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مقدمة

يعد إصدار دائرة الصحة  -أبوظبي لموسوعة التشريعات الصحية في
طبعتها الثانية ،ترجمةً لطموحات حكومة أبوظبي في تقديم أفضل
الخدمات للمتعاملين وإتاحة المعرفة التنظيمية والتشريعية ،وأولى
خطوات الدائرة نحو الرقمنة التشريعية في المجال الصحي لتحقيق رؤيتها
معافى» تعزيزًا لرفاهية وسعادة المجتمع.
نحو «أبوظبي مجتمع
ً

ويأتي إصدار «تش��ريعات تقنية المعلومات واالتصاالت في المجاالت
الصحية» في هذا الكتاب العاشر من الموسوعة كخطوة داعمة للسياسات
الصحية الوطنية التي تهدف إلى تطبيق نظام صحي يعتمد أفضل المعايير
العالمي���ة ،كما يعد خطوة نوعي���ة لتحفيز دور البيانات الصحي���ة اإللكترونية،
وبناء نظام متكامل للمعلوماتية في هذا المجال الحيوي.
وتشمل تشريعات تقنية المعلومات واالتصاالت في المجاالت الصحية،
القانون المنظم من حيث االستخدام األمثل لتقنية المعلومات ،وتمكين
الجهات الصحية المعنية من جمع وتحليل وحفظ المعلومات الصحية
على مستوى الدولة ،ووضع األسس والمعايير الالزمة لألنظمة اإللكترونية،
والضوابط المناسبة بشأن الربط مع المنظومة المركزية لضمان أمن وسالمة
البيانات والمعلومات الصحية.
وستسعى الدائرة لتعزيز منظومة تشريعات تقنية المعلومات واالتصاالت
في المجاالت الصحية ،لدعم جهود الدولة في تطوير خدمات الرعاية الصحية
واألنظمة والبرامج المرتبطة بها ،وخلق بيئة بحثية وعلمية إماراتية جاذبة
في المجال الصحي ،ولتعزيز استراتيجية الدائرة في تمكين التكنولوجيا
واالبتكار وتطوير الذكاء االصطناعي في القطاع الصحي.
ختامًا ،نود أن نعرب عن عميق االمتنان للتوجيهات والثقة الغالية
لمعالي رئيس الدائرة ومتابعة ودعم واهتمام سعادة وكيل الدائرة ،كما
نتقدم بالشكر والتقدير لشركاء الدائرة وكافة الزمالء أعضاء فريق العمل
بالموسوعة ،ومسؤولي الوحدات التنظيمية داخل الدائرة لجهودهم
ومشاركتهم الفاعلة في إنجاز هذا الكتاب ضمن الموسوعة ،متطلعين إلى
العمل سويًا نحو مزيد من التطوير والتحديث لتعزيز منظومة التشريعات
الصحية في إمارة أبوظبي.

المستشار /مشعل أحمد الهاملي
مدير دائرة الشؤون القانونية
أبوظبي  -يوليو 2020
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قانون اتحادي رقم ( )2لسنة 2019

في شأن استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت
في المجاالت الصحية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
 بعد اإلطالع على الدستور،وعلى القانون رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحياتالوزراء ,وتعديالته،

وعلى القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  ,1975في شأن مزاولة مهنة الطبالبشري ,و تعديالته،

 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )15لسنة  1980في شأن المطبوعات والنشر.

وعلى القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  ,1983في شأن مهنة الصيدلةوالمؤسسات الصيدالنية،

وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  ,1984في شأن مزاولة غير األطباءوالصيادلة لبعض المهن الطبية،

 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  ,1987بإصدار قانون العقوبات ,وتعديالته.

وعلى القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  ,1992بإصدار قانون اإلجراءات المدنية,وتعديالته،

وعلى القانون االتحادي رقم ( )35لسنة  ,1992بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية,وتعديالته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )3لسنة  ,2003في شأن تنظيم قطاعاالتصاالت ,وتعديالته،

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  ,2004في شأن المناطق الحرة المالية،وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  ,2006في شأن المعامالت والتجارةاإللكترونية،
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وعلى القانون االتحادي رقم ( )9لسنة  ،2006في شأن نظام السجل السكانيوبطاقة الهوية ,وتعديالته،

وعلى القانون االتحادي رقم ( )6لسنة  ,2007في شأن إنشاء هيئة التأمينوتنظيم أعماله ,وتعديالتهد

وعلى القانون االتحادي رقم( )11لسنة  ,2008في شأن ترخيص مراكز اإلخصاببالدولة،

وعلى القانون االتحادي رقم ( )18لسنة  ,2009في شأن تنظيم قيد المواليدوالوفيات,

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )3لسنة  ,2012بإنشاء الهيئة الوطنيةلألمن اإللكتروني ,وتعديالته,

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )5لسنة  ,2012في شأن مكافحة جرائمتقنية المعلومات ,وتعديالته,

 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )14لسنة  ,2014في شأن مكافحة األمراض

السارية,

 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  ,2015في شأن المنشآت الصحية

الخاصة,

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )4لسنة  ,2016في شأن المسؤوليةالطبية,

وعلى القانون االتحادي رقم ( )14لسنة  ,2016بشأن المخالفات والجزاءاتاإلدارية في الحكومة االتحادية,

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )16لسنة  , 2016بإنشاء مؤسسةاإلمارات للخدمات الصحية,

وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع ,وموافقة مجلس الوزراء
ً
والمجلس الوطني االتحادي ،وتصديق المجلس األعلى لالتحاد,
• أصدرنا القانون اآلتي:
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الفصل األول
تعاريف وأحكام عامة
المادة ()1

التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون ،يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها ،ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
ال��������������������دول��������������������ة
ال�����������������������������������������وزارة
ال����������������������وزي����������������������ر
ال���ج���ه���ة ال��ص��ح��ي��ة
ال���ج���ه���ة ال��م��ع��ن��ي��ة

:
:
:
:
:

االمارات العربية المتحدة
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
وزير الصحة ووقاية المجتمع
أية جهة صحية حكومية اتحادية أو محلية في الدولة.
كل جهة بالدولة تقدم خدمات صحية أو خدمات
تأمين صحي أو ضمان صحي أو التوسط فيه أو إدارة
متطلباته أو خدمات الكترونية في المجال الصحي ,أو
أية جهة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتطبيق

أحكام هذا القانون.
ال�����������ش�����������خ�����������ص  :هو الشخص الطبيعي أو االعتباري.
المنظومة المركزية  :مجموعة عمليات للتبادل اإللكتروني للبيانات
والمعلومات الصحية ,وتشمل مجموعة األجزاء أو
العناصر اإللكترونية التي تربط بعضها ببعض
عالقات تعمل معًا نحو تحقيق هدف معين.
ال���������ب���������ي���������ان���������ات  :كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله
بواسطة تقنية المعلومات واالتصاالت كاألرقام
والحروف والرموز و الصور وما شابهها.
المعلومات الصحية  :البيانات الصحية التي تمت معالجتها وأصبحت لها
داللة سواء كانت مرئية أو صوتية أو مقروءة ,والتي
سواء تعلقت بالمنشآت
تتسم بالصبغة الصحية
ً
أو الجهات الصحية أو التأمينية أو المستفيدين من
الخدمات الصحية.
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ال�������م�������ع�������ال�������ج�������ة  :إنشاء المعلومة أو إدخالها أو تعديلها أو تحديثها أو
حذفها إلكترونيًا.
ت���داول المعلومات  :االطالع على البيانات والمعلومات الصحية أو تبادلها
ال���������ص���������ح���������ي���������ة

أو نسخها أو تصويرها أو نقلها أو تخزينها أو نشرها
أو إنشاؤها أو إرسالها.

األدل���������ة ال��م��ه��ن��ي��ة  :وصف لألساليب واألعمال واإلجراءات التي يتعين
اإلرش����������������ادي����������������ة

االسترشاد بها.

تقنية المعلومات  :األدوات أو النظم التقنية واإللكترونية أو الوسائل
واالت��������������ص��������������االت

األخرى التي تتيح إمكانية معالجة المعلومات
والبيانات بكافة أنواعها ويشمل ذلك إمكانية
تخزينها واسترجاعها ونشرها وتبادلها.
المادة ()2

نطاق سريان القانون
يسري هذا القانون على جميع أساليب واستخدامات تقنية المعلومات
واالتصاالت في المجاالت الصحية في الدولة بما فيها المناطق الحرة.
المادة ()3

أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
 .1ضمان االستخدام األمثل لتقنية المعلومات واالتصاالت في المجاالت الصحية.
 .2ضمان توافق األسس والمعايير والممارسات المعتمدة مع نظيراتها
المعتمدة دوليًا.

 .3تمكين الوزارة من جمع وتحليل وحفظ المعلومات الصحية على مستوى
الدولة.

 .4ضمان أمن وسالمة البيانات والمعلومات الصحية.
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الفصل الثاني
ضوابط استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت
المادة ()4

التزامات استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت
يتعين عند استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت في المجاالت الصحية
االلتزام بما يأتي:
 .1المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الصحية ,وذلك بعدم السماح
بتداولها في غير األحوال المصرح بها.

 .2ضمان صحة ومصداقية البيانات والمعلومات الصحية ,وذلك بالمحافظة
على سالمتها من التخريب أو التعديل أو التحوير أو الحذف أو اإلضافة غير

المصرح به.
 .3ضمان توافر البيانات والمعلومات الصحية للمصرح لهم ,وتسهيل الوصول
إليها عند الحاجة إلى ذلك.

المادة ()5

إنشاء المنظومة المركزية
تنشيء الوزارة المنظومة المركزية بالتنسيق مع الجهة الصحية والجهات
المعنية لحفظ وتبادل وتجميع البيانات والمعلومات الصحية.
المادة ()6

أسس ومعايير وضوابط األنظمة اإللكترونية
تضع الجهة الصحية األسس والمعايير والضوابط الالزمة لألنظمة اإللكترونية
للبيانات والمعلومات الصحية الخاصة بها ,كطرق تشغيلها وكيفية تبادل
البيانات والمعلومات وحمايتها والدخول إليها ونسخها والتغييرات التي تطرأ
عليهما وإجراء التدقيق واالستخدامات السليمة و اآلمنة لهما وإدارة مخاطر
المعلومات الصحية والبيانات.
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المادة ()7

االنضمام إلى المنظومة المركزية
تلتزم الجهة الصحية والجهة المعنية باالنضمام إلى المنظومة المركزية,
وفقا للضوابط واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة ()8

التزامات استخدام المنظومة المركزية
 .1تلتزم الجهات المصرح لها باستخدام المنظومة المركزية بما يأتي:

أ	.تحديد األشخاص المصرح لهم بالدخول إلى نظم وقواعد البيانات
والمعلومات الصحية وتداولها وبيان صالحياتهم.
ب	.اتخاذ كافة االجراءات الالزمة لضمان حماية وسالمة البيانات والمعلومات
الصحية وسريتها.

 .2تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ أحكام هذه
المادة.

المادة ()9

نشر وتوزيع األدلة المهنية اإلرشادية
يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهة الصحية المخول لها نشر وتوزيع
األدلة المهنية اإلرشادية عن طريق المنظومة المركزية.
المادة ()10

التنسيق بين الوزارة والجهة المعنية أو الجهة الصحية
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهة الصحية أو الجهة المعنية ما يأتي:
 .1وضع وتطبيق خطة استراتيجية وطنية في مجال استخدام تقنية
المعلومات واالتصاالت في المجاالت الصحية.

 .2وضع آليات وإجراءات إلزامية الستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت في
المجاالت الصحية ,وفقا ألحكام هذا القانون و القوانين السارية في الدولة.
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 .3تنفيذ المبادرات والبرامج المحددة باالستراتيجية والمعايير الفنية وتقييمها.
 .4وضع الضوابط والمعايير واإلجراءات الخاصة بالبرامج التشغيلية االلكترونية
المستخدمة في الربط مع أجهزة التشخيص و العالج التابعة للمنشآت
التي تقدم الخدمات الصحية.
 .5وضع اآلليات واإلجراءات الخاصة بتداول البيانات والمعلومات الصحية.
المادة ()11

ضمان توافق النظم المعلوماتية المستخدمة
على الجهة الصحية والجهة المعنية كل في حدود اختصاصه ,ضمان
صحية ومصداقية وتوفير البيانات والمعلومات الصحية بطريقة تضمن توافق
النظم المعلوماتية المستخدمة ,والتشغيل المتداخل بينها ,لتبادل وتجميع
البيانات والمعلومات الصحية.
المادة ()12

تخزين البيانات والمعلومات الصحية داخل الدولة
يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية شروط وضوابط تخزين
البيانات والمعلومات الصحية داخل الدولة.
المادة ()13

تخزين ونقل البيانات والمعلومات الصحية خارج الدولة
ال يجوز تخزين أو معالجة أو توليد أو نقل البيانات والمعلومات الصحية خارج
الدولة والمتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة داخل الدولة ,باستثناء الحاالت
التي يصدر بها قرار من الجهة الصحية بالتنسيق مع الوزارة.
المادة ()14

محظورات استخدام المنظومة المركزية
ال يجوز ألي شخص استخدام المنظومة المركزية ما لم يصرح له بذلك من
قبل الجهة الصحية أو الجهة المعنية ,وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا
القانون.
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المادة ()15

التزامات استخدام المنظومة المركزية
 .1يلتزم األشخاص المصرح لهم باستخدام المنظومة المركزية بما يأتي:

أ .تداول المعلومات الضرورية النجاز العمل المطلوب أو الغرض المحدد.
ب .أن يقتصر تداول المعلومات مع األشخاص المصرح لهم دون غيرهم.
ج	.عدم تعديل البيانات والمعلومات الصحية بالحذف أو باإلضافة إال وفقًا
للضوابط المحددة.
د	.عدم نشر البيانات والمعلومات الصحية وكذلك اإلحصائيات المتعلقة
بالمجال الصحي إال وفقا للضوابط المحددة.

 .2تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تنفيذ أحكام هذه
المادة.

المادة ()16

سرية المعلومات الخاصة بالمرضى واالستثناء منها
دون االخ�لال بأية تشريعات سارية ,يجب على كل من يتداول المعلومات
الخاصة بالمرضى المحافظة على سريتها ,وعدم استخدامها لغير األغراض
الصحية ,دون موافقة خطية من المريض ,باستثناء أي من الحاالت اآلتية:
 .1البيانات أو المعلومات الصحية التي تطلبها شركات التأمين الصحي أو أية
جهة ممولة للخدمات الصحية فيما يتعلق بالخدمات الصحية التي يتلقاها

المريض ,ألغراض المراجعة أو الموافقة أو التحقق من االستحقاقات المالية
المتعلقة بتلك الخدمات.
 .2أغراض البحث العلمي والسريري ,بشرط عدم الكشف عن هوية المرضى
ومراعاة األخالقيات والقواعد الخاصة بالبحوث العلمية.

 .3اتخاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية المتعلقة بالصحة العامة أو الحفاظ على
صحة وسالمة المريض أو أي شخص آخر على اتصال به.
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بناء على طلب الجهات القضائية المختصة.
.4
ً

بناء على طلب الجهة الصحية ألغراض الرقابة والتفتيش والمحافظة على
.5
ً
الصحة العامة.

المادة ()17

الترخيص باإلعالن
ال يجوز استخدام المنظومة المركزية في نشر أي إعالن صحي دون الحصول
على ترخيص من الوزارة.
المادة ()18

مخالفة ضوابط ومعايير اإلعالنات الصحية
يجوز للوزارة أن تطلب من الجهة المختصة وفقًا لإلجراءات المتبعة لديها
حظر أو حجب المواقع اإللكترونية سواء كانت داخل أو خارج الدولة ,التي تخالف
ضوابط ومعايير اإلعالنات الصحية بالدولة أو تقدم إعالنات أو معلومات صحية
دون تصريح أو ترخيص من الوزارة.
المادة ()19

تدريب وتأهيل الكوادر البشرية
تتولى الجهة الصحية ,تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتوفير اإلمكانات
والبيئة المالئمة بهدف ضمان أمن وسالمة البيانات والمعلومات الصحية بما
يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
المادة ()20

حفظ البيانات والمعلومات الصحية
 .1يشترط في حفظ البيانات والمعلومات الصحية بواسطة تقنية المعلومات
واالتصاالت ما يأتي:

أ	.أن تتناسب مدة الحفظ مع الحاجة إلى البيانات والمعلومات الصحية,
على أال تقل مدة الحفظ عن ( )25خمس وعشرين سنة من تاريخ آخر

إجراء صحي للشخص المعني بتلك البيانات والمعلومات الصحية.
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ب .ضمان معايير السرية وصحة ومصداقية البيانات والمعلومات.
 .2تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ أحكام هذه
المادة.

المادة ()21

إثبات رقم الهوية في المعامالت والملفات الصحية
تلتزم الجهة الصحية والجهة المعنية بإثبات رقم الهوية في كافة المعامالت
والسجالت والملفات الصحية واستخدامه في تنظيمها و حفظها ,باستثناء حاالت
الطوارئ وغيرها التي يصدر بها قرار من الوزارة بالتنسيق مع الجهة الصحية.

الفصل الثالث
العقوبات
المادة ()22
تطبيق العقوبة األشد
ال تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص
عليها أي قانون آخر.
المادة ()23

عقوبة نشر إعالن صحي بدون ترخيص
يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ( )100,000مائة ألف درهم وال تزيد على

( )200,000مائتي ألف درهم كل من نشر إعالنًا صحيًا بواسطة المنظومة المركزية

من غير ترخيص.

المادة ()24

عقوبة مخالفة أحكام المادة ()13
يعاقب بالغرامــة التي ال تقل عن ( )500,000خمســـمائة ألف درهم وال تـــزيد

على ( )700,000سبعمائة ألف درهم كل من يخالف حكم المادة ( )13من هذا
القانون.
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المادة ()25

الجزاءات التأديبية
مع عدم اإلخالل بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا القانون أو بأية قوانين أخرى,
للجهة الصحية كل حسب اختصاصها ,معاقبة المنشآت التي تقدم خدمات
صحية أو تعمل في مجال البحوث الصحية ,أو المنشآت المصرح لها باستخدام
المنظومة المركزية ,وخالفت أحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية أو القرارات
الصادرة تنفيذًا له بأي من الجزاءات التأديبية اآلتية:
أ.

التنبيه الخطي.

ب .اإلنذار الخطي.
ج	.الغرامة التي ال تقل عن ( )1,000ألف درهم وال تزيد على ()1,000,000
مليون درهم.

د	.وقف التصريح باستخدام المنظومة المركزية مؤقتا لمدة ال تزيد على
ستة أشهر.
هـ .إلغاءالتصريح باستخدام المنظومة المركزية.
المادة ()26

التظلم من الجزاءات التأديبية
 .1تنشأ لجنة لدى الجهة الصحية لبحث التظلمات من الجزاءات التأديبية,
ويتم تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها وطريقة تقديم التظلم إليها
بقرار من الجهة الصحية.
 .2يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي وفقا للمادة ( )25من هذا القانون,
أن يتظلم من القرار أمام لجنة التظلمات التي يتم تشكيلها لدى الجهة
الصحية ,وذلك خالل ( )15خمسة عشر يومًا من تاريخ علم المتظلم بالقرار.

 .3يجب البت في التظلم خالل ( )30ثالثين يوما من تاريخ تقديمه ,ويعتبر عدم
الرد على التظلم خالل تلك المدة بمثابة رفض له.
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 .4يكون القرار الصادر في التظلم نهائيا.

 .5يجوز لمن رفض تظلمه الطعن أمام المحاكم المختصة بالدولة خالل ثالثين
يومًا من تاريخ إعالنه برفض التظلم أو انتهاء مدة الثالثين يومًا ,المشار

إليها في البند( )2من هذه المادة.

الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة ()27

مأموري الضبط القضائي
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع
الوزير أو الجهات الصحية ,صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع
بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ,وذلك في نطاق
اختصاص كل منهم.
المادة ()28

توفيق أوضاع الجهات المعنية
على الجهة المعنية توفيق أوضاعها وفقا ألحكام هذا القانون ,وذلك خالل
المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة ()29

إصدار الالئحة التنفيذية للقانون
بناء على عرض الوزير ,الالئحة التنفيذية لهذا القانون
يصدر مجلس الوزراء,
ً
وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ نشره.
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المادة ()30

إلغاءات األحكام المخالفة والمتعارضة
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة ()31

نشر القانون والسريان
ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ,ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ
نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتاريخ /01 :جمادى اآلخرة1440 /هـ

الموافق /06 :فبراير2019 /م
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الخـاتمــة
بحمد اهلل وتوفيقه تم اإلص��دار الثاني لموسوعة التشريعات الصحية
لدائرة الصحة  -أبوظبي ليتم إطالقها في العام .2020
أصالة عن نفسي وعن كافة أعضاء فريق العمل في مشروع الموسوعة
التشريعية الصحية ،أتوجه بالشكر على الثقة الغالية التي أوالها معالي
رئيس دائرة الصحة  -أبوظبي ،واهتمام ومتابعة سعادة وكيل الدائرة،
بتقديم كافة سبل الدعم والتحفيز على مدار مراحل العمل وحتى اإلصدار
الثاني للموسوعة.
أثمن جهود زمالئي فريق العمل للجهود المميزة والعمل الدؤوب
كما ّ
كي يرى هذا العمل الموسوعي النور في إصداره الحالي.
ختامًا ،نتطلع إلى العمل سويًا مع الشركاء نحو المزيد من المبادرات
التي تحقق رؤي��ة ال��دائ��رة ال��واع��دة في أن تصبح إم��ارة أبوظبي «مجتمع
معافى يتمتع بحياة صحية وسليمة» عبر تقديم منظومة خدمات ورعاية
صحية متميزة ومستدامة تحقق رفاهية وسعادة المجتمع.
المستشار /مشعل أحمد الهاملي
مدير دائرة الشؤون القانونية
أبوظبي  -يوليو 2020
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