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املحتويات 

�شاحب ال�شمو حاكم دبي
قوانني

-  ق�نون رقم )2( ل�شنة 2019 بتعديل بع�ض اأحك�م الق�نون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�ش�أن 
�شوم الق�ش�ئّية يف حم�كم دبي. الرُّ

-  ق�نون رقم )3( ل�شنة 2019 ب�ش�أن اإلغ�ء ُملتقى زايد بن حمّمد الع�ئلي.

مرا�شيم
للطب  را�شد  بن  حممد  ج�معة  اأمن�ء  جمل�ض  بت�شكيل   2019 ل�شنة   )23( رقم  -  مر�شوم 

والعلوم ال�شحية.
-  مر�شوم رقم )24( ل�شنة 2019 بتعيني ق��ٍض يف حم�كم مركز دبي امل�يل الع�ملي.
-  مر�شوم رقم )25( ل�شنة 2019 بتعيني ق��ٍض يف حم�كم مركز دبي امل�يل الع�ملي.

املجل�ص التنفيذي
-  قرار املجل�ض التنفيذي رقم )16( ل�شنة 2019 بت�شكيل جلنة تنظيم تداول املواد البرتولّية 

يف اإم�رة دبي.
ُمدير ع�م  ُم�ش�عد  ا�شتق�لة  ب�ش�أن قبول  ل�شنة 2019  التنفيذي رقم )17(  املجل�ض  -  قرار 

دائرة الت�شريف�ت وال�شي�فة.

ت�شريعات اجلهات احلكومية
-  قرار اإداري رقم )41( ل�شنة 2019 بتحديد ثمن دواء الته�ب الكبد الوب�ئي يف �شيدلي�ت 

هيئة ال�شحة بدبي.
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قانون رقم )2( ل�شنة 2٠1٩
بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )21( ل�شنة 2٠15

ب�شاأن
�شوم الق�شائّية يف حماكم دبي الرُّ
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

�شوم الق�ش�ئّية يف حم�كم دبي، وُي�ش�ر  بعد االطالع على الق�نون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�ش�أن الرُّ
اإليه فيم� بعد بـِ »القانون الأ�شلي«،

ظ�م امل�يل حُلكومة دبي، وعلى الق�نون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�ش�أن النِّ
لطة الق�ش�ئّية يف اإم�رة دبي، وعلى الق�نون رقم )13( ل�شنة 2016 ب�ش�أن ال�شُّ

ُن�شِدر القانون التايل:
املواد املُ�شتبدلة

املادة )1(
ُي�شتبدل بن�شو�ض املواد )8( و)14( و)35( من الق�نون االأ�شلي، الن�شو�ض الت�لية:

عدم اخل�شوع للر�شم
املادة )8(

ال تخ�شع للر�شم املُقّرر مُبوجب هذا الق�نون الفئ�ت والدع�وى والطلب�ت والطعون الت�لية:
يف  املحلية  اأو  االحت�دّية  احلكومّية  اجله�ت  مه�  ُتقدِّ التي  الطلب�ت  اأو  الطعون  اأو  الدع�وى    .1

االإم�رة اأو اأي من اإم�رات دولة االإم�رات العربية املتحدة.
الدع�وى املُتعلِّقة ب�الأوق�ف والهب�ت والو�ش�ي� املر�شودة الأعم�ل الرب، واجلمعّي�ت اخلريّية اإذا    .2

مت تلك الدع�وى من هذه اجله�ت. ُقدِّ
اإدارته�  اأو  الع�ّمة  املُ�ش�ِهمة  ال�شركة  اإدارة  املُ�ش�همني بحق جمل�ض  ُتقّدم من  التي  الدع�وى    .3
اأ�شهم  تزيد على )%10( من جمموع  فيه� ال  املُّدعني  ُم�ش�همة  ن�شبة  ك�نت  التنفيذّية، متى 
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ال�شركة.
الطعن يف االأحك�م ال�ش�درة ب�لنفقة.   .4

م� يودعه اأمني التفلي�شة على ذّمة التفلي�شة.   .5
م� يودعه املُزايدون من ثمن العق�ر.   .6

م� تودعه اجله�ت احلكومّية االحت�دّية واملحلية على ذّمة ذوي ال�ش�أن.   .7
طلب اإ�شه�ر اأو اإثب�ت االإ�شالم.   .8

الت�شديق على طلب االإع�نة االجتم�عّية.   .9
طلب حتقيق الوف�ة والوراثة.   .10

الدعوى املُقّدرة القيمة
املادة )14( 

للدعوى  الت�بعة  املدنّية  والدع�وى  االبتدائّية  املح�كم  اأم�م  املرفوعة  الدع�وى  على  ُي�شتوفى  اأ-  
 )500،000( على  قيمته�  تزيد  التي  التج�رّية  االأعم�ل  عن  الن��شئة  والدع�وى  اجلزائّية 
قيمة  من   )6%( ن�شبته  ر�شم  ال�شخ�شية،  االأحوال  دع�وى  ب��شتثن�ء  درهم،  األف  خم�شمئة 

الدعوى، على اأال يقل مقدار هذا الر�شم عن )500( خم�شمئة درهم، وال يزيد على:
 )500.000( على  تزيد  ال  الدعوى  قيمة  ك�نت  اإذا  درهم  األف  ع�شرين   )20.000(   . 1

خم�شمئة األف درهم.
 )500.001( بني  ترتاوح  الدعوى  قيمة  ك�نت  اإذا  درهم  األف  ثالثني   )30.000(   . 2

خم�شمئة األف وواحد درهم اإلى )1.000.000( مليون درهم.
)40.000( اأربعني األف درهم اإذا ك�نت قيمة الدعوى تزيد على )1.000.000( مليون    . 3

درهم.
ُي�شتوفى على الدع�وى الن��شئة عن االأعم�ل التج�رّية املرفوعة اأم�م املح�كم االبتدائّية التي  ب-  
تكون قيمته� )500.000( خم�شمئة األف درهم اأو اأقل ر�شم ن�شبته )%6( من قيمة الدعوى، 
على اأال يقل مقدار هذا الر�شم عن )500( خم�شمئة درهم وال يزيد على )20.000( ع�شرين 

األف درهم، ويتم ا�شتيف�ء هذا الر�شم على النحو الت�يل:
ُي�شتوفى من املُّدعي عند قيد الدعوى ر�شم ن�شبته )%6( من قيمة الدعوى على اأال يقل    .1
اآالف  خم�شة   )5000( على  يزيد  وال  درهم  خم�شمئة   )500( عن  الر�شم  هذا  مقدار 

درهم، وُي�ش�ف هذا الر�شم اإلى م�ش�ريف الدعوى املحكوم به�.
ُي�شتوفى من املحكوم عليه بُحكم نه�ئي ر�شم ن�شبته )%6( من قيمة املبلغ املحكوم به،   .2
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على اأال يقل مقدار هذا الر�شم عن )500( خم�شمئة درهم وال يزيد على )15.000( 
خم�شة ع�شر األف درهم.

املُط�لبة  قيمة  تزيد  التي  االبتدائّية  املح�كم  اأم�م  املرفوعة  الُعّم�لية  الدع�وى  على  ُي�شتوفى  ج-  
فيه� على )100.000( مئة األف درهم ر�شم ن�شبته )%5( من قيمة الدعوى، على اأال يزيد 

مقدار هذا الر�شم على )20.000( ع�شرين األف درهم.
ُت�شتوفى على الدع�وى والطلب�ت التي ُتقّدم اإلى املح�كم االبتدائّية الواردة يف اجلدول رقم  د-  

�شوم املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منه�. )1( املُلحق بهذا الق�نون، الرُّ
�شوم الن�شبّية على التنفيذ الرُّ

املادة )٣5(
يف  ال�ش�درة  التنفيذّية  ال�ّشندات  ب��شتثن�ء  التنفيذّية،  ال�ّشندات  تنفيذ  طلب  على  ُي�شتوفى  اأ-  
الدع�وى الن��شئة عن االأعم�ل التج�رّية التي ال تزيد قيمته� على )500.000( خم�شمئة األف 

درهم، ر�شم ن�شبته )2%( من القيمة التي ُيطَلب التنفيذ الأجله�.
ن�شبته )%20( من  ر�شم  التنفيذ  فُي�شتوفى من ط�لب  النقود،  به من غري  املحكوم  ك�ن  اإذا  ب-  

الر�شم املُ�شتوفى على الدع�وى اأم�م املح�كم االبتدائّية.
ال يجوز اأن يقل الر�شم الذي يتم ا�شتيف�وؤه وفقً� الأحك�م الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه امل�دة  ج-  
يف  التنفيذ  وُي�شتثنى  درهم،  اآالف  خم�شة   )5000( على  يزيد  وال  درهم  مئتي   )200( عن 

الدع�وى الُعّم�لية من احلد االأدنى املُقّرر لهذا الر�شم.
االأعم�ل  عن  الن��شئة  الدع�وى  يف  ال�ش�درة  التنفيذّية  ال�ّشندات  تنفيذ  طلب  على  ُي�شتوفى  د-  
التج�رّية التي ال تزيد قيمته� على )500.000( خم�شمئة األف درهم ر�شم مقداره )2000( 

األفي درهم، ويتم ا�شتيف�ء هذا الر�شم على النحو الت�يل:
درهم  األف   )1000( مقداره  ر�شم  التنفيذ  ملف  قيد  عند  التنفيذ  ط�لب  من  ُي�شتوفى    .1

وُي�ش�ف هذا الر�شم اإلى م�ش�ريف التنفيذ.
ّده ر�شم مقداره )1000( األف درهم عند اإمت�م اإجراءات التنفيذ. ُي�شتوفى من املُنّفذ �شِ   .2

�شوم تخفي�ص ِقَيم بع�ص الرُّ
املادة )2(

ُتخّف�ض قيمة الر�شمني املن�شو�ض عليهم� يف البندين )72( و)74( من اجلدول رقم )1( املُلحق 
ب�لق�نون االأ�شلي، لُت�شبح )500( خم�شمئة درهم بداًل من )2000( األفي درهم.
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ال�ّشريان والّن�شر
املادة )٣(

ُيعمل بهذا الق�نون اعتب�رًا من ت�ريخ 15 اأبريل 2019، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 م�يو 2019م
املوافــــــــــــــــــــــق 25 رم�ش�ن 1440هـ
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قانون رقم )٣( ل�شنة 2٠1٩
ب�شاأن

اإلغاء ُملتقى زايد بن حمّمد العائلي
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطالع على الق�نون رقم )10( ل�شنة 2017 ب�ش�أن ُملتقى زايد بن حمّمد الع�ئلي،

ُن�شدر القانون التايل:
اإلغاء املُلتقى

املادة )1(
ُيلغى مُبوجب هذا الق�نون »ُملتقى زايد بن حمّمد الع�ئلي« املُن�ش�أ مبوجب الق�نون رقم )10( ل�شنة 

2017 املُ�ش�ر اإليه. 

ال�ّشريان والّن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا الق�نون من ت�ريخ �شُ

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 م�يو 2019م
املوافـــــــــــــــــــــــق 25 رم�ش�ن 1440هـ
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مر�شوم رقم )2٣( ل�شنة 2٠1٩
بت�شكيل

جمل�ص اأمناء جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�شحية
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي

والعلوم  للطب  را�شد  بن  حممد  ج�معة  ب�إن�ش�ء   2016 ل�شنة   )7( رقم  الق�نون  على  االطالع  بعد 
ال�شحية،

وعلى املر�شوم رقم )23( ل�شنة 2016 بت�شكيل جمل�ض اأمن�ء ج�معة حممد بن را�شد للطب والعلوم 
ال�شحية، 

نر�شم ما يلي:
ت�شكيل جمل�ص الأمناء

املادة )1(
ال�شيخ  �شمو  برئ��شة  ال�شحية،  والعلوم  للطب  را�شد  بن  اأمن�ء ج�معة حممد  ُي�شّكل جمل�ض  اأ-  

اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم، وُع�شوّية ُكل من:
ن�ئبً� للرئي�ض الدكتورة/ رجـــ�ء عـي�شـى القـــرق      .1

ع�شوًا مع�يل/ عبدالرحمن حممد العويـ�ض               .2
ع�شوًا مع�يل/ حميـــد حممـــد القـط�مـــي      .3
ع�شوًا ال�شّيد/ عبداهلل عبدالرحمن ال�شيب�ين      .4
ع�شوًا الدكتور/ عبـداهلل حممــــد الكــــرم      .5
ع�شوًا الدكتور/ ع�مـــر اأحمـــد �شريـــف      .6
ع�شوًا الربوفي�شور/ اإيـــ�ن اأنــدرو جريـر            .7
ع�شوًا الدكتور/ علـــوي ال�شيــــخ علــــي      .8

وذلك ملدة )3( ثالث �شنوات ق�بلة للتجديد.  
اإذا انتهت ُمّدة ُع�شوّية اأع�ش�ء جمل�ض اأمن�ء اجل�معة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة،  ب-  
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ومل يتم اإع�دة ت�شكيل املجل�ض، ف�إّنه ي�شتمر يف هذه احل�لة اأع�ش�ء جمل�ض اأمن�ء اجل�معة يف 
هم حلني اإع�دة تعيينهم اأو تعيني اأع�ش�ء ُجُدد بداًل عنهم. اأداء مه�مِّ

ال�ّشريان والّن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا املر�شوم من ت�ريخ �شُ

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 م�يو 2019م
املوافــــــــــــــــــــــــق 25 رم�ش�ن 1440هـ
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مر�شوم رقم )24( ل�شنة 2٠1٩
بتعيني

قا�ٍص يف حماكم مركز دبي املايل العاملي
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطالع على الق�نون رقم )9( ل�شنة 2004 ب�ش�أن مركز دبي امل�يل الع�ملي وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )12( ل�شنة 2004 ب�ش�أن حم�كم مركز دبي امل�يل الع�ملي وتعديالته، 

نر�شم ما يلي:
تعيني القا�شي

املادة )1(
ُيعنّي ال�شّيد/ وين �شتيوارت مارتن، ق��شيً� يف حمكمة اال�شتئن�ف، لدى حم�كم مركز دبي امل�يل 

الع�ملي. 

ال�ّشريان والّن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا املر�شوم من ت�ريخ �شُ

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 م�يو 2019م
املوافـــــــــــــــــــــــق 25 رم�ش�ن 1440هـ
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مر�شوم رقم )25( ل�شنة 2٠1٩
بتعيني

قا�ٍص يف حماكم مركز دبي املايل العاملي
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد االطالع على الق�نون رقم )9( ل�شنة 2004 ب�ش�أن مركز دبي امل�يل الع�ملي وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )12( ل�شنة 2004 ب�ش�أن حم�كم مركز دبي امل�يل الع�ملي وتعديالته، 

نر�شم ما يلي:
تعيني القا�شي

املادة )1(
ال�شّيد/ روبرت �شينتون فرين�ص، ق��شيً� يف حمكمة اال�شتئن�ف، لدى حم�كم مركز دبي  ُيعنّي 

امل�يل الع�ملي. 

ال�ّشريان والّن�شر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا املر�شوم من ت�ريخ �شُ

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 م�يو 2019م
املوافـــــــــــــــــــــــق 25 رم�ش�ن 1440هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )16( ل�شنة 2٠1٩
بت�شكيل

جلنة تنظيم تداول املواد البرتولّية يف اإمارة دبي
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص املجل�ص التنفيذي

بعد االطالع على الق�نون االحت�دي رقم )14( ل�شنة 2017 ب�ش�أن تداول املواد البرتولّية والئحته 
التنفيذّية،

وعلى الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�ض تنفيذي الإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )19( ل�شنة 2009 ب�إن�ش�ء املجل�ض االأعلى للط�قة،

وعلى املر�شوم رقم )36( ل�شنة 2009 بت�شكيل املجل�ض االأعلى للط�قة وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 ب�ش�أن حوكمة املج�ل�ض واللج�ن الت�بعة حلكومة دبي،

قررنا ما يلي:
ت�شكيل اللجنة

املادة )1(
من  وُتوؤّلف  البرتولّية«،  املواد  تداول  تنظيم  »جلنة  ُت�شّمى  جلنة  دبي  اإم�رة  يف  ُت�شّكل  اأ-  

ُمثِّلني عن اجله�ت الت�لية:
وزارة الداخلّية.   .1

ن�عة. وزارة الط�قة وال�شِّ   .2
الهيئة االحت�دّية للُموا�شالت الربّية والبحرّية.   .3

املجل�ض االأعلى للط�قة.   .4
�ُشرطة دبي.   .5

االإدارة الع�ّمة للدف�ع املدين يف دبي.   .6
بلدّية دبي.   .7

رق واملُوا�شالت. هيئة الطُّ   .8
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دائرة التنمية االقت�ش�دّية.   .9
دائرة جم�رك دبي.   .10

ُغرفة جت�رة و�شن�عة دبي.   .11
ُموؤ�ّش�شة دبي للبرتول.   .12

�شركة برتول االإم�رات الوطنّية املحدودة )اإينوك(.  .13
ُموؤ�ّش�شة املوانئ واجلم�رك واملنطقة احُلّرة.   .14

�ُشلطة مدينة دبي املالحّية.   .15
وُي�ش�ر اإليه� فيم� بعد بـِ »اللجنة«.  

تتم ت�شمية ُمثِّلي اجله�ت املُ�ش�ر اإليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة من قبل م�شوؤويل تلك  ب-  
د رئي�ض  اجله�ت، على اأن يكونوا من ذوي اخلربة واالخت�ش��ض يف جم�ل عمل اللجنة، وُيحدِّ

املجل�ض االأعلى للط�قة رئي�ض اللجنة ون�ئبه.

اخت�شا�شات اللجنة
املادة )2(

تتولى اللجنة امله�م وال�شالحّي�ت املن�شو�ض عليه� يف الق�نون االحت�دي رقم )14( ل�شنة 2017 
االأعلى  املجل�ض  من  به�  تكليفه�  يتم  اأخرى  مه�م  واأي  مُبوجبه،  ال�ش�درة  والقرارات  اإليه  املُ�ش�ر 

للط�قة تتعلق بتنظيم تداول املواد البرتولّية.

رفع التو�شيات والتقارير
املادة )٣(

ترفع اللجنة اقرتاح�ته� وتو�شي�ته�، وكذلك تق�ريره� التي تت�شّمن نت�ئج اأعم�له� واإجن�زاته�، اإلى 
املجل�ض االأعلى للط�قة التخ�ذ م� يراه ُمن��ِشبً� ب�ش�أنه�.

تقدمي الّدعم الإداري
املادة )4(

يتولى املجل�ض االأعلى للط�قة تقدمي الّدعم االإداري وامل�يل الالزم لتمكني اللجنة من القي�م ب�مله�م 
واالخت�ش��ش�ت املنوطة به�.
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اإ�شدار القرارات التنفيذّية
املادة )5(

ُي�شدر رئي�ض املجل�ض االأعلى للط�قة القرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار.

ال�ّشريان والّن�شر
املادة )6(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �شُ

حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�شدر يف دبي بت�ريخ 2 يونيو 2019م
املوافــــــــــــــــــــق 28 رم�ش�ن 1440هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )17( ل�شنة 2٠1٩
ب�شاأن

قبول ا�شتقالة ُم�شاعد ُمدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص املجل�ص التنفيذي

بعد االطالع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�ض تنفيذي الإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )2( ل�شنة 2015 ب�ش�أن اإدارة املوارد الب�شرّية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 

دبي،
وعلى الق�نون رقم )11( ل�شنة 2016 ب�ش�أن دائرة الت�شريف�ت وال�شي�فة بدبي،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )16( ل�شنة 2008 بتعيني ُم�ش�عد ملُدير ع�م دائرة الت�شريف�ت 
وال�شي�فة،

قررنا ما يلي:
قبول ا�شتقالة ُم�شاعد املُدير العام

املادة )1(
الت�شريف�ت  دائرة  ع�م  ُمدير  ُم�ش�عد  الزعابي،  �شامل  بن  علي  اأحمد  ال�شّيد/  ا�شتق�لة  ُتقبل 

وال�شي�فة.
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ال�ّشريان والّن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار اعتب�رًا من ت�ريخ 1 يونيو 2019، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية.

حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�شدر يف دبي بت�ريخ 2 يونيو 2019م
املوافــــــــــــــــــــق 28 رم�ش�ن 1440هـ
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قرار اإداري رقم )41( ل�شنة 2٠1٩
بتحديد ثمن دواء التهاب الكبد الوبائي

يف �شيدليات هيئة ال�شحة بدبي
__________

املدير العام

بعد االطالع على الق�نون رقم )14( ل�شنة 2009 ب�ش�أن ت�شعري اخلدم�ت احلكومية يف اإم�رة دبي 
وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�ش�أن النظ�م امل�يل حلكومة دبي،
وعلى الق�نون رقم )6( ل�شنة 2018 ب�ش�أن هيئة ال�شحة يف دبي،

وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2012 ب�عتم�د اآلية ت�شعري خدم�ت هيئة ال�شحة يف دبي،
وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2018 ب�ش�أن اإن�ش�ء املوؤ�ش�ش�ت الت�بعة لهيئة ال�شحة يف دبي وحتديد 

اخت�ش��ش�ته�،
وعلى املر�شوم رقم )18( ل�شنة 2018 بتعيني ُمدير ع�م هيئة ال�شحة يف دبي،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )18( ل�شنة 2018 ب�عتم�د الهيكل التنظيمي لهيئة ال�شحة يف 
دبي،

وعلى القرار االإداري رقم )148( ل�شنة 2014 ب�ش�أن ر�شوم اخلدم�ت ال�شحية،
وعلى اعتم�د دائرة امل�لية حلكومة دبي يف 2019/2/12،

وبن�ًء على م� تتطلبه م�شلحة العمل،

قررنا ما يلي:
حتديد ثمن الدواء

املادة )1(
النحو  على  بدبي،  ال�شحة  لهيئة  الع�ئدة  ال�شيدلي�ت  يف  الوب�ئي  الكبد  الته�ب  دواء  ثمن  يحدد 

الت�يل:
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الإلغاء
املادة )2(

ُيلغى كل قرار اأو حكم يخ�لف اأو يتع�ر�ض مع اأحك�م هذا القرار.

ال�شريان والن�شر
املادة )٣(

ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حميد القطامي
املدير العام

�شدر يف دبي بت�ريخ 13 م�ر�ض 2019م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 رجب 1440هـ

New price

S.NO:

1

Item

MAVIRET

MOH price

77,349.50

DHA Proposed price

77,349.50
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