قرار المجلس التنفيذي رقم ( )61لسنة 3162
بشأن
التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحــن

حمــدان بــن محمــد بــن راشــد

مكتــوم

ولــي

ــد دبــي

رئــيس المجلــس

التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )5لسنة  5995بإنشاء دائرة المالية،
وعل ــى الق ــانون رق ــم ( )6لس ــنة 5991

وتعديالته،

بش ــقن عق ــود ال ــدوائر الحكومي ــة ف ــي م ــارة دب ــي

وعلى القانون رقم ( )3لسنة  3003بشقن نشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي،

وعلى قانون دارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم ( )31لسنة  3006وتعديالته،

وعلى القانون رقم ( )53لسنة  3001بإنشاء هيئة الصحة في دبي،
وعلى القانون رقم ( )35لسنة  3009بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم ( )35لسنة  3009بشقن دارة األموال العامة لحكومة دبي وتعديالته،
وعلى المرسوم رقم ( )9لسنة  3053باعتماد آلية تسعير خدمات هيئة الصحة في دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة ()6
المبينة زاء كل
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت في هذا القرار ،المعاني
ّ
منها ،ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك:

الدولة

 :دولة اإلمارات العربية المتحدة.

اإلمارة

 :مارة دبي.
 :حكومة دبي.

الحكومة

 :المجلس التنفيذي لإلمارة.

المجلس التنفيذي

 :ق ــانون دارة المـ ـوارد البشـ ـرية لحكوم ــة دب ــي رق ــم ( )31لس ــنة

القانون
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 :الــدوائر الحكوميــة ،والهيئــات والماسســات العامــة ،والمجــالس

الدائرة

والسـلطات التــي تخضـ ألحكــام القــانون يو ييــة جهــة يخــر

يتقرر خضاعها ألحكام هذا القرار.
 :دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

دائرة الموارد البشرية

 :هيئة الصحة في دبي.

ال يئة

 :الوحدة التنظيمية التي تُعنى بشاون الموظفين في الدائرة.
 :كــل مــن يشـ ل حــد الوظــائف الـواردة ضــمن موازنــة الــدائرة

إدارة الموارد البشرية
الموظف

ويشمل الذكر واألنثى.

 :كل من يحمل جنسية الدولة.

المواطن

 :الـ ــزو يو الزوجـ ــة  /زوجاتـ ــه ويوالدا ووالديـ ــه ووان لـ ــم يكون ـ ـوا

ائلة الموظف المواطن

مواطنين.

ائلة الموظف غير المواطن  :الزو يو الزوجة الواحدة وثالثة مـن يوالدا المقيمـين معـه فـي
الدولة.

المؤمن ليه

 :الموظ ـ ــف المـ ـ ـواطن و ي ـ ــر المـ ـ ـواطن بم ـ ــا ف ـ ــي ذل ـ ــك يفـ ـ ـراد

التأمين الصحي

 :الرعاية الطبية التي تقدم للمامن عليـه مـن قبـل مقـدم الرعايـة

شركة إدارة مطالبات التأمين

 :شــركة متخصصــة فــي تقــديم خــدمات دارة المطالبــات الماليــة

عائلتيهما المستحقين للتقمين الصحي.

الطبية بموجب هذا القرار.

الناشئة عن تقديم خدمات التقمين الصحي.

الصحي

 :المنشـ ــقة الصـ ــحية الحكوميـ ــة يو المنشـ ــقة الصـ ــحية الخاصـ ــة

مقدم الر اية الطبية

التي يرخص لها من الجهات المختصة بتقديم خدمـة الرعايـة
الطبيــة داخــل الدولــة والتــي يــتم التعاقــد معهــا لتقــديم خــدمات

التقمين الصحي.
 :الوثيقــة التــي تصــدرها شــركة دارة مطالبــات التــقمين الصــحي

بطاقة التأمين الصحي

للمـ ــامن عليـ ــه إلبرازهـ ــا يمـ ــام مقـ ــدم الرعايـ ــة الطبيـ ــة إلثبـ ــات

اس ــتفادته م ــن الت ــقمين الص ــحي المق ــرر بموج ــب يحك ــام ه ــذا

القرار.

 :لجنــة دارة التــقمين الصــحي لمــوظفي الحكومــة المش ـ ّكلة وفقــا

اللجنة
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ألحكام هذا القرار.
 :الحال ــة الت ــي تس ــتدعي ت ــدخال طبي ــا فوري ــا وع ــاجال ومباشـ ـ ار

الحالة الطارئة

إلنقــاذ الحيــاة ورف ـ الخطــر المهــدد لهــا بكافــة الســبل الطبيــة

المتاحة.
نطاق التطبيق
المادة ()3
ي -تُطبق يحكام هذا القرار على الموظفين المدنيين المواطنين و ير المواطنين العاملين
المعين بدوام
في الدائرة ،ويستثنى من ذلك الموظف المعين بعقد ماقت والموظف
ّ
جزئي.

ب -أل راض تطبيق يحكام هذا القرارُ ،يعامل الموظف الذي تمت الموافقة المبدئية على
منحه جنسية الدولة ولديه جواز سفر الدولة ساري المفعول ،معاملة الموظف
المواطن.
فئات التأمين الصحي
المادة ()2
ي -تُ َّ
حدد فئة التقمين الصحي للموظف وفقا لدرجته الوظيفية ،وذلك على النحو التالي:
فئة التأمين الصحي

درجة الموظف

الخاصة

تشمل المدير العام ،األمين العام ،المدير التنفيذي ،ومن في حكمهم.

ي

من الدرجة الثانية عشرة وحتى السادسة عشرة.

ب

من الدرجة الثامنة وحتى الحادية عشرة.
من الدرجة الخامسة وحتى السابعة.

د

من الدرجة األولى وحتى الرابعة.

ب -تُ ِّ
حدد الالئحة التنفيذية لهذا القرار المزايا والمناف التي يتمت بها المامن عليه وفقا
للفئة التي يستحقها من بين الفئات المشار ليها في الفقرة (ي) من هذا المادة.
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مستحقو التأمين الصحي
المادة ()4
يستحق التقمين الصحي بموجب يحكام هذا القرار كل من:
 -5الموظف المواطن و ائلته ،ويستمر استحقاق يفراد عائلته للتقمين الصحي حتى:
ي -انتهاء العالقة الزوجية بالنسبة للزو .

ب -العمل يو بلوغ الحادية والعشرين سنة ميالدية ،ييهما يسبق ،بالنسبة لألوالد
الذكور ،ما لم يكن يحدهم مصابا بعاهة يو عاقة تحول بينه وبين العمل.

 العمل يو الزوا بالنسبة لإلناث ،ما لم يترملن يو يطلقن. -3الموظف غير المواطن و ائلته ،ويستمر استحقاق يفراد عائلته للتقمين الصحي
حتى:
أ-

انتهاء العالقة الزوجية بالنسبة للزو .

ب -العمل يو الزوا يو بلوغ الحادية والعشرين سنة ميالدية ،ييهم يسبق ،بالنسبة

لألوالد ذكو ار كانوا يم ناثا ،ما لم يكن يحدهم مصابا بعاهة يو عاقة تحول بينه
وبين العمل.
تاريخ االستحقاق
المادة ()5
أ-

يستحق المامن عليه التقمين الصحي المقرر له اعتبا ار من تاريخ مباشرة الموظف
العمل وحتى تاريخ انتهاء خدمته.

ب -ذا طريت حالة يو واقعـة قـد تـاثر علـى اسـتحقاق المـامن عليـه للتـقمين الصـحي ،فإنـه

يتم تعديل استحقاقه من تاريخ نشوء تلك الحالة يو الواقعة.
الجمع بين أكثر من تأمين صحي
المادة ()1
أ -ال يجوز الجم بين التقمين الصحي المقرر بموجب يحكام هذا القرار وبين يي تقمين
صحي آخر توفرا الحكومة.
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ب -ذا كان الموظف وزوجه يعمالن لد


الحكومة فيكون استحقاق التقمين الصحي

لصاحب االستحقاق األعلى ،وفي حال تساوي استحقاقهما فيكون استحقاق التقمين

الصحي وفقا الستحقاق الزو .

ج -يستحق والدا الموظف المواطن تقمينا صحيا وفقا لفئة التقمين الصحي للموظف ،وواذا

تعدد األبناء الموظفين المستحقين للتقمين الصحي ،فيكون استحقاق الوالدين وفقا
ألعالهم فئة.
العطالت الرسمية واإلجازات
المادة ()7
يستمر استحقاق المامن عليه للتقمين الصحي طيلة ييام العطالت الرسمية واإلجازات
المصرح بها للموظف وفقا ألحكام القانون والتشريعات السارية.
التأمين الصحي االختياري
المادة ()8
يجوز للموظف طلب تعديل فئة التقمين الصحي التي يستحقها لى فئة يعلى ،كما يجوز
له طلب ضم يحد يقاربه حتى الدرجة الثانية للتقمين الصحي ،شريطة ين يتحمل المبالغ
المترتبة على ذلك ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القرار الشروط والضوابط والمبالغ

المتوجب على الموظف سدادها في هاتين الحالتين.
الر اية الطبية خارج الدولة
المادة ()9
ي-

يتم ت طية تكاليف الرعاية الطبية للمامن عليه يثناء تواجدا خار الدولة ألي سبب
كان في الحاالت الطارئة فقط.

ب -يتم ت طية تكاليف الرعاية الطبية المقدمة للمامن عليه في الفقرة (ي) من هذا المادة،
وفقا للشروط واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القرار.
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المساهمة بتكاليف التأمين الصحي
المادة ()61
يتحمل المامن عليه نسبة مئوية من تكاليف خدمات الرعاية الطبية المقدمة ليه وفقا
ألحكام هذا القرار ،على ين يقوم بسدادها مباشرة لمقدم الرعاية الطبية ،ويتم تحديد هذا

النسبة بموجب الالئحة التنفيذية لهذا القرار.

االسترداد والرد
المادة ()66
ي -تسترد الدائرة التكلفة المالية لخدمة الرعاية الطبية التي قدمت للمامن عليه كليا يو
جزئيا في حال حصوله على هذا الخدمة عن طريق الخطق ،كحصوله على خدمة
ير مشمولة بفئة التقمين الصحي الذي يستحقه ،يو تجاوز حدود الت طية المالية

للخدمة الطبية التي يستحقها ،وذلك وفقا لما تحددا الالئحة التنفيذية لهذا القرار.

ب -ترد شركة دارة مطالبات التقمين الصحي لى الموظف ابتداء من تاريخ تعيينه لد

الدائرة التكلفة المالية للرعاية الطبية التي قدمت للمامن عليه وذلك في الحاالت

التالية:
 -5الفترة السابقة لحصول المامن عليه على بطاقة التقمين الصحي.
 -3تلقيه الرعاية الطبية خار الدولة في الحاالت الطارئة.

 تُحدد الالئحة التنفيذية لهذا القرار اإلجراءات والضوابط المتعلقة باسترداد ورد التكاليفالمالية المشار ليها في الفقرتين (ي) و(ب) من هذا المادة.
بطاقة التأمين الصحي
المادة ()63
ُيصرف للمامن عليه بطاقة تقمين صحي ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القرار البيانات
الواجب دراجها فيها والشروط الالزمة إلصدارها.
التزامات الموظف
المادة ()62
يلتزم الموظف خالل مدة خدمته في الدائرة وتحت طائلة المساولية التقديبية بما يلي:
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-1

خطار دارة الموارد البشرية فيما ذا كان لديه يو لد

يي من يفراد عائلته تقمين

صحي مقدم من الحكومة.
-2

خطار دارة الموارد البشرية في حال فقدان يو تلف بطاقة التقمين الصحي الخاصة

به يو بقي من يفراد عائلته ،وفي هذا الحالة يتحمل الموظف تكلفة صدار بطاقة

تقمين صحي جديدة.
-3

تزويد دارة الموارد البشرية بقية بيانات يو معلومات تتعلق باستحقاقه للتقمين
الصحي بشكل واضح ودقيق.

-4

خطار دارة الموارد البشرية وعلى الفور بقية مستجدات قد تاثر في استحقاقه يو

استحقاق يي من يفراد عائلته للتقمين الصحي.
-5

عدم ساءة استخدام بطاقة التقمين الصحي بقي شكل من األشكال يو بقية صورة

من الصور.
-6

عدم السماح لل ير باستخدام بطاقة التقمين الصحي الخاصة به يو بقي من يفراد

عائلته.
-7

بالغ دارة الموارد البشرية عن يي است الل يو همال يو تقصير تم ارتكابه من قبل

مقدمي الرعاية الطبية.

إدارة مطالبات التأمين الصحي
المادة ()64
تتم دارة مطالبات التقمين الصحي المقرر وفقا ألحكام هذا القرار ،من خالل التعاقد م
حد

الشركات المتخصصة بإدارة مطالبات التقمين الصحي ،يو بقية طريقة يخر يتم

اعتمادها من الهيئة ودائرة الموارد البشرية ودائرة المالية.
م ام دائرة الموارد البشرية
المادة ()65
تتولى دائرة الموارد البشرية اإلشراف على تنفيذ يحكام هذا القرار ،ويكون لها في سبيل

ذلك القيام بما يلي:
-1

عداد وتطوير نظام التقمين الصحي لموظفي الحكومة بالتعاون م الهيئة ودائرة
المالية ووض الخطط الالزمة لتنفيذها.
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-2

التنسيق م الهيئة ودائرة المالية في عداد برامج متخصصة في التقمين الصحي
لموظفي الحكومة ورفعها لى المجلس التنفيذي العتمادها.

-3

وض اإلجراءات الالزمة لنقل البيانات الشخصية للمامن عليهم في حالة عادة
التعاقد م شركة يخر إلدارة مطالبات التقمين الصحي وذلك بالتنسيق م دائرة

المالية والهيئة.
-4

التقكد من قي ام دارة الموارد البشرية بمهامها المنصوص عليها في هذا القرار.

-5

مراجعة وواعادة تقييم نظام التقمين الصحي المطبق بالتنسيق م دائرة المالية
والهيئة ،وذلك بشكل سنوي وكلما دعت الحاجة لى ذلك ،وتقديم نتائج هذا
المراجعات واالقتراحات لى المجلس التنفيذي العتمادها.
م ام دائرة المالية
المادة ()61

تتولى دائرة المالية القيام بما يلي:
-1

توفير المخصصات المالية في الموازنة العامة للحكومة لت طية نفقات التقمين

-2

التعاقد م شركة دارة مطالبات التقمين الصحي بشقن دارة المطالبات المالية

الصحي.

الناشئة عن هذا التقمين ،والتحقق من التزامها بتنفيذ العقد المبرم معها بالتعاون م
الهيئة.
-3

تدقيق المطالبات المالية المقدمة ليها من شركة دارة مطالبات التقمين الصحي

-4

متابعة الدائرة التي لديها موازنة مالية مستقلة لدف تكاليف التقمين الصحي المترتبة

-5

خصم تكاليف مبالغ التقمين الصحي من الموازنة المالية المعتمدة لكل دائرة بشكل

ومقدمي الرعاية الطبية بالتنسيق م الهيئة ل ايات سدادها.
على موظفيها.
شهري.

م ام ال يئة
المادة ()67
تتولى الهيئة القيام بما يلي:
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-1

دارة التقمين الصحي من الناحية الفنية.

-2

التقكد من التزام شركة دارة مطالبات التقمين الصحي بقحكام هذا القرار والعقد

-3

الرقابة والتدقيق على مقدمي الرعاية الطبية للتقكد من التزامهم بقحكام هذا القرار

-4

نشاء قاعدة بيانات خاصة بالمامن عليهم ،ووض يسس وضوابط دخال البيانات

المبرم معها.

والعقد المبرم بينهم وبين شركة دارة مطالبات التقمين الصحي.

وحمايتها ونقلها ومعالجتها بما يحقق سهولة وسرعة الحصول على خدمات الرعاية

الطبية وضمان سرية وخصوصية تلك البيانات.
-5

تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتقمين الصحي ،والتنسيق م دائرة الموارد

البشرية ودائرة المالية القتراح السياسات والبرامج التي من شقنها تطوير التقمين
الصحي.

-6

الرد على االستفسارات المتعلقة بالتقمين الصحي من يي جهة كانت.

-7

النظر في الشكاو المقدمة من قبل المامن عليهم بحق مقدمي الرعاية الطبية
وشركة دارة مطالبات التقمين الصحي.
م ام إدارة الموارد البشرية
المادة ()68

تتولى دارة الموارد البشرية القيام بما يلي:
-1

اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار وتجديد وتعديل استحقاق التقمين الصحي
الخاص بالمامن عليه ،وتسليمه بطاقة التقمين الصحي ،وذلك بالتنسيق م الهيئة

وشركة دارة مطالبات التقمين الصحي.
-2

استالم بطاقة التقمين الصحي من المامن عليه عند انتهاء خدمته يو زوال شروط

استحقاقه لها.
-3

التنسيق م الهيئة وشركة دارة مطالبات التقمين الصحي في كل ما يتعلق

بالمامن عليه.
-4

الرد على االستفسارات المقدمة من الموظفين والمتعلقة بالتقمين الصحي.

-5

توفير البيانات التي تطلبها دائرة الموارد البشرية والهيئة ودائرة المالية بشكل واضح
ودقيق ،وبقية ت ييرات تط ير على هذا البيانات.
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التزامات شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي
المادة ()69
يجب على شركة دارة مطالبات التقمين الصحي االلتزام بما يلي:
-1

يحكام هذا القرار والعقد المبرم معها.

-2

ين ال تكون مالكة يو مملوكة ألي من مقدمي الرعاية الطبية ،يو شريكة فيها ،يو
لها حق دارتها طول فترة التعاقد معها.

-3

التعاقد بالنيابة عن الحكومة م مقدمي الرعاية الطبية الذين توافق عليهم الهيئة،

-4

التقكد من التزام مقدمي الرعاية الطبية بقحكام هذا القرار والعقد المبرم معهم ،بما

وذلك وفقا لنموذ العقد المعتمد من قبل الهيئة ودائرة المالية لهذا ال اية.
في ذلك التزامهم بقسعار خدمات الرعاية الطبية المعتمدة من قبل الهيئة.
-5

تزويد الهيئة ودائرة الموارد البشرية بقائمة تتضمن يسماء مقدمي الرعاية الطبية

وعناوينهم ،وتحديثها بشكل دوري.
-6

صدار بطاقة التقمين الصحي للمامن عليه وتسليمها إلدارة الموارد البشرية.

-7

خطار الهيئة على الفور بقية تجاوزات يرتكبها مقدمو الرعاية الطبية.

-8

تزويد دائرة المالية والهيئة ودائرة الموارد البشرية لكترونيا بالمعلومات والبيانات
الخاصة بالمامن عليهم ،ويية معلومات يخر

تطلبها هذا الجهات وفقا

لالختصاصات المنوطة بها قانونا.
-9

نشر وتوزي التعليمات واإلرشادات والنماذ والوثائق والمنشورات والكتيبات المتعلقة

بالتقمين الصحي على المامن عليهم ،وذلك بالتنسيق م الهيئة ووادارة الموارد
البشرية.
 -11عداد وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف الصحي للمامن عليهم ،وذلك بالتنسيق م
الهيئة ووادارة الموارد البشرية.
 -11اال حتفاظ بالسجالت المالية واإلحصائية والتقارير المتعلقة بالرعاية الطبية المقدمة
للمامن عليهم.

 -12حماية خصوصية بيانات المامن عليهم وواعادتها للهيئة فور انتهاء العقد المبرم
معها.
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 -13تقديم الدعم الفني للهيئة والدائرة ودائرة الموارد البشرية في يي شقن يتعلق بالتقمين
الصحي.

 -14اقتراح اإلجراءات الالزمة لتطوير خدمات التقمين الصحي وتالفي يية معوقات
تتعلق به ،وتقديمها لى دائرة الموارد البشرية ودائرة المالية والهيئة.

 -15عداد التقارير الخاصة بالحاالت المرضية المتكررة واألكثر شيوعا التي تصيب
المامن عليهم ووض المقترحات المناسبة للوقاية منها وتقديمها لى الهيئة ودائرة
الموارد البشرية.

 -16تقديم المطالبات المالية وفقا لإلجراءات والوسائل واآلليات المعتمدة لد

الهيئة

ودائرة المالية.
التزامات مقدم الر اية الطبية
المادة ()31
يلتزم مقدم الرعاية الطبية بما يلي:
-1

يحكام هذا القرار والعقد المبرم معه ،بما في ذلك يسعار خدمات الرعاية الطبية

-2

تقديم خدمات الرعاية الطبية للمامن عليهم وفقا للمعايير المهنية واألخالقية

-3

عدم التالعب يو اإلهمال بالسجالت الطبية يو الكشوف المالية الخاصة بالمامن

المعتمدة من قبل الهيئة.

المعتمدة والمتعارف عليها.
عليهم.

-4

تزويد الهيئة وشركة دارة مطالبات التقمين الصحي بكافة المعلومات والبيانات
والوثائق المتعلقة بخدمة الرعاية الطبية التي قدمت للمامن عليهم.

-5

التعاون م

مقموري الضبط القضائي بالهيئة وتزويدهم بقية معلومات تتعلق

بالمامن عليهم يو بخدمة الرعاية الطبية.
-6

عدم القيام بقي تصرف من شقنه الحصول على مكاسب مادية بطريقة

ير

مشروعة جراء تقديم الخدمات الطبية المشمولة بالتقمين الصحي.
-7

تقديم خدمة الرعاية الطبية في الحاالت الطارئة للمامن عليه حتى ولو لم تكن فئة
تقمينه مشمولة بالرعاية الطبية لد مقدم الرعاية الطبية ،على ين تتحمل الدائرة في

هذا الحالة تكاليف هذا الخدمة.
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لجنة التأمين الصحي
المادة ()36
ي-

تُش ّكل بقرار من رئيس المجلس التنفيذي ،لجنة تسمى "لجنة إدارة التأمين الصحي
لموظفي الحكومة" برئاسة مدير عام دائرة الموارد البشرية وعضوية ممثلين عن

المعنية في اإلمارة بما فيها الهيئة ودائرة المالية ،وتُ َّ
حدد في هذا
الجهات الحكومية
ّ
القرار آلية عمل اللجنة وكيفية اتخاذ ق ارراتها.
ب -تتولى اللجنة القيام بما يلي:

 -1النظر في الطلبات المقدمة ليها بشقن انضمام يية جهة للتقمين الصحي
ورف التوصيات المناسبة بشقنها لى مدير عام دائرة المالية العتمادها.

 -2صدار الق اررات الالزمة في الجوانب المتعلقة بالتقمين الصحي.

 -3البت في التظلمات المقدمة ليها من شركة دارة مطالبات التقمين الصحي
ومقدمي الرعاية الطبية والموظفين.
-

يجوز للجنة في سبيل تقدية المهام المكلفة بها بموجب هذا القرار االستعانة بمن
تراا مناسبا من ذوي الخبرة واالختصاص.
الجزاءات
المادة ()33

ي-

م عدم اإلخالل بقية عقوبة يشد ينص عليها يي قرار آخر ،يعاقب كل من
يرتكب ييا من المخالفات المنصوص عليها في الجدولين ( )5و( )3الملحقين بهذا
القرار ،بال رامة المبينة زاء كل منها ،وتضاعف قيمة ال رامة في حال معاودة
ارتكاب المخ الفة ذاتها خالل سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها على ين
ال تزيد قيمة ال رامة في حال مضاعفتها على ( )300,000مئتي يلف درهم.

ب -يجوز للجنة وبناء على تقرير فني صادر عن الهيئة استبعاد يي من مقدمي
الرعاية الطبية من شبكة التقمين الصحي التي تتضمن مقدمي الرعاية الطبية

بشكل دائم يو ماقت.
د-

ُيعاقب تقديبيا الموظف الذي يرتكب يية مخالفة ألحكام هذا القرار يو الئحته
التنفيذية يو الق اررات يو التعليمات الصادرة بموجبه وفقا للقانون.
يجب على مرتكب المخالفة رد المبالغ التي دفعت له بدون وجه حق.
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الضبطية القضائية
المادة ()32
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من مديرها العام بالتنسيق م مدير عام

دائرة الشاون القانونية لحكومة دبي ،صفة مقموري الضبط القضائي في ثبات األفعال

التي ترتكب خالفا ألحكام هذا القرار والئحته التنفيذية والق اررات والتعليمات الصادرة
بموجبه ،ويكون لهم بهذا الصفة تحرير محاضر الضبط الالزمة ،واالستعانة بقفراد
الشرطة ذا لزم األمر.
أيلولة الغرامات
المادة ()34
تاول حصيلة ال رامات المستوفاة وفقا ألحكام هذا القرار لى حساب الخزانة العامة
للحكومة.
إصدار الق اررات التنفيذية
المادة ()35
ُيصدر مدير عام دائرة الموارد البشرية بالتنسيق م دائرة المالية والهيئة الق اررات الالزمة
لتنفيذ يحكام هذا القرار ،على ين يتم نشرها في الجريدة الرسمية للحكومة.
النشر والسريان
المادة ()31
ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرا.
ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسميةُ ،

حمدان بن محمد بن راشد
ولي

مكتوم

د دبي

رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ  31يونيو 3162م
الموافــــــــــــــــــــــق  67شعـــــــــبان 6424ه
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جدو رقم ()6
بتحديد المخالفات والغرامات الخاصة بمقدمي الر اية الطبية
ـــــــــــــــــــــــ
البيان

م

الغرامة (بالدرهم)

5

فشاء البيانات المالية المتعلقة بخدمات التقمين الصحي.

500.000

3

عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات المطلوبة يو عرقلة عمل مفتشيها.

50.000

3
4
5
6
1
8
9
50

التالعب يو اإلهمال في حفظ ووادارة وتنظيم السجالت الطبية يو الكشوف المالية

الخاصة بالمامن عليه.

تجزئة المطالبات المالية بهدف عدم تجاوز السقف المالي المحدد للخدمة الطبية.
تقديم خدمات طبية ال تتناسب م الحالة المرضية للمامن عليه بهدف تحقيق مكاسب
مالية.
تحويل مامن عليه من مقدم رعاية طبية لى آخر يو وصف ينواع تجارية معينة من
األدوية يو األجهزة الطبية بهدف الحصول على منفعة مادية.
عفاء المامن عليه من نسبة المشاركة في تكاليف العال يو فرض رسوم ضافية عليه

يو زيادة المبلغ النهائي المستحق على الخدمة الطبية.

تقديم فواتير وهمية يو تالعب في المطالبات المالية المتعلقة بالتقمين الصحي.
استيفاء بدل مالي عن خدمة طبية لحاالت مرضية ناتجة عن قصور يو خطق ارتكب
من قبله.
صدار فواتير وهمية لخدمة طبية لم تقدم للمامن عليه.

 55وصف يدوية مشمولة بالتقمين الصحي ال يحتاجها المامن عليه.
53

اإلخالل بقي من االلتزامات المنصوص عليها في هذا القرار يو الق اررات الصادرة

بموجبه.

حكومة دبي  -الجريدة الرسمية

17

العدد ( – )963السنة ( 4 – )74رمضان 1797هـ  -الموافق  11يوليو 3119م

30.000
500.000
30.000
30.000
500.000
500.000
500.000
500.000
30.000
30.000

جدو رقم ()3
بتحديد المخالفات والغرامات الخاصة بشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي
ــــــــــــــــــــــــــــ
البيان

م

الغرامة (بالدرهم)

5

عدم االلتزام بعقد دارة مطالبات التقمين الصحي المبرم معها.

500.000

3

قبول يية مبالغ مالية يو مناف مادية من مقدمي الرعاية الطبية.

500.000

3

التوثيق ير الدقيق والمكتمل للمطالبات والفواتير المالية.

500.000

4
5
6

عدم توفير المعلومات المطلوبة يو تقديم معلومات ير واضحة يو ير صحيحة
سواء لدائرة المالية يو الهيئة يو دائرة الموارد البشرية.
عدم اإلبالغ عن التجاوزات المرتكبة من قبل مقدمي الرعاية الطبية.
اإلخالل بقي من االلتزامات المنصوص عليها في هذا القرار يو الق اررات الصادرة
بموجبه.
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500.000
500.000
35.000

