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�لعدد )404( - �ل�سنة )٥0( - 30 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٦م 3 حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

�ملحتويات 

ت�سريعات �جلهات �حلكومية
هيئة �ل�سحة بدبي 

- قرار رقم )6( ل�صنة 2016 باعتماد ر�صوم اأدوية يف �صيدليات الهيئة.
- قرار رقم )28( ل�صنة 2016 باعتماد ر�صوم دفاتر �صجالت الأدوية املراقبة و�صبه املراقبة 

لهيئة ال�صحة بدبي.
الن�صائية  لالأمرا�ض  دبي  مركز  خدمات  ر�صوم  بتحديث   2016 ل�صنة   )29( رقم  قرار   -

والإخ�صاب.
- قرار رقم )30( ل�صنة 2016 بتحديث باقة رعاية احلوامل وتغيري بع�ض اأنواع التحاليل 

املدرجة يف الباقة.
- قرار رقم )31( ل�صنة 2016 بتحديث اأ�صعار اللقاحات واعتماد اأ�صعار لقاحات جديدة.

- قرار رقم )34( ل�صنة 2016 باعتماد ر�صوم خدمات الأ�صعة املقطعية.
- قرار رقم )41( ل�صنة 2016 باعتماد ر�صوم واأ�صعار خدمات التاأمني.

- قرار اإداري رقم )55( ل�صنة 2016م ب�صاأن منح بع�ض موظفي هيئة ال�صحة يف دبي �صفة 
ماأموري ال�صبط الق�صائي.
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�لعدد )404( - �ل�سنة )٥0( - 30 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٦م 4 حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية
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�لعدد )404( - �ل�سنة )٥0( - 30 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٦م ٥ حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

قر�ر رقم )٦( ل�سنة 201٦
باعتماد ر�سوم �أدوية يف �سيدليات �لهيئة

__________

�ملدير �لعام

بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�صنة 2007 ب�صاأن اإن�صاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته،
وعلى املر�صوم رقم )9( ل�صنة 2012 باعتماد اآلية ت�صعري خدمات هيئة ال�صحة يف دبي،

وعلى املر�صوم رقم )16( ل�صنة 2015 بت�صكيل جمل�ض اإدارة هيئة ال�صحة يف دبي،
بالقيام  اإدارة هيئة ال�صحة يف دبي  وعلى املر�صوم رقم )21( ل�صنة 2015 بتكليف رئي�ض جمل�ض 

مبهام مدير عام الهيئة، 
وعلى القرار الإداري رقم )148( ل�صنة 2014 ب�صاأن ر�صوم اخلدمات ال�صحية،

وبناء على ما تتطلبه م�صلحة العمل،

قررنا ما يلي:
�عتماد ر�سوم

�ملادة )1(
تعتمد مبوجب هذا القرار ر�صوم اأدوية يف �صيدليات الهيئة وذلك كما هو مو�صح يف اجلدول املرفق 

بهذا القرار.
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�لعدد )404( - �ل�سنة )٥0( - 30 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٦م ٦ حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

�ل�سريان
 �ملادة )2(

 ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �صدوره، وتكلف الوحدات التنظيمية املعنية باتخاذ الإجراءات 
الالزمة   لتنفيذ اأحكامه. 

حميد �لقطامي 
�ملدير �لعام

�صدر يف دبي بتاريخ 25 يناير 2016م
املوافـــــــــــــــــق 15 ربيع الآخر 1437هـ
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�لعدد )404( - �ل�سنة )٥0( - 30 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٦م 7 حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

FERRIC CARBOXYMALTOSE 500 MG 

INJECTION/VIAL

PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE 

20MG/5ML ORAL SOLUTION

PROCAINEAMIDE 100MG/ML 10ML VIAL 

INJ.-

IRBESARTAN 300MG + HYDROCHLORTHI-

AZIDE 12.5MG TAB

SIROLIMUS 1MG/ML SYRUP

IMMUNOGLOBULIN 1G  IV INJECTION

MAGNESIUM OXIDE 500MG TABLET

SUMATRIPTAN 50MG TABLET

BECLOMETHASONE 100MCG + FORMET-

EROL FUMARATE 6MCG INHALER.

LINAGLIPTIN 5MG FILM COATED TABLET

520-20578

520-20523

520-20516

520-19373

520-20524

520-20513

520-20653

520-20649

520-20611

520-20648

1,000.0

227.1

225.0

5.9

1,750.0

350.5

0.320

13.25

150.5

6.2

ITEM CODE ITEM DESCRIPTION
DHA proposed 

price
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�لعدد )404( - �ل�سنة )٥0( - 30 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٦م ٨ حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

FENTICONAZOLE NITRATE 1000 MG 

VAGINAL OVULE

PALIPERIDONE PALMITATE 100MG  IN-

JECTION

VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL) 10,000 

IU CAPSULES

GLYCOPYRONIUM BROMIDE 50 MCG 

CAPSULE INHALATION POWDER

TERIFLUNOMIDE 14MG TABLET

LIDOCAINE MEDICATED 5% PLASTER.- 

(VERSATIS)

INSULIN DEGLUDEC 100 UNITS/ML PRE-

FILLED PEN INJECTION.-

520-20568

520-20408

520-20652

520-20579

520-20650

520-20614

520-20651

34

2,050.5

2.6

7.5

204.0

19.7

123.1
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�لعدد )404( - �ل�سنة )٥0( - 30 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٦م ٩ حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

قر�ر رقم )2٨( ل�سنة 201٦م
باعتماد ر�سوم دفاتر �سجالت �لأدوية �ملر�قبة و�سبه �ملر�قبة

لهيئة �ل�سحة بدبي
__________

�ملدير �لعام

بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�صنة 2007 ب�صاأن اإن�صاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته،
وعلى املر�صوم رقم )16( ل�صنة 2015 بت�صكيل جمل�ض اإدارة هيئة ال�صحة يف دبي،

بالقيام  اإدارة هيئة ال�صحة يف دبي  وعلى املر�صوم رقم )21( ل�صنة 2015 بتكليف رئي�ض جمل�ض 
مبهام مدير عام الهيئة،

وعلى القانون رقم )14( ل�صنة 2014 ب�صاأن ت�صعري اخلدمات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،
وعلى القرار الإداري رقم )148( ل�صنة 2014 ب�صاأن ر�صوم اخلدمات ال�صحية،

وبناء على ما تتطلبه م�صلحة العمل،

قررنا ما يلي:
�عتماد �لر�سوم

�ملادة )1(
تعتمد مبوجب هذا القرار الر�صوم املو�صحة يف اجلدول اأدناه:

�ل�سعر )درهم( نوع �لدفاتر

)CD( 1. دفرت �صجالت الأدوية املراقبة

)SCD( 2. دفرت �صجالت الأدوية �صبه املراقبة

3. دفرت و�صفات الأدوية املراقبة 

300

300

50
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�لعدد )404( - �ل�سنة )٥0( - 30 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٦م 10 حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

�ل�سريان
�ملادة )2(

 ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �صدوره، وتكلف الوحدات التنظيمية املعنية باتخاذ الإجراءات 
الالزمة لتنفيذ اأحكامه.

حميد �لقطامي 
�ملدير �لعام

�صدر يف دبي بتاريخ 10 اأبريل 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 3 رجب 1437هـ
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�لعدد )404( - �ل�سنة )٥0( - 30 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٦م 11 حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

قر�ر رقم )2٩( ل�سنة 201٦م
بتحديث ر�سوم خدمات مركز دبي لالأمر��ص �لن�سائية و�لإخ�ساب

__________

�ملدير �لعام

بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�صنة 2007 ب�صاأن اإن�صاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )14( ل�صنة 2014 ب�صاأن ت�صعري اخلدمات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،

وعلى املر�صوم رقم )16( ل�صنة 2015 بت�صكيل جمل�ض اإدارة هيئة ال�صحة يف دبي،
بالقيام  دبي  ال�صحة يف  هيئة  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  ل�صنة 2015بتكليف  رقم )21(  املر�صوم  وعلى 

مبهام مدير عام الهيئة،
وعلى القرار الإداري رقم )148( ل�صنة 2014 ب�صاأن ر�صوم اخلدمات ال�صحية،

وبناء على ما تتطلبه م�صلحة العمل،

قررنا ما يلي:
�عتماد �لر�سوم

�ملادة )1(
تعتمد مبوجب هذا القرار الر�صوم املو�صحة يف اجلدولني املرفقني بهذا القرار.
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�لعدد )404( - �ل�سنة )٥0( - 30 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٦م 12 حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

�ل�سريان
�ملادة )2(

 ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �صدوره، وتكلف الوحدات التنظيمية املعنية باتخاذ الإجراءات 
الالزمة لتنفيذ اأحكامه.

حميد �لقطامي 
�ملدير �لعام

�صدر يف دبي بتاريخ 18 اأبريل 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رجب 1437هـ
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�لعدد )404( - �ل�سنة )٥0( - 30 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٦م 13 حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

New Lab Services

Sl # Description Price
Tariff 
code 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4,350.00

878.00

4,950.00

2,850.00

6,705.00

3,900.00

FOC

870.00

3,750.00

1,200.00

1,485.00

127.50

270.00

4,350.00

225.00

450.00

165.00

345.00

82.50

345.00

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

M Anal Parents& affected child

Karyotyping

HLA Parents & Child

Prenatal NI screen test DNA

S hereitary ab with cancer his

End receptivity array testing

Genetic Counseling

STD PANEL 10 PARAMETERS

SPERM ANEUPLOIDY

LYMPHOCYTE DIFFERENTIATION

FRAGILE X

BETA 2 GLYCOPROTEIN

HEPATITIS B PROFILE

SMA / FRAGILE X / CFTR 3 tests

HE4

FOOD INHALANT ALLERGY  20 PARA

ANTI SPERM ABS

HORMONE ANALYSIS FSH LH HCG 

FOLATE

TB PCR
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�لعدد )404( - �ل�سنة )٥0( - 30 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٦م 14 حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

21

22

FOC

FOC

New

New

VITAMIN B12 (FOC)

FERRITIN (FOC)
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�لعدد )404( - �ل�سنة )٥0( - 30 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٦م 1٥ حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

Review Lab Services

Sl # Description Price
Tariff 
code 

1

2

3

4

15,000.00

15,000.00

16,000.00

18,000.00

DG334 

DG336 

DG335 

DG337 

ACGH SEX SELECT

MICRO-ARRAY TEC

PCR

HLA MATCHNG PGD
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�لعدد )404( - �ل�سنة )٥0( - 30 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٦م 1٦ حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

قر�ر رقم )30( ل�سنة 201٦م
بتحديث باقة رعاية �حلو�مل وتغيري بع�ص �أنو�ع �لتحاليل �ملدرجة يف 

�لباقة
__________

�ملدير �لعام

بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�صنة 2007 ب�صاأن اإن�صاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )14( ل�صنة 2014 ب�صاأن ت�صعري اخلدمات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،

وعلى املر�صوم رقم )16( ل�صنة 2015 بت�صكيل جمل�ض اإدارة هيئة ال�صحة يف دبي،
بالقيام  اإدارة هيئة ال�صحة يف دبي  وعلى املر�صوم رقم )21( ل�صنة 2015 بتكليف رئي�ض جمل�ض 

مبهام مدير عام الهيئة،
وعلى القرار الإداري رقم )148( ل�صنة 2014 ب�صاأن ر�صوم اخلدمات ال�صحية،

وبناء على ما تتطلبه م�صلحة العمل،

قررنا ما يلي:
�عتماد �لر�سوم

�ملادة )1(
تعتمد مبوجب هذا القرار الر�صوم املو�صحة يف اجلدول املرفق بهذا القرار.
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�لعدد )404( - �ل�سنة )٥0( - 30 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٦م 17 حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

�ل�سريان
�ملادة )2(

 ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �صدوره، وتكلف الوحدات التنظيمية املعنية باتخاذ الإجراءات 
الالزمة لتنفيذ اأحكامه.

حميد �لقطامي 
�ملدير �لعام

�صدر يف دبي بتاريخ 24 اأبريل 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 17 رجب 1437هـ
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�لعدد )404( - �ل�سنة )٥0( - 30 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٦م 1٨ حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

The services
service 

code
Tariff
code 

Qty 

10 visits or less

FBC (2 test )

Blood Group and antibody

HIV

Hepatitis B

Rubella Test 

VDRL

Urine test routine

Urine test culture

HBA1C-GTT

Vaginal Swab for group B

Ultrasound examination (2 scan)

Breast feeding education (Included in the visit)

two antenatal classes

CTG

 

2002281

2007066

2005082

2005071

2005088

2005067

2006215

2006116

2001104

2006102

1002148

 

3006300

3001300

 VISIT 

 LF458 

 LF001 

 LF784 

 LF774 

 LF788 

 LF772 

 LF707 

 LF703 

 LF079 

 LF689 

 U0137 

 

 P0008 

 OB000 

10 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

5,000

Tariff Code: APANC 

Price

ANC Packages Services
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�لعدد )404( - �ل�سنة )٥0( - 30 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٦م 1٩ حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

قر�ر رقم )31( ل�سنة 201٦م
بتحديث �أ�سعار �للقاحات و�عتماد �أ�سعار لقاحات جديدة

__________

�ملدير �لعام

بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�صنة 2007 ب�صاأن اإن�صاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )14( ل�صنة 2014 ب�صاأن ت�صعري اخلدمات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،

وعلى املر�صوم رقم )16( ل�صنة 2015 بت�صكيل جمل�ض اإدارة هيئة ال�صحة يف دبي،
بالقيام  اإدارة هيئة ال�صحة يف دبي  وعلى املر�صوم رقم )21( ل�صنة 2015 بتكليف رئي�ض جمل�ض 

مبهام مدير عام الهيئة،
وعلى القرار الإداري رقم )148( ل�صنة 2014 ب�صاأن ر�صوم اخلدمات ال�صحية،

وبناء على ما تتطلبه م�صلحة العمل،

قررنا ما يلي:
�عتماد �لر�سوم

�ملادة )1(
تعتمد مبوجب هذا القرار الر�صوم املو�صحة يف اجلدولني املرفقني بهذا القرار.
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�لعدد )404( - �ل�سنة )٥0( - 30 حمرم  143٨هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٦م 20 حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

�ل�سريان
�ملادة )2(

 ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �صدوره، وتكلف الوحدات التنظيمية املعنية باتخاذ الإجراءات 
الالزمة لتنفيذ اأحكامه.

حميد �لقطامي 
�ملدير �لعام

�صدر يف دبي بتاريخ 18 اأبريل 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رجب 1437هـ
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VACCINATION SERVICES

Tariff code Service name Price  

 V0062 

 V0061 

V0051

V0052

V0054

V0057

V0067

V0056

V0065

V0055

V0060

V0069

 V0063 

 V0009 

 V0005 

 V0002 

 V0006 

V0008

V0003

V0001

V0007

 PNEUMOCOCAL (ADULT) 

 MMR VACCINE 

ANTI RABIES VACCINE

CHICKEN POX VACCINE

CHOLERA (ORAL TABLET)

HEPATITTIS B20MCG VACCINE ADLT

Typhoid Injectable

HEPATITIS A VACCINE

TETANUS VACCINE

DT ADULT VACCINE

MENINGOCOCAL VACCINE

YELLOW FEVER VACCINE

 PPD 1:10000 LESS CONC CHILDREN 

 PNEUMOCOCCAL (CHILD) 

 HEPATITIS B 10 MCG VACCINE CH  

 DPT VACCINE 

 MMR VACCINEC  CHIL VACCINE    

PCV PREVENAR

DT CHILDREN VACCINE

BCG VACCINE

ORAL POLIO DROPS

90

35

135

185

120

40

75

120

20

20

300

215

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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VACCINATION SERVICES

Tariff code Service name Price  

New

New

New

New

New

New

New

HEPATITIS A&B VACCINE(TWINRIX)

 PENTA VACCINE(DTP, HIB,HBV) 

 HEXAVACCINE(DTaP, HIB,IPV,HBV) 

 ROTAVIRUS VACCINE 

 HEPATITIS A VACCINE (Child) 

 POLIOVACCINE 0.5 ML/ INJ (IPV) 

 HEPATITIS A&B VACCINE(TWINRIX) 

125

-

-

-

-

-

-
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قر�ر رقم )34( ل�سنة 201٦
باعتماد ر�سوم خدمات �لأ�سعة �ملقطعية

__________

�ملدير �لعام

بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�صنة 2007 ب�صاأن اإن�صاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )14( ل�صنة 2014 ب�صاأن ت�صعري اخلدمات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته، 

وعلى املر�صوم رقم )9( ل�صنة 2012 باعتماد اآلية ت�صعري خدمات هيئة ال�صحة يف دبي،
وعلى املر�صوم رقم )16( ل�صنة 2015 بت�صكيل جمل�ض اإدارة هيئة ال�صحة يف دبي،

بالقيام  اإدارة هيئة ال�صحة يف دبي  وعلى املر�صوم رقم )21( ل�صنة 2015 بتكليف رئي�ض جمل�ض 
مبهام مدير عام الهيئة، 

وعلى القرار الإداري رقم )148( ل�صنة 2014 ب�صاأن ر�صوم اخلدمات ال�صحية،
وبناء على ما تتطلبه م�صلحة العمل،

قررنا ما يلي:
�عتماد ر�سوم

�ملادة )1(
تعتمد مبوجب هذا القرار ر�صوم خدمات الأ�صعة املقطعية كما هو مو�صح يف اجلدول املرفق بهذا 

بالقرار.
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�ل�سريان
 �ملادة )2(

 ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �صدوره، وتكلف الوحدات التنظيمية املعنية باتخاذ الإجراءات 
الالزمة   لتنفيذ اأحكامه. 

حميد �لقطامي 
�ملدير �لعام

�صدر يف دبي بتاريخ 26 اأبريل 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1437هـ
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S.No.
Fees
(AED)

Fees
(AED)

Service Name

1

2

3

4,000

1,600

2,400

New 

CTC23

CTC33

Poly Trauma CT Scan

CT BRAIN,  FACE & C.SPINE

CT CHEST/ABD/PVS/D&L.SPINE+C
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قر�ر رقم )41( ل�سنة 201٦
باعتماد ر�سوم و�أ�سعار خدمات �لتاأمني

__________

�ملدير �لعام

بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�صنة 2007 ب�صاأن اإن�صاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )14( ل�صنة 2014 ب�صاأن ت�صعري اخلدمات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،

وعلى القانون رقم )1( ل�صنة 2016 ب�صاأن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�صوم رقم )16( ل�صنة 2015 بت�صكيل جمل�ض اإدارة هيئة ال�صحة يف دبي،

بالقيام  اإدارة هيئة ال�صحة يف دبي  وعلى املر�صوم رقم )21( ل�صنة 2015 بتكليف رئي�ض جمل�ض 
مبهام مدير عام الهيئة، 

وعلى القرار الإداري رقم )148( ل�صنة 2014 ب�صاأن ر�صوم اخلدمات ال�صحية،
وبناء على ما تتطلبه م�صلحة العمل،

قررنا ما يلي:
�عتماد �لر�سوم

�ملادة )1(
تعتمد مبوجب هذا القرار الر�صوم املو�صحة يف اجلدول املرفق بهذا القرار.
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�ل�سريان
 �ملادة )2(

 ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �صدوره، وتكلف الوحدات التنظيمية املعنية باتخاذ الإجراءات 
الالزمة   لتنفيذ اأحكامه.

حميد �لقطامي 
�ملدير �لعام

�صدر يف دبي بتاريخ 17 مايو 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 10 �صعبان 1437هـ
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قر�ر �إد�ري رقم )٥٥( ل�سنة 201٦م
ب�ساأن منح بع�ص موظفي هيئة �ل�سحة يف دبي �سفة ماأموري �ل�سبط 

�لق�سائي
__________

وتعديالته،  ال�صحة يف دبي  اإن�صاء هيئة  ب�صاأن  ل�صنة 2007  القانون رقم )13(  بعد الطالع على 
وي�صار اإليها فيما بعد بـــ »�لهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�صنة 2015 ب�صاأن اجلريدة الر�صمية حلكومة دبي،
وعلى املر�صوم رقم )16( ل�صنة 2015 بت�صكيل جمل�ض اإدارة هيئة ال�صحة يف دبي،

بالقيام  اإدارة هيئة ال�صحة يف دبي  وعلى املر�صوم رقم )21( ل�صنة 2015 بتكليف رئي�ض جمل�ض 
مبهام مدير عام الهيئة، 

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )32( ل�صنة 2012 ب�صاأن تنظيم مزاولة املهن ال�صحية يف اإمارة 
دبي،

ومل�صلحة العمل،

قررنا ما يلي:
منح �سفة �ل�سبطية �لق�سائية

�ملادة )1(
ُينح موظفو الهيئة املبّينة اأ�صماوؤهم وم�صمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار، �صفة 
ماأموري ال�صبط الق�صائي يف اإثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام قرار املجل�ض التنفيذي 
رقم )32( ل�صنة 2012 امل�صار اإليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه، ويكون لهم بهذه ال�صفة حترير 

حما�صر ال�صبط وال�صتعانة باأفراد ال�صرطة.

�لإجر�ء�ت �لتنفيذية
�ملادة )2(

يتولى مدير اإدارة التنظيم ال�صحي يف الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، 
مبا يف ذلك:
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اإ�صدار البطاقات التعريفية ملاأموري ال�صبط الق�صائي امل�صمولني باأحكام املادة )1( من هذا    .1
القرار.

اعتماد مناذج حما�صر �صبط املخالفات مبا تت�صمنه من بيانات اأ�صا�صية.   .2

�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )3(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

حميد �لقطامي
رئي�ص جمل�ص �لإد�رة 

�ملدير �لعام

�صدر يف دبي بتاريخ 16يونيو 2016م
املوافــــــــــــــــــــــق 11 رم�صان 1437هـ
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جدول �أ�سماء موظفي �لهيئة
�ملخولني �سفة ماأموري �ل�سبط �لق�سائي

�مل�سمى �لوظيفي �ل�سم  م

 فاطمة ح�صن مراد املال

 د. علي �صمري طاهر اأبو علي

 د. ثريا حممد ر�صوان املراد

 غ�صان حممود القي�صي 

 حمزة خالد يو�صف ال�صوابكة

 مرمي ناجي يواقيم بنيامني

 غيث حممد خري علي التميمي

 عبدالروؤوف ح�صن عبدالروؤوف بلور

 خالد حممد احل�صن عبداخلالق اأحمد

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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