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مر�ضوم رقم )17( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن

اإن�ضاء املُوؤ�ّض�ضات التابعة لهيئة ال�ضحة يف دبي وحتديد اخت�ضا�ضاِتها
__________

نحن  حممد بن را�ضد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطالع على الق�نون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�ص�أن اإن�ص�ء جمل�ض تنفيذي الإم�رة دبي،
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 )6( ل�صنة 2018 ب�ص�أن هيئة ال�صحة يف دبي،

نر�ضم ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيُثم� وردت يف هذا املر�صوم، 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 

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

: ُمدير ع�م الهيئة. املُدير الع�م 
اإن�ص�وؤه�  يتم  ُموؤ�ّص�صة  اأي  اأو  املر�صوم،  املُن�ص�أة مبوجب هذا  املُوؤ�ّص�ص�ت  وت�صمل   : املُوؤ�ّص�صة 

وتتبع الهيئة.
: املُدير التنفيذي للُموؤ�ّص�صة املُدير التنفيذي 

اإن�ضاء املُوؤ�ّض�ضات
املادة )2(

: ُتن�ص�أ مبوجب هذا املر�صوم لدى الهيئة املُوؤ�ّص�صتنينْ الت�ليتنينْ
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ع�ية ال�صحية. ُموؤ�ّص�صة دبي للرِّ   -1

م�ن ال�صحي. ُموؤ�ّص�صة دبي لل�صّ   -2

عاية ال�ضحية ُموؤ�ّض�ضة دبي للرِّ
املادة )3(

ع�ية ال�صحية اإدارة وت�صغيل املُن�ص�آت ال�صحية احلكومّية، وت�صمل املُ�صت�صفي�ت  تتوّلى ُموؤ�ّص�صة دبي للرِّ
ّية، ومراكز اللي�قة الطّبية وال�صحة  �صِ ع�ية التخ�صُّ ع�ية ال�صحية االأّولّية، ومراكز الرِّ ومراكز الرِّ

الع�ّمة وال�صحة امِلهنّية، ويكون له� على وجه اخُل�صو�ض امله�م وال�صالحّي�ت الت�لية:
اأو من خالل  ُمب��ِصرة  ب�صفة  �صواًء  له�،  الت�بعة  التنظيمّية  الوحدات  وتطوير  وت�صغيل  اإدارة    .1

التع�ُقد مع الغري.
ع�ية ال�صحية مت��ِصيً� مع اخلطة  ّية لالرتق�ء بخدم�ت الرِّ �صِ اإعداد وتنفيذ ا�صرتاتيجّية تخ�صُّ   .2

اال�صرتاتيجية لالإم�رة والهيئة. 
للكف�ءة  حتقيقً�  ُم�صتوي�ِته�،  مُبختلف  املُقّدمة  ال�صحية  ع�ية  الرِّ خدم�ت  تك�ُمل  �صم�ن    .3

والف�علّية الت�صغيلّية.
ت�أهيل املُن�ص�آت ال�صحية الت�بعة له� للُح�صول على االعتم�دات الدولّية يف ُمتلف جم�الت    .4

وُم�صتوي�ت تقدمي اخلدمة.
ع�ية  الرِّ تقدمي  جم�الت  يف  ع  التو�صُّ اأو  جديدة،  �صحية  ُمن�ص�آت  الإن�ص�ء  را�ص�ت  الدِّ اإعداد    .5
الدوائّية  واملُنتج�ت  الطّبية  اخلدم�ت  وتقدمي  ال�صحية  املُن�ص�آت  ك�إدارة  املُختِلفة،  ال�صحية 

وال�صحية واالأدوات واملُِعّدات الطّبية وغريه� داخل االإم�رة وخ�رجه�.
ك�ن ب�الإم�رة، واعتم�ده� من  ي��ص�ت ال�صحية الع�ّمة مب� ي�صمن �صحة و�صالمة ال�صُّ اإعداد ال�صِّ   .6

الهيئة، وُمت�بعة تنفيذه�.
والربامج  ي��ص�ت  ال�صِّ تنفيذ  وُمت�بعة  وتطوير  ك�ن،  لل�صُّ ال�صحية  احل�لة  ور�صد  تقييم    .7
را�ص�ت الالزمة لتح�صني احل�لة ال�صحية وحم�ية اأفراد املُجتمع  اال�صرتاتيجّية والُبحوث والدِّ

من االأمرا�ض واملخ�طر ال�صحية.
التنظيمّية  الوحدات  الإدارة  الالزمة  املُوؤ�ّص�صّية  والكف�ءات  الُقدرات  بن�ء وتطوير  العمل على    .8
الت�بعة له�، وا�صتقط�ب الكف�ءات املُوؤّهلة للعمل يف املج�الت الفّنية واالإدارّية، من خالل تبّني 

ا�صرتاتيجّية تطوير مهني حديثة.
التنظيم واملُ�ص�ركة يف الفع�لّي�ت واملُوؤمترات الطّبية املحّلية واخل�رجّية ب�لتن�صيق مع اجله�ت    .9
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املعنّية. 
التن�صيق مع اجله�ت املعنّية ب�لدولة، يف املج�الت واملو�صوع�ت ذات االهتم�م املُ�صرتك، بهدف    .10

الو�صول اإلى اأكرب قدر من التطوير والكف�ءة �صم�نً� لتحقيق اأهداف الهيئة.
اقرتاح ر�صوم اخلدم�ت ال�صحية املُقّدمة يف املُن�ص�آت ال�صحية الت�بعة له� وُمت�بعة حت�صيله�.   .11

توفري و�صراء املُ�صتلزم�ت واالأدوية واالحتي�ج�ت الالزمة للُمن�ص�آت ال�صحية الت�بعة له�.   .12
وفح�ض  الطّبية  اللي�قة  فح�ض  وخدم�ت  والوق�ئّية  العالجّية  ال�صحية  اخلدم�ت  تقدمي    .13

ال�صحة امِلهنّية.
اإدارة وت�صغيل وتطوير اأي ُمن�ص�آت �صحية جديدة يتم تكليُفه� به� من قبل حكومة دبي.   .14

ه� به� وفقً� للت�صريع�ت ال�ص�رية يف االإم�رة. اأي مه�م اأو �صالحّي�ت اأخرى يتم تكليُفه� اأو تفوي�صُ   .15

مان ال�ضحي ُموؤ�ّض�ضة دبي لل�ضّ
املادة )4(

وفقً�  االإم�رة  يف  ال�صحي  م�ن  ال�صّ على  واالإ�صراف  االإدارة  ال�صحي  م�ن  لل�صّ دبي  ُموؤ�ّص�صة  تتوّلى 
للت�صريع�ت ال�ص�رية، ويكون له� على وجه اخُل�صو�ض امله�م وال�صالحّي�ت الت�لية:

ّوار. م�ن ال�صحي للُمواطنني واملُقيمني والزُّ 1.  �صم�ن توفري خدم�ت ال�صّ
يف  ال�صحي  م�ن  ب�ل�صّ امل�صمولني  االأفراد  حقوق  و�صم�ن  ال�صحي  م�ن  ال�صّ اأعم�ل  تنظيم    .2

االإم�رة. 
ّوار. م�ن ال�صحي للُمواطنني واملُقيمني والزُّ ت�صميم وتطوير ب�ق�ت ال�صّ   .3

اخلدم�ت  مي  وُمقدِّ الت�أمني  وو�صط�ء  املُط�لب�ت  اإدارة  و�صرك�ت  الت�أمني  ل�صرك�ت  الت�صريح    .4
م�ن ال�صحي يف االإم�رة. ال�صحية لتقدمي خدم�ت ال�صّ

الرق�بة على اأطراف املنظومة الت�أمينّية مب� ي�صمن زي�دة جودة اخلدم�ت الت�أمينّية وال�صحية    .5
يف االإم�رة وحتقيق اال�صتدامة امل�لية املُتوافقة مع اأف�صل املُم�ر�ص�ت الع�ملّية يف هذا ال�ص�أن.

م�ن ال�صحي احلكومّية. اإدارة برامج ال�صّ   .6
ال�صحة،  واقت�ص�دّي�ت  ال�صحي  م�ن  ب�ل�صّ املُتعلِّقة  ي�ت  والتو�صِ را�ص�ت  والدِّ التق�رير  اإ�صدار    .7
مب�  اإليه�  تنتهي  التي  ي�ت  والتو�صِ والتق�رير  را�ص�ت  الدِّ هذه  نت�ئج  حتقيق  على  واالإ�صراف 

ي�صمن حتقيق اأهداف الهيئة.
ه� به� وفقً� للت�صريع�ت ال�ص�رية يف االإم�رة. اأي مه�م اأو �صالحّي�ت اأخرى يتم تكليُفه� اأو تفوي�صُ   .8
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اجلهاز التنفيذي للُموؤ�ّض�ضة
املادة )٥(

يكون لُكل ُموؤ�ّص�صة ُمدير تنفيذي ُيعنّي بقرار ُي�صِدره رئي�ض املجل�ض التنفيذي بن�ًء على تو�صية  اأ-  
املُدير الع�م.

ب�أداء امله�م  ق من قي�مه�  ُي�صِرف عليه�، والتحقُّ التي  املُوؤ�ّص�صة  اإدارة  التنفيذي  املُدير  يتوّلى  ب-  
عن  الع�م  املُدير  اأم�م  ُمب��صرًة  م�صوؤواًل  ويكون  وفع�لّية،  بكف�ءة  به�  املنوطة  وال�صالحّي�ت 
له على  ويكون  ال�ص�درة مبوجبه،  والقرارات  املر�صوم  به مبوجب هذا  املنوطة  امله�م  تنفيذ 

وجه اخُل�صو�ض امله�م وال�صالحّي�ت الت�لية:
وُمت�بعة تنفيذه� بعد  الت�صغيلّية والتطويرّية  للُموؤ�ّص�صة وخططه�  الع�ّمة  ي��صة  ال�صِّ ر�صم    .1

اعتم�ده� �صمن اخلطة اال�صرتاتيجّية الع�ّمة للهيئة.
املُوؤ�ّص�صة،  لعملّي�ت  والت�صغيلّية  التنفيذّية  اخلطط  وتنفيذ  وحتليل  ودرا�صة  اإعداد    .2
املُوازن�ت  واإعداد  وبرامج،  م�ص�ريع  من  ب�ملُوؤ�ّص�صة  ة  اخل��صّ اال�صرتاتيجّية  واملُب�درات 

ة به�. ال�صنوّية اخل��صّ
اإعداد احتي�ج�ت املُوؤ�ّص�صة من الت�صريع�ت ذات العالقة بعمله�، ورفعه� اإلى املُدير الع�م    .3

التخ�ذ م� يراه ُمن��ِصبً� ب�ص�أنه�.
اعتم�د القرارات االإدارّية املُتعلِّقة بت�صريف ال�صوؤون الفّنية وامل�لّية واالإدارّية للُموؤ�ّص�صة    .4

وذلك يف ُحدود ال�صالحّي�ت املُعتمدة له يف هذا ال�ص�أن.
اإعداد م�صروع الهيكل التنظيمي للُموؤ�ّص�صة وُموازنته� ال�صنوّية وح�ص�به� اخلت�مي، ورفعه�    .5

اإلى املُدير الع�م الإقراره�.
االإ�صراف على االأداء الفّني وامل�يل واالإداري للُموؤ�ّص�صة، ورفع التق�رير الالزمة يف هذا    .6

ال�ص�أن اإلى املُدير الع�م.
الع�م  املُدير  اإلى  ورفعه�  املُوؤ�ّص�صة،  مه�  ُتقدِّ التي  واملُنتج�ت  اخلدم�ت  اأ�صع�ر  اقرتاح    .7

العتم�ده�. 
اإبرام العقود واالتف�قّي�ت وُمذّكرات التف�هم مع ُمتلف اجله�ت الداخلّية واخل�رجّية    .8
لة بعمل املُوؤ�ّص�صة، وذلك وفقً� للت�صريع�ت ال�ص�رية يف االإم�رة، ويف  يف املج�الت ذات ال�صِّ

حدود ال�صالحّي�ت املُعتمدة له يف هذا ال�ص�أن.
به� مبوجب هذا  املنوطة  امله�م  ب�أداء  للُموؤ�ّص�صة  التنفيذي  قي�م اجله�ز  االإ�صراف على    .9
املر�صوم والقرارات ال�ص�درة مبوجبه، ورفع التق�رير الدورّية يف هذا ال�ص�أن اإلى املُدير 
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الع�م.
تعزيز العالق�ت املُوؤ�ّص�صّية مع املُوؤ�ّص�ص�ت والقط�ع�ت والوحدات التنظيمّية املعنّية داخل    .10
رك�ء واجله�ت االأخرى ذات العالقة، مب� ُي�صِهم يف حتقيق اأهداف  الهيئة، وكذلك ال�صُّ

الهيئة.
ه به� من قبل املُدير الع�م. اأي مه�م اأو �صالحّي�ت اأخرى يتم تكليُفه اأو تفوي�صُ   .11

ال�ّضريان والّن�ضر
املادة )٦(

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

حممد بن را�ضد اآل مكتوم
حاكم دبي

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