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كتاب  :3مزاولة مهنة الطب الب�شري  /املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة

يم
ب�سم اهلل ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِ
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اب
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قانون احتادي رقم ( )7ل�سنة  1975يف �ش�أن
مزاولة مهنة الطب الب�شري
قانون احتادي رقم ( )2ل�سنة  1996يف �ش�أن
املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة
قانون احتادي رقم ( )5ل�سنة 1984م يف �ش�أن
مزاولة غري الأطباء وال�صيادلة لبع�ض املهن
الطبية
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يف �ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري

Page - 2

كتاب  :3مزاولة مهنة الطب الب�شري  /املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة

قانون احتادي رقم ( )7ل�سنة 1975
يف �ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري
نحن زايد بن �سلطان �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع على الد�ستور امل�ؤقت ،وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة
 1972يف �ش�أن اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة
له ،وبنا ًء على ما عر�ضه وزير ال�صحة ،وموافقة جمل�س الوزراء ،واملجل�س
الوطني االحتادي ،وت�صديق املجل�س الأعلى لالحتاد،
�أ�صدرنا القانون الآتي:

الباب الأول :تراخي�ص الأطباء وت�سجيلهم
املادة (:)1

ال يجوز لأي �شخ�ص �أن يزاول مهنة الطب الب�شري يف ال�شركات �أو يف العيادات
�أو امل�ست�شفيات اخلا�صة �أو يف امل�ؤ�س�سات �أو املن�ش�آت اخلا�صة يف دولة الإمارات
مرخ�صا له مبزاولة هذه املهنة من وزارة ال�صحة
العربية املتحدة �إال �إذا كان
ً
وم�سج ًال لديها وف ًقا لأحكام هذا القانون.
ويحدد وزير ال�صحة بقرار منه ما يدخل يف مدلول مهنة الطب الب�شري.

املادة (:)2
ي�شرتط يف طالب الرتخي�ص مبزاولة مهنة الطب الب�شري �أن يكون طبي ًبا
حائزً ا على �إجازة يف الطب (�شهادة البكالوريو�س) من �إحدى كليات الطب
يف الدول العربية �أو الأجنبية املعرتف بها من قبل الدولة التي تتبعها تلك
الكلية ،و�أن يكون قد �أم�ضى ال�سنة التدريبية (�سنة االمتياز) �أو ما يعادلها بعد
ح�صوله على تلك الإجازة.
�صفحة 2 -
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ف�إذا كان طالب الرتخي�ص من غري مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة
وكان طلب الرتخي�ص عن مزاولة املهنة كطبيب عام ،تعني ف�ض ًال عن ال�شروط
املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة �أن يكون طالب الرتخي�ص قد زاول مهنة
الطب الب�شري مدة ال تقل عن �سنتني بعد ال�سنة التدريبية
(�سنة االمتياز) �أو ما يعادلها.

املادة (:)3
م�شفوعا
يقدم طلب الرتخي�ص مبزاولة مهنة الطب الب�شري �إىل وزارة ال�صحة
ً
بامل�ستندات الآتية:
� - 1أ�صول ال�شهادات العلمية احلا�صل عليها الطالب �أو وثيقة ر�سمية تثبت
احل�صول عليها مع ترجمة معتمدة لها �إىل اللغة العربية �إذا كانت تلك
ال�شهادات �أو الوثائق حمررة بلغة �أجنبية.
ويجب �أن ت�صدق هذه ال�شهادات من وزارة اخلارجية بالدولة التي ح�صل منها
الطالب على ال�شهادة �أو الوثيقة ،ومن البعثات الدبلوما�سية
�أو القن�صلية لدولة الإمارات العربية املتحدة بها �إن وجدت.
 - 2وثيقة ر�سمية م�صدقة من اجلهات املخت�صة تثبت تاريخ ميالد الطالب
وجن�سيته.
� - 3شهادة من �سلطات الدولة التي كان الطالب يعمل بها قبل تقدمي
الطلب تثبت ح�سن �سلوكه وعدم �سبق �صدور حكم جنائي عليه يف جرمية
خملة بال�شرف �أو مبا مينع من مزاولة املهنة.
ويجب �أن ت�صدق هذه ال�شهادة من وزارة اخلارجية بالدولة التي ح�صل منها
الطبيب على هذه ال�شهادة وكذلك من البعثات الدبلوما�سية �أو القن�صلية
لدولة الإمارات العربية املتحدة بها �إن وجدت.
�صفحة 3 -
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 - 4وثيقة معتمدة من اجلهات املخت�صة تثبت مزاولة الطالب ملهنة الطب
الب�شري مدة ال تقل عن �سنتني بعد ق�ضائه ال�سنة التدريبية
(�سنة االمتياز) �أو ما يعادلها �إذا كان الطالب من غري مواطني دولة الإمارات
العربية املتحدة وكان طلب الرتخي�ص عن مزاولة املهنة كطبيب عام ،ف�إذا
كان الطالب يرغب يف قيده كطبيب �أخ�صائي يف �أحد فروع الطب وجب �أن
تتوفر فيه ال�شروط التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير ال�صحة.
� - 5شهادة تثبت لياقة الطالب ال�صحية ملزاولة املهنة ت�صدر من جلنة
م�ؤلفة من ثالثة �أطباء من مواطني الدولة الأ�صليني ت�شكل بقرار من وزير
ال�صحة.
 - 6ثالث �صور فوتوغرافية للطالب قيا�س .6 × 4

املادة (:)4
تن�ش�أ بوزارة ال�صحة جلنة ت�سمى جلنة الرتاخي�ص الطبية ت�ؤلف برئا�سة وكيل
وزارة ال�صحة وع�ضوية كل من:
 - 1مدير الطب العالجي بوزارة ال�صحة.
 - 2مدير الطب الوقائي بوزارة ال�صحة.
 - 3رئي�س ق�سم الرتاخي�ص الطبية بوزارة ال�صحة.
 - 4م�ست�شار قانوين من وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف ير�شحه
وزيرها.
وي�صدر بت�شكيل اللجنة وحتديد مكاف�آت �أع�ضائها قرار من وزير ال�صحة.
وتخت�ص هذه اللجنة بالنظر يف طلبات الرتخي�ص مبزاولة املهنة وتقوم اللجنة
باتخاذ جميع الإجراءات الالزمة للتثبت من �صحة الوثائق املقدمة

�صفحة 4 -

كتاب  :3مزاولة مهنة الطب الب�شري  /املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة

مع الطلب وتقييم ال�شهادات احلا�صل عليها الطالب ومعادلتها بال�شهادات
املطلوبة ملزاولة املهنة وذلك وفق القواعد التي ي�صدر بتحديدها قرار من
وزير ال�صحة.
يوما من تاريخ تقدميه
وعلى اللجنة �أن تف�صل يف طلب الرتخي�ص خالل ثالثني ً
و�أن ترفع تو�صياتها يف �ش�أنه �إىل وزير ال�صحة ليتخذ قرا ًرا مبنح الرتخي�ص
�أو رف�ضه.
ويجب �أن يكون القرار ال�صادر برف�ض الرتخي�ص م�سب ًبا.

املادة (:)5
يجوز ملن رف�ض طلبه �أن يتظلم من القرار ال�صادر برف�ض الرتخي�ص �إىل وزير
يوما من تاريخ �إبالغه بقرار الرف�ض.
ال�صحة وذلك خالل ثالثني ً
ويكون قرار الوزير يف �ش�أن التظلم نهائ ًيا.

املادة (:)6
ين�ش�أ بوزارة ال�صحة �سجل لقيد الأطباء الذين قررت الوزارة الرتخي�ص لهم
مبزاولة املهنة وينق�سم هذا ال�سجل �إىل:
� - 1سجل الأطباء العامني.
� - 2سجل الأطباء الأخ�صائيني.
ويتم القيد يف ال�سجل بعد دفع الر�سم املقرر لذلك.
وي�صدر بتنظيم ال�سجل وحتديد البيانات التي ي�شتمل عليها قرار من وزير
ال�صحة.
�صفحة 5 -
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املادة (:)7
ي�سلم قرار الرتخي�ص مبزاولة املهنة ملن مت قيده يف �سجل الأطباء بوزارة
ال�صحة وتتوىل الوزارة ب�صفة دورية ن�شر جدول ب�أ�سماء الأطباء امل�سجلني
لديها وما يطر�أ عليه من تعديالت بالطريقة التي تراها منا�سبة.

املادة (:)8
�إذا �أ�صيب الطبيب مبر�ض �أو عاهة فقد ب�سببها لياقته ال�صحية ملزاولة املهنة
كل ًيا �أو جزئ ًيا �ألغي ترخي�صه �أو حددت الأعمال التي يجوز له مبزاولتها
ح�سب لياقته ال�صحية وذلك بقرار من وزير ال�صحة بنا ًء على تو�صية اللجنة
املن�صو�ص عليها يف البند ( )5من املادة الثالثة.
ويجوز للوزير تعديل قراره بنا ًء على اقرتاح اللجنة وف ًقا لتطور حالة الطبيب
ال�صحية.

الباب الثاين :املختربات والعيادات وامل�ست�شفيات اخلا�صة
املادة (:)9
ال يجوز فتح خمتربات طبية للتحليل املخربي اجلرثومي �أو الكيماوي
�أو الع�ضوي �أو الغذائي �أو ما �شابهها وكذلك عيادات الأ�شعة �أو النظائر امل�ؤينة
�أو العالج الطبيعي �أو امل�ست�شفيات اخلا�صة �إال برتخي�ص من وزارة ال�صحة
ي�صدر وفق ال�شروط والأحكام التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير ال�صحة
وب�شرط �أن يكون امل�س�ؤول عنها �أخ�صائ ًيا يف عمله.

�صفحة 6 -
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املادة (:)10
حتدد بقرار من وزير ال�صحة ال�شروط ال�صحية والفنية لعيادات الأطباء
ترخي�صا مبزاولة املهنة يف دولة الإمارات العربية
وعلى كل طبيب �أعطي
ً
املتحدة ويرغب يف فتح عيادة خا�صة �أن يخطر وزارة ال�صحة بكتاب م�سجل
بعنوان العيادة التي اختارها لعمله وذلك قبل مبا�شرته العمل فيها.
وللوزارة احلق يف عدم ال�سماح للطبيب مبمار�سة العمل يف تلك العيادة �إذا
تبني لها بعد معاينتها �أنها غري م�ستوفية لل�شروط ال�صحية �أو الفنية كما لها
�أن تكلفه با�ستكمال النق�ص فيها.
وت�سري �أحكام هذه املادة عند كل تغيري ملكان العيادة.

املادة (:)11
�إذا غادر الطبيب �صاحب العيادة دولة الإمارات العربية املتحدة لأية مدة
كانت ،وجب عليه �أن يغلق عيادته مدة غيابه و�أن يخطر بذلك وزارة ال�صحة
م�ستوف لل�شروط
كتاب ًة ما مل يكن قد قدم طل ًبا �إليها للرتخي�ص لطبيب �آخر
ِ
بالعمل يف عيادته خالل فرتة غيابه ووافقت الوزارة كتاب ًة على هذا الطلب.

الباب الثالث :واجبات الطبيب وم�س�ؤوليته
املادة (:)12
على كل طبيب رخ�ص له مبزاولة املهنة �أن يتوخى يف �أداء عمله ما تقت�ضيه
مهنة الطب من الدقة والأمانة و�أن يعمل على املحافظة على كرامة و�شرف
املهنة.

�صفحة 7 -
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املادة (:)13
خا�صا و�صل �إىل علمه ب�سبب مزاولته املهنة
ال يجوز لأي طبيب �أن يف�شي �س ًرا ً
�سواء كان املري�ض قد عهد �إليه بهذا ال�سر وائتمنه عليه �أو كان الطبيب قد
اطلع عليه بنف�سه.
ومع ذلك ال ي�سري احلظر املتقدم يف �أي حال من الأحوال الآتية:
� - 1إذا كان �إف�شاء ال�سر بنا ًء على طلب �صاحبه.
� - 2إذا كان �إف�شاء ال�سر مل�صلحة الزوج �أو الزوجة و�أبلغ �شخ�ص ًيا لأي
منهما.
� - 3إذا كان الغر�ض من �إف�شاء ال�سر منع وقوع جرمية ويكون الإف�شاء يف
هذه احلالة لل�سلطة الر�سمية املخت�صة فقط.
� - 4إذا كان الطبيب مكل ًفا من قبل �إحدى �شركات الت�أمني على احلياة
بالك�شف على عمالء ال�شركة ويكون �إف�شاء ال�سر يف هذه احلالة ل�شركة
الت�أمني املعنية فقط.

املادة (:)14
�إذا ا�شتبه الطبيب يف �إ�صابة مري�ض ب�إحدى الأمرا�ض ال�سارية وجب عليه
�إبالغ وزارة ال�صحة خالل �أربع وع�شرين �ساعة على الأكرث التخاذ الإجراءات
الوقائية الالزمة.
ويف حالة اال�شتباه ب�إ�صابة املري�ض ب�أحد الأمرا�ض التي ت�ستوجب احلجر
ال�صحي يجب التحقق من عنوان املري�ض والإبالغ عنه فور اكت�شاف احلالة
�إذا مل يكن التحفظ عليه يف العيادة ممك ًنا.
والأمرا�ض التي ت�ستوجب احلجر ال�صحي هي الطاعون والكولريا واجلدري
�صفحة 8 -
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والتيفو�س واحلمى ال�صفراء واحلمى الراجعة و�أية �أمرا�ض وبائية �أخرى
ت�ستوجب احلجر ال�صحي ي�صدر بها قرار من وزير ال�صحة.

املادة (:)15
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )11من هذا القانون ال يجوز للطبيب
املرخ�ص له مبزاولة املهنة يف دولة الإمارات العربية املتحدة �أن يتخذ �أكرث
من عيادة واحدة وال �أن يتخذ عيادة له يف �صيدلية �أو خمزن للأدوية �أو مكتب
للدعاية الطبية �أو يف �أي حمل ملحق ب�إحدى هذه الأمكنة �أو مت�صل بها ب�أي
وجه.

املادة (:)16
ال يجوز للطبيب �أن ي�أوي املر�ضى يف عيادته با�ستثناء حاالت الإ�سعاف العاجل
يف البلد الذي ال يوجد فيه م�ست�شفى حكومي �أو خا�ص ،على �أال تزيد مدة بقاء
ثمان و�أربعني �ساعة ريثما ي�ؤمن نقله
املري�ض يف العيادة يف هذه احلالة على ِ
�إىل بيته �أو �إىل �أقرب م�ست�شفى.

املادة (:)17
ال يجوز للطبيب �إجراء �أية عملية جراحية ت�ستلزم �إعطاء املري�ض خمد ًرا من
�أي نوع كان �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من وزارة ال�صحة وال يعطى
الرتخي�ص �إال بعد التحقق من توافر الإمكانيات الالزمة لإجراء مثل هذه
العمليات.

�صفحة 9 -
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املادة (:)18
ال يجوز للطبيب بيع الأدوية للمر�ضى �إال يف حاالت الإ�سعاف العاجل كما ال
يجوز له اال�شرتاك مع �صاحب �صيدلية �أو �صاحب خمزن للأدوية �أو الدعاية
لرتويج بع�ض الأدوية لقاء نفع خا�ص �أو توجيه املر�ضى ل�شراء الأدوية من
�صيدلية معينة.
حال بيع النماذج الطبية.
وال يجوز ب�أي ٍ

املادة (:)19
ال يجوز للطبيب �أن يقوم بالدعاية لنف�سه مبا�شر ًة �أو بالو�ساطة وب�أي طريق من
طرق الن�شر �أو الدعاية.
ويجوز له �أن يعلن يف ال�صحف عن مكان عيادته �سواء عند بدء العمل فيها
�أو عند تغيريها �أو يف حالة �سفره �أو عودته من �إجازة تزيد مدتها على �شهر،
ويكون الإعالن ملدة ال تزيد على �أ�سبوع وبطريقة ال يكون فيها معنى الدعاية.

املادة (:)20
يحظر على الطبيب كتابة الو�صفات الطبية برموز �أو �إ�شارات غري متعارف
عليها �أو �إعطاء تقرير �أو �شهادة مغايرة للحقيقة.

املادة (:)21
ال يجوز �أن ميتنع الطبيب عن عالج مري�ض �أو �إ�سعاف م�صاب ما مل تكن حالته
خارجة عن اخت�صا�صه وعليه يف هذه احلالة �أن يجري له الإ�سعافات الأولية
الالزمة ثم يوجهه �إىل �أقرب م�ست�شفى حكومي �إذا رغب يف ذلك.
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املادة (:)22
ال يجوز للطبيب �أن يجري عملية �إجها�ض �أو �أن ي�صف �أي �شيء من �ش�أنه
�إجها�ض امر�أة على �أنه �إذا كان يف ا�ستمرار احلمل خطر على حياة احلامل،
فيجوز �إجراء عملية الإجها�ض يف هذه احلالة بال�شروط الآتية:
( �أ ) �أن يتم الإجها�ض بو�ساطة طبيب متخ�ص�ص يف �أمرا�ض الن�ساء ومبوافقة
طبيب �آخر متخ�ص�ص يف �سبب الإجها�ض.
(ب) �أن يحرر حم�ضر بتقرير ال�سبب املربر للإجها�ض مبعرفة الأطباء
املعنيني ،على �أن يوقع عليه زوج املري�ضة �أو وليها مبا يفيد املوافقة على �إجراء
عملية الإجها�ض ويحتفظ كل طرف من الأطراف املعنية بن�سخة منه.

املادة (:)23
يحظر على الطبيب القيام ب�أي عمل خمل باالحرتام املتبادل بني �أع�ضاء
املهنة الطبية وبوجه خا�ص ال يجوز لأي طبيب �أن يحط من كرامة زميل له
�أو �أن ينتق�ص من مكانته العلمية �أو الأدبية �أو �أن ي�سعى بطريقة غري م�شروعة
للحلول حمله يف عالج مري�ض �أو يف �أي عمل يتعلق باملهنة.

املادة (:)24
�إذا ا�ضطر الطبيب �إىل التوقف عن عالج �أحد املر�ضى لأي �سبب ،فعليه �أن
يعطي املري�ض تقري ًرا باملعلومات التي يعتقد �أنها الزمة ال�ستمرار العالج.
وعلى الطبيب يف حالة وفاة �أحد مر�ضاه الذين يعاجلهم �أن يخطر ال�سلطات
الطبية املخت�صة بحدوث الوفاة ،و�أ�سبابها فور ح�صولها وعلمه بذلك ،و�أن
يعطي ورثته بنا ًء على طلبهم �شهادة ب�أ�سباب الوفاة.
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املادة (:)25
ال يكون الطبيب م�س�ؤو ًال عن النتيجة التي ي�صل �إليها املري�ض �إذا تبني �أنه بذل
العناية الالزمة وجل�أ �إىل جميع الو�سائل التي يتبعها ال�شخ�ص املعتاد من �أهل
فنه يف ت�شخي�ص املر�ض وو�صف العالج.

املادة (:)26
يكون الطبيب م�س�ؤو ًال يف �أي من الأحوال الآتية:
� - 1إذا ارتكب خط�أ ترتب عليه الإ�ضرار باملري�ض وكان هذا اخلط�أ راج ًعا
�إىل جهله ب�أمور فنية يفرت�ض يف كل طبيب الإملام بها �سواء من حيث
ت�شخي�ص املر�ض �أو و�صف العالج املنا�سب.
� - 2إذا ارتكب خط�أ ترتب عليه الإ�ضرار باملري�ض وكان هذا اخلط�أ راج ًعا
�إىل �إهماله �أو امتناعه عن بذل العناية الالزمة.
� - 3إذا �أجري على املري�ض �أبحا ًثا �أو جتارب علمية غري معتمدة فن ًيا
وترتب على ذلك الإ�ضرار به.

الباب الرابع :العقوبات
املادة (:)27
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون اجلزاء �أو �أي قانون �آخر
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل
عن �ألف درهم وال تزيد على ع�شرة �آالف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
 - 1كل �شخ�ص مل تتوفر فيه ال�شروط القانونية التي تخوله حق احل�صول
على ترخي�ص مبزاولة املهنة �إذا زاول عم ًال من الأعمال التي تندرج حتت
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مهنة الطب الب�شري.
 - 2كل من قدم وثائق �أو بيانات غري �صحيحة �أو جل�أ �إىل طرق غري
ترخي�صا مبزاولة مهنة الطب الب�شري دون
م�شروعة ترتب عليها منحه
ً
وجه حق.
 - 3كل �شخ�ص غري مرخ�ص له مبزاولة مهنة الطب الب�شري ي�ستعمل
ن�شرات �أو لوحات �أو الفتات �أو �أية و�سيلة �أخرى من و�سائل الن�شر �إذا كان
من �ش�أن ذلك �أن يحمل اجلمهور على االعتقاد ب�أن له احلق يف مزاولة مهنة
الطب الب�شري.
 - 4كل �شخ�ص غري مرخ�ص له مبزاولة مهنة الطب الب�شري وجد عنده
�آالت �أو عدد طبية ما مل يثبت �أن وجودها لديه كان ب�سبب م�شروع غري
مزاولة مهنة الطب الب�شري.
ويف جميع الأحوال حتكم املحكمة بغلق العيادة وم�صادرة ما بها من �أدوات
و�آالت ومواد تتعلق مبزاولة املهنة.
ويعترب الرتخي�ص ال�صادر للطبيب منته ًيا كما ي�شطب ا�سمه من �سجل الأطباء
وذلك كله اعتبا ًرا من تاريخ �صدور احلكم النهائي.

املادة (:)28

يعاقب بغرامة ال تقل عن  1000درهم وال تزيد على  5000درهم كل من
توفرت فيه ال�شروط القانونية التي تخوله حق احل�صول على ترخي�ص مبزاولة
املهنة ثم زاولها قبل احل�صول عليه.
وحتكم املحكمة يف هذه احلالة بغلق عيادة الطبيب �إىل �أن يح�صل على
الرتخي�ص.
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املادة (:)29
مع مراعاة ما ن�ص عليه يف املادة ( )22من هذا القانون يعاقب باحلب�س مدة
ال تزيد على �أربع �سنوات كل طبيب با�شر �إجها�ض امر�أة حبلى عمدً ا ب�إعطائها
�أدوية� ،أو با�ستعمال و�سائل م�ؤدية �إىل ذلك �أو ب�إر�شادها �إليها �سواء كان
الإجها�ض بر�ضائها �أو بغريه ،ف�إذا �أف�ضى الإجها�ض �إىل موت املجني عليها
تكون العقوبة ال�سجن ملدة ال تقل عن خم�س �سنوات وال تزيد على ع�شر �سنوات.
ويف جميع الأحوال حتكم املحكمة مب�صادرة ما يف عيادة الطبيب من �أدوات
و�آالت ومواد تتعلق مبزاولة املهنة ،وتغلق العيادة مدة م�ساوية ملدة العقوبة
املحكوم بها.
وال يخل ما تقدم بحق اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة الرابعة من هذا
القانون يف �سحب الرتخي�ص املمنوح للطبيب مبزاولة املهنة و�شطب ا�سمه من
�سجل الأطباء.

املادة (:)30
كل خمالفة �أخرى لأحكام هذا القانون تعترب خمالفة ت�أديبية يعود �أمر النظر
فيها �إىل اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة الرابعة من هذا القانون.
والعقوبات الت�أديبية التي يجوز توقيعها على الطبيب املخالف هي:
 - 1توجيه النظر.
 - 2الإنذار.
 - 3الإيقاف عن العمل ملدة ال جتاوز �سنة واحدة.
� - 4سحب الرتخي�ص و�شطب اال�سم من �سجل الأطباء.
وترفع اللجنة قراراتها �إىل وزير ال�صحة العتمادها ،وال تخل القرارات
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ال�صادرة عن اللجنة بامل�س�ؤولية اجلزائية التي قد ترتتب على املخالفة.

الباب اخلام�س� :أحكام عامة
املادة (:)31
لوزارة ال�صحة حق التفتي�ش على العيادات الطبية وامل�ست�شفيات اخلا�صة
واملختربات �أو �أي مكان جُترى فيه مزاولة املهنة.
ويكون للموظفني الذين يندبهم وزير ال�صحة لهذا الغر�ض �صفة م�أموري
ال�ضبط الق�ضائي يف �إثبات ما يقع من خمالفات لأحكام هذا القانون �أو
القرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له ،ولهم يف �سبيل �أداء مهمتهم �أن يطلبوا معاونة
رجال ال�شرطة عند االقت�ضاء.

املادة (:)32
الأطباء الذين منحتهم الدوائر ال�صحية �أو البلدية يف �إحدى الإمارات
الأع�ضاء يف االحتاد تراخي�ص ملزاولة مهنة الطب الب�شري قبل العمل بهذا
القانون ،ي�ستمرون يف مزاولة املهنة على �أن يتقدموا �إىل وزارة ال�صحة خالل
ثالثة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بامل�ستندات الالزمة لت�سجيلهم
ومنحهم تراخي�ص جديدة.
ف�إذا مل تقدم هذه امل�ستندات خالل املهلة امل�شار �إليها ،اعتربت الرتاخي�ص
ال�صادرة لهم مبزاولة املهنة منتهية.
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املادة ( )32مكرر اً
تكون الر�سوم امل�ستحقة عن الرتاخي�ص ال�صادرة ووفقا الحكام هذا القانون
على النحو الأتى :
 -1تراخي�ص مبزاولة مهنة الطب ( 500 :خم�سمائة) درهم
( 250مائتان و خم�سون درهم عند 		
الب�شرى و طب اال�سنان
التجديد)
			
 - 2ترخي�ص بفتح م�ست�شفى
خا�ص � 50سرير ف�أقل
			
			

( 5000 :خم�سة االف )درهم
عند �إ�صدار الرتخي�ص
�( 2000ألفي )درهم عند التجديد 		
ال�سنوي للرتخي�ص

من � 51إىل � 100سرير

		
( 8000ثمانية االف )درهم
عند �إ�صدار الرتخي�ص
( 3000ثالثه االف )درهم
عند التجديد ال�سنوي للرتخي�ص

�أكرث من � 100سرير

( 10000ع�شرة االف )درهم عند
�إ�صدار الرتخي�ص
( 5000خم�سة االف) درهم عند 		
التجديد ال�سنوي للرتخي�ص

			

		
		

 - 3ترخي�ص بفتح عيادة خا�صة ( 1000 :الف )درهم عند �إ�صدار 		
الرتخي�ص
			
( 500خم�سمائة )درهم عن التجديد 		
			
ال�سنوي للرتخي�ص
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 - 4ترخي�ص بفتح
خمترب طبى �أو خمترب
�أ�شعة �أو خمترب �أ�سنان

(1000الف)درهم عند �إ�صدار الرتخي�ص
( 500خم�سمائة) درهم عند التجديد
ال�سنوي للرتخي�ص

وملجل�س الوزراء بناء على �إقرتاح وزير ال�صحة التعديل فى الر�سوم املقررة
مبوجب �أحكام هذة املادة و�إذا كان التعديل بالزيادة فيجب ان ال يجاوز
التعديل  50%من الر�سوم امل�شار �إليها

املادة (:)33
على وزير ال�صحة تنفيذ �أحكام هذا القانون و�إ�صدار اللوائح والقرارات
الالزمة لتنفيذه

املادة (:)34
يلغى كل حكم يخالف �أحكام هذا القانون.

املادة (:)35
يوما من تاريخ
ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد ثالثني ً
ن�شره.

		
			

زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�صدر عنا بق�صر الرئا�سة ب�أبو ظبي،
بتاريخ� 16 :شوال 1395هـ،
املوافق1975 /10 /21 :م.
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قانون احتادي رقم ( )2ل�سنة 1996
يف �ش�أن املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة
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قانون احتادي رقم ( )2ل�سنة 1996
يف �ش�أن املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة
نحن زايد بن �سلطان �آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع على الد�ستور امل�ؤقت ،وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة
1972م ،ب�ش�أن اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة
له ،وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1975م ،يف �ش�أن مزاولة مهنة
الطب الب�شري ،والقوانني املعدلة له ،وبنا ًء على ما عر�ضه وزير ال�صحة،
وموافقة جمل�س الوزراء ،وت�صديق املجل�س الأعلى لالحتاد� ،أ�صدرنا القانون
الآتي:

املادة (:)1
يف تطبيق �أحكام هذا القانون يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة
يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك:
قرين كل منها ما مل ِ
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
		
الدولة
 :وزارة ال�صحة.
		
الوزارة
 :وزير ال�صحة.
		
الوزير
ال�سلطة املخت�صة  :الإدارة املخت�صة يف الوزارة.
جلنة الرتاخي�ص  :جلنة الرتاخي�ص الطبية املن�صو�ص عليها يف قانون
مزاولة مهنة الطب الب�شري رقم ( )7ل�سنة 1975م.
		
الطبية
 :مكان معد برتخي�ص من ال�سلطة املخت�صة ال�ستقبال 		
		
العيادة
املر�ضى ورعايتهم �صح ًيا ويزاول العمل بها �أحد
		
الأطباء الب�شريني �أو �أطباء الأ�سنان املرخ�ص لهم مبزاولة
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املهنة.
		
العيادة العامة  :العيادة التي يتوىل ا�ستقبال املر�ضى فيها ورعايتهم 		
طبيب �أو �أكرث من الأطباء املمار�سني العامني.
		
 :العيادة التي يعمل فيها ب�صفة �أ�صلية وم�ستمرة طبيب �أو
		
العيادة
التخ�ص�صية	�أكرث من الأطباء الأخ�صائيني يف تخ�ص�ص طبي واحد.
العيادة متعددة  :العيادة التي يعمل بها ب�صفة �أ�صلية وم�ستمرة �أكرث من
التخ�ص�صات طبيب �أخ�صائي من تخ�ص�صات خمتلفة.
 :من�ش�أة �صحية معدة برتخي�ص من ال�سلطة املخت�صة 		
امل�ست�شفى
		ال�ستقبال املر�ضى وتوقيع الك�شف الطبي عليهم وعالجهم
و�إقامتهم �أثناء العالج.
		
 :من�ش�أة �صحية معدة برتخي�ص من ال�سلطة املخت�صة 		
دار النقاهة
		ال�ستقبال املر�ضى و�إقامتهم بغر�ض النقاهة يف
فرتة ما بعد العالج الطبي.
		
مراكز الفح�ص	  :املختربات ومراكز الت�صوير الإ�شعاعي وغريها.
مراكز الت�أهيل  :معامل �صناعة وتركيب الأ�سنان ،ومراكز الب�صريات 		
وال�سمع والتخاطب ،ومراكز العالج الطبيعي ومعامل 		
		
�صناعة وتركيب الأجهزة التعوي�ضية وما مياثلها.
		

املادة (:)2
ت�سري �أحكام هذا القانون على جميع املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة التي تعمل
داخل الدولة.
ويعترب من�ش�أة �صحية خا�صة كل مكان معد لتوقيع الك�شف الطبي على املر�ضى،
�أو للمعاونة يف ت�شخي�ص �أمرا�ضهم �أو لعالجهم �أو لتمري�ضهم �أو
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لإقامتهم بغر�ض النقاهة� ،أو للقيام ب�أي عمل يت�صل بالعالج �أو الت�أهيل بعد
العالج �سواء كان من ميلكه �أو يتوىل �إدارته من الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو
االعتباريني.

املادة (:)3
ال يجوز لأي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �إن�شاء �أو ت�شغيل �أو �إدارة �أية من�ش�أة
�صحية خا�صة داخل الدولة �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من ال�سلطة
املخت�صة وف ًقا لأحكام هذا القانون.

املادة (:)4
ال يجوز الرتخي�ص لغري املواطنني ب�إن�شاء �أو ت�شغيل العيادات العامة �أو
العيادات متعددة التخ�ص�صات �أو امل�ست�شفيات.

املادة (:)5
يجوز باال�شرتاك مع �شريك مواطن الرتخي�ص للأطباء غري املواطنني الذين
�سبق لهم العمل يف جماالت اخلدمات ال�صحية داخل الدولة ملدة خم�س
�سنوات على الأقل بالن�سبة لذوي التخ�ص�صات و�سنتني على الأقل بالن�سبة
لال�ست�شاريني ب�إن�شاء العيادات التخ�ص�صية ،ويجب يف هذه احلالة على
الطبيب الذي ُمنح الرتخي�ص �أن يزاول العمل بنف�سه.
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املادة (:)6
مرخ�صا
ي�شرتط فيمن يتوىل �إدارة املن�ش�أة ال�صحية اخلا�صة �أن يكون طبي ًبا
ً
له مبزاولة مهنة الطب يف الدولة ،ومع ذلك يجوز �إ�سناد �إدارة امل�ست�شفى �أو
العيادة متعددة التخ�ص�صات �أو دار النقاهة �إىل �إداري متخ�ص�ص يف �إدارة
امل�ست�شفيات ،كما يجوز �إ�سناد �إدارة دار النقاهة �إىل ذي خربة يف هذا املجال.
ويجوز �أن يتوىل �إدارة املختربات ومراكز الت�صوير بالأ�شعة ومعامل �صناعة
وتركيب الأ�سنان ومراكز الب�صريات ومعامل تركيب الأجهزة التعوي�ضية
عال يف ذات التخ�ص�ص
وغريها من مراكز الفح�ص والت�أهيل فني ذو م�ؤهل ٍ
مرخ�ص له مبزولة املهنة من ال�سلطة املخت�صة.

املادة (:)7
�إذا ترك مدير املن�ش�أة ال�صحية اخلا�صة العمل فيها �أو تغيب ملدة تزيد على
�أ�سبوعني ،وجب على �صاحب املن�ش�أة تكليف من يحل حمل املدير الغائب
و�إخطار ال�سلطة املخت�صة با�سم املدير اجلديد خالل �أ�سبوعني من تاريخ
غياب املدير ال�سابق ،و�إال جاز �إغالق املن�ش�أة م�ؤقتًا حتى يتم تعيني من يتوىل
�إدارتها.
ف�إذا مل يعني للمن�ش�أة ال�صحية اخلا�صة مدير جديد �أو من يحل حمل مديرها
الغائب �أثناء غيابه ،وذلك ملدة تزيد على �شهرين جاز بقرار من الوزير بنا ًء
على اقرتاح ال�سلطة املخت�صة �إلغاء الرتخي�ص ال�صادر للمن�ش�أة.

املادة (:)8
حتدد ال�شروط ال�صحية والفنية و�إجراءات الرتخي�ص ب�إن�شاء �أو ت�شغيل �أو
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�إدارة املن�ش�أة ال�صحية اخلا�صة بقرار من الوزير بنا ًء على اقرتاح ال�سلطة
املخت�صة.

املادة (:)9
تخت�ص جلنة الرتاخي�ص الطبية بالبت يف طلبات الرتخي�ص ب�إن�شاء �أو ت�شغيل
�أو �إدارة املن�ش�آت الطبية اخلا�صة.
يوما من تاريخ تقدميه
وعلى اللجنة �أن تبت يف طلب الرتخي�ص خالل �ستني ً
ف�إذا قررت اللجنة رف�ض الرتخي�ص وجب �أن يكون قرارها بذلك م�سب ًبا.
وتعتمد قرارات جلنة الرتاخي�ص الطبية من الوزير �أو من يفو�ضه.
وي�سلم طالب الرتخي�ص �أو من ميثله قانو ًنا ن�سخة من القرار ال�صادر باملوافقة
على الرتخي�ص بعد اعتماده.

املادة (:)10
يجوز لكل ذي م�صلحة التظلم من القرار ال�صادر برف�ض الرتخي�ص ب�إن�شاء �أو
ت�شغيل �أو �إدارة املن�ش�أة ال�صحية اخلا�صة.
يوما من تاريخ ت�سليم قرار رف�ض
ويقدم التظلم كتاب ًة �إىل الوزير خالل ثالثني ً
الرتخي�ص ويكون قرار الوزير يف �ش�أن التظلم نهائ ًيا.

املادة (:)11
يكون الرتخي�ص ب�إن�شاء �أو ت�شغيل �أو �إدارة العيادات ومراكز الفح�ص والت�أهيل
ملدة �سنة واحدة ،ويجوز جتديد الرتخي�ص بنا ًء على طلب ذي ال�ش�أن ملدد
مماثلة ،ويجب �أن يقدم طلب التجديد �إىل ال�سلطة املخت�صة قبل
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�شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الرتخي�ص.
ويكون الرتخي�ص ب�إن�شاء �أو ت�شغيل امل�ست�شفيات ودور النقاهة ملدة خم�س
�سنوات ،ويجوز بنا ًء على طلب ذي ال�ش�أن جتديد الرتخي�ص ملدد مماثلة،
ويجب �أن يقدم طلب التجديد يف هذه احلالة �إىل ال�سلطة املخت�صة قبل �ستة
�أ�شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الرتخي�ص.

املادة (:)12
يعد يف الوزارة �سجل خا�ص لقيد املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة ،وتقيد طلبات
الرتخي�ص يف هذا ال�سجل ب�أرقام م�سل�سلة بح�سب تاريخ تقدميها ،كما تقيد
يف ال�سجل املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة املرخ�ص لها مبزاولة ن�شاطها داخل
الدولة ،وكل تعديل يطر�أ على تلك املن�ش�آت.
وي�صدر بتنظيم هذا ال�سجل وحتديد البيانات التي يت�ضمنها قرار من الوزير
بنا ًء على اقرتاح ال�سلطة املخت�صة.

املادة (:)13
يعترب الرتخي�ص ب�إن�شاء املن�ش�أة ال�صحية منته ًيا بقوة القانون يف �أي من
احلاالت الآتية:
 - 1انتقال ملكية املن�ش�أة �إىل �شخ�ص �آخر غري من �صدر با�سمه الرتخي�ص.
 - 2بقاء املن�ش�أة مغلقة ملدة �ستة �أ�شهر متتالية بغري عذر تقبله جلنة
الرتاخي�ص الطبية.
 - 3م�ضي �أكرث من �ستة �أ�شهر من تاريخ الرتخي�ص باملن�ش�أة دون �أن
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متار�س الن�شاط املرخ�ص به.
� - 4إلغاء الهيئة �أو حل اجلمعية �أو ت�صفية ال�شركة ،التي �صدر ل�صاحلها
الرتخي�ص.

املادة (:)14
ال يجوز نقل املن�ش�أة ال�صحية اخلا�صة من مكانها �إىل مكان �آخر �أو تغيري
خمططها الذي �صدر الرتخي�ص بنا ًء عليه �إال بعد موافقة ال�سلطة املخت�صة.

املادة (:)15
تخت�ص جلنة الرتاخي�ص الطبية بالنظر يف الوقائع التي ت�شكل خمالفة لأحكام
هذا القانون والقرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له.
وعلى اللجنة �إخطار املخالف �سواء كان مال ًكا للمن�ش�أة ال�صحية اخلا�صة �أو
مدي ًرا لها �أو م�س�ؤو ًال عن ت�شغيلها للح�ضور �أمام اللجنة قبل املوعد املحدد
النعقادها بثالثة �أيام على الأقل.
ويجب �أن يت�ضمن الإخطار بيا ًنا باملخالفات مو�ضوع امل�ساءلة ،وعلى املخالف
�أن يح�ضر �أمام اللجنة يف املوعد املحدد ،ف�إذا مل يح�ضر املخالف رغم �إخطاره
جاز للجنة �إ�صدار قرارها يف مو�ضوع املخالفة يف غيبته.

املادة (:)16
دون الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية التي تن�ش�أ عن ذات الواقعة حمل املخالفة،
يجوز للجنة الرتاخي�ص الطبية �أن توقع على مدير املن�ش�أة �أو امل�س�ؤول عن
ت�شغيلها �أحد اجلزاءات الت�أديبية الآتية:
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 - 1الإنذار.
 - 2الإيقاف عن العمل مدة ال جتاوز ال�سنة.
� - 3إلغاء الرتخي�ص املمنوح له.
وللجنة �أن توقع على مالك املن�ش�أة ال�صحية اخلا�صة �أحد اجلزاءات الت�أديبية
الآتية:
 - 1الإنذار.
يوما ،ف�إذا تكررت املخالفة جاز
� - 2إغالق املن�ش�أة مدة ال تزيد على �ستني ً
�إغالق املن�ش�أة لفرتات ال يزيد جمموعها على �ستة �أ�شهر يف ال�سنة الواحدة.
� - 3إلغاء الرتخي�ص باملن�ش�أة.
وال يجوز توقيع �أي من اجلزاءات الت�أديبية املن�صو�ص عليها يف هذه املادة
�إال بعد �سماع �أقوال املخالف وحتقيق دفاعه ،ف�إذا مل يح�ضر �أو ح�ضر ومل
دفاعا جاز توقيع العقوبة بنا ًء على الأوراق ،وترفع اللجنة قراراتها بتوقيع
ِ
يبد ً
اجلزاءات �إىل الوزير العتمادها.

املادة (:)17
يجوز ملن �صدر �ضده قرار ت�أديبي �أن يتظلم من قرار جلنة الرتاخي�ص الطبية
يوما من تاريخ ت�سليمه القرار.
خالل خم�سة ع�شر ً
ويقدم التظلم �إىل الوزير ،وي�صدر قرار الوزير بالبت يف التظلم خالل ثالثني
يوما من تاريخ تقدميه ،ويكون قراره بالبت يف التظلم نهائ ًيا.
ً
ويف جميع الأحوال ال يجوز تنفيذ عقوبات الإيقاف عن العمل �أو �إغالق
املن�ش�أة �أو �إلغاء الرتخي�ص قبل انتهاء امليعاد املقرر لتقدمي التظلم �أو امليعاد
املقرر للبت فيه بح�سب الأحوال.
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املادة (:)18
يجوز للجنة الرتاخي�ص الطبية �إذا تبني لها وجود �ضرر ج�سيم من ا�ستمرار
املن�ش�أة ال�صحية يف مزاولة ن�شاطها �أن ت�صدر قرا ًرا ب�إغالق املن�ش�أة احتياط ًيا
�إىل �أن يبت نهائ ًيا يف امل�س�ؤولية الت�أديبية ل�صاحبها.
ويجب �أن يعتمد قرار الإغالق من الوزير ،وينفذ القرار فور اعتماده.
ول�صاحب املن�ش�أة وكل ذي م�صلحة �أن يتظلم من هذا القرار �إىل الوزير،
ويعر�ض التظلم ويبت فيه على �سبيل اال�ستعجال خالل �أ�سبوع على الأكرث من
تاريخ تقدميه.

املادة (:)19
ي�صدر وزير العدل باالتفاق مع وزير ال�صحة قرا ًرا بتحديد موظفي الوزارة
الذين تكون لهم �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف جمال التفتي�ش على
املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة للتحقق من التزامها ب�أحكام هذا القانون
والقرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له.
وعلى ال�سلطات املحلية يف الإمارات ،وعلى �أ�صحاب املن�ش�آت ال�صحية �أو من
ينوب عنهم ومديري تلك املن�ش�آت �أن يقدموا له�ؤالء املفت�شني جميع الت�سهيالت
التي متكنهم من �أداء عملهم مبا يف ذلك االطالع على ال�سجالت والوثائق
والبيانات التي يرون االطالع عليها.
وملوظفي الوزارة الذين تقررت لهم �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي �أن يدخلوا
�أية من�ش�أة �صحية خا�صة �أو �أي مكان ي�شتبه يف �أنه ميار�س ً
ن�شاطا
طب ًيا دون احل�صول على ترخي�ص ،و�أن ي�ضبطوا كل خمالفة لأحكام هذا
القانون ويحيلوا املخالف طب ًقا للإجراءات املعمول بها يف الدولة �إىل اجلهات
املخت�صة.
�صفحة 27 -

كتاب  :3مزاولة مهنة الطب الب�شري  /املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة

املادة (:)20
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد يق�ضي بها قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س مدة
ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنتني وبالغرامة التي ال تقل عن ع�شرة
�آالف درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من:
� - 1أن�ش�أ �أو �شغل �أو �أدار من�ش�أة �صحية خا�صة قبل احل�صول على
ترخي�ص بذلك من ال�سلطة املخت�صة.
 - 2قام بت�شغيل من�ش�أة �صحية خا�صة �صدر ب�إغالقها حكم ق�ضائي
�أو قرار �إداري نهائي من ال�سلطة املخت�صة قبل زوال �أ�سباب الإغالق.
 - 3قدم وثائق �أو �أدىل ببيانات غري �صحيحة �أو ا�ستخدم �أ�ساليب غري
ترخي�صا ب�إن�شاء �أو ت�شغيل �أو
م�شروعة �إذا ترتب على �شيء من ذلك منحه
ً
�إدارة من�ش�أة �صحية خا�صة.

املادة (:)21
كل خمالفة لأحكام هذا القانون �أو القرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له ال تندرج
حتت حكم املادة ( )20من هذا القانون يعاقب مرتكبها باحلب�س مدة
ال تقل عن �شهر وال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال تقل عن خم�سة �آالف
درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،وذلك مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد
يق�ضي بها قانون �آخر.
ويجوز للمحكمة �أن تق�ضي ف�ض ًال عن العقوبة الأ�صلية ب�إغالق املن�ش�أة �أو ب�إلغاء
الرتخي�ص بح�سب الأحوال.
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املادة (:)22
ال يجوز منح الرتخي�ص ب�إن�شاء �أو ت�شغيل �أو �إدارة من�ش�أة �صحية خا�صة �أو
جتديد ذلك الرتخي�ص �أو تعديله �أو الت�أ�شري يف �سجل قيد املن�ش�آت ال�صحية
اخلا�صة مبا يطر�أ على املن�ش�أة من تعديالت �أو �إعطاء �شهادة من ال�سجالت
�إال بعد ا�ستيفاء الر�سوم املقررة.
وي�صدر بتحديد هذه الر�سوم قرار من جمل�س الوزراء بنا ًء على اقرتاح الوزير.

املادة (:)23
على كل من�ش�أة �صحية خا�صة �أن ت�ضع قبل بدء ن�شاطها الئحة داخلية بنظام
العمل فيها وذلك وف ًقا للقواعد وال�شروط والبيانات التي ي�صدر بها قرار من
الوزير بنا ًء على اقرتاح ال�سلطة املخت�صة.

املادة (:)24
على كل من�ش�أة �صحية خا�صة �أن حتتفظ يف مقر ن�شاطها بن�سخة واحدة
على الأقل من الوثائق الآتية:
 - 1الرتخي�ص اخلا�ص باملن�ش�أة.
 - 2املخططات والبيانات الإن�شائية اخلا�صة باملن�ش�أة.
 - 3الالئحة الداخلية.
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املادة (:)25
ال يعفي احل�صول على الرتخي�ص وفق �أحكام هذا القانون من احل�صول
على الرتاخي�ص الأخرى التي ت�ستلزمها القوانني واللوائح والنظم االحتادية
واملحلية املعمول بها.

املادة (:)26
على جميع املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة القائمة يف الدولة �أن توفق �أو�ضاعها مع
�أحكام هذا القانون خالل فرتة ال جتاوز �سنة من تاريخ العمل به.

املادة (:)27
على اجلهات املخت�صة كل فيما يخ�صه �أن يعاونوا يف تنفيذ القرارات الت�أديبية
النهائية ال�صادرة وفق �أحكام هذا القانون.

املادة (:)28
يلغى كل ن�ص يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

املادة (:)29
ي�صدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون.
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املادة (:)30
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.

			
			

زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبو ظبي،
بتاريخ� 28 :شوال 1416هـ،
املوافق 18 :مار�س 1995م.
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قانون احتادي رقم ( )5ل�سنة 1984م
يف �ش�أن مزاولة غري الأطباء وال�صيادلة لبع�ض
املهن الطبية
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قانون احتادي رقم ( )5ل�سنة 1984م
يف �ش�أن مزاولة غري الأطباء وال�صيادلة لبع�ض املهن الطبية
نحن زايد بن �سلطان �آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع على الد�ستور امل�ؤقت،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة 1972م يف �ش�أن اخت�صا�صاتالوزارات و�صالحيات الوزراء،
 والقوانني املعدلة له ،وعلى القانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1974م ،يف�ش�أن مزاولة مهنة ال�صيدلة واالجتار يف الأدوية،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1975م ،يف �ش�أن مزاولة مهنةالطب الب�شري املعدل بالقانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 1981م،
 وبنا ًء على ما عر�ضه وزير ال�صحة وموافقة جمل�س الوزراء ،واملجل�س الوطنياالحتادي ،وت�صديق املجل�س الأعلى لالحتاد،
�أ�صدرنا القانون الآتي:

املادة (:)1
يف تطبيق �أحكام هذا القانون يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين
املو�ضحة قرين كل منها:
 :وزارة ال�صحة.
		
الوزارة
 :وزير ال�صحة.
		
الوزير
املهنة الطبية �أو  :املهنة �أو املهن الطبية املبينة يف اجلدول املرفق يف هذا
املهن الطبية القانون.
اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )5من هذا القانون.
		
اللجنة:
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الرتخي�ص
		

 :الرتخي�ص يف مزاولة املهنة الطبية الذي ي�صدر طب ًقا
لأحكام هذا القانون.

املادة (:)2
مع مراعاة �أحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1975م ،يف �ش�أن
مزاولة مهنة الطب الب�شري والقانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1974م،
يف �ش�أن مزاولة مهنة ال�صيدلة واالجتار يف الأدوية امل�شار �إليهما ال يجوز
لغري الأطباء وال�صيادلة مزاولة مهنة من املهن الطبية �إال بعد احل�صول على
ترخي�ص بذلك وف ًقا لأحكام هذا القانون.

املادة (:)3
يق�صد باملهن الطبية التي يجوز لغري الأطباء وال�صيادلة مبزاولتها املهن
الواردة يف اجلدول املرفق بهذا القانون.
وحتدد بقرار من الوزير امل�ؤهالت وال�شروط الواجب توفرها للح�صول على
ترخي�ص مبزاولة كل مهنة ،وكذلك الواجبات وامل�س�ؤوليات التي يجب على
املرخ�ص له مبزاولة املهنة الطبية االلتزام بها.

املادة (:)4
م�شفوعا بامل�ستندات الآتية:
يقدم طلب الرتخي�ص �إىل اللجنة
ً
� - 1أ�صول ال�شهادات العلمية احلا�صل عليها الطالب �أو وثيقة ر�سمية تثبت
احل�صول عليها مع ترجمة معتمدة لها �إىل اللغة العربية �إذا كانت تلك
ال�شهادات حمررة بلغة �أجنبية ،ويجب �أن ت�صدق هذه ال�شهادات من وزارة
اخلارجية بالدولة التي ح�صل منها الطالب على ال�شهادة �أو الوثيقة
�صفحة 34 -
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ومن البعثات الدبلوما�سية �أو القن�صلية لدولة الإمارات العربية املتحدة بها
�إن وجدت.
� - 2شهادة م�صدق عليها باخلربات ال�سابقة بالن�سبة لغري املواطنني.
 - 3وثيقة ر�سمية م�صدقة من اجلهات املخت�صة تثبت تاريخ ميالد الطالب.
� - 4شهادة تثبت �أن الطالب ح�سن ال�سري وال�سلوك.
� - 5شهادة بعدم �سبق �صدور حكم جنائي نهائي �ضده يف جرمية خملة
بال�شرف �أو الأمانة ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره �أو �صدر عفو عنه من
ال�سلطات املخت�صة.
� - 6شهادة تثبت لياقة الطالب ال�صحية ملزاولة املهنة الطبية التي يطلب
الرتخي�ص مبزاولتها ت�صدر من جلنة طبية بقرار من الوزير.
� - 7شهادة تثبت جن�سية الطالب �أو �صورة من جواز �سفره مع ثالث �صور
�شم�سية قيا�س � 6 × 4سم.
� - 8أية وثائق �أو م�ستندات �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير.

املادة (:)5
ت�ؤلف بقرار من الوزير جلنة للنظر يف طلبات الرتخي�ص ومبا�شرة
االخت�صا�صات الأخرى املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ويحدد القرار
�إجراءات ونظام العمل بهذه اللجنة.
وتقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات الالزمة للتثبت من �صحة الوثائق املقدمة
مع الطالب وتقييم ال�شهادات احلا�صل عليها الطالب ومعادلتها بال�شهادات
املطلوبة ،كما تقوم اللجنة باتخاذ ما تراه من �إجراءات للتثبت من كفاءة
طالب الرتخي�ص ملزاولة املهنة الطبية التي يطلب احل�صول على ترخي�ص

�صفحة 35 -

كتاب  :3مزاولة مهنة الطب الب�شري  /املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة

مبزاولتها وذلك كله وفق القواعد التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير.

املادة (:)6
على اللجنة �أن تف�صل يف طلب الرتخي�ص و�أن ترفع تو�صياتها يف �ش�أنه �إىل
يوما من تاريخ تقدمي الطلب.
الوزير خالل ثالثني ً
وي�صدر الوزير قرار مبنح الرتخي�ص �أو رف�ضه ،ويجب �أن يكون القرار ال�صادر
برف�ض الرتخي�ص م�سب ًبا وعلى اللجنة �إخطار طالب الرتخي�ص بقرار الوزير
بكتاب م�سجل.

املادة (:)7
يجوز ملن رف�ض طلبه �أن يتظلم من القرار ال�صادر برف�ض الرتخي�ص �إىل
يوما من تاريخ و�صول �إخطار اللجنة �إليه بقرار
الوزير وذلك خالل ثالثني ً
الرف�ض.
ويكون قرار الوزير يف �ش�أن التظلم نهائ ًيا.

املادة (:)8
ين�ش�أ بالوزارة �سجل لقيد املرخ�ص لهم مبزاولة املهن الطبية من غري الأطباء
وال�صيادلة ،ويت�ضمن ال�سجل البيانات التالية عن املرخ�ص له:
 - 1رقم قيده بال�سجل.
 - 2ا�سمه ولقبه وجن�سيته.
 - 3املهنة الطبية التي رخ�ص له مبزاولتها.
 - 4امل�ؤهالت الدرا�سية التي ح�صل عليها وتاريخ ح�صوله عليها.
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 - 5البيانات اخلا�صة باخلربات ال�سابقة.
 - 6رقم وتاريخ قرار الوزير مبنحة الرتخي�ص.
 - 7املكان الذي يزاول فيه املهنة املرخ�ص له بها.
 - 8مكان �إقامته.
� - 9أية بيانات �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويتم القيد يف ال�سجل بعد دفع الر�سم الذي ي�صدر بتحديده قرار من الوزير
على �أال يزيد على ( )200درهم ،ومثله عند التجديد ال�سنوي.

املادة (:)9
ي�سلم قرار الرتخي�ص لطالبه بعد �إمتام القيد يف ال�سجل امل�شار �إليه يف املادة
ال�سابقة وتتوىل الوزارة ب�صفة دورية ن�شر جدول ب�أ�سماء امل�سجلني لديها ممن
رخ�ص لهم مبزاولة املهن الطبية وما قد يطر�أ عليه من تعديالت بالطريقة
التي تراها منا�سبة.
وال يجوز ممار�سة املهنة الطبية �إال بعد القيد يف ال�سجل وت�سليم الرتخي�ص
وف ًقا لأحكام هذا القانون.

املادة (:)10
على من رخ�ص له مبزاولة املهنة الطبية �إبالغ الوزارة عن كل تغيري يطر�أ على
حمل �إقامته �أو املكان الذي يزاول فيه عمله وذلك خالل مدة �أق�صاها �شهر
من تاريخ التغيري و�إال جاز للوزارة �شطب ا�سمه من ال�سجل.
ويجوز للوزارة �إعادة قيد ا�سمه يف ال�سجل �إذا �أخطرها بالعنوان اجلديد
ب�شرط دفع ر�سم قيد جديد.
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املادة (:)11
�إذا �أ�صيب املرخ�ص له مبزاولة املهنة الطبية مبر�ض �أو عاهة فقد ب�سبب �أيهما
لياقته ملزاولة املهنة كل ًيا �أو جزئ ًيا فعليه وعلى اجلهة التي يعمل بها مت�ضامنني
�إخطار الوزارة واالمتناع عن مزاولة املهنة �إىل �أن يبت يف �ش�أنه بقرار من
الوزير بنا ًء على تو�صية اللجنة.
وي�صدر الوزير قراره يف �ش�أنه �إما ب�إلغاء الرتخي�ص ال�صادر له و�شطب ا�سمه
من ال�سجل �أو بتحديد الأعمال التي يجوز له مزاولتها �أو مبنعه من مزاولة
املهنة م�ؤقتًا بح�سب حالته ال�صحية.
ويجوز للوزير بنا ًء على اقرتاح اللجنة تعديل قراره وف ًقا لتطور احلالة ال�صحية
للمرخ�ص له.
معد وجب عليه وعلى اجلهة التي يعمل بها
و�إذا �أ�صيب املرخ�ص له مبر�ض ٍ
مت�ضامنني �إخطار الوزارة واالمتناع عن مزاولة املهنة الطبية وال يجوز له
العودة �إىل مزاولتها �إال بعد موافقة الوزارة.

املادة (:)12
يكون الرتخي�ص مبزاولة املهنة الطبية ملدة �سنة جتدد عند انتهائها ،ويخ�ضع
املرخ�ص له عند التجديد للك�شف الطبي للتحقق من لياقته ال�صحية.

املادة (:)13
على من رخ�ص له مبزاولة املهنة �أن يتوخى يف �أداء عمله ما تقت�ضيه املهنة
الطبية التي ميار�سها من الدقة والأمانة ،و�أن يعمل على املحافظة على كرامة
و�شرف املهنة ،و�أن يلتزم بالواجبات وامل�س�ؤوليات التي يحددها قرار الوزير
وف ًقا حلكم املادة ( )3من هذا القانون.
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املادة (:)14
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر يعاقب باحلب�س مدة
ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات ،وبغرامة ال تقل عن خم�سة �آالف
درهم وال تزيد على ع�شرة �آالف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني:
 - 1كل �شخ�ص مل تتوفر فيه ال�شروط القانونية التي تخوله حق احل�صول
على ترخي�ص مبزاولة مهنة طبية �إذا زاول عم ًال من الأعمال التي تندرج
حتت هذه املهنة.
 - 2كل من قدم وثائق �أو بيانات غري �صحيحة �أو جل�أ �إىل طرق غري
ترخي�صا دون وجه حق.
م�شروعة ترتب عليها منحه
ً
 - 3كل �شخ�ص غري مرخ�ص له مبزاولة املهنة الطبية ي�ستعمل ن�شرات �أو
لوحات �أو الفتات �أو �أية و�سيلة �أخرى من و�سائل الن�شر �إذا كان من �ش�أن
ذلك �أن يحمل اجلمهور على االعتقاد ب�أن له احلق يف مزاولة املهنة الطبية.
�شخ�صا غري
 - 4كل من رخ�ص له يف مزاولة املهنة الطبية ا�ستخدم
ً
مرخ�ص له مبزاولة هذه املهنة يف القيام بعمل من �أعمالها.
ويف جميع الأحوال يجوز للوزير بنا ًء على حما�ضر التحقيق �إ�صدار قرار بغلق
املكان الذي خ�ص�صه املخالف ملزاولة املهنة الطبية وذلك ب�صفة م�ؤقتة �إىل �أن
ي�صدر احلكم يف اجلرمية املن�سوبة �إليه.
ف�إذا �أدين املخالف وجب احلكم ،ف�ض ًال عن العقوبة املقررة ،بغلق املكان
املخ�ص�ص ملزاولة املهنة الطبية وم�صادرة ما به من �أدوات ومواد تتعلق
مبزاولة املهنة.
ويعترب الرتخي�ص ال�صادر مبزاولة املهنة للمحكوم عليه منته ًيا كما ي�شطب
ا�سمه من ال�سجل وذلك كله اعتبا ًرا من تاريخ �صريورة احلكم نهائ ًيا.
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املادة (:)15
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �سنة وبغرامة ال تقل
عن �ألف درهم وال تزيد على خم�سة �آالف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
كل من توفرت فيه ال�شروط القانونية التي تخوله حق احل�صول على ترخي�ص
مبزاولة املهنة ثم زاولها قبل احل�صول على الرتخي�ص ،ويجوز للمحكمة ف�ض ًال
عن احلكم بالعقوبة املقررة �أن حتكم بغلق املكان الذي خ�ص�صه املخالف
ملزاولة املهنة الطبية.

املادة (:)16
مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية اجلنائية تخت�ص اللجنة بالنظر فيما يرتكبه
املرخ�ص لهم مبزاولة املهنة الطبية من خمالفات لأحكام هذا القانون �أو
اللوائح �أو النظم التي ت�صدر ً
تنفيذا له.
وعلى اللجنة �إخطار املخالف للح�ضور �أمامها قبل املوعد املحدد النعقادها
بثالثة �أيام على الأقل ،ويت�ضمن الإخطار بيا ًنا باملخالفات املن�سوبة �إليه ،وعلى
املخالف �أن يح�ضر �أمام اللجنة يف املوعد املحدد ،و�إال جاز للجنة نظر املخالفة
والبت فيها يف غيابه.
وللجنة �أن توقع على املخالف �إحدى العقوبات الت�أديبية الآتية:
 - 1الإنذار.
 - 2الإيقاف عن مزاولة املهنة ملدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر.
� - 3سحب الرتخي�ص و�شطب اال�سم من ال�سجل.
وال يجوز توقيع �أي من هذه العقوبات �إال بعد �سماع �أقوال املخالف وحتقيق
دفاعه ف�إذا امتنع عن احل�ضور لغري عذر مقبول جاز توقيع العقوبة بنا ًء على
الأوراق وترفع اللجنة قرارها �إىل الوزير العتمادها.
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املادة (:)17
يجوز ملن �صدر القرار الت�أديبي �ضده �أن يتظلم �إىل الوزير من هذا القرار
يوما من تاريخ �صدوره �أو �إبالغه به �إذا كان �صاد ًرا يف غيابه.
خالل ثالثني ً
يوما من تاريخ تقدميه،
وي�صدر قرار الوزير يف �ش�أن التظلم خالل ثالثني ً
ويكون قرار الوزير يف هذا ال�ش�أن نهائ ًيا.
وال يجوز تنفيذ عقوبة الإيقاف �أو �سحب الرتخي�ص و�شطب اال�سم قبل انتهاء
امليعاد املقرر للتظلم �أو امليعاد املقرر للبت فيه بح�سب الأحوال.

املادة (:)18
للوزارة حق التفتي�ش على الأماكن التي تزاول فيها املهن الطبية ويكون
للموظفني الذين ي�صدر بتحديدهم لهذا الغر�ض قرار من وزير العدل بنا ًء
على اقرتاح وزير ال�صحة �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات ما يقع من
خمالفات لأحكام هذا القانون �أو القرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له.

املادة (:)19
كل من يزاول مهنة من املهن الطبية يف تاريخ العمل بهذا القانون ممن منحتهم
الدائرة ال�صحية �أو البلدية يف �إحدى الإمارات الأع�ضاء يف االحتاد تراخي�ص
ملزاولة املهنة الطبية قبل العمل ب�أحكام هذا القانون ي�ستمر يف مزاولة املهنة
على �أن يتقدم �إىل الوزارة خالل ثالثة �أ�شهر على الأكرث من تاريخ العمل بهذا
ترخي�صا جديدً ا ب�شرط �أن تتوفر
القانون بامل�ستندات الالزمة لت�سجيله ومنحه
ً
فيه ال�شروط الالزمة ملنح الرتخي�ص وف ًقا لأحكام هذا القانون.

�صفحة 41 -

كتاب  :3مزاولة مهنة الطب الب�شري  /املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة

ف�إذا مل يقدم هذه امل�ستندات خالل املهلة امل�شار �إليها اعترب الرتخي�ص
ال�صادر �إليه مبزاولة املهنة منته ًيا.

املادة (:)20
على الوزير �إ�صدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.

املادة (:)21
يلغى كل حكم يخالف �أحكام هذا القانون.

املادة (:)22
يوما من تاريخ
ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد ثالثني ً
ن�شره.

			
			

زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�صدر عنا بق�صر الرئا�سة ب�أبو ظبي،
بتاريخ 14 :جمادى الآخرة 1404هـ،
املوافق 17 :مار�س 1984م.

�صفحة 42 -

كتاب  :3مزاولة مهنة الطب الب�شري  /املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة

جدول املهن الطبية
 - 1التمري�ض.
 - 2القبالة والتوليد.
 - 3املختربيات.
 - 4ال�شعاعيات (فح�ص وعالج).
 - 5العالج الطبيعي.
 - 6الأ�سنان (عالج  -تركيب � -صناعة).
 - 7الب�صريات (�صناعة وتركيب).
 - 8ال�سمعيات والتخاطب.
 - 9تخطيط القلب.
 - 10تخدير.
 - 11تغذية.
� - 12أجهزة تنف�سية.
 - 13طب نووي.
� - 14أطراف �صناعية.

�صفحة 43 -

