
 

 

 
 30/12/2021 Date: 

GC 07/2021 Reference:  
  

 External Circular              تعميم خارجي
 
  

 
 
 

ووسطاء  : جميع شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات إلى

 .التأمين
 

لجميع  الشكر والتقديرخالص في دبي بهيئة الصحة  تتقدم

في مجال الرعاية الصحية ومنظومة شركائها االستراتيجيين 

في توفير رعاية الضمان الصحي لمساهتهم وجهودهم المبذولة 

  .المجتمعالفراد صحية أفضل 
  

 إجراءات بشأن 2021لعام  01 رقم وفًقا لإلشعار اإلجرائي

بعد و المؤهلة الشركات ترخيص تجديد/تسجيل ومتطلبات

يسرنا اإلعالن عن  الطلبات،مكثف لجميع وتدقيق تقييم شامل 

 الصحي باقة الضمانلها بتقديم  التأمين المصرحشركات قائمة 

ً   سواء كانت  (PI)ذوي الدخل المحدود ل تم أو  ُمصرح لها مسبقا

وفًقا لـ "الملحق أ" من هذا وذلك  التصريح الخاص بها، تجديد 

 التعميم.
 

 الصحي الضمانمصرح لها بتقديم باقة ال يجوز ألي شركة تأمين 

ً   (PI)ذوي الدخل المحدود ل جديدة  تأمين وثيقةإصدار أي  ،حاليا

حاملي الوثائق الحاليين باستثناء  التعميم اهذ صدارإ من تاريخ 

 انتهاء الوثيقة. تاريخ واألعضاء حتى
  

شركات التأمين المصرح لها بتقديم باقة الضمان الصحي على 

االلتزام ) المدرجة في الملحق "أ"، PIالدخل المحدود (لذوي 

To All HIPs (Insurers and TPAs) and the information of all 
HIIPs.  

 

The Dubai Health Authority extends its sincere thanks 
and appreciation to all its strategic partners in the field of 
health care and the health insurance system for their 
contribution and efforts in providing better health care to 
members of society.   

  

As per Procedural Notice 01 of 2021. After thorough 
evaluation and an intensive evaluation of all submissions 
we have come to our conclusion on the awarded or 
renewed PI status as per ‘Appendix A’ of this circular. 

 
All decisions are final and will not be ammended. Any 
existing Participating insurer may not issue any new 
policies from the date of publication of this service. They 
may continue to service any existing policyholders and 
respective members until expiry of the policy. 

 
PI status is applicable from 1/1/2022 till 31/12/2022. 
Awarded insurer can begin quoting for 1/1/2022 
incepting policies only and no policies prior to 1/1/2022 
can be incepted. 

 
 

 ةالمصرح لها بتقديم باقإعالن شركات التأمين   الموضوع:
لعام  )PIs (ذوي الدخل المحدود ل  الضمان الصحي

2022  

 
Subject: Announcement of 2022 PIs 

 



 

 

من تاريخ  خالل الفترة الممتدةإصدار وثائق التأمين ب

 .31/12/2022، ولغاية تاريخ 01/01/2022
  

بتقديم باقة منحها التصريح  تم  بشأن شركات التأمين التي
ألول مرة، ستخضع  )PIالدخل المحدود ( لذوي الصحي الضمان

لفترة اختبار وتقييم مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ بداية مدة 
التصريح، بحيث يمكن إلغاء التصريح الممنوح لها، وذلك 

  بموجب قرار صادر من مؤسسة دبي للضمان الصحي.

 

باقة الضمان أعضاء معاملة ، بذات )PIذوي الدخل المحدود ( 

، فيما يتعلق بأقساط سعر )PIالصحي لذوي الدخل المحدود (

 .المؤشر لمنتجات الباقة
 

  

بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجميع اتخاذ ُيعمل 
كافة ما يلزم لضمان التقيد التام بما ورد فيه من أحكام لتجنب 

  أي مساءلة قانونية.
هذا التعميم لإلجراءات التنظيمية وغير مخصص كمحتوى 

  ..للنشر اإلعالمي
 من خالل لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل 

 ISAHD@dha.gov.aeالبريد اإللكتروني: 
 هيئة الصحة في دبي –مع التحيات 

Any newly awarded Participating Insurers will be on a 6 
month probationary period where status may be revoked 
as per DHIC decision. 

  
All submitted preunderwritten rates for the EBP for 
dependents and elderly will remain for a period of 1 
calendar year from the effective date of PI status. 

 
We would also like to remind all insurers and participating 
insurer that dependents of LSB members must be treated 
as LSB members in regards to index rate premiums for 
EBP products. 

 

This circular is for regulatory actions and is not intended as 
content for media publishing. 
For any further enquiries, please direct your emails to 
ISAHD@dha.gov.ae  
With Regards- DHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Appendix A 
 الملحق "أ"

Insurer Name eClaimlink ID اسم شركة التأمين  
Abu Dhabi National Insurance Company INS017  الوطنية للتأمين أبوظبيشركة 
Al Buhaira National Insurance Company INS020  مينالبحيرة الوطنية للتأشركة 
Al Saqr National Insurance Company INS011  الصقر الوطنية للتأمينشركة 
Cigna INS137  سيجناشركة 
Dubai Insurance INS005  دبي للتأمينشركة 
Dubai Islamic Insurance & Reinsurance 
(AMAN) 

INS006  للتأمين و إعادة التأمين ةاإلسالميدبي شركة 

Dubai National Insurance INS007  دبي الوطنية للتأمينشركة 
Medgulf INS134  ميدجولفشركة 
Metlife Alico INS013  أليكو ميتاليفشركة 
NGI INS038  الوطنية للتأمين العامةشركة 
Noor Takaful INS018  نور تكافلشركة 
Oman Insurance INS012  عمان للتأمينشركة 
Orient Insurance INS008  اورينت للتأمينشركة 
QIC INS019  قطر للتأمينشركة 
Salama INS035  سالمةشركة 
Union Insurance INS040  االتحاد للتأمينشركة 

 


