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Subject of this General Circular: 
Postponement of Full DRG Implement 

 العام:  موضوع التعميم
تنفيذ التطبيق الكلي لمجموعات التشخيص تأجيل 

 المتماثلة
Applicability of this General Circular : 

This Circular applies to: 

 DHA or DHCC Licensed Hospitals registered 

on eClaimLink submitting inpatient claims 

 All HIPs (Insurers and TPAs) processing 

inpatient claims 

 :العام الجهات المعنية لتطبيق التعميم

 :عل العام ينطبق هذا التعميم

ي المستشجميع  • فيات المرخصة من هيئة الصحة بدب 
ن عل نظام  والمدينة الطبية المطالبات  المسجلي 

ي 
وبن  eClaimLinkاإللكتر

كات  • ن وشر كات التأمي   المطالبات التأمينيةإدارة جميع شر
ن  ن عل مطالبات المرضن الداخليي   العاملي 

Purpose of this General Circular: 

To postpone full DRG implementation 

 العام:  الغرض من التعميم

 التشخيص المتماثلةمجموعات التطبيق الكلي للتأجيل 

Authorized by: 

Saleh Al Hashimi, CEO, Dubai Health Insurance 
Corporation 

 : إعتماد 

ي للضمان  –صالح الهاشمي  المدير التنفيذي لمؤسسة دب 
 الصحي 

Drafted by: 

Ali F. Lutfi, Dubai Health Insurance Corporation  
Ken Fan, Consultant, Dubai Health Insurance 
Corporation 

 : اعداد 

ي 
ي للضمان الصحي  –علي لطفن  مؤسسة دب 
ن فان  ي للضمان الصحي  –كي   استشاري، مؤسسة دب 

Publication date: 

30/06/2020 

 : تاري    خ النشر 

30 /06 /2020 

This document replaces: 

General Circular 16 of 2020 

 عن العام التعميم ا يعمل بهذ
ً
 : بدال

of 2020 6General Circular 1 

This document has been replaced by: 

Not applicable 

 : ب  العام تم استبدال هذا التعميم

 ال يوجد

Effective date of this General Circular: 

Immediately upon publication 

 العام:  تاري    خ نفاذ هذا التعميم

 فور النشر 

Grace period for compliance: 

None 

ة سماح لالمتثال  : فتر

 ال يوجد

Objectives of this General Circular: 

With the intention to provide more time for 

preparation and in the DHA’s usual spirit to facilitate 

the market, full DRG implementation will be postponed 

to 00:00, 1st September 2020. For details of full DRG 

التعميم: هذا أهداف   

، وكما هو معهود من هيئة  لتوفت  المزيد من الوقت للتحضت 

ي  سيتم  سوق العمللمهام عل لتيست  االصحة بدب 

مجموعاتلالتطبيق الكلي تأجيل   التشخيص 

     . يرج  2020 سبتمت   1،  00:00إىل  المتماثلة

https://www.isahd.ae/content/docs/GC%2016-2020.pdf
https://www.isahd.ae/content/docs/GC%2016-2020.pdf


 
 

implementation for inpatient claims, please refer to 

General Circular Number 04 of 2020 (GC 04/2020) 

 

2020لعام  04الرجوع إىل التعميم العام رقم   

(GC 04/2020)   General Circular Number 04 of 2020 

(GC 04/2020) للحصول عل تفاصيل التطبيق الكلي

ن  . لمجموعات التشخيص المتماثلة للمرضن الداخليي   

For any further enquiries, please direct your emails to 

DHIC-DRGProject@dha.gov.ae 
يد  ي حال وجود أي استفسار، يرج  التواصل عت  الت 

ن
ف

ي )
وبن  (DRGProject@dha.gov.ae-DHICاإللكتر
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