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 م ١٩٩٩لسنة ) ٦٠(قانون رقم
 بشأن المنشآت الطبية والصحية  الخاصة

 
 -:باسم الشعب

 -:رئيس الجمهورية
 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية -
 .قة مجلس النوابوبعد مواف-

 :أصدرنا القانون اآلتي نصه
 الفصل األول

 التسمية والتعاريف
 ).قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة(يسمى هذا القانون) ١(مادة
دل                      تكون لأللفاظ ) ٢(مادة الم ت ا م ام آل منه واردة أم اني ال ة المع ارات التالي  والعب

 -:القرينة على خالف ذلك
 .اليمنيةالجمهورية  :الجمهورية
 .وزارة الصحة العامة :الوزارة

 .وزير الصحة العامـة :الوزيــر
 .الالئحة التنفيذية لهذا القانون :الالئحــة
مهنة الطب البشري وطب األسنان والصيدلة والمهن الفنيـة          :المهنـــة

 .المقابلة الصحية 
طبيـة  اللجنة المشكلة وفقا لهذا القانون والمعنية بالمنشـآت ال         :اللجنـــة

 .والصحية الخاصة
هي اإلدارة العامة للمنشآت الطبية والصحية الخاصة في         :اإلدارة المختصة 

 .الوزارة وفروعها في المحافظات وأمانة العاصمة
الصـحية   نقابة األطباء والصيادلة ونقابـة المهـن الفنيـة        : النقابة المعنية 

  .المقابلة
لـى المرضـى أو     كل مكان معـد للكشـف ع       :المنشآت الطبية والصحية  

صـرف أو تحضـير      عالجهم أو تمريضهم أو إلجراء الفحوصـات  او        
المستحضرات الصيدالنية وكذا المساهمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية         

 -:األولية وتشمل
 . مراكز السمعيات والبصريات الطبية-٧  المستشفيات-١ 
 . مراكز العالج الطبيعي وإعادة التأهيل-٨  المستوصفات-٢ 
  معامل األسنان-٩  المراكز الطبية-٣ 
  العيادات الطبية-١٠    مراكز األشعة-٤ 
  الصيدليات-١١   المختبرات الطبية-٥ 
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  مراكز الطب الرياضي- ٦  
 -عيادات القبالة والتوليـد الطبيعـي     ( المنشآت الفنية الصحية المقابلة    -١٢

 ). مخازن األدوية وغيرها–عيادات اإلسعاف األولية 
هو الوثيقة الصادرة من اإلدارة المختصة لتأسـيس وتشـغيل           :يصالترخ

 .المنشآت الطبية أو الصحية الخاصة
 الفصل الثاني
 األهــداف

 ٠:يهدف هذا القانون إلى) ٣(مادة
تنظيم خدمات المنشآت الطبية والصـحية الخاصـة وفـق ضـوابط              -١

لـك  ومعايير علمية وفنية حديثة وبما يكفل االرتقـاء بطبيعـة ونوعيـة ت            
 .الخدمات اإلنسانية

تشجيع عملية استثمار القطاع الخاص في مجـال الخـدمات الطبيـة             -٢
 .والصحية وبشكل خاص الخدمات الطبية والصحية التخصصية

تنظيم وتعزيز الرقابة والكشف الدوري على طبيعة ودور كل منشـاة            -٣
طبية وصحية خاصة للتأكد من ممارسة نشاطها المحدد وفق هذا القـانون            

 .ئحة المنظمة لهوالال
نشر الخدمات الطبية والصحية الخاصة في المدن واألريـاف وبمـا            -٤

يمكن المرضى من الحصول على تلك الخدمات بسهولة ويسـر وبتكلفـة            
 .معقولة تتناسب مع كرامة المهنة ونوعية الخدمات المقدمة

الحد من الممارسات والسلوكيات التي تتنـافى وأدبيـات وأخالقيـات            -٥
 .المهنة

هام في عملية التوعية والوعي الصحي وتقديم خـدمات الرعايـة           االس -٦
 .الصحية األولية

 الفصل الثالث
 إنشاء وتشكيل اللجنة المعنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة

معنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة في كل مكتب مـن          لجنة  تنشأ  ) ٤(مادة
ظات وتشكل على النحو    مكاتب الشئون الصحية في أمانة العاصمة والمحاف      

 -:التالي
 رئيسا  . مدير عام مكتب الشئون الصحية بالمحافظة-١
 مقررا  مدير إدارة المنشآت الطبية والصحية الخاصة-٢
 عضوا   . مدير إدارة الخدمات الطبيـة-٣
 عضوا   .يلغ مدير إدارة الهندسة والتش-٤
 عضوا   .ممثل عن المنشآت الطبية الخاصة-٥
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 أعضاء    .ن النقابة المعنية ممثالن ع-٦
 -:تتولى اللجنة المهام التالية) ٥(مادة

دراسة الطلبات المقدمة بشأن تراخيص المنشـآت الطبيـة والصـحية           -١ 
 .الخاصة والبت  فيها

النظر في تقارير التفتيش الـدوري ورفـع مقترحاتهـا إلـى اإلدارة             -٢ 
 .الفينالمختصة بأي إجراءات أو عقوبات ترى اتخاذها ضد المخ

تشكيل لجان التحقيق بالتنسيق مع اإلدارة المختصة للنظر في الشكاوى          -٣ 
والتظلمات المقدمة أو المحالة إليها واتخاذ اإلجراءات القانونيـة الالزمـة           

 .بذلك وفقا لالئحة المنظمة لهذا القانون
اقتراح ما تراه ضروريا لتطوير وتفعيل مهامهـا وتقـديمها لـإلدارة            -٤ 

 .المختصة
 -: منح تراخيص للمنشآت التالية-٥ 
 .العيادات الطبية. أ 
 .مراكز العالج الطبيعي وإعادة التأهيل. ب 
 .معامل األسنان. ج 
 .مراكز الطب الرياضي. د 
 .مراكز السمعيات والبصريات الطبية.هـ 
 .الصيدليات. و 
 .المنشآت الفنية الصحية المقابلة. ز 
 .ر عام مكتب الشئون الصحيةعلى أن يمهر الترخيص بتوقيع مدي 
 رفع طلبات تراخيص المستشفيات والمستوصفات والمراكـز الطبيـة          -٦ 

ومراكز األشعة والمختبرات إلى اإلدارة المختصة بالوزارة مشفوعة برأي         
اللجنة على أن تمنح تراخيص تلك المنشآت مـن قبـل اإلدارة المختصـة     

 .بالوزارة ممهورة بتوقيع الوزير
لجنة الحق في دعوة من ترى االستعانة به مـن ذوي االختصـاص             ل. أ) ٦(مادة

 .لحضور جلساتها دون أن يكون لهم حق التصويت
 .تبين الالئحة نظام أعمال اللجنة. ب 

 الفصل الرابع
 شروط تأسيس أو تشغيل المنشآت الطبية والصحية الخاصة

كون  طبية أو صحية خاصة أن ي      منشاةيشترط في من يؤسس أو يشغل       ) ٧(مادة
 حاصال على الترخيص  من اإلدارة المختصة وفقا للشروط واإلجراءات 

 .الواردة في هذه القانون والئحته التنفيذية

 
٥٢٧



 
منشئات طبية وصحية خاصة

على المتقدم بطلب ترخيص لتأسيس أو تشغيل منشاة طبيـة اسـتثمارية      ) ٨(مادة
 -:استيفاء النماذج الخاصة التي تعدها اإلدارة المختصة مع بيان األتي

 .يصاسم طالب الترخ -
 .نوعية المنشآة -
 .التخصصات الطبية التي تمارس فيها -
 .عدد األسرة والتجهيزات  -
كما يجب إرفاق مخطـط األرض المـراد إقامـة المنشـآت عليهـا               -

والرسومات الهندسية للمباني إلى جانب عقد اإليجـار أو وثيقـة الملكيـة             
 .هللمبنى المراد استخدام

 طبية استثمارية التقدم إلى اإلدارة       بطلب ترخيص منشاة   معلى المتقد . أ) ٩(مادة
والحصول علـى موافقـة     ) ٨(المختصة بطلبة مستوفيا ما ورد في المادة      

اللجنة قبل التقدم إلى الهيئة العامة لالستثمار للحصول علـى التـرخيص            
بتأسيس أو تشغيل المنشآة وعلى اللجنة إبداء رأيها في الطلب خالل شـهر             

على الهيئة العامة لالستثمار التأكـد مـن        من استالمها للمستندات كاملة و    
 .موافقة اللجنة قبل النظر في منح الترخيص المطلوب

إذا تقدم طالب الترخيص لمنشاة استثمارية  إلى الهيئة العامة لالستثمار           . ب 
قبل الحصول على موافقة اللجنة فيتعين على الهيئـة العامـة لالسـتثمار             

 اللجنة للبت فيه خالل شـهر مـن         إرسال الطلب مع المستندات كاملة إلى     
 .تقديم الطلب

على اإلدارة المختصة رفع الطلبات المقدمة إليها لمنح ترخيص إنشاء          . ج 
او تشغيل منشاة إلى اللجنة للبت فيها خالل مدة أقصـاها أسـبوعين مـن               

 .تاريخ تقديم الطلب
يـتم  تحدد كل منشاة أجور اإلقامة والخدمات الطبية التـي تقـدمها و           ) ١٠(مادة

اإلعالن عن هذه األجور بقوائم معتمدة من اللجنة في أماكن بارزة يسـهل             
على العاملين  والمرضى اإلطالع عليها وعلى المنشـآة االلتـزام بهـذه             

 .األجور وعدم إدخال أي تعديالت عليها إال بموافقة اللجنة
 – مستوصـف    – مستشـفى    –شآة الطبية والصحية الخاصة     نعلى الم ) ١١(مادة

طبي االسهام الفعال لتقديم خدمات الرعاية الصحية األولية بما فيها          مركز  
رعاية األم والطفل والتثقيف الصحي والرفع من مستوى الكـادر الطبـي            

 .والصحي لديها
يحظر نقل ملكية أي ترخيص لمنشأة طبية إلى شخص آخـر إال بعـد              ) ١٢(مادة

خص لـه تـؤول   موافقة كتابية من اإلدارة المختصة وفي حالة وفاة المـر      
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ملكية المنشأة المعمدة من المحكمة إلى الورثة الشرعيين ، وعليهم تقـديم            
 .طلب إلى اإلدارة المختصة لتحويل الترخيص إليهم

 منشأة طبية أو صحية تشغيل ذوي المهـن إال بعـد            أليال يجوز   . أ) ١٣(مادة
حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة وعليهم إفادة اإلدارة المختصة بمن          
يتم تشغيلهم ورقم وتاريخ ترخيص كل منهم كما تخطرها بأي تغيير يطرأ            

 .على العاملين بها
على المنشأة الخاصة التقيد بقانون العمل والئحته وكـذا التشـريعات           . ب 

 .المنظمة للنسب المحددة في توظيف العمالة اليمنية واألجنبية
عاملين لديها وإفادة   على المنشأة الطبية الخاصة تحرير عقود عمل مع ال        . ج 

 .اإلدارة المختصة بصورة من تلك العقود
على المنشأة الطبية والصحية الخاصة االلتزام بنظـام اإلحصـائيات          ) ١٤(مادة

والتبليغات طبقا للنماذج المعدة من قبل الوزارة شهريا وسـنويا ، وعليهـا        
ـ            راض إبالغ اإلدارة المختصة عن أي حالة مرضية وبائية وفقا لقائمة األم

ساعة مـن   ٢٤الوبائية المقرة أو أي حالة وفاة وبائية في المستشفى خالل           
اكتشافها او حدوثها ، وكذا تبليغ الجهات األمنية المختصة في حالة استقبال            

 .أي حالة جنائية او مشتبه  فيها
ال يجوز تغيير او نقل مكان أو نشاط المنشأة إال بموافقة كتابيـة مـن               ) ١٥(مادة

 المراكز السمعية   – معامل األسنان    –ختصة عدا العيادات الطبية     اإلدارة الم 
 مراكـز الطـب     - مراكز العالج الطبيعي وإعـادة التأهيـل       –البصرية  
 المنشأة الفنية  الصـحية المقابلـة وعلـيهم إشـعار اإلدارة             –الرياضي  

المختصة شريطة توافر نفس الشروط الفنية الخاصـة بالمنشـأة الجديـدة            
 . المختصة بالموقع الجديدوإبالغ اإلدارة

على المنشأة الطبية والصحية  الخاصة االلتـزام بالقواعـد المنظمـة            ) ١٦(مادة
 .للدعاية  واإلعالن المنصوص عليها في الالئحة

 .يجدد ترخيص المنشأة كل سنتين من اإلدارة المختصة) ١٧(مادة
 الفصل الخامس

 الشروط الفنية للمنشآت الطبية  والصحية الخاصة
يشترط في المبنى الذي يستخدم أو يعد كمنشأة أن يسـتوفي الشـروط             ) ١٨(دةما

والمواصفات الصحية المطلوبة فيه حسب نوع وطبيعة المنشأة مثل تـوفر           
وسائل  التخلص السليم واألمن من النفايات والمخلفـات الخطـرة وكـذا             

 .هالمواصفات الهندسية وغيرها من الشروط المبينة في هذا القانون والئحت
 والتجهيـزات   تيجب أن يحتوي  على اإلمكانيـا      : المستشفى العام   . أ) ١٩(مادة

والكوادر الالزمة لتقديم الخدمات التشخيصية والعالجية للمرضى على أن         
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ال يقل عدد األسرة فيه عن ثالثين سريرا و يتـوفر فيـه فـروع الطـب                 
ـ          (األساسية راض جراحة عامة ، جراحة نساء ووالدة، أمراض باطنية ، أم
 -:كحد أدنى وأن تتوفر فيه الشروط التالية) أطفال

أن يكون بناء مستقال له مدخل واسع وعدة مخارج مع تـوفر            : المبنى -١
حديقة  لتنزه المرضى مزودا بإنارة إضافية وتكييف أو تدفئة مـع تـوفر              
مصاعد كافية للعاملين والمرضى وكذا متطلبات السالمة لمكافحة الحريق         

 والمواصفات الفنية والهندسية المنصوص عليها فـي        وغيرها من الشروط  
 .الالئحة

 -:وأن يحتوي المستشفى العام على األقسام والخدمات التالية
قسم االستقبال والعيادات الخارجية واإلسعاف والطـوارئ والعنايـة          .  أ

المركزة  والعمليات وأقسام الرقود شريطة أن تكون أقسام رقـود النسـاء             
 .منفصلة عن الرجال

م الخدمات التشخيصية العامة كالمختبرات وبنـك الـدم واألشـعة           قس .  ب
 .وغيرها من الوسائل التشخيصية

 .الصيدلية الداخلية. ج
ثالجة لحفظ الموتى وغيـر ذلـك مـن المرافـق الخدميـة الملحقـة               . د

 .والمنصوص عليها في الالئحة
 -: اإلدارة والكوادر-٢

أن يكون طبيبا اختصاصيا    يشترط من يدير المستشفى فنيا      : مدير المستشفى 
 .أو طبيبا ممارسا ال تقل خبرته  عن خمس سنوات

  -:ويشترط في رؤساء األقسام
 أطباء متخصصين مع خبرة ال تقـل عـن      اأن يكونو :األقسام العالجية  -١

 عـن   لثالث سنوات أو أطباء ممارسين في نفس التخصصات ولمدة ال تق          
 .خمس سنوات

ال على مؤهل البكالوريوس فـي      أن يكون حاص  : المختبرات وبنك الدم   -٢
 .المختبرات الطبية مع خبرة  ال تقل عن سنتين

أن يكون اختصاصيا في التشخيص مع خبرة ال تقل عن ثالث           : األشعة -٣
 .سنوات أو طبيبا ممارسا في األشعة لمدة ال تقل عن خمس سنوات

أن يكون اختصاصيا مع خبرة ال تقل عن ثالث سـنوات أو            : التخدير   -٤
 .سا في التخدير لمدة ال تقل عن خمس سنواتطبيبا ممار

 .أن يكون صيدالنيا مع خبرة ال تقل عن سنتين: الصيدلية -٥
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 علـى   ةأن يكون ممرضا او ممرضة حاصال او حاصـل        : التمريض -٦
بكالوريوس تمريض مع خبرة ال تقل عن سنة أو دبلوم تمريض مع خبرة             

خـدمات   تمريض تتناسب مـع      ةال تقل عن ثالث سنوات وأن تتوفر هيئ       
 .المستشفى وتنظم الالئحة الشروط األخرى الواجب توافرها

 والتجهيزات  تيجب أن يحتوي  على اإلمكانيا     : المستشفى التخصصي  .  ب
التشخيصية  والعالجية والكادر التخصصي لتخصص واحد فقط على أ ن           

سريرا ويجـوز ألي مـن المستشـفيات        ) ٢٠(ال يقل عدد األسرة فيه عن     
بع التخصصي النوعي أن تضم أكثر من تخصـص         االستثمارية ذات الطا  

وتنطبق عليها نفس االشتراطات الفنية والصحية األخـرى الـواردة فـي            
 .من هذه المادة وتحدد الالئحة تفاصيل ذلك) أ(الفقرة

يجب أن يقوم بتقديم الخدمات التشخيصية والعالجية وال        : المستوصف) ٢٠(مادة
ديره فنيا طبيب اختصاصي او     ي يقل عدد األسرة فيه عن عشرة أسرة وأن       

طبيب ممارس وأن يكون مستوفيا لكافة الشروط الفنية الصحية المحددة في           
الالئحة وأن يقتصر انتشارها على األرياف أو المدن التي ال تتوفر فيهـا             

 .مستشفيات
يجب أن يقدم الخدمات الطبية  والعالجية وال يحتـوي           : المركز الطبي ) ٢١(مادة

 المرضى وأن ال يقوم بإجراء العمليات ويجب أن يـديره          إليواءعلى أسرة   
فنيا طبيب اختصاصي أو طبيب ممارس على أن تتوفر فيه االشـتراطات            

 .الفنية والصحية والمعدات الالزمة المحددة في الالئحة
يقوم بإجراء الفحوصات المختبرية للمرضى وتتوفر فيه       :المختبر الطبي ) ٢٢(مادة

صة لذلك ويديره فنيا من ذوي التخصصات  في         األجهزة والمعدات المخص  
مجال المختبرات مصرح له بمزاولة المهنة وتنظم الالئحة نشاط ونوعيـة           

 .المختبرات والفحوصات المسموح له القيام بها
تجري فيها الفحوصات أو العالج باألشـعة ويجـب أن   :مراكز األشعة ) ٢٣(مادة

ة للشـروط الفنيـة     يكون المبنى والتجهيزات المخصصة لـذلك مسـتوفي       
ويعمل فيها ويديرها اختصاصـيون     ) الحماية وغيرها (والصحية والهندسية 

 .في مجال األشعة التشخيصية أو العالجية مصرح لهم بمزاولة المهنة 
تقوم بتحضير الوصفات الطبية وصرف األدوية وفقا لوصفة        :الصيدلية) ٢٤(مادة

ذيـة وحليـب األطفـال       وأغ التجميلطبية وبيع المستلزمات الطبية ومواد      
 .ويعمل فيها ويديرها صيدالني حاصل على ترخيص مزاولة المهنة

 :العيادات الطبية) ٢٥(مادة
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كشـف ومعاينـة    ( تقوم بتقديم الخـدمات الطبيـة     :عيادة الطب البشري  . أ 
من قبل طبيب حاصل على ترخيص مزاولة المهنة وتتوفر فيهـا           ) وعالج

 .الشروط المحددة في الالئحة
تقدم فيها خدمات عالجية لمرضى الفم واألسنان       : ادة الفم واألسنان  عي. ب 

ويجب أن يتوفر فيها التجهيزات الالزمة لتقديم الخدمة وأن يتولى العمـل            
 .فيها أطباء حاصلون على ترخيص مزاولة المهنة

وتتـوفر  ) التركيبات( تتم فيها صناعة األسنان واألطقم    :معامل األسنان ) ٢٦(مادة
ة والمعدات الالزمة وفقا لما تحدده الالئحة ويتولى العمل فيهـا           فيها األجهز 

 .فني حاصل على ترخيص مزاولة المهنة
يتم فيها فحـص وتركيـب األجهـزة        :مراكز البصريات والسمعيات  )  ٢٧(مادة

البصرية أو السمعية وفقا لوصفة طبية ويجب أن يتوفر فيهـا التجهيـزات        
فنيون في هذا المجال حاصلون على      الضرورية الالزمة ويتولى العمل فيها      

 .تراخيص مزاولة المهنة
تقوم بتقـديم خـدمات العـالج       :مراكز العالج الطبيعي وإعادة التأهيل    ) ٢٨(مادة

الطبيعي للمرضى وفقا إلرشادات طبية شريطة أن تتوفر فيها التجهيـزات           
والشروط الصحية الالزمة التي تحددها الالئحة  ويشرف على نظام عملها           

 .اصي في هذا المجال حاصل على ترخيص مزاولة المهنةاختص
يجب أن تقدم الخدمات العالجيـة والطبيعيـة        :مراكز الطب الرياضي  ) ٢٩(مادة

شريطة أن يتوفر فيها األجهزة والمعدات الالزمة ويعمل فيها اختصاصيون          
 .في الطب الرياضي حاصلون على ترخيص مزاولة المهنة

تقوم بتقديم خدمات صـحية مقابلـة       :حية المقابلة   المنشآت الفنية الص  ) ٣٠(مادة
شريطة أن يعمل فيها ويديرها كادر مؤهل وحاصل على ترخيص مزاولة            

 -:المهنة  وان يتقيد بنظام اإلحالة واإلرشادات الطبية وتشمل 
 .عيادات اإلسعافات األولية. أ 
 .المختبرات األساسية. ب 
 .مخازن األدوية. ج 
 .والتوليد الطبيعيعيادات القبالة . د 
 .أي منشأة صحية مقابلة أخرى.هـ 
 .تحدد الالئحة الشروط الصحية والفنية األخرى لكل منشأة. و 

 الفصل السادس
 التفتيش والعقوبات

من هذا القانون تشكل لجان رقابة وتفتيش       ) ٥(مع مراعاة أحكام المادة   ) ٣١(مادة
صـمة بقـرار مـن    في كل محافظة  من محافظات الجمهورية وأمانة العا        
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 مع اإلدارة المختصة يـتم      قالوزير بناء على توصيات من اللجنة وبالتنسي      
اختيارها من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الصحي للتأكد من سـالمة            
تطبيق ومدى التزام المنشآت بالشروط الواردة في هذا القـانون والئحتـه            

رية عن مهامها وتبـين     وعليها موافاة اللجنة واإلدارة المختصة بتقارير دو      
الالئحة إجراءات الرقابة والتفتيش وكذا اإلجراءات الواجب اتخاذها بشـأن        

 .المنشآت المخالفة
من هذا القانون بالحبس    ) ١٨،١٣(يعاقب كل من خالف أحكام المادتين     ) ٣٢(مادة

ريـال  )٥٠٠,٠٠٠(مدة ال تزيد عن سنة أو بغرامة ماليـة ال تزيـد عـن             
 . حالة العودة تضاعف العقوبةخمسمائة الف ريال، وفي

مع مراعاة حكم المادة السابقة يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون            ) ٣٣(مادة
 .خمسين الف ريال) ٥٠,٠٠٠(بغرامة مالية ال تزيد عن

يسحب ترخيص تأسيس أو تشغيل المنشآت الطبية والصحية الخاصـة          ) ٣٤(مادة
 -:في الحاالت التالية

 . من هذا القانوناإلخالل بمادة أو أكثر -١
 .عدم التقيد باللوائح المنظمة لهذا القانون -٢
 .سقوط شرط أو اكثر من شروط الحصول على الترخيص -٣

بأية عقوبة أخرى أشد منصوص عليها       أعاله   ال تلغى العقوبات الواردة   ) ٣٥(مادة
 .في قانون آخر

قانون  من هذا ال  ) ٣٤،٣١(للمتضرر من اإلجراءات الواردة في المادتين     ) ٣٦(مادة
 .اللجوء إلى القضاء

 الفصل السابع
 أحكام عامـة

على المنشآت الطبية والصحية الخاصة القائمة والمشمولة بأحكام هـذا          ) ٣٧(مادة
القانون تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القانون فنيا خـالل سـنة              

 .وهندسيا خالل ثالث سنوات من تاريخ صدوره
هذا القانون تحـدد الالئحـة الشـروط والمعـايير          بما ال يخل بأحكام     ) ٣٨(مادة

والتجهيزات المطلوبة لكل منشأة طبية وصحية خاصة على حـدة وذلـك            
 -:على النحو التالي

مواصفات ونوعية المواد والتجهيزات والمستلزمات الطبية لكل منشـأة         . أ 
 .طبية وصحية على حدة وفقا للتخصص

مات الطبيـة  وغـرف      االشتراطات والمواصفات  الخاصـة بالخـد      . ب
 .المرضى وغيرها
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عدد ونوعية األطباء األخصائيين والعمـوم وذوي المهـن الصـحية           . ج 
 .والفنية

 .نوعية الخدمات الصحية والطبية المقدمة. د 
مع وتخزين وتوزيع الدم في حالة وجـود بنـك الـدم            جاشتراطات  . هـ 

 .شأةنبالم
 .العالج باألشعةأي اشتراطات خاصة بوجود أجهزة للتشخيص أو . و 

 
 -:رسوم تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة) ٣٩(مادة

تحدد رسوم تراخيص  المنشآت الطبية والصحية الخاصة وفقا للجدول           .  أ
 -:التالي

 رسوم التجديد لتشغيلرسوم ا رسوم تأثيث أسم المنشـــأة م

 ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مستشفى عام ١
 ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠  تخصصيمستشفى ٢
 ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ مستوصف عام ٣
 ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مركز طبـي ٤
 ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠  او عالجيتشخيصيمركز أشعة  ٥
 ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مختبر تخصصي ٦
 ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ مختبر عام ٧
 ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ مختبر أساسي ٨
 ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ مركز الطب الرياضي ٩
 ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ مركز السمعيات والبصريات ١٠
 ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ مركز العالج الطبيعي ١١
 ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ معمل أسنان ١٢
 ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ عيادة طبيب إخصائي ١٣
 ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ عيادة طبيب عــام ١٤
 ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ عيادة الفم واالسنان ١٥
 ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ عيادة أشعة تشخيصية ١٦
 ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ عيادة موجات فوق صوتية ١٧
 ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ صيدلية ١٨
 ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ مخزن أدوية ١٩
 ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ عيادة القبالة والتوليد ٢٠
 ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ عيادة إسعاف أولية ٢١
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م على كل سرير إضـافي إذا       خمسمائة ريال رسو  ) ٥٠٠(يضاف مبلغ  .  ب

 .تجاوز الحد األدنى المشار إليه في القانون
وفـي  %) ٢٥(تخفض تلك الرسوم في المدن الثانوية للمحافظات بنسبة       . ج

 %).٥٠(األرياف بنسبة
رسوم للعاملين على تنفيذ هذا القانون في الـوزارة         %) ١٠(تحدد نسبة . د

 .وتنظم الالئحة ذلك
لمكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون في ممارستهم لـذلك         يكون للموظفين ا  ) ٤٠(مادة

صفة مأموري الضبط القضائي على أن يصدر بهم قرار من وزير العـدل          
 .بناء على عرض من الوزير

تصدر الالئحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاء علـى            ) ٤١(مادة
 .عرض من الوزير

 .م هذا القانونيلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكا) ٤٢(مادة
 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٤٣(مادة

  بصنعاء-صدر برئاسة الجمهورية
 هـ١٤٢٠/رمضان/٢٣بتاريخ 
 مـ١٩٩٩/ ديسمبر/٢٩الموافق

 علي عبد اهللا صالح        
 رئيس الجمهورية        
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