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صاحب السمو حاكم دبي
قرارات

قرار رقم )25( لسنة 2021 بشأن إضافة بعض األراضي إلى مناطق تملك غير المواطنين   -

للعقارات في إمارة دبي.

قرار رقم )26( لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء.  -

آل مكتوم  راشد  بن  أمناء مؤسسة محمد  بتشكيل مجلس   2021 لسنة   )27( رقم  قرار   -

لألعمال الخيرية واإلنسانية.

قرار رقم )28( لسنة 2021 بشأن إلغاء نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي.  -

قرار رقم )29( لسنة 2021 بشأن إلغاء مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي.  -

قرار رقم )30( لسنة 2021 بشأن ترقية مدير عام اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب في   -

دبي إلى رتبة "فريق".

قرار رقم )31( لسنة 2021 بشأن ترقية مدير عام اإلدارة العامة للدفاع المدني في دبي إلى   -

رتبة "فريق".

قرار رقم )32( لسنة 2021 بشأن ترقية مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي إلى رتبة "فريق".  -

تشريعات الجهات الحكومية 
هيئة الطرق والمواصالت

موظف  عن  القضائية  الضبطية  صفة  إلغاء  بشأن   2021 لسنة   )591( رقم  إداري  قرار   -

بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصالت.
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هيئة الصحة في دبي
اللياقة الطبية لدى هيئة  2021 باعتماد أثمان باقات فحص  قرار إداري رقم )66( لسنة   -

الصحة في دبي.
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قرار رقم )25( لسنة 2021

بشأن

إضافة بعض األراضي إلى مناطق تملُّك غير الُمواطنين للعقارات في 

إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم    نحن 

الُحرّة  2001 بإنشاء ُمؤّسسة الموانئ والجمارك والمنطقة  بعد االطالع على القانون رقم )1( لسنة 

وتعديالته،

ناعات الوطنيّة وتعديالته،  وعلى القانون رقم )4( لسنة 2003 بإنشاء ُمجّمع الصِّ

وعلى القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي وتعديالته،

وعلى المرسوم رقم )1( لسنة 1985 بإنشاء ُسلطة المنطقة الُحرّة في ميناء جبل علي وتعديالته،

وعلى النِّظام رقم )3( لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملُّك غير الُمواطنين للعقارات في إمارة دبي 

وتعديالته،

قررنا ما يلي:
حق االنتفاع واإلجارة طويلة األمد

المادة )1(
يجوز أن يكتِسب غير ُمواطني دولة اإلمارات العربيّة الُمتِّحدة حق االنتفاع وحق اإلجارة لُمّدة ال تزيد 

على )99( تسٍع وتسعين سنة، على األراضي والعقارات الواِقعة ضمن قطع األراضي التالية، الُمبيّنة 

حدودها ومساحتها بالخرائط الُملحقة بهذا القرار:

قطعة األرض رقم )64( بمنطقة جبل علي الصناعيّة الثالثة.  .1

قطعة األرض رقم )33( بمنطقة رأس الخور الصناعيّة الثالثة.  .2

قطعة األرض رقم )306( بمنطقة ورسان األولى.  .3

قطعة األرض رقم )3019( بمنطقة ورسان األولى.   .4
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الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ
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قرار رقم )26( لسنة 2021

بتشكيل

مجلس إدارة مركز محّمد بن راشد للفضاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم    نحن 
 

بعد االطالع على القانون رقم )17( لسنة 2015 بإنشاء مركز محّمد بن راشد للفضاء، ويُشار إليه فيما 

بعد بِـ "المركز"،

وعلى المرسوم رقم )28( لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لُحكومة دبي، 

وعلى القرار رقم )18( لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة مركز محّمد بن راشد للفضاء، 

وعلى القرار رقم )16( لسنة 2021 بشأن تعيين واستبدال ُعضو في مجلس إدارة مركز محّمد بن 

راشد للفضاء، 

قررنا ما يلي: 
تشكيل مجلس اإلدارة

المادة )1(
يُشّكل مجلس إدارة المركز، برئاسة السّيد/ حمد عبيد المنصوري، وُعضويّة ُكّل من: أ- 

نائباً للرئيس السيّد/ يوسف حمد أحمد الشـيبــاني    .1
ً عضوا السيّد/ محمــــد عــبـــدهللا الزفيــــن     .2
ً عضوا السيّد/ حميــــد عــــلي المحــــســن     .3
ً عضوا السيّد/ منصــور جمــعه بوعصيــبه    .4

المادة  هذه  من  )أ(  الفقرة  في  المذكورين  المركز  إدارة  مجلس  أعضاء  ُعضويّة  ُمّدة  انتهت  إذا  ب- 

ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة المركز في أداء 

هم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء ُجُدد بدالً عنهم. مهامِّ
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اإللغاءات
المادة )2(

يُلغى القرار رقم )18( لسنة 2018 والقرار رقم )16( لسنة 2021 الُمشار إليهما، كما يُلغى أي نص 

في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

الّسريان والنّشر
المادة )3(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ
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قرار رقم )27( لسنة 2021

بتشكيل

مجلس أمناء ُمؤّسسة محّمد بن راشد آل مكتوم 

لألعمال الخيريّة واإلنسانّية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم    نحن 

بعد االطالع على المرسوم رقم )13( لسنة 1997 بإنشاء ُمؤّسسة محّمد بن راشد آل مكتوم لألعمال 

الخيريّة واإلنسانيّة وتعديالته، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "الُمؤّسسة"،

وعلى القرار رقم )19( لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء ُمؤّسسة محّمد بن راشد آل مكتوم لألعمال 

الخيريّة واإلنسانيّة،

قررنا ما يلي:
تشكيل مجلس األمناء

المادة )1(
يُشّكل مجلس أمناء الُمؤّسسة، برئاسة السّيد/ محمد جمعة النابودة، وُعضويّة ُكّل من: أ- 

نائباً للرئيس السيّد/ إبراهيــــم محمـــد بوملحـة       .1
ً عضوا السيّد/ نبيــل عبدالرحيــم قرقــاش       .2
ً عضوا السيّد/ خالد علي بن زايد الفالسي       .3
ً عضوا السيّد/ محمــــد عبدهللا التوحيــدي       .4
ً عضوا السيّد/ عبدالرحيــــم حسيــن أهلي       .5

وذلك لُمّدة )3( ثالث سنوات قابلة للتجديد.

إذا انتهت ُمّدة ُعضويّة أعضاء مجلس أمناء الُمؤّسسة المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة،  ب- 

ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس أمناء الُمؤّسسة في 
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هم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء ُجُدد بدالً عنهم. أداء مهامِّ

الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ
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قرار رقم )28( لسنة 2021

بشأن

إلغاء نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم    نحن 

بعد االطالع على القانون االتحادي رقم )28( لسنة 2005 بشأن األحوال الشخصيّة وتعديالته،

وعلى القرار الوزاري رقم )785( لسنة 2012 في شأن الئحة المأذونين،

وعلى نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي، الّصادر بتاريخ 17 أبريل 2006،

قررنا ما يلي:
إلغاء النِّظام
المادة )1(

يُلغى بُموجب هذا القرار "نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي" الّصادر بتاريخ 17 أبريل 2006 

الُمشار إليه، كما تُلغى القرارات الّصادرة تنفيذاً لهذا النِّظام أو أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض 

فيه مع القرار الوزاري رقم )785( لسنة 2012 الُمشار إليه.

الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ
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قرار رقم )29( لسنة 2021

بشأن

إلغاء مركز دعم اتخاذ القرار في ُشرطة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي        رئيس الشرطة واألمن العام بدبي نحن 

بعد االطالع على قانون ُشرطة دبي لسنة 1966، والئِحِته التنفيذيّة رقم )1( لسنة 1984،

أبريل   14 بتاريخ  الصادر  القرار  بُموجب  الُمعتمد  القرار،  اتخاذ  دعم  لمركز  األساسي  النِّظام  وعلى 

 ،2002

قررنا ما يلي:
إلغاء المركز
المادة )1(

يُلغى بُموجب هذا القرار "مركز دعم اتخاذ القرار" الُمنّظم بُموجب القرار الصادر بتاريخ 14 أبريل 

2002 الُمشار إليه.

نقل االختصاصات
المادة )2(

دون اإلخالل باالختصاصات المنوطة بالجهات الُحكوميّة بُموجب التشريعات الّسارية في إمارة دبي، 

تُنقل إلى مركز دعم اتخاذ القرار واستشراف الُمستقبل في ُشرطة دبي االختصاصات المُنوطة بمركز 

دعم اتخاذ القرار.

اإللغاءات
المادة )3(

إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى  2002 الُمشار  أبريل   14 الّصادر بتاريخ  القرار  يُلغى 
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المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

النّشر والّسريان
المادة )4(

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

رئيس الشرطة واألمن العام بدبي
                                                                                                               

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ
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قرار رقم )30( لسنة 2021

بشأن

ترقية ُمدير عام اإلدارة العاّمة لإلقامة 

وُشؤون األجانب في دبي إلى رُتبة "فريق"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي        رئيس الشرطة واألمن العام بدبي نحن 

المحليين  البشريّة للعسكريين  الموارد  إدارة  2012 بشأن  القانون رقم )6( لسنة  بعد االطالع على 

العاملين في إمارة دبي وتعديالته،

قررنا ما يلي:
الترقية إلى رُتبة "فريق"

المادة )1(
يُرقّى اللواء/ محّمد أحمد راشد المري، ُمدير عام اإلدارة العاّمة لإلقامة وُشؤون األجانب في دبي، إلى 

رُتبة "فريق".

الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

رئيس الشرطة واألمن العام بدبي
صدر في دبي بتاريخ 14 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 4 ذو الحجة 1442هـ
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قرار رقم )31( لسنة 2021

بشأن

ترقية ُمدير عام اإلدارة العاّمة للدِّفاع المدني 

في دبي إلى رُتبة "فريق"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي        رئيس الشرطة واألمن العام بدبي نحن 

المحليين  البشريّة للعسكريين  الموارد  إدارة  2012 بشأن  القانون رقم )6( لسنة  بعد االطالع على 

العاملين في إمارة دبي وتعديالته،

قررنا ما يلي:
الترقية إلى رُتبة "فريق"

المادة )1(
رُتبة  إلى  دبي،  في  المدني  للدِّفاع  العاّمة  اإلدارة  عام  ُمدير  المطروشي،  ثاني  راشد  اللواء خبير/  يُرقّى 

"فريق".

الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

رئيس الشرطة واألمن العام بدبي
صدر في دبي بتاريخ 14 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 4 ذو الحجة 1442هـ
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قرار رقم )32( لسنة 2021

بشأن

ترقية ُمدير عام جهاز أمن الّدولة بدبي إلى رُتبة "فريق"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي        رئيس الشرطة واألمن العام بدبي نحن 

بعد االطالع على القانون رقم )4( لسنة 2012 بشأن جهاز أمن الّدولة بدبي،

وعلى القانون رقم )6( لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشريّة للعسكريين المحليين العاملين في 

إمارة دبي وتعديالته،

وعلى المرسوم رقم )13( لسنة 2017 بتعيين ُمدير عام جهاز أمن الّدولة بدبي،

قررنا ما يلي:
الترقية إلى رُتبة "فريق"

المادة )1(
يُرقّى معالي اللواء/ طالل حميد بالهول، ُمدير عام جهاز أمن الّدولة بدبي، إلى رُتبة "فريق".

الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

رئيس الشرطة واألمن العام بدبي
صدر في دبي بتاريخ 14 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 4 ذو الحجة 1442هـ
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قرار إداري رقم )591( لسنة 2021

بشأن

إلغاء صفة الضبطية القضائية

عن موظف بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

بعد االطالع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصالت وتعديالته،

وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

دبي،  حكومة  في  القضائية  الضبطية  صفة  منح  تنظيم  بشأن   2016 لسنة   )8( رقم  القانون  وعلى 

والئحته التنفيذية،

الطرق  لهيئة  التابعة  المؤسسات  بإنشاء   2006 لسنة   )8( رقم  التنفيذي  المجلس  قرار  وعلى 

والمواصالت واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2020 لسنة   )15( رقم  التنفيذي  المجلس  قرار  وعلى 

والمواصالت، 

وعلى القرار اإلداري رقم )37( لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق بهيئة 

الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية،

قررنا ما يلي: 
إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة )1(
 2019 القرار اإلداري رقم )37( لسنة  التي تم منحها بموجب  تُلغى صفة الضبطية القضائية  أ- 

الُمشار إليه عن الموظف/ زياد طارق عباس.

على الموظف المذكور في الفقرة )أ( من هذه المادة االلتزام بما يلي: ب- 
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عدم ممارسة أي من الصالحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات   .1

السارية.

تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي.  .2

تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات واألدوات والمعدات   .3

التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط األفعال المخالفة للتشريعات السارية.

السريان والنشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ
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قرار إداري رقم )66( لسنة 2021

باعتماد

أثمان باقات فحص اللياقة الطبية لدى هيئة الصحة في دبي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام

دبي  إمارة  في  الحكومية  الخدمات  تسعير  بشأن   2009 لسنة   )14( رقم  القانون  على  االطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي والئحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم )6( لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "الهيئة"،

وعلى المرسوم رقم )9( لسنة 2012 باعتماد آلية تسعير خدمات هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم )2( لسنة 2021 بتعيين ُمدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصحة في دبي،

وعلى القرار اإلداري رقم )4( لسنة 2006 باعتماد رسوم فحص اللياقة الطبية لكبار الشخصيات، 

لياقة طبية  تقديم خدمة فحص  بدل  2008 بشأن استيفاء  )335( لسنة  اإلداري رقم  القرار  وعلى 

بصفة مستعجلة،

رقم  مرجع   ،2021/05/03 في  المؤرخ  كتابها  بموجب  المالية  ئرة  دا موافقة  وعلى 

،)DOF/OUT/2021/0000934(

وبناًء على ما تتطلبها مصلحة العمل،

 

قررنا ما يلي:
اعتماد األثمان

المادة )1(
تُعتمد بموجب هذا القرار، أثمان باقات فحص اللياقة الطبية لدى الهيئة، وفقاً لما هو مبيّن في الجدول 
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الملحق بهذا القرار.

التكليف بالتنفيذ
المادة )2(

القرار موضع  هذا  لوضع  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  الهيئة،  في  المعنية  التنظيمية  الوحدات  كافة  على 

التنفيذ، كلٌّ في مجال اختصاصه.

اإللغاءات
المادة )3(

يُلغى القرار اإلداري رقم )4( لسنة 2006 والقرار اإلداري رقم )335( لسنة 2008 المشار إليهما، كما 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

السريان والنشر
المادة )4(

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

عوض صغير الكتبي
المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 18 يوليو 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1442هـ
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م

جدول 
باعتماد أثمان باقات فحص اللياقة الطبية لدى الهيئة

قيمة الباقة "شاملة 

لدرهم المعرفة ودرهم 

االبتكار" )بالدرهم(

ثمن الخدمة 

المميزة

)بالدرهم(

الرسم األصلي

)بالدرهم(

زمن الحصول 

على نتيجة 

الفحص

وصف الخدمة م

270 درهم

700 درهم

1020 درهم

700 درهم

-

430 درهم

750 درهم

430 درهم

250

24 ساعة

6 ساعات

ساعتان

30 دقيقة

خدمة فحص اللياقة الطبية

خدمة فحص اللياقة الطبية 

المميزة

خدمة فحص اللياقة الطبية 

لكبار الشخصيات

فحص اللياقة الطبية في 

مركز سالم االبتكاري

مالحظة: يضاف على قيمة الباقات ثمن مقداره )50( درهم لخدمة فحص الحمل عن فئة خدم المنازل. 
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