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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )2ل�سنة  2019بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )21ل�سنة  2015ب�ش�أن ٥ال ُّر�سوم الق�ضائ ّية يف حماكم دبي.
9
 قانون رقم ( )3ل�سنة  2019ب�ش�أن �إلغاء ُملتقى زايد بن حم ّمد العائلي.مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )23ل�سنة  2019بت�شكيل جمل�س �أمناء جامعة حممد بن را�شد للطب 10والعلوم ال�صحية.
12
قا�ض يف حماكم مركز دبي املايل العاملي.
 مر�سوم رقم ( )24ل�سنة  2019بتعيني ٍ13
قا�ض يف حماكم مركز دبي املايل العاملي.
 مر�سوم رقم ( )25ل�سنة  2019بتعيني ٍاملجل�س التنفيذي
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )16ل�سنة  2019بت�شكيل جلنة تنظيم تداول املواد البرتول ّية 14يف �إمارة دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )17ل�سنة  2019ب�ش�أن قبول ا�ستقالة ُم�ساعد ُمدير عام 17دائرة الت�شريفات وال�ضيافة.
ت�شريعات اجلهات احلكومية
 قرار �إداري رقم ( )41ل�سنة  2019بتحديد ثمن دواء التهاب الكبد الوبائي يف �صيدليات 19هيئة ال�صحة بدبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قانون رقم ( )2ل�سنة 2019
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )21ل�سنة 2015
ب�ش�أن
الر�سوم الق�ضائ ّية يف حماكم دبي
ُّ
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )21ل�سنة  2015ب�ش�أن ال ُّر�سوم الق�ضائ ّية يف حماكم دبي ،و ُي�شار
�إليه فيما بعد بـِ «القانون الأ�صلي»،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن ال ِّنظام املايل ُ
حلكومة دبي،
ال�سلطة الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ُّ
�صدر القانون التايل:
ُن ِ

املواد املُ�ستبدلة
املادة ()1
ُي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )8و( )14و( )35من القانون الأ�صلي ،الن�صو�ص التالية:
عدم اخل�ضوع للر�سم
املادة ()8
ال تخ�ضع للر�سم املُق ّرر ُمبوجب هذا القانون الفئات والدعاوى والطلبات والطعون التالية:
 .1الدعاوى �أو الطعون �أو الطلبات التي ُتقدِّ مها اجلهات احلكوم ّية االحتاد ّية �أو املحلية يف
الإمارة �أو �أي من �إمارات دولة الإمارات العربية املتحدة.
 .2الدعاوى املُتع ِّلقة بالأوقاف والهبات والو�صايا املر�صودة لأعمال الرب ،واجلمع ّيات اخلري ّية �إذا
ُقدِّ مت تلك الدعاوى من هذه اجلهات.
�ساهمة العا ّمة �أو �إدارتها
 .3الدعاوى التي ُتق ّدم من املُ�ساهمني بحق جمل�س �إدارة ال�شركة املُ ِ
التنفيذ ّية ،متى كانت ن�سبة ُم�ساهمة املُ ّدعني فيها ال تزيد على ( )10%من جمموع �أ�سهم

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�شركة.
 .4الطعن يف الأحكام ال�صادرة بالنفقة.
 .5ما يودعه �أمني التفلي�سة على ذ ّمة التفلي�سة.
 .6ما يودعه املُزايدون من ثمن العقار.
 .7ما تودعه اجلهات احلكوم ّية االحتاد ّية واملحلية على ذ ّمة ذوي ال�ش�أن.
 .8طلب �إ�شهار �أو �إثبات الإ�سالم.
 .9الت�صديق على طلب الإعانة االجتماع ّية.
 .10طلب حتقيق الوفاة والوراثة.
قدرة القيمة
الدعوى املُ ّ
املادة ()14
�أُ -ي�ستوفى على الدعاوى املرفوعة �أمام املحاكم االبتدائ ّية والدعاوى املدن ّية التابعة للدعوى
اجلزائ ّية والدعاوى النا�شئة عن الأعمال التجار ّية التي تزيد قيمتها على ()500,000
خم�سمئة �ألف درهم ،با�ستثناء دعاوى الأحوال ال�شخ�صية ،ر�سم ن�سبته ( )6%من قيمة
الدعوى ،على �أال يقل مقدار هذا الر�سم عن ( )500خم�سمئة درهم ،وال يزيد على:
 )20.000( . 1ع�شرين �ألف درهم �إذا كانت قيمة الدعوى ال تزيد على ()500.000
خم�سمئة �ألف درهم.
 )30.000( . 2ثالثني �ألف درهم �إذا كانت قيمة الدعوى ترتاوح بني ()500.001
خم�سمئة �ألف وواحد درهم �إلى ( )1.000.000مليون درهم.
� )40.000( . 3أربعني �ألف درهم �إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ( )1.000.000مليون
درهم.
بُ -ي�ستوفى على الدعاوى النا�شئة عن الأعمال التجار ّية املرفوعة �أمام املحاكم االبتدائ ّية التي
تكون قيمتها ( )500.000خم�سمئة �ألف درهم �أو �أقل ر�سم ن�سبته ( )6%من قيمة الدعوى،
على �أال يقل مقدار هذا الر�سم عن ( )500خم�سمئة درهم وال يزيد على ( )20.000ع�شرين
�ألف درهم ،ويتم ا�ستيفاء هذا الر�سم على النحو التايل:
ُ .1ي�ستوفى من املُ ّدعي عند قيد الدعوى ر�سم ن�سبته ( )6%من قيمة الدعوى على �أال يقل
مقدار هذا الر�سم عن ( )500خم�سمئة درهم وال يزيد على ( )5000خم�سة �آالف
درهم ،و ُي�ضاف هذا الر�سم �إلى م�صاريف الدعوى املحكوم بها.
بحكم نهائي ر�سم ن�سبته ( )6%من قيمة املبلغ املحكوم به،
ُ .2ي�ستوفى من املحكوم عليه ُ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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على �أال يقل مقدار هذا الر�سم عن ( )500خم�سمئة درهم وال يزيد على ()15.000
خم�سة ع�شر �ألف درهم.
جُ -ي�ستوفى على الدعاوى ال ُع ّمالية املرفوعة �أمام املحاكم االبتدائ ّية التي تزيد قيمة املُطالبة
فيها على ( )100.000مئة �ألف درهم ر�سم ن�سبته ( )5%من قيمة الدعوى ،على �أال يزيد
مقدار هذا الر�سم على ( )20.000ع�شرين �ألف درهم.
دُ -ت�ستوفى على الدعاوى والطلبات التي ُتق ّدم �إلى املحاكم االبتدائ ّية الواردة يف اجلدول رقم
( )1املُلحق بهذا القانون ،ال ُّر�سوم املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها.
الر�سوم الن�سب ّية على التنفيذ
ُّ
املادة ()35
ال�سندات التنفيذ ّية ال�صادرة يف
ال�سندات التنفيذ ّية ،با�ستثناء ّ
�أُ -ي�ستوفى على طلب تنفيذ ّ
الدعاوى النا�شئة عن الأعمال التجار ّية التي ال تزيد قيمتها على ( )500.000خم�سمئة �ألف
درهم ،ر�سم ن�سبته ( )%2من القيمة التي ُيط َلب التنفيذ لأجلها.
ب�	-إذا كان املحكوم به من غري النقود ،ف ُي�ستوفى من طالب التنفيذ ر�سم ن�سبته ( )20%من
الر�سم املُ�ستوفى على الدعاوى �أمام املحاكم االبتدائ ّية.
ج -ال يجوز �أن يقل الر�سم الذي يتم ا�ستيفا�ؤه وفق ًا لأحكام الفقرتني (�أ) و(ب) من هذه املادة
عن ( )200مئتي درهم وال يزيد على ( )5000خم�سة �آالف درهم ،و ُي�ستثنى التنفيذ يف
الدعاوى ال ُع ّمالية من احلد الأدنى املُق ّرر لهذا الر�سم.
ال�سندات التنفيذ ّية ال�صادرة يف الدعاوى النا�شئة عن الأعمال
دُ -ي�ستوفى على طلب تنفيذ ّ
التجار ّية التي ال تزيد قيمتها على ( )500.000خم�سمئة �ألف درهم ر�سم مقداره ()2000
�ألفي درهم ،ويتم ا�ستيفاء هذا الر�سم على النحو التايل:
ُ .1ي�ستوفى من طالب التنفيذ عند قيد ملف التنفيذ ر�سم مقداره (� )1000ألف درهم
و ُي�ضاف هذا الر�سم �إلى م�صاريف التنفيذ.
ُ .2ي�ستوفى من املُن ّفذ ِ�ض ّده ر�سم مقداره (� )1000ألف درهم عند �إمتام �إجراءات التنفيذ.
الر�سوم
تخفي�ض ِق َيم بع�ض ُّ
املادة ()2
ُتخ ّف�ض قيمة الر�سمني املن�صو�ص عليهما يف البندين ( )72و( )74من اجلدول رقم ( )1املُلحق
بالقانون الأ�صلي ،لتُ�صبح ( )500خم�سمئة درهم بد ًال من (� )2000ألفي درهم.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()3
ُيعمل بهذا القانون اعتبار ًا من تاريخ � 15أبريل  ،2019و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  30مايو 2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  25رم�ضان 1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قانون رقم ( )3ل�سنة 2019
ب�ش�أن
�إلغاء ُملتقى زايد بن حم ّمد العائلي
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )10ل�سنة  2017ب�ش�أن ُملتقى زايد بن حم ّمد العائلي،
ُن�صدر القانون التايل:

�إلغاء املُلتقى
املادة ()1
ُيلغى ُمبوجب هذا القانون « ُملتقى زايد بن حم ّمد العائلي» املُن�ش�أ مبوجب القانون رقم ( )10ل�سنة
 2017املُ�شار �إليه.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  30مايو 2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  25رم�ضان 1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )23ل�سنة 2019
بت�شكيل
جمل�س �أمناء جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�صحية
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )7ل�سنة  2016ب�إن�شاء جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم
ال�صحية،
وعلى املر�سوم رقم ( )23ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �أمناء جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم
ال�صحية،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الأمناء
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �أمناء جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�صحية ،برئا�سة �سمو ال�شيخ
وع�ضو ّية ُكل من:
�أحمد بن �سعيد �آل مكتومُ ،
نائب ًا للرئي�س
			
 .1الدكتورة /رج ــاء عـي�سـى الق ــرق
ع�ضو ًا
 .2معايل /عبدالرحمن حممد العويـ�س		
ع�ضو ًا
			
 .3معايل /حمي ــد حمم ــد القـطام ــي
ع�ضو ًا
		
 .4ال�س ّيد /عبداهلل عبدالرحمن ال�شيباين
ع�ضو ًا
			
 .5الدكتور /عبـداهلل حممـ ــد الكـ ــرم
ع�ضو ًا
			
 .6الدكتور /عام ــر �أحم ــد �شري ــف
ع�ضو ًا
 .7الربوفي�سور� /إي ــان �أنــدرو جريـر 		
ع�ضو ًا
			
 .8الدكتور /عل ــوي ال�شيـ ــخ علـ ــي
وذلك ملدة ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �أمناء اجلامعة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �أمناء اجلامعة يف
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
�أداء ِّ
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُ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  30مايو 2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  25رم�ضان 1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )24ل�سنة 2019
بتعيني
قا�ض يف حماكم مركز دبي املايل العاملي
ٍ
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2004ب�ش�أن حماكم مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
نر�سم ما يلي:

تعيني القا�ضي
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد /وين �ستيوارت مارتن ،قا�ضي ًا يف حمكمة اال�ستئناف ،لدى حماكم مركز دبي املايل
العاملي.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُ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  30مايو 2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  25رم�ضان 1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

6/12/19 3:17 PM
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مر�سوم رقم ( )25ل�سنة 2019
بتعيني
قا�ض يف حماكم مركز دبي املايل العاملي
ٍ
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2004ب�ش�أن حماكم مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
نر�سم ما يلي:

تعيني القا�ضي
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد /روبرت �شينتون فرين�ش ،قا�ضي ًا يف حمكمة اال�ستئناف ،لدى حماكم مركز دبي
املايل العاملي.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُ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  30مايو 2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  25رم�ضان 1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

6/12/19 3:17 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )16ل�سنة 2019
بت�شكيل
جلنة تنظيم تداول املواد البرتول ّية يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )14ل�سنة  2017ب�ش�أن تداول املواد البرتول ّية والئحته
التنفيذ ّية،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2009ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للطاقة،
وعلى املر�سوم رقم ( )36ل�سنة  2009بت�شكيل املجل�س الأعلى للطاقة وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل اللجنة
املادة ()1

�أُ -ت�ش ّكل يف �إمارة دبي جلنة ُت�س ّمى «جلنة تنظيم تداول املواد البرتول ّية» ،و ُت�ؤ ّلف من
مُم ِّثلني عن اجلهات التالية:
 .1وزارة الداخل ّية.
وال�صناعة.
 .2وزارة الطاقة ِّ
 .3الهيئة االحتاد ّية لل ُموا�صالت الرب ّية والبحر ّية.
 .4املجل�س الأعلى للطاقة.
�ُ .5شرطة دبي.
 .6الإدارة العا ّمة للدفاع املدين يف دبي.
 .7بلد ّية دبي.
 .8هيئة ُّ
الطرق واملُوا�صالت.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

6/12/19 3:17 PM
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 .9دائرة التنمية االقت�صاد ّية.
 .10دائرة جمارك دبي.
ُ .11غرفة جتارة و�صناعة دبي.
ُ .12م� ّؤ�س�سة دبي للبرتول.
� .13شركة برتول الإمارات الوطن ّية املحدودة (�إينوك).
ُ .14م� ّؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة ا ُ
حل ّرة.
�ُ .15سلطة مدينة دبي املالح ّية.
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـِ «اللجنة».
ب -تتم ت�سمية مُم ِّثلي اجلهات املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة من قبل م�س�ؤويل تلك
اجلهات ،على �أن يكونوا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال عمل اللجنة ،و ُيحدِّ د رئي�س
املجل�س الأعلى للطاقة رئي�س اللجنة ونائبه.
اخت�صا�صات اللجنة
املادة ()2
تتولى اللجنة املهام وال�صالح ّيات املن�صو�ص عليها يف القانون االحتادي رقم ( )14ل�سنة 2017
املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة ُمبوجبه ،و�أي مهام �أخرى يتم تكليفها بها من املجل�س الأعلى
للطاقة تتعلق بتنظيم تداول املواد البرتول ّية.
رفع التو�صيات والتقارير
املادة ()3
ترفع اللجنة اقرتاحاتها وتو�صياتها ،وكذلك تقاريرها التي تت�ض ّمن نتائج �أعمالها و�إجنازاتها� ،إلى
نا�سب ًا ب�ش�أنها.
املجل�س الأعلى للطاقة التخاذ ما يراه ُم ِ
الدعم الإداري
تقدمي ّ
املادة ()4
يتولى املجل�س الأعلى للطاقة تقدمي ال ّدعم الإداري واملايل الالزم لتمكني اللجنة من القيام باملهام
واالخت�صا�صات املنوطة بها.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

6/12/19 3:17 PM
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�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()5
ُي�صدر رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()6
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  2يونيو 2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  28رم�ضان 1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

6/12/19 3:17 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )17ل�سنة 2019
ب�ش�أن
قبول ا�ستقالة ُم�ساعد ُمدير عام دائرة الت�شريفات وال�ضيافة
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2016ب�ش�أن دائرة الت�شريفات وال�ضيافة بدبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )١٦ل�سنة  2008بتعيني ُم�ساعد ملُدير عام دائرة الت�شريفات
وال�ضيافة،
قررنا ما يلي:

قبول ا�ستقالة ُم�ساعد املُدير العام
املادة ()1
ُتقبل ا�ستقالة ال�س ّيد� /أحمد علي بن �سامل الزعابيُ ،م�ساعد ُمدير عام دائرة الت�شريفات
وال�ضيافة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

6/12/19 3:17 PM
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ  1يونيو  ،2019و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  2يونيو 2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  28رم�ضان 1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

6/12/19 3:17 PM
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قرار �إداري رقم ( )41ل�سنة 2019
بتحديد ثمن دواء التهاب الكبد الوبائي
يف �صيدليات هيئة ال�صحة بدبي
__________

املدير العام
بعد االطالع على القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ال�صحة يف دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2012باعتماد �آلية ت�سعري خدمات هيئة ال�صحة يف دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2018ب�ش�أن �إن�شاء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة ال�صحة يف دبي وحتديد
اخت�صا�صاتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )18ل�سنة  2018بتعيني ُمدير عام هيئة ال�صحة يف دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ال�صحة يف
دبي،
وعلى القرار الإداري رقم ( )148ل�سنة  2014ب�ش�أن ر�سوم اخلدمات ال�صحية،
وعلى اعتماد دائرة املالية حلكومة دبي يف ،2019/2/12
وبنا ًء على ما تتطلبه م�صلحة العمل،
قررنا ما يلي:

حتديد ثمن الدواء
املادة ()1
يحدد ثمن دواء التهاب الكبد الوبائي يف ال�صيدليات العائدة لهيئة ال�صحة بدبي ،على النحو
التايل:

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

6/12/19 3:17 PM
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New price
DHA Proposed price

MOH price

Item

S.NO:

77,349.50

77,349.50

MAVIRET

1

الإلغاء
املادة ()2
ُيلغى كل قرار �أو حكم يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()٣
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حميد القطامي
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  13مار�س 2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  ٦رجب 1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

6/12/19 3:17 PM
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