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 3103لـسنة ( 23)قرار المجلس التنفيذي رقم 
 بشأن

 تنظيم مزاولة المهن الصحية في إمارة دبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 رئيس المجلس التنفيذي   ولي عهد دبي    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    نحن
 

في شأن مزاولة مهنة الطب  5771لسنة ( 7)بعـد االطالع على القانون االتحادي رقم 
 البشري وتعديالته، 

 في شأن الوقاية من األمراض السارية، 5795لسنة ( 77)وعلى القانون االتحادي رقم 
في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات  5791لسنة ( 4)وعلى القانون االتحادي رقم 

 الصيدالنية،
في شأن مزاولة غير األطباء والصيادلة  5794لسنة ( 1)ى القانون االتحادي رقم وعل

 لبعض المهن الصحية،
 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، 5771لسنة ( 7)وعلى القانون االتحادي رقم 
 في شأن المسؤولية الطبية، 7119لسنة ( 51)وعلى القانون االتحادي رقم 
 في شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة، 7119لسنة ( 55)وعلى القانون االتحادي رقم 

 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي، 7111لسنة ( 1)وعلى القانون رقم 
 بإنشاء هيئة الصحة في دبي، 7117لسنة ( 51)وعلى القانون رقم 
 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي،  7119لسنة ( 17)وعلى القانون رقم 

 بشأن إدارة األموال العامة لحكومة دبي وتعديالته، 7117لسنة ( 11)انون رقم وعلى الق
 بشأن مدينة دبي الطبية، 7155لسنة ( 7)وعلى القانون رقم 
 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي، 7117لسنة ( 77)وعلى المرسوم رقم 

لفات والغرامات في القطاع باعتماد الئحة المخا 7111لسنة ( 17)وعلى القرار اإلداري رقم 
 الطبي الخاص،

 وعلى التشريعات المتعلقة بالمناطق الحرة في إمارة دبي،
 

 :قررنا ما يلي
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 التعريفات
 (0)المادة 

 

كون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبّينة إزاء كل منها، ت
 :ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك

 

            الدولة : .دولة اإلمارات العربية المتحدة
            اإلمارة : .إمارة دبي

            الهيئة : .هيئة الصحة في دبي
      المدير العام : .مدير عام الهيئة

  اللجنة : .لجنة الممارسات الطبية المشّكلة بموجب هذا القرار
 اإلدارة : .إدارة التنظيم الصحي في الهيئة

وتشـــمل ًيـــال مـــن المهـــن الصـــحية والمهـــن المرتبطـــة بهـــا التـــي تحـــددها 
 .التشريعات االتحادية والمحلية ذات الصلة

 المهنة :

الشـــخص الطبيعـــي المصـــّرب لـــه مـــن قبـــل الهيئـــة بمزاولـــة المهنـــة فـــي 
 .اإلمارة

 المهني :

المكــــان المصــــّرب فيــــه بــــإجراء الكشــــف الصــــحي علــــى المر ــــى ًو 
ــــــة  ــــــي تشــــــخيص ًمرا ــــــهم ًو لعالجهــــــم ًو لتمري ــــــهم ًو للمعاون ف

إلقــــامتهم بغــــرض النقاهــــة، ًو للقيــــام بــــأي عمــــل يتصــــل بــــالعال  ًو 
 .التأهيل بعد العال 

 المنشأة الصحية :

الوثيقـــــة الصـــــادرة عـــــن الهيئـــــة للمهنـــــي ًو للمنشـــــأة الصـــــحية، والتـــــي 
 .لهما بموجبها مزاولة المهنة في اإلمارةرخص ي

 التصريح :

 

 السريان نطاق
 (3)المادة 

 

تسري ًحكام هذا القرار على جميع المنشآت الصحية غير الحكومية وعلى المهنيين 
العاملين بها في اإلمارة وفي المناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ومناطق 

( 7)التطوير الخاصة، وتستثنى من ًحكامه مدينة دبي الطبية المنّظمة بموجب القانون رقم 
 .المشار إليه 7155لسنة 
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 مزاولة المهنة
 (2)المادة 

 

ــــة فــــي اإلمــــارة إاّل بعــــد  -ً  ُيحظــــر علــــى ًي شــــخص طبيعــــي ًو اعتبــــاري مزاولــــة المهن
الحصــول علــى تصــري  مســبق بــذلك مــن الهيئــة، وتــرخيص مــن الجهــات المختصــة 

 .بمن  التراخيص التجارية في اإلمارة
ة ًي نشـــاط غيـــر وارد فـــي التصـــري  ُيحظـــر علـــى ًي مهنـــي ًو منشـــأة صـــحية مزاولـــ - ب

 .الممنوب له إاّل بعد الحصول على تصري  مسبق بذلك من الهيئة
 

 االلتزام بشروط التصريح
 (4)المادة 

 

على جميع المنشآت الصحية والمهنيين االلتزام بشروط التصري  الممنوب لهم، وبال وابط 
 .والمعايير المعتمدة لدى الهيئة بشأن مزاولة المهنة

 

 جنة الممارسات الطبيةل
 (5)المادة 

 

لجنـــة الممارســـات "ُتشـــّكل فـــي الهيئـــة بقـــرار مـــن المـــدير العـــام لجنـــة دائمـــة تســـمى  -ً 
ُتؤلــــف مــــن رئــــيس ونائــــب  للــــرئيس وعــــدد مــــن األع ــــاء مــــن ذوي الخبــــرة  ،"الطبيــــة

 .واالختصاص من داخل الهيئة وخارجها
 .ماعاتها، واتخاذ قراراتهاُيحّدد قرار تشكيل اللجنة آلية عملها، وكيفية عقد اجت -ب 
يجــــوز للجنــــة االســــتعانة بمــــن تــــراب مناســــبال مــــن ذوي الخبــــرة واالختصــــاص لح ــــور  -  

اجتماعاتهـــــا دون ًن يكـــــون لهـــــم صـــــوت معـــــدود فـــــي مـــــداوالتها، وكـــــذلك االســـــتعانة 
 .بالوحدات التنظيمية المختصة في الهيئة للحصول على الدعم الالزم لها

 

 اختصاصات اللجنة
 (6)مادة ال

 

 :لجنة المهام والصالحيات التاليةتتولى ال
اقتــراب ومراجعــة قواعــد وشــروط مزاولــة المهنــة فــي اإلمــارة ســواء مــن قبــل المهنيــين ًو  -5

 .المنشآت الصحية، ورفعها إلى المدير العام العتمادها
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النظــر فــي طلبــات التصــري  للمهنيــين والمنشــآت الصــحية بمزاولــة المهنــة التــي تحــال  -7
 .دارة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهاإليها من قبل اإل

و ــع ومراجعــة معــايير معادلــة المــؤهالت العلميــة والخبــرات العمليــة بأحــد المجــاالت  -1
 .الصحية الالزمة لمزاولة المهنة في اإلمارة

و ــع معــايير اإلعفـــاء مــن التقيــيم المبـــدئي الــالزم لمــن  التصـــاري  للعــاملين بالقطـــاع  -4
 .الصحي في اإلمارة

مـــع الوحـــدات التنظيميـــة المختصـــة فـــي الهيئـــة والجهـــات الحكوميـــة المحليـــة  التنســـيق -1
 .واالتحادية المعنّية بشأن كافة المسائل المتعلقة بمزاولة المهنة في اإلمارة

فرض العقوبات المناسـبة علـى المخـالفين مـن المهنيـين والمنشـآت الصـحية فـي اإلمـارة  -1
 .وفقال ألحكام هذا القرار والتشريعات السارية

 .ًية مهام ًخرى يتم تكليفها بها من المدير العام -7
 

 اختصاصات اإلدارة
 (7)المادة 

 

تعتبر الهيئة الجهة المختصة في اإلمارة لمن  تصاري  مزاولـة المهنـة، ويكـون لهـا مـن خـالل 
 :القرار، وعلى وجه الخصوص ما يلياإلدارة اإلشراف على تطبيق هذا 

طلبــات مزاولــة المهنــة المقدمــة إليهــا مــن األفــراد والمنشــآت فــي اإلمــارة ودراســتها،  تلقــي -5
 .واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها

 .في اإلمارة الصحيةالرقابة والتفتيش على المهنيين والمنشآت  -7
النظــر فــي الشــكاوى المقدمــة بحــق المهنيــين والمنشــآت الصــحية فــي اإلمــارة، وتشــكيل  -1

 .الزمة لذلك، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى اللجنةلجان التحقيق ال
بفـــرض العقوبـــات والتـــدابير علـــى المخـــالفين مـــن  اللجنـــةتنفيـــذ القـــرارات الصـــادرة عـــن  -4

 .المهنيين والمنشآت الصحية
والمنشـآت الصـحية العاملـة فـي اإلمـارة واألنشـطة  المهنيينإنشاء قاعدة بيانات بأسماء  -1

 .التي تزاولها
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 طلب التصريحتقديم 
 (8)المادة 

 

 :إلمارة وفقال لإلجراءات التاليةيتم التصري  لألفراد والمنشآت بمزاولة المهنة في ا
ُيقّدم طلب تصري  مزاولة المهنـة إلـى اإلدارة علـى النمـوذ  المعـّد لهـذب الغايـة، وتتـولى  -5

 .اإلدارة دراسته، والبت في من  مقدمه الموافقة المبدئية من عدمه
من  طالب التصري  الموافقة المبدئية، فإنـه يجـب عليـه تـوفير كافـة متطلبـات في حال  -7

مزاولـــة المهنـــة خـــالل مهلـــة ال تزيـــد علـــى ســـتة ًشـــهر تبـــدً مـــن تـــاري  منحـــه الموافقـــة 
المبدئيــة، باإل ــافة إلــى مراعــاة المالحظــات التــي تبــديها اإلدارة، ويحظــر عليــه مزاولــة 

 .وذلك إلى حين حصوله على التصري المهنة خالل فترة منحه هذب الموافقة 
تقــــوم اإلدارة وبنــــاء علــــى طلــــب الجهــــة التــــي تــــم منحهــــا الموافقــــة المبدئيــــة، بالكشــــف  -1

والتدقيق الموقعي على المنشأة للتحقق من توفر كافـة متطلبـات مزاولـة المهنـة، ويكـون 
 :لها على  وء هذا الكشف اتخاذ ًي من اإلجراءات التالية

 

الطلب لكافة متطلبات مزاولـة المهنـة واسـتكمال النـواقص  في حال استيفاء مقدم -ً 
 .المطلوبة فإنه يتم التوصية إلى اللجنة بمنحه التصري 

ـــة المهنـــة ًو عـــدم  - ب ـــب لكافـــة متطلبـــات مزاول فـــي حـــال عـــدم اســـتيفاء مقـــدم الطل
مـن هـذب ( 7)استكمال النـواقص المطلوبـة منـه خـالل المهلـة المحـددة فـي الفقـرة 

منحـــه مهلـــة إ ـــافية ال تزيـــد علـــى ثالثـــة ًشـــهر الســـتيفاء ًو المـــادة، فإنـــه يـــتم 
اســتكمال مــا هــو مطلــوب منــه، وفــي حــال عــدم قيامــه بــذلك يــتم إلغــاء الموافقــة 
المبدئيـــة التـــي منحـــت لـــه، ويــــتم مخاطبـــة الجهـــة المختصـــة إللغـــاء التــــرخيص 

 .التجاري
 

 مدة التصريح وتجديده
 (9)المادة 

 

وللمنشأة الصـحية سـنة واحـدة قابلـة للتجديـد لمـدد مماثلـة،  تكون مدة التصري  الممنوب للمهني
 .ويقدم طلب التجديد خالل الشهر األخير من انتهاء مدة التصري 
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 التنازل عن التصريح
 (01)المادة 

 

ال يجــوز للمنشــأة الصـــحية التنــازل عــن التصـــري  الممنــوب لهـــا إلــى ًيــة جهـــة ًخــرى إاّل بعـــد 
 .بقة على ذلكالحصول على موافقة الهيئة المس

 

 الرسوم
 (00)المادة 
 

( 5)تســتوفي الهيئــة نظيــر التصــاري  والخــدمات التــي تقــدمها، الرســوم المبّينــة فــي الجــدولين 
 .الملحقين بهذا القرار( 7)و

 

 العقوبات المقررة على المخالفات األخالقية والفنية
 (03)المادة 
 

آخـر، ُيعاقـب كـل مـن يرتكـب ًيـال مـن مع عدم اإلخالل بأية عقوبة ًشد ينص عليهـا ًي قـرار 
الُملحـــق بهـــذا القـــرار، بإحـــدى العقوبـــات ( 1)المخالفـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي الجـــدول رقـــم 

 :التالية
 

 .اإلنذار -5
عشــرة آالف ( 51.111)ًلفــي درهــم وال تزيــد علــى ( 7111)غرامــة ماليــة ال تقــل عــن  -7

 .درهم إذا كان المهني هو مرتكب المخالفة
ــــ -1 ــــى ( 1111)ل عــــن غرامــــة ماليــــة ال تق ( 71.111)خمســــة آالف درهــــم وال تزيــــد عل

 .خمسة وعشرين ًلف درهم إذا كانت المخالفة منسوبة إلى المنشأة الصحية
 

 العقوبات المقررة على المخالفات اإلدارية
 (02)المادة 
 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة ًشد ينص عليهـا ًي قـرار آخـر، ُيعاقـب كـل مـن يرتكـب ًيـال مـن 
الُملحــق بهــذا القــرار بالغرامــة المبّينــة إزاء ( 4)المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي الجــدول رقــم 

 .كل منها
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 تكرار المخالفة
 (04)المادة 
 

ُت ـاعف قيمــة الغرامــة المنصـوص عليهــا فــي هـذا القــرار، فــي حـال معــاودة ارتكــاب المخالفــة 
لها، علـى ًن ال تزيـد قيمـة الغرامـة  ذاتها خالل سنة واحدة من تاري  ارتكاب المخالفة السابقة

مئـــــة ًلـــــف درهـــــم بالنســـــبة للشـــــخص الطبيعـــــي، ( 511.111)فـــــي حـــــال م ـــــاعفتها علـــــى 
 .مئتي ًلف درهم بالنسبة للمنشآت( 711.111)و

 

 مأمورو الضبط القضائي
 (05)المادة 
 

 يكـــون لمـــوظفي الهيئـــة الـــذين تـــتم تســـميتهم مـــن المـــدير العـــام، وبالتنســـيق مـــع دائـــرة الشـــؤون
القانونية لحكومة دبي، صفة مأموري ال بط الق ائي في إثبات األفعـال التـي تقـع بالمخالفـة 
ألحكـــام هـــذا القـــرار، ويكـــون لهـــم فـــي ســـبيل ذلـــك الـــدخول إلـــى المنشـــآت الصـــحية والتفتـــيش 
والرقابــــة علــــى مزاولــــي المهنــــة فــــي اإلمــــارة وتحريــــر محا ــــر ال ــــبط الالزمــــة، واالســــتعانة 

 .معنّية بما في ذلك رجال الشرطةبالجهات الحكومية ال
 

 التدابير اإلدارية على مخالفة التشريعات السارية
 (06)المادة 
 

باإل ــافة إلــى العقوبــات المقــررة بموجــب هــذا القــرار والتشــريعات الســارية فــي اإلمــارة، يجــوز 
فــي للمــدير العــام ًو اللجنــة اتخــاذ ًي مــن التــدابير التاليــة بحــق المهنــي ًو المنشــأة الصــحية 
 :حال ثبوت ارتكاب ًي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار وتلك التشريعات

 

إغـــالق القســـم الـــذي ارتكبـــت فيـــه المخالفـــة فـــي المنشـــأة الصـــحية ًو إغـــالق المنشـــأة  -5
 .الصحية لمدة ال تزيد على ستة ًشهر في المرة الواحدة

 .دةإيقاف المهني عن مزاولة المهنة مدة ال تزيد على سنة واح -7
إلغـــاء التصـــري  الممنـــوب للمهنـــي ًو للقســـم الـــذي ارتكبـــت فيـــه المخالفـــة فـــي المنشـــأة  -1

 .الصحية ًو إلغاء التصري  الممنوب للمنشأة الصحية
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 صالحية فرض العقوبات
 (07)المادة 
 

 :المنصوص عليها في هذا القرار من قبل يتم فرض العقوبات
 

المخالفـات المنصـوص عليهـا فـي الجـدول رقـم اللجنة، إذا كانت المخالفة المرتكبة مـن  -5
 .الُملحق بهذا القرار( 1)

ــــة  -7 ــــت المخالف ــــتش المخــــتص إذا كان ــــر خطــــي مــــن المف ــــى تقري ــــاء عل مــــدير اإلدارة، بن
 .الُملحق بهذا القرار( 4)المرتكبة من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم 

 

 اإلغالق المؤقت
 (08)المادة 
 

ء علـى توصـية اللجنـة، ًن يصـدر قـرارال بـإغالق المنشـأة الصـحية سـواء يجوز للمدير العام بنا
بشــكل كلــي ًو جزئــي إغالقــال مؤقتــال لمــّدة ال تزيــد علــى ثالثــة ًشــهر إلــى حــين انتهــاء التحقيــق 
فــي المخالفــة المرتكبــة مــن قبلهــا، إذا كــان مــن شــأن االســتمرار بمزاولــة المهنــة إلحــاق  ــرر 

 .دير العام تمديد اإلغالق لمّدة مماثلةجسيم بالصحة العامة، ويجوز للم
 

 اإليقاف المؤقت
 (09)المادة 
 

يجوز للمدير العام ًو اللجنة إيقاف المهني المحال إلى التحقيـق عـن العمـل فـي حـال ارتكابـه 
تزيــد ًي خطــأ طبــي ًو مخالفــة للتشــريعات المتعلقــة بمزاولــة المهنــة فــي اإلمــارة وذلــك لمــّدة ال 

 .ويجوز تمديد اإليقاف لمّدة مماثلة، ًشهر ثالثةعلى 
 

 اإلحالة إلى الجهات القضائية
 (31)المادة 
 

علــى المــدير العــام، بنــاء علــى توصــية اللجنــة، إحالــة المهنــي ًو المســؤول عــن المنشــأة  -أ
الصــحية المخالفــة إلــى الجهــة الق ــائية المختصــة فــي حــال مــا إذا كــان الفعــل المرتكــب 

ذب الحالـة يجـب علـى الهيئـة إيقـاف إجـراءات النظـر ينطوي على جريمـة جزائيـة، وفـي هـ
 . بالمخالفة إلى حين صدور قرار نهائي من تلك الجهة
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ـــراءة المهنـــي ًو المســـؤول عـــن المنشـــأة الصـــحية ًو عـــدم مســـؤوليتهما عـــن  -ب ال تحـــول ب
ـــدابير المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا  الجريمـــة المنســـوبة إليهمـــا دون توقيـــع العقوبـــات والت

 .القرار
 

 أسباب المخالفةإزالة 
 (30)المادة 
 

علـــى المهنـــي والمنشـــأة الصـــحية إزالـــة ًســـباب المخالفـــة خـــالل المهلـــة التـــي تحـــددها الهيئـــة، 
خطار اإلدارة بذلك خالل   . خمسة عشر يومال من تاري  إزالة هذب األسباب( 51)وا 

 

 التظلم
 (33)المادة 
 

لقــرارات واإلجــراءات المتخــذة يجــوز لكــل ذي مصــلحة، الــتظلم خطيــال إلــى المــدير العــام مــن ا
ثالثين يومال مـن تـاري  إخطـارب بـالقرار ًو اإلجـراء ( 11)بحقه بموجب هذا القرار وذلك خالل 

المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم مـن قبـل لجنـة يشـكلها المـدير العـام لهـذب الغايـة خـالل 
ر الصــادر بشــأن هــذا الــتظلم ثالثــين يومــال مــن تــاري  إحالــة الــتظلم إليهــا، ويكــون القــرا( 11)

 .نهائيال 
 

 حظر العمل لدى المنشآت الصحية
 (32)المادة 
 

ال يجـوز للمهنــي خــالل الفتــرة التـي يــتم إيقافــه فيهــا عــن العمـل ًو إلغــاء التصــري  الممنــوب لــه 
وفقال ألحكام هذا القرار، العمل لدى ًية منشأة صحية في اإلمارة بمـا فـي ذلـك المهـن اإلداريـة 

 .د الحصول على موافقة اإلدارة المسبقة على ذلكإاّل بع
 

 إعادة التصريح بمزاولة المهنة
 (34)المادة 
 

يجوز للمهني ًو للمنشأة الصحية في حال إلغاء التصري  الممنوب ألي منهما بموجـب ًحكـام 
ــة المهنــة فــي اإلمــارة بعــد م ــي ســنتين مــن تــاري   هــذا القــرار، طلــب إعــادة التصــري  بمزاول
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إلغائــه، ويــتم البــت فــي هــذا الطلــب مــن قبــل اللجنــة وفقــال لل ــوابط واإلجــراءات المعتمــدة لــديها 
 . في هذا الشأن

 أيلولة حصيلة الرسوم والغرامات
 (35)المادة 
 

تــؤول حصــيلة الرســوم والغرامــات التــي يــتم اســتيفاؤها بموجــب هــذا القــرار إلــى حســاب الخزانــة 
 .العامة لحكومة دبي

 

 ح التنفيذيةاللوائإصدار 
 (36)المادة 
 

 .لتنفيذ ًحكام هذا القراراللوائ  الالزمة المدير العام  ُيصدر
 

 اإللغاءات
 (37)المادة 
 

ُيلغــى ًي نــص ورد فــي ًيــة المشــار إليــه، كمــا  7111لســنة ( 17)ُيلغــى القــرار اإلداري رقــم 
 .قرارات ًو تعليمات ًخرى إلى المدى الذي تتعارض فيه ًوحكام هذا القرار

 

 النشر والسريان
 (38)المادة 
 

 . ُيعمل به من تاري  نشربُينشر هذب القرار في الجريدة الرسمية، و 
 
 
 

 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
 ولي عهد دبي                                                    

 رئيس المجلس التنفيذي                                                                                                              
 

 م3103 ديسمبر 21صدر في دبي بتاريخ 
                                                                     ـه0424 صفر 07ــق ــــــــــــــــــــــالموافـــــــــــــ
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 (0)جدول رقم 
 بتحديد رسوم تصريح المنشآت الصحية

 

 نوع المنشأة م

 (بالدرهم)الرسم 

الموافقة 
 المبدئية

تعديل 
 المشروع

الكشف 
 الموقعي

إعادة 
الكشف 
 الموقعي

إصدار 
 التصريح

تجديد 
 التصريح

التنازل 
عن 

 التصريح
 71.111 71.111 71.111 7111 4111 5111 7111 سرير 11مستشفى عام سعته ًقل من  5

7 
 11مستشفى تخصصي سعته ًقل من 

 سرير
7111 5111 

4111 
7111 

71.111 71.111 71.111 

1 
( 511-11)مستشفى عام سعته من 

 سرير
7111 5111 

4111 7111 11.111 11.111 11.111 

4 
-11)مستشفى تخصصي سعته من 

 سرير( 511
7111 5111 

4111 7111 11.111 11.111 11.111 

1 
 511ًكثر من  سعته مستشفى عام

 سرير
7111 5111 

4111 
7111 

41.111 41.111 41.111 

1 
ًكثر من  مستشفى تخصصي سعته

 سرير 511
7111 5111 

4111 
7111 

41.111 41.111 41.111 

 71.111 71.111 71.111 5111 1111 5111 7111 مركز إخصاب 7
 71.111 71.111 71.111 5111 1111 5111 7111 للمدمنينمركز تأهيل  9
 71.111 71.111 71.111 5111 1111 5111 7111 دار نقاهة 7
 71.111 71.111 71.111 5111 1111 5111 7111 مركز جراحات يومية 51
 1111 1111 1111 5111 7111 111 5111 عيادة عامة 55
 1111 1111 1111 5111 7111 111 5111 عيادة عامة لطب األسنان 57
 1111 1111 1111 5111 7111 111 5111 عيادة عامة في مدرسة 51
 1111 1111 1111 5111 7111 111 5111 عيادة عامة عمالية 54
 1111 1111 1111 5111 7111 111 5111 تخصصيةدة عيا 51
 1111 1111 1111 5111 7111 111 5111 مركز خدمات طوارئ 51
 1111 1111 1111 5111 7111 111 5111 مركز ثالسيميا 57
 1111 1111 1111 5111 7111 111 5111 طبيمنتجع  59
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57 
عيادة متعددة التخصصات 

 (تخصصين)
5111 111 7111 5111 

57.111 57.111 57.111 

71 
ثالث )عيادة متعددة التخصصات 

 (تخصصات فأكثر
5111 111 7111 5111 

59.111 59.111 59.111 

 59.111 59.111 59.111 5111 7111 111 5111 مركز رعاية صحية 75
 59.111 59.111 59.111 5111 7111 111 5111 عيادة متنقلة 77
 59.111 59.111 59.111 5111 7111 111 5111 مركز رعاية صحية ًولية 71
 1111 1111 1111 5111 7111 111 5111 مركز للسمع والتخاطب 74

71 
مركز خدمات الحمية الغذائية والسيطرة 

 على الوزن
5111 111 7111 5111 

1111 1111 1111 

 1111 1111 1111 5111 7111 111 5111 مركز خدمات الصحة المنزلية 71
 1111 1111 1111 5111 7111 111 5111 مركز للعال  الطبيعي 77
 1111 1111 1111 5111 7111 111 5111 معمل صناعة األجهزة التعوي ية 79
 1111 1111 1111 5111 7111 111 5111 مركز عال  نفسي 77
 1111 1111 1111 5111 7111 111 5111 مركز إقالع عن التدخين 11
 1111 1111 1111 5111 7111 111 5111 مختبر طبي 15
 57.111 57.111 57.111 5111 7111 111 5111 (تخصصين)مركز تشخيصي  17
 1111 1111 1111 5111 7111 111 5111 مركز تشخيص إشعاعي 11
 57.111 57.111 57.111 5111 7111 111 5111 عن بعد مركز استشارات طبية 14
 57.111 57.111 57.111 5111 7111 111 5111 مركز خدمات بنك الدم 11
 57.111 57.111 57.111 5111 7111 111 5111 مركز الحبل السري 11
 57.111 57.111 57.111 5111 7111 111 5111 مركز فحص اللياقة الطبية 17
 1111 1111 1111 5111 7111 111 5111 ًسنانمعمل صناعة  19
 1111 1111 1111 5111 7111 111 5111 (تخصص واحد)مركز طب بديل  17
 51.111 51.111 51.111 5111 7111 111 5111 (تخصصين)مركز طب بديل  41

45 
ثالث  تخصصات ) مركز طب بديل

 (فأكثر
5111 111 7111 5111 

51.111 51.111 51.111 

 1111 1111 1111 5111 7111 111 5111 بصرياتمحل  47
 7111 7111 7111 5111 7111 111 5111 صيدلية 41
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 7111 7111 7111 5111 7111 111 5111 مستودع ًدوية 44

 5111 .تغيير المدير الطبي للمنشأة الصحية ًو تغيير اسمها ًو تغيير موقعها 41
 

 
 (3)جدول رقم 

 بتحديد رسوم تصريح المهنيين
 

 

 (بالدرهم)الرسم  البيان م
 اآلخرون ممرض طبيب

 711 711 111 (عادي)امتحان  5
 7111 7111 7111 (عاجل)امتحان  7

 711 711 711 اعتماد وثائق 1
 5111 5111 1111 إصدار تصري  جديد 4

 5111 5111 1111 تجديد التصري  1

نقــــل التصــــري  مــــن منشــــأة صــــحية إلــــى منشــــأة صــــحية  1
 اإلمارةًخرى في 

1111 5111 5111 

 4111 4111 4111 مزاولة عمل إ افي لدى منشأة صحية ًخرى 7
 111 111 111 عادي شهادة خبرة 9

 5111 5111 5111 عاجل
 11 11 11 تالف ًو تعديل بيانات البطاقة / إصدار بطاقة بدل فاقد 7
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 (2)جدول رقم 
 بتحديد المخالفات األخالقية والفنية

 

 وصف المخالفة م
 .إفشاء األسرار الطبية الخاصة بالمر ى 5
 . الحط من كرامة زميل بالمهنة ًو االنتقاص من مكانته العلمية ًو األدبية 7
 . عدم االلتزام بأخالقيات المهنة الطبية المتعارف عليها 1
 . في تقديم العال  دون مبرر ًو سبب مقبول التأخر 4
 .ًو متناق ة عن خطة العال إعطاء معلومات خاطئة  1
 .وصف ًدوية مراقبة من قبل مهني غير مصّرب له بذلك 1
 .تحرير وصفة طبية بطريقة ال تتفق مع اللوائ  المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن 7
 .إساءة استعمال الوصفات الطبية المراقبة من قبل مهني مصّرب له بذلك 9

7 
الطبية الخاصة بالحاالت الطارئة وبما يتفق مع التعليمات المعتمدة من قبل الهيئة  عدم توفير األدوية والمستلزمات

 .في هذا الشأن
 .عدم تو ي  اإلجراءات ًو المخاطر المتعلقة بالعال  51
 .استخدام ًدوية ًو عقاقير غير مسجلة في الدولة 55
 .استخدام ًو بيع ًدوية منتهية الصالحية 57
 .قبل المهني قبل إجراء الكشف السريري على المريضتحديد عال  من  51
 .المريضمن الكشف السريري على مريض من جنس آخر بدون ح ور شخص ثالث ًو بدون موافقة مسبقة  54

51 
ــال ويتعــذر معهــا الحصــول علــى موافقــة  معالجــة مــريض دون ر ــاب فيمــا عــدا الحــاالت التــي تتطلــب تــدخالل طبيــال طارئ

 .ذويه ألي سبب من األسبابالمريض ًو ًحد 
 .االمتناع عن معالجة مريض في الحاالت الطارئة ًو االنقطاع عن عالجه 51
 .استعمال وسائل غير مصّرب بها ًو غير مشروعة في عال  المريض 57
 .المبالغة في إجراء الفحوصات الطبية للمريض بغرض الكسب المادي 59

57 
التي يتلقى فيها العـال  إذا كانـت حالتـه الصـحية ال تسـم  بـذلك إال فـي الحـاالت إخرا  المريض من المنشأة الصحية 

 .التي تحددها التشريعات السارية
 .عدم التزام المنشأة الصحية بتوفير األجهزة الطبية والمعدات الفنية الالزمة لتقديم الخدمة الصحية المطلوبة للمر ى 71
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 .األجهزة الطبية والمعدات الفنية بشكل دوريعدم التزام المنشأة الصحية بصيانة  75
 .عدم توفير ًجهزة تعقيم في المنشأة الصحية وفقال للتعليمات المعتمدة بهذا الشأن لدى الهيئة ًو عدم صالحيتها 77
 .استعمال ًجهزة ًو ًدوات في غير مجال االختصاص المصّرب به من قبل الهيئة 71
 .واألساليب المعتمدة للوقاية من العدوى ومنع انتقالهاعدم التزام المهني بالوسائل  74

71 
تغييــر البيانـــات ًو المعلومـــات الموثقـــة فـــي الســجل الطبـــي للمـــريض بمـــا يخـــالف التعليمــات المعتمـــدة مـــن الهيئـــة بهـــذا 

 .الشأن
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 (4)جدول رقم 
 بتحديد الغرامات المقررة على المخالفات اإلدارية

 

 (بالدرهم)الغرامة  وصف المخالفة م
 7111 . عدم االلتزام بالشروط وال وابط المعتمدة من قبل الهيئة بشأن فت  السجالت الطبية 5
 51.111 .عدم توفير الكادر المهني المطلوب لتقديم الرعاية الطبية في المنشأة الصحية 7

1 
علــــيهم عـــدم التــــزام المنشـــأة الصــــحية بـــإبراز وثيقــــة واجبــــات وحقـــوق المر ــــى بشـــكل يســــهل 

 .االطالع عليها
5111 

عــدم التــزام المهنــي باســتخدام بطاقــة التعريــف الشخصــية ًو التصــري  الممنــوب لــه ًثنــاء مزاولــة  4
 . المهنة

5111 

1 
تغييــر البيانــات الشخصــية ًو العنــوان الخــاص بــالمهني دون إبــالخ الهيئــة بــذلك خــالل عشــرة 

 5111 .ًيام من تاري  حصول ذلك التغيير

1 
إبــالخ الهيئــة عــن ًيــة تغييــرات فــي البيانــات المتعلقــة بالمنشــأة الصــحية خــالل عشــرة ًيــام عــدم 

 .من تاري  حصول ذلك التغيير
5111 

 71.111 .التغيير في ًي بيان من بيانات التصري  دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة 7
 1111 .الهيئةتغيير موقع المنشأة الصحية دون الحصول على إذن مسبق من  9
 71.111 .استخدام مقر المنشأة الصحية لغير األغراض المصّرب بها 7

 11.111  .تشغيل ًية منشأة بدون تصري  ًو قبل استكمال إجراءات الحصول عليه 51

 71.111 .مزاولة المنشأة للمهنة بعد انتهاء مدة التصري  55

57 
تقــل عــن ســتة ًشــهر بــدون إذن مســبق ًو تــأخر المنشــأة الصــحية عــن تجديــد التصــري  لمــدة 

 .عذر مقبول

مــــــــــــن قيمــــــــــــة %  71
رســــوم التصــــري  عــــن 

 كل شهر

51 
قيام المنشـأة الصـحية بتقـديم خـدمات طبيـة غيـر مصـّرب لهـا بتقـديمها، ًو عـدم تقيـدها بمزاولـة 

 .العمل ًو النشاط  من التخصص المصّرب لها بمزاولته
1111 

والصــــحية المعتمــــدة بشــــأن إنشــــاء ًو تشــــغيل ًو إدارة المنشــــأة عــــدم االلتــــزام بالشــــروط الفنّيــــة  54
 .الصحية

1111 
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51 
عدم و ع التصري  الممنـوب للمنشـأة الصـحية فـي مكـان بـارز يسـهل االطـالع عليـه مـن قبـل 

 .المتعاملين
1111 

عدم إبراز المهني ًو المنشـأة الصـحية لوثـائق التصـري  والمسـتندات األخـرى ذات الصـلة عنـد  51
 .من قبل مفتشي الهيئة طلبها

1111 

 1111 .من  إجازة مر ية غير متوافقة مع التصري  الممنوب للمهني 57

مــن  إجــازة مر ــية مــن قبــل ًشــخاص غيــر مصــّرب لهــم بإصــدار اإلجــازات المر ــية ًو مــن  59
 .قبل اإلداريين العاملين في المنشأة الصحية

1111 

 1111 .بدون وجود مبرر طبيمن  إجازة مر ية مغايرة للحقيقة ًو  57

 1111 .من  إجازة مر ية مدتها ًطول من المدة التي تقع  من صالحية المهني 71
 1111 .عدم إصدار اإلجازات المر ية إلكترونيال  75
 7111 .تحرير تقرير طبي بصورة ال تتفق مع التعليمات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن 77
 7111 .تقرير طبي دون مبرراالمتناع عن إعطاء  71
 5111 .عدم التزام المنشأة الصحية بو ع لوائ  داخلية خاصة بنظام العمل لديها 74

71 
عـــدم قيـــام المنشـــأة الصـــحية بـــإبالخ الهيئـــة عـــن ًي إغـــالق مؤقـــت لهـــا ألي ســـبب كـــان وفقـــال 

 .لإلجراءات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن
1111 

71 
الصحية بإبالخ الهيئة عن إيقاف ًي من الخدمات الطبية المقدمة مـن قبلهـا عدم قيام المنشأة 

 .وذلك خالل عشرة ًيام من تاري  ذلك اإليقاف
71.111 

عدم إبالخ الهيئـة عـن ًي تجـاوز يتعلـق بمزاولـة المهنـة يقـع داخـل المنشـأة الصـحية ًو يشـكل  77
 .خطرال على صحة المر ى ًو المجتمع

7111 

 1111 .مع مفتشي الهيئة ًو عرقلة عملهم عدم التعاون 79

 7111 .عدم التزام المهني ًو المنشأة الصحية بالقرارات الصادرة عن الهيئة 77

11 
عدم التزام المنشأة الصحية بالشروط المعتمدة لـدى الهيئـة بشـأن ًخـذ الموافقـة علـى العـال  ًو 

 .عدم توفر نماذ  الموافقة على العال 
1111 

 1111 .التزام المنشأة الصحية بالتعليمات واللوائ  السريرية المعتمدة من قبل الهيئةعدم  15

17 
الدعايــة والتــروية أليــة ًدويــة ًو مستح ــرات طبيــة فــي المنشــأة الصــحية دون الحصــول علــى 

 7111 .موافقة الهيئة
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11 
والعقــاقير المسـجلة فــي قيـام المهنـي ًو المنشــأة الصـحية غيــر المصـّرب لهـم باإلتجــار باألدويـة 

 .الدولة
7111 

و ع بيانات ًو معلومات غير صحيحة على اللوحات التجاريـة ًو األوراق الخاصـة بالمنشـأة  14
 .من الهيئة الممنوب الصحية ًو بالمهني ال تتوافق مع التصري 

1111 

 11.111 .مزاولة المهنة من قبل شخص طبيعي بدون تصري  11
 11.111 .للمهنة بعد صدور قرار بإيقافه عن العملمزاولة المهني  11

 1111 .عدم تقيد المهني بمزاولة العمل ًو النشاط  من التخصص المصّرب له بمزاولته 17

 51.111 .مزاولة المهني للمهنة بعد انتهاء صالحية التصري  19

 .عذر مقبول تأخر المهني عن تجديد التصري  لمدة تقل عن ستة ًشهر بدون إذن مسبق ًو 17
من قيمة %  71

رسوم التصري  عن 
 كل شهر

 51.111 . استخدام المنشأة الصحية لمهنيين رغم انتهاء صالحية التصري  الممنوب لهم من الهيئة 41

 11.111 . استخدام المنشأة الصحية ألشخاص غير مصّرب لهم بمزاولة المهنة 45
 5111 .بالرسوم المعتمدة من قبل الهيئةعدم التزام المنشأة الصحية ًو المهني  47

41 
عــدم التــزام المنشـــأة الصــحية ًو المهنـــي بتزويــد الهيئــة بالبيانـــات المطلوبــة خـــالل المــدة التـــي 

 .تحددها بدون عذر مقبول
7111 

عدم تكليف ًو تعيـين مـدير للمنشـأة الصـحية فـي حـال شـغور منصـب مـديرها لمـدة تزيـد علـى  44
 .الهيئةالمدة التي تحددها 

1111 

 1111 .عدم التزام المنشأة الصحية بتحديث بيانات سجالت العاملين لدى ًي منهما 41

 71.111 .عدم التزام محال البصريات باللوائ  الخاصة بإصدار شهادات فحص النظر الطبي 41
 1111 .عدم االلتزام بالمتطلبات المتعلقة بإدارة النفايات الطبية وكيفية التخلص منها 47

49 
الدعايــة والتــروية التجــاري للخــدمات المقدمــة مــن المنشــأة الصــحية بــدون موافقــة مســبقة مــن 

 .الهيئة
7111 

 51.111 .ساعة في المنشآت الصحية غير المصّرب لها بذلك 74إيواء المر ى ألكثر من  47
 7111 .الصحيةاالمتناع عن استالم اإلشعارات الموجهة من قبل الهيئة للمهني ًو للمنشأة  11
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 1111 .عدم التعاون مع لجان التحقيق المشّكلة من قبل الهيئة 15
 1111 .عدم إعالن المنشأة الصحية عن ًسعار الخدمات الطبية التي تقدمها بشكل ظاهر للعيان 17

 51.111 .و ع مواد ًو صور ًو إعالنات في المنشأة الصحية منافية لآلداب واألخالق العامة 11
االحتفـاظ باألدويــة المخــدرة ًو التـي يــتم التصــرف بهـا تحــت رقابــة منشـأة صــحية غيــر مصــّرب  14

 .لها بذلك
71.111 

تغييــــر مخططــــات ًو تصــــميم المنشــــأة الصــــحية دون الحصــــول علــــى إذن مســــبق بــــذلك مــــن  11
 .الهيئة

51.111 
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 51.111 .المعتمدة لدى الهيئةعدم تقيد عيادات المدارس بالشروط والمتطلبات  17
 51.111 .عدم التزام عيادات المدارس بأسس ومعايير التطعيم المعتمدة من قبل الهيئة 19
تحصـــيل رســـوم مقابـــل لقاحـــات التطعيمـــات المجانيـــة التـــي يـــتم تزويـــد المـــدارس بهـــا مـــن قبـــل  17

  .الهيئة
1111 

 
  يعتبر جزء الشهر شهرال كامالل لغايات احتساب الغرامات المحددة في هذا الجدول. 

 
 
 
 
 
 
 


