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قانون رقم )٦( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن

حـــة فــي دبــــي هيئـــة ال�ضِّ
__________

نحن  حممد بن را�ضد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطالع على الق�نون رقم )5( ل�صنة 1995 ب�إن�ص�ء دائرة امل�لّية،
وعلى الق�نون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�ص�أن اإن�ص�ء جمل�ض تنفيذي الإم�رة دبي،

وعلى الق�نون رقم )9( ل�صنة 2004 ب�ص�أن مركز دبي امل�يل الع�ملي وتعديالته،
وعلى ق�نون اإدارة املوارد الب�صرّية حلكومة دبي رقم )27( ل�صنة 2006 وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )13( ل�صنة 2007 ب�إن�ص�ء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )9( ل�صنة 2011 ب�ص�أن مدينة دبي الطّبية،

م�ن ال�صحي يف اإم�رة دبي، وعلى الق�نون رقم )11( ل�صنة 2013 ب�ص�أن ال�صّ
وعلى الق�نون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�ص�أن اإدارة املوارد الب�صرّية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 

دبي،
ظ�م امل�يل حلكومة دبي، وعلى الق�نون رقم )1( ل�صنة 2016 ب�ص�أن النِّ

وعلى املر�صوم رقم )9( ل�صنة 2012 ب�عتم�د اآلّية ت�صعري خدم�ت هيئة ال�صحة يف دبي،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )32( ل�صنة 2012 ب�ص�أن تنظيم ُمزاولة امِلَهن ال�صحّية يف اإم�رة 

دبي، 
مة للمن�طق احُلّرة يف اإم�رة دبي، وعلى الت�صريع�ت املُن�ِصئة واملُنظِّ

ُن�ضِدر القانون التايل:
ا�ضم القانون

املادة )1(
ُي�صّمى هذا الق�نون »قانون هيئة ال�ضحة يف دبي رقم )٦( ل�ضنة 201٨«.
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التعريفات
املادة )2(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيُثم� وردت يف هذا الق�نون، املع�ين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منه�، م� مل 
يدل �صي�ق الن�ض على غري ذلك:

: دولة االإم�رات العربّية املُّتِحَدة. الدولة 
: اإم�رة دبي. االإم�رة 

مو ح�كم دبي. : �ص�حب ال�صُّ احل�كم 
: حكومة دبي. احلكومة 

: املجل�ض التنفيذي لالإم�رة. املجل�ض التنفيذي 
: هيئة ال�صحة يف دبي. الهيئة 

: رئي�ض الهيئة. الرئي�ض 
: ُمدير ع�م الهيئة. املُدير الع�م 

ظ�م ال�صحي التي تهدف اإلى حم�ية ال�صحة الع�ّمة وتقدمي  ن�ت النِّ : جميع ُمكوِّ القط�ع ال�صحي 
ع�ية ال�صحّية. الرِّ

خالل  من  ال�صحّية  وامل�ص�ِكل  االأمرا�ض  من  ووق�يِته  املُجتمع  و�صالمة  �صحة   : ال�صحة الع�ّمة 
اجُلهود املُنّظَمة واتخ�ذ االإجراءات التي تكفل حم�ية �صحة املُجتمع.

مه� املُن�ص�آت ال�صحّية مب� فيه� املُ�صت�صفي�ت ومراكز  : اخلدم�ت ال�صحّية التي ُتقدِّ ع�ية ال�صحّية  الرِّ
ع�ية ال�صحّية االأّولّية والعي�دات الطبّية واملراكز الطبّية وال�صحّية. الرِّ

ده� الت�صريع�ت االحت�دّية  : اأيً� من امِلَهن ال�صحّية وامِلَهن املُرتِبطة به� التي حُتدِّ املهنة 
لة. واملحّلية ذات ال�صِّ

: وي�صمل ُكل من ُيزاِول املهنة يف الهيئة واملُوؤ�ّص�ص�ت الت�بعة له�. الك�در الطبي 

تطبيق القانون
املادة )3(

ُتطّبق اأحك�م هذا الق�نون على الهيئة املُن�ص�أة مبوجب الق�نون )13( ل�صنة 2007 وتعديالته املُ�ص�ر 
اإليه، ب�عتب�ره� هيئة ع�ّمة تتمّتع ب�ل�صخ�صّية االعتب�رّية واالأهلّية الق�نونّية الالزمة ملُب��صرة االأعم�ل 

ف�ت التي تكفل حتقيق اأهدافه�. والت�صرُّ
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مقر الهيئة
املادة )4(

للهيئة داخل  الع�م فتح مك�ِتب  املُدير  الرئي�ض يف مدينة دبي، ويجوز بقرار من  الهيئة  يكون مقر 
االإم�رة وخ�رجه�.

اأهداف الهيئة
املادة )٥(

تهدف الهيئة اإلى حتقيق م� يلي:
تنظيم القط�ع ال�صحي يف االإم�رة مب� ي�صمن التن�ُف�صّية والكف�ءة الت�صغيلّية وال�صف�فّية وجودة    .1

ي��ص�ت املُعتمدة واأعلى املع�يري الع�ملّية. اخلدم�ت واملُنتج�ت وفق ال�صِّ
وفق  االإم�رة،  يف  والدوائّية  والوق�ئّية  والِعالجّية  ال�صحّية  واملُنتج�ت  ب�خلدم�ت  االرتق�ء    .2

اخلطط اال�صرتاتيجّية املُعتمدة، وطبقً� الأف�صل املُم�ر�ص�ت الع�ملّية.
واالرتق�ء  وار،  والزُّ واملُقيمني  للُمواطنني  االإم�رة  يف  ال�صحي  م�ن  ال�صّ برامج  تقدمي  �صم�ن    .3

بهذه اخلدم�ت الأعلى املع�يري الع�ملّية.
اإلى  ال�صحي  القط�ع  يف  املُ�صتثِمرين  جلذب  �ِمنة  ال�صّ التحتّية  الُبنية  متهيد  يف  املُ�ص�همة    .4

االإم�رة.
ي�حة ال�صحّية. تعزيز مك�نة االإم�رة كمركز طّبي و�صّحي ع�ملي ومق�صد لل�صِّ   .5

بي والتطوير امِلهني والُبحوث  تعزيز مك�نة االإم�رة لتكون وجهة راِئدة يف جم�ل التعليم الطِّ   .6
�صة. املُتخ�صِّ

تعزيز ودعم االبتك�ر وا�صت�صراف املُ�صتقبل يف ك�ّفة املج�الت ال�صحية.    .7
تعزيز �صحة و�صالمة املُجتمع ووق�يته من االأمرا�ض واملخ�ِطر ال�صحّية، واحِلف�ظ على االأمن    .8

ال�صّحي لالإم�رة.

اخت�ضا�ضات الهيئة
املادة )٦(

تكون للهيئة يف �صبيل حتقيق اأهدافه�، امله�م وال�صالحّي�ت الت�لية:
اإعداد اخلطط اال�صرتاتيجّية ال�ص�ملة املُتعلِّقة ب�لقط�ع ال�صحي يف االإم�رة واالإ�صراف على    .1

تنفيِذه�.
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را�ص�ت والُبحوث املُتعلِّقة بح�جة االإم�رة من اخلدم�ت ال�صحية والطّبية، والعمل  اإجراء الدِّ   .2
را�ص�ت والُبحوث. على ُمواءمة م�ص�ريع اال�صتثم�ر يف القط�ع ال�صحي مع نت�ِئج هذه الدِّ

ذلك  يف  مب�  االإم�رة،  يف  امِلهنة  مُبزاولة  ة  واخل��صّ احلكومّية  واملُن�ص�آت  لالأفراد  الت�صريح    .3
ة، واملن�طق احُلّرة مب� فيه� مركز دبي  االأفراد واملُن�ص�آت الع�ِملة يف من�طق التطوير اخل��صّ

ي��ص�ت املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ص�أن.  امل�يل الع�ملي، وذلك وفقً� لالأنظمة وال�صِّ
الرق�بة والتفتي�ض على املُن�ص�آت ال�صحية وامِلهنيني الع�ِملني به�، مب� يف ذلك املُن�ص�آت الع�ملة    .4
ل�صم�ن  الع�ملي،  امل�يل  دبي  مركز  فيه�  مب�  احُلّرة  واملن�طق  ة،  اخل��صّ التطوير  من�طق  يف 
هذا  يف  له�  الت�بعة  واملُوؤ�ّص�ص�ت  الهيئة  لدى  املُعتمدة  وابط  وال�صّ واللوائح  ب�ملع�يري  التزامه� 

ال�ص�أن.
تنظيم تقدمي خدم�ت التعليم الطّبي واإجراء االأبح�ث والتج�رب الطّبية ب�لتن�صيق مع اجله�ت    .5

ة داخل الدولة وخ�رجه�. املُخت�صّ
ي��ص�ت واللوائح واالأنظمة ذات العالقة ب�لقط�ع ال�صحي، وت�صمل اأنظمة  اإعداد وتطوير ال�صِّ   .6
املهنة  ُمزاولة  ا�صرتاط�ت  الوق�ئي،  الطب  خدم�ت  الع�ّمة،  ال�صحة  ال�صحي،  م�ن  ال�صّ
املُرتِبطة  والفع�لّي�ت  املُوؤمترات  تنظيم  ال�صحي،  القط�ع  يف  اال�صتثم�ر  واالأفراد،  للُمن�ص�آت 
ُنُظم املعلوم�ت ال�صحية، الُبحوث والتج�رب الطّبية، واالرتق�ء ب�لكوادر  ب�لقط�ع ال�صحي، 

الطبّية وغريه�.
ة يف االإم�رة،  تنظيم واعتم�د اأ�صع�ر اخلدم�ت ال�صحية املُقّدمة من املُن�ص�آت ال�صحية اخل��صّ   .7

ب�لتن�صيق مع اجله�ت املعنّية. 
اإ�صدار القرارات املُتعلِّقة بت�صعري اخلدم�ت ال�صحية املُقّدمة من الهيئة واملُوؤ�ّص�ص�ت الت�بعة    .8

له� ب�لتن�صيق مع دائرة امل�لّية.
�صم�ن توفري اخلدم�ت ال�صحية املُن��صبة ملُختلف �صرائح املُجتمع وب�أ�صع�ر مدرو�صة وُمن��صبة،    .9
للمع�يري ال�صحية  للمعلوم�ت ال�صحية وفقً�  ُمتك�مل  واإدارة وت�صغيل نظ�م  اإن�ص�ء  من خالل 

والطّبية الع�ملّية، ب�ملُ�ص�ركة والتع�ون مع القط�ع اخل��ض.
الكفيلة  التو�صي�ت  ورفع  ال�صحي،  للقط�ع  مة  املُنظِّ الت�صريع�ت  م�ص�ريع  واقرتاح  درا�صة    .10
الت�صريع�ت  هذه  ُمواكبة  ل�صم�ن  االإم�رة  يف  ة  املُخت�صّ اجله�ت  اإلى  وتطويره�  بتحديثه� 

ات املُختِلفة. للُمتغريِّ
تقدمي خدم�ت فح�ض اللي�قة الطّبية وال�صحة امِلهنّية يف االإم�رة، مب� فيه� من�طق التطوير    .11
ة، واملن�طق احُلّرة مب� فيه� مركز دبي امل�يل الع�ملي، ويجوز للهيئة واملُوؤ�ّص�ص�ت الت�بعة  اخل��صّ
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�ض الغري بتقدمي بع�ض اخلدم�ت االإدارّية  وابط واملع�يري املُعتمدة لديه� اأن ُتفوِّ له� وفقً� لل�صّ
املُتعلِّقة ب�للي�قة الطّبية وال�صحة امِلهنّية.

داخل  ال�صحّية  املُن�ص�آت  يف  ال�صحية  الرع�ية  على  للُح�صول  املر�صى  اإيف�د  عملّية  تنظيم    .12
له� يف  الت�بعة  واملُوؤ�ّص�ص�ت  الهيئة  لدى  املُعتمدة  وابط  وال�صّ للمع�يري  وفقً�  الدولة وخ�رجه�، 

هذا ال�ص�أن.
تنظيم واإدارة ال�صي�حة ال�صحية يف االإم�رة ب�لتن�صيق مع اجله�ت املعنّية.   .13

م�ن ال�صحي، والرق�بة  ي��ص�ت املُتعلِّقة ب�أعم�ل واأنظمة ال�صّ اإعداد واإدارة وتطوير وتنفيذ ال�صِّ   .14
م�ن ال�صحي يف االإم�رة. والتفتي�ض على املُن�ص�آت املُزاولة الأي من االأن�صطة املُرتِبطة ب�ل�صّ

والرق�بة  االإم�رة  يف  ال�صحية  لالإعالن�ت  االإعالمي  للُمحتوى  والت�صريح  وتنظيم  اإدارة    .15
واالإ�صراف عليه�، ب�لتن�صيق مع اجله�ت املعنّية.

امتالك وا�صتئج�ر االأموال املنقولة وغري املنقولة واملواد واالأجهزة واملُِعّدات واالأنظمة الالزمة    .16
املنوطة به� مبوجب  ُمزاولة مه�ّمه� و�صالحّي�ته�  له� من  الت�بعة  واملُوؤ�ّص�ص�ت  الهيئة  لتمكني 

هذا الق�نون والت�صريع�ت ال�ص�رية يف االإم�رة.
اأي مه�م اأو �صالحّي�ت اأخرى تكون الزمة لتمكني الهيئة من حتقيق اأهدافه� املن�صو�ض عليه�    .17

يف هذا الق�نون، ويتم تكليُفه� به� من احل�كم اأو الرئي�ض اأو رئي�ض املجل�ض التنفيذي.

اخت�ضا�ضات �ضلطة مدينة دبي الطبية
املادة )7(

ال َتِخل اأحك�م هذا الق�نون ب�مله�م وال�صالحّي�ت املُقّررة ل�ُصلطة مدينة دبي الطّبية مبوجب الق�نون 
رقم )9( ل�صنة 2011 املُ�ص�ر اإليه والت�صريع�ت ال�ص�رية يف االإم�رة.

رئي�ص الهيئة
املادة )٨(
يكون للهيئة رئي�ض يتم تعيينه مبر�صوم ُي�صِدره احل�كم.

املُدير العام
املادة )٩(

يكون للهيئة ُمدير ع�م يتم تعيينه مبر�صوم ُي�صِدره احل�كم.  اأ-  
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وال�صالحّي�ت  امله�م  بتنفيذ  قي�ِمه�  على  الع�م  واالإ�صراف  الهيئة  اإدارة  الع�م  املُدير  يتوّلى  ب-  
يف  ال�ص�رية  والت�صريع�ت  مبوجبه  ال�ص�درة  والقرارات  الق�نون  هذا  مبوجب  به�  املنوطة 

االإم�رة، ويكون له على وجه اخل�صو�ض امله�م وال�صالحي�ت الت�لية:
عمله�  وبرامج  وخططه�  له�،  الت�بعة  واملُوؤ�ّص�ص�ت  للهيئة  الع�ّمة  ي��صة  ال�صِّ اعتم�د    .1

وم�صروع�ته�، واالإ�صراف على ح�صن تنفيذه�.
اجله�ت  على  هم�  وعر�صِ اخلت�مي،  وح�ص�به�  للهيئة  ال�صنوّية  املُوازنة  م�صروع  اإقرار    .2

ة يف االإم�رة العتم�ِدهم�. املُخت�صّ
ة  ه على اجله�ت املُخت�صّ اإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة واملُوؤ�ّص�ص�ت الت�بعة له�، وعر�صِ  .3

يف االإم�رة العتم�ِده.
ورفعه�  االإم�رة  يف  ال�صحي  القط�ع  بتنظيم  العالقة  ذات  الت�صريع�ت  م�ص�ريع  اإقرار    .4

ة يف االإم�رة العتم�ده� وفقً� لالإجراءات املُّتبعة لديه�.  للجه�ت املُخت�صّ
واملُوؤ�ّص�ص�ت  الهيئة  مه�  ُتقدِّ التي  ال�صحية  اخلدم�ت  بت�صعري  املُتعلِّقة  القرارات  اعتم�د    .5

الت�بعة له� ب�لتن�صيق مع اجله�ت املعنّية.
متثيل الهيئة يف عالق�ِته� مع الغري، واإبرام العقود واالتف�قّي�ت وُمذّكرات التف�ُهم ذات    .6

العالقة ب�ل�ص�أن ال�صحي وتنظيم القط�ع ال�صحي مب� يتوافق مع الت�صريع�ت ال�ص�رية.
واملُوؤ�ّص�ص�ت  الهيئة  يف  العمل  بتنظيم  املُتعلِّقة  واللوائح  ي��ص�ت  وال�صِّ القرارات  اعتم�د    .7

الت�بعة له� يف النواحي االإدارّية وامل�لّية والفّنية.
املنوطة به�  للمه�م  اأداِئه�  وُمت�بعة  له�،  الت�بعة  واملُوؤ�ّص�ص�ت  الهيئة  االإ�صراف على عمل    .8
ي��ص�ت واخلطط والربامج اال�صرتاتيجّية املُعتمدة، بهدف  بكف�ءة وفع�لّية، يف �صوء ال�صِّ
التي  والِعالجّية وغريه� من اخلدم�ت  والوق�ئّية  ال�صحية  مُب�صتوى اخلدم�ت  االرتق�ء 

مه� الهيئة واملُوؤ�ّص�ص�ت الت�بعة له�. ُتقدِّ
مع  ب�ل�صراكة  الهيئة  مه�  ُتنظِّ التي  للم�ص�ريع  اخل�رجيني  احل�ص�ب�ت  قي  ُمدقِّ تعيني    .9
مونه� يف نه�ية  القط�عني احلكومي واخل��ض، وُمراجعة التق�رير واملاُلحظ�ت التي ُيقدِّ

كل �صنة م�لّية، وحتديد اأتع�بهم.
االإ�صراف الع�م على اأعم�ل اجله�ز التنفيذي للهيئة، وت�صريف �صوؤونه الفّنية واالإدارّية    .10

وامل�لّية، و�صم�ن قي�م اجله�ز التنفيذي ب�أداء امله�م املنوطة به بكف�ءة وفع�لّية.
رات االأداء للجه�ز التنفيذي للهيئة.  اعتم�د نظ�م ُموؤ�صِّ   .11

واملجل�ض  الرئي�ض  اإلى  له�  الت�بعة  واملُوؤ�ّص�ص�ت  الهيئة  اأداء  عن  الدورّية  التق�رير  رفع    .12
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التنفيذي.
ت�صكيل اللج�ن الفرعّية وفرق العمل الدائمة واملُوؤّقتة ملُع�ونته يف اأداء مه�ّمه، �صواًء من    .13
ُموّظفي الهيئة اأو املُوؤ�ّص�ص�ت الت�بعة له� اأو من غريهم، وحتديد مه�م و�صالحّي�ت تلك 

اللج�ن وفرق العمل.
اأو رئي�ض املجل�ض  اأو الرئي�ض  اأو �صالحّي�ت اأخرى يتم تكليُفه به� من احل�كم  اأي مه�م    .14

التنفيذي.
يجوز للُمدير الع�م تفوي�ض اأي من �صالحّي�ته املن�صو�ض عليه� يف الفقرة )ب( من هذه امل�دة  ج-  
يكون هذا  اأن  للهيئة، على  الت�بعة  والقط�ع�ت  للُموؤ�ّص�ص�ت  التنفيذيني  املُديرين  اأي من  اإلى 

التفوي�ض خّطيً� وُمّددًا.

املُوؤ�ّض�ضات التابعة للهيئة
املادة )10(

جم�الت  يف  اأعم�له�  مُت�ِر�ض  املُوؤ�ّص�ص�ت  من  جمموعة  التنظيمي  هيكله�  �صمن  للهيئة  يكون  اأ-  
ب�إن�ص�ِئه�  وي�صُدر  للهيئة،  ت�بعة  وتكون  ال�صحي  القط�ع  وتنظيم  ال�صحية  اخلدم�ت  تقدمي 

وحتديد اخت�ص��ص�ِته� مر�صوم من احل�كم.
ية  يكون لكل ُموؤ�ّص�صة ُمدير تنفيذي ُيعنّي بقرار ُي�صِدُره رئي�ض املجل�ض التنفيذي بن�ًء على تو�صِ ب-  

املُدير الع�م.

اجلهاز التنفيذي للهيئة
املادة )11(

الذين  وامِلهنيني  والفّنيني  االإداريني  املُوّظفني  من  عدد  من  للهيئة  التنفيذي  اجله�ز  يتكّون  اأ-  
ُيطّبق ب�ص�أنهم ق�نون اإدارة املوارد الب�صرّية حلكومة دبي املُ�ص�ر اإليه.

ي�صري ب�ص�أن الك�در الطّبي الئحة �ُصوؤون املوارد الب�صرّية التي يقرتحه� املُدير الع�م ب�لتن�صيق  ب-  
مع اجله�ت املعنّية ويعتِمده� رئي�ض املجل�ض التنفيذي.

املوارد املالّية للهيئة
املادة )12(

تتكّون املوارد امل�لّية للهيئة مم� يلي: 
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�صة له� من قبل احلكومة. املُوازنة ال�صنوّية املُخ�صّ   .1
مه�. له� الهيئة واملُوؤ�ّص�ص�ت الت�بعة له� نظري اخلدم�ت التي ُتقدِّ االإيرادات التي حُت�صِّ   .2

عواِئد ا�صتثم�ر اأمواله�.   .3
امِلَنح والهب�ت والتربُّع�ت والو�ص�ي� والوقف التي تتلّق�ه� الهيئة واملُوؤ�ّص�ص�ت الت�بعة له� ويقبله�    .4

وابط والقواعد املُعتمدة والت�صريع�ت ال�ص�رية يف هذا ال�ص�أن. املُدير الع�م وفقً� لل�صّ
ه� املجل�ض التنفيذي. اأي موارد اأخرى ُيِقرُّ   .5

جالت وال�ضنة املالّية تنظيم احل�ضابات وال�ضِّ
املادة )13(

املُح��صبة  ومب�دئ  اأ�صول  و�صجالته�  ح�ص�ب�ته�  تنظيم  يف  له�  الت�بعة  واملُوؤ�ّص�ص�ت  الهيئة  ق  ُتطبِّ
احل�دي  اليوم  يف  وتنتهي  ين�ير  �صهر  من  االأول  اليوم  يف  للهيئة  امل�لية  ال�صنة  وتبداأ  احلكومّية، 

والثالثني من �صهر دي�صمرب من ُكل �صنة.

اإ�ضدار القرارات التنفيذّية
املادة )14(

ُي�صِدر املُدير الع�م القرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا الق�نون.

احُللول والإلغاءات
املادة )1٥(

َيِحل هذا الق�نون مل الق�نون رقم )13( ل�صنة 2007 وتعديالته املُ�ص�ر اإليه. اأ-  
ُيلغى اأي ن�ض يف اأي ت�صريٍع اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�ض فيه واأحك�م هذا الق�نون. ب- 

 2007 ل�صنة   )13( رقم  للق�نون  تنفيذًا  ال�ص�درة  واللوائح  القرارات  ب�أحك�م  العمل  ي�صتمر  ج-  
وتعديالته املُ�ص�ر اإليه اإلى املدى الذي ال تتع�ر�ض فيه واأحك�م هذا الق�نون، وذلك اإلى حني 

ل مّله�. دور القرارات واللوائح التي حَتِ �صُ
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ال�ّضريان والّن�ضر
املادة )1٦(

دوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمّية. ُيعمل بهذا الق�نون من ت�ريخ �صُ

حممد بن را�ضد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بت�ريخ   30 اإبريل 2018م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 14 �صعب�ن 1439هـ
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