1

�

�

Page 1

1

كتاب  :1الت�شريعات امل�ؤ�س�سة للقطاع ال�صحي
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قانون رقم ( )1ل�سنة 2007
ب�ش�أن �إن�شاء هيئة ال�صحة � -أبو ظبي
نحن خليفة بن زايد �آل نهيان ،حاكم �أبو ظبي،
 بعد االطالع على القانون رقم ( )1ل�سنة  1974ب�إعادة تنظيم اجلهازاحلكومي يف �إمارة �أبو ظبي وتعديالته،
 وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  1971يف �ش�أن املجل�س اال�ست�شاري الوطنيوتعديالته،
 وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2000يف �ش�أن معا�شات ومكاف�آت التقاعداملدنية لإمارة �أبو ظبي وتعديالته،
 وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2001ب�إن�شاء الهيئة العامة للخدماتال�صحية لإمارة �أبو ظبي،
 وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2004ب�إعادة تنظيم جهاز الرقابة املالية، وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2006يف �ش�أن اخلدمة املدنية يف �إمارة�أبو ظبي،
 وعلى املر�سوم الأمريي رقم ( )23ل�سنة  2006يف �ش�أن �إعادة ت�شكيلاملجل�س التنفيذي لإمارة �أبو ظبي،
 وبنا ًء على ما عر�ض على املجل�س التنفيذي وموافقة املجل�س عليه� ،أ�صدرناالقانون الأتي:

الباب الأول :تعريفات
مادة()1

يف تطبيق �أحكام هذا القانون ،يكون للكلمات والعبارات التالية ،املعاين
�صفحة 2 -
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يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك :
املبينة قرين كل منها ما مل ِ
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
		
الدولة
� :إمارة �أبو ظبي.
		
الإمارة
املجل�س التنفيذي  :املجل�س التنفيذي لإمارة �أبو ظبي.
 :هيئة ال�صحة – �أبو ظبي.
		
الهيئة
 :جمل�س �إدارة الهيئة.
		
املجل�س
القطاع ال�صحي  :الوحدات العاملة يف جماالت ال�صحة والعالج والدواء 		
وال�ضمان ال�صحي وال�صحة العامة وال�صحة الوقائية
		
والعالج اخلارجي والأبحاث ال�صحية والدوائية من 		
		
�شركات �أو م�ست�شفيات �أو عيادات �أو مراكزعالجية
		
		�أو مراكز �أبحاث �أو �صيدليات �أو م�ستودعات �أو م�صانع 		
	�أدوية� ،سواء كانت حكومية �أو خا�صة وخالفه ن الوحدات		
التي تعمل يف املجال ال�صحي بالإمارة.
		
ال�ضمان ال�صحي � :أحكام برنامج ال�ضمان ال�صحي ال�صادر بالقانون رقم 		
( )23ل�سنة  2005والئحته التنفيذية.
		

الباب الثاين� :إن�شاء الهيئة ومقرها و�أهدافها اخت�صا�صاتها
مادة (:)2

تن�ش�أ هيئة عامة ت�سمى (هيئة ال�صحة – �أبو ظبي) ذات �شخ�صية اعتبارية
م�ستقلة ،وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للت�صرف ،واال�ستقالل املايل
والإداري يف جميع �ش�ؤونها.

مادة (:)3
مقر الهيئة الرئي�سي مدينة �أبو ظبي ،ويجوز بقرار من املجل�س فتح فروع
�صفحة 3 -
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�أو مكاتب لها داخل الإمارة �أو خارجها.

مادة (:)4
تهدف الهيئة �إىل ما يلي:
 - 1حتقيق �أعلى م�ستويات اخلدمة ال�صحية والعالجية والوقائية والدوائية
وال�ضمان ال�صحي يف الإمارة ،والعمل على النهو�ض بها يف القطاع ال�صحي.
 - 2متابعة ومراقبة تنظيم العمل يف القطاع ال�صحي وحتقيق امل�ستوى
الأمثل يف جمال تقدمي اخلدمات ال�صحية والعالجية والوقائية والدوائية
وال�ضمان ال�صحي وم�سايرة التطورات العاملية امل�ستخدمة يف هذا املجال،
وذلك طب ًقا للقوانني والأنظمة املعمول بها ،وبالتعاون مع كافة اجلهات
املخت�صة يف الدولة.

مادة (:)5
لتحقيق الأهداف ال�سابقة ،تخت�ص الهيئة مبا يلي:
 - 1و�ضع اخلطط وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات مبا يف ذلك امل�شاريع
امل�ستقبلية والتو�سعات للقطاع ال�صحي يف الإمارة ،ومتابعة تنفيذها.
 - 2تطبيق القوانني والأنظمة واللوائح وال�سيا�سات ال�صادرة ذات ال�صلة
ب�أهدافها واخت�صا�صاتها ،وما ي�صدر عن املنظمات الدولية والإقليمية ذات
ال�صلة مل�سايرة �أوجه ن�شاط وتطوير القطاع ال�صحي.

�صفحة 4 -
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 - 3و�ضع �سيا�سات وبرامج ال�صحة العامة وال�صحة الوقائية والتثقيف
ال�صحي ،ومتابعة تنفيذها مع جهات االخت�صا�ص.
 - 4اعتماد الأنظمة والإجراءات الالزمة لت�شغيل املن�ش�آت ال�صحية
والعالجية ،و�إجراءات وطرق العالج ،وو�ضع �سيا�سات وبرامج توفري
االحتياجات الالزمة للقطاع ال�صحي يف الإمارة.
 - 5الإ�شراف على برنامج العالج اخلارجي من خالل املكاتب ال�صحية
التابعة للهيئة باخلارج.
 - 6التن�سيق مع م�ؤ�س�سات تقدمي اخلدمات ال�صحية يف الدولة �سواء
احلكومي منها �أو اخلا�ص يف املو�ضوعات امل�شرتكة بينهما ،لتحقيق �أكرب
قدر من التطوير والكفاءة يف حتقيق اخلدمات ال�صحية.
 - 7الرتخي�ص والإ�شراف والرقابة يف كافة جماالت الإعالم ال�صحي
للإمارة ،ولها �أن ت�ضع النظم والقواعد املنظمة لذلك ،بالتن�سيق مع
اجلهات املخت�صة.
 - 8و�ضع خطط و�سيا�سات توفري التخ�ص�صات العلمية والطبية ذات
الكفاءات العالية والالزمة لعمل القطاع ال�صحي بالإمارة.
 - 9اعتماد الر�سوم املقررة على اخلدمات ال�صحية والعالجية والوقائية.
� - 10إ�صدار كافة النظم واللوائح والقرارات الالزمة لتحقيق �أهدافها.
�صفحة 5 -
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 - 11اال�شرتاك مع اجلهات الأكادميية يف الإمارة يف و�ضع مناهج وبرامج
التعليم الطبي يف كافة التخ�ص�صات ال�صحية والطبية يف �إطار ال�سيا�سة
العامة للتعليم يف الدولة.
� - 12إعداد البحوث والإح�صاءات اخلا�صة ب�أعمال القطاع ال�صحي
للإمارة.
 - 13البحث والبت يف ال�شكاوى املتعلقة بالقطاع ال�صحي بالإمارة،
و�إ�صدار القرارات الالزمة لف�ض �أي نزاعات تن�ش�أ يف هذا القطاع.
 - 14التن�سيق مع م�ؤ�س�سات التعليم الطبي املحلية والدولية ،بهدف تزويد
القطاعات الطبية بالإمارة بكافة احتياجاتها من العمالة امل�ؤهلة واملدربة
يف هذا املجال.
� - 15أي اخت�صا�صات �أخرى تناط بها من املجل�س التنفيذي.

مادة (:)6
ميار�س القطاع ال�صحي وال�شركات واملراكز واجلمعيات واجلهات التي تعمل
يف املجال ال�صحي ،و�أي من�ش�أة قد تن�ش�أ م�ستقب ًال يف الإمارة للعمل يف هذا
املجال �سواء احلكومي منها �أو اخلا�ص ،الخت�صا�صاتها طب ًقا لأحكام النظم
واللوائح والقرارات التي ت�صدرها الهيئة.

�صفحة 6 -
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الباب الثالث� :إدارة الهيئة
مادة (:)7
 يتوىل �إدارة الهيئة جمل�س �إدارة برئا�سة رئي�س الهيئة وخم�سة �أع�ضاء علىالأكرث.
 ي�صدر بتعيني �أع�ضاء املجل�س وحتديد خم�ص�صاتهم قرار من رئي�س املجل�سالتنفيذي.
 -وتكون مدة املجل�س ثالث �سنوات قابلة للتجديد.

مادة (:)8
املجل�س هو ال�سلطة املخت�صة ب�ش�ؤون الهيئة وت�صريف �أمورها ،وو�ضع خطة
العمل ال�سنوية يف املجال ال�صحي ،واعتماد طريقة تنفيذها واتخاذ القرارات
الالزمة لتحقيق �أغرا�ضها يف حدود �أحكام هذا القانون ،ودون الإخالل
ب�أحكام القوانني الأخرى ،ويتوىل ب�صفة خا�صة ما يلي:
 - 1ر�سم ال�سيا�سة العامة للهيئة ،واعتماد اخلطط الالزمة لتنفيذ ذلك.
 - 2حتديد ال�سيا�سات الالزمة لل�صحة العامة يف الإمارة ،وكذلك اعتماد
الربامج واخلطط الالزمة لتنفيذ ذلك.
� - 3إبداء الر�أي يف القوانني واملرا�سيم الأمريية واللوائح الالزمة لل�صحة
العامة يف الإمارة.
 - 4ت�شكيل اللجان الدائمة وامل�ؤقتة من بني �أع�ضائه ومن غريهم لدرا�سة
ما يتم تكليفهم به.
�صفحة 7 -
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 - 5املوافقة على م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة و�إقرار احل�ساب اخلتامي
ال�سنوي ،على �أن يعتمد ذلك من املجل�س التنفيذي.
 - 6بحث واعتماد التقرير ال�سنوي لإجنازات الهيئة يف نهاية كل عام
ميالدي.
� - 7إ�صدار الهيكل التنظيمي للهيئة ،وحتديد االخت�صا�صات واملهام
للإدارات والأق�سام ،وكافة الوحدات الإدارية الواردة به.
� - 8إ�صدار كافة النظم واللوائح والقرارات ،الالزمة لتنظيم �سري العمل
بالهيئة.
 - 9النظر فيما يحال �إىل الهيئة من امل�سائل املتعلقة بن�شاطها.
 - 10ا�ستثمار �أ�صول و�أموال وممتلكات الهيئة بهدف زيادة وتنمية مواردها.
 - 11املوافقة على قبول امل�ساعدات والهبات وغري ذلك من الإعانات
املالية التي تقدم �إىل الهيئة للم�ساهمة يف حتقيق �أهدافها.
 - 12و�ضع وتطبيق �أنظمة متكاملة للرقابة على القطاعات ال�صحية
احلكومية واخلا�صة يف الإمارة.

�صفحة 8 -
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مادة (:)9
يعقد املجل�س اجتماعاته ب�صفة دورية مرة كل ثالثة �أ�شهر على الأقل.
وحتدد الأنظمة واللوائح كيفية دعوة املجل�س لالنعقاد والت�صويت واتخاذ
القرارات.

مادة (:)10
رئي�س الهيئة هو املمثل القانوين لها �أمام الق�ضاء ،واجلهات والأجهزة
وامل�ؤ�س�سات احلكومية وغريها ،وله �أن يوكل غريه يف ذلك ويف �صالتها بالغري.

مادة (:)11
رئي�س الهيئة هو امل�س�ؤول عن �إدارة الهيئة واملنفذ ل�سيا�ستها وف ًقا لأحكام هذا
القانون والقوانني املعمول بها وقرارات املجل�س ،وعليه بوجه خا�ص القيام مبا
يلي:
 - 1اقرتاح خطط العمل وبراجمه و�أولويات تنفيذها ،وامل�شروعات والربامج
الالزمة لتنفيذ ذلك.
� - 2إبرام العقود واالتفاقيات التي تعقدها الهيئة مع الأ�شخا�ص الطبيعيني
واالعتباريني.
� - 3إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية ورفعها �إىل املجل�س.
 - 4املوافقة على الربامج والندوات يف حدود امليزانية ال�سنوية

�صفحة 9 -

كتاب  :1الت�شريعات امل�ؤ�س�سة للقطاع ال�صحي

املخ�ص�صة للهيئة.
 - 5ال�صرف من امليزانية املعتمدة وف ًقا للوائح املالية والإدارية املقررة
للهيئة.
 - 6تعيني وترقية املدراء وف ًقا لالئحة املوارد الب�شرية.
 - 7توجيه العمل يف الهيئة والإ�شراف عليه طب ًقا للوائح.
 - 8حتديد الأجور والأتعاب املنا�سبة مقابل اخلدمات التي تقدمها الهيئة
للغري ،بعد اعتمادها من املجل�س التنفيذي.
� - 9إعداد التقارير اخلا�صة بتنفيذ خطط وبرامج الهيئة ودرا�ستها
وعر�ضها على املجل�س.
 - 10حتديد امل�صارف التي تودع بها �أموال الهيئة وطريقة الت�صرف فيها.
 - 11اعتماد وتطبيق �أ�ساليب وبرامج لالرتقاء بال�صحة العامة يف الإمارة
مبا يف ذلك توفري نظام ال�ستالم االقرتاحات وال�شكاوى والبت فيها.
 - 12التعاون مع اجلهات الأخرى يف جماالت ال�صحة العامة والعالجية
والوقائية للو�صول �إىل �أعلى امل�ستويات يف املجال ال�صحي.

�صفحة 10 -
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 - 13تفوي�ض بع�ض اخت�صا�صاته لأي من كبار موظفي الهيئة.

الباب الرابع :مالية الهيئة
مادة (:)12
للهيئة ميزانية م�ستقلة ،وتتكون مواردها من:
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�صها لها حكومة �أبو ظبي.
 - 2الدخل الذي حتققه من ممار�سة ن�شاطها.
 - 3امل�ساعدات والهبات والإعانات واملنح والو�صايا التي يقبلها املجل�س،
وف ًقا للقواعد التي ي�ضعها لذلك.
 - 4الإيرادات الأخرى التي يقررها املجل�س التنفيذي.

مادة (:)13
تعفى الهيئة واملن�ش�آت التابعة لها �أو اململوكة لها كل ًيا �أو جزئ ًيا من جميع
ال�ضرائب والر�سوم املحلية ،مبا يف ذلك الر�سوم اجلمركية على املواد
وامل�ستلزمات والأدوية واملعدات والآالت والأجهزة وقطع الغيار التي ت�ستوردها
بهدف حتقيق �أغرا�ضها.

مادة (:)14

تبد�أ ال�سنة املالية للهيئة �أول يناير وتنتهي يف �آخر دي�سمرب من كل عام،
�صفحة 11 -
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با�ستثناء ال�سنة املالية الأوىل فتبد�أ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي يف
�آخر دي�سمرب من العام التايل.

مادة (:)15
تعترب �أموال الهيئة �أموا ًال عامة ،ويطبق يف �ش�أنها جميع القوانني والنظم
املتعلقة بالأموال العامة.

مادة (:)16
 يعني املجل�س مدق ًقا قانون ًيا �أو �أكرث من املدققني املعتمدين ،ملراجعة وتدقيقح�سابات الهيئة ،ويحدد املجل�س مكاف�آتهم.
 -وعلى مدققي احل�سابات رفع تقاريرهم �إىل املجل�س.

الباب اخلام�س� :أحكام عامة
مادة (:)17
ي�صدر وزير العدل باالتفاق مع رئي�س الهيئة قرا ًرا بتحديد موظفي الهيئة
ممن لهم �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ،بالن�سبة للجرائم التي تقع يف
دائرة اخت�صا�صاتهم ،ويكون لهم حق التفتي�ش والرقابة على املن�ش�آت ال�صحية
احلكومية واخلا�صة ،للتحقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون والنظم واللوائح
والقرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له.

مادة (:)18
 يحظر على �أية من�ش�أة �أو فرد مزاولة �أي عمل من الأعمال اخلا�صة�صفحة 12 -

كتاب  :1الت�شريعات امل�ؤ�س�سة للقطاع ال�صحي

بالقطاع ال�صحي يف الإمارة ،دون احل�صول على ترخي�ص بذلك من الهيئة،
وف ًقا للنظم املتبعة.
 لرئي�س الهيئة – بنا ًء على عر�ض م�أمور ال�ضبط الق�ضائي – وبقرار م�سبب�أن يوقف الن�شاط املخالف و�أن يغلق املن�ش�أة م�ؤقتًا.
 ول�صاحب الن�شاط التظلم من القرار �أمام املجل�س خالل �شهر من تاريخ�صدوره ،ويعترب عدم البت يف التظلم خالل ال�شهر التايل لتقدميه مبثابة
قبوله.

مادة (:)19
تلغى الهيئة العامة للخدمات ال�صحية لإمارة �أبو طبي ،وتنقل جميع �أ�صولها
وموجوداتها مبا فيها املكاتب ال�صحية باخلارج� ،إىل هيئة ال�صحة – �أبو ظبي،
وحتل حملها يف كافة احلقوق وااللتزامات.

مادة (:)20
 ينقل موظفو الهيئة العامة للخدمات ال�صحية لإمارة �أبو ظبي �إىل هيئةال�صحة – �أبو ظبي ،وذلك دون امل�سا�س بامتيازاتهم وحقوقهم ،وي�ستمر
املذكورون يف ممار�سة مهام وظائفهم و�أعمالهم حتت �إ�شراف الهيئة ،وحلني
�صدور القرارات التنظيمية يف �ش�أنهم.
 وتطبق قوانني ونظم اخلدمة املدنية ،ومعا�شات ومكاف�آت التقاعد املدنيةاملعمول بها يف الإمارة فيما مل يرد به ن�ص.

�صفحة 13 -
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مادة (:)21

 ُيلغى القانون رقم ( )8ل�سنة  2001ب�إن�شاء الهيئة العامة للخدماتال�صحية لإمارة �أبو ظبي.
 -كما ُيلغى كل ن�ص �أو حكم يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

مادة (:)22
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.

				
				
�صدر عنا يف �أبو ظبي،
بتاريخ 6 :فرباير 2007م،
املوافق 18 :حمرم 1428هـ

�صفحة 14 -

خليفة بن زايد �آل نهيان
حاكم �أبو ظبي

كتاب  :1الت�شريعات امل�ؤ�س�سة للقطاع ال�صحي

مر�سوم �أمريي رقم ( )10ل�سنة 2007م
يف �ش�أن ت�أ�سي�س �شركة �أبو ظبي للخدمات ال�صحية
(�شركة م�ساهمة عامة)

�صفحة 3 -

كتاب  :1الت�شريعات امل�ؤ�س�سة للقطاع ال�صحي

مر�سوم �أمريي رقم ( )10ل�سنة 2007م
يف �ش�أن ت�أ�سي�س �شركة �أبو ظبي للخدمات ال�صحية
(�شركة م�ساهمة عامة)
نحن خليفة بن زايد �آل نهيان ،حاكم �أبو ظبي،
 بعد االطالع على القانون رقم ( )1ل�سنة  1974ب�إعادة تنظيم اجلهازاحلكومي يف �إمارة �أبو ظبي وتعديالته،
 وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2004ب�إعادة تنظيم جهاز الرقابة املالية، وعلى القانون رقم ( )23ل�سنة  2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي يف �إمارة�أبو ظبي والئحته التنفيذية،
 وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء هيئة ال�صحة -�أبو ظبي،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1984يف �ش�أن ال�شركات التجاريةوتعديالته،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )18ل�سنة  1993ب�إ�صدار قانون املعامالتالتجارية،
 وبنا ًء على ما عر�ض على املجل�س التنفيذي وموافقة املجل�س عليه� ،أ�صدرنااملر�سوم الآتي:

مادة (:)1
يف تطبيق �أحكام هذا املر�سوم ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة
يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك:
قرين كل منها ،ما مل ِ

�صفحة 16 -

�صفحة 15 -

كتاب  :1الت�شريعات امل�ؤ�س�سة للقطاع ال�صحي

		
الدولة

 :دولة الإمارات العربية املتحدة.

		
الإمارة

� :إمارة �أبو ظبي.

احلكومة

 :حكومة �أبو ظبي.

املجل�س التنفيذي  :املجل�س التنفيذي لإمارة �أبو ظبي.
		
الهيئة
		
املجل�س

 :هيئة ال�صحة � -أبو ظبي.
 :جمل�س �إدارة �شركة �أبو ظبي للخدمات ال�صحية.

مادة (:)2
ت�ؤ�س�س مبوجب �أحكام هذا املر�سوم �شركة م�ساهمة عامة ت�سمى (�شركة �أبو
ظبي للخدمات ال�صحية) وتكون لها ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة وتتمتع
بالأهلية القانونية الكاملة ملمار�سة ن�شاطها وحتقيق �أهدافها ،واال�ستقالل
املايل والإداري لت�صريف �ش�ؤونها ،ويطلق عليها اخت�صا ًرا (�صحة).

مادة (:)3
مقر ال�شركة الرئي�سي مدينة �أبو ظبي ،ويجوز بقرار من املجل�س �إن�شاء فروع �أو
مكاتب لها داخل الإمارة وخارجها.

مادة (:)4

حدد ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ ( 1,000,000,000مليار) درهم ،مق�سم
على عدد مماثل من الأ�سهم ،وبقيمة ا�سمية قدرها ( )1واحد درهم لل�سهم،
وجميعها �أ�سهم ا�سمية مدفوعة بالكامل من احلكومة ومملوكة لها.
�صفحة 17 -

كتاب  :1الت�شريعات امل�ؤ�س�سة للقطاع ال�صحي

مادة (:)5
يكون التنازل عن الأ�سهم مبوافقة املجل�س التنفيذي.

مادة (:)6
تقوم ال�شركة دون غريها مبمار�سة الأغرا�ض الواردة يف نظامها الأ�سا�سي،
ولها على الأخ�ص ما يلي:
 تنفيذ ال�سيا�سات وامل�شاريع واال�سرتاتيجيات املعتمدة من قبل الهيئة،لتطوير العمل ال�صحي والعالجي يف الإمارة.
 �إدارة املن�ش�آت ال�صحية مبا�شرة� ،سواء كانت م�ست�شفيات �أو مراكز �صحية �أوغريها والتي متلكها ،ولها تكليف الغري ب�إداراتها �أو �إ�سنادها لذوي الكفاءات
واخلربات العاملية ،وف ًقا خلطط العمل التي ت�ضعها الهيئة.
 توفري و�شراء امل�ستلزمات والأدوية واالحتياجات الالزمة للمن�ش�آت ال�صحيةالتابعة لها.
 العمل على توفري القوى العاملة يف كافة التخ�ص�صات الإدارية واملاليةوالعلمية والطبية الالزمة يف جمال عمل ال�شركة واملن�ش�آت ال�صحية التابعة
لها.
 التن�سيق مع الهيئة وم�ؤ�س�سات تقدمي اخلدمات ال�صحية يف الدولة� ،سواءاحلكومي �أو اخلا�ص يف املو�ضوعات امل�شرتكة بينهما ،لتحقيق �أكرب قدر من
التطوير والكفاءة يف حتقيق �أهداف ال�شركة.
�صفحة 18 -
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 متابعة ومراقبة العمل يف القطاعات ال�صحية التابعة لها �أو التي ت�سند�إدارتها جلهات �أخرى م�ستقب ًال.
 �إعداد واال�شرتاك يف امل�ؤمترات والندوات الطبية املحلية والإقليمية والعاملية. �إجراء الدرا�سات اخلا�صة مب�شروعات تخطيط وتنمية وتطوير اخلدماتال�صحية والعالجية والوقائية اخلا�صة بال�شركة ،وعر�ضها على الهيئة
العتمادها.
 اال�شرتاك مع الهيئة يف �إعداد الدرا�سات الالزمة لإن�شاء املن�ش�آت ال�صحيةوالعالجية اجلديدة.
 الإ�شراف على �إن�شاء و�إدارة املن�ش�آت ال�صحية اجلديدة التي تن�ش�أ وف ًقاللخطة املعتمدة من الهيئة واملجل�س التنفيذي.
 �إ�صدار اللوائح املالية والإدارية الالزمة لت�سيري العمل يف ال�شركة؛ مبا يفذلك اللوائح اخلا�صة بتنظيم املناق�صات واملزايدات وامل�شرتيات.
 ا�ستثمار الأرا�ضي والعقارات املمنوحة �أو املخ�ص�صة �أو اململوكة لل�شركة يفحدود �أغرا�ضها.
 ا�ستخدام وا�ستثمار �أموالها بالطريقة التي يعتمدها املجل�س داخل الإمارةوخارجها.

�صفحة 19 -

كتاب  :1الت�شريعات امل�ؤ�س�سة للقطاع ال�صحي

 ت�أ�سي�س �أو امل�ساهمة يف ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات العاملة يف املجال ال�صحيداخل الدولة وخارجها ،وذلك بعد احل�صول على موافقة الهيئة.
 اقرتاح الر�سوم على اخلدمات ال�صحية والعالجية والوقائية يف املن�ش�آتالتابعة لها ،ورفعه �إىل الهيئة لالعتماد.
 حت�صيل الر�سوم املقررة على اخلدمات ال�صحية والعالجية والوقائية يفاملن�ش�آت التابعة لها.
 ما يناط بال�شركة من �أعمال من قبل املجل�س التنفيذي.ويكون لل�شركة ال�صالحية الكاملة ملمار�سة �أي من �أغرا�ضها واخت�صا�صاتها
داخل الإمارة �أو خارجها.

مادة (:)7
لل�شركة مبا�شرة ن�شاطها من خالل ال�شركات اململوكة لها كل ًيا �أو جزئ ًيا �أو من
خالل منح عقود لأطراف �أخرى ،وذلك وف ًقا لل�شروط التي يراها املجل�س.

مادة (:)8
 يدير ال�شركة جمل�س �إدارة ي�شكل من رئي�س وعدد من الأع�ضاء ،وي�صدربتعيينهم قرار من رئي�س املجل�س التنفيذي ،و ُيحدد القرار مدة املجل�س
وخم�ص�صاته املالية.
 ويبني النظام الأ�سا�سي لل�شركة �إجراءات انعقاد املجل�س وكيفية الت�صويتعلى قراراته.

�صفحة 20 -
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مادة (:)9

تعمل ال�شركة وف ًقا للنظام الأ�سا�سي الذي ي�صدره املجل�س ،ويبني ب�صفة خا�صة
اخت�صا�صات املجل�س ،واجلمعية العمومية العادية وغري العادية لل�شركة.

مادة (:)10

ملجل�س �إدارة ال�شركة احلق فيما يلي:
 - 1حتويل ال�شكل القانوين لل�شركة وزيادة �أو تخفي�ض �أو �إعادة هيكلة ر�أ�س
مالها �أو ر�سملة موجوداتها و�أ�صولها ،وذلك مبوافقة املجل�س التنفيذي.
 - 2بيع بع�ض ما متلكه ال�شركة من من�ش�آت �صحية وفق ال�سيا�سات املعتمدة
وبعد احل�صول على موافقة الهيئة واملجل�س التنفيذي.
 - 3ا�ستثمار ح�صيلة بيع �أي من ممتلكات ال�شركة مب�شروعات تعمل يف
جمال اخلدمات ال�صحية وفق ال�سيا�سات املعتمدة من الهيئة واملجل�س
التنفيذي.
 - 4قبول �أي تربعات �أو هبات من الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات ،وي�ضع املجل�س
ال�ضوابط الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
 - 5التربع بامل�ستلزمات �أو الأدوية �أو املعدات الطبية للم�ؤ�س�سات اخلريية
�أو العاملة يف املجال ال�صحي داخل الدولة �أو خارجها.

�صفحة 21 -
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� - 6إبرام االتفاقيات والعقود مع �أي من جهات القطاع اخلا�ص املحلي
والأجنبي ،واخلا�صة ب�إن�شاء �أو ت�شغيل �أو �إدارة �أو متويل �أو تطوير �أو جتهيز
�أو �صيانة �أي من امل�ست�شفيات والعيادات واملراكز ال�صحية واملن�ش�آت ال�صحية
واخلدمة امللحقة بها يف الإمارة.
� - 7إبرام االتفاقيات والعقود بت�أ�سي�س االئتالفات مع �شركات القطاع
اخلا�ص �أو العام للقيام ب�أي غر�ض �أو ن�شاط لل�شركة� ،أو لتمويل م�شاريعها
و�أعمالها ،وله يف �سبيل ذلك �إبرام اتفاقيات التمويل طويل الأمد ومنح
ال�ضمانات على موجودات ال�شركة و�أ�صولها.
وعلى املجل�س رفع تقارير كل �ستة �أ�شهر �إىل الهيئة ،تت�ضمن تفا�صيل عن �سري
العمل يف ال�شركة ون�شاطاتها وم�شاريعها وكذلك �سري العمل يف امل�ست�شفيات
واملراكز ال�صحية التابعة لها.

مادة (:)11
ي�شكل املجل�س اجلمعية العمومية العادية وغري العادية لل�شركة.

مادة (:)12
مدة ال�شركة مائة �سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير االقت�صاد
ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،قابلة للتجديد ملدد مماثلة ،ما مل ي�صدر قرار من اجلمعية
العمومية غري العادية بحل ال�شركة.

�صفحة 22 -
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مادة (:)13
تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة �أول يناير وتنتهي يف �آخر دي�سمرب من كل عام،
با�ستثناء ال�سنة املالية الأوىل فتبد�أ من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري
وتنتهي يف �آخر دي�سمرب من العام التايل.

مادة (:)14
 للمجل�س �أن يعني مدق ًقا ح�ساب ًيا �أو �أكرث لتدقيق احل�سابات والبياناتاملالية لل�شركة ،ويكون له حق االطالع على �سجالت ال�شركة وبياناتها ودفاتر
احل�سابات للت�أكد من دقتها.
 -ويحدد املجل�س مدة تعيينه ومكاف�أته ال�سنوية.

مادة (:)15
 تنقل �إىل ال�شركة بقرار من املجل�س التنفيذي ملكية كافة املن�ش�آت ال�صحيةوالعالجية بالإمارة والأرا�ضي املخ�ص�صة لها والقائمة حال ًيا.
 ُينقل بقرار من املجل�س التنفيذي العاملني يف املن�ش�آت ال�صحية املنقولةلل�شركة.
 تنتقل �إىل ال�شركة كافة العقود واالتفاقيات املربمة بني الهيئة والغري ،مبالها من حقوق وما عليها من التزامات.

�صفحة 23 -

كتاب  :1الت�شريعات امل�ؤ�س�سة للقطاع ال�صحي

مادة (:)16
تتكون موارد ال�شركة من:
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�ص لها من احلكومة ،وذلك مقابل اخلدمات
الطبية والعالجية والوقائية التي تقدمها ال�شركة بدون مقابل (خدمات
جمانية) �أو مبقابل لبع�ض الفئات التي حتددها احلكومة �أو الهيئة.
 - 2الدخل الذي حتققه من ممار�سة ن�شاطها.
 - 3امل�ساعدات والهبات والإعانات واملنح والو�صايا التي يوافق عليها
املجل�س.
� - 4أي �إيرادات �أخرى يقررها املجل�س التنفيذي.

مادة (:)17
تعفى ال�شركة واملن�ش�آت التابعة لها �أو اململوكة لها كل ًيا �أو جزئ ًيا من جميع
ال�ضرائب والر�سوم اجلمركية املحلية ،وذلك على امل�ستلزمات والأدوية
واملعدات واملواد والأجهزة وقطع الغيار التي ت�ستوردها لتحقيق �أغرا�ضها.

مادة (:)18
ال ت�س�أل احلكومة عن �أي ديون� ،أو التزامات خا�صة بال�شركة� ،أو املن�ش�آت
ال�صحية املنقولة لها كل ًيا �أو جزئ ًيا.

�صفحة 24 -
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مادة (:)19
ترفع ال�شركة تقارير �سنوية �إىل الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي ،تت�ضمن
التفا�صيل الرئي�سية عن �سري العمل يف ال�شركة ،مرف ًقا بها ن�سخة من تقرير
مدققي احل�سابات املعينني من قبل املجل�س.

مادة (:)20
يلغى كل ن�ص �أو حكم يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم.

مادة (:)21

ينفذ هذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

				
				

خليفة بن زايد �آل نهيان
حاكم �أبو ظبي

�صدر عنا يف �أبو ظبي،
بتاريخ� 5 :إبريل 2007م،
املوافق 17 :ربيع الأول 1428هـ.

�صفحة 25 -

كتاب  :1الت�شريعات امل�ؤ�س�سة للقطاع ال�صحي

مر�سوم �أمريي رقم ( )39ل�سنة 2005
يف �ش�أن ت�أ�سي�س ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي
�شركة م�ساهمة عامة

�صفحة 2 -

كتاب  :1الت�شريعات امل�ؤ�س�سة للقطاع ال�صحي

مر�سوم �أمريي رقم ( )39ل�سنة 2005
يف �ش�أن ت�أ�سي�س ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي
�شركة م�ساهمة عامة
نحن خليفة بن زايد �آل نهيان ،حاكم �أبو ظبي،
 بعد االطالع على القانون رقم ( )1ل�سنة  1974ب�إعادة تنظيم اجلهازاحلكومي يف �إمارة �أبو ظبي وتعديالته،
 وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  1971يف �ش�أن املجل�س اال�ست�شاري الوطنيوتعديالته،
 وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2001ب�إن�شاء الهيئة العامة للخدماتال�صحية لإمارة �أبو ظبي،
 وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2004ب�إعادة تنظيم جهاز الرقابة املالية، وعلى القانون رقم ( )23ل�سنة  2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي يف �إمارة�أبو ظبي،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1984يف �ش�أن ال�شركات التجاريةوتعديالته،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )9ل�سنة  1984يف �ش�أن �شركات ووكالءالت�أمني وتعديالته،
 وبنا ًء على ما عر�ض على املجل�س التنفيذي ،وموافقة املجل�س عليه� ،أ�صدرنااملر�سوم الآتي:

مادة (:)1
يف تطبيق �أحكام هذا املر�سوم ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين
�صفحة 27 -

كتاب  :1الت�شريعات امل�ؤ�س�سة للقطاع ال�صحي

الواردة �أمام كل منها:
		
الإمارة

� :إمارة �أبو ظبي.

		
احلكومة

 :حكومة �إمارة �أبو ظبي.

املجل�س التنفيذي  :املجل�س التنفيذي لإمارة �أبو ظبي.
		
الهيئة

 :الهيئة العامة للخدمات ال�صحية لإمارة �أبو ظبي.

		
ال�شركة

 :ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي.

		
القانون
		
		

 :القانون رقم ( )23ل�سنة  2005ب�ش�أن ال�ضمان 		
ال�صحي ب�إمارة �أبو ظبي واللوائح والنظم والقرارات 		
املنفذة له.

ال�ضمان ال�صحي  :ال�ضمان ال�صحي الإلزامي املن�صو�ص عليه يف القانون.
امل�ؤمن عليه

 :كل م�شرتك يف نظام ال�ضمان ال�صحي.

مادة (:)2
ت�ؤ�س�س مبوجب �أحكام هذا املر�سوم �شركة م�ساهمة عامة ت�سمى (ال�شركة
الوطنية لل�ضمان ال�صحي) تكون لها ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة ،وتتمتع
بالأهلية الكاملة ملمار�سة ن�شاطها وحتقيق �أهدافها ،ويطلق عليها اخت�صا ًرا
لفظ (�ضمان).

مادة (:)3
مقر ال�شركة الرئي�سي مدينة �أبو ظبي ،ويجوز بقرار من جمل�س الإدارة �إن�شاء
فروع �أو مكاتب لها داخل الإمارة �أو خارجها.
�صفحة 28 -

كتاب  :1الت�شريعات امل�ؤ�س�سة للقطاع ال�صحي

مادة (:)4
تهدف ال�شركة �إىل حتقيق الأغرا�ض املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم ونظامها
الأ�سا�سي ،وتتوىل ب�صفة خا�صة املهام التالية:
 - 1تقدمي خدمات ال�ضمان ال�صحي الإلزامي واالختياري املن�صو�ص
عليهما يف القانون ،وتتوىل ال�شركة دون غريها القيام بهذه اخلدمات ملدة
ع�شر �سنوات جلميع موظفي احلكومة من غري املواطنني ،ومن يف حكمهم
و�أفراد �أ�سرهم املقيمني ،ويجوز بقرار من املجل�س التنفيذي �إطالة هذه املدة
�أو تق�صريها.
 - 2تقدمي جميع خدمات الت�أمني املرتبطة بال�ضمان ال�صحي.
 - 3تقدمي اال�ست�شارات والقيام بالدرا�سات الفنية يف جمال ال�ضمان
ال�صحي.
ً
مرتبطا �أو تاب ًعا
 - 4مزاولة �أي عمل �أو ن�شاط مهما كانت طبيعته ما دام
لأي من �أغرا�ض ال�شركة� ،أو من �ش�أنه  -ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر
 �أن يعزز �أرباح ال�شركة �أو ممتلكاتها وموجوداتها �أو يدعم م�صاحلها�أو م�صالح امل�ساهمني فيها ،مبا يف ذلك ا�ستثمار �أموال ال�شركة يف �أي من
جماالت اال�ستثمار املنا�سبة.
 - 5يجوز لل�شركة �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه مع غريها من
الهيئات �أو ال�شركات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي قد تعاونها على
حتقيق �أغرا�ضها يف داخل الدولة �أو خارجها ،ولها �أن ت�شرتي هذه الهيئات �أو
ال�شركات �أو �أن تلحقها بها.
 - 6يجوز لل�شركة �أن حتقق �أغرا�ضها ومتار�س �صالحياتها �سواء يف
�صفحة 29 -

كتاب  :1الت�شريعات امل�ؤ�س�سة للقطاع ال�صحي

الإمارة �أو خارجها ،ولها زيادة وتعديل �أغرا�ضها من وقت لآخر وذلك
بقرار من اجلمعية العمومية غري العادية طب ًقا لأحكام قانون ال�شركات
التجارية.

مادة (:)5
على ال�شركة �أن تبني بو�ضوح يف عقد ال�ضمان ال�صحي مع امل�ؤمن عليه
�شروط ونطاق الغطاء الت�أميني امل�شمول بوثيقة ال�ضمان ال�صحي ،مع ذكر �أي
ا�ستثناءات �أو ا�ستحقاقات �أو �شروط متعلقة بتقدمي اخلدمة ال�صحية امل�ؤمن
عليها.

مادة (:)6
مع مراعاة ما جاء باملادة ( )4بند ( )1من هذا املر�سوم ،تلتزم الهيئة
واملن�ش�آت ال�صحية احلكومية التابعة لها ب�إبرام اتفاقية �أو عدة اتفاقيات مع
ال�شركة يف قطاع الت�أمني لتقدمي خدمات ال�ضمان ال�صحي ملدة ع�شر �سنوات.

مادة (:)7
احلد الأق�صى للمبلغ الذي تلتزم ال�شركة ب�سداده للهيئة واملن�ش�آت ال�صحية
احلكومية التابعة لها واملتعاقد معها مقابل اخلدمات املقدمة �( 70%سبعون
يف املائة) من �إجمايل قيمة وثائق ال�ضمان ال�صحي اخلا�صة بامل�شرتكني يف
نظام ال�ضمان ال�صحي الإلزامي.

�صفحة 30 -

كتاب  :1الت�شريعات امل�ؤ�س�سة للقطاع ال�صحي

مادة (:)8
ر�أ�س مال ال�شركة ( )250,000,000مائتان وخم�سون مليون درهم،
مدفوع بالكامل من احلكومة ،وموزع على عدد مماثل من الأ�سهم ،بقيمة
ا�سمية قدرها درهم واحد لل�سهم.

مادة (:)9
يكون التنازل عن الأ�سهم مبوافقة املجل�س التنفيذي.

مادة (:)10
تعمل ال�شركة وف ًقا للنظام الأ�سا�سي الذي ي�صدره جمل�س الإدارة املعني ،على
�أن يعر�ضه على اجلمعية العمومية العادية الأوىل لل�شركة لإقراره.

مادة (:)11
يتوىل �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة يتكون من عدد من الأع�ضاء ال يقل عن ثالثة
وال يزيد على ت�سعة �أع�ضاء ،ويبني النظام الأ�سا�سي كيفية انتخاب �أع�ضائه
و�إجراءات انعقاده ،وكيفية الت�صويت على قراراته.

مادة (:)12
ا�ستثناء من �أحكام املادة ال�سابقة ،ي�صدر قرار من رئي�س املجل�س التنفيذي
بتعيني �أول جمل�س �إدارة لل�شركة ،وذلك ملدة ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ قيد
ال�شركة يف ال�سجل التجاري للإمارة.
�صفحة 31 -

كتاب  :1الت�شريعات امل�ؤ�س�سة للقطاع ال�صحي

مادة (:)13
يكون لل�شركة مدق ًقا ح�ساب ًيا �أو �أكرث ،تعينه اجلمعية العمومية العادية ملدة
�سنة ويجوز جتديد تعيينه.
و�إىل �أن تنعقد �أول جمعية عمومية عادية ،يعني جمل�س الإدارة مدقق
احل�سابات.

مادة (:)14
م�س�ؤولية ال�شركة و�أية جهة تابعة لها ،حمدودة بر�أ�س مالها وموجوداتها.

مادة (:)15
مدة ال�شركة مائة �سنة ميالدية وحتل وف ًقا للأحكام املن�صو�ص عليها يف
نظامها الأ�سا�سي.

مادة (:)16
تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة يف �أول يناير ،وتنتهي يف �آخر دي�سمرب من كل عام،
با�ستثناء ال�سنة املالية الأوىل تبد�أ من تاريخ قيد ال�شركة يف ال�سجل التجاري،
وتنتهي يف �آخر دي�سمرب من العام التايل.

مادة (:)17
ُتعفى ال�شركة من جميع ال�ضرائب والر�سوم املحلية.

�صفحة 32 -

كتاب  :1الت�شريعات امل�ؤ�س�سة للقطاع ال�صحي

مادة (:)18
ُينفذ هذا املر�سوم ،و ُيعمل به اعتبا ًرا من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة
الر�سمية.

				
				

خليفة بن زايد �آل نهيان
حاكم �أبو ظبي

�صدر عنا يف �أبو ظبي،
بتاريخ� 26 :سبتمرب 2005م،
املوافق� 22 :شعبان 1426هـ.

�صفحة 33 -

