هذ�  �أي فحو�صات طبية �أخرى ُيحدِّ   -6
�ل�صاأن.

قبول نتيجة الفحو�شات الطبية
املادة )2(

�إليها يف  �ملُ�صار  �لطبية  �لفحو�صات  �أي من  نتيجة  �إمارة دبي قبول  ل يجوز للجهات �حلكومية يف 
�ملادة )1( من هذ� �لقر�ر �ل�صادرة من غري �لهيئة.

اأيلولة الر�شوم
املادة )3(

توؤول ح�صيلة �لر�صوم �لتي ت�صتوفيها �لهيئة نظري تقدمي �لفحو�صات �لطّبية �ملُ�صار �إليها يف �ملادة 
)1( من هذ� �لقر�ر حل�صاب �خلز�نة �لعامة حلكومة دبي.

اإ�شدار القرارات التنفيذية
املادة )4(

ُي�صدر مدير عام �لهيئة �لقر�ر�ت �للزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقر�ر، وُتن�صر يف �جلريدة �لر�صمية 
حلكومة دبي.

الإلغاءات
املادة )٥(

ُيلغى �أي ن�س يف �أي قر�ر �آخر �إلى �ملدى �لذي يتعار�س فيه و�أحكام هذ� �لقر�ر.
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الن�شر وال�شريان
املادة )6(

ُين�صر هذ� �لقر�ر يف �جلريدة �لر�صمية، وُيعمل به من تاريخ ن�صره.

حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 16 �أبريل 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ
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