مر�سوم رقم ( )17ل�سنة 2018
ب�ش�أن
�إن�شاء املُ� ّؤ�س�سات التابعة لهيئة ال�صحة يف دبي وحتديد اخت�صا�صا ِتها
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2013ب�ش�أن ّ
ال�ضمان ال�صحي يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ال�صحة يف دبي،
نر�سم ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا املر�سوم ،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
املجل�س التنفيذي  :املجل�س التنفيذي للإمارة.
 :هيئة ال�صحة يف دبي.
الهيئة
املُدير العام ُ :مدير عام الهيئة.
 :وت�شمل املُ� ّؤ�س�سات املُن�ش�أة مبوجب هذا املر�سوم� ،أو �أي ُم� ّؤ�س�سة يتم �إن�شا�ؤها
املُ� ّؤ�س�سة
وتتبع الهيئة.
املُدير التنفيذي  :املُدير التنفيذي لل ُم� ّؤ�س�سة
�إن�شاء املُ� ّؤ�س�سات
املادة ()2
التاليتي:
�ستي
نْ
ُتن�ش�أ مبوجب هذا املر�سوم لدى الهيئة املُ� ّؤ�س نْ
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ُ -١م� ّؤ�س�سة دبي لل ِّرعاية ال�صحية.
ُ -٢م� ّؤ�س�سة دبي ّ
لل�ضمان ال�صحي.
للرعاية ال�صحية
ُم� ّؤ�س�سة دبي ِّ
املادة ()3
تتو ّلى ُم� ّؤ�س�سة دبي لل ِّرعاية ال�صحية �إدارة وت�شغيل املُن�ش�آت ال�صحية احلكوم ّية ،وت�شمل املُ�ست�شفيات
التخ�ص ِ�ص ّية ،ومراكز اللياقة الط ّبية وال�صحة
ومراكز ال ِّرعاية ال�صحية الأ ّول ّية ،ومراكز ال ِّرعاية
ُّ
العا ّمة وال�صحة املِهن ّية ،ويكون لها على وجه ا ُ
خل�صو�ص املهام وال�صالح ّيات التالية:
با�شرة �أو من خالل
�	.1إدارة وت�شغيل وتطوير الوحدات التنظيم ّية التابعة لها� ،سوا ًء ب�صفة ُم ِ
التعا ُقد مع الغري.
متا�شي ًا مع اخلطة
تخ�ص ِ�ص ّية لالرتقاء بخدمات ال ِّرعاية ال�صحية ِ
�	.2إعداد وتنفيذ ا�سرتاتيج ّية ُّ
اال�سرتاتيجية للإمارة والهيئة.
� .3ضمان تكا ُمل خدمات ال ِّرعاية ال�صحية املُق ّدمة ُمبختلف ُم�ستويا ِتها ،حتقيق ًا للكفاءة
والفاعل ّية الت�شغيل ّية.
للح�صول على االعتمادات الدول ّية يف خُمتلف جماالت
 .4ت�أهيل املُن�ش�آت ال�صحية التابعة لها ُ
و ُم�ستويات تقدمي اخلدمة.
التو�سع يف جماالت تقدمي ال ِّرعاية
�	.5إعداد الدِّ را�سات لإن�شاء ُمن�ش�آت �صحية جديدة� ،أو ُّ
ال�صحية املُخت ِلفة ،ك�إدارة املُن�ش�آت ال�صحية وتقدمي اخلدمات الط ّبية واملُنتجات الدوائ ّية
وال�صحية والأدوات واملُ ِع ّدات الط ّبية وغريها داخل الإمارة وخارجها.
ال�سكان بالإمارة ،واعتمادها من
�	.6إعداد ِّ
ال�سيا�سات ال�صحية العا ّمة مبا ي�ضمن �صحة و�سالمة ُّ
الهيئة ،و ُمتابعة تنفيذها.
ال�سيا�سات والربامج
لل�سكان ،وتطوير و ُمتابعة تنفيذ ِّ
 .7تقييم ور�صد احلالة ال�صحية ُّ
اال�سرتاتيج ّية وال ُبحوث والدِّ را�سات الالزمة لتح�سني احلالة ال�صحية وحماية �أفراد املُجتمع
من الأمرا�ض واملخاطر ال�صحية.
 .8العمل على بناء وتطوير ال ُقدرات والكفاءات املُ� ّؤ�س�س ّية الالزمة لإدارة الوحدات التنظيم ّية
التابعة لها ،وا�ستقطاب الكفاءات املُ� ّؤهلة للعمل يف املجاالت الف ّنية والإدار ّية ،من خالل تب ّني
ا�سرتاتيج ّية تطوير مهني حديثة.
 .9التنظيم واملُ�شاركة يف الفعال ّيات واملُ�ؤمترات الط ّبية املح ّلية واخلارج ّية بالتن�سيق مع اجلهات
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املعن ّية.
 .10التن�سيق مع اجلهات املعن ّية بالدولة ،يف املجاالت واملو�ضوعات ذات االهتمام املُ�شرتك ،بهدف
الو�صول �إلى �أكرب قدر من التطوير والكفاءة �ضمان ًا لتحقيق �أهداف الهيئة.
 .11اقرتاح ر�سوم اخلدمات ال�صحية املُق ّدمة يف املُن�ش�آت ال�صحية التابعة لها و ُمتابعة حت�صيلها.
 .12توفري و�شراء املُ�ستلزمات والأدوية واالحتياجات الالزمة لل ُمن�ش�آت ال�صحية التابعة لها.
 .13تقدمي اخلدمات ال�صحية العالج ّية والوقائ ّية وخدمات فح�ص اللياقة الط ّبية وفح�ص
ال�صحة املِهن ّية.
�	.14إدارة وت�شغيل وتطوير �أي ُمن�ش�آت �صحية جديدة يتم تكلي ُفها بها من قبل حكومة دبي.
�	.15أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُفها �أو ُ
تفوي�ضها بها وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
ُم� ّؤ�س�سة دبي ّ
لل�ضمان ال�صحي
املادة ()4
لل�ضمان ال�صحي الإدارة والإ�شراف على ّ
تتو ّلى ُم� ّؤ�س�سة دبي ّ
ال�ضمان ال�صحي يف الإمارة وفق ًا
للت�شريعات ال�سارية ،ويكون لها على وجه ا ُ
خل�صو�ص املهام وال�صالح ّيات التالية:
� .1ضمان توفري خدمات ّ
ال�ضمان ال�صحي لل ُمواطنني واملُقيمني وال ُّز ّوار.
ال�ضمان ال�صحي و�ضمان حقوق الأفراد امل�شمولني ّ
 .2تنظيم �أعمال ّ
بال�ضمان ال�صحي يف
الإمارة.
 .3ت�صميم وتطوير باقات ّ
ال�ضمان ال�صحي لل ُمواطنني واملُقيمني وال ُّز ّوار.
 .4الت�صريح ل�شركات الت�أمني و�شركات �إدارة املُطالبات وو�سطاء الت�أمني و ُمقدِّ مي اخلدمات
ال�صحية لتقدمي خدمات ّ
ال�ضمان ال�صحي يف الإمارة.
 .5الرقابة على �أطراف املنظومة الت�أمين ّية مبا ي�ضمن زيادة جودة اخلدمات الت�أمين ّية وال�صحية
يف الإمارة وحتقيق اال�ستدامة املالية املُتوافقة مع �أف�ضل املُمار�سات العامل ّية يف هذا ال�ش�أن.
�	.6إدارة برامج ّ
ال�ضمان ال�صحي احلكوم ّية.
والتو�صيات املُتع ِّلقة ّ
بال�ضمان ال�صحي واقت�صاد ّيات ال�صحة،
�	.7إ�صدار التقارير والدِّ را�سات
ِ
والتو�صيات التي تنتهي �إليها مبا
والإ�شراف على حتقيق نتائج هذه الدِّ را�سات والتقارير
ِ
ي�ضمن حتقيق �أهداف الهيئة.
�	.8أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُفها �أو ُ
تفوي�ضها بها وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
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للم� ّؤ�س�سة
اجلهاز التنفيذي ُ
املادة ()5
�صدره رئي�س املجل�س التنفيذي بنا ًء على تو�صية
�أ -يكون ل ُكل ُم� ّؤ�س�سة ُمدير تنفيذي ُيعينّ بقرار ُي ِ
املُدير العام.
�شرف عليها ،والتح ُّقق من قيامها ب�أداء املهام
ب -يتو ّلى املُدير التنفيذي �إدارة املُ� ّؤ�س�سة التي ُي ِ
وال�صالح ّيات املنوطة بها بكفاءة وفعال ّية ،ويكون م�س�ؤو ًال ُمبا�شر ًة �أمام املُدير العام عن
تنفيذ املهام املنوطة به مبوجب هذا املر�سوم والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،ويكون له على
وجه ا ُ
خل�صو�ص املهام وال�صالح ّيات التالية:
ال�سيا�سة العا ّمة لل ُم� ّؤ�س�سة وخططها الت�شغيل ّية والتطوير ّية و ُمتابعة تنفيذها بعد
 .1ر�سم ِّ
اعتمادها �ضمن اخلطة اال�سرتاتيج ّية العا ّمة للهيئة.
�	.2إعداد ودرا�سة وحتليل وتنفيذ اخلطط التنفيذ ّية والت�شغيل ّية لعمل ّيات املُ� ّؤ�س�سة،
اخلا�صة باملُ� ّؤ�س�سة من م�شاريع وبرامج ،و�إعداد املُوازنات
واملُبادرات اال�سرتاتيج ّية
ّ
اخلا�صة بها.
ال�سنو ّية
ّ
�	.3إعداد احتياجات املُ� ّؤ�س�سة من الت�شريعات ذات العالقة بعملها ،ورفعها �إلى املُدير العام
نا�سب ًا ب�ش�أنها.
التخاذ ما يراه ُم ِ
 .4اعتماد القرارات الإدار ّية املُتع ِّلقة بت�صريف ال�ش�ؤون الف ّنية واملال ّية والإدار ّية لل ُم� ّؤ�س�سة
وذلك يف ُحدود ال�صالح ّيات املُعتمدة له يف هذا ال�ش�أن.
�	.5إعداد م�شروع الهيكل التنظيمي لل ُم� ّؤ�س�سة و ُموازنتها ال�سنو ّية وح�سابها اخلتامي ،ورفعها
�إلى املُدير العام لإقرارها.
 .6الإ�شراف على الأداء الف ّني واملايل والإداري لل ُم� ّؤ�س�سة ،ورفع التقارير الالزمة يف هذا
ال�ش�أن �إلى املُدير العام.
 .7اقرتاح �أ�سعار اخلدمات واملُنتجات التي ُتقدِّ مها املُ� ّؤ�س�سة ،ورفعها �إلى املُدير العام
العتمادها.
�	.8إبرام العقود واالتفاق ّيات و ُمذ ّكرات التفاهم مع خُمتلف اجلهات الداخل ّية واخلارج ّية
ال�صلة بعمل املُ� ّؤ�س�سة ،وذلك وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة ،ويف
يف املجاالت ذات ِّ
حدود ال�صالح ّيات املُعتمدة له يف هذا ال�ش�أن.
 .9الإ�شراف على قيام اجلهاز التنفيذي لل ُم� ّؤ�س�سة ب�أداء املهام املنوطة بها مبوجب هذا
املر�سوم والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،ورفع التقارير الدور ّية يف هذا ال�ش�أن �إلى املُدير
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/16/18 2:17 PM

17

العدد ( - )٤32ال�سنة ( 4 - )52رم�ضان 143٩هـ  -املوافق  2٠مايو 2018م

Issue 432 Pages.indd 17

العام.
 .10تعزيز العالقات املُ� ّؤ�س�س ّية مع املُ� ّؤ�س�سات والقطاعات والوحدات التنظيم ّية املعن ّية داخل
الهيئة ،وكذلك ُّ
ال�شركاء واجلهات الأخرى ذات العالقة ،مبا يُ�سهِ م يف حتقيق �أهداف
الهيئة.
ُ
تفوي�ضه بها من قبل املُدير العام.
�	.11أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُفه �أو
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()6
ُيعمل بهذا املر�سوم 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
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 14شعبان 1439هـ
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