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يم
ب�سم اهلل ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِ
َر َّب َنا َال ُت ِز ْغ ُق ُلو َب َنا َب ْع َد �إِ ْذ َه َد ْي َت َنا َوه َْب َل َنا مِ ن َّل ُد ْن َك
اب
َر ْح َم ًة �إِ َّن َك �أَ ْنتَ ا ْل َو َّه ُ
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قانون رقم ( )23ل�سنة  2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي
بـ ـ�إمارة �أبو ظبي والئحته التنفيذية
قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة 2006
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )23ل�سنة 2005
ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة �أبو ظبي
قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )83ل�سنة  2007يف
�ش�أن تطبيق ال�ضمان ال�صحي
على املواطنني ومن يف حكمهم – يف �إمارة �أبو ظبي
قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ()47
ل�سنة  2008بتعديل بع�ض �أحكام القرار ()25
ل�سنة  2006ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ()23
ل�سنة  2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي بـ ـ�إمارة �أبو ظبي.
القرار رقم (  )CO-014/10بتعديل بع�ض �أحكام القرار
( )25ل�سنة  2006ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم
( )23ل�سنة  2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي بـ ـ�إمارة �أبوظبي
القرار رقم ( )CO-019/10بتعديل بع�ض �أحكام القرار
( )25ل�سنة  2006ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم
( )23ل�سنة  2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي بـ ـ�إمارة �أبوظبي
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قانون رقم ( )23ل�سنة 2005
ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة �أبو ظبي
والئحته التنفيذية
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قانون رقم ( )23ل�سنة 2005
ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة �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 ( )8ل�سنة  2001ب�إن�شاء الهيئة العامة للخدماتال�صحية لإمارة �أبو ظبي،
 وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2004ب�إ�صدار قانون اخلدمة املدنية يف�إمارة �أبو ظبي،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة  1985ب�إ�صدار قانون املعامالتاملدنية وتعديالته،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1980يف �ش�أن عالقات العملوتعديالته،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )9ل�سنة  1984يف �ش�أن �شركات ووكالءالت�أمني وتعديالته،
�صفحة 2 -
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وعلى القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة  2001ب�ش�أن �إ�صدار قانون
اخلدمة املدنية يف احلكومة االحتادية،
وبنا ًء على ما عر�ض على املجل�س التنفيذي ،وموافقة املجل�س عليه،
�أ�صدرنا القانون الآتي:

الباب الأول
يف التعاريف
مادة ()1
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين الواردة قرين كل منها ما مل يدل
ال�سياق على خالف ذلك:
			
الدولة
			
الإمارة
		
املجل�س التنفيذي
			
الهيئة
			
			
املواطن
			
		
غري املواطن املقيم
			

 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
� :إمارة �أبو ظبي.
 :املجل�س التنفيذي لإم ــارة �أبو ظبي.
 :الهيئة العامة للخدمات ال�صحية لإمارة
�أبو ظبي.
 :كل من يحمل جن�سية دولة الإمارات العربية 		
املتحدة.
 :كل من ال يحمل جن�سية دولة الإمارات العربية
املتحدة ويعمل يف نطاق �إمارة �أبو ظبي ب�أجر �أ ًيا
�صفحة 3 -
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كان نوعه� ،أو يقيم بكفالة �أحد الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو 		
		
االعتباريني داخل الإمارة.
		
�صاحب العمل  :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ي�ستخدم يف نطاق الإمارة
موظفني �أو عما ًال لقاء �أجر �أ ًيا كان نوعه.
		
 :كل من يكفل غري املواطن املقيم.
		
الكفيل
� :إحدى �شركات الت�أمني العاملة بالدولة واملرخ�ص لها 		
امل�ؤمن لديه
من الهيئة بتقدمي خدمات ال�ضمان ال�صحي.
		
العالقة الت�أمينية  :العالقة التعاقدية بني �شركات الت�أمني املرخ�ص لها 		
بالعمل يف جمال ال�ضمان ال�صحي وبني �صاحب العمل 		
		
�أو الكفيل لتقدمي خدمات العالج الطبي للم�ؤمن عليهم.
		
 :من مت اال�شرتاك عنه يف نظام ال�ضمان ال�صحي.
امل�ؤمن عليه
ال�ضمان ال�صحي  :اخلدمة العالجية التي يقدمها مقدمو خدمات العالج 		
عرب من�ش�آتها ال�صحية للم�ؤمن عليهم مبوجب وثيقة 		
		
ال�ضمان ال�صحي.
		
مقدمو خدمات  :املن�ش�آت ال�صحية التابعة للقطاع احلكومي �أو اخلا�ص 		
املرخ�ص لها من الهيئة بتقدمي خدمات العالج الطبي.
العالج الطبي
وثيقة ال�ضمان  :الوثيقة التي يربمها �صاحب العمل �أو الكفيل مع ال�شركة
امل�ؤمن لديها بغر�ض تقدمي خدمات ال�ضمان ال�صحي 		
		
ال�صحي
للم�ؤمن عليه.
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الباب الثاين
يف نطاق �سريان القانون
مادة ()2
ي�سري نظام ال�ضمان ال�صحي على غري املواطنني املقيمني يف �إمارة �أبو ظبي
و�أ�سرهم وف ًقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز تطبيقه على املواطنني بالإمارة بقرار من املجل�س التنفيذي.
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �أحكام ال�ضمان ال�صحي للقادمني
بت�أ�شرية زيارة على كفالة ذويهم.

مادة ()3
ي�ستثنى من تطبيق نظام ال�ضمان ال�صحي املن�صو�ص عليه يف هذا القانون
الفئات الآتية:
 - 1موظفو امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة يف الإمارة ممن متلك من�ش�آت
مرخ�صا لها من الهيئة لتقدمي خدمات العالج الطبي ،على
طبية خا�صة
ً
�أن ي�صدر بهذا اال�ستثناء قرار من الهيئة.
 - 2زوجة املواطن غري املواطنة.
� - 3أبناء املواطنة املتزوجة من غري مواطن.
 - 4القادمون للإمارة بت�أ�شرية �سياحة.
�صفحة 5 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

 - 5الفئات الأخرى التي ي�صدر با�ستثنائها قرار من الهيئة ،بعد موافقة
املجل�س التنفيذي.

مادة ()4
مع مراعاة ما هو من�صو�ص عليه يف املادتني ( )3( ،)2من هذا القانون
يكون اال�شرتاك يف نظام ال�ضمان ال�صحي �إلزام ًيا لغري املواطنني املقيمني يف
الإمارة و�أ�سرهم ،ويكون اختيار ًيا بالن�سبة لغريهم.

مادة ()5
يلتزم �صاحب العمل باال�شرتاك يف نظام ال�ضمان ال�صحي عن جميع
العاملني لديه و�أ�سرهم يف حدود زوجة املوظف �أو العامل وثالثة من �أبنائه
ممن مل يبلغوا �سن الثامنة ع�شرة كما يلتزم الكفيل باال�شرتاك يف هذا
النظام عمن يكفلهم ممن ال ي�شملهم اال�شرتاك من جهات العمل وذلك من
تاريخ و�صولهم �إىل الدولة ،وال يجوز منح غري املواطن �إقامة �أو جتديدها،
كما ال يجوز ا�ستخدامه �إال بعد اال�شرتاك عنه يف نظام ال�ضمان ال�صحي.

الباب الثالث
يف �شركات ال�ضمان ال�صحي
مادة ()6
تتوىل ال�شركات املرخ�ص لها من الهيئة بالعمل يف جمال ال�ضمان ال�صحي
�صفحة 6 -
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تقدمي خدماتها لغري املواطنني املقيمني و�أ�سرهم وملن يرغب من غريهم.
وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد و�شروط الرتخي�ص.

مادة ()7
تلتزم �شركات ال�ضمان ال�صحي بالوفاء بقيمة عالج امل�ؤمن عليهم و�سداده
�إىل مقدمي خدمات العالج الطبي.

مادة ()8
ال يجوز ل�شركات ال�ضمان ال�صحي متلك �أو �إدارة �أو اال�شرتاك يف �إدارة
امل�ؤ�س�سات العالجية �أو تقدمي �أية خدمات عالجية كما ال يجوز ملقدمي
خدمات العالج الطبي متلك �أو �إدارة �أو اال�شرتاك يف �إدارة تلك ال�شركات.

الباب الرابع
يف مقدمو خدمات العالج الطبي
مادة ()9
تتوىل املن�ش�آت ال�صحية التابعة للقطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص تقدمي
خدمات العالج الطبي للم�ؤمن عليهم اخلا�ضعني لنظام ال�ضمان ال�صحي،
وال يجوز ملن�ش�آت القطاع اخلا�ص تويل ذلك �إال برتخي�ص من الهيئة ،وتخ�ضع
لرقابتها فيما تقدمه من خدمات يف �إطار نظام ال�ضمان ال�صحي.
وحتدد الالئحة التنفيذية املن�ش�أة التي يعالج بها كل م�ؤمن عليه.
�صفحة 7 -
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مادة ()10
يلتزم مقدمو خدمات العالج الطبي تقدمي هذه اخلدمات وف ًقا للمعايري
املهنية والأخالقية املقررة وطب ًقا للأ�ساليب الطبية املتعارف عليها مع الأخذ
يف االعتبار ما يتحقق من تقدم علمي يف هذا ال�ش�أن.

مادة ()11
يلتزم مقدمو خدمات العالج الطبي بتقدمي العالج الالزم للم�ؤمن عليهم يف
حاالت الطوارئ ثم الرجوع على ال�شركات امل�ؤمن لديها بتكلفة هذا العالج
لت�سديد قيمته.

الباب اخلام�س
يف خدمات العالج الطبي
مادة ()12
ي�شمل ال�ضمان ال�صحي الإلزامي املن�صو�ص عليه يف هذا القانون تقدمي
خدمات العالج الطبي التالية:
 - 1الفح�ص والعالج والرعاية ال�صحية الأولية يف العيادات واملراكز لدى
الأطباء العاملني واالخت�صا�صيني.
 - 2الفحو�صات املخربية والأ�شعة.
 - 3الإقامة والعالج يف امل�ست�شفيات.
 - 4العالج العادي للأ�سنان واللثة عدا خدمات التقومي والرتكيبات
�صفحة 8 -
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ال�صناعية.
 - 5الأدوية الالزمة لعالج احلالة.
 - 6نفقات �إقامة مرافق واحد للمري�ض يف احلاالت احلرجة.
ويجوز للهيئة  -بعد موافقة املجل�س التنفيذي  -حذف �أو �إ�ضافة خدمات
�أخرى كلما دعت احلاجة �إىل ذلك ،وحتدد الالئحة التنفيذية للهيئة نوعية
خدمات العالج الطبي التي تقدم للم�ؤمن عليهم.

مادة ()13
ال ي�شمل ال�ضمان ال�صحي خدمات العالج الطبي الآتية:
 - 1الإ�صابة التي ي�سببها ال�شخ�ص لنف�سه متعمدً ا.
 - 2الأمرا�ض التي تن�ش�أ بفعل ا�ستعمال املن�شطات �أو املهدئات بدون
و�صفة طبية �أو ب�سبب تعاطي املواد الكحولية �أو املخدرات �أو ما مياثلها.
 - 3اجلراحة التجميلية �إال �إذا ا�ستدعتها �إ�صابة عر�ضية ج�سيمة.
 - 4الفحو�ص ال�شاملة واللقاحات والعقاقري والو�سائل الوقائية التي ال
تتطلبها معاجلة طبية من�صو�ص عليها يف وثيقة ال�ضمان.
 - 5عالج احلمل والوالدة للمر�أة التي مت اال�شرتاك عنها بو�صفها غري
متزوجة.
 - 6اال�ستجمام وبرامج ال�صحة البدنية العامة.
 - 7عالج �أي مر�ض �أو �إ�صابة تن�ش�أ كنتيجة مبا�شرة ملهنة ال�شخ�ص
امل�ؤمن عليه (�إ�صابات العمل).
 - 8معاجلة الأمرا�ض التنا�سلية التي تنتقل باالت�صال اجلن�سي وف ًقا
للمتعارف عليه طب ًيا.
�صفحة 9 -
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 - 9م�صاريف عالج الفرتة الالحقة لت�شخي�ص (فريو�س نق�ص املناعة
الب�شرية).
 - 10جميع التكاليف املتعلقة بزرع �أو تركيب الأ�سنان اال�صطناعية �أو
اجل�سور الثابتة �أو املتحركة �أو التقومي با�ستثناء تلك التي ت�سببت عن
و�سائط خارجية عنيفة.
 - 11اختبارات ت�صحيح النظر وال�سمع والو�سائل الب�صرية �أو ال�سمعية
امل�ساعدة ما مل تكن مطلوبة ب�أمر الطبيب املعالج.
 - 12م�صاريف انتقال ال�شخ�ص امل�ؤمن عليه بو�سائل نقل غري �سيارات
الإ�سعاف املحلية املرخ�ص لها.
 - 13عالج ت�ساقط ال�شعر �أو ال�صلع �أو ال�شعر امل�ستعار.
 - 14العالج النف�سي �أو عالج اال�ضطرابات العقلية �أو الع�صبية ما عدا
احلاالت احلادة.
 - 15اختبارات احل�سا�سية مهما كانت طبيعتها بخالف تلك املتعلقة
بالأدوية �أو الت�شخي�ص �أو العالج.
 - 16الأجهزة والو�سائل والعقاقري والإجراءات �أو املعاجلة بالهرمونات
بهدف تنظيم الن�سل �أو منع احلمل �أو حدوثه �أو عالج العقم �أو العجز
اجلن�سي �أو نق�ص اخل�صوبة� ،أو التخ�صيب بوا�سطة الأنابيب �أو �أية و�سائل
�أخرى للتلقيح ال�صناعي.
 - 17عالج �أي �ضعف �أو ت�شوه خلقي موجود قبل بداية �سريان الوثيقة
وال ي�شكل خطورة على احلياة.
 - 18حاالت زرع الأع�ضاء.
 - 19عالج احلاالت املر�ضية التي ت�ستدعي العالج خارج الدولة.
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )12من هذا القانون يجوز للهيئة بعد
�صفحة 10 -
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موافقة املجل�س التنفيذي� ،إ�ضافة �أو حذف خدمات �أخرى كلما دعت احلاجة
لذلك.

الباب ال�ساد�س
يف وثائق ال�ضمان ال�صحي
مادة ()14
حتدد الالئحة التنفيذية �أ�ساليب التعاقد بني �شركات ال�ضمان ال�صحي
ومقدمي خدمات العالج الطبي على �أن ت�شمل بوجه خا�ص العنا�صر التالية:
 - 1حدود اخلدمات ،و�أ�سقف الأ�سعار ،والتكلفة املالية للخدمات.
 - 2ما قد يدفعه امل�ؤمن عليه عند كل مراجعة.
 - 3طرق ت�سوية املنازعات والتعوي�ضات النا�شئة عن الإخالل بعقود �أو
وثائق ال�ضمان.
ويف كل الأحوال تخ�ضع هذه العقود لرقابة الهيئة.

مادة ()15
يجوز للمن�ش�آت ال�صحية احلكومية التابعة للهيئة التعاقد مبا�شرة مع امل�ؤمن
لديهم من �أجل تقدمي خدمات العالج الطبي امل�شمولة بال�ضمان ال�صحي �أو
الغري م�شمولة به وذلك للم�ؤمن عليهم.

�صفحة 11 -
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مادة ()16
تعتمد الهيئة قيمة وثيقة ال�ضمان ال�صحي الإلزامي ،وعلى ال�شركات امل�ؤمن
لديها تزويد امل�ؤمن عليهم ببطاقات ال�ضمان وبالإر�شادات التو�ضيحية لنطاق
التغطية العالجية وحدودها ،ونوعية خدمات العالج الطبي امل�شمولة �أو غري
امل�شمولة بالوثيقة.

مادة ()17
يجوز �إ�ضافة خدمات عالج طبي �أخرى غري الواردة يف وثيقة ال�ضمان
ال�صحي الإلزامي وذلك بوثائق �ضمان �أخرى اختيارية ،يتم االتفاق على
نوعها و�شروط تقدميها بني امل�ؤمن لديهم ومقدمي خدمات العالج الطبي.

مادة ()18
تعتمد الهيئة �أ�سعار خدمات العالج الطبي املعرو�ضة من مقدمي هذه
اخلدمات �سوا ًء احلكومي �أو اخلا�ص وتكون الأ�سعار املحددة نهائية وال يجوز
تعديلها طوال مدة �سريان الوثيقة.

مادة ()19
يبد�أ تقدمي خدمات العالج الطبي من تاريخ بدء �سريان وثيقة ال�ضمان،
وتنتهي بوفاة امل�ؤمن عليه �أو بانتهاء مدة الوثيقة.

�صفحة 12 -
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مادة ()20
يف حالة �إخالل امل�ؤمن لديه �أو امل�ؤمن عليه ب�أحكام وثيقة ال�ضمان �أو يف حالة
تقدمي �أية بيانات غري �صحيحة ،يلتزم امل�س�ؤول عن ذلك ب�سداد قيمة خدمات
العالج الطبي املقدمة للم�ؤمن عليه وف ًقا لأ�سعار خدمات العالج الطبي
املقررة لغري حاملي وثائق ال�ضمان ال�صحي.

الباب ال�سابع
يف الأحكام العامة
مادة ()21
تعترب ملفات عالج امل�ؤمن عليهم وجميع البيانات اخلا�صة بها �سرية وال يجوز
اطالع الغري عليها ،ويحتفظ مقدمو خدمات العالج الطبي بهذه امللفات ملدة
�سنتني من تاريخ انتهاء �آخر عالج ،وال يجوز لل�شركات امل�ؤمن لديها �أو �أية
جهة �أخرى �أو امل�ؤمن عليهم ت�سلم تلك امللفات ،وي�ستثنى من ذلك ال�سلطات
الق�ضائية واجلهات الأخرى التي يحددها القانون.

مادة ()22
تكون الهيئة العامة للخدمات ال�صحية لإمارة �أبو ظبي هي اجلهة املخت�صة
مبتابعة تنفيذ �أحكام هذا القانون وعليها �إ�صدار القرارات الالزمة يف هذا
ال�ش�أن بعد اعتمادها من املجل�س التنفيذي.
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مادة ()23
ي�صدر وزير العدل باالتفاق مع رئي�س الهيئة قرا ًرا بتحديد موظفي الهيئة
ممن لهم �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف جمال التفتي�ش على املن�ش�آت
املرخ�ص لها مبزاولة العالج بنظام ال�ضمان ال�صحي للتحقق من التزامها
ب�أحكام القوانني.

مادة ()24

 - 1يعاقب بغرامة ال تقل عن ( 300 / -درهم) (ثالثمائة درهم) كل
�صاحب عمل �أو كفيل امتنع عن اال�شرتاك يف نظام ال�ضمان ال�صحي �أو امتنع
عن جتديد وثيقة ال�ضمان ال�صحي ،وذلك عن كل �شهر ال يتم اال�شرتاك عنه
يف وثيقة ال�ضمان ال�صحي ،وتتعدد العقوبة بتعدد الأ�شخا�ص الذين وقعت
ب�ش�أنهم املخالفة.
 - 2مبراعاة ما ورد بالبند ( )1من هذه املادة ومع عدم الإخالل ب�أية
عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر يعاقب بغرامة ال تقل عن ()5,000
درهم (خم�سة �آالف درهم) وال تزيد على ( )20,000درهم (ع�شرون
�ألف درهم) كل من يخالف �أحكام هذا القانون.

مادة ()25
ي�صدر املجل�س التنفيذي الالئحة التنفيذية لهذا القانون بنا ًء على اقرتاح
من الهيئة العامة للخدمات ال�صحية لإمارة �أبو ظبي.
�صفحة 14 -
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مادة ()26
ُيلغى كل حكم يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون �أو الئحته التنفيذية.

مادة ()27
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به بعد م�ضي �أربعة �أ�شهر
من تاريخ ن�شره.

				
				

خليفة بن زايد �آل نهيان
حاكم �أبو ظبي

�صدر عنا يف �أبو ظبي،
بتاريخ� 10 :سبتمرب 2005م.
املوافق� 6 :شعبان 1426هـ.
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قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة 2006
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )23ل�سنة
2005
ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة �أبو ظبي
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قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة 2006
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )23ل�سنة
 2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة �أبو ظبي
نحن حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل العهد ،رئي�س املجل�س التنفيذي,
 بعد االطالع على القانون رقم ( )1ل�سنة  1974ب�إعادة تنظيم اجلهازاحلكومي يف �إمارة �أبو ظبي وتعديالته،
 وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2001ب�إن�شاء الهيئة العامة للخدماتال�صحية لإمارة �أبو ظبي،
 وعلى القانون رقم ( )23ل�سنة  2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة�أبو ظبي،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1980يف �ش�أن تنظيم عالقاتالعمل ،وتعديالته،
 وعلى املر�سوم الأمريي رقم ( )39ل�سنة  2005يف �ش�أن ت�أ�سي�س ال�شركةالوطنية لل�ضمان ال�صحي (�شركة م�ساهمة عامة)،
 وبنا ًء على ما عر�ض على املجل�س التنفيذي ،وموافقة املجل�س عليه,�أ�صدرنا القرار الآتي:

املادة الأوىل:
ُيعمل بالأحكام املرفقة بهذا القرار ،ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم
( )23ل�سنة  2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة �أبو ظبي.
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املادة الثانية:
ُينفذ هذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

			
			
			

حممد بن زايد �آل نهيان
ويل العهد
رئي�س املجل�س التنفيذي

�صدر عنا يف �أبو ظبي،
بتاريخ 4 :يونيو 2006م,
املوافق 8 :جمادى الأوىل 1427هـ.
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الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )23لعام
 2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة �أبو ظبي
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الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )23لعام 2005
ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة �أبو ظبي
الباب الأول
يف التعاريف
مادة ()1
يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين
املو�ضحة قرين كل منها ،ما مل يدل �سياق الن�ص على غري ذلك.
			
الدولة
			
الإمارة
		
املجل�س التنفيذي
قانون ال�ضمان ال�صحي
			
			
الهيئة
			
		
�شركة ال�ضمان
		
ال�صحي املعتمدة
			
			
مقدمو خدمات العالج
		
الطبي املعتمد
�صفحة 20 -

 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
� :إمارة �أبو ظبي.
 :املجل�س التنفيذي لإمارة �أبو ظبي.
 :القانون رقم ( )23ل�سنة  2005ب�ش�أن 		
ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة �أبو ظبي.
 :الهيئة العامة للخدمات ال�صحية لإمارة
�أبو ظبي.
� :أي �شركة ت�أمني وطنية �أو �أجنبية متار�س
ن�شاط ال�ضمان ال�صحي يف الدولة ،ومرخ�ص 		
لها من ِقبل الهيئة لتقدمي ال�ضمان ال�صحي
وف ًقا لربنامج ال�ضمان ال�صحي.
 :املن�ش�آت ال�صحية احلكومية واخلا�صة التي
ت�ضم امل�ست�شفيات واملراكز الطبية والعيادات
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املبلغ �أو /ن�سبة التحمل
		
			
			
		
�صاحب العمل
			
			
		
وثيقة ال�ضمان
ال�صحي الأ�سا�سية
			
		
وثيقة ال�ضمان
ال�صحي املعززة
			
			
		
امل� ّؤمن عليه
			
		
الوافد املقيم
			
			
		

واملختربات ومراكز الت�شخي�ص ومراكز �إعادة 		
الت�أهيل وال�صيدليات واملرخ�ص لها من ِقبل
		
الهيئة لتقدمي خدمات العالج الطبي يف
الإمارة يف جمال ال�ضمان ال�صحي.
 :املبلغ �أو الن�سبة الواجب على امل�ؤ ّمن عليه 		
�سدادها عند طلب الفح�ص �أو العالج امل�شمول
بوثيقة ال�ضمان �أو عند �صرف الأدوية �أو �إجراء
الفحو�ص الطبية.
 :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يوظف وافدين
مقيمني يف الإمارة ،مبا يف ذلك الوافدين 		
املقيمني مبوجب ت�صاريح عمل �أو �إقامة.
 :هي الوثيقة التي يتم مبوجبها تقدمي خدمات
العالج الطبي الأ�سا�سية للفئات املحددة يف 		
الالئحة.
 :هي الوثيقة التي يتم مبوجبها تقدمي خدمات
العالج الطبي الأ�سا�سية و�أية خدمات عالجية 		
�أخرى يرى امل�ؤمن �إ�ضافتها خلدمات العالج 		
الطبي الأ�سا�سية وفق ما هو حمدد يف الالئحة.
 :كل �شخ�ص م�ؤ ّمن عليه مبوجب وثيقة �ضمان 		
�صحي ،وف ًقا لقانون ال�ضمان ال�صحي.
� :أي �شخ�ص من غري مواطني الدولة يدخل 		
الإمارة بغر�ض العمل �أو الإقامة مبوجب
ت�أ�شرية عمل �أو �إقامة دائمة �أو م�ؤقتة �صادرة 		
من الدولة .كما ي�شمل م�صطلح وافد مقيم
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�أ�سر ومكفويل الوافدين املقيمني الذين
			
يدخلون الإمارة بغر�ض الإقامة.
			
� :أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يكفل وافد 		
			
الكفيل
مقيم بغر�ض الإقامة �أو العمل يف الإمارة
			
�سواء ب�صفة م�ؤقتة �أو دائمة.
			
برنامج ال�ضمان ال�صحي  :اخلطة التنفيذية والإجرائية وااللتزامات 		
املقررة مبوجب قانون ال�ضمان ال�صحي 		
			
والئحته التنفيذية والواجب على الأطراف 		
			
امل�شرتكة يف ال�ضمان ال�صحي العمل مبوجبها.
			
 :ال�شخ�ص الطبيعي احلائز على جن�سية الدولة
			
املواطن
وف ًقا لأحكام القوانني النافذة.
			
معايري تقييم املخاطر  :احلالة اجل�سمانية لل�شخ�ص امل�ؤمن عليه		 ،
والتي ت�شمل ال�سن واجلن�س واجلن�سية واملهنة
			
واحلالة الطبية والعقلية ،لأجل حتديد نطاق
			
التغطية الت�أمينية وم�ستويات �أق�ساط الت�أمني 		
			
التي يجب الوفاء بها.
		
 :العقود املربمة بني مقدمي خدمات العالج
عقود تقدمي خدمات
الطبي املعتمدين و�شركة ال�ضمان ال�صحي 		
		
العالج الطبي
املعتمدة املت�ضمنة الأحكام وال�شروط التي
		
يقوم مقدم العالج الطبي املعتمد مبوجبها 		
			
بتقدمي خدمات العالج الطبي �إىل الأ�شخا�ص 		
			
امل�ؤمن عليهم وف ًقا لربنامج ال�ضمان ال�صحي.
			
 :هو امللتزم باال�شرتاك يف برنامج ال�ضمان 		
			
امل�ستثنى
ال�صحي الأ�سا�سية مبوجب قانون ال�ضمان
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خدمات العالج
		
الطبي امل�ستثناة
			
			
خدمات العالج الطبي
خارج نطاق ال�ضمان
ال�صحي
			
الو�سيط
			
			
			
			
			
			
			
�شركة �إدارة مطالبات
		
ال�ضمان ال�صحي
		
�أق�ساط الت�أمني
			
		
�إ�شعار املخالفة
		

ال�صحي ،ولكن يتم �إعفاءه من كل �أو بع�ض 		
�شروط ال�ضمان ال�صحي الأ�سا�سية 			
مبوجب قرار �إعفاء �ساري املفعول.
 :قائمة اال�ستثناءات من التغطية اخلا�صة
بخدمات العالج الطبي الأ�سا�سية التي يتم 		
تقدميها مبوجب وثيقة ال�ضمان ال�صحي
املعززة وفق اجلدول رقم (.)2
 :قائمة اخلدمات املحددة باجلدول رقم ()3
املرفق بالالئحة.
 :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري مرخ�ص له من
ِقبل ال�سلطات املخت�صة بالدولة بالعمل يف 		
جمال الو�ساطة الت�أمينية ،ويتم الرتخي�ص له 		
من ِقبل الهيئة للعمل كو�سيط يف جمال ت�سويق		
�أو و�ساطة �أو بيع وثائق ال�ضمان ال�صحي مقابل
�أتعاب �أو عمولة �سواء كانت مدفوعة من ِقبل 		
�أي �شركة �ضمان معتمدة �أو امل�ؤمن عليه
�أو امل�ؤمن.
 :ال�شركات املرخ�ص لها يف الإمارة يف مزاولة
�إدارة مطالبات الت�أمني.
 :التكلفة التي يتم الوفاء بها من امل�ؤمن عليه 		
مقابل ح�صوله على وثيقة ال�ضمان ال�صحي.
 :الإ�شعار الذي ت�صدره الهيئة لأي �شخ�ص �أو 		
جهة مو�ضح فيه تفا�صيل املخالفة التي
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يرتكبها ذلك ال�شخ�ص �أو تلك اجلهة لقانون
			
ال�ضمان ال�صحي �أو الئحته التنفيذية.
			
احلاالت الطبية الطارئة  :كل �إ�صابة بامل�ؤمن عليه نتيجة حادث عار�ض
ال دخل له يف حدوثه �أو حالة �صحية طارئة 		
			
ت�ستدعي التدخل العالجي الفوري.
			
 :التظلم اخلطي من عدم الوفاء ب�أي التزام 		
			
ال�شكوى
خا�ص بربنامج ال�ضمان ال�صحي ،والتي تودع 		
			
لدى الهيئة عم ًال ب�أحكام هذه الالئحة.
			
 :احلد الأدنى من خدمات العالج الطبي الوارد
		
خدمات العالج
تف�صيلها يف اجلدول رقم ( )1والواجب 		
		
الطبي الأ�سا�سية
تقدميها للم�ؤمن عليه مبوجب �أية وثيقة من 		
			
وثائق ال�ضمان ال�صحي املعتمدة بالالئحة.
		

الباب الثاين
يف الهيئة
مادة (:)2
تقوم الهيئة بو�ضع ال�سيا�سات والإجراءات واملعايري الالزمة لتنفيذ قانون
ال�ضمان ال�صحي والئحته التنفيذية ،والواجب على �شركات ال�ضمان ال�صحي
ومقدمي خدمات العالج الطبي و�أ�صحاب الأعمال والكفالء امل�ؤمن عليهم،
االلتزام والعمل مبوجبها ،ولها على وجه اخل�صو�ص ما يلي:
 تطبيق وتن�سيق ومراقبة برنامج ال�ضمان ال�صحي. ترخي�ص مقدمي خدمات العالج الطبي و�شركات ال�ضمان ال�صحي�صفحة 24 -
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والو�سطاء و�شركات �إدارة مطالبات ال�ضمان ال�صحي ،والإ�شراف على
�أعمالهم يف هذا املجال.
 حتديد وحت�صيل ر�سوم ترخي�ص مقدمي خدمات العالج الطبي و�شركاتال�ضمان املعتمدين والو�سطاء و�شركات �إدارة مطالبات ال�ضمان ال�صحي،
وحتديد وحت�صيل الغرامات عن خمالفات برنامج ال�ضمان ال�صحي.
 اعتماد �آلية �إعداد الفواتري ،و�سداد وت�سوية امل�ستحقات املرتتبة على تنفيذبرنامج ال�ضمان ال�صحي.
 حتديد املعايري وال�شروط والإجراءات املطلوب توافرها يف مقدمي خدماتالعالج الطبي ،و�شركات ال�ضمان ال�صحي ،والو�سطاء ،و�شركات �إدارة
مطالبات ال�ضمان ال�صحي (ال�شريك الثالث) الراغبني يف العمل يف برنامج
ال�ضمان ال�صحي.
 �إعداد وتطبيق ومراقبة �سيا�سات و�إجراءات البت يف ال�شكاوى واملنازعات. مراقبة نطاق اخلدمات وتكلفة وثائق ال�ضمان ال�صحي. �إعداد النماذج والإقرارات الالزمة لتنفيذ برنامج ال�ضمان ال�صحي. اعتماد ومراقبة تكاليف خدمات العالج الطبي امل�شمولة بوثيقة ال�ضمانال�صحي الأ�سا�سية.
 مراقبة تكاليف خدمات العالج الطبي امل�شمولة بوثيقة ال�ضمان ال�صحياملعززة.
 -تعيني ومراقبة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ،والعمل مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات
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وال�شركات احلكومية االحتادية واملحلية و�شبه احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص ل�ضمان االلتزام بالقانون والئحته التنفيذية.
 �إجراء التحقيقات الالزمة ذات ال�صلة ،بالتعاون مع الهيئات وامل�ؤ�س�ساتاحلكومية االحتادية واملحلية ،للت�أكد من تنفيذ برنامج ال�ضمان ال�صحي
وف ًقا للقانون والئحته التنفيذية.
 رفع تقارير �إىل املجل�س التنفيذي مع التو�صيات اخلا�صة بجميع الأمور التيتخ�ص برنامج ال�ضمان ال�صحي.
 �إعداد الدرا�سات والبحوث الالزمة لتحديث برنامج ال�ضمان ال�صحي. -القيام ب�أية مهام �أخرى تكون يف نطاق برنامج ال�ضمان ال�صحي.

مادة ()3
ت�سعى الهيئة من خالل تنفيذ مهامها �إىل حتقيق الأهداف التالية:
 تبني �سيا�سة فعالة ومناف�سة يف جمال ال�ضمان ال�صحي. حماية م�صالح كافة امل�شاركني يف برنامج ال�ضمان ال�صحي. الت�أكد من اال�ستفادة الق�صوى من �أق�ساط ال�ضمان ال�صحي ،مقابلم�ستوى اخلدمات املقدمة يف برنامج ال�ضمان ال�صحي.
 تعزيز م�ستوى ال�سالمة لكافة امل�شاركني يف برنامج ال�ضمان ال�صحي. �إ�صدار دوريات تو�ضح �سيا�ساتها و�إر�شاداتها و�إجراءاتها ،فيما يتعلقبتنفيذ برنامج ال�ضمان ال�صحي.
�صفحة 26 -
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الباب الثالث
يف برنامج ال�ضمان ال�صحي ونطاق تطبيقه وطلب
الإعفاء منه
مادة ()4

 - 1يحدد برنامج ال�ضمان ال�صحي املتطلبات الواجب توافرها لكافة
الوافدين املقيمني يف الإمارة ،للح�صول على خدمات العالج الطبي
الأ�سا�سية املحددة يف اجلدول رقم ( )1املرفق بالالئحة.
 - 2ي�سري ال�ضمان ال�صحي على الفئات التالية:
 الوافدون املقيمون يف الإمارة �سواء للعمل �أو الإقامة. �أ�سر ومكفويل جميع الوافدين املقيمني بالإمارة. الأ�شخا�ص املكفولني من قبل الوافد املقيم بالإمارة. - 3ي�ستثنى من تطبيق ال�ضمان ال�صحي الفئات التالية ،مع ا�ستمرار
عالجهم مبوجب نظام البطاقات ال�صحية املعتمد بالهيئة:
 املواطنون. زوجة املواطن غري املواطنة. �أبناء املواطنة املتزوجة من غري املواطن. مواطنو دول جمل�س التعاون اخلليجي املقيمني بالإمارة. حملة جوازات �سفر الدولة املقيمني يف الإمارة طوال مدة �سريان اجلواز. املقيمون يف الإمارة وال�صادر لهم مر�سوم احتادي مبنحهم جن�سية الدولة،ومل يح�صلوا على خال�صة قيد الهوية.
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 كل من متنحه الهيئة �إعفاء من كل �أو بع�ض متطلبات برنامج ال�ضمانال�صحي.
 �أية فئات �أخرى يتم ا�ستثنا�ؤها من تطبيق ال�ضمان ال�صحي مبوجبقرارات �صادرة من الهيئة بعد موافقة املجل�س التنفيذي.
 - 4للمجل�س التنفيذي �أن ي�صدر قرا ًرا بتطبيق ال�ضمان ال�صحي على
الفئات امل�ستثناة.
ويجوز لتلك الفئات اال�شرتاك يف ال�ضمان ال�صحي.
 - 5يجوز لغري املقيمني �أو العاملني (مواطن /غري مواطن) يف الإمارة،
اال�شرتاك يف برنامج ال�ضمان ال�صحي ويكون ا�شرتاكهم بغري الوثيقة
الأ�سا�سية.
 - 6يلتزم الكفالء باال�شرتاك يف برنامج ال�ضمان ال�صحي للقادمني على
كفالتهم بت�أ�شرية زيارة� ،إذا كانت مدة الزيارة تزيد على �شهرين ،وذلك
مبوجب الوثيقة املخ�ص�صة لذلك.
 - 7ي�ستثنى احلا�صلون على بطاقة �صحية �صادرة من الهيئة قبل /1
( 2006 /7بالن�سبة للقطاعات احلكومية االحتادية �أو املحلية و�شبه
احلكومية و�شركات القطاع اخلا�ص التي يزيد عدد عمالها على 1000
عامل) وقبل ( 2007 /1 /1بالن�سبة لباقي الفئات) من اال�شرتاك يف
برنامج ال�ضمان ال�صحي طوال مدة �سريان البطاقة.

�صفحة 28 -
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مادة ()5

لزما بتوفري �ضمان
 - 1يجوز لأي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يكون ُم ً
�صحي �إلزامي لنف�سه �أو لآخرين مبوجب برنامج ال�ضمان ال�صحي� ،أن يتقدم
بطلب خطي على النموذج املعد لذلك �إىل الهيئة ،لإعفائه من كل �أو بع�ض
خدمات العالج الطبي الأ�سا�سية.
 - 2يجب �أن يت�ضمن طلب الإعفاء على ما يلي:
 بيانات مقدم الطلب.ملتزما بتقدميها.
 خدمات العالج الطبي الأ�سا�سية التي يكون مقدم الطلب ً البيانات ال�شاملة عن خدمات العالج الطبي املتوفرة لدى مقدم الطلب. البيانات ال�شاملة خلدمات العالج الطبي املطلوب الإعفاء منها. - 3على الهيئة الت�أكد من مدى قدرة مقدم الطلب على توفري خدمات
العالج الطبي الأ�سا�سية.
 - 4للهيئة احلق يف طلب بيانات �إ�ضافية ح�سبما تراه �ضرور ًيا من مقدم
الطلب ،ويجوز لها طلب معاينة املن�ش�آت الطبية التابعة له.
 - 5للهيئة بعد املوافقة على طلب الإعفاء �إ�صدار �شهادة �إعفاء ملقدم
الطلب تن�ص على مدى ونطاق الإعفاء املطلوب.
 - 6تعترب �شهادة الإعفاء ال�صادرة وف ًقا لأحكام هذه املادة �سارية
املفعول ملدة ال تتجاوز � 12شه ًرا ،وعلى مقدم الطلب جتديدها �سنو ًيا
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على النموذج املعد من ِقبل الهيئة.
 - 7على الهيئة �إخطار اجلهات املعنية بالإمارة ،بقائمة بالإعفاءات
املمنوحة وف ًقا لهذه الالئحة.
 - 8حتدد الهيئة املعايري واال�شرتاطات الواجب توافرها يف املن�ش�آت
الطبية اخلا�صة اململوكة للم�ؤ�س�سات �أو ال�شركات العاملة يف الإمارة ،حتى
ميكن �إعفائها من كل �أو بع�ض من برنامج ال�ضمان ال�صحي.

الباب الرابع
يف وثائق ال�ضمان ال�صحي و�إثبات م�ستوى دخل امل�ؤمن
عليه
مادة ()6

 - 1وثائق ال�ضمان ال�صحي هي الوثائق التي يتم مبوجبها تقدمي خدمات
العالج الطبي الأ�سا�سية الواردة يف اجلدول رقم ( )1كحد �أدنى ،و�أية
خدمات عالج طبي �أخرى يرى امل�ؤمن �إ�ضافتها من خدمات العالج الطبي
امل�ستثناة.
 - 2تنق�سم وثائق ال�ضمان ال�صحي �إىل ثالث �أنواع من الوثائق وف ًقا ملا
يلي:
( �أ ) وثيقة ال�ضمان ال�صحي الأ�سا�سية وتنتفع بها فقط الفئتان
�صفحة 30 -
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التاليتان:
 ذوي الدخل املحدود ومكفوليهم ممن يتقا�ضون رواتب �إجمالية تقل عن 3000درهم �شهر ًيا مع توفري �سكن� .أو
 4000درهم �شهر ًيا بدون �سكن.
 مكفولو الوافد املقيم ،الذين ال ي�شملهم ال�ضمان ال�صحي من ِقبل �صاحبالعمل.
(ب) وثيقة ال�ضمان ال�صحي للحاالت الطارئة ،وينتفع بها الفئتني التاليتني:
 القادمون للإمارة بت�أ�شرية زيارة. الأبناء املكفولني من الأب �أو الأم وغري مقيمني �إقامة دائمة داخل الدولة،�شريطة تقدمي م�ستند موثق يفيد ذلك.
(ج) وثيقة ال�ضمان ال�صحي املعززة وينتفع بها باقي الفئات.
 - 3يجوز �إ�ضافة خدمات عالج طبي �أخرى خلدمات العالج الطبي
الأ�سا�سية الواردة يف اجلدول رقم ( )1على �أن يتم االتفاق على قيمة
هذه الإ�ضافات بني امل�ؤمنني و�شركات ال�ضمان ال�صحي ومقدمي خدمات
العالج الطبي املعتمدين.
 - 4تكون مدة وثيقة ال�ضمان ال�صحي �سنة ميالدية ،وال يجوز ا�سرتداد
�أي جزء من قيمة وثيقة ال�ضمان ال�صحي الأ�سا�سية بعد �إبرامها� ،أما
بالن�سبة لوثاق ال�ضمان ال�صحي املعززة فيتم االتفاق بني امل�ؤمن و�شركات
ال�ضمان ال�صحي على احلاالت وال�شروط والإجراءات التي يتم مبوجبها
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ا�سرتداد جزء من هذه الوثائق.
 - 5حتدد قيمة وثيقة ال�ضمان ال�صحي الأ�سا�سية بقرار من املجل�س
التنفيذي بنا ًء على طلب الهيئة.
 - 6ي�شرتط �أن تت�ضمن كل وثيقة �ضمان �صحي على البيانات التالية:
 خدمات العالج الطبي الأ�سا�سية وفق ما هو وارد يف اجلدول رقم ()1كحد �أدنى.
 خدمات العالج الطبي امل�ستثناة وفق ما هو وارد يف اجلدول رقم (.)2 خدمات العالج الطبي التي يرى امل�ؤمن �إ�ضافتها من خدمات العالجالطبي امل�ستثناة �إىل خدمات العالج الطبي الأ�سا�سية.
 مبلغ �أو ن�سبة التحمل الواجب على امل�ؤمن عليه �سدادها عند طلب الفح�ص�أو العالج الطبي امل�شمول بوثيقة ال�ضمان ال�صحي �أو الأدوية �أو الفحو�صات
الطبية.
 احلد الأق�صى لقيمة خدمات العالج الطبي التي تتحملها �شركة ال�ضمانال�صحي مبوجب وثيقة ال�ضمان ال�صحي.
 قائمة خدمات العالج الطبي امل�ستثناة. طرق بحث ال�شكاوى وحل املنازعات. - 7تت�ضمن وثيقة ال�ضمان ال�صحي للزائرين والأبناء املكفولني والغري
مقيمني داخل الدولة خدمات العالج الطبي للحاالت الطارئة فقط ،ويتم
حتديد قيمتها ح�سب مدة الزيارة �أو الإقامة داخل الدولة ،طب ًقا ل�سعر
ال�سوق.
�صفحة 32 -
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 - 8يجب �أن تت�ضمن وثيقة ال�ضمان ال�صحي بيا ًنا بالإعفاءات املمنوحة
يف جمال خدمات العالج الطبي الأ�سا�سية مع الن�ص على تخفي�ض قيمة
الوثيقة مبا يعادل هذه الإعفاءات املقررة.
 - 9تكتب ن�صو�ص وثيقة ال�ضمان ال�صحي باللغة العربية مع ترجمة لها
�إىل اللغة الإجنليزية ،ويعترب الن�ص العربي هو الن�ص الر�سمي الذي يعتد
به عند حدوث �أي نزاع.
 - 10ال يجوز عالج الأمرا�ض الرئي�سية مرتفعة التكاليف وامل�صاب بها
امل�ؤمن عليه ( -القادم للإقامة �أو العمل لأول مرة �أو املقيم يف الإمارة
من غري احلا�صلني على بطاقات �صحية �سارية املفعول)  -مبوجب وثيقة
ال�ضمان ال�صحي الأ�سا�سية �إال بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ بدء �سريان الوثيقة
وحتدد الهيئة نوعية هذه الأمرا�ض.
 - 11ي�ستمر العمل بوثائق الت�أمني ال�صحي ال�صادرة قبل العمل بهذه
الالئحة طوال مدة �سريان الوثيقة �أو ملدة �سنة من تاريخ العمل بالالئحة
�أيهما �أقل ويجوز جتديدها بال�شروط الواردة يف برنامج ال�ضمان ال�صحي.
 - 12تقوم �شركات ال�ضمان املعتمدة بتزويد الأ�شخا�ص امل�ؤمن عليهم
ببطاقات تت�ضمن تفا�صيل وثيقة ال�ضمان ال�صحي.
 - 13على �شركة ال�ضمان ال�صحي املعتمدة �إ�صدار �إ�شعار جتديد وثيقة
يوما من تاريخ انتهائها ويتعني �أن يت�ضمن الإ�شعار قيمة
ال�ضمان قبل ً 30
�صفحة 33 -
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الق�سط و�أية تغيريات يف الوثيقة املجددة.
 - 14ي�شرتط ثبوت اللياقة ال�صحية للعمل �أو الإقامة ،قبل اال�شرتاك يف
برنامج ال�ضمان ال�صحي.

مادة ()7

 - 1يلتزم �أ�صحاب العمل والكفالء بتزويد �شركة ال�ضمان ال�صحي
املعتمدة ب�إقرار كتابي يفيد �إجمايل الدخل ال�شهري النقدي للم�ؤمن عليه،
وعلى �أن يوقع عليه من امل�ؤمن عليه ،ومن �صاحب العمل �أو الكفيل املخول
بالتوقيع.
 - 2يجوز ل�شركة ال�ضمان املعتمدة �أو الهيئة �أن تطلب �أي �إثبات �إ�ضايف
حول الدخل ال�شهري للم�ؤمن عليه.
 - 3على كافة اجلهات املعنية يف الإمارة تقدمي ما يطلب منها من ِقبل
الهيئة� ،أو من يفو�ض من ِقبلها من م�ستندات م�ؤكدة ل�صحة قيمة الدخل
ال�شهري للم�ؤمن عليه.
 - 4يعد �أي �إقرار لإثبات الدخل ال�شهري خمال ًفا للحقيقة خمالفة
ي�ستوجب توقيع الغرامة املقررة وفق اجلدول املرفق.
 - 5على �شركات ال�ضمان ال�صحي املعتمدة عدم �إ�صدار وثائق ال�ضمان
ال�صحي الأ�سا�سية� ،إال بعد �إثبات م�ستوى دخل امل�ؤمن عليه.
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الباب اخلام�س
يف خدمات العالج الطبي الأ�سا�سية واحلاالت الطارئة
وامل�ستثناة
مادة ()8

 - 1يحدد اجلدول رقم ( )1املرفق بالالئحة خدمات العالج الطبي
الأ�سا�سية الواجب توفريها لكل وافد مقيم بالإمارة.
 - 2يحق لأية �شركة �ضمان �صحي معتمدة حتديد غطاء ال�ضمان
ال�صحي املقدم مبوجب وثيقة ال�ضمان ال�صحي مبا يتجاوز جدول خدمات
العالج الطبي الأ�سا�سية.
 - 3تكون التغطية الت�أمينية خلدمات العالج الطبي الأ�سا�سية مبوجب
وثيقة �ضمان واحدة.
 - 4يجوز ا�ستثنا ًء من �أحكام البند ال�سابق الت�أمني على خدمات الفح�ص
والعالج بامل�ست�شفيات فقط ،وتكون قيمة الوثيقة يف هذه احلالة 50%
من قيمة الوثيقة الأ�صلية �سواء كانت وثيقة �أ�سا�سية �أو وثيقة معززة.
 - 5على الهيئة �أن تن�شر �أ�سعار خدمات العالج الطبي الأ�سا�سية و�أية
تعديالت تطر�أ عليها يف اجلريدة الر�سمية للإمارة.
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مادة ()9

 - 1يلتزم مقدمو خدمات العالج الطبي املعتمدون بتقدمي خدمات
العالج الطبي �إىل كل �شخ�ص م�ؤمن عليه �أو غري م�ؤمن عليه يف احلاالت
الطبية الطارئة ،ويحق لهم ا�سرتداد قيمة خدمات العالج الطبي هذه من
�شركة ال�ضمان املعتمدة ،وف ًقا لوثيقة ال�ضمان ال�صحي يف وقت الحق �إذا كان
م�ؤم ًنا عليه.
 - 2يلتزم الكفيل �أو �صاحب العمل ب�سداد القيمة الفعلية لتكاليف العالج
يف احلاالت الطبية الطارئة� ،إذا كان امل�صاب غري م�ؤمن عليه.
 - 3ال يجوز لأية من�ش�أة طبية حكومية �أو خا�صة االمتناع عن تقدمي
خدمات العالج الطبي يف احلاالت الطارئة ،و�إال كانت خمالفة لقانون
ال�ضمان ال�صحي.
� - 4إذا كان امل�صاب يف حادث م�ؤمن عليه �ضد هذا احلادث لدى �إحدى
�شركات الت�أمني بالدولة ب�أية وثيقة ت�أمني �أخرى ،يكون ا�سرتداد قيمة
خدمات العالج الطبي الناجتة عن احلادث من ِقبل هذه ال�شركة.

مادة ()10

 - 1يحدد اجلدول رقم ( )2املرفق بالالئحة خدمات العالج الطبي
امل�ستثناة والتي ال ت�شتمل عليها وثيقة ال�ضمان ال�صحي الأ�سا�سية.
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 - 2مع مراعاة اال�ستثناءات املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة ،لن
تت�ضمن وثيقة ال�ضمان ال�صحي الأ�سا�سية �أي من خدمات العالج الطبي
امل�ستثناة.
 - 3ل�شركة ال�ضمان ال�صحي املعتمدة احلق يف تو�سيع غطاء ال�ضمان
ال�صحي املقدم مبوجب وثيقة ال�ضمان ال�صحي الأ�سا�سية لتقدمي الغطاء
الت�أميني خلدمات العالج الطبي امل�ستثناة مقابل �أق�ساط ح�سب �سعر ال�سوق
على �أن تتحول الوثيقة الأ�سا�سية يف هذه احلالة �إىل وثيقة �ضمان معززة.

الباب ال�ساد�س
يف التزامات �صاحب العمل والكفيل بتوفري ال�ضمان
ال�صحي
مادة ()11

 - 1يكون �صاحب العمل امل�س�ؤول قبل الكفيل عن توفري مظلة ال�ضمان
ال�صحي الأ�سا�سية ملوظفيه ومن يعولهم حتى ولو مل تكن �إقامتهم عليه،
ويتحمل م�س�ؤولية الت�أكد من تغطية املوظف �أو العامل واملعالني منه يف وثائق
�ضمان �صحية �سارية يف كافة الأوقات.
� - 2إذا كان للموظف �أكرث من زوجة واحدة على كفالته ف�إن عليه �إبالغ
�صاحب العمل كتابة عن �أي من الزوجات يتم �شمولها بال�ضمان ال�صحي
من ِقبل �صاحب العمل ،ويف حالة عدم الإبالغ تعترب زوجة املوظف الأوىل
هي الزوجة امل�شمولة بال�ضمان ال�صحي.
�صفحة 37 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

 - 3مع مراعاة �أحكام البند رقم ( )7من املادة ال�ساد�سة� ،إذا كان
للموظف �أكرث من ثالثة من الأبناء تقل �أعمارهم عن � 18سنة على
كفالته ،يكون �صاحب العمل م�س�ؤو ًال عن الثالثة الأول املقيمني بالدولة
ب�صفة دائمة من الأبناء للموظف ح�سب ت�سل�سل بدء تواريخ ميالدهم من
الأكرب �إىل الأ�صغر ،ويف حالة بلوغ �أحد الأبناء �سن الثامنة ع�شرة يحل بعده
تباعا.
االبن التايل �س ًنا وهكذا ً
 - 4يكون �صاحب العمل امل�س�ؤول عن تكلفة وثائق ال�ضمان ال�صحي
الأ�سا�سية للموظف ومن يعولهم وال يجوز له احت�ساب تكلفة هذه الوثائق،
�أو �أي جزء منها على موظفيه.
 - 5يكون �صاحب العمل م�س�ؤو ًال عن تكلفة خدمات العالج الطبي املقدمة
للموظفني ومن يعولهم و�إن مل ي�شرتك يف نظام ال�ضمان ال�صحي.
 - 6ال يجوز للجهات املعنية يف الإمارة جتديد الرخ�صة التجارية
لأ�صحاب الأعمال �إال بعد تقدميهم ما يثبت اال�شرتاك يف ال�ضمان
ال�صحي عن العاملني لديهم عن املدة ال�سابقة التي ي�ستحق اال�شرتاك
عنها.
 - 7على اجلهات املعنية �سواء كانت احتادية �أو حملية و�ضع �آلية للت�أكد
من االلتزام بقانون ال�ضمان ال�صحي ،من املخاطبني ب�أحكامه.
 - 8وعلى كافة اجلهات يف الإمارة التي يثبت لديها وجود خمالفات
�صفحة 38 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

لقانون ال�ضمان ال�صحي �إخطار الهيئة بها.
 - 9ال ي�سمح ل�صاحب العمل التقدم بطلب ت�صريح عمل لأي موظف
بدون تقدمي �إثبات اال�شرتاك يف برنامج ال�ضمان ال�صحي.
 - 10وي�شكل عدم التزام �صاحب العمل ب�أحكام هذه املادة خمالفة
لقانون ال�ضمان ال�صحي وفق ما هو مبني يف جدول املخالفات املرفق.

مادة ()12

 - 1يكون الكفيل م�س�ؤو ًال عن ح�صول كافة الوافدين املقيمني حتت كفالته
على وثائق �ضمان �صحي �سارية املفعول يف جميع الأوقات.
 - 2يتحمل الكفيل تكلفة وثائق ال�ضمان ال�صحي الأ�سا�سية ويتحمل
امل�س�ؤولية ال�شخ�صية عن تكلفة جميع خدمات العالج الطبي املقدمة �إىل
�أي �أ�شخا�ص حتت كفالته يف حالة ما �إذا كان ه�ؤالء الأ�شخا�ص ال تغطيهم
وثيقة �ضمان �صحي �سارية املفعول.
 - 3على الكفيل االلتزام بتقدمي وثائق ال�ضمان ال�صحي عند �إ�صدار �أو
جتديد الإقامات.
 - 4على كافة �إدارات اجلن�سية والإقامة يف الإمارة عدم �إ�صدار �أو
جتديد �أية �إقامات ما مل تقدم وثيقة ال�ضمان ال�صحي مع الطلب.

�صفحة 39 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

 - 5ال جتدد الإقامات �إال يف حالة تقدمي ما يثبت اال�شرتاك يف برنامج
ال�ضمان ال�صحي عن املدة ال�سابقة التي ي�ستحق اال�شرتاك عنها.
 - 6ال يجوز للكفيل احت�ساب تكلفة وثيقة ال�ضمان ال�صحي الأ�سا�سية �أو
�أي جزء منها على مكفوليه.
 - 7يبد�أ التزام �صاحب العمل والكفيل يف اال�شرتاك يف برنامج ال�ضمان
ال�صحي بالن�سبة للموظف �أو املكفول بعد �سبعة �أيام (عمل) من تاريخ
و�صول املوظف �أو املكفول �إىل الإمارة �أو من تاريخ ح�صوله على بطاقة
الفح�ص الطبي �أيهما �أقل.
 - 8على �إدارات اجلن�سية والإقامة يف الإمارة و�ضع �آلية الرقابة على
تنفيذ برنامج ال�ضمان ال�صحي.
 - 9ي�شكل �إخفاق الكفيل يف االلتزام ب�أحكام هذه املادة خمالفة لقانون
ال�ضمان ال�صحي وفق ما هو مو�ضح يف جدول املخالفات املرفق.

الباب ال�سابع
يف �شركات ال�ضمان ال�صحي
مادة ()13

 - 1على �شركة الت�أمني املرخ�ص لها بالعمل داخل الإمارة التي ترغب يف
تقدمي خدمات ال�ضمان ال�صحي وف ًقا لربنامج ال�ضمان ال�صحي ،التقدم
�صفحة 40 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

بطلب �إىل الهيئة لت�سجيلها ك�شركة �ضمان �صحي معتمدة على النموذج املعد
لذلك يف الهيئة ،على �أن يت�ضمن الطلب ما يلي:
 �صورة من الرخ�صة املعتمدة من اجلهات املعنية يف الدولة للعمل يف جمالالت�أمني بالإمارة.
 تفا�صيل كاملة ون�سخ مبدئية من وثائق ال�ضمان ال�صحي املقرتحة. تفا�صيل كاملة ون�سخ مبدئية من مناذج الطلبات واملطالبات والوثائقالأخرى ذات ال�صلة التي ينوي مقدم الطلب ا�ستخدامها يف اكتتاب وثائق
ال�ضمان ال�صحي وف ًقا لربنامج ال�ضمان ال�صحي.
 العقود املقرتح العمل مبوجبها يف جماالت خدمات العالج الطبي و�شركاتال�ضمان ال�صحي والو�سطاء يف بيع وثائق ال�ضمان ال�صحي و�شركات �إدارة
مطالبات ال�ضمان ال�صحي.
 منوذج بطاقات ال�ضمان ال�صحي. النظام الآيل لإجراءات الت�سويات املالية املرتتبة على تنفيذ برنامجال�ضمان ال�صحي.
 البيانات ال�شاملة لإجراءات ت�سوية املنازعات التي �ستطبقها �شركةال�ضمان ال�صحي املعتمدة للتعامل مع �أية �شكاوى �أو منازعات تن�ش�أ مع امل�ؤمن
عليه.
 �أية وثاق �أو متطلبات �أخرى ذات ال�صلة التي قد حتددها الهيئة م�ستقب ًال. - 2لن يكون لأية �شركة ت�أمني �أو هيئة �أخرى غري م�سجلة لدى الهيئة
ك�شركة �ضمان �صحي معتمدة ،احلق يف �إ�صدار �أية وثيقة من وثائق
ال�ضمان ال�صحي وف ًقا لقانون ال�ضمان ال�صحي.
�صفحة 41 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

 - 3يتعني �أن يكون الطلب املقدم �إىل الهيئة للت�سجيل ك�شركة �ضمان
معتمدة موق ًعا من املخول قانو ًنا بذلك مع �إرفاق �سند ذلك.
 - 4على الهيئة البت يف الطلب امل�ستويف ال�شروط القانونية املقررة يف
يوما ،ويجوز �أن تطلب من مقدم الطلب عند
هذا ال�ش�أن خالل �ستني ً
ال�ضرورة تقدمي م�ستندات �أو بيانات �أخرى ،ويتعني على الهيئة �إخطار مقدم
الطلب بقرارها كتاب ًيا.
 - 5للهيئة �أن تطلب من اجلهات املعنية تزويدها بكل ما حتتاجه من
معلومات �أو م�ستندات ح�سب ما تراه �ضرور ًيا بغر�ض البت يف الطلب.
 - 6على الهيئة بعد املوافقة على طلب ت�سجيل �شركة ال�ضمان ال�صحي
�إ�صدار �شهادة بذلك.
 - 7تكون مدة الرتخي�ص (�سنة) قابلة للتجديد بنف�س ال�شروط.
 - 8تقوم الهيئة بن�شر قائمة ت�ضم �أ�سماء �شركات ال�ضمان ال�صحي
املعتمدة وكذلك ال�شركاء املرخ�ص لهما مبوجب هذه الالئحة ،على �أن
ُتن�شر هذه القائمة يف اجلريدة الر�سمية للإمارة.
 - 9يكون للهيئة متابعة �أن�شطة �شركات ال�ضمان ال�صحي املعتمدة خالل
مدة �سريان الرتخي�ص للت�أكد من التزام هذه ال�شركات بربنامج ال�ضمان
ال�صحي ،وللهيئة اتخاذ �أية �إجراءات تراها �ضرورية �ضدها.
�صفحة 42 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

 - 10ال يجوز ل�شركات ال�ضمان ال�صحي طلب �إلغاء ترخي�ص العمل يف
برنامج ال�ضمان ال�صحي� ،إال بعد موافقة الهيئة ثم الإعالن عن ذلك
يف ال�صحف باللغة العربية والإجنليزية مرتني مع �إعطاء مهلة ملدة �شهر
لت�صفية التزامات هذه ال�شركات.

مادة ()14

 - 1يجوز ل�شركات ال�ضمان ال�صحي املعتمدة التعاقد مع �شركات �أخرى
م�سجلة ،وف ًقا للقوانني ال�سارية بغر�ض �إدارة �ش�ؤون ال�ضمان ال�صحي.
 - 2تكون �شركة ال�ضمان ال�صحي و�شركة �إدارة مطالبات ال�ضمان
ال�صحي مت�ضامنتني م ًعا يف تنفيذ كافة االلتزامات املقررة على �شركة
ال�ضمان ال�صحي.
 - 3ت�صدر تراخي�ص عمل �شركات �إدارة مطالبات ال�ضمان ال�صحي
من ِقبل الهيئة وفق اال�شرتاطات املقررة للرتخي�ص ل�شركات ال�ضمان
ال�صحي.
 - 4ال يجوز ل�شركات �إدارة مطالبات ال�ضمان ال�صحي املعتمدة امتالك
�أو �إدارة �أو اال�شرتاك يف �إدارة �أي من مرافق مقدمي خدمات العالج
الطبي.

مادة ()15

 - 1على �شركة ال�ضمان ال�صحي املعتمدة القيام بواجباتها على الوجه
الأمثل ،و�أن تعمل وتتوخى احلر�ص والإخال�ص يف �سياق م�شاركتها يف برنامج
�صفحة 43 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

ال�ضمان ال�صحي ،و�أن تتوىل تنفيذ عملياتها يف كافة الأوقات وف ًقا للمعايري
املقبولة دول ًيا.
 - 2تتحمل �شركة ال�ضمان ال�صحي املعتمدة امل�س�ؤولية عن �أعمال
وكالئها مبا يف ذلك اخلدمات املقدمة� ،أو التي يتكفل بها طرف ثالث
كما لو قامت �شركة ال�ضمان ال�صحي املعتمدة بهذه الأعمال بنف�سها.
 - 3على �شركة ال�ضمان ال�صحي املعتمدة البت يف ال�شكاوى واملنازعات
املرفوعة �إليها بالطرق القانونية.
 - 4ال يجوز ل�شركة ال�ضمان ال�صحي املعتمدة امتالك �أو �إدارة �أو
اال�شرتاك يف �إدارة �أي من مرافق خدمات العالج الطبي املعتمدة ،كما ال
يجوز لأية �شركة �ضمان �صحي معتمدة تقدمي �أي خدمات عالج طبي� ،سواء
فيما يتعلق بربنامج ال�ضمان ال�صحي �أو خالفه.
 - 5ال يجوز ل�شركة ال�ضمان ال�صحي املعتمدة �أن يكون لها م�صلحة مع
مقدمي خدمات العالج الطبي املعتمدين� ،أو �أي و�سيط مما يت�ضارب مع
ح�سن �أداء واجبات ال�شركة ومتتد �شروط هذا احلكم �إىل �إدارتها العليا.
 - 6على �شركات ال�ضمان ال�صحي املعتمدة اتخاذ الإجراءات العاجلة
لتجنب حدوث �أي ت�ضارب للم�صالح ن�ش�أ �أو قد ين�ش�أ ،كما يجب عليها
�إخطار الهيئة عن الأمور التي �أدت �إىل حدوث ذلك الت�ضارب كتابة لتمكني
الهيئة من التحقيق يف ذلك.
�صفحة 44 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

 - 7يجوز للهيئة مبوجب �إ�شعار خطي �إىل �شركة ال�ضمان ال�صحي
املعتمدة �أن تطلب منها عر�ض ح�ساباتها و�سجالتها لغر�ض املعاينة
والتدقيق ،ل�ضمان الت�أكد من الوفاء بالتزاماتها املقررة يف برنامج ال�ضمان
ال�صحي.
 - 8للهيئة احلق يف اتخاذ الإجراءات التي تراها �ضرورية لتنفيذ نتائج
�أي حتقيق يف �أي ت�ضارب حمتمل �أو فعلي للم�صالح.
وي�شكل الإخالل ب�أحكام هذه املادة ،خمالفة لأحكام قانون ال�ضمان ال�صحي،
وي�ؤدي �إىل فر�ض غرامة �أو تعليق �أو �إلغاء ترخي�ص الهيئة ل�شركة ال�ضمان
ال�صحي املعتمدة.

مادة ()16

 - 1يجوز للو�سيط امل�سجل قانو ًنا للعمل كو�سيط يف جمال الت�أمني لدى
ال�سلطات املخت�صة يف الدولة� ،أن يتقدم للهيئة بطلب للعمل يف جمال
ال�ضمان ال�صحي ،وال يجوز لهذا الو�سيط العمل يف جمال ال�ضمان ال�صحي،
�إال بعد الرتخي�ص له من ِقبل الهيئة.
 - 2يلتزم جميع الو�سطاء املعتمدين لدى الهيئة بالقيام ب�أعمالهم وف ًقا
لقانون الت�أمني يف الدولة.
 - 3ال يجوز للو�سيط �أن ي�شارك يف ت�سويق �أو التو�سط �أو بيع وثائق
ال�ضمان ال�صحي� ،إال �إذا كانت الوثيقة �صادرة عن �شركة �ضمان �صحي
معتمدة.
�صفحة 45 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

 - 4ال يجوز للو�سيط قبول �أية مكاف�أة �أو عمولة �أو ر�سوم من مقدم
خدمات العالج الطبي مقابل خدماته.
 - 5ال يجوز للو�سيط املعتمد امتالك �أو �إدارة �أو اال�شرتاك يف �إدارة �أي
من مرافق مقدمي خدمات العالج الطبي املعتمد �أو �شركات ال�ضمان
ال�صحي املعتمدة.
 - 6يجب على �شركات ال�ضمان ال�صحي املعتمدة عند ا�ستالمها لطلب
كتابي من الهيئة �أن تقدم جميع ال�سجالت والتفا�صيل اخلا�صة بتعامالتها
من جميع الو�سطاء املعتمدين من ِقبل الهيئة.
 . - 7ال يجوز ملقدم العالج الطبي دفع �أية عموالت �أو مقابل �أتعاب
للو�سطاء املعتمدين ,ويف حالة قيامه بذلك يكون خمال ًفا لقانون ال�ضمان
ال�صحي.
 - 8على كافة املرخ�ص لهم للعمل كو�سطاء يف جمال ال�ضمان ال�صحي،
تقدمي تقرير �سنوي للهيئة عن كافة �أعمالهم على النموذج املعد لذلك من
ِقبل الهيئة.
� - 9أية �شركة �ضمان �صحي تتعامل مع و�سيط بدون الرتخي�ص له من
ِقبل الهيئة ،يعترب كالهما خمال ًفا لقانون ال�ضمان ال�صحي.

�صفحة 46 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

الباب الثامن
يف �شروط ترخي�ص مقدمي خدمات العالج الطبي
والتزاماتهم وعقود تقدمي تلك اخلدمات
مادة (:)17

 - 1تتقدم اجلهة التي ترغب يف تقدمي خدمات العالج الطبي وف ًقا
لربنامج ال�ضمان ال�صحي ،بطلب �إىل الهيئة ليتم ت�سجيلها كمقدم خدمات
عالج طبي معتمد ،على النموذج املعد لذلك من ِقبل الهيئة ،على �أن يرفق
بالطلب امل�ستندات التالية:
 �صورة من الرتخي�ص املعتمد بالعمل يف املجال الطبي اخلا�ص يف الإمارة. تفا�صيل خدمات العالج الطبي التي ي�سعى مقدم الطلب العتمادها كمقدمخدمات عالج طبي معتمد.
 وثيقة ت�أمني عن امل�س�ؤولية الطبية للعاملني لديه. تفا�صيل كاملة بقائمة الأ�سعار املقرتحة من ِقبل مقدم خدمات العالجالطبي التي ي�سعى العتمادها من الهيئة.
 النظام الآيل لإعداد الفواتري و�إجراءات الت�سويات املالية املرتتبة علىتنفيذ برنامج ال�ضمان ال�صحي.
 الوثائق الأخرى ذات ال�صلة التي حتددها الهيئة من وقت لآخر. - 2يعترب جميع مقدمي خدمات العالج الطبي احلكوميني التابعني للهيئة
معتمدين كمقدمي خدمات عالج طبي يف برنامج ال�ضمان ال�صحي،
اعتبا ًرا من  2006 /7 /1وملدة �سنة ميالدية ،وعلى هذه املن�ش�آت
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التقدم للهيئة يف نهاية املدة للح�صول على تراخي�ص جديدة.
 - 3ال يحق لأي مقدم خدمات عالج طبي غري معتمد من الهيئة ،تقدمي
خدمات العالج الطبي مبوجب برنامج ال�ضمان ال�صحي.
 - 4يكون الطلب املقدم �إىل الهيئة للت�سجيل كمقدم خدمات عالج طبي
موق ًعا من ِقبل امل�س�ؤول املخول قانو ًنا بذلك ،على �أن يقدم �سنده.
 - 5على الهيئة االلتزام بالبت يف الطلب امل�ستويف لكافة ال�شروط
يوما ،ويجوز �أن تطلب من
القانونية املقررة يف هذا ال�ش�أن خالل �ستني ً
مقدم الطلب عند ال�ضرورة ،تقدمي م�ستندات �أو بيانات �أخرى ،ويتعني على
الهيئة �إخطار مقدم الطلب بقرارها كتاب ًيا.
 - 6على كافة اجلهات املخت�صة بالإمارة تزويد الهيئة بكافة البيانات
واملعلومات وامل�ستندات الالزمة للبت يف الطلب.
 - 7على الهيئة بعد املوافقة على طلب الت�سجيل كمقدم خدمات عالج
طبي معتمد �إ�صدار �شهادة بذلك.
 - 8تكون مدة الرتخي�ص �سنة قابلة للتجديد بنف�س ال�شروط.
 - 9تقوم الهيئة مبتابعة ن�شاطات مقدمي خدمات العالج الطبي
املعتمدين خالل مدة �سريان الرتخي�ص للت�أكد من التزامهم بربنامج
ال�ضمان ال�صحي ،وللهيئة اتخاذ �أية �إجراءات تراها �ضرورية �ضدهم حال
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خمالفتهم لربنامج ال�ضمان ال�صحي مع فر�ض الغرامات �أو تعليق �أو �إنهاء
�صالحية ترخي�ص العمل يف جمال ال�ضمان ال�صحي �إذا تطلب الأمر ذلك.
 - 10على مقدمي خدمات العالج الطبي املعتمدين االلتزام ب�سيا�سات
و�إجراءات الهيئة املتعلقة بكيفية تقدمي خدمات العالج الطبي.
 - 11على الهيئة التدقيق يف مدى التزام مقدمي خدمات العالج الطبي
بال�سيا�سات والإجراءات القانونية ،و�إذا ثبت لها ما يخالف ذلك عليها
اتخاذ الإجراءات القانونية املقررة يف هذا ال�ش�أن.
 - 12تلتزم الهيئة بن�شر قائمة تت�ضمن �أ�سماء مقدمي خدمات العالج
الطبي املعتمدين ،على �أن ُين�شر ذلك يف اجلريدة الر�سمية للإمارة.
 - 13ال يجوز ملقدمي خدمات العالج الطبي طلب �إلغاء الرتخي�ص
للعمل يف برنامج ال�ضمان ال�صحي� ،إال مبوافقة الهيئة ،ثم الإعالن يف
ال�صحف باللغة العربية والإجنليزية مرتني مع �إعطاء مهلة �شهرين لت�صفية
التزاماتهم.

مادة ()18

 - 1على مقدم خدمات العالج الطبي املعتمد القيام بواجباته على
الوجه الأكمل ،و�أن يعمل ويتوخى احلر�ص والإخال�ص يف �سياق تنفيذه
برنامج ال�ضمان ال�صحي ،وعليه تقدمي خدمات العالج الطبي يف كافة
الأوقات وف ًقا للمعايري الدولية.
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 - 2ال يجوز ملقدم خدمات العالج الطبي املعتمد �أن تكون لديه �أية
م�صالح �سواء عن طريق االمتالك �أو الإدارة �أو امل�شاركة يف �شركة
ال�ضمان ال�صحي املعتمدة �أو الو�سطاء ،كما ال يجوز له �أن ي�شارك ب�أية
طريقة كانت بالعمل ب�صفة و�سيط يف بيع �أو ت�سويق وثائق ال�ضمان ال�صحي.
 - 3ال يجوز لأي مقدم خدمات عالج طبي معتمد �أن يكون له م�صلحة،
�أو �أن يكون م�شارك يف ملكية �أو خالف ذلك لدى �شركة ال�ضمان ال�صحي
املعتمدة� ،أو �أي و�سيط مما يتعار�ض مع ح�سن �أداء واجبات مقدم خدمات
العالج الطبي ،ومتتد �شروط هذا احلكم �إىل الإدارة العليا ملقدم خدمات
العالج الطبي.
 - 4على مقدم خدمات العالج الطبي املعتمد اتخاذ الإجراءات املنا�سبة
لتجنب وتفادي �أي ت�ضارب م�صالح نا�شئة وعليه فو ًرا �إخطار الهيئة كتاب ًيا
عن الأمور امل�ؤدية حلدوث ذلك الت�ضارب لتمكينها من التحقيق يف تلك
امل�س�ألة.
 - 5يجوز للهيئة مبوجب �إخطار كتابي موجه �إىل مقدم خدمات العالج
الطبي املعتمد �أن تطلب منه �أن يعر�ض لغر�ض املعاينة والتدقيق ح�ساباته
و�سجالته ،للت�أكد من الوفاء بالتزاماته املقررة يف برنامج ال�ضمان
ال�صحي.
 - 6للهيئة احلق يف اتخاذ الإجراءات التي تراها منا�سبة فيما �أ�سفر عنه
�أي حتقيق يف �أي ت�ضارب حمتمل للم�صالح.
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و ُي�شكل الإخالل ب�أحكام هذه املادة خمالفة لقانون ال�ضمان ال�صحي والئحته
التنفيذية.

مادة ()19

 - 1على مقدمي خدمات العالج الطبي احلكوميني التابعني للهيئة
التعاقد فقط مع ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي )�ضمان( مبوجب عقود
ووثائق �ضمان ،وذلك ملدة خم�س �سنوات اعتبا ًرا من  ،2006 /7 /1ويجوز
زيادة �أو تق�صري املدة بقرار من املجل�س التنفيذي.
 - 2تتوىل ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي (�ضمان) دون غريها
القيام بخدمات ال�ضمان ال�صحي الأ�سا�سية واالختيارية جلميع موظفي
احلكومة و�أفراد �أ�سرهم (احتادي /حملي) ،وكذلك موظفي الهيئات
وامل�ؤ�س�سات وال�شركات اململوكة بالكامل للحكومة و�أفراد �أ�سرهم (احتادي
 /حملي) ،وذلك ملدة ع�شر �سنوات من تاريخ العمل بهذه الالئحة ،ويجوز
بقرار من املجل�س التنفيذي �إطالة هذه املدة �أو تق�صريها.
 - 3تلتزم �شركة ال�ضمان املعتمدة ب�إبرام عقود مع مقدمي خدمات
العالج الطبي املعتمدين ،على �أن تت�ضمن العقود البيانات التالية:
 �أطراف العقد. مدة العقد. واجبات والتزامات �شركة ال�ضمان ال�صحي املعتمدة. واجبات والتزامات مقدم خدمات العالج الطبي املعتمد. �إجراءات �سداد مقابل خدمات العالج الطبي.�صفحة 51 -
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 �إجراءات التعريف على الأ�شخا�ص امل�ؤمن عليهم ،بالإ�ضافة �إىل �إجراءاتاالعتماد.
 �إجراءات حل ال�شكاوى واملنازعات. �شروط �إنهاء العقد. متطلبات ال�سرية بالن�سبة ل�سجالت وملفات الأ�شخا�ص امل�ؤمن عليهم. حجم اخلدمات و�سقف الأ�سعار وتكلفة خدمات العالج الطبي الأ�سا�سيةالواجب على مقدم خدمات العالج الطبي املعتمد تقدميها.
 مبلغ �أو /ن�سبة التحمل الواجب على امل�ؤمن عليه �سدادها عند طلب العالجالطبي امل�شمول بالوثيقة �أو عند �صرف الأدوية �أو �إجراء الفحو�ص املخربية �أو
الت�شخي�ص بالأ�شعة.
 - 4تخ�ضع كافة العقود لرقابة واعتماد الهيئة ،ويجوز لها �إدخال ما
تراه من تعديالت عليها قبل اعتمادها ،وال يجوز العمل ب�أي عقد يف هذا
املجال قبل اعتماده من ِقبل الهيئة.
يوما بتقدمي كافة الإي�ضاحات
 - 5يلتزم طريف العقد خالل ثالثون ً
والبيانات التي تطلبها الهيئة يف �سبيل مراجعتها وتدقيقها على هذه
العقود ،ويعترب الت�أخري عن هذا املوعد خمالفة لقانون ال�ضمان ال�صحي
ت�ستوجب توقيع العقوبة املقررة وفق الالئحة.
 - 6على �شركات ال�ضمان ال�صحي املعتمدة ،ومقدمو خدمات العالج
الطبي املعتمدون بعد التوقيع على العقود� ،إيداع ن�سخ منها لدى الهيئة
م�صحوبة ب�أي تعديالت تطر�أ عليها.
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الباب التا�سع
يف م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
مادة (:)20

 - 1على الهيئة التقدم �إىل وزير العدل ملنح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
ملوظفي الهيئة العاملني على تنفيذ قانون ال�ضمان ال�صحي يف الإمارة.
 - 2يكون تعيني م�أموري ال�ضبط الق�ضائي بغر�ض م�ساعدة الهيئة يف
�أداء دورها اخلا�ص بتنفيذ و�إدارة ومراقبة برنامج ال�ضمان ال�صحي.
 - 3على الهيئة �إ�صدار بطاقة هوية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي والذي
يتعني عليهم حملها يف جميع الأوقات ،ويجب تقدميها عندما يطلب منه
ذلك حال ممار�سة مهامه.
 - 4على م�أموري ال�ضبط الق�ضائي التحقيق يف ال�شكاوى املحالة �إليهم
واخلا�صة بربنامج ال�ضمان ال�صحي والتي تتعلق ب�أعمال وظائفهم وف ًقا
للقوانني ال�سارية.
 - 5على م�أموري ال�ضبط الق�ضائي �إعداد تقرير كتابي ب�ش�أن التحقيقات
التي تجُ رى وذلك على النموذج املعد لذلك ،من ِقبل الهيئة ويتعني �أن
يت�ضمن النموذج ما يلي:
 ا�سم م�أمور ال�ضبط الق�ضائي الذي حقق ال�شكوى. تفا�صيل كاملة عن �إجراءات التحقيق التي با�شرها وف ًقا للقوانني ال�سارية.خروجا على �أحكام قانون ال�ضمان ال�صحي �أو
 حتديد املخالفة التي وقعت ًالئحته التنفيذية.
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 �أية وقائع �أخرى ذات �صلة بالواقعة حمل التحقيق. تاريخ �إنهاء التقرير. - 6يلتزم م�أموري ال�ضبط الق�ضائي بالتوقيع على النموذج املحدد يف
البند ال�سابق ،وعليهم رفع نتائج حتقيقاتهم �إىل وحدة ال�شكاوى بالهيئة
خالل �سبعة �أيام من ا�ستكمال �إجراءات التحقيق.
 - 7يلتزم م�أموري ال�ضبط الق�ضائي باملحافظة على كافة املعلومات
والأ�سرار املتعلقة بفح�ص ال�شكوى وال يجوز لغري ال�سلطات املخت�صة قانو ًنا
االطالع عليها.

الباب العا�شر
يف ال�شكاوى واملنازعات وقرار املخالفة
مادة (:)21

 - 1على الهيئة �إن�شاء وحدة لل�شكاوى ،للم�ساعدة يف التحقيق يف
ال�شكاوى واملنازعات التي تن�ش�أ بني امل�شاركني يف برنامج ال�ضمان ال�صحي.
 - 2ال يجوز ملكتب ال�شكاوى بالهيئة النظر يف �أية �شكوى مقدمة من
امل�ؤمن عليه ب�ش�أن اخلدمات ال�صحية املقدمة له �أو وثيقة امل�ؤمن ال�ضمان
ال�صحي �إال يف احلالتني التاليتني:
 ا�ستنفاذ طرق حل النزاع بني امل�ؤمن عليه و�شركة ال�ضمان ال�صحياملعتمدة ،وفق نظام �شركة ال�ضمان.

�صفحة 54 -
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 ا�ستنفاذ طرق حل النزاع بني امل�ؤمن عليه ومقدمي خدمات العالج الطبياملعتمدين ،وفق نظام حل املنازعات لدى مقدمي خدمات العالج الطبي.
 - 3تعد الهيئة النماذج والإجراءات التي يتم مبوجبها تقدمي ال�شكاوى.
 - 4تعد الهيئة قائمة الر�سوم املقررة لفح�ص ال�شكاوى وطرق حت�صيلها.
 - 5ي�شرتط يف ال�شكوى املقدمة للهيئة ال�شروط التالية:
 �أن تكون كتابية وعلى النموذج املعد لذلك ،وموق ًعا عليها من ال�شاكي. �أن تكون م�صحوبة بالر�سوم املقررة. �أن يرفق بها كافة امل�ستندات املطلوبة التي ت�ؤيد ال�شكوى. مو�ضوع ال�شكوى وطلبات ال�شاكي تف�صي ًال. �أن تكون باللغة العربية �أو الإجنليزية. - 6تتوىل وحدة ال�شكاوى املهام التالية:
 ا�ستالم وا�ستكمال الإجراءات ال�شكلية لل�شكوى. �إحالة ال�شكوى �إىل التحقيق �إذا اقت�ضى الأمر ذلك. تكليف م�أموري ال�ضبط الق�ضائي مبا تراه من حتقيق �أو معاينة �أو فح�ص. �أية �أعمال �أخرى تتعلق مبهام اخت�صا�صاتها. رفع تو�صياتها �إىل الهيئة ،التخاذ ما تراه ب�ش�أن ما �أ�سفر عنه فح�صال�شكوى.
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 - 7عند ا�ستالم �شكوى �ضد �أي مقدم خدمة �أو �شركة �ضمان معتمدة،
يجوز لوحدة ال�شكاوى ما يلي:
 �إبالغ مقدم خدمات العالج الطبي املعتمد �أو �شركة ال�ضمان املعتمدةبطبيعة ال�شكوى ،وتزويدهما ب�أية وثائق ح�سب ما تراها وحدة ال�شكاوى
�ضرور ًيا وفق تقديرها.
 مطالبة مقدم خدمات العالج الطبي املعتمد �أو �شركة ال�ضمان املعتمدةم�شفوعا بكافة الوثائق ذات ال�صلة بال�شكوى
مبوافاة وحدة ال�شكاوى بردهم
ً
يوما من ا�ستالم الطلب ،ويجوز لوحدة ال�شكاوى متديد هذه
خالل ً 14
يوما.
الفرتة مبا ال يجاوز ً 28
 �إحالة املو�ضوع �إىل م�أموري ال�ضبط الق�ضائي لإجراء التحقيق� ،إذا اقت�ضىالأمر ذلك.
 طلب �أية �سجالت �أو م�ستندات من مقدمي العالج الطبي و�شركة ال�ضمان،تكون �ضرورية لفح�ص ال�شكوى.
 - 8يتقيد مقدمو خدمات العالج الطبي املعتمدين �أو �شركة ال�ضمان
املعتمدة بكافة الطلبات امل�سلمة �إليهم من وحدة ال�شكاوى.
 - 9يجوز لوحدة ال�شكاوى التعامل مع ال�شكوى بوا�سطة:
 �إجراء حتقيق. �إحالة ال�شكوى �إىل م�أموري ال�ضبط الق�ضائي. �إبالغ كافة الأطراف املعنية بال�شكوى ،وطلب امل�ستندات ذات ال�صلة بها. اتخاذ قرار يتعلق بالنتائج �أو تقرير م�أموري ال�ضبط الق�ضائي والتو�صيةبالإجراءات التي على الهيئة اتخاذها ب�صدد ال�شكوى ،مبا يف ذلك �إ�صدار
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�إ�شعار املخالفة.
 حتويل ال�شكوى �إىل اجلهات االحتادية �أو املحلية ذات ال�صلة للتحقيق. - 10يجوز لوحدة ال�شكاوى عدم نظر ال�شكوى يف احلاالت التالية:
 �أن يكون قد �سبق الف�صل يف مو�ضوع ال�شكوى. �إذا �أو�صى تقرير م�أموري ال�ضبط الق�ضائي بذلك. �أال يكون لل�شاكي �صفة �أو م�صلحة يف ال�شكوى. �أن يك�شف بحث ال�شكوى مبدئ ًيا عن كيديتها. �إذا كانت ال�شكوى غري مقدمة على النموذج املعد لذلك� ،أو مل ت�سددب�ش�أنها الر�سوم املقررة.
 - 11لوحدة ال�شكاوى عدم اتخاذ �أية �إجراءات بخ�صو�ص ال�شكوى �إذا
كانت الواقعة التي تتعلق بها قد حدثت منذ �أكرث من � 12شه ًرا.
 - 12تقوم وحدة ال�شكاوى ب�إبالغ ال�شاكي كتاب ًيا خالل �شهر من ا�ستالم
ال�شكوى بالإجراء الذي اتخذته.
 - 13يحق لل�شاكي �أن يطلب من وحدة ال�شكاوى موافاته مبا قامت به
يوما من تقدميها.
من �إجراءات لفح�ص �شكواه خالل ثالثني ً
 - 14يتعني �أن تت�ضمن عقود مقدمي خدمات العالج الطبي وعقود
ن�صا ب�إحالة املنازعات بني الأطراف �إىل وحدة
�شركات ال�ضمان ال�صحي ً
ال�شكاوى يف الهيئة �أو ًال ،للو�صول �إىل حل توفيقي ،ولن تكون �أية �إجراءات
�صفحة 57 -
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�أخرى حلل النزاع نافذة وم�ؤثرة �إال عند ا�ستيفاء كافة �إجراءات فح�ص
ال�شكاوى املن�صو�ص عليها يف الالئحة.
 - 15يجوز لوحدة ال�شكاوى �إحالة ال�شكوى �إىل هيئة �أخرى للتحقيق
فيها� ،إن ر�أت وج ًها لذلك ،وعلى �أن تبلغ ال�شاكي كتاب ًيا بتلك الإحالة.
 - 16ال يجوز لأي من مقدمي خدمات العالج الطبي �أو �شركات ال�ضمان
ال�صحي �أو الو�سطاء �أو �شركة �إدارة مطالبات ال�ضمان ال�صحي تقا�ضي �أو
فر�ض �أية ر�سوم على ال�شكاوى املقدمة لها ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي.

مادة ()22

 - 1يتم �إ�صدار قرار املخالفة على النموذج املعد لذلك على �أن يت�ضمن
البيانات التالية:
 رقم م�سل�سل وتاريخ �إ�صدار القرار. اال�سم الكامل وعنوان ال�شخ�ص �أو الهيئة التي يتم توجيه القرار �إليها. تفا�صيل املخالفة. �أحكام قانون ال�ضمان ال�صحي و� /أو الئحته التنفيذية التي مت خمالفتها. نوع اجلزاء املقرر ب�ش�أن املخالفة. الإجراءات الت�صحيحية املطلوبة من ال�شخ�ص �أو اجلهة التي وجه �إليهاقرار املخالفة بتنفيذها ،والفرتة الزمنية املطلوبة للت�صحيح والدليل املطلوب
تقدميه �إىل الهيئة ك�إثبات لهذه الإجراءات الت�صحيحية.
 حتديد املكان والطريقة التي �سيتم بها دفع الغرامة املالية. -التفا�صيل اخلا�صة بالفرتة الزمنية والإجراء املتخذ للطعن يف قرار
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املخالفة ح�سب ما هو مبني يف هذه الالئحة.
 - 2يتم ت�سليم قرار املخالفة �إما عن طريق الربيد امل�سجل �إىل ال�شخ�ص
�أو اجلهة املوجه �إليها �أو �إىل ال�شخ�ص �أو اجلهة مبا�شرة على �أن حتتفظ
الهيئة ب�إثبات لهذا الت�سليم.
 - 3يف حالة توقيع غرامة مالية يتم ت�سديد هذه الغرامة �إىل الهيئة وف ًقا
لنظم الهيئة املالية.
 - 4يف حالة عدم دفع الغرامة خالل الفرتة املحددة يف قرار املخالفة
على الهيئة �إخطار ال�سلطات الق�ضائية بالدولة التخاذ الإجراءات
القانونية.
 - 5لل�شخ�ص �أو اجلهة املوجه �إليها املخالفة التظلم من قرار املخالفة
كتاب ًيا ،وي�سلم �إىل وحدة ال�شكاوى وف ًقا للإجراءات املبينة يف هذه
الالئحة خالل �سبعة �أيام يف تاريخ ا�ستالم قرار املخالفة ،وعلى وحدة
ال�شكاوى البت يف التظلم خالل �شهر من تاريخ تقدميه ،على �أن تتبع كافة
الإجراءات املقررة لبحث ال�شكوى عند بحث التظلم.
 - 6ال يجوز جتديد �أو �إلغاء �أية ت�صريح �صادر من الهيئة للعمل يف
برنامج ال�ضمان ال�صحي� ،إال بعد �سداد كافة الغرامات املقررة وفق
�أحكام هذه الالئحة.
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الباب احلادي ع�شر
يف الأحكام العامة
مادة (:)23

 - 1تعترب جميع ملفات و�سجالت عالج املر�ضى ذات ال�صلة بخدمات
العالج الطبي املقدمة �إىل الأ�شخا�ص امل�ؤمن عليهم يف �سرية تامة ،وال يتم
االطالع عليها من طرف �آخر �إال يف احلاالت التالية:
 عند تقدمي امل�ؤمن عليه طلب كتابي ين�ص �صراحة على االطالع على هذهامللفات �أو ال�سجالت لطرف �آخر.
 مبوجب �أمر من �إحدى ال�سلطات الق�ضائية �أو ال�شرطة �أو الهيئة.ً
مرتبطا ب�أغرا�ض هذه
 عندما يكون الك�شف عن امللفات �أو ال�سجالتالالئحة ،ويتعني على ال�شخ�ص ّ
املطلع االحتفاظ ب�سرية البيانات.
 - 2يحتفظ مقدمو خدمات العالج الطبي ب�سجالت وملفات عالج امل�ؤمن
عليهم لدى املن�ش�آت العالجية ملدة �سنتني من تاريخ انتهاء �آخر وثيقة
�ضمان �صحي� ،أو �آخر عالج �أيهما �أبعد ،وال يجوز التخل�ص منها نهائ ًيا �إال
بعد خم�س �سنوات من تاريخ �آخر عالج.
 - 3يحق للم�ؤمن عليه يف حالة تغري مقدم خدمات العالج الطبي لأي
�سبب من الأ�سباب ،طلب �صورة كاملة من ملفه العالجي �أو �سجالته
و�إيداعها لدى مقدم خدمات العالج الطبي اجلديد.
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مادة ()24

 - 1حتدد الهيئة �أنواع التقارير املطلوبة من �شركات ال�ضمان ال�صحي
ومقدمي خدمات العالج الطبي املعتمدين والو�سطاء و�شركات �إدارة
مطالبات ال�ضمان ال�صحي.
 - 2على اجلهات املحددة يف البند ال�سابق تقدمي التقارير املطلوبة منهم
على النماذج املعدة لذلك من ِقبل الهيئة كل ثالثة �أ�شهر.
 - 3يعد الت�أخري يف تقدمي التقارير املطلوبة وفق �أحكام هذه املادة
خمالفة لأحكام قانون ال�ضمان ال�صحي.

مادة ()25
تخت�ص الهيئة ب�إجراء الدرا�سات و�إعداد الفتاوى يف كافة ال�ش�ؤون الفنية
والطبية والعالجية واملالية والقانونية التي تتطلبها حاجة العمل يف جمال
تطبيق قانون ال�ضمان ال�صحي والئحته التنفيذية.

مادة ()26
يبد�أ �سريان ال�ضمان ال�صحي على الفئات التالية ،اعتبا ًرا من التاريخ املحدد
قرين كل منها:
 - 1اجلهات والهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية االحتادية واملحلية وال�شركات
احلكومية و�شبه احلكومية و�شركات القطاع اخلا�ص التي يزيد عدد
موظفيها عن  1000موظف1 /7 /2006 .
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 - 2باقي الفئات1 /1 /2007 .

مادة ()27
تلتزم احلكومة بتقدمي كافة خدمات العالج الطبي يف حاالت الإ�صابات �أو
الأمرا�ض التي ت�صيب امل�ؤمن عليه نتيجة العمليات الع�سكرية �أو احلروب �أو
الأعمال الإرهابية �أو الطاقة النووية �أو التلوث الكيميائي �أو الكوارث الطبيعية
�أو يف حاالت تف�شي الأوبئة.

مادة ()28
للهيئة تعديل �أحكام هذه الالئحة ،وكافة اجلداول املرفقة ،على �أن يعتمد
ذلك من املجل�س التنفيذي.

اجلدول رقم ()1
خدمات العالج الطبي الأ�سا�سية
ويحدد هذا اجلدول خدمات العالج الطبي الأ�سا�سية املغطاة بوثيقة ال�ضمان
ال�صحي الأ�سا�سية.
�أو ًال :احلد الأق�صى ل�سقف اخلدمات العالجية الأ�سا�سية �سنو ًيا
� 250,000ألف درهم  -مائتان وخم�سون �ألف درهم  -للفرد الواحد.
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ثان ًيا  :التغطية اجلغرافية:
 - 1داخل حدود �إمارة �أبو ظبي يتم تغطية خدمات ال�ضمان ال�صحي
الأ�سا�سية من خالل �شبكة معتمدة من مقدمي خدمات العالج الطبي
املرخ�ص لهم من ِقبل الهيئة.
 - 2يف الإمارات الأخرى يتم تغطية خدمات الطوارئ فقط.
ثال ًثا  :خدمات العالج الطبي الأ�سا�سية للإقامة بامل�ست�شفيات املعتمدة:
 - 1الإقامة داخل امل�ست�شفى لتقدمي خدمات العالج الطبي على �أن تكون
يف العنابر� 2 /سرير �أو �أكرث ب�شرط املوافقة امل�سبقة على ذلك من �شركة
ال�ضمان املعتمدة.
 - 2الفح�ص والت�شخي�ص والعالج واجلراحات يف امل�ست�شفيات للحاالت
غري احلرجة ي�شرتط املوافقة امل�سبقة من ِقبل ال�شركة امل�ؤمن لديها على
ذلك.
 - 3خدمات العالج الطبي للحاالت الطارئة.
 - 4خدمات نقل حاالت الطوارئ داخل �إمارة �أبو ظبي من خالل جهات
معتمدة.
 - 5قيمة تكاليف �إقامة ُمرافق للطفل امل�ؤمن عليه حتى �سن العا�شرة
بحد �أق�صى ( )100درهم يف اليوم الواحد.
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 - 6قيمة تكاليف �إقامة ُمرافق واحد للمري�ض معه يف نف�س الغرفة
يف احلاالت احلرجة بنا ًء على تو�صية الطبيب املعالج وي�شرتط املوافقة
امل�سبقة من ِقبل �شركة ال�ضمان امل�ؤمن لديها وبحد �أق�صى  100درهم يف
اليوم الواحد.
 - 7خدمات الإقامة يف امل�ست�شفيات للوالدة بكافة �أنواعها ب�شرط املوافقة
امل�سبقة من �شركة ال�ضمان ال�صحي املعتمدة على �أن ت�سدد املري�ضة
 500درهم عن كل حالة والدة.
راب ًعا  :خدمات العالج الطبي الأ�سا�سية يف العيادات اخلارجية
للم�ست�شفيات واملراكز ال�صحية املعتمدة:
 - 1خدمات الفح�ص والت�شخي�ص والعالج لدى الأطباء العامون يف
العيادات واملراكز ال�صحية املحددة لعالج امل�ؤمن عليه على �أن ي�سدد امل�ؤمن
عليه مبلغ  20درهم عن كل ك�شف جديد يف كل مرة و�سداد  10دراهم عن
كل ك�شف جديد لدى الأطباء الأخ�صائيني �أو اال�ست�شاريني ،ب�شرط �أن يتم
حتويله �إليهم من الأطباء العامون ،وتعفى املراجعات �إذا متت خالل �سبعة
�أيام من تاريخ الفح�ص الأول من ر�سوم الك�شف.
 - 2خدمات الفحو�صات املخربية على �أن ي�سدد عن الفح�ص مبلغ وقدره
( )10دراهم ب�شرط �أن يتم يف املن�ش�آت العالجية املحددة لعالج امل�ؤمن
عليه.
 - 3خدمات الت�شخي�ص بالأ�شعة بكافة �أنواعها على �أن ي�سدد عن
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الت�شخي�ص مبلغ وقدره  10درهم وب�شرط �أن تتم يف املن�ش�آت العالجية
املحددة لعالج امل�ؤمن عليه وبالن�سبة للفح�ص بالرنني املغناطي�سي والأ�شعة
املقطعية وتنظري البطن ي�شرتط احل�صول على موافقة �شركة ال�ضمان امل�ؤمن
لديها م�سب ًقا ،يف احلاالت غري الطارئة.
 - 4خدمات العالج الطبيعي للحاالت العالجية �شرط املوافقة امل�سبقة
من �شركة ال�ضمان ال�صحي املعتمدة على ذلك.
 70% - 5من قيمة الأدوية يف الو�صفة الطبية وبحد �أق�صى 1500
درهم �سنو ًيا ،على �أن ي�سدد املري�ض  30%من قيمة كل و�صفة طبية،
ويف حالة زيادة قيمة الو�صفة الطبية على  500درهم ،يطلب موافقة
�شركة ال�ضمان ال�صحي امل�سبقة ل�صرف الدواء.
 - 6خدمات الفح�ص والت�شخي�ص والعالج لدى الأطباء العامون لأمرا�ض
الن�ساء واحلمل يف املراكز والعيادات املحددة لعالج امل�ؤمن عليها ،على �أن
ت�سدد امل�ؤمن عليها مبلغ  20درهم عن كل ك�شف جديد يف كل مرة و�سداد
( )10دراهم عن كل ك�شف جديد لدى الأطباء الأخ�صائيني واال�ست�شاريني،
ب�شرط �أن يتم حتويل امل�ؤمن عليها بوا�سطة الأطباء العامون ،وتعفى
املراجعات �إذا متت خالل �سبعة �أيام من تاريخ الفح�ص الأول من ر�سوم
الك�شف.
خام�سا  :خدمات عالج طبي �أ�سا�سية م�ؤجلة:
ً
 - 1خدمات الت�شخي�ص والعالج لكافة �أمرا�ض الأ�سنان واللثة ما عدا
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احلاالت الطارئة.
 - 2م�ستلزمات ال�سمع والأب�صار وت�صحيح النظر باجلراحات والليزر ما
عدا احلاالت الطارئة.
�ساد�سا  :يحدد بقرار من الهيئة الفرتة الزمنية الواجب على �شركة ال�ضمان
ً
ال�صحي االلتزام خاللها ب�إ�صدار املوافقة املبدئية على تقدمي خدمات
العالج الطبي الأ�سا�سية املعلق تقدميها م�سب ًقا على موافقة �شركة ال�ضمان
ال�صحي.

اجلدول رقم ()2
خدمات العالج الطبي امل�ستثناة
التي يتم تقدميها مبوجب وثيقة ال�ضمان ال�صحي املعززة
يحدد هذا اجلدول خدمات العالج الطبي غري الأ�سا�سية (امل�ستثناة):
 - 1اخلدمات ال�صحية غري ال�ضرورية طب ًيا.
 - 2تكاليف خدمات عالج الأ�سنان والأ�سنان ال�صناعية وتقومي الأ�سنان.
 - 3الرعاية اخلا�صة املنزلية ،التمري�ض اخلا�ص ،الرعاية لأجل ال�سفر.
 - 4الرعاية اخلا�صة وت�شمل:
 الرعاية التي لي�ست لغر�ض العالج الطبي.�صفحة 66 -
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 اخلدمات ال�صحية التي ال ت�ؤدي �إىل حت�سن يف حالة املري�ض �أو التي اليحدث ب�سببها تغري يف حالته ال�صحية.
 - 5اخلدمات التي ال تتطلب خدمة م�ستمرة من كادر طبي متخ�ص�ص.
 - 6خدمات الراحة واملتطلبات ال�شخ�صية (التلفزيون /ق�ص ال�شعر/
اخلدمات التجميلية /خدمة ال�ضيوف /اخلدمات املماثلة وم�ستلزماتها).
 - 7العمليات التجميلية لتح�سني املظهر اخلارجي للج�سم وكذلك عمليات
ا�ستبدال الثدي ال�صناعي وتعترب العمليات التجميلية لتح�سني وظيفة
الع�ضو امل�صاب يف حاالت الإ�صابات واملر�ض �أو الت�شوهات اخللقية وكذلك
عمليات �إعادة بناء الثدي بعد اجلراحات ال�سرطانية �ضمن خدمات العالج
الطبي الأ�سا�سية.
 - 8العالج اجلراحي وغري اجلراحي املتعلق بالبدانة مبا فيها البدانة
املفرطة و�أي برامج �أو خدمات �أو م�ستلزمات �أخرى للتحكم يف الوزن.
 - 9خدمات العالج الطبي امل�ستخدمة لأغرا�ض التجارب والفحو�صات
والأبحاث غري املعرتف بها طب ًيا وكذلك الأجهزة واملعدات واحلميات
ال�صيدالنية.
 - 10خدمات العالج الطبي التي تتم خارج ال�شبكة املعتمدة من مقدمي
خدمات العالج الطبي املرخ�ص لهم من ِقبل الهيئة عدا حاالت العالج
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الطبي الطارئ.
 - 11خدمات العالج الطبي �أو التكاليف الناجتة عنهما لعالج �أمرا�ض
ت�ساقط ال�شعر يف منطقة معينة /ال�صلع /ت�ساقط ال�شعر الطبيعي /ق�شر
ال�شعر /ال�شعر امل�ستعار.
 - 12اخلدمات وامل�ستلزمات اخلا�صة بربامج الإقالع عن التدخني
وعالج �إدمان النكوتني.
� - 13سحب عينة من ال�سائل الأمنيو�سي (ما حول اجلنني) لغري �ضرورة
طبية.
 - 14عالج وخدمات وجراحات التحويل اجلن�سي والعقم والتعقيم.
 - 15عالج وخدمات منع احلمل.
 - 16اخلدمات العالجية اخلا�صة باخل�صوبة والعقم (دوايل احلبل
املنوي /تعدد �أكيا�س املبي�ض /تكي�س املبي�ض /ا�ضطرابات الهرمون /
اال�ضطرابات وال�ضعف اجلن�سي).
 - 17الأجهزة التعوي�ضية واملعدات الطبية امل�ستهلكة �إال يف حالة
احل�صول على موافقة �شركة ال�ضمان.

�صفحة 68 -
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 - 18التكاليف وامل�ستلزمات واملهمات املتعلقة مبمار�سة الأن�شطة
اخلطرة وعلى �سبيل املثال (كافة �أ�شكال ريا�ضة الطريان /ريا�ضة �سباق
ال�سيارات� /سباقات الريا�ضات املائية /ريا�ضات ت�سلق اجلبال /ريا�ضات
ركوب اخليل /الريا�ضات العنيفة مثل اجلودو واملالكمة وامل�صارعة/
ريا�ضات �ألعاب القفز /الأن�شطة الريا�ضية للمحرتفني).
 - 19العالج با�ستخدام هرمونات النمو.
 - 20التكاليف املتعلقة باختبارات ال�سمع وت�صحيح النظر والأجهزة
التعوي�ضية �أو امل�ساعدة ال�سمعية والب�صرية.
� - 21أمرا�ض ال�صحة العقلية �سواء العالج بالعيادات اخلارجية �أو
التنومي بامل�ست�شفى ما مل تكن حالة ا�ضطراب عقلي م�ؤقت �أو رد فعل حاد
للإجهاد.
 - 22م�ستلزمات عالج املر�ضى املت�ضمنة (اجلوارب املرنة و�ضمادات
احلرير وال�شا�ش والإبر و�أ�شرطة فح�ص ال�سكري واملنتجات املماثلة لها،
الأدوية والعالج غري املو�صوف با�ستثناء امل�ستلزمات الناجتة عن خدمات
العالج الطبي املقدمة يف حاالت الطوارئ).
 - 23اخلدمات الوقائية ،مبا يف ذلك اللقاحات والتطعيمات واختبار
احل�سا�سية و�إزالة التح�س�س ،و�أي فحو�صات بدنية �أو نف�سية �أو التي تتعلق
بالطب النف�سي �أو الأبحاث التي جترى �أثناء هذه الفحو�صات.
�صفحة 69 -
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 - 24اخلدمات املقدمة من ِقبل �أي مقدم خدمة عالجية له �صلة
باملري�ض مثل ال�شخ�ص امل�ؤمن عليه �أو �أحد �أع�ضاء عائلة ال�شخ�ص امل�ؤمن
عليه ،مبا يف ذلك الزوج �أو الزوجة �أو الأخ �أو الأخت �أو الوالدين �أو الطفل.
 - 25التغذية املعوية (عن طريق الأنابيب) والأغذية الإ�ضافية �أو
الأغذية اخلا�صة لتعوي�ض الأمالح يف اجل�سم ،ما مل تكن الزمة للعالج
الطبي بالق�سم الداخلي للم�ست�شفى.
 - 26خدمات العالج الطبي اخلا�صة بتعديل ارتخاء �أربطة العمود
الفقري �أو ت�شخي�ص وعالج الهيكل العظمى ب�أي طريقة با�ستثناء عالج
الك�سور وخلع الأطراف.
 - 27خدمات العالج الطبي بالوخز بالإبر ال�صينية وال�ضغط الإبري
والتنومي املغناطي�سي والرولفينج والعالج بالتدليك ،والعالج بالعطور وكافة
�أ�شكال العالج بالطب البديل.
 - 28كافة خدمات العالج والت�شخي�ص اخلا�صة بطفل الأنابيب ونقل
الأجنة �أو نقل البوي�ضات �أو احليوانات املنوية.
 - 29خدمات الت�شخي�ص والعالج الطبي االختيارية لت�صحيح النظر.
 - 30انحراف احلاجز الأنفي واال�ستئ�صال اجلزئي لقرنية الأنف.

�صفحة 70 -
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 - 31خدمات العالج الطبي للأمرا�ض املزمنة التي حتتاج �إىل غ�سيل
كلوي �أو غ�سيل بريوتوين وكذلك الفحو�صات والإجراءات الطبية اخلا�صة
بها.
 - 32خدمات العالج الطبي والفحو�صات ملر�ضى التهاب الكبد الوبائي
عدا مر�ضى االلتهاب ( �أ ).
 - 33العيوب والأمرا�ض اخللقية حلديثي الوالدة والت�شوهات ما مل تكن
مهددة للحياة.
 - 34خدمات العالج الطبي لعتة ال�شيخوخة ومر�ض الزهامير.
 - 35الإخالء الطبي اجلوي �أو الأر�ضي عدا احلاالت الطارئة �أو خدمات
النقل غري املرخ�صة.
 - 36خدمات العالج الطبي للختان.
 - 37العالج بالق�سم الداخلي للم�ست�شفى دون املوافقة امل�سبقة من
�شركة ال�ضمان مبا فيها حاالت العالج الطارئة التي مل يتم الإخطار
ب�إدخالها امل�ست�شفى خالل �أربعة وع�شرون �ساعة من تاريخ دخولها.
� - 38أي عالج �أو فحو�صات �أو �إجراءات �أخرى للمر�ضى املنومني
بامل�ست�شفى ،والتي ميكن �إجرا�ؤها يف العيادة اخلارجية دون الإخالل
�صفحة 71 -
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ب�صحة امل�ؤمن عليه.
� - 39أية فحو�صات �أو خدمات عالجية لأغرا�ض غري طبية (فحو�صات
للعمل �أو ال�سفر �أو الرتخي�ص �أو الت�أمني).
 - 40امل�ستلزمات غري الطبية �أو العالجية مثال :غ�سول الفم /معجون
الأ�سنان /مواد التعقيم /و�صفات احلليب /ملحقات الأغذية /منتجات
العناية بالب�شرة /ال�شامبو /الفيتامينات املتعددة (ما مل يتم و�صفها كعالج
بديل حلاالت نق�ص الفيتامني ال�شائع) وجميع املعدات التي ال ت�ستخدم
ب�شكل �أ�سا�سي يف حت�سني احلاالت املر�ضية �أو الإ�صابات ،على �سبيل
املثال ال احل�صر تلك التي تتعلق مبكيفات الهواء �أو �أنظمة تنظيف الهواء
و�أقوا�س الدعم والأ�صناف ومعدات التمارين وامل�ستلزمات ال�صحية للنظافة
ال�شخ�صية.
� - 41أكرث من ا�ست�شارة �أو متابعة مع املتخ�ص�ص الطبي يف اليوم الواحد
ما مل يتم حتويله من ِقبل الطبيب.
 - 42خدمات ت�شخي�ص وعالج زراعة الأع�ضاء والأن�سجة للمتربع
وامل�ستقبل.
 - 43خدمات وبرامج التثقيف للمعاقني.

�صفحة 72 -
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اجلدول رقم ()3
خدمات العالج الطبي خارج نطاق ال�ضمان ال�صحي

 - 1الإ�صابات �أو الأمرا�ض التي ت�صيب امل�ؤمن عليه نتيجة �أية عمليات
ع�سكرية �أ ًيا كان نوعها.
 - 2الإ�صابات �أو الأمرا�ض التي ت�صيب امل�ؤمن عليه نتيجة احلروب بكافة
�أنواعها �أو الإ�صابات الناجتة عن الأعمال الإرهابية.
 - 3خدمات العالج الطبي للإ�صابات واحلوادث الناجتة عن الطاقة
النووية �أو التلوث الكيميائي.
 - 4الإ�صابات الناجتة عن الكوارث الطبيعية ،وعلى �سبيل املثال (الهزات
الأر�ضية /الزالزل /الأعا�صري /الزوابع� /أي نوع �آخر من الكوارث
الطبيعية).
 - 5الإ�صابات الناجتة عن الأفعال الإجرامية التي يقوم بها امل�ؤمن عليه
�أو مقاومة ال�سلطة.
 - 6خدمات العالج الطبي ملر�ضى الإيدز وم�ضاعفاته.
 - 7خدمات العالج الطبي لإ�صابات و�أمرا�ض العمل املحددة وف ًقا
للقانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1980يف �ش�أن تنظيم عالقات العمل
وتعديالته والقوانني ال�سارية يف هذا ال�ش�أن.
�صفحة 73 -
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 - 8جميع احلاالت الناجتة عن ا�ستخدام الكحوليات �أو العقاقري املخدرة
�أو مواد الهلو�سة.
� - 9أية فحو�صات �أو عالج غري مقرر من طبيب.
 - 10الإ�صابات الناجتة عن حماوالت االنتحار والإ�صابات التي ي�سببها
ال�شخ�ص لنف�سه.
 - 11خدمات ت�شخي�ص وعالج م�ضاعفات الأمرا�ض امل�ستثناة.
 - 12جميع خدمات العالج الطبي يف حاالت تف�شي الأوبئة املعرتف بها
دول ًيا �أو حمل ًيا.
 - 13جميع الأمرا�ض اجلن�سية الرئي�سية الناجتة عن االت�صال اجلن�سي،
وحتدد قائمتها الهيئة العامة للخدمات ال�صحية.

�صفحة 74 -
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اجلدول رقم ()4
املخالفات والغرامات
يحدد هذا اجلدول �أنواع املخالفات ب�أحكام برنامج ال�ضمان ال�صحي،
والغرامة املقررة عن كل خمالفة:
م

1

2

3

4

اخملالفة

الغرامة

  300 /درهمعدم اال�شرتاك �أو جتديد
اال�شرتاك من ِقبل �صاحب العمل (ثالثمائة درهم) �شهر ًيا
عن كل �شخ�ص مل يتم
�أو الكفيل يف برنامج ال�ضمان
ال�صحي ملن يعمل لديه �أو يكون اال�شرتاك عنه.
مقيم حتت كفالته.
  10,000 /درهمعدم جتديد الرتخي�ص
(ع�شرة �آالف درهم)
خالل �شهر من تاريخ انتهاء
الرتخي�ص .ملن رخ�ص �إليه للعمل �شهر ًيا عن كل ترخي�ص.
يف برنامج ال�ضمان ال�صحي.
  10,000 /درهمقيام �صاحب العمل �أو الكفيل
(ع�شرة �آالف درهم) عن
با�سرتداد �أي جزء من قيمة
كل �شخ�ص مع �إعادة املبلغ
وثيقة ال�ضمان ال�صحي من
املقتطع للم�ؤمن عليه.
امل�ؤمن عليه.
  10,000 /درهمقيام �أي �شخ�ص طبيعي �أو
(ع�شرة �آالف درهم) عن
اعتباري غري مرخ�ص له من
ِقبل الهيئة بعر�ض �أو بيع وثائق كل وثيقة يتم بيعها.
ال�ضمان ال�صحي.
�صفحة 75 -
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اخملالفة

م

5

قيام �أية �شركة �ضمان �صحي
�أو مقدم خدمات عالج طبي �أو
و�سيط �أو �شركة �إدارة خدمات
ال�ضمان ال�صحي بالعمل يف
جمال ال�ضمان ال�صحي بدون
الرتخي�ص له من ِقبل الهيئة.
قيام �أية �شركة �ضمان �صحي
�أو مقدم خدمات عالج طبي
�أو و�سيط �أو �شركة مطالبات
ال�ضمان ال�صحي بالتعامل مع
الأخرى بدون �أن يكون الطرفني
مرخ�ص لهما من ِقبل الهيئة يف
اال�شرتاك يف برنامج ال�ضمان
ال�صحي.
قيام �أي �شركة �ضمان �صحي
�أو مقدم خدمات عالج طبي �أو
و�سيط �أو �شركة �إدارة مطالبات
�ضمان �صحي مرخ�ص لها
بالتعامل مع طرف ثاين غري
مرخ�ص له بالعمل يف جمال
ال�ضمان ال�صحي.

6

7

�صفحة 76 -

الغرامة

  20,000 /درهم(ع�شرون �ألف درهم) عن
كل خمالفة.

  20,000 /درهم(ع�شرون �ألف درهم) من
كل طرف.

  20,000 /درهم(ع�شرون �ألف درهم) من
كل طرف.
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م

8

9

10

11

اخملالفة

الغرامة

�إ�صدار �أية وثيقة �ضمان �صحي  20,000 / -درهم
(ع�شرون �ألف درهم) عن
تغطي خدمات طبية �أقل من
خدمات العالج الطبي الأ�سا�سية كل وثيقة.
دون موافقة الهيئة.
عدم التزام �شركة ال�ضمان �أو  5,000 / -درهم
(خم�سة �آالف درهم) عن
مقدم خدمات العالج الطبي
املعتمدين �أو الو�سطاء �أو �شركات كل حالة.
�إدارة مطالبات �ضمان �صحي
بتقدمي التقارير املطلوبة من ِقبل
الهيئة يف املواعيد املحددة.
قيام �شركات ال�ضمان ال�صحي  20,000 / -درهم
�أو مقدمي خدمات العالج الطبي (ع�شرون �ألف درهم) عن
املعتمدون بالتعاون فيما بينهم كل طرف يف التعامل.
والعمل �ضمن برنامج ال�ضمان
ال�صحي بدون عقد معتمد من
الهيئة.
امل�ساهمة يف التملك �أو �إدارة �أو  20,000 / -درهم
وجود �أية م�صالح ل�شركة �ضمان (ع�شرون �ألف درهم) مع
�صحي معتمدة �أو و�سيط �أو �شركة مهلة (� )6أ�شهر لت�صحيح
املخالفة ،ثم �إلغاء
�إدارة مطالبات �ضمان �صحي
يف �أو مع �أي من مقدمي خدمات الرخ�صة يف حالة ا�ستمرار
املخالفة.
العالج الطبي.

�صفحة 77 -
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م

12

13
14

15
16

�صفحة 78 -

اخملالفة

الغرامة

امل�ساهمة يف التملك �أو �إدارة �أو  20,000 / -درهم
وجود �أية م�صالح ملقدم خدمات (ع�شرون �ألف درهم) مع
العالج الطبي املعتمد يف �شركة مهلة (� )6أ�شهر لت�صحيح
املخالفة ،ثم �إلغاء
ال�ضمان ال�صحي املعتمدة �أو
و�سيط �أو �شركة �إدارة مطالبات الرخ�صة يف حالة ا�ستمرار
املخالفة.
�ضمان �صحي.
التالعب �أو الإهمال يف ملفات  5,000 / -درهم
�أو �سجالت املر�ضى طوال املدة (خم�سة �آالف درهم) عن
كل ملف �أو �سجل.
املقرر االحتفاظ بها.
فر�ض �أية غرامات �أو خمالفات  10,000 / -درهم
من ِقبل مقدمي خدمات العالج (ع�شرة �آالف درهم) عن
كل حالة.
الطبي �أو �شركات ال�ضمان
ال�صحي �أو �أ�صحاب الأعمال
�أو الكفالء �أو الو�سطاء �أو
�شركات �إدارة مطالبات ال�ضمان
ال�صحي.
تقدمي �أية ت�سويات مالية خا�صة  20,000 / -درهم
بربنامج ال�ضمان ال�صحي تكون (ع�شرون �ألف درهم) عن
كل ت�سوية.
م�ضللة �أو غري �صحيحة.
  20,000 /درهمعدم التزام �شركة ال�ضمان
ال�صحي املعتمدة بال�شروط التي (ع�شرون �ألف درهم) عن
يجب توافرها يف وثائق ال�ضمان كل وثيقة �ضمان.
ال�صحي.
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م

17

18

19
20
21

22

اخملالفة

الغرامة

عدم تقيد مقدم خدمات العالج  20,000 / -درهم
الطبي املعتمد ب�أ�سعار خدمات (ع�شرون �ألف درهم) عن
العالج الطبي الأ�سا�سية ومبلغ �أو كل �شخ�ص.
ن�سبة التحمل املعتمدة من الهيئة.
  20,000 /درهمعدم التقيد ب�أ�سعار وثائق
(ع�شرون �ألف درهم) عن
ال�ضمان ال�صحي الأ�سا�سية
املعتمدة من ِقبل الهيئة �أو �إدخال كل وثيقة �ضمان.
�أية تعديالت �أو �إ�ضافات عليها.
عدم التقيد بنطاق اال�ستثناءات  5,000 / -درهم
(خم�سة �آالف درهم) عن
املقررة من ِقبل الهيئة.
كل �شخ�ص.
عدم التقيد مبقت�ضيات �سرية  20,000 / -درهم
(ع�شرون �ألف درهم) عن
املعلومات فيما يتعلق مبلفات
كل ملف �أو �سجل.
و�سجالت امل�ؤمن عليهم.
تقدمي معلومات غري �صحيحة  20,000 / -درهم
�أو م�ضللة ب�ش�أن �أي طلب مقدم (ع�شرون �ألف درهم).
للح�صول على ت�صريح للعمل يف
جمال برنامج ال�ضمان ال�صحي.
تقدمي معلومات غري �صحيحة �أو  5,000 / -درهم
م�ضللة ب�ش�أن طلب احل�صول على (خم�سة �آالف درهم) عن
خدمات عالج طبي غري معتمدة كل �شخ�ص.
مبوجب الوثيقة.

�صفحة 79 -
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م

23
24
25
26

27

28

�صفحة 80 -

اخملالفة

الغرامة

تقدمي معلومات غري �صحيحة  15,000 / -درهم
�أو م�ضللة ب�ش�أن �إجمايل الدخل (خم�سة ع�شر درهم) عن
كل �شخ�ص.
ال�شهري للم�ؤمن عليه.
عدم تقدمي منوذج وثيقة ال�ضمان  20,000 / -درهم
ال�صحي املعززة للمراجعة من (ع�شرون �ألف درهم).
ِقبل الهيئة.
�إدخال �أية تعديالت على وثيقة  20,000 / -درهم
ال�ضمان ال�صحي بعد اعتمادها (ع�شرون �ألف درهم) عن
كل وثيقة.
�أو مراجعتها من ِقبل الهيئة.
ت�ضمني طلب الإعفاء من برنامج  15,000 / -درهم
ال�ضمان ال�صحي �أية بيانات �أو (خم�سة ع�شر �ألف درهم)
معلومات �أو م�ستندات يثبت عدم عن املخالفة.
�صحتها.
تقدمي معلومات غري �صحيحة �أو  20,000 / -درهم
م�ضللة ب�ش�أن �أية عقود خا�صة (ع�شرون �ألف درهم) عن
كل عقد ،مع �إعطاء مهلة
بربنامج ال�ضمان ال�صحي.
يوما لت�صحيح هذه
(ً )15
املخالفة.
عدم التقيد بطلب الهيئة تقدمي �إمهال مدة �أ�سبوع لتلبية
الطلب مع فر�ض غرامة -
�أية معلومات �أو م�ستندات �أو
بيانات تتعلق بربنامج ال�ضمان  5,000 /درهم (خم�سة
�آالف درهم) عن كل �أ�سبوع
ال�صحي يف املوعد املحدد
ت�أخري بعد املهلة املحددة.
لتقدميها.

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

م

29
30

31

32

33

اخملالفة

الغرامة

التعر�ض �أو عدم متكني م�أموري �إحالة الأمر لل�سلطات
الق�ضائية.
ال�ضبط الق�ضائي من �أداء
عملهم� ،أو االعتداء عليهم.
الت�أخري يف اال�شرتاك يف برنامج  100 / -درهم (مائة
ال�ضمان ال�صحي عن �سبعة �أيام درهم) عن كل �أ�سبوع.
من تاريخ و�صول املكفول �أو مرة
�أو من تاريخ الك�شف الطبي �أيهما
�أقل.
االمتناع �أو الرتاخي يف تقدمي  20,000 / -درهم
(ع�شرون �ألف درهم) عن
خدمات العالج الطبي يف
كل حالة ويف حالة التكرار
احلاالت الطارئة.
يلغى الرتخي�ص.
  20,000 /درهمعدم �إعالن �شركات ال�ضمان
ال�صحي يف ال�صحف مرتني عن (ع�شرون �ألف درهم) مع
الرغبة يف �إلغاء الت�صريح املمنوح حتمله بكافة الأ�ضرار التي
قد تنتج عن ذلك.
له من ِقبل الهيئة.
ان�سحاب �شركة ال�ضمان ال�صحي  20,000 / -درهم
�أو مقدمي خدمات العالج الطبي (ع�شرون �ألف درهم)
من العمل يف برنامج ال�ضمان عن كل وثيقة متعاقد معه
ال�صحي بعد الرتخي�ص لها بدون ب�ش�أنها مع عدم الإخالل
مبطالبته بالتعوي�ضات
موافقة م�سبقة من الهيئة.
الالزمة.

�صفحة 81 -
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م

34
35
36
37

38

�صفحة 82 -

اخملالفة

عدم الرد على �أية �شكوى مقدمة
يوما من تاريخ
خالل ثالثني ً
تقدميها.
عدم االلتزام بالقواعد والأ�صول
املقررة يف ت�سويق �أو التو�سط �أو
بيع وثائق ال�ضمان ال�صحي.
قيام مقدم خدمات العالج
الطبي املعتمد بدفع �أية عموالت
�أو �أتعاب �أو �أية مقابل للو�سطاء.
عدم جتديد �شهادة الإعفاء من
برنامج ال�ضمان ال�صحي يف
موعد �أق�صاه �شهر من تاريخ
انتهاء مدة الإعفاء.
الرف�ض �أو االمتناع �أو الت�أخري
من جانب �شركة ال�ضمان
ال�صحي املتعمدة بدون �سند
�أو مربر عن منح املوافقة على
تقدمي �أية خدمات عالج طبي
موقوف تقدميها للم�ؤمن عليه
�إال بعد موافقة �شركة ال�ضمان
ال�صحي.

الغرامة

  5,000 /درهم(خم�سة �آالف درهم) عن
كل �شكوى مل يرد عليها.
  10,000 /درهم(ع�شرة �آالف درهم) عن
كل خمالفة.
  10,000 /درهم(ع�شرة �آالف درهم) عن
كل خمالفة.
  5,000 /درهم(خم�سة �آالف درهم) عن
كل �شهر ت�أخري.
  20,000 /درهم(ع�شرون �ألف درهم) عن
كل حالة ،مع عدم الإخالل
بحق امل�ؤمن عليه يف
التعوي�ض.
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39

40
41

اخملالفة

الغرامة

  20,000 /درهمقيام مقدم خدمات العالج
الطبي املعتمد بحجب �أو تقدمي (ع�شرون �ألف درهم) عن
معلومات �أو بيانات غري �صحيحة كل حالة م�ؤمن عليها.
عن حالة امل�ؤمن عليه بغر�ض
ت�ضليل �شركة ال�ضمان ال�صحي
املعتمدة يف �إعطاء املوافقة على
تقدمي خدمات العالج الطبي
الأ�سا�سية.
تقدمي �شكوى كيدية �أو م�ضللة  10,000 / -درهم
من ِقبل �أي مرخ�ص له للعمل يف (ع�شرة �آالف درهم) عن
برنامج ال�ضمان ال�صحي الآخر .كل �شكوى.
  2,000 /درهم (�ألفيتقدمي �شكوى كيدية من ِقبل
درهم) عن كل �شكوى.
امل�ؤمن �أو امل�ؤمن عليه.

�صفحة 83 -
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اجلدول رقم ()5
الر�سوم
يحدد هذا اجلدول الر�سوم املقررة على طلبات الرتخي�ص للعمل يف برنامج
ال�ضمان ال�صحي ور�سوم فح�ص ال�شكاوى والتظلمات.

�أو ًال :ر�سوم طلبات الرتخي�ص ال�سنوية:
نوع الطلب

م

1

الرسم املقرر

ر�سم الطلب عند الرتخي�ص لأول  1,000 / -درهم (�ألف
مرة املقدم للهيئة من املحددة درهم ال ي�سرتد).
فئاتهم يف البنود ()10 ،4 ،3
من هذا اجلدول.
ر�سم الطلب عند الرتخي�ص لأول  2,000 / -درهم (�ألفا
مرة املقدم للهيئة من املحددة درهم ال ي�سرتد).
فئاتهم يف البنود ()8 ،7 ،6 ،5
من هذا اجلدول.
  2,000 /درهم (�ألفار�سم ترخي�ص �أو جتديد
درهم) عن كل طبيب/
ترخي�ص (عيادة طبيب/
جممع عيادات /مركز �صحي� /صيديل.
�صيدلية /مركز رعاية اليوم
الواحد).

2

3
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م

4

5

6
7
8
9
10

نوع الطلب

الرسم املقرر

  5,000 /درهمر�سم ترخي�ص �أو جتديد
ترخي�ص (مركز عالج طبيعي( /خم�سة �آالف درهم).
خمترب طبي /مركز ت�شخي�ص
ت�صوير �إ�شعاعي).
  400 /درهمر�سم ترخي�ص م�ست�شفى.
(�أربعمائة درهم) عن كل
�سرير ،وبحد �أدنى خم�سة
�آالف درهم.
  150,000 /درهمر�سوم ترخي�ص �شركة �ضمان
(مائة وخم�سون �ألف
�صحي.
درهم).
  20,000 /درهمر�سم ترخي�ص و�سيط.
(ع�شرون �ألف درهم).
  20,000 /درهمر�سم ترخي�ص �شركة �إدارة
(ع�شرون �ألف درهم).
مطالبات ال�ضمان ال�صحي.
ر�سم جتديد ترخي�ص للمحددة  75%من قيمة
الرتخي�ص الأول.
فئاتهم يف البنود
(.)8 ,7 ,6 ,5
ر�سم الإعفاء لأول مرة �أو جتديد  5,000 / -درهم
الإعفاء من بع�ض �أو كل خدمات (خم�سة �آالف درهم) عن
كل طلب.
العالج الطبي الأ�سا�سية.
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نوع الطلب

م

11

ر�سم طلب �إلغاء الرتخي�ص
من العمل يف برنامج ال�ضمان
ال�صحي للفئات املحددة يف
البنود (.)8 ،7 ،4 ،3
ر�سم طلب �إلغاء الرتخي�ص
من العمل يف برنامج ال�ضمان
ال�صحي للفئات املحددة يف
البنود (.)6 ،5

12

الرسم املقرر

  2,000 /درهم (�ألفادرهم).

  5,000 /درهم(خم�سة �آالف درهم).

ثان ًيا :جدول ر�سوم تقدمي �شكاوى �أو التظلمات �إىل الهيئة،
ور�سوم التدقيق:
نوع الطلب

م

1

الرسم املقرر

  100 /درهم (مائةر�سم تقدمي �شكوى �أو التظلم
من قرار املخالفة من مري�ض �أو درهم).
�شخ�ص طبيعي كفيل.
ر�سم تقدمي �شكوى �أو تظلم من  2,000 / -درهم
قرار املخالفة من �صاحب العمل (�ألفني درهم).
�أو مقدمي خدمات العالج الطبي
�أو �شركات ال�ضمان ال�صحي
�أو الو�سيط �أو �شركات �إدارة
مطالبات ال�ضمان ال�صحي.

2
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م

3

نوع الطلب

ر�سوم التدقيق يف ال�شكاوى �أو
التظلمات من قرار املخالفة
املقدمة من �شركات ال�ضمان
ال�صحي �أو مقدمي خدمات
العالج الطبي �أو الو�سطاء �أو
�شركات �إدارة خدمات ال�ضمان
ال�صحي بوا�سطة فريق عمل.

الرسم املقرر

  10,000 /درهم(ع�شرة �آالف درهم) من
مقدم ال�شكوى ثم يتحملها
بعد ذلك من تثبت بحقه
ال�شكوى.
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قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )83ل�سنة
 2007يف �ش�أن تطبيق ال�ضمان ال�صحي على
املواطنني ومن يف حكمهم – يف �إمارة �أبو ظبي

�صفحة 86 -
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قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )83ل�سنة 2007
يف �ش�أن تطبيق ال�ضمان ال�صحي على املواطنني
ومن يف حكمهم – يف �إمارة �أبو ظبي
نحن حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل العهد رئي�س املجل�س التنفيذي.
بعد االطالع على القانون رقم ( )1ل�سنة  1974ب�إعادة تنظيم اجلهاز
احلكومي يف �إمارة �أبو ظبي وتعديالته.
وعلى القانون رقم ( )23ل�سنة  2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة �أبو
ظبي.
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء هيئة ال�صحة – �أبو ظبي
وعلى املر�سوم الأمريي رقم ( )39ل�سنة  2005يف �ش�أن ت�أ�سي�س ال�شركة
الوطنية لل�ضمان ال�صحي.
وعلى املر�سوم الأمريي رقم ( )10ل�سنة  2007يف �ش�أن ت�أ�سي�س �شركة �أبو
ظبي للخدمات ال�صحية.
وعلى قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة  2006ب�إ�صدار
الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )23ل�سنة 2005

�صفحة 89 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

وبناء على ما عر�ض على املجل�س التنفيذي وموافقة املجل�س عليه.
�أ�صدرنا القرار الآتي-:

املادة الأوىل
يعمل بالأحكام املرفقة بهذا القرار يف �ش�أن تطبيق ال�ضمان ال�صحي على
مواطني �إمارة �أبو ظبي ومن يف حكمهم.

املادة الثانية

ت�سري �أحكام قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة 2006
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون ( )33ل�سنة  2005امل�شار �إليه ،على
امل�شمولني ب�أحكام هذا القرار ،وذلك فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص ومبا ال
يتعار�ض مع الأحكام املرفقة بهذا القرار.

املادة الثالثة

ُينفذ هذا القرار ويعمل به اعتبار ًا من الأول من يناير  ، 2008و ُين�شر يف
اجلريدة الر�سمية.

�صدر عنا يف �أبو ظبي
بتاريخ 13 :دي�سمرب  2007م
املوافق 4 :ذي احلجة  1428هـ
�صفحة 90 -

حممد بن زايد �آل نهيان
ويل العهد
رئي�س املجل�س التنفيذي
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�أحكام ال�ضمان ال�صحي للمواطنني ومن يف حكمهم يف
�إمارة �أبو ظبي
الف�صل الأول
نطاق التطبيق
مادة ()1

مع عدم الإخالل ب�أحكام القانون رقم ( )23ل�سنة  2005والئحته
التنفيذية ال�صادرة بقرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة
 ،2006ت�سري �أحكام ال�ضمان ال�صحي وفق ًا لهذا القرار على الفئات
التالية:
 - 1مواطنو دولة الإمارات العربية املتحدة.
� - 2أفراد �أ�سرة املواطن واملواطنة غري املواطنني ممكن يكونوا على
كفالة �أحدهما من غري حاملي جن�سية دولة الإمارات العربية املتحدة.
 - 3حملة املرا�سيم االحتادية املقيمني �أو العاملني يف �إمارة �أبو ظبي.

مادة ()2

ت�سري �أحكام قانون ال�ضمان ال�صحي رقم ( )23ل�سنة  2005والئحته
التنفيذية على ما يلي:
 - 1حاملو جوازات �سفر دولة الإمارات العربية املتحدة و�أ�سرهم من
املقيمني �أو العاملني يف �إمارة �أبو ظبي
 - 2مواطنو دول جمل�س التعاون اخلليجي و�أ�سرهم من املقيمني �أو
�صفحة 91 -
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العاملني يف �إمارة �أبو ظبي.
 - 3فئة من ال يحملون �أوراق ًا ثبوتية و�أ�سرهم من املقيمني �أو العاملني يف
�إمارة �أبو ظبي.

الف�صل الثاين
خدمات العالج الطبي
مادة ()3

 ي�شمل نظام ال�ضمان ال�صحي املطبق وفق ًا لأحكام هذا القرار ،تقدمياخلدمات ال�صحية والعالجية التالية-:
 - 1تغطية جميع اخلدمات ال�صحية والعالجية املطبقة حالي ًا يف
امل�ست�شفيات واملراكز والعيادات التابعة للهيئة.
 - 2تغطية خدمات الطوارئ يف جميع �أنحاء العامل.
 - 3تغطية تكاليف �إعادة اجلثمان.
 - 4الإقامة يف املن�ش�أة ال�صحية بغرفة فردية.
 - 5املوافقة امل�سبقة املطلوبة خلدمات اال�ست�شفاء ،والتنومي ،وطب
الأ�سنان ،وبع�ض اخلدمات الت�شخي�صية اخلارجية ،والر�أي الطبي الآخر.
 - 6ن�سبة  10%من قيمة اخلدمات العالجية املقدمة خارج �إمارة
�أبو ظبي.

�صفحة 92 -
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 تقدمي اخلدمات ال�صحية والعالجية ي�شمل املن�ش�آت ال�صحية احلكوميةواخلا�صة.

مادة ()4
تكون التغطية اجلغرافية لكافة اخلدمات ال�صحية والعالجية التي تقدم
مبوجب هذا القرار داخل دولة الإمارات العربية املتحدة.

مادة ()5

حتدد ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي "�ضمان" منافع التغطية التي تقدم
مبوجب هذا القرار لفئات املواطنني ومن يف حكمهم.

مادة ()6
�إذا رغب امل�شمول يف ب�أحكام هذا القرار يف احل�صول على منافع �أكرث �أو
تغطية جغرافية �أ�شمل مما هو حمدد يف املادتني ( )3و ( )4من هذه
الأحكام ،يتحمل قيمة وثيقة �ضمان �صحي �إ�ضافية من �إحدى �شركات
ال�ضمان.

مادة ()7

ي�صدر رئي�س الهيئة قرار ًا بتنظيم املنافع وحظر االزدواج بني املنافع الواردة
ب�أحكام هذا القرار ،و�أية منافع �أخرى يقررها �أي نظام �صحي �أو عالجي
�آخر.
�صفحة 93 -
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الف�صل الثالث
نظام ال�ضمان ال�صحي للمواطنني
مادة ()8

تتوىل ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي "�ضمان" تنفيذ ال�ضمان ال�صحي
للمواطنني ومن يف حكمهم امل�شمولني ب�أحكام هذا القرار ،وفق نظام �شركات
�إدارة املطالبات.

مادة ()9

تتوىل هيئة ال�صحة – �أبو ظبي باال�شرتاك مع ال�شركة الوطنية لل�ضمان
ال�صحي "�ضمان" و�شركة �أبو ظبي للخدمات ال�صحية "�صحة" و�ضع �آلية
و�إجراءات و�ضوابط تنفيذ �أحكام هذا القرار.

الف�صل الرابع
الت�سويات املالية
مادة ()10
تتوىل دائرة املالية الت�سويات املالية اخلا�صة باخلدمات ال�صحية والعالجية
املقدمة للفئات املحددة يف املادة رقم ( )1من هذه الأحكام ووفق املقرتح
املقدم من ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي "�ضمان".

�صفحة 94 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة 2008
بتعديل بع�ض �أحكام القرار ( )25ل�سنة 2006
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )23ل�سنة
 2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة �أبو ظبي

�صفحة 93 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة 2008
بتعديل بع�ض �أحكام القرار ( )25ل�سنة 2006
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )23ل�سنة
 2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة �أبو ظبي
نحن حممد بن زايد �آل نهيان ويل العهد رئي�س املجل�س التنفيذي.
بعد االطالع على القانون رقم ( )1ل�سنة  1974ب�إعادة تنظيم اجلهاز
احلكومي يف �إمارة �أبو ظبي وتعديالته.
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء هيئة ال�صحة –
�أبو ظبي.
وعلى القانون رقم ( )23ل�سنة  2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة
�أبو ظبي.
وعلى املر�سوم الأمريي رقم ( )39ل�سنة  2005يف �ش�أن ت�أ�سي�س ال�شركة
الوطنية لل�ضمان ال�صحي (�شركة م�ساهمة عامة).
وعلى قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة  2006ب�إ�صدار
الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )23ل�سنة  2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي
ب�إمارة �أبو ظبي.

�صفحة 96 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

وبناء على ما عر�ض على املجل�س التنفيذي ،وموافقة املجل�س عليه.
�أ�صدرنا القرار الآتي:

املادة الأوىل

ي�ستبدل بن�ص الفقرة (�أ) من البند  3من املادة ( )6من قرار رئي�س
املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة  2006ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية
للقانون رقم ( )23ل�سنة  2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة �أبو ظبي،
الن�ص الآتي- :
 - 1وثيقة ال�ضمان ال�صحي الأ�سا�سية وتنتفع بها فقط الفئات التالية- :
 ذوو الدخل املحدود ومكفولوهم ممن يتقا�ضون رواتب �إجمالية 		وفق ًا ملا يلي:
 4000درهم �شهري ًا مع توفري �سكن�.أو
 5000درهم �شهري ًا بدون �سكن.
 مكفولو الوافد املقيم الذين ال ي�شملهم ال�ضمان ال�صحي من قبل�صاحب العمل.
غري املواطنني من املعوزين واحلاالت الإن�سانية احلرجة،
على �أن ت�ضع الهيئة ال�ضوابط الالزمة لذلك.

�صفحة 97 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

املادة الثانية

اعتبار ًا من �أول يوليو  2008ينتهي احلق احل�صري لل�شركة الوطنية
لل�ضمان ال�صحي (�ضمان) املتعلق بتقدمي خدمات ال�ضمان ال�صحي
الإلزامي واالختياري جلميع موظفي احلكومة من غري املواطنني ومن يف
حكمهم و�أفراد �أ�سرهم املقيمني ،واملقرر مبوجب البند ( )1من املادة ()4
من املر�سوم الأمريي رقم ( )39ل�سنة  2005امل�شار �إليه ،والبند ()3
من املادة ( )19من قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ()25
ل�سنة  2006امل�شار �إليه.

املادة الثالثة
يلغى كل ن�ص �أو حكم يخالف �أحكام هذا القرار

املادة الرابعة
ينفذ هذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
(توقيع)

			
			
			

حممد بن زايد �آل نهيان
ويل العهد
رئي�س املجل�س التنفيذي

�صدر عنا يف �أبو ظبي
بتاريخ 19 :يونيو  2008م
املوافق 15 :جمادى الآخرة  1429هـ
�صفحة 98 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

القــرار رقـم ()CO- 014 /10
بتعديل بع�ض �أحكام القرار ( )25ل�سنة 2006
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ()23
ل�سنة  2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة
�أبوظبي

�صفحة 97 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

القــرار رقـم ()CO- 014 /10
بتعديل بع�ض �أحكام القرار ( )25ل�سنة 2006
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )23ل�سنة
 2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة �أبوظبي
رئي�س الهيئة:

بعد االطالع على القانون رقم ( )1/2007ب�ش�أن �إن�شاء هيئة ال�صحة-
�أبوظبي.
وعلى القانون رقم ( )23ل�سنة  2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة
�أبوظبي .
وعلى املر�سوم الأمريي رقم (.)8/2008
وعلى قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة  2006ب�إ�صدار
الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )23ل�سنة  2005ب�شان ال�ضمان ال�صحي
ب�إمارة �أبوظبي.
وعلى قرار اللجنة التنفيذية بالأمانة العامة للمجل�س التنفيذي رقم
( 4جـ  )2010/بتاريخ  24/2/2010ب�ش�أن �إ�ضافة خدمات العالج
الطبي لإ�صابات و�أمرا�ض العمل �إىل منافع وثيقة ال�ضمان ال�صحي لأ�سا�سية.
وبنا ًء على مقت�ضيات امل�صلحة العامة.
�صفحة 100 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

تقرر ما يلي:
املادة الأوىل
يلغي البند رقم ( )7من اجلدول رقم ( )3املرفق بالقرار رقم ( )25ل�سنة
 2006ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون ال�ضمان ال�صحي رقم ()23
ل�سنة .2005

املادة الثانية

ي�ضاف �إىل البند ثالث ًا من اجلدول رقم ( )1امل�شتمل على خدمات العالج
الطبي الأ�سا�سية املرفق بالقرار رقم ( )25ل�سنة  2006ب�إ�صدار الالئحة
التنفيذية لقانون ال�ضمان ال�صحي رقم ( )23ل�سنة  2005بند برقم
( )8يت�ضمن الآتي:
 - 8خدمات العالج الطبي لإ�صابات و�أمرا�ض العمل املحددة يف القانون
رقم ( )8ل�سنة  1980يف �ش�أن عالقات العمل وتعديالته والقوانني
والقرارات ال�سارية يف هذا ال�ش�أن.

املادة الثالثة
ت�سري �أحكام هذا التعديل على وثائق ال�ضمان الأ�سا�سية التي ت�صدر �أو جتدد
بعد تاريخ نفاذ هذا القرار.

�صفحة 101 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

املادة الرابعة
يلغى كل ن�ص �أو حكم يخالف �أحكام هذا القرار.

املادة اخلام�سة

يعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ �صدوره ويبلغ ملن يلزم لتنفيذ �أحكامه.
�صدر بتاريخ22/03/2010 :
				

				

�صفحة 102 -

د� .أحمد مبارك املزروعي
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كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

القــرار رقـم ()CO-19/10
بتعديل بع�ض �أحكام القرار ( )25ل�سنة 2006
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ()23
ل�سنة  2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة
�أبوظبي

�صفحة 101 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

القــرار رقـم ()CO-19/10
بتعديل بع�ض �أحكام القرار ( )25ل�سنة 2006
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )23ل�سنة
 2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة �أبوظبي
رئي�س الهيئة:
بعد االطالع على القانون رقم ( )1/2007ب�ش�أن �إن�شاء هيئة ال�صحة-
�أبوظبي.
وعلى القانون رقم ( )23ل�سنة  2005ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة
�أبوظبي .
وعلى املر�سوم الأمريي رقم (.)8/2008
وعلى قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة  2006ب�إ�صدار
الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )23ل�سنة  2005ب�شان ال�ضمان ال�صحي
ب�إمارة �أبوظبي.
وعلى قرار اللجنة التنفيذية بالأمانة العامة للمجل�س التنفيذي رقم
( 4جـ  )2010/بتاريخ  24/2/2010ب�ش�أن �إ�ضافة خدمات العالج
الطبي لإ�صابات و�أمرا�ض العمل �إىل منافع وثيقة ال�ضمان ال�صحي
الأ�سا�سية.
�صفحة 104 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

 وعلى القرار رقم ( )CO-014/10بتاريخ 22/03/2010ب�إ�ضافة خدمات العالج الطبي لإ�صابات و�أمرا�ض العمل �إىل وثيقة
الأ�سا�سية.
 -وبنا ًء على مقت�ضيات امل�صلحة العامة.

تقرر ما يلي:
املادة الأوىل

ي�ضاف �إىل البند رابع ًا من اجلدول رقم ( )1امل�شتمل على خدمات العالج
الطبي الأ�سا�سية املرفق بالقرار رقم ( )25ل�سنة  2006ب�إ�صدار الالئحة
التنفيذية لقانون ال�ضمان ال�صحي رقم ( )23ل�سنة  2005بند برقم
( )7يت�ضمن الآتي:
 - 7خدمات العالج الطبي لإ�صابات و�أمرا�ض العمل املحددة يف القانون
رقم ( )8ل�سنة  1980يف �ش�أن عالقات العمل وتعديالته والقوانني
والقرارات ال�سارية يف هذا ال�ش�أن.

املادة الثانية

ت�سري �أحكام هذا التعديل على وثائق ال�ضمان الأ�سا�سية التي ت�صدر �أو جتدد
بعد تاريخ نفاذ القرار رقم (.)CO-014/10

�صفحة 105 -

كتاب  :2ال�ضمان ال�صحي

املادة الثالثة

يعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ  22/03/2010ويبلغ ملن يلزم لتنفيذ
�أحكامه.

�صدر بتاريخ24/05/2010 :
									
د� .أحمد مبارك املزروعي
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