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المقدمة
رســمت رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030اســتراتيجية
ً
ســعيا لتكــون المملكــة العربيــة الســعودية
الدولــة للمســتقبل
ً
ً
ً
ورائــدا فــي العالــم ومعتمــدة علــى مكامــن
ناجحــا
نموذجــا
القــوى المحوريــة فيهــا ،وتتلخــص رؤيــة الســعودية  2030فــي
ثالثــة محــاور أساســية هــي
مجتمع حيوي
اقتصاد مزدهر
وطن طموح

وتتفــرع المحــاور الرئيســية إلــى  96هــدف اســتراتيجي يتــم تحقيقهــا عــن طريــق برامــج
ومبــادرات تضمــن الوصــول إلــى الهــدف.
وأحــد تلــك البرامــج “ برنامــج تحــول القطــاع الصحــي “ ويهــدف إلــى إعــادة هيكلــة القطــاع
ً
ً
ً
ً
ً
ومتكامــا ،يقــوم علــى صحــة
وفعــاال
شــامال
صحيــا
نظامــا
الصحــي فــي المملكــة ليكــون
الفــرد والمجتمــع.
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االرتقاء بالرعاية الصحية
ً
تماشــيا مــع برنامــج تحــول القطــاع الصحــي ،الــذي يقــوم علــى صحــة الفــرد والمجتمــع
وتحســين جــودة وكفــاءة الخدمــات الصحيــة باإلضافــة إلــى تســهيل الحصــول عليهــا لالرتقــاء

*

ـول وطنــي يســعى
بالرعايــة الصحيــة  ،باإلضافــة إلــى تحقيــق مجتمــع حيــوي مــن خــال تحـ ٍ

ـامل وفعـ ً
صحيــا شـ ً
ً
ً
ـال ومعــزز للصحــة العامــة
نظامــا
إلــى إعــادة هيكلــة القطــاع الصحــي ليغــدو
والوقايــة مــن األمــراض عبــر تطبيــق نمــوذج الرعايــة الصحيــة الحديثــة الــذي يعتنــي باألمــراض
قبــل وقوعهــا وتثقيــف المجتمــع ورفــع درجــة الوعــي الصحــي ،وكذلك تحســين الوصــول إلى
الخدمــات الصحيــة عبــر التغطيــة األمثــل والتوزيــع الجغرافــي العــادل واألشــمل والتوســع في
تقديــم خدمــات الصحــة اإللكترونيــة والحلــول الرقميــة ،مــن خــال االرتقــاء بجــودة الخدمــات
الصحيــة والتركيــز علــى رضــا المســتفيدين عبــر تطبيــق واتبــاع أفضــل المعاييــر الدوليــة المبنية
علــى البراهيــن ،مــن أجــل تحقيــق ذلــك عملــت األجهــزة الحكوميــة فــي منظومــة القطــاع
الصحــي علــى تطويــر منصــة نفيــس التــي تأتــي كأحــد الممكنــات للمبــادرات التــي تدعــم
تحقيــق البعــد األول مــن برنامــج التحــول الوطنــي.

*

أحد األبعاد االستراتيجية الثمانية للتحول الوطني
دليل تطبيق منصة نفيس
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منصة نفيس
ً
تحقيقــا
ي للقطــاع الصحــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية و
فــي إطــار التحــول الرقمــ 
ألهــداف رؤيــة المملكــة  ، 2030أطلــق كل مــن مجلــس الضمــان الصحــي والمركــز الوطنــي
للمعلومــات الصحيــة بالتعــاون مــع وزارة الصحــة منصــة نفيــس لتســهيل تبــادل المعلومــات
الصحيــة للمرضــى و مشــاركة البيانــات الماليــة و اإلداريــة لتوفيــر الشــفافية لجميــع
المســتفيدين.

أحدثــت منصــة نفيــس نقلــة نوعيــة فــي منظومــة القطــاع الصحــي ،حيــث ســاهمت فــي حــل
بعــض التحديــات التــي واجهتهــا الخدمــات الصحيــة للوصــول إلــى مســتحقيها ،و رفــع جــودة
وكفــاءة الخدمــات الصحيــة المقدمــة بمــا يتــواءم مــع توجــه المملكــة فــي رؤيــة 2030م،
باإلضافــة إلــى رفــع العنايــة بالصحــة الوقائيــة مــن خــال مشــاركة المعلومــات الصحيــة و
التأمينيــة بيــن أطــراف المنظومــة الصحيــة بشــكل فــوري ودقيــق .كذلــك ســاهمت فــي
التحقــق مــن إلتــزام مقدمــي الخدمــات الصحيــة وشــركات التأميــن الصحــي بلوائــح وسياســات
األجهــزة المشــرعة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
وبنــاء عليــه وفــرت منصــة نفيــس القنــاة الموحــدة للتعامــات الصحيــة والتأمينيــة بيــن أجهزة
وأطــراف منظومــة القطــاع الصحــي بمــا يضمــن تحقيــق الشــفافية وااللتــزام بالتشــريعات
األجهــزة المســؤولة وإتاحــة الســجل الصحــي الرقمــي الموحــد.
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مميزات منصة نفيس
تقدم منصة نفيس مجموعة من المنافع التي تعزز الرعاية الصحية الرقمية ومن أهمها:

قنــاة موحــدة للتعامالت
التأمينيــة بيــن مقدمــي
الخدمات الصحــــيـــــــــــة
وشــركات التأميــن.

1
2
3

توحيــد الرمــوز الطبيــة
والتقنيــة المســتخدمة
فــي قطــاع التأميــن
ا لصحــي .

توفــر تجربــة أفــــضــــــل
للمستفــــيــــــدين.

4
5
6

إرســـــــــال وتـــلــقـــــــي
التنبيهــات واإلشــعارات
بخصــــــوص المعامــات
التأمينيــــــة ،واســتخراج
تقاريــر دوريــة تخــص
التعامــات التأمينيــة.

7

نظــــــــره شمولــــيـــة
عــــن التاريخ العالجي
للمستفيد.

قيــاس مــدى إلتــزام
مقدمــي الخدمــات
الصحيــــة وشــركات
التأميــن بسياســات
ولوائــح المجلــس.

تســريع التحقـــــــق مــن
آليــة العــاج وطلبـــــات
الموافقــــــــــــــة وإدارة
المطالبــات التــأميـنـــية
ً
إلكترونيــا.

8
رفع الشكاوى وتتبعها.

9
تسهــيـــــــل تـــبــــــــادل
المعلــــومــــــــــــــــــــات
الصحــــيـــــــــة للمرضــى،
ومــــشاركــــــة البيانــات
التــــأمــــينيــــــة ،وتوفير
الشفــــافــــيــــــة لجميــع
المســتفيدين.
دليل تطبيق منصة نفيس
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المستفيدين من منصة نفيس

تعــد منصــة نفيــس هــي نقطــة الوصــول بيــن المنشــآت فــي المنظومــة الصحيــة ،لذلــك
يمكــن تحديــد المســتفيدين مــن منصــة نفيــس كمــا يلــي:

الخدمات
التأمينية

مقدمــي الخدمــات الصحيــة

شــركات التأميــن الصحــي

وشــركات إدارة دورة اإليــرادات

وشــركات إدارة المطالبــات

الخدمات
الصحية
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مقدمــي الخدمــات الصحيــة

مقدمــي الخدمــات الصحيــة

فــي القطــاع الحكومــي

فــي القطــاع الخــاص

دليل تطبيق منصة نفيس

مجلس الضمان الصحي ومنصة نفيس

تقــدم منصــة نفيــس مجموعــة مــن المنافــع لمجلــس الضمــان الصحــي لرفــع كفــاءة وجــودة
الخدمــات الرقابيــة واإلشــرافية وضمــان تحقيــق أعلــى مســتوى مــن الشــفافية:

ّ
توفر البيانات
واستخراج
المعلومات

رصد المخالفات
تحقيق المواءمة بين

وحاالت االحتيال

جودة الخدمة والقيمة

واالهمال وسوء

التجارية لها

االستخدام

دليل تطبيق منصة نفيس
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عالقة منصة نفيس مع أجهزة منظومة القطاع الصحي
الرعاة

الجهة المسؤولة عن

الجهة المسؤولة عن اإلعداد

الجهة المسؤولة عن إعداد

الصحة العامــــــة ورسم

واإلشراف على السياسات

استراتيجية الرعاية الصحية

خطة السياسة الصحية في

واإلجــــراءات التنفيذيـــــة

المملكة العربية السعودية

المتعلــقة بالتأمين الصحي

في المملكة ،ووضع
التنظيم المالئم لتشغيل
المستشفيات التي تديرها
الوزارة والجهات الحكومية

الشركاء

برنامج الضمان

شركة الصحة القابضة

الهيئة السعودية

الهيئــة العامــة للغــذاء

شركة مملوكة

للتخصصات الصحية

والــدواء

للحكومة تقوم

الجهة المسؤولة

الجهة المسؤولة عن

باإلشراف على

عن اإلشراف على

التنظيم والمراقبة

التجمعات الصحية

برامج التدريب

واإلشراف على منتجات

والتي بدورها تشرف

وتقييمها ،ووضع

الغذاء والدواء واألجهزة

على المنشآت

ضوابط ومعايير

الطبية والتشخيصية

الصحية

لممارسة المهن

سواء كانت مستوردة أو
ً
محليا
مصنعة

الصحي وشراء
الخدمات الصحية
الجهة المسؤولة
عن تنفيذ آليات
الشراء الحديثة
وإدارة المخاطر
المالية المرتبطة
بالشراء االستراتيجي
لخدمات الرعاية
الصحية في
المملكة
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الصحية

مجلس الضمان الصحي ومنصة نفيس
ُ
المشغل

شركة صحتي
الجهــة المشــغلة عــن منصــة نفيــس متخصصــة فــي خدمــات تقنيــة المعلومــات ،وتعمــل
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية

المستفيدون
مقدمي الرعاية الصحية
مقــدم الخدمــة :المرفــق الصحــي (الحكومــي  /غيــر الحكومــي) المصــرح لــه بتقديــم الخدمــات
ً
وفقــا لألنظمــة والقواعــد ذات العالقــة والمعتمــد مــن المجلــس،
الصحيــة فــي المملكــة
وعلــى ســبيل المثــال :مستشــفى  ،مركــز تشــخيص ،عيــادة  ،صيدليــة  ،مختبــر ،مركــز عــاج
طبيعــي أو مركــز عــاج باإلشــعاع.

شركة التأمين
شــركة التأميــن التعاونــي المصــرح لهــا بالعمــل فــي المملكــة مــن قبــل البنــك الســعودي
المركــزي والتــي تــم تأهيلهــا لممارســة أعمــال الضمــان الصحــي التعاونــي مــن قبــل مجلــس
الضمــان الصحــي

دليل تطبيق منصة نفيس
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شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي ()TPA
شــركات تســوية المطالبــات التأمينيــة والمصــرح لهــا بالعمــل فــي المملكــة مــن قبــل
البنــك الســعودي المركــزي والتــي تــم تأهيلهــا لممارســة إدارة مطالبــات الضمــان الصحــي
التعاونــي مــن قبــل المجلــس.

المستفيد من التأمين
هو الشخص الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في الوثيقة

الجهات المتعاونة

المركــز الوطنــي للمعلومــات

البنك المركزي السعودي

المركــز السعــــــــــودي العتماد

الصحيــة

الجهة المسؤولة عن

المنشـــــآت الصحية

الجهة المسؤولة عن شبكة

اإلشراف على شركات التأمين

الجهه المسؤولة عن منح

آلية المعلومات الصحية

التعاوني ومهن التوظيف

شهادات االعتماد لجميع

مع وزارة الصحة ،والخدمات

المرتبطة بنشاط التأمين

منشآت الرعاية الصحية

الطبية في األجهزة

العاملة في القطاعين العام

العسكرية ،والمستشفيات

والخاص

الجامعية

18
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خدمات منصة نفيس
تشــمل منصــة نفيــس مجموعــة مــن الخدمــات مصنفــة بشــكل أساســي إلــى الخدمــات
التأمينيــة و الخدمــات الصحيــة ،موضــح أدنــاه شــرح للخدمــات:
1

الخدمات التأمينية

تسجيل منشأة معتمدة
ســهولة تســجيل حســاب جديــد لمنشــأة علــى منصــة نفيــس ولمجلــس الضمــان الصحــي
الحــق فــي قبــول أو رفــض الحســاب بنـ ً
ـاء علــى المعلومــات التــي تــم تزويدهــا مــن قبــل
مقدمــي الخدمــات الصحيــة وشــركات التأميــن الصحــي.
إدارة حساب المنشأة
إمكانيــة إدارة معلومــات حســاب المنشــأة فــي منصــة نفيــس وتحديثهــا لــدى مجلــس
الضمــان الصحــي.
التحقق من أهلية العالج
إمكانيــة التحقــق مــن صالحيــة بوليصــة التأميــن للمســتفيد (المريــض) للحصــول علــى
خدمــة لــدى مقــدم الخدمــة الصحيــة.
الحصول على طلبات الموافقة المبدئية
الحصــول أو تمديــد أو إعــادة التقديــم علــى الموافقــات المبدئيــة مــن شــركات التأميــن
الصحــي للحصــول علــى التعويــض المالــي مقابــل تقديــم الخدمــة للمســتفيد (المريــض).

استرجاع معلومات الوثيقة التأمينية
الحصــول علــى منافــع الوثيقــة التأمينيــة وقائمــة مقدمــي الخدمــات الصحيــة الفعالــة ،
ومعلومــات المؤمــن لــه.

إرسال الموافقات المبدئية بشكل مسبق
تسريع حصول المستفيد على الخدمات الصحية وتحسين تجربة العميل.

دليل تطبيق منصة نفيس
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معالجة المطالبات المالية
إمكانيــة رفــع المطالبــة الماليــة مــن قبــل مقدمــي الخدمــات الصحيــة بشــكل
إلكترونــي لتتــم معالجتهــا مــن قبــل شــركات التأميــن كمــا يمكنهــم إعادتهــا لمقــدم
الخدمــة لطلــب تفاصيــل إضافيــة.
معالجة عمليات الدفع
يمكــن لشــركات التأميــن إشــعار مقــدم الخدمــة الصحيــة بقبــول المطالبــة الماليــة
وإحالتهــا تحــت المعالجــة ودفــع المســتحقات لمقــدم الخدمــة الصحيــة.
رفع وتتبع الشكاوى
تتيــح الخدمــة لــكل أطــراف العالقــة التأمينيــة رفــع وتتبــع الشــكاوى لمجلــس الضمــان
الصحــي مــن خــال منصــة نفيــس.

استخراج التقارير
إمكانية استخراج التقارير الدورية من منصة نفيس.

رفع وتتبع البالغات
سهولة رفع البالغات بخصوص عمليات إساءة االستخدام واالهمال واالحتيال.

التحقق من حالة الممارسين الصحيين
إمكانيــة التحقــق مــن صالحيــة رخصــة الممارســين الصحييــن لــدى مقدمــي الخدمــات
الصحيــة.
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2

الخدمات الصحية

تعــرف بالخدمــات الصحيــة الرقميــة الموحــدة (الســجل الصحــي الموحــد) للمرضــى ،والــذي

يهــدف إلــى تحســين كفــاءة وجــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة المقدمــة ،وتقليــل تكلفــة
ووقــت تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة لتحســين إتخــاذ قــرارات الرعايــة الصحيــة.

التحقق من رقم الهوية الوطنية للمريض
ســهولة مطابقــة رقــم الهويــة الوطنيــة للمريــض والحصــول علــى المعلومــات
الوطنيــة األساســية مــن المصــدر األساســي.
إدارة المعلومات والبيانات
الوصــول إلــى المعلومــات حــول الممارســين الصحييــن والمنشــآت الصحيــة ،مباشــرة
مــن قبــل المركــز الوطنــي للمعلومــات الصحيــة.
طلب ومشاركة نتائج المختبرات
مشــاركة معلومــات تحاليــل المختبــرات ســواء (طلــب تحليــل أو مشــاركة نتائــج
التحاليــل) مــع المنشــآت الصحيــة.
وصف وصرف األدوية
تعزيــز ســامة المرضــى مــن خــال تبــادل الوصفــات الدوائيــة الموحــدة فــي جميــع
أنحــاء المملكــة.
ملخص خروج المريض والمالحظات الجراحية
توفيــر البيانــات الســريرية المحدثــة لمقدمــي الرعايــة الصحيــة ،وملخــص خــروج
المرضــى ومالحظــة العمليــات الجراحيــة.
طلب إحالة مرضية والرد على الطلب
تبادل المعلومات الالزمة لنقل أو إحالة مريض للرعاية من منشأة إلى أخرى.
مشاركة صور األشعة التشخيصية
تمكيــن تبــادل الصــور التشــخيصية وتدفــق المعلومــات ذات الصلــة بيــن مرافــق
ومنشــآت الرعايــة الصحيــة المختلفــة ألغــراض العــاج والبحــث.
سجالت التطعيم
تمكيــن تبــادل معلومــات التطعيــم بيــن وزارة الصحــة والمنشــآت غيــر التابعــة لــوزارة
الصحــة مــن منظــور احتياجــات الرعايــة الســريرية ومراقبــة الصحــة العامــة وإدارتهــا.
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خطة الربط واإلطالق
تهــدف خطــة الربــط واإلطــاق إلــى تدريــب وتأهيــل المســتفيدين لتفعيــل منصــة نفيــس
مــن خــال رحلــة تواصــل متكاملــة تبــدأ مــن اللقــاءات وورش العمــل ،والعمليــات التجريبيــة،
والدعــم الفنــي المســتمر ،ولضمــان تكامــل الربــط حــدد مجلــس الضمــان الصحــي معاييــر
لتقســيم المنشــآت إلــى ثــاث مجموعــات بهــدف التــدرج بالربــط وضمــان التأهيــل والتمكيــن
الكامــل لتلبيــة احتياجــات الفئــة المســتهدفة.

مجاالت التدريب ،تم تخصيص
التدريب إلى ثالث مجاالت:

المجال اإلداري والتشغيلي
دعــم مقدمــي الخدمــات الصحيــة وشــركات إدارة دورة اإليــرادات وشــركات التأميــن الصحــي
وشــركات إدارة المطالبــات فــي عمليــة تبنــي التشــريعات الجديــدة لمجلــس الضمــان الصحي
منهــا :وقــت معالجــة الطلبــات والعمليــات ،المعاييــر التــي ســتتحكم بعلميــات منصــة نفيس
وســير عمــل العمليــات وقواعــد التحقــق لألعمــال.
المجال الطبي
دعــم مقدمــي الخدمــات الصحيــة وشــركات إدارة دورة اإليــرادات وشــركات التأميــن الصحــي
وشــركات إدارة المطالبــات فــي تبنــي المعاييــر الصحيــة الجديــدة وفــي عمليــة الترميــز
للقوائــم الداخليــة الحاليــة لــدى المنظمــات مــع قوائــم مصطلحــات منصــة نفيــس.
المجال التقني
دعــم مقدمــي الخدمــات الصحيــة وشــركات إدارة دورة اإليــرادات وشــركات التأميــن الصحــي
وشــركات إدارة المطالبــات فــي عمليــة الربــط مــع منصــة نفيــس (ســواء كانــت المنظمــة
تســتخدم حلــول تقنيــة داخليــة أو بالتعاقــد مــع شــركات الحلــول التقنيــة).
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إطار العمل
كمــا تــم تصميــم إطــار عمــل لعمليــة التنفيــذ والــذي يعــد األداة التــي تحكــم تنفيــذ أنشــطة
اإلطــاق والربــط لتمكيــن تحويــل األعمــال لــدى المنشــآت وإدارة التغييــر بشــكل ّ
فعــال يتــواءم
مــع الخطــة الزمنيــة لإلطــاق ،والــذي يشــمل:

مدراء الحسابات

ذوي الخبرة في المجال
الطبي والتقني

مدربين معتمدين

شركات التأمين الصحي ومقدمي الرعاية الصحية

أدوات عملية التواصل:

المواد التدريبية والعروض
التقديمية

منصة نفيس (الخدمات
منصة التهيئة

كتيبات و أدلة مرجعية

والتأهيل

وعروض تقديمية لنقل

توفر الوصول

المعرفة.

المباشر إلى

التأمينية)

نسخة فعالة إلتاحة الفرصة
للمستخدم للبدء بتبادل
المعلومات.

المعلومات والورش
التدريبية المقدمة.
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أنشطة التواصل
التوعية
وتشــمل لقــاءات توعويــة للمســتفيدين تقــدم لهــم التعريــف بمنصــة نفيــس والفوائــد
المقدمــة فــي حــال الربــط مــع منصــة نفيــس ،كمــا تســتعرض حزمــة الخدمــات التــي ســيتم
الوصــول لهــا مــن خــال الربــط مــع المنصــة.
التدريب الفني
ويشــمل تقديــم التدريــب للمســتفيدين بمختلــف المجــاالت ،الطبــي والتقنــي واإلداري/
التشــغيلي وذلــك مــن خــال شــرح الرمــوز الطبيــة المســتخدمة وطريقــة الربــط التقنيــة مــع
نفيــس باإلضافــة إلــى العمليــات اإلداريــة والتشــغيلية ،والتعريــف بالتشــريعات وااللتزامــات
لمنصــة نفيــس.

الربط مع المنصة
يتــم تحفيــز للقطــاع لإلمتثــال الكامــل بإســتخدام منصــة نفيــس علــى ثالثــة مراحــل رئيســية
للمنصــة  ،بحيــث تكــون اإلســتقطاعات الماليــة وفقـ ًـا لضوابــط وممكنــات لــكل مرحلــة علــى
النحــو التالــي:
• مرحلة االمتثال التدريجي بدون تطبيق المقابل المالي ( الرسوم) لمدة  6أشهر.
• مرحلــة االمتثــال الكامــل األول بتطبيــق جزئــي للمقابــل المالــي ( الرســوم) بمقــدار %0.50
مــن قيمــة المطالبــات لمــدة  6أشــهر
• مرحلــة االمتثــال الكامــل الثانــي برفــع مقــدار التطبيــق الجزئــي للمقابــل المالــي ( الرســوم)
بمقــدار  1.50%مــن قيمــة المطالبــات لمــدة  12شــهر.
• مرحلــة اإلمتثــال الكامــل الثالــث بتطبيــق كامــل للمقابــل المالــي (للرســوم) بمقــدار  2.0مــن
قيمــة المطالبــات.

خطة التحفيز
تهــدف إلــى تحفيــز المنشــآت أثنــاء خطــة الربــط واإلطــاق للمبــادرة والتفاعــل فــي عمليــة
الربــط ،مــن خــال تقديــم بعــض المزايــا للمبادريــن بالربــط مــع منصــة نفيــس وتصميــم نظــام
لالعتمــاد و منــح شــهادات بنــاء علــى االلتــزام بالتدريــب والحضــور لكافــة البرامــج المقدمــة.
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مجلس الضمــــان
الصحي

سياســـــــة تنظيـــــــم التبــــــادل
اإللكترونــي لمعلومــات وتعامالت
التأميــن الصحــي
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-1

تعريفات
يقصــد بالعبــارات والكلمــات اآلتيــة المعــان الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقتــض الســياق
خــاف ذلــك:

1-1

النظام:
نظام الضمان الصحي التعاوني

1-2

الالئحة التنفيذية:
اللالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني.

1-3

السياسة:
هذه السياسة (سياسة تنظيم التبادل اإللكتروني لمعلومات وتعامالت التأمين الصحي).

1-4

المجلس:
مجلس الضمان الصحي.

1-5

األمين العام:
أمين عام مجلس الضمان الصحي.

1-6

المنصة:
المنصة الوطنية الصحية الموحدة “نفيس”.

1-7

الخدمة اإللكترونية أو (الخدمة):
جميع الخدمات اإللكترونية التي يتم تقديمها عبر المنصة.

1-8

مشغل الخدمة:
الجهة التي تحصل من المجلس على ترخيص حصري بتشغيل منصة نفيس.

1-9

المشترك أو المشتركين:
الشــركة أو الجهــة التــي تنضــم إلــى منصــة الخدمــات اإللكترونيــة (نفيــس) مثــل شــركات
التأميــن المؤهلــة مــن المجلــس ومقدمــي الخدمــة المعتمديــن و شــركات إدارة دورة
اإليــرادات وإدارة المطالبــات وغيرهــا مــن الشــركات أو الجهــات.
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 1-10االنضمام:
اكتســاب ممــارس أعمــال التأميــن الصحــي الحــق النظامي في الدخــول للمنصة واالســتفادة
مــن الخدمــات المتاحــة لــه مــن خاللهــا وذلــك بعــد قبولــه لشــروط وأحــكام الخدمــة بموجــب
موافقــة إلكترونية.
 1-11الشروط واألحكام:
هــي الشــروط واألحــكام التــي تنظــم عمليــة االنضمــام للمنصــة وتحــدد شــروط وأحــكام
اســتخدامها وتنظــم العالقــة بيــن المســتخدم ومشــغل الخدمــة.
 1-12ضابط اتصال المنصة (سفير نفيس):
الشــخص المعيــن مــن قبــل المشــترك كضابــط اتصــال مــع المجلــس و/أو المشــغل فــي كل
مــا يتعلــق بــإدارة العالقــة مــع المنصــة والــذي يمثــل المشــترك فــي مخاطبــة المجلــس ولــه
صالحيــة التصــرف والتوقيــع نيابــة عــن المشــترك.
 1-13المستخدم:
مســتخدم الخدمــة هــو المشــترك فــي المنصــة ،ســواء اســتخدم الخدمــة عــن طريق منســوبيه
أو ممثليه.
 1-14شركات التأمين:
شــركة التأميــن المصــرح لهــا بالعمــل فــي مجــال التأميــن بالمملكــة ،والمؤهلة مــن المجلس
للعمــل بالتأميــن الصحي.
 1-15مقدم الخدمة العالجية أو الصحية:
المرفــق الصحــي العــام أو الخــاص المصــرح لــه بتقديــم خدمــات الرعايــة الصحية فــي المملكة،
والمعتمــد مــن المجلس للعمــل بالتأميــن الصحي.
 1-16ممارس أعمال التأمين الصحي:
الجهــات أو الشــركات التــي تقــوم بممارســة عمــل مــن أعمــال التأميــن الصحي ،مثل شــركات
التأميــن ومقدمــي الخدمات الصحيــة وشــركات إدارة المطالبات.
 1-17الوثيقة أو (وثيقة التأمين):
وثيقة التأمين الصحي التي ُتبرم لصالح ً
آيا من الفئات الخاضعة للنظام.
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 1-18التأهيل:
إجــراء نظامــي يباشــره المجلــس ويتــم بموجبه منــح شــركات التأميــن وشــركة إدارة المطالبات
الصالحيــة النظاميــة الالزمــة للعمــل فــي مجــال التأميــن الصحــي بعــد توافــر اشــتراطات
معينــة.
 1-19االعتماد:
إجــراء نظامــي يباشــره المجلــس ويتــم بموجبــه منــح مقــدم الخدمــة الصحيــة أو العالجيــة
الصالحيــة النظاميــة الالزمــة للعمــل فــي مجــال التأميــن الصحــي بعــد توافــر اشــتراطات
معينــة.
 1-20إيقاف التأهيل:
إجــراء يقــوم بــه المجلــس ويتمثــل فــي منــع شــركة التأميــن مــن إبــرام أي وثائــق تأميــن صحي
جديــدة لفتــرة محــددة أو لحيــن زوال الســبب الــذي تــم إيقــاف تأهيلهــا مــن أجله.
 1-21إيقاف االعتماد:
إجــراء يقــوم بــه المجلــس ويتمثــل فــي منــع مقــدم الخدمــة الصحيــة مــن ممارســة أي عمــل
مــن أعمــال التأميــن الصحــي لفتــرة محــددة أو لحيــن زوال الســبب الــذي تــم إيقــاف اعتمــاده
مــن أجلــه.
 1-22إلغاء التأهيل أو االعتماد:
زوال ترخيــص التأهيــل أو االعتمــاد الممنــوح مــن المجلــس للعمل فــي مجال التأميــن الصحي
وهــو إجــراء يتــم إتخــاذه بنــاء على مخالفــة جســيمة يرتكبها المشــترك.
 1-23المقابل المالي (الرسوم):
يتــم تقديــم جميــع الخدمــات عبــر المنصــة بمقابــل مالــي إلســتخدام منصــة نفيــس ،ويتــم
ً
وفقــا إلشــعار
تحصيــل المقابــل المالــي لمشــغل الخدمــة مباشــرة نيابــة عــن المجلــس
المجلــس (.)GC 04
-2

السند النظامي
2-1

نظام الضمان الصحي والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )10/وتاريخ 1/5/1420هـ .

2-2

الالئحــة التنفيذيــة لنظــام الضمــان الصحــي المعتمــدة بالقــرار الــوزاري (/9/35/1ض)
وتاريــخ 13/4/1435هـــ.

2-3
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2-4

العقــد الموحــد بيــن شــركات التأميــن الصحــي المؤهليــن ومقدمــي خدمــات الرعايــة
الصحيــة المعتمديــن بالقطــاع الخــاص والصــادر بالقــرار الــوزاري رقــم ( )1143وتاريــخ
6/6/1442هـ..

-3

2-5

قرار الجلسة رقم ( )112لمجلس الضمان الصحي بتاريخ 27/12/2020م.

2-6

قرار مجلس إدارة الضمان الصحي رقم ( )112وتاريخ  27/12/2020م

أهداف الخدمة ومضمونها
 3-1تهــدف خدمــة تبــادل المعلومــات الصحيــة (نفيــس) إلــى توفيــر منصــة إلكترونيــة موحــدة
لتبــادل جميــع معلومــات وتعامــات التأميــن الصحــي إلكترونيـ ًـا بيــن الجهــات ذات العالقــة،
وذلــك تحقيقـ ًـا ألغــراض عــدة منهــا:

 3-1-1تحسين وتطوير صناعة التأمين الصحي
بالمملكة.

 3-1-3الرقابة الفعالة على أداء ممارسي
أعمال التأمين الصحي.

 3-1-5تنظيم وتوحيد المعايير الخاصة
بعمليات التأمين الصحي.

 3-1-2توفير المعلومات عن حالة صناعة
التأمين الصحي بالمملكة بشكل أدق
وأسرع بما يسمح بتطويرها.

 3-1-4تبسيط وتسريع وتطوير تبادل

تعامالت التأمين الصحي بين ممارسي
أعمال التأمين الصحي.

 3-1-6التثبت من استمرار الجهات

المؤهلة والمعتمدة من المجلس في
احترام شروط ومتطلبات التأهيل أو
االعتماد.

 3-2تشــمل الخدمــات اإللكترونيــة التــي تتــم عبــر المنصــة منهــا إدخــال وتنفيــذ جميــع
ً
إلكترونيــا بيــن ممارســي أعمــال التأميــن
معلومــات وتعامــات التأميــن الصحــي وتبادلهــا
الصحــي إنفـ ً
ـاذا لوثيقــة التأميــن الصحــي .فجميــع مــا يتــم مــن تعامــات بيــن ممارســي أعمال
التأميــن الصحــي منــذ إبــرام الوثيقــة وحتــى انتهــاء تغطيتهــا يتــم عبــر المنصــة ،طالمــا كانــت
هــذه التعامــات داخلــة ضمــن نطــاق الخدمــات المقدمــة مــن خــال المنصــة.
دليل تطبيق منصة نفيس
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اإللزام بالخدمة ونظام التطبيق
4-1

يلتــزم ممارســي التأميــن الصحــي بتبــادل جميــع مــا يتعلــق بالتأميــن الصحــي مــن
ً
إلكترونيــا عبــر المنصــة وفــق مراحــل التطبيــق التــي يحددهــا
معلومــات وتعامــات
المجلــس بموجــب تعميــم مســتقل ،علــى النحــو الــذي بينتــه الفقــرة  12مــن هــذه
السياســة.

 4-2ممارســي أعمــال التأميــن الصحــي الملزميــن بتبــادل المعلومــات وتعامــات التأميــن
الصحــي عبــر المنصــة والخاضعيــن لهــذه السياســة هــم:
 4-2-1شركات التأمين العاملة في مجال التأمين الصحي والمؤهلة بذلك من المجلس
 4-2-2مقدمــي الخدمــة الصحيــة أو العالجيــة المعتمديــن مــن المجلــس للعمــل فــي مجــال
التأميــن الصحــي
 4-3للمجلــس بموجــب تعميــم مســتقل مــد التطبيــق اإللزامــي لتبــادل معلومــات وتعامالت
التأميــن الصحــي إلكترونيـ ًـا إلــى أي جهــة أخــرى ذات صلــة بأعمــال التأميــن الصحــي.
 4-4للمجلــس أن يســمح ألي جهــة أخــرى مــن جهــات القطــاع الحكومــي أو القطــاع الخــاص
أو األفــراد أن تشــترك فــي خدمــات المنصــة بشــكل اختيــاري لتلقــي نــوع محــدد مــن
الخدمــات أو المعلومــات ويصــدر بذلــك تعميــم مســتقل مــن المجلــس.
 4-5يثبــت اشــتراك أو انضمــام ممارســي أعمــال التأميــن الصحــي للمنصــة مــن خــال
البيانــات المقدمــة مــن مشــغل الخدمــة ،ويبيــن بهــا علــى األقــل اســم المشــترك وتاريخ
االشــتراك ورقــم المشــترك المرجعــي فــي المنصــة ورقــم االعتمــاد أو التأهيــل.
 4-6ال يتــم منــح التأهيــل أو االعتمــاد أو تجديده لممارســي أعمــال التأمين الصحــي الخاضعين
لهــذه السياســة إال بعــد التثبــت مــن االنضمــام للمنصــة وإجــراء جميــع تعامــات التأميــن
الصحــي مــن خاللها.
 4-7يحظــر علــى الجهــات الملزمــة بالخدمــة بموجــب هــذه السياســة إجــراء أي تعامــات
تخــص أعمــال التأميــن الصحــي إال مــن خــال المنصــة ،مــا لــم يصــدر أمــر يقضــي بخــاف
ذلــك بموجــب تعميــم يصــدر مــن المجلــس.
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 4-8ال يعتــد بــأي تعامــات تخــص الخدمــات اإللكترونيــة المرتبطــة بالتأميــن الصحــي إال تلــك
التــي تتــم مــن خــال المنصــة .وال يكــون ممارســي أعمــال التأميــن الصحــي الملزميــن
باالنضمــام للمنصــة بموجــب هــذه السياســة قــد وفــوا بالتزاماتهــم المبينــة فــي
نظــام الضمــان الصحــي والئحتــه التنفيذيــة ووثيقــة التأميــن إال مــن خــال المعلومــات
والتعامــات التــي تــم تبادلهــا مــن خــال المنصــة.
 4-9فــي حــال تعطــل المنصــة يتــم تنفيــذ إجــراءات القبــول أو الرفــض للمطالبــات بشــكل
عاجــل وطــارئ بحيــث تكــون األولويــة لتقديــم الخدمــة إلــى أن يتــم تســجيلها مــن خــال
المنصــة بعــد عــودة تشــغيلها.
 4-10يســتثنى ممــا ســبق الحــاالت التــي يــأذن بهــا المجلــس ويصــدر كتابــة بشــأنها بإمكانيــة
أن يتــم اتخــاذ إجــراء معيــن خــارج المنصــة .أو إذا كان مــن المطلــوب نظامـ ًـا أن يتــم اتخــاذ
اإلجــراء بطريــق رســمي آخــر.
 4-11يكــون للتعامــات التــي تتــم عــن طريــق المنصــة الحجيــة الوحيــدة المقبولــة أمــام
المجلــس فــي إثبــات جميــع مــا يتعلــق بتنفيــذ الخدمــات اإللكترونيــة المرتبطــة بالتأمين
الصحــي  .وال يعتــد أمــام المجلــس بــأي معلومــات أو تعامــات تخــص التأميــن الصحــي
ال تتــم إلكترونيـ ًـا عبــر المنصــة ،مــا دامــت تلــك التعامــات داخلــة ضمــن نطــاق الخدمــات
المتاحــة عبــر المنصــة ولــم تكــن داخلــة ضمــن الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة
(.)4.10

دليل تطبيق منصة نفيس

31

 -5حقوق المرضى
5-1

الحــق فــي العلــم ويشــمل ذلــك إشــعاره باألســاس النظامــي أو االحتيــاج الفعلــي لجمــع
بياناتــه الشــخصية ،والغــرض مــن جمعهــا والــذي مــن أجلــه قـ ّ
ـدم موافقتــه الضمنيــة أو
الصريحــة.

 5-2الحــق فــي الرجــوع عــن موافقتــه علــى معالجــة بياناتــه الشــخصية  -فــي أي وقــت -
مالــم يكــن هنــاك متطلبــات نظاميــة أو قضائيــة تتطلــب عكــس ذلــك.
 5-3الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية وطلب تحديثها.
 5-4عــدم محاولــة الكشــف عــن هويــة األشــخاص الــواردة بياناتهــم الشــخصية أو محاولــة
التواصــل مــع أصحــاب تلــك البيانــات بــأي شــكل وألي غــرض ،وذلــك للمحافظــة علــى
خصوصيــة أصحــاب البيانــات وحمايــة حقوقهــم وفقـ ًـا لألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة
وسياســة حمايــة البيانــات الشــخصية الصــادرة مــن مكتــب إدارة البيانــات فــي المجلــس.

 -6حقوق المجلس على المنصة
 6-1للمجلــس اتخــاذ كافــة اإلجــراءات التــي تهــدف إلــى حمايــة حقــوق الملكيــة علــى
المنصــة ومحتوياتهــا وبرامجهــا ،وبمــا ال يتعــارض مــع بنــود العقــد المبــرم بيــن المجلــس
والمشــغل .وتكــون جميــع محتويــات المنصــة مــن برامــج و بيانــات ومعلومــات محميــة
بموجــب األنظمــة الســعودية ذات العالقــة بمــا فــي ذلــك أنظمــة حقــوق الملكيــة
الفكريــة.
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 6-2يتــم تنظيــم العالقــة بيــن المجلــس وبيــن مشــغل الخدمــة الخارجــي عــن طريــق عقــد
ً
وتنفيــذا لذلــك العقــد يمنــح المجلــس المشــغل ترخيــص تشــغيل
يبــرم لهــذا الغــرض.
حصــري للمنصــة محــدد المــدة.

 6-3للمجلــس حــق اإلشــراف والرقابــة علــى حســن ســير عمــل المنصــة ومســتوى جــودة
خدماتهــا .ولــه فــي ســبيل ذلــك عمــل االســتبيانات والدراســات الالزمــة.

 6-4يعهــد المجلــس ببنــاء و/أو تشــغيل المنصــة لمتعهــد خارجــي يســمى (مشــغل الخدمــة).
وتظــل للمجلــس صالحيــة اإلشــراف والرقابــة علــى المنصــة بمــا لــه مــن صالحيــات
الرقابــة واإلشــراف علــى أعمــال التأميــن الصحــي وفقـ ًـا للنظــام ،وبمــا ال يخــل بالتزامــات
المشــغل المنصــوص عليهــا فــي عقــده مــع المجلــس.

 6-5للمجلــس صالحيــة الدخــول علــى المنصــة لممارســة مهامــه الرقابيــة والتثبــت مــن
احتــرام جميــع ممارســي أعمــال التأميــن الصحــي ومســتخدمي المنصــة اللتزاماتهــم
بموجــب النظــام والئحتــه التنفيذيــة وبموجــب هــذه السياســة .ولــه فــي ســبيل ذلــك
االطــاع والحصــول علــى أيــة وثائــق أو مســتندات أو معلومــات أو بيانــات مــن أجــل
ممارســة مهامــه الرقابيــة أو مــن أجــل تحســين وتطويــر المنصــة ومنظومــة التأميــن
الصحــي.

 6-6ال يعــد المجلــس مســؤول عــن أيــة مخالفــات مــن قبــل المشــتركين أو المســتخدمين
فــي حــال عــدم اإللتــزام بســرية المعلومــات المتاحــة عبــر المنصــة.

 6-7للمجلــس الحــق فــي الطلــب مــن المشــغل القيــام بحــذف أي معلومــات أو بيانــات مــن
المنصــة تحتــوي علــى تظليــل أو غــش أو مخالفــة للنظــام العــام ،واتخــاذ اإلجــراءات
الالزمــة.

 6-8ال يعــد المجلــس مســؤول عــن انتهــاك المســتخدمين لحقــوق وقواعــد الملكيــة الفكرية
المعمــول بهــا فــي المملكــة ،بمــا فــي ذلــك االســتخدام غيــر المشــروع للبرامــج أو
الرســومات أو الصــور أو التصاميــم أو أيــة حقــوق أو وســائل أو بيانــات تكــون محميــة
بموجــب األنظمــة فــي المملكــة.
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تنظيم تقديم الخدمة
 1-7يتــم تقديــم الخدمــة وتحديــد طريقــة االنضمــام إليهــا بموجــب شــروط وأحــكام يضعهــا
ً
إلكترونيــا .ويكــون مــن ضمــن هــذه الشــروط
المجلــس ،ويتــم موافقــة المشــترك عليهــا
واألحــكام كحــد أدنــى مــا يلــي:

7-1-1

بيان الجوانب المتعلقة بمتطلبات األمان وإجراءاته.

 7-1-2بيــان كيفيــة ســداد المقابــل المالــي (الرســوم) وتاريخــه ،ويظــل للمجلــس اتخــاذ التدابيــر
الالزمــة بموجــب هــذه السياســة فــي حــال عــدم الســداد أو التأخــر فيــه.
 7-1-3حقــوق المســتخدم المتعلقــة بالمنصــة ســواء فيمــا يتعلــق بضمانــات أمــن وســرية
معلوماتــه ،وتحقيــق مبــادئ العدالــة والمســاواة بينــه وبيــن المســتخدمين اآلخريــن.
 7-1-4التــزام كل مــن المســتخدم والمشــغل بســرية المعلومــات الخاصــة التــي توفرهــا
المنصــة.
 7-1-5اإلجــراءات المتبعــة لضمــان حصــول المســتخدم علــى حقوقــه علــى الوجــه األكمــل،
وإجــراءات التدخــل الســريع فــي حــال عــدم إمكانيــة حصولــه علــى الخدمــة بالشــكل
المطلــوب والحلــول البديلــة المتاحــة.
 7-1-6اإلجــراءات المتعلقــة بضمــان حــق المســتخدم وبشــكل ســريع فــي حــل مشــاكل تســجيل
الدخــول أو المشــاكل المتعلقــة بالوصــول إلــى أي قســم مــن أقســام المنصــة التــي
لــه الحــق فــي الوصــول إليهــا.
 7-1-7بيــان إجــراءات الطــوارئ التــي ينبغــي علــى المشــغل والمســتخدم اتباعهــا فــي حــال
وجــود أي عطــل فــي المنصــة ،وخاصــة بالنســبة لحــاالت قبــول أو رفــض المطالبــات
التــي تصــدر عــن شــركة التأميــن.
 7-1-8بيــان طريقــة توجيــه الرســائل والطلبــات وطــرق التواصــل األخــرى بيــن المشــغل
ومســتخدمي المنصــة وطريقــة وإجــراءات التعامــل معهــا.
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 7-1-9بيــان طــرق التعامــل مــع أي ســلوك غيــر قانونــي أو مضــر باآلخريــن .أو يؤثــر فــي حــق
المشــغل فــي الوفــاء بالتزاماتــه بحمايــة المنصــة .وبيــان حــاالت اســتبعاد الطلبــات
غيــر المطابقــة أو التــي تحتــوي علــى بيانــات غيــر صحيحــة .مــع إتاحــة وســيلة إلكترونيــة
للمســتخدم لالعتــراض أمــام وحــدة مخالفــات منصــة نفيــس التابعــة للمجلــس.
 7-1-10إجــراءات رفــع أي حــاالت ســوء اســتخدام أو غــش أو انتهاك للســرية إلى وحــدة مخالفات
منصــة نفيــس التابعــة للمجلــس التخاذ مــا تراه مــن تدابيــر أو جزاءات.
 7-1-11إجــراءات رفــع الشــكاوى أو الخالفــات أو النزاعــات بيــن المشــتركين ومشــغل الخدمــة
ً
أوال لتســويتها أو اتخــاذ إجــراء بشــأنها ،وبحيــث يلتــزم
لوحــدة مخالفــات منصــة نفيــس
ً
أوال لمحاولــة
األطــراف بعــرض نزاعهــم أو خالفهــم علــى وحــدة مخالفــات منصــة نفيــس
تســويته قبــل عــرض الخــاف أو النــزاع علــى الجهــة القضائيــة المختصــة.
 7-1-12المســؤولية الناتجــة عــن اإلخــال بالشــروط واألحــكام ،بمــا فــي ذلــك أحــكام التعويــض
عــن األضــرار.
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 7-2يقــوم المشــترك باختيــار ضابــط اتصــال لتمثيلــه
فــي المخاطبــات الرســمية مــع المجلــس فــي كل
مــا يتعلــق بالمنصــة علــى أن تكــون تحــت مســؤولية
المشــترك تحديــث بيانــات ضابــط االتصــال فــي حــال
تغييــره .ويحــدد المجلــس الطريقــة المناســبة لتعيين
ضابــط االتصــال وطريقــة تغييــره.

 7-3يتلقــــى المشـــــترك المراســــــالت واإلشعارات،
والتعاميــم الخاصــة بالمنصــة عــن طريــق ضابــط
اتصــال المنصــة .وبإرســال المجلس لهذه المراســات
أو اإلشــعارات أو التعاميــم إلــى “ضابــط االتصــال”
يكــون المشــترك قــد علــم بهــا يقينـ ًـا بحيــث ال يمكــن
إثبــات عكــس ذلــك.

 7-4يتــم توجيــه المراســات والمخاطبــات الرســمية
مــن المشــترك إلــى المجلــس أو إلــى المشــغل عــن
طريــق ضابــط اتصــال المنصــة.

ً
ـؤوال عــن جميــع مــا يصــدر
 7-5يكــون المشــترك مسـ
عــن ضابــط االتصــال فــي كل مــا يخــص المنصــة.

 7-6يتــم تقديــم خدمــات المنصــة بمقابــل مالــي
يصــدر بــه تعميــم مــن المجلــس .و يحــق للمجلــس،
وبمــا ال يخالــف العقــد المبــرم بيــن المجلــس وبيــن
المشــغل ،تعديــل هــذا المقابــل المالــي (الرســوم)
بموجــب تعميــم يصــدر لهــذا الغــرض.

 7-7يلتــزم ممارســي أعمــال التأميــن الصحــي
ُ
الملزميــن باالنضمــام للمنصــة بموجــب هــذه
السياســة بســداد المقابــل المالــي (الرســوم).

 7-8يتــم تحصيــل كامــل قيمــة المقابــل المالــي
(الرســوم) لخدمــات المنصــة مــن شــركات التأميــن،
علــى أن تقــوم هــذه الشــركات باســتقطاع الجــزء من
المقابــل المالــي (الرســوم) الــذي يخــص مقدمــي
الخدمــة الصحيــة مــن قيمــة مطالبــات الخدمــة
الصحيــة المســتحقة لهــم لديهــا.

 7-9يتــم تحصيــل المقابــل المالــي (الرســوم)
لمشــغل الخدمــة مباشــرة نيابــة عــن المجلــس وفــق
التفاصيــل المبينــة فــي شــروط وأحــكام الخدمــة
المعتمــدة مــن المجلــس.

 7-10علــى شــركات التأميــن ومقدمــي الخدمــة الصحيــة الملزميــن باالنضمــام إلــى المنصــة تزويــد المجلــس
بتقاريــر ربــع ســنوية عــن تعامــات ومطالبــات التأميــن الصحــي التــي تمــت عبــر المنصــة ،وتلــك التــي لــم تتــم
عبرهــا وبيــان أســباب ذلــك .وللمجلــس طلــب أي معلومــات أخــرى إضافيــة.
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مسؤوليات والتزامات المشغل

8-1

يلتــزم المشــغل بالمحافظــة علــى ســامة وســرية المعلومــات التــي يتــم تبادلهــا عبــر المنصــة وعــدم
االطــاع عليهــا إال ممــن هــو مرخــص لــه أو مســموح لــه بذلــك مــن المجلــس .مــع ضــرورة االلتــزام بضوابــط
حوكمــة البيانــات المعتمــدة لــدى المجلــس و الجهــات والمؤسســات الحكوميــة ذات العالقــة مثــل مكتــب
إدارة البيانــات الوطنيــة.

8-2

يلتــزم المشــغل بتشــغيل المنصــة وفقـ ًـا ألعلــى معاييــر ومتطلبــات الجــودة وكفــاءة الخدمــة علــى النحــو
المنصــوص عليــه فــي العقــد المبــرم بينــه وبيــن المجلس وحســب خطــة المشــغل المعتمــدة مــن المجلس.

8-3

يلتــزم المشــغل بمتطلبــات األمــان وتطبيــق المعاييــر األمنيــة الالزمــة لتحقيــق أعلــى مســتوى مــن األمــان
للمنصــة مــع ضــرورة االلتــزام بمتطلبــات المجلــس والجهــات الحكوميــة ذات العالقــة مثــل الهيئــة الوطنيــة
الألمــن الســيبراني.

8-4

يلتــزم المشــغل بعــدم اســتخدام أيــة معلومــات أو بيانــات ألغــراض شــخصية أو تســويقية أو مشــاركتها مــع
أي طــرف آخــر.

8-5

للمشــغل الحــق فــي الوقــف الفــوري لحســاب أي مشــترك دون الرجــوع للمجلــس أو المشــترك فــي حــال
صــدر عــن هــذا المشــترك أي عمليــة إلكترونيــة تشــكل خطـ ً
ـرا علــى اســتمرارية المنصــة أو تنتهــك مقتضيــات
حمايــة البيانــات فيهــا ،ويلتــزم المشــغل بإخطــار المشــترك والمجلــس فـ ً
ـورا بهــذا اإليقــاف ومبرراتــه.

8-6

يلتــزم المشــغل باســتمرارية أعمــال المنصــة .وفــي حــال قيــام المشــغل بتعطيــل بعــض الخدمــات
مؤقتــا ألعمــال الصيانــة أو ألســباب أخــرى مقبولــة مسـ ً
ً
ـبقا مــن المجلــس ،فعليــه
اإللكترونيــة أو األنظمــة
إبــاغ المشــتركين والمجلــس بذلــك قبــل التعطــل بوقــت كافــي ،وبيــان وقــت عــودة الخدمــة فــي أقــرب
وقــت ممكــن وبالتنســيق مــع المجلــس.

8-7

يلتــزم المشــغل بإتاحــة الفرصــة لمســتخدمي المنصــة بالتســاوي فــي الحصــول علــى الخدمــة وبنفــس
الجــودة وتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن الخدمــات المتاحــة لهــم عبــر المنصــة حســب خطــة المشــغل
المعتمــدة مــن المجلــس.

8-8

يلتــزم المشــغل تقديــم خدمــات الدعــم الفنــي والتوعيــة والتهيئــة والتأهيــل لمنســوبي وممثلــي
المشــتركين أو المســتخدمين ،وعليــه أن يتعــاون مــع المجلــس فــي إعــداد وتنظيــم وتنفيــذ دورات تدريبيــة
تعقــد لهــذا الغــرض.

8-9

يلتــزم المشــغل توفيــر وســائل تواصل ســريعة وفعالة لتلقي رســائل وطلبات المشــتركين أو المســتخدمين،
والتعامــل معها بشــكل ســريع وفعال.

8-10

يلتــزم المشــغل توفيــر وســيلة إلكترونيــة تســمح للمســتخدمين أو المشــتركين برفــع اعتراضاتهــم أو
شــكاويهم مباشــرة لوحــدة مخالفــات منصــة نفيــس التابعــة للمجلــس.

8-11

ً
فــورا ودون تأخيــر مــن وقــوع أو اكتشــاف أي حادثــة أمنيــة او تســرب
يلتــزم المشــغل إشــعار المجلــس
للبيانــات.

8-12

يلتــزم المشــغل بتوقيــع العامليــن الذيــن يباشــرون عمليــات معالجــة البيانــات علــى تعهــد للمحافظــة علــى
البيانــات وعــدم اإلفصــاح عنهــا.
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مسؤوليات والتزامات المستخدم

9-1

يحظــر علــى مســتخدمي المنصــة أو مــن يمثلهــم اســتخدامها بأيــة طريقــة تخالــف
األنظمــة الســارية .ويحظــر عليهــم محاولــة الدخــول إليهــا بطريقــة غيــر ُمصــرح بهــا أو
إلــى أي خــادم أو قاعــدة بيانــات أو حاســوب متصــل بالمنصــة ،أو الدخــول إليهــا بغــرض
اإلضــرار بهــا أو إفســاد أي مــن محتوياتهــا.

9-2

يحظــر علــى المســتخدم اللجــوء أليــة وســيلة أو برنامــج أو إجــراء العتــراض أو محاولــة
اعتــراض التشــغيل الصحيــح للمنصــة .أو تحميــل ملفــات علــى المنصة تحتــوي علــى
فيروســات أو بيانــات تالفــة أو أيــة مــواد أو معلومــات غيــر قانونيــة مــن خــال المنصــة.
أو تحميــل أو اســتخدام أيــة معلومــات زائفــة أو مضللــة أو إعالنيــة.

9-3

يتحمــل المســتخدم المســؤولية الكاملــة فيمــا يخــص اإلجــراءات التــي يقــوم بهــا مــن
ً
تبعــا لذلــك .كمــا أنــه
خــال المنصــة ،بمــا فــي ذلــك اختياراتــه وقراراتــه التــي يتخذهــا
هــو المســؤول عــن ســرية التفاصيــل الخاصــة بحســابه وعــن أي أنشــطة تحــدث عبــر
الحســاب الخــاص بــه.

9-4

ال يجــوز للمســتخدم إعطــاء البيانــات المتعلقــة بحســابه ألشــخاص غيــر مخوليــن أو غيــر
مســموح لهــم بالدخــول للمنصــة .ويتحمــل المســتخدم تبعــة أي مخالفــة تنتــج عــن ذلك.
ويتحمــل المســتخدم تبعــة أي إهمــال أو تفريــط فــي الحفــاظ علــى ســرية البيانــات
المتعلقــة بالحســاب.

9-5

يلتــزم المســتخدم بالحفــاظ علــى ســرية المعلومــات التــي يتــم تبادلهــا عبــر المنصــة،
وال يجــوز لــه اإلفصــاح عنهــا مــا لــم يكــن مأذونـ ًـا لــه بذلــك بشــكل رســمي مــن المجلــس،
أو أن يكــون اإلفصــاح قــد تــم بنـ ً
ـاء علــى طلــب مــن جهــة رســمية فــي المملكــة ينعقــد
لهــا االختصــاص القانونــي بطلــب هــذه المعلومــات.
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9-6

علــى المشــترك أن يقــوم بســداد المقابــل المالــي (الرســوم) للمشــغل فــي موعــده
علــى النحــو الــوارد تفصيلــه فــي شــروط وأحــكام الخدمــة .ويتــم تطبيــق المقابــل
المالــي (الرســوم) علــى جميــع التعامــات أو المطالبــات التــي تتــم عبــر المنصــة ،وعلى
تلــك التــي تجريهــا شــركة التأميــن أو مقــدم الخدمــة الصحيــة خــارج المنصــة بالرغــم مــن
التزامهــم باالنضمــام إليهــا .وعلــى شــركة التأميــن أو مقــدم الخدمــة الصحيــة فــي هــذه
الحالــة إعــادة تســجيل هــذه التعامــات والمطالبــات علــى المنصــة وفقـ ًـا للتقنيــة أو
اآلليــة التــي يوفرهــا المشــغل لهــذه المطالبــات والتعامــات.

9-7

يكــون المشــترك أو المســتخدم هــو المســؤول عــن أعمــال شــركات إدارة المطالبــات أو
شــركات إدارة دورة اإليــرادات التــي يتعاقــد معهــا إلدارة بعــض أعمــال التأميــن الصحــي
نيابــة عنــه .ويتــم دخــول هــذه الشــركات للمنصــة بمعرفــة وتحــت مســؤولية شــركة
التأميــن أو مقــدم الخدمــة الصحيــة التــي تعاقــدت معهــا.

9-8

علــى المســتخدم توفيــر اإلمكانــات البشــرية والماديــة والفنيــة التــي تســمح لــه بحســن
التعامــل مــع المنصــة ،وحســن تنفيــذ االلتزامــات الــواردة بهذه السياســة ،وبمــا تضمنته
شــروط وأحــكام الخدمــة المتفــق عليهــا مــع المشــغل .ويشــمل ذلــك تأهيــل منســوبيه
وتدريبهــم علــى اســتخدام المنصــة عــن طريــق االشــتراك فــي الــدورات التدريبيــة التــي
يعقدهــا المجلــس لهــذا الغــرض.

9-9

علــى المســتخدم التفاعــل بشــكل إيجابــي مــع اســتبيانات قياســات جــودة الخدمــة
التــي تصــل للمســتخدم مــن المشــغل أو مــن المجلــس.

9-10

يلتــزم ممارســي أعمــال التأميــن الصحــي باتبــاع الترميــز الطبــي الــذي يصــدر بــه تعميــم
مــن المجلــس فــي جميــع التعامــات التــي تتــم عبــر المنصــة.
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-10

الجزاءات

10-1

حيــث أن االنضمــام إلــى المنصــة والتقيــد بمــا جــاء فــي هــذه السياســة مــن التزامــات
هــو شــرط مــن شــروط منــح التأهيــل أو االعتمــاد ،وشــرط لالســتمرار فــي اســتخدام
ً
أيــا مــن الجــزاءات التاليــة فــي حــال
التأهيــل أو االعتمــاد ،فإنــه يحــق للمجلــس إيقــاع
مخالفــة المشــترك ألي مــن االلتزامــات المتضمنــة فــي هــذه السياســة:
ٍ

10-1-1

إنــذار المشــترك بالمخالفــة ،وبيــان مــدة تالفيهــا ،ونتائــج االســتمرار فــي هــذه المخالفــة،
وفــي حــال عــدم اســتجابة المشــترك لهــذا االنــذار جــاز للمجلــس إيقــاف الـــتأهيل أو
االعتمــاد لمــدة محــددة أو لحيــن زوال المخالفــة ومعالجــة آثارهــا.

10-1-2

للمجلــس إيقــاف التأهيــل أو االعتمــاد لفتــرة محــددة أو لحيــن زوال المخالفــة وكافــة
آثارهــا دون توجيــه إنــذار مســبق بالمخالفــة فــي حــال ارتــكاب الجهــة ألحــد المخالفــات
الجســيمة مثــل:
10-1-2-2
إجراء تعامالت تأمين صحي كلياً
ً
جزئيا خارج المنصة
أو

10-1-2-1
عدم االنضمام للمنصة

10-1-2-3
إذا كان مــن شــأن المخالفــة اإلضــرار الجســيم بالمنصــة نفســها أو إذا نجمــت عــن
المخالفــة أضــرار جســيمة
10-1-2-4
فــي حــال تكــرار عــدم ســداد المقابــل المالــي (الرســوم) للخدمــة فــي موعــده ،أو إذا
اســتمر عــدم ســداد المقابــل المالــي (الرســوم) للفاتــورة المرســلة مــن المشــغل لمــدة
تســعون يومـ ًـا مــن تاريــخ صــدور الفاتــورة

 10-1-3للمجلــس إلغــاء التأهيــل أو االعتمــاد للمشــترك وفــي حــال اســتمر إيقــاف التأهيــل
ً
يومــا دون تصويــب الجهــة المخالفــة لوضعهــا بــدون عــذر
أو االعتمــاد لمــدة ســتون
مقبــول مــن المجلــس.
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10-2

إصــدار إنــذار بالمخالفــة  ،وقــرار اإليقــاف أو إلغــاء التأهيــل أو االعتمــاد أو أي عقوبــات
أخــرى وفــق مــاورد فــي النظــام و الئحتــه التنفيذيــة وذلــك بنـ ً
ـاء علــى تقريــر للمخالفــة
يصــدر عــن وحــدة مخالفــات منصــة نفيــس فــي المجلــس عمـ ً
ـا بالفقــرة  11.3مــن هــذه
السياســة.

10-3

للمجلــس بعــد تطبيــق الجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن ( 10.1و  )10.2مــن هــذه
السياســة إحالــة المخالفــة إلــى اللجــان المعنيــة المختصــة للنظــر فــي تطبيــق غرامــة
ماليــة علــى المخالــف.

10-4

يتــم حجــب حســاب المنشــأة مــن خــال مجلــس الضمــان الصحــي فــي حــال عــدم اإللتزام
بقواعــد وتشــريعات العمــل المتفــق عليها .

10-5

الجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي هــذه السياســة ال تخــل بتطبيــق أي جــزاءات أخــرى
ً
منصوصــا عليهــا فــي األنظمــة الســارية ،أو بمــا تضمنــه النظــام والئحتــه
يكــون
التنفيذيــة مــن جــزاءات.

10-6

ال تخلــو هــذه الجــزاءات بــأي شــروط أو مســؤوليات إضافيــة يتفــق عليهــا بيــن المشــغل
والمشــترك فــي الشــروط واألحــكام لتنظيــم حــق الطــرف المتضــرر فــي التعويــض عــن
األضــرار المترتبــة علــى المخالفــة.
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-11

وحدة مخالفات منصة نفيس
11-1

أنشــأ المجلــس وحــدة مخالفــات منصــة نفيــس لتحــري أي مخالفــات لمســتخدمي
المنصــة واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة .وتكــون هــذه الوحــدة مكونة مــن موظفــي المجلس
أو مــن غيرهــم.

11-2

لوحــدة مخالفــات منصــة نفيــس عمــل االســتقصاءات الالزمــة لمراقبــة حســن ســير
العمــل بالمنصــة ومراقبــة أداء ممارســي أعمــال التأميــن الصحــي اللتزاماتهــم الــواردة
بهــذه السياســة .ولهــا فــي ســبيل ذلــك عمــل زيــارات ميدانيــة.

11-3

ترفــع الوحــدة تقريرهــا إلــى األميــن العام إذا أوصــت بتوقيع أيـ ًـا من الجــزاءات المنصوص
عليهــا في هذه السياســة.

11-4

لــكل ذي مصلحــة التقــدم بمقتــرح أو بشــكوى إلــى وحــدة مخالفــات منصــة نفيــس في
كل مــا مــن شــأنه أن يؤثــر علــى حســن ســير عمــل المنصــة أو أي مخالفــة متعلقــة بهــا.

-12

أحكام عامة
12-1

للمجلــس إصــدار أي تعليمــات أو إشــعارات أو إرشــادات أو تقاريــر أو دراســات أو إحصاءات
لضمــان حســن ســير عمــل المنصــة ولتحقيق الهــدف من إنشــائها.

12-2

ً
إلكترونيــا عبــر المنصــة أو مــن خــال إرســالها إلــى
يتــم نشــر جميــع هــذه اإلصــدارات
ضابــط االتصــال المعيــن مــن المشــترك.

12-3

ال تؤثــر نصــوص هــذه السياســة بالزيــادة أو بالنقــص علــى الحقــوق وااللتزامــات
المتضمنــة فــي العقــد المبــرم بيــن المجلــس والمشــغل ،وال تتضمــن مــا يمكــن اعتبــاره
ً
ً
ً
تفســيرا لمحتــوى هــذا العقــد.
تغييــرا أو
تعديــا أو
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12-4

ً
مرحليــا وفــق
يتــم تطبيــق خدمــات المنصــة علــى الجهــات الملزمــة باالنضمــام إليهــا
معاييــر يضعهــا المجلــس .ويحــدد المجلــس بموجــب تعميــم مســتقل المنشــآت التــي
تلتــزم باالنضمــام لخدمــات المنصــة فــي كل مرحلــة ومهلــة إتمــام عمليــة االنضمــام.
وال تخضــع لهــذه السياســة معامــات التأميــن الصحــي الســابقة علــى تاريــخ االنضمــام
الــذي حــدده تعميــم المجلــس.

12-5

يقــوم المجلــس بإصــدار التعاميــم والقــرارات التنفيذيــة والتكميليــة أو التفســيرية لهذه
السياســة  ،فــي شــكل قــرارت وإرشــادات موجهــه لمســتخدمي المنصــة.

12-6

ً
يوما من تاريخ النشر.
تسري هذه السياسة بعد ثالثين
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مخالفات وعقوبات
إستخدام المنصة الوطنية الموحدة

44

دليل تطبيق منصة نفيس

 .1مستويات المخالفات:
 1.1يتحــدد مســتوى المخالفــة بحســب نــوع وطبيعــة المخالفــة ومــدى تأثيرهــا علــى أصحــاب العالقــة
التأمينيــة فــي ســوق التأميــن الصحــي والمــدة الزمنيــة للتصحيــح ،وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

مخالفات المستوى األول
م

الجهة المطبقة

1

شركات التأمين

نسبة االلتزام بالرد على
المطالبة

2

مقدمي خدمات
الرعاية الصحية

نسبة االلتزام بإعادة النظر
لتقديم المطالبة لشركة
التأمين

تجاوز عدد األيام العادة النظر في
المطالبة من تاريخ استالم الرفض
حتى تاريخ إعادة رفعه مع الوثائق
الداعمة لشركة الـتأمين

3

شركات التأمين

نسبة االلتزام بإعادة النظر
للمطالبة المعاد رفعها
لشركة التأمين

تجاوز عدد األيام إلعادة النظر
في المطالبة المعاد رفعها من
مقدم الخدمة حتى تاريخ الرد عليها
وتسوية العناصر التي تم قبولها من
قبل شركة التأمين

البسط :عدد المطالبات
المتأخرة
المقام :عدد المطالبات
الكلي

4

شركات التأمين

نسبة االلتزام بالرد على
فحص األهلية

تأخر وقت استجابة فحص األهلية

البسط :عدد التعامالت
المتأخرة
المقام :عدد التعامالت
الكلي

ألكثر من
دقيقتين

% 6-10

5

شركات التأمين

نسبة االلتزام بالرد على
طلب الموافقة المسبقة

تأخر وقت استجابة طلب الموافقة
المسبقة من شركة التأمين حتى
إرسال الرد

البسط :عدد الموافقات
المسبقة المتأخرة
المقام :عدد الموافقات
المسبقة الكلي

ألكثر من ()60
دقيقة

% 6-10

6

مقدمي خدمات
الرعاية الصحية

نسبة االلتزام بإرسال
الوثائق الداعمة للموافقة
المسبقة

تأخر إرسال الوثائق الداعمة لطلب
الموافقة المسبقة من مقدم
الخدمة من وقت استالم الطلب من
شركات التأمين

البسط :عدد التعامالت
المتأخرة
المقام :عدد التعامالت
الكلي

ألكثر من ()30
دقيقة

% 6-10

7

مقدمي خدمات
الرعاية الصحية

نسبة االلتزام برفع طلب
المطالبة

تجاوز عدد األيام من تاريخ تقديم
الخدمة للمريض حتى تاريخ رفع
المطالبة

البسط :عدد المطالبات
المتأخرة
المقام :عدد المطالبات
الكلي

ألكثر من ()30
ً
يوما للقطاع
الخاص و (% 20 - 11 )45
ً
يوما للقطاع
العام

8

مقدمي خدمات
الرعاية الصحية

نسبة طلبات الموافقة
المسبقة التي تقل عن
قيمة الحد األدنى

رفع طلبات الموافقة المسبقة
للخدمات التي تقل قيمتها عن الحد
األدنى

البسط :عدد طلبات الموافقة
المسبقة التي تقل عن قيمة
الحد األدنى
المقام :عدد طلبات الموافقة
المسبقة الكلي

9

المؤشر

نسبة التزام المنشآت مع
سوق التأمين الصحي
متطلبات نفيس

وصف المخالفة

العملية الحسابية

تجاوز عدد األيام من تاريخ استالم
شركة التـأمين المطالبة حتى تاريخ
الرد على مقدم الخدمة وتسوية
الخدمات التي تم قبولها

البسط :عدد المطالبات
المتأخرة
المقام :عدد المطالبات
الكلي

خالل ( )30يوم
من استالم
المطالبة

البسط :عدد المطالبات
المتأخرة
المقام :عدد المطالبات
الكلي

خالل ()15
ً
يوما من تاريخ % 20 - 11
استالم الرفض

خالل ()15
ً
يوما من تاريخ
استالم الرد

% 20 - 11

عدم التوافق مع الحد األدنى
لمتطلبات منصة نفيس

الهدف

المعيار

% 20 - 11

( )500ريال

% 6-10

حسب ضوابط ومتطلبات منصة نفيس
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إجراءات المستوى األول
المرحلة األولى

·إنذار الجهة بالمخالفة المرتكبة عبر البريد اإللكتروني مع إشعار للتصحيح والمعالجة خالل  30يوم.
·إذا لم يتم تصحيح المخالفة خالل  30يوم فيتم اإلنتقال إلى المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية

·إرسال بريد إلكتروني آخر مع إشعار للتصحيح والمعالجة خالل  15يوم.
·االجتماع مع مسؤول التأمين أو مدير االلتزام للجهة المخالفة.
·إذا لم يتم تصحيح المخالفة خالل  15يوم فيتم اإلنتقال إلى المرحلة الثالثة.

المرحلة الثالثة

·احالة المخالفة الى اللجنة المعنية
·في حال تكرار الجهات المخالفات و التجاوزات المرتكبة خالل سنة ،يتم تصنيف المخالفات على أنها
مخالفات من المستوى الثاني

مخالفات المستوى الثاني
م

الجهة المطبقة

1

شركات التأمين

نسبة االلتزام بالرد على
المطالبة

2

مقدمي خدمات
الرعاية الصحية

نسبة االلتزام بإعادة النظر
لتقديم المطالبة لشركة
التأمين

تجاوز عدد األيام إلعادة النظر في
المطالبة (إعادة التقديم) من تاريخ
استالم الرفض حتى تاريخ إعادة
رفعه مع الوثائق الداعمة لشركة
الـتأمين

3

شركات التأمين

نسبة االلتزام بإعادة النظر
للمطالبة المعاد رفعها
لشركة التأمين

تجاوز عدد األيام إلعادة النظر
في المطالبة المعاد رفعها من
مقدم الخدمة حتى تاريخ الرد عليها
وتسوية العناصر التي تم قبولها من
قبل شركة التأمين

البسط :عدد المطالبات
المتأخرة
المقام :عدد المطالبات
الكلي

4

شركات التأمين

نسبة االلتزام بالرد على
فحص األهلية

تأخر وقت استجابة فحص االهلية

البسط :عدد التعامالت
المتأخرة
المقام :عدد التعامالت
الكلي

ألكثر من
دقيقتين

% 11-15

5

شركات التأمين

نسبة االلتزام بالرد على
طلب الموافقة المسبقة

تأخر وقت استجابة طلب الموافقة
المسبقة من شركة التأمين حتى
إرسال الرد

البسط :عدد الموافقات
المسبقة المتأخرة
المقام :عدد الموافقات
المسبقة الكلي

ألكثر من ()60
دقيقة

% 11-15

6

مقدمي خدمات
الرعاية الصحية

نسبة االلتزام بإرسال
الوثائق الداعمة للموافقة
المسبقة

تأخر إرسال الوثائق الداعمة لطلب
الموافقة المسبقة من مقدم
الخدمة من وقت استالم الطلب من
شركات التأمين

البسط :عدد التعامالت
المتأخرة
المقام :عدد التعامالت
الكلي

ألكثر من ()30
دقيقة

% 11-15

7

مقدمي خدمات
الرعاية الصحية

نسبة االلتزام برفع طلب
المطالبة

تجاوز عدد األيام من تاريخ تقديم
الخدمة للمريض حتى تاريخ رفع
المطالبة

البسط :عدد المطالبات
المتأخرة
المقام :عدد المطالبات
الكلي

ألكثر من()30
ً
يوما للقطاع
الخاص ()45
ً
يوما للقطاع
العام

% 21-30

8

مقدمي خدمات
الرعاية الصحية

نسبة رفع طلبات
الموافقة المسبقة عن
الحد األدنى

رفع طلبات الموافقة المسبقة
للخدمات التي تقل قيمتها عن الحد
األدنى

البسط :عدد طلبات الموافقة
المسبقة
المقام :عدد طلبات الموافقة
المسبقة الكلي

()500ريال

المؤشر

نسبة التزام المنشآت مع
سوق التأمين الصحي
متطلبات نفيس

9
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وصف المخالفة

العملية الحسابية

المعيار

الهدف

تجاوز عدد األيام من تاريخ استالم
شركة التـأمين المطالبة حتى تاريخ
الرد على مقدم الخدمة وتسوية
الخدمات التي تم قبولها

البسط :عدد المطالبات
المتأخرة
المقام :عدد المطالبات
الكلي

خالل ( )30يوم
من استالم
المطالبة

% 21-30

البسط :عدد المطالبات
المتأخرة
المقام :عدد المطالبات
الكلي

خالل ()15
ً
يوما من تاريخ
استالم الرفض

% 21-30

خالل ()15
ً
يوما من تاريخ
استالم الرد

% 21-30

عدم التوافق مع الحد األدنى
لمتطلبات منصة نفيس

حسب ضوابط ومتطلبات منصة نفيس

% 11-15

إجراءات المستوى الثاني
المرحلة األولى

·إنذار الجهة بالمخالفة المرتكبة عبر البريد اإللكتروني مع إشعار للتصحيح والمعالجة خالل  30يوم.
·االجتماع مع مسؤول التأمين أو مدير االلتزام للجهة المخالفة.
·إذا لم يتم تصحيح المخالفة خالل  30يوم فيتم اإلنتقال إلى المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية

·إرسال بريد إلكتروني آخر مع إشعار للتصحيح والمعالجة خالل  15يوم.
·االجتماع مع نائب الرئيس التنفيذي للجهة المخالفة.
·إذا لم يتم تصحيح المخالفة خالل  15يوم فيتم اإلنتقال إلى المرحلة الثالثة.

المرحلة الثالثة

·احالة المخالفة الى اللجنة المعنية.
·في حال تكرار الجهات المخالفات والتجاوزات المرتكبة خالل سنة ،يتم تصنيف المخالفات على أنها
مخالفات من المستوى الثالث.

مخالفات المستوى الثالث
م

الجهة المطبقة

المؤشر

وصف المخالفة

1

سوق التأمين
الصحي

محاولة إساءة استخدام
منصة نفيس

إساءة استخدام منصة نفيس
بانتهاك شروط استخدام نفيس
تسبب في تلف  /ضرر للمنصة
وذلك يتضمن على سبيل المثال
ال الحصر تقديم معلومات غير
دقيقة من ضمن التعامالت

2

شركات التأمين

نسبة االلتزام بالرد على
المطالبة

تجاوز عدد األيام من تاريخ استالم
شركة التـأمين المطالبة حتى
تاريخ الرد على مقدم الخدمة
وتسوية الخدمات التي تم
قبولها

3

مقدمي خدمات
الرعاية الصحية

نسبة االلتزام بإعادة
النظر لتقديم المطالبة
لشركة التأمين

تجاوز عدد األيام إلعادة النظر
في المطالبة (إعادة التقديم)
من تاريخ استالم الرفض حتى
تاريخ إعادة رفعه مع الوثائق
الداعمة لشركة الـتأمين

4

شركات التأمين

نسبة االلتزام بإعادة
النظر للمطالبة المعاد
رفعها لشركة التأمين

تجاوز عدد األيام إلعادة النظر
في المطالبة المعاد رفعها من
مقدم الخدمة حتى تاريخ الرد
عليها وتسوية العناصر التي تم
قبولها من قبل شركة التأمين

5

شركات التأمين

نسبة االلتزام بالرد على
فحص األهلية

تأخر وقت استجابة فحص
االهلية

6

شركات التأمين

نسبة االلتزام بالرد
على طلب الموافقة
المسبقة

تأخر وقت استجابة طلب
الموافقة المسبقة من شركة
التأمين حتى إرسال الرد

7

مقدمي خدمات
الرعاية الصحية

نسبة االلتزام بإرسال
الوثائق الداعمة
للموافقة المسبقة

تأخر إرسال الوثائق الداعمة
لطلب الموافقة المسبقة من
مقدم الخدمة من وقت استالم
الطلب من شركات التأمين

العملية الحسابية

المعيار

الهدف

تتم المراقبة عن طريق األمن السيبراني

البسط :عدد المطالبات
المتأخرة
المقام :عدد المطالبات
الكلي
البسط :عدد المطالبات
المتأخرة
المقام :عدد المطالبات
الكلي
البسط :عدد المطالبات
المتأخرة
المقام :عدد المطالبات
الكلي
البسط :عدد التعامالت
المتأخرة
المقام :عدد التعامالت
الكلي
البسط :عدد الموافقات
المسبقة المتأخرة

خالل ()30
يوم من
استالم
المطالبة

% 31

خالل ()15
ً
يوما من
تاريخ استالم
الرفض

% 31

خالل ()15
ً
يوما من
تاريخ استالم
الرد

% 31

ألكثر من
دقيقتين

% 16

ألكثر من
المقام :عدد الموافقات ( )60دقيقة
المسبقة الكلي
البسط :عدد التعامالت
المتأخرة
المقام :عدد التعامالت
الكلي

ألكثر من
( )30دقيقة

دليل تطبيق منصة نفيس

% 16

% 16
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مقدمي خدمات نسبة االلتزام برفع طلب
المطالبة
الرعاية الصحية

8

9

شركات التأمين

10

سوق التأمين
الصحي

تجاوز عدد األيام من تاريخ تقديم
الخدمة للمريض حتى تاريخ رفع
المطالبة

تسوية رسوم منصة
نفيس

التأخر أو عدم تسوية فواتير
رسوم منصة نفيس إلى مشغل
الخدمة

عدم استخدام منصة
نفيس في التعامالت
التأمينة

مخالفة الجهات التي ما زالت
تستخدم أنظمة أخرى غير منصة
“نفيس” للخدمات التأمينية أو
شركات التأمين التي تسمح
التعامل مع مقدمي الخدمات
الصحية الذين انضموا إلى المنصة
ومازالوا يستخدمون أنظمة أخرى
للخدمات التأمينية غير منصة
“نفيس”

أكثر من()30
البسط :عدد المطالبات يوم للقطاع
المتأخرة
الخاص وأكثر
من ()45
المقام :عدد المطالبات
ً
يوما للقطاع
الكلي
العام
عدم تسوية
رسوم
رسوم استخدام منصة
المنصة في
نفيس كما هي موضحة
غضون ()30
في تعميم ()GC04
يوم من تاريخ
الفاتورة

% 31

حسب ضوابط ومتطلبات منصة نفيس

إجراءات المستوى الثالث
المرحلة األولى

·احالة المخالفة الى اللجنة المعنية.
·إنذار الجهة بالمخالفة المرتكبة ومنحها مهلة للتصحيح والمعالجة خالل  30يوم.
·االجتماع مع الرئيس التنفيذي للجهة المخالفة.
·إذا لم يتم تصحيح المخالفة خالل  30يوم فيتم اإلنتقال إلى المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية

·إنذار نهائي للجهة باإليقاف الجزئي ومنحها مهلة للتصحيح والمعالجة خالل  15يوم.
·إذا لم يتم تصحيح المخالفة خالل  15يوم فيتم اإلنتقال إلى المرحلة الثالثة.

المرحلة الثالثة

·إيقاف جزئي للتأهيل أو االعتماد لحين زوال المخالفة.
·في حال تكرار الجهات المخالفات والتجاوزات المرتكبة خالل سنة ،يتم تصنيف المخالفات على أنها
مخالفات من المستوى الرابع.

مخالفات المستوى الرابع
م

الجهة المطبقة

المؤشر

وصف المخالفة

العملية الحسابية

1

سوق التأمين
الصحي

إساءة استخدام منصة
نفيس

القيام بأعمال احتيال على نظام
نفيس

تتم المراقبة عن طريق األمن السيبراني

2

سوق التأمين
الصحي

القيام بأعمال احتيال أو
أعمال غير قانونية في
منصة نفيس

القيام بأعمال احتيال أو أعمال
غير قانونية مثل انتهاك الملكية
الفكرية والمعلومات السرية
وغيرها

تتم المراقبة عن طريق األمن السيبراني

3

شركات التأمين

عدم االلتزام بتقديم
البيانات المالية

عدم تقديم البيانات المالية لمبالغ
التعامالت التي تمت خالل و خارج
منصة نفيس (حسب النموذج
المطلوب)

ربع سنوي

4

سوق التأمين
الصحي

عدم االنضمام لمنصة
نفيس فبل انتهاء المدة
المحددة

عدم استيفاء متطلبات التسجيل
في نفيس قبل انتهاء المدة
المحددة

بناء على المدة المحددة لالنضمام

48
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-

إجراءات المستوى الرابع

المرحلة األولى

·احالة المخالفة الى اللجنة المعنية.
·إنذار الجهة بالمخالفة المرتكبة ومنحها مهلة للتصحيح والمعالجة خالل  30يوم.
·االجتماع مع الرئيس التنفيذي للجهة المخالفة.
·إذا لم يتم تصحيح المخالفة خالل  30يوم فيتم اإلنتقال إلى المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية

·إنذار نهائي باإليقاف الكلي ومنحها مهلة للتصحيح والمعالجة خالل  15يوم.
·إذا لم يتم تصحيح المخالفة خالل  15يوم من اصدار اإلنذار النهائي فيتم اإلنتقال إلى المرحلة الثالثة.

المرحلة الثالثة

·إيقاف كلي للتأهيل أو االعتماد لحين زوال المخالفة.

 .5التعديالت واإلضافات
 5.1ســيتم مــن وقــت آلخــر تحديــث المعاييــر ومؤشــرات األداء بمــا يتوافــق مــع نمــو تبنــي واســتخدام
منصــة “نفيــس” ،وللمجلــس تحديــد مؤشــرات أداء إضافيــة حســب الحاجــة إلدارة ومراقبــة كفــاءة وفعالية
اســتخدام المنصــة وسالســة تدفــق المعامــات ،وقــد يترتــب علــى ذلــك تحديــث مســتويات المخالفــات
الــواردة فــي هــذا اإلشــعار.

 .6التواصل والدعم:
 6.1فــي حــال وجــود استفســارات يتعلــق بهذه الوثيقــة ،يمكنكــم التواصل معنا عبر إرســال بريــد إلكتروني
علــى العنوان التالــي Onboarding@cchi.gov.sa :أو االتصال بمركز اتصال نفيس 920004299
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أحكام المنصة الوطنية
الصحيـــة الموحـدة
(نفيس) ومالحقها
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مقدمة
تنطبــق هــذه األحــكام علــى جميــع أطــراف العالقــة التأمينيــة المؤهليــن لالرتبــاط فــي منصــة نفيــس في ســوق
التأميــن الصحــي الذيــن يقدمــون منتجــات التأميــن الصحــي أو خدمــات التأميــن الصحــي أو خدمــات الرعايــة
الصحيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية .ويتــم توضيــح أقســام األحــكام فــي التعميــم العــام رقــم )GC 01( 1
التالــي:

األحكام العامة رقم  )GC 01( 1نبذة عامة عن المنصة اإللكترونية الموحدة
نفيس
تقديــم لمحــة عامــة عــن المنصــة اإللكترونيــة الموحــدة نفيــس :أهدافهــا ومكوناتهــا ،ودور مجلــس الضمــان
الصحــي ،ووصــف إلطــار التواصــل وتفاصيــل مختــارة فيمــا يتعلــق بعمليــة التنفيــذ.

مهمة المنصة اإللكترونية الموحدة نفيس والجهات الراعية لها
تتمثــل مهمــة المنصــة اإللكترونيــة الموحــدة نفيــس فــي تحقيــق منصــة رعايــة صحيــة وطنيــة فعالــة وآمنــة
ومتاحــة ومســتدامة ومبنيــة حســب المعاييــر الدوليــة إلدارة الســجالت الطبيــة والماليــة للمريــض .وهــي مبادرة
صحيــة ســعودية أطلقهــا مجلــس الضمــان الصحــي ( )CHIوالمركــز الوطنــي للمعلومــات الصحيــة ( )NHICالتابــع
للمجلــس الصحــي الســعودي وبالتنســيق ( )SHCمــع برنامــج الضمــان الصحــي وشــراء الخدمــات الصحيــة ()PHAP
ووزارة الصحــة والمركــز الســعودي العتمــاد المنشــآت الصحيــة ( .)CBAHIســتدمج المنصــة اإللكترونيــة الموحــدة
نفيــس فــي نهايــة المطــاف ً
كال مــن نظــام الخدمــات التأمينيــة (نظــام معامــات التأميــن الصحــي اإللكترونــي،
انظــر أدنــاه) ونظــام الخدمــات الصحيــة الســتخدامها مــن قبــل جميــع مرافــق الرعايــة الصحيــة.

نظام الخدمات الصحية
نظــام الخدمــات الصحيــة هــو النظــام األساســي الــذي يســهل تبــادل البيانــات الصحيــة اإللكترونيــة بيــن جميــع
مرافــق الرعايــة الصحيــة فــي جميــع قطاعــات الرعايــة الصحيــة لتمكيــن بنــاء ســجل صحــي إلكترونــي قابــل
للتشــغيل البينــي ( )EHRوهــو قائــم علــى المعاييــر الطبيــة القياســية كمــا أنــه يتمحــور حــول المريــض ويســتند
ً
ـتقبال اســتجابة لتطــورات القطــاع الصحــي
إلــى بنيــة تقنيــة مرنــة لتمكيــن النظــام األساســي مــن التوســع مسـ
ومعالجــة االحتياجــات الطبيــة ومتطلبــات األعمــال المســتقبلية.
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نظام الخدمات التأمينية
نظــام الخدمــات التأمينيــة هــو مشــروع وطنــي يعمــل علــى :توحيــد التســجيل واإلبــاغ عــن خدمــات الرعايــة
ً
إلكترونيا
الصحيــة مــن قبــل شــركات التأميــن ،وتمكيــن األطــراف المعنيــة مــن تبــادل معامــات التأميــن الصحــي
بطريقــة آمنــة وموثوقــة .والتــي مــن شــأنها أن تؤثــر بشــكل إيجابــي علــى المريــض وســوق التأميــن الصحــي.
إن نظــام الخدمــات التأمينيــة هــو نظــام معالجــة شــبكي مركــزي يقــوم بربــط جميــع األطــراف المعنيــة مــن أجــل
إدارة ومراقبــة تبــادل المعلومــات حســب معاييــر قياســية وبكفــاءة عاليــة .يقــوم النظــام بالربــط بيــن مقدمــي
خدمــات الرعايــة الصحيــة (المستشــفيات والعيــادات والمختبــرات والصيدليــات)” ( )HCPsوشــركات التأميــن
الصحــي ( )HICsوشــركات إدارة المطالبــات ()TPAsلصالــح جميــع األطــراف المعنيــة بمــا فــي ذلــك المســتفيد.
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دور مجلس الضمان الصحي
بصفتــه منظــم لســوق التأميــن الصحــي ودوره الرقابــي علــى شــركات التأميــن الصحــي ومقدمــي خدمــات
الرعايــة الصحيــة المعتمديــن ،ســيقوم مجلــس الضمــان الصحــي ( )CHIعلــى تنفيذ المنصــة اإللكترونيــة الموحدة
نفيــس .باإلضافــة إلــى بوابــة اإلعــداد والتأهيــل لمســاعدة مقدمــي الرعايــة الصحيــة علــى التســجيل بالمنصــة
ً
أيضــا اعتمــاد وإصــدار االتصــاالت إلبــاغ
الموحــدة (لمزيــد مــن التفاصيــل انظــر أدنــاه) .مــن صالحيــات المجلــس
وتوجيــه أطــراف العالقــة التأمينيــة والتأكــد مــن تنفيــذ عمليــة التأهيــل للمنصــة اإللكترونيــة الموحــدة بسالســة
انظــر  -إطــار التواصــل صفحــة . 54
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عملية التنفيذ :بوابة اإلعداد والتأهيل
كجـ�زء مـ�ن عمليـ�ة التنفيـ�ذ تـ�م توفيـ�ر بوابـ�ة لإلعـ�داد والتأهيـ�ل تعـ�رف باسـ�م( (�Onboarding Platform: Commu
 )nity Portalتســمح للمشــاركين مــن شــركات التأميــن ومقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة بالحصــول علــى
المعلومــات الالزمــة لاللتحــاق بمنصــة نفيــس ،حيــث أن البوابــة تتضمــن العديــد مــن المســتندات اإلرشــادية
والمــواد التعليميــة التــي ســوف تســاهم فــي تبنيهــم لمنصــة نفيــس والتــي ســيتم تحديثهــا بشــكل مســتمر.
باإلضافــة إلــى ذلــك توفــر البوابــة أداة تســاعد المســتخدمين فــي ربــط رمــوز الخدمــات الطبيــة الخاصــة بهــم
بالرمــوز المعتمــدة للمنصــة خــال مرحلــة جاهزيــة الرمــوز الطبيــة.
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الجداول الزمنية المتوقعة للتنفيذ
ســيتم اإلعــان عــن جميــع متطلبــات المشــاركة فــي نظــام الخدمــات التأمينيــة والجــداول الزمنيــة والمواعيــد
النهائيــة المتعلقــة بهــذا المشــروع مسـ ً
ـبقا إلتاحــة الوقــت الكافــي المتثــال األطــراف المعنيــة.
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إطار التواصل:
ســتكون هنــاك خمســة أنــواع مــن االتصــاالت فــي أطــراف العالقــة التأمينيــة ويتــم إصدارهــا تحــت
ســلطة مجلــس الضمــان الصحــي وســوف تتخــذ األشــكال التاليــة:

1

التعاميم التوجيهية ( ) PD
تســتخدم لإلعــان عــن أي توجيهــات تنظيميــة أو المســائل المتعلقــة بالسياســة التــي ســتؤثر
علــى مجتمــع المنصــة اإللكترونيــة الموحــدة نفيــس.

2

المعايير القياسية ( ) SN
ســتحدد المعاييــر الطبيــة الخاصــة التــي ســيتم تطبيقهــا عنــد اســتخدام النظــام بمــا فــي ذلــك
مجموعــات الترميــز الموحــدة لإلجــراءات الطبيــة.

3

التعاميم اإلجرائية ( ) PN
تســتخدم لتقديــم المشــورة ألطــراف العالقــة التأمينيــة فيمــا يخــص اإلجــراءات التــي يجــب
اتباعهــا الســتخدام المنصــة اإللكترونيــة الموحــدة نفيــس أو دفــع الرســوم أو التســجيل للحصول
علــى الخدمــات أو إعــداد التقاريــر.

4

األحكام العامة ( )GC
تســتخدم لإلعالنــات ذات الطبيعــة العامــة بمــا فــي ذلــك دور وتفويــض مجلــس الضمــان
الصحــي ،ومبادراتــه فيمــا يتعلــق بـــالمنصة اإللكترونيــة الموحــدة نفيــس ،والجــداول الزمنيــة
المقترحــة وبنــود العمــل ألطــراف العالقــة التأمينيــة التــي ال تغطيهــا أنــواع االتصــال األخــرى.

5

األحكام التقنية ( ) TU
تعنــى بنشــر جميــع المســائل الفنيــة أو المخططــات أو مؤشــرات األداء الرئيســية أو الوصــول
إلــى الوثائــق الفنيــة أو تغييــرات النظــام أو اإلضافــات أو التعديــات.
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نقطة االتصال الواحدة ()SPOC
كجــزء مــن التوعيــة األوليــة ألطــراف العالقــة التأمينيــة ،يجــب علــى كل طــرف تعييــن نقطــة اتصــال
واحــدة ( )SPOCلتلقــي وإرســال االتصــاالت المتعلقــة بتنفيــذ نظــام الخدمــات التأمينيــة .ســيتم إرســال
ً
إلكترونيــا إلــى نقطــة االتصــال المعينــة لــدى كل طــرف مــن
جميــع االتصــاالت الخاصــة بالمنصــة
أطــراف العالقــة التأمينيــة.
وسيتم إرسال رسالة منفصلة توضح بالتفصيل عملية تعيين نقطة االتصال لألطراف المعنية.
فــي حــال تــم تغييــر نقطــة االتصــال ،يجــب أن يتــم اتبــاع الخطــوات الموضحة فــي دليــل إعــادة التعيين
المتوفــر علــى بوابــة اإلعــداد والتأهيــل لضمان اســتمرارية التواصــل والعمل.

قنوات االتصال

التواصل مع األطراف المعنية
ســوف تتوفــر نســخة مــن جميــع اتصــاالت المنصــة اإللكترونيــة الموحــدة نفيــس المرســلة عبــر قنــوات
االتصــال المختلفــة (بريــد إلكترونــي ،أخبــار ،إلــخ) علــى بوابــة اإلعــداد والتأهيــل لمنصــة نفيــس .حيــث
يمكــن لألطــراف المعنيــة زيــارة البوابــة فــي أي وقــت للبحــث وتنزيل الرســائل والمنشــورات الســابقة
وذلــك مــن خــال الرابــط التالــي . /https://cportal.nphies.sa

األحكام العامة رقم  )GC 02( 2األدوار والمسؤوليات ألطراف العالقة
التأمينية
يشــرح المتطلبــات علــى جميــع أطــراف العالقــة التأمينيــة فــي الســوق لتبنــي والمشــاركة فــي
نفيــس ،بمــا فــي ذلــك األدوار والمســؤوليات المحــددة لشــركات التأميــن الصحــي وإدارة المطالبــات
ومقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة .ودور ضابــط االتصــال (ســفير نفيس) لــدى كل مشــارك أو مجموعة
فــي الســوق وكذلــك تحديــد المســؤوليات الفرديــة.

المسؤوليات المترتبة على شركات التأمين الصحي
ً
داخليــا وعلــى شــركات إدارة
وتنطبــق علــى شــركات التأميــن الصحــي التــي تعالــج المطالبــات
المطالبــات التــي تعالــج المطالبــات بالنيابــة عــن شــركات التأميــن الصحــي األخــرى.
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بمجــرد االنضمــام لـــ نفيــس ،يجــب علــى شــركات التأميــن التواصــل مــع مقدمــي الخدمــات
باســتخدام نظــام نفيــس فقــط وذلــك بشــكل مباشــر أو عبــر الربــط والتكامــل اإللكترونــي.
ُيحظــر علــى شــركات التأميــن قبول طلبــات ورقية أو يدويــة للموافقة المســبقة أو المطالبات
أو أي معامــات أخــرى حســب متطلبــات مجلــس الضمــان الصحــي حيــث ســيتم معالجــة جميــع
ً
إلكترونيا.
الطلبــات
يســتثنى مــن ذلــك مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة الذيــن لــم ينضمــوا بعــد لنظــام نفيــس
فقــط .خــال هــذه الفتــرة ،يمكــن االســتمرار فــي قبــول المعامــات الورقيــة أو اليدويــة مــن
مقدمــي الخدمــات حتــى يتــم انضمامهــم.
يجــب علــى شــركات التأميــن الصحــي اعتمــاد جميــع المعاييــر التقنيــة ومعاييــر الترميــز الطبيــة
التــي يفرضهــا مجلــس الضمــان الصحــي والمركــز الوطنــي للمعلومــات الصحيــة ()NHIC
والتحقــق مــن قائمــة الخدمــات المحدثــة مــع مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة خــال المــدة
المحــددة ،والتــي ســيتم اإلعــان عنهــا مــن خــال االتصــاالت الخاصــة بمنصــة نفيــس بمــا فــي
ذلـ�ك مجموعـ�ات الترميـ�ز القياسـ�ية( ( )standard coding setsوملفــات تعريــف المعامــات (�pro
 ) files transactionوالمخططــات (.)schema
يجــب أن تتأكــد شــركات التأميــن الصحــي أن لديهــم العــدد الكافــي مــن الموظفيــن المؤهليــن
وذوي الخبــرة الكافيــة ليكونــوا قادريــن علــى تلبيــة متطلبــات االرتبــاط والتكامــل مــع نفيــس
وتشــغيله.
يجــب أن تتأكــد شــركات التأميــن الصحــي مــن حضــور الموظفيــن المناســبين لجلســات التدريــب
الشــاملة التــي ســيتم تقديمهــا إلــى أطــراف العالقــة التأمينيــة عــن طريــق ورش عمــل توعويــة
وتدر يبية.
تقــوم شــركات التأميــن الصحــي بتعبئــة جميــع الســجالت وتحديثهــا كمــا هــو مطلــوب مــن قبــل
مجلــس الضمــان الصحــي.
شــركات التأميــن الصحــي مســؤولة عــن خصــم المبالــغ المســتحقة مــن مقدمــي الخدمــة مــن
مبالــغ المطالبــة مقابــل خدمــات نفيــس وتحويــل هــذه المبالــغ إلــى إدارة نظــام نفيس (مشــغل
ً
وفقــا للبيانــات الشــهرية .فــي حالــة عــدم قيــام التأميــن بخصــم رســوم مــزود الخدمــة،
الخدمــة )
ســيظل مســؤوال ً عــن تحويــل المبلــغ إلــى إدارة نظــام نفيــس.
ً
أيضــا دفــع الرســوم المترتبــة عليهــم مقابــل خدمــات
ســيطلب مــن شــركات التأميــن الصحــي
نفيــس.
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المسؤوليات المترتبة على شركات التأمين الصحي المستعينه بشركات
إدارة المطالبات
تظــل كل شــركة تأميــن صحــي مســؤولة عن ضمان امتثــال شــركات إدارة المطالبــات  TPAsالمتعاقدة
معهــا لجميــع متطلبــات مجلــس الضمــان الصحــي فيمــا يتعلــق بالتشــغيل علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر تحصيــل وتحويــل رســوم خدمــات نفيــس.
تتحمــل كل شــركة تأميــن صحــي مســؤولية فرديــة تضامنيــة عــن أي خطــأ أو عــدم امتثــال مــن جانــب
شــركة أو شــركات إدارة المطالبــات المتعاقــدة معهــا.
يجــب علــى كل شــركة تأميــن صحــي تعييــن والحفــاظ علــى ســفير نفيــس فــي ســجالت مجلــس
الضمــان الصحــي.

المسؤوليات المترتبة على مقدمي خدمات الرعاية الصحية ويشمل من
يستعين بخدمات إدارة دورة اإليرادات
بمجــرد االنضمــام لـــ نفيــس ،يجــب علــى مقدمي خدمــة الرعايــة الصحيــة التواصل مــع شــركات التأمين
الصحــي باســتخدام نظــام نفيــس فقــط وذلك بشــكل مباشــر أو عبــر الربــط والتكامــل اإللكتروني.
يحظــر علــى مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة تقديــم الطلبــات الورقيــة أو اليدويــة للموافقــة
المســبقة أو المطالبــات وأي معامــات أخــرى مــن متطلبــات مجلــس الضمــان الصحــي وســيتم
ً
إلكترونيــا.
معالجــة كل الطلبــات
يســتثنى مــن ذلــك مقدمــي الخدمــة الذيــن لــم ينضمــوا بعــد لنظــام نفيــس فقــط .خــال هــذه الفتــرة،
يمكــن االســتمرار فــي تقديــم المعامــات الورقيــة أو اليدويــة إلــى شــركات التأميــن الصحــي.
يجــب علــى مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة اعتمــاد جميــع المعاييــر التقنية ومعاييــر الترميــز الطبية
التــي يفرضهــا مجلــس الضمــان الصحــي والمركــز الوطنــي للمعلومــات الصحيــة ( )NHICوالتــي
ســيتم اإلعــان عنهــا مــن خــال االتصــاالت الخاصــة بمنصــة نفيــس بمــا فــي ذلــك مجموعــات الترميــز
القياســية ( )standard coding setsوملفــات تعريــف المعامــات ( )profiles transactionوالمخططــات
(.)schema
يجــب أن يتأكــد مقدمــو خدمــات الرعايــة الصحيــة أن لديهــم العــدد الكافــي مــن الموظفيــن المؤهلين
وذوي الخبــرة الكافيــة ليكونــوا قادريــن علــى تلبيــة متطلبــات االرتبــاط والتكامــل مــع نفيــس
وتشــغيله.
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يجــب علــى مقدمــي الخدمــات التأكــد مــن حضــور الموظفيــن المناســبين لجلســات التدريــب المكثفة
والشــاملة التــي ســيتم تقديمهــا إلــى أطــراف العالقــة التأمينيــة عــن طريــق ورش العمــل التوعويــة
والتدريبية.
يقــوم مقدمــو خدمــات الرعايــة الصحيــة بتعبئــة وتحديــث جميــع الســجالت كمــا هــو مطلــوب مــن
قبــل مجلــس الضمــان الصحــي وغيرهــا مــن الجهــات التشــريعية والتنظيميــة الصحيــة.
ســيقوم التأميــن بخصــم الرســوم المترتبــة علــى مقــدم الرعايــة الصحيــة والمســتحقة مقابــل خدمــات
نفيــس مــن مبلــغ المطالبــة وتحويلهــا نيابــة عــن مقــدم الخدمــة إلــى إدارة نظــام نفيــس مشــغل
الخدمــة

األحكام العامة رقم  )GC 03( 3الحوكمة :المراقبة واالمتثال
شــرح العمليــات التــي ســيتبناها مجلــس الضمــان الصحــي لمراقبــة االمتثــال لمتطلبــات
نفيــس ،وامتثــال أطــراف العالقــة التأمينيــة فــي الســوق لمســؤولياتهم.

عمليات المراقبة المستخدمة
نظـ ًـرا ألن نفيــس عبــارة عــن منصــة إلكترونيــة لتبــادل المعلومــات والمعامــات ،فمــن المؤكد
أن عمليــة المراقبــة الرئيســية ســتتمثل فــي مراجعــة هــذا التبــادل للمعلومــات والمعامــات
وذلــك لضمــان علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،اعتمــاد الترميــز الصحيــح ،تقليــل األخطــاء،
وااللتــزام بالفتــرات المحــددة لتقديــم الخدمــات حســب اللوائــح التــي تصــدر مــن المجلــس.
ً
أيضــا مــن اســتخدام المعاييــر الفنيــة والطبيــة اإللزاميــة.
ســيتحقق مجلــس الضمــان الصحــي
فــي بعــض الحــاالت ،إذا لــم يتــم اســتخدام هــذه المعاييــر فــي المعامــات ،فلــن يتــم الســماح
للمعاملــة باالنتقــال إلــى المرحلــة التاليــة حتــى يتــم التحقــق مــن توافقهــا مــع قواعــد
األعمــال والتحقــق (.)BRVR
ً
أيضــا بالبحــث فــي بيانــات المطالبــات التــي تشــير إلــى
ســيقوم مجلــس الضمــان الصحــي
احتماليــة حــدوث احتيــال أو إهمــال أو إســاءة اســتخدام للنظــام مــن قبــل شــركات التأميــن
الصحــي و مقدمــي الخدمــة الصحيــة أو األعضــاء المؤمــن عليهــم.
ً
أيضــا مراقبــة تنفيــذ مؤشــرات األداء الرئيســية التــي ســيتم نشــرها لتحديــد مســتوى
ســتتم
األداء المتدنــي وتحديــد إجــراءات المعالجــة التــي يتعيــن اتخاذهــا.
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باإلضافــة إلــى مراقبــة تدفــق البيانــات والمعلومــات فــي النظــام ،ســيطبق مجلــس الضمــان
ً
أيضــا عمليــات مراقبــة يدويــة مثــل طلبــات البيانــات والســجالت األخــرى وعمليــات
الصحــي
التدقيــق والتفتيــش.

مسؤوليات أطراف العالقة التأمينية لالمتثال
ســتصبح منصــة نفيــس هــي الوســيلة الوحيــدة للتواصــل بيــن شــركات التأميــن الصحــي
ومقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة فيمــا يتعلــق بمعامــات التأميــن الصحــي لذلــك ،ســيتم
اســتبعاد أي مقــدم خدمــة رعايــة صحيــة أو شــركة تأميــن صحــي فــي الســوق غيــر مشــتركين
فــي المنصــة مــن تعامــات التأميــن الصحــي و قــد يــؤدي هــذا إلــى تطبيــق الجــزاءات و
العقوبــات الــواردة فــي نظــام الضمــان الصحــي واللوائــح التابعــة لــه.
يغطــي التعميــم العــام رقــم  ، )GC 02) 2المســؤوليات العامــة لشــركات التأميــن الصحــي و
مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة للمشــاركة فــي نفيــس.
يغطــي التعميــم العــام رقــم  ، )GC 02) 2المســؤوليات العامــة لشــركات التأميــن الصحــي و
مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة للمشــاركة فــي نفيــس.
ألغــراض هــذا التعميــم ،تنطبــق متطلبــات االمتثــال التاليــة علــى شــركات التأميــن الصحــي و
مقدمــي الخدمــات الصحيــة:
يجــب العمــل علــى جميــع التحديثــات والتعاميــم الصــادرة ذات الطبيعــة الفنيــة كمــا
هــو مطلــوب فــي اإلطــار الزمنــي المحــدد لهــا.
اعتمــاد وتحديــث كافــة المعاييــر الطبيــة ورمــوز الفوتــرة التــي يفرضهــا مجلــس الضمــان
الصحــي الســتخدامها فــي المعامالت.
التأكــد مــن أن جميــع المعامــات التــي تــم فرضهــا مــن قبــل مجلــس الضمــان الصحــي
تتــم باســتخدام المنصــة.
االلتــزام بكافــة التعليمــات والطلبــات الــواردة مــن مجلــس الضمــان الصحــي فيمــا
يتعلــق باســتخدام المنصــة.
المحافظــة علــى التدابيــر الالزمــة فيمــا يتعلــق بأمــن البيانــات والخصوصيــة وإمكانيــة
الوصــول إلــى النظــام األساســي لمنصــة نفيــس.
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األحكام العامة رقم  )GC 04( 4إشعار الخطة التنفيذية إلطالق منصة
نفيس
يهــدف إلــى إبــاغ أطــراف العالقــة التأمينيــة فــي ســوق التأميــن الصحــي بالخطــة التنفيذيــة
إلطــاق منصــة نفيــس والمقابــل المالــي (الرســوم) الســتخدام المنصــة مــن التاريــخ الــذي
يعلــن عنــه المجلــس لــكل موجــة للربــط مــع نفيــس.

تمهيد
إشــارة إلــى قــرار مجلــس الضمــان الصحي بجلســته رقــم  112وتاريــخ  2020 / 12 / 27م بالموافقة
علــى إطــاق برنامــج نفيــس فــي العــام  2021م ابتـ ً
ـداء مــن ينايــر ،و تأكيــدا علــى ضــرورة االلتــزام
بــأداء جميــع التعامــات التأمينيــة مــن خــال منصة نفيــس للمشــاركين ،وجب توضيــح المراحل
الرئيســية لتفعيــل المنصــة و الضوابــط والممكنــات الالزمة لتفعيــل كل مرحلة.

المراحل الرئيسية إلطالق منصة نفيس:
ً
ً
ووفقــا
وفقــا للمراحــل الرئيســية للخطــة التنفيذيــة للتفعيــل
يتــم تفعيــل منصــة نفيــس
للضوابــط والممكنــات لــكل مرحلــة:

مرحلة اإلطالق الفعلي واالمتثال التدريجي بدون تطبيق المقابل المالي
(الرسوم)
اإلطــاق الكامــل لمنصــة نفيــس و مــدة هــذه المرحلــة  6أشــهر ابتــداء مــن التاريــخ الرســمي
الطــاق المنصــة لــكل موجــة ،وســيتم عمــل التالــي خــال هــذه المرحلــة:
تفعيــل منصــة نفيــس بشــكل كامــل للمنشــآت المشــاركة بــدون تطبيــق المقابــل
المالــي (الرســوم).
التــدرج باســتخدام الخدمــات التأمينيــة عبــر المنصــة للمنشــآت المشــاركة ،وتكــون نســبة
مجمــوع التعامــات فــي نفيــس (علــى النحــو الــوارد فــي الجــدول االسترشــادي أدنــاه) و
التــي تمثــل الحــد االدنــى لعــدد العمليــات التــي يجــب أن تحققهــا المنشــآت علمـ ًـا أنــه
يجــب عليهــا تحقيــق  100%مــن تعامالتهــا التأمينيــة عبــر منصــة نفيــس بنهايــة الشــهر
الســادس مــن تاريــخ االنطــاق.
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نسبة مجموع التعامالت التأمينية عبر نفيس من مجموع التعامالت الكلي للمنشأة
الشهر

األول

النسبة

10%

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

20%

40%

60%

80%

100%

ســتتم مراقبــة تعامــات المنشــآت خــال هــذه المرحلــة ،وفــي حالــة عــدم االلتــزام
بالتقــدم فــي التــدرج الــوارد أعــاه ،فســيتم تطبيــق اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي
اللوائــح و التعليمــات الصــادرة عــن المجلــس علــى المنشــأة المخالفــة.

كمــا نــود التأكيــد بأنــه يمكــن ألي مقــدم رعايــة صحيــة المبــادرة وإتمــام تبنــي نفيــس
بشــكل كامــل فــي أي وقــت قبــل نهايــة الســتة أشــهر.

مرحلة االمتثال الكامل األول وتطبيق جزئي للمقابل المالي (الرسوم)

مــدة هــذه المرحلــة  6أشــهر و ســيتم احتســاب المقابــل المالــي (الرســوم) خــال هــذه المرحلــة
الســتخدام المنصــة لكافــة المطالبــات المتبادلــة عبــر منصــة نفيس بمقــدار  0.50%مــن قيمة
المطالبــات كاالتي:

0.25%

نسبة شركة التأمين الصحي من مبلغ كل مطالبة

0.25%

نسبة مقدم خدمات الرعاية الصحية من مبلغ كل مطالبة

مرحلة االمتثال الكامل الثاني ورفع مقدار التطبيق الجزئي للمقابل
المالي (الرسوم)
مــدة هــذه المرحلــة  12شــهر وسيســتمر االلتــزام الكامــل بمنصــة نفيــس مــع تطبيــق مقابــل
مالــي بمقــدار  1.50%مــن قيمــة المطالبــات المتبادلــة عبــر منصــة نفيــس كاالتــي:

0.75%

نسبة شركة التأمين الصحي من مبلغ كل مطالبة

0.75%

نسبة مقدم خدمات الرعاية الصحية من مبلغ كل مطالبة
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مرحلة االمتثال الكامل الثالث وتطبيق كامل للمقابل المالي (الرسوم)
فــي هــذه المرحلــة سيســتمر االلتــزام الكامــل بمنصــة نفيــس مــع تطبيــق كامــل المقابــل
المالــي (الرســوم) حســب التعميــم رقــم  )PD 03( 3حيــث يكــون المقابــل المالــي  2%عــن كل
مطالبــة:

1%

نسبة شركة التأمين الصحي من مبلغ كل مطالبة

1%

نسبة مقدم خدمات الرعاية الصحية من مبلغ كل مطالبة

المراحل الرئيسية إلطالق منصة نفيس:
ً
ً
ووفقــا
وفقــا للمراحــل الرئيســية للخطــة التنفيذيــة للتفعيــل
يتــم تفعيــل منصــة نفيــس
للضوابــط والممكنــات لــكل مرحلــة:
الموعد النهائي لإلمتثال الكامل

التطبيق الكامل للمقابل المالي

اإلمتثال التدريجي
100%

بدون مقابل مادي

 0.50%مقابل مادي

 1.50%مقابل مادي

 2%مقابل مادي

80%
60%
40%
20%
اإلطــاق
الفعلــي

 6شهور

 6شهور

 12شهور

اإلمتثال وااللتزام:
علــى كافــة شــركات التأميــن الصحــي ومقدمــي الرعايــة الصحيــة المشــاركين فــي منصــة
نفيــس االلتــزام الكامــل باســتخدام منصــة نفيــس فــي جميــع تعامالتهــم التأمينيــة .كمــا
يجــب علــى شــركات التأميــن الصحــي وشــركات إدارة المطالبــات االمتثــال الكلــي و االلتــزام
بمعالجــة كافــة المعامــات الــواردة عبــر المنصــة مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة.
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فــي حالــة اختيــار المنشــأة عــدم الربــط اإللكترونــي المباشــر أو عــدم القــدرة علــى إتمــام الربــط
مــع منصــة نفيــس أو تعــذر عليهــا إتمــام جاهزيــة الربــط اإللكترونــي المباشــر مــع منصــة
نفيــس ،فيمكــن اســتخدام بوابــة نفيــس اإللكترونيــة (والتــي تتطلــب مواصفــات جاهزيــة
أقــل) ،وذلــك لتفــادي تطبيــق اللوائــح و اإلجــراءات الصــادرة مــن المجلــس علــى المنشــأة
المخالفــة.

األحكام العامة رقم  )GC 05( 5المراقبة واالمتثال
يهــدف إلــى التأكيــد علــى ربــط الرمــوز الطبيــة مــن قبــل مقدمــي الرعايــة الصحيــة والتحقــق
مــن قائمــة الخدمــات مــع شــركات التأميــن الصحــي.

ماذا يقصد بعملية التحقق من قائمة الخدمات التي تم تحويلها إلى
الرموز الطبية المعتمدة لمنصة نفيس؟
بعــد أن يقــوم مقــدم الخدمــة بتحويــل رمــوز الخدمــات الصحيــة الحاليــة إلــى الرمــوز المعتمــدة
لمنصــة نفيــس ،يجــب أن يتــم إرســال قائمــة الخدمــات المحدثــة إلــى شــركات التأميــن الصحي
وشــركات إدارة المطالبــات إلكمــال عمليــة التحقــق مــن القائمــة المحدثــة ومواءمتهــا بيــن
ً
تمهيــدا لبــدء التعامــات التأمينيــة عبــر نفيــس .هــذه العمليــة تهــدف لمواءمــة
الطرفيــن
رمــوز الخدمــات .أدنــاه جــدول إرشــادي يوضــح الحــد األدنــى مــن البيانــات األساســية الــازم
تقديمهــا مــن قبــل مقــدم الخدمــة إلــى شــركة التأميــن الصحــي وشــركات إدارة المطالبــات:

رموز الخدمات القديمة

رموز نفيس الجديدة

وصف رموز الخدمات القديمة

وصف رموز نفيس الجديدة
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دور مقدمي الرعاية الصحية
يجــب علــى كل مقــدم لخدمــات الرعايــة الصحيــة تســليم قوائــم الخدمــات التــي تــم تحويلهــا
إلــى الرمــوز الطبيــة المعتمــدة لمنصــة نفيــس لــكل شــركات التأميــن الصحــي وشــركات إدارة
المطالبــات المتعاقديــن معهــم.

دور شركات التأمين الصحي أو شركات إدارة المطالبات
يجــب علــى شــركات التأميــن الصحــي وشــركات إدارة المطالبــات إكمــال عمليــة التحقــق مــن
قائمــة الخدمــات المحدثــة التــي تــم اســتالمها مــن قبــل مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة.

التأكيد على اكتمال عملية التحقق من قبل شركات التأمين الصحي
وشركات إدارة المطالبات
يجــب علــى شــركات التأميــن الصحــي وشــركات إدارة المطالبــات إبــاغ مجلــس الضمــان
الصحــي باكتمــال عمليــة التحقــق التــي تمــت بينهــم وبيــن مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحية
المتعاقديــن معهــم ،وذلــك مــن خــال االســتجابة لنمــاذج متابعــة التحقــق التي ســوف ترســل
لســفراء نفيــس عبــر البريــد اإللكترونــي خــال فتــرة التحقــق قبــل تاريــخ الموعــد النهائــي.

التعامل مع عدم االمتثال
قــد يــؤدي عــدم االمتثــال مــن قبــل أطــراف العالقــة التأمينيــة بإلتزامهــم إكمــال متطلبــات
منصــة نفيــس خــال المــدة المحــددة إلــى تنفيــذ الجــزاءات الــوارد ذكرها فــي االئحــة التنفيذية
لمجلــس الضمــان الصحــي.

األحكام التفصيلية رقم  )PD 01( 1المشاركة اإللزامية في النشاطات
التوعوية والتدريب
يهــدف إلعــام أطــراف العالقــة التأمينيــة بالجلســات التوعويــة ودورات التدريــب الخاصــة
بمنصــة نفيــس.

64

دليل تطبيق منصة نفيس

ما هي الجلسات التوعوية والدورات التدريبية ومتى سيتم تقديمها؟
ســتكون هنــاك ثالثــة أنــواع مــن الــدورات بنــاء علــى الجــدول الزمنــي للجلســات والــدورات
وســيتم تعميمــه الحقــا:
جلسات توعوية عامة للمنشآت المشاركة.
ً
(وجها لوجه أو عبر اإلنترنت) حسب الحاجة.
دورات تدريبية خاصة
جلســات توعويــة متخصصــة (المعايير الطبيــة والترميــز ،والجوانب التقنيــة ،واألعمال
والنواحي التشــغيلية).

كيف سيتم تقديم الجلسات والدورات؟
ً
وجهــا لوجــه ،وقــد يتــم اســتبدال الجلســات والــدورات
ســيكون التقديــم بشــكل أساســي
ً
(وجهــا لوجــه) بجلســات ودورات عبــر اإلنترنــت حســب الحاجــة.
المباشــرة

من يحتاج إلى حضور هذه الجلسات والدورات؟
بالنســبة للجلســات التوعويــة العامــة ،ســوف ندعــو أعضــاء اإلدارات العليــا لــكل مــن شــركات
التأميــن الصحــي ومقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة .علــى أن يقــوم أعضــاء اإلدارة العليــا
بإيصــال المعلومــات التــي يتــم تبادلهــا إلــى فرقهــم الداخليــة.
أمــا بالنســبة إلــى برامــج التوعيــة والتدريــب المخصصــة بالمجــال ،ســنقوم بإرســال الدعــوات
مباشــرة إلــى خبــراء المجــال داخــل كل منظمــة .يمكــن أن تكــون الدعــوة موجهــة إلــى
المتخصصيــن فــي المجــال الطبــي أو الترميــز ،أو مديــري تقنيــة المعلومــات أو أخصائــي
معالجــة المطالبــات أو مديــري العمليــات وغيرهــم.
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كيف سيتم اإلبالغ عن الجدول الزمني؟
سيتم إرسال الجدول الزمني إلى كل نقطة اتصال ( )SPOCألطراف العالقة التأمينية.

هل سيكون هناك أي تحقق أو اختبار؟
ســتكون هنــاك شــهادة إنجــاز عنــد إجــراء أي اختبــار فــي مجــال معيــن سـ ً
ـواء أثنــاء أو بعــد وقت
قصيــر مــن حضور الــدورات.

كيف سيتم تسجيل الحضور؟
ً
وجهــا لوجــه مــن خــال
ســيتم تســجيل الحضــور فــي كل جلســة توعيــة ودورة تدريــب تتــم
توجيــه الحاضريــن لتســجيل أســمائهم عبــر الرمــز الشــريطي للجســلة أو الــدورة ليتــم تصديرهــا
الحقـ ًـا فــي برنامــج جــداول البيانــات (اإلكســل) ،ويتــم التســجيل إلكترونيـ ًـا للجلســات والــدورات
التــي تتــم عبــر اإلتصــال المرئــي.

األحكام التفصيلية رقم  )PD 02( 2مجموعات الترميز المعتمدة في نفيس
يفــرض هــذا التعميــم اســتخدام الرمــوز الطبيــة مثــل ( ,)ICD-10-AM ،ACHI ، SFDAوغيرهــا في
جميــع معامــات التأميــن األهليــة ،المطالبات،الموافقــات المســبقة ،الحــواالت المالية.
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مجموعات الترميز التي سيتم اعتمادها
.مجموعات الترميز الطبية المعتمدة في نفيس مذكورة أدناه
معايير الفوترة
Description

Codes, classifications and
terminologies to be used

الترمير الطبي االسترالي
لألمراض والتشخيص

ICD-10-AM Tenth Edition

قائمة الترميز لإلجراءات
والعمليات

Saudi Billing System
(SBS)

Procedures/Health interventions (in-pa-

قائمة ترميز اإلجراءات للعيادات
الخارجية والتكلفة

Saudi Billing System
(SBS)

Outpatient Cost/ Ambulatory Services,

التصنيف والترميز للمعدات
واألجهزة الطبية ومجموعاتها

GMDN = classification of
devices per intended use
and specification

Medical devices

قائمة الترميز للتنويم والعمليات

خدمات طب األسنان االسترالي

Inpatient: Saudi Billing
System (SBS)
Outpatient: The australian
schedule of dental services
and glossary (ADA)

الترميز لالختبارات التحليلية
وبنوك الدم

Saudi Billing System
(SBS)

Laboratory tests, observations
and Blood Bank products

الترميز والتصنيف لألشعة

Saudi Billing System (SBS)

Imaging Procedures

ترميز تصنيف األدوية

SFDA (GTIN)

Packaged pharmaceuticals

ترميز النقل اإلسعافي للمرضى
وحاالتهم

Saudi Billing System
(SBS)

Ambulance and Transportation Services (SRCA)

لخدمات طب األسنان
الترميز للعيادات الخارجيةجدول
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Coding field required
Diagnosis Codes includes:
Ophthalmology, Rehabilitation

tient) includes: Ophthalmology, Rehabilitation and allied health services

Consultation, Room and Board, Inpatient
Rounding

Oral Health

المعايير الطبية
Description

Codes, classifications and
terminologies to be used

Coding field required

المصطلحات الطبية واإلدارية
المستخدمة في المؤسسات الصحية

Saudi Health Data
Dictionary (SHDD), V.2

Demographics/Administrative Coding

الترميز الطبي االسترالي
لألمراض والتشخيص

ICD-10-AM/ACHI/ACS
Tenth Edition

Diagnosis Codes, includes: Ophthalmolo-

الترميز الطبي االسترالي
لإلجراءات والعمليات

ACHI Tenth Edition

نظام الترميز والمصطلحات الطبية
SNOMED CT
ترميز الحساسية

الترميز الطبي االسترالي للحاالت
اإلسعافية وتشخيصها

gy, Rehabilitation
Procedures / Health interventions (in-patient) includes: Ophthalmology, Rehabilitation and allied health services

SNOMED CT
Encode Allergies
ICD-10-AM/ACHI/ACS
Edition
MDC and URG

Allergies

Tenth

Emergency Department Principal Diagnosis

التصنيف والترميز للمعدات
واألجهزة الطبية ومجموعاتها

GMDN = classification of devices per intended use and specification

 نظام الترميز:الترميز للتنويم والعمليات
االسترالي
 جدول خدمات:الترميز للعيادات الخارجية
طب األسنان األسترالي

Inpatient: ICD 10 AM + ACHI
Outpatient: The Australian Schedule of Dental Services and Glossary
(ADA)

الترميز والتصنيف لإلعاقة والعالج
الوظيفي

Codes, classifications and terminologies
to be used: International Classification
for Functioning, Disability and Heath
(ICF), (FIM (Functionality Independence
Measures))

Functional Assessments

الترميز لالختبارات التحليلية
وبنوك الدم

LOINC and RELMA

Laboratory tests, observations
and Blood Bank products

الترميز والتصنيف لألشعة

National Interim Clinical Imaging
Procedure (NICIP) Code Set with
Saudi Extensions

Imaging Procedures

التصنيف لمعيار الوحدات

The Unified Code for Units of
Measure (UCUM) Revision 2.1

Units of measures

تصنيف أسباب الوفاة

ICD-10 WHO

Cause of Death / Morbidity

ترميز تصنيف األدوية

SFDA (GTIN)

Packaged pharmaceuticals

قائمة المستحضرات العشبية
والصحية

SFDA Registration Number

Herbal & Health Products

Medical devices

Oral Health
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*يمكنكــم الحصــول علــى قوائــم الترميــز المعتمــدة فــي منصــة نفيــس مــن خــال الدخــول
علــى بوابــة اإلعــداد والتأهيــل ()Community Portal

المعامالت التي ستستخدم مجموعات الترميز
يجب استخدام مجموعات الترميز المذكورة أعاله ألنواع المعامالت التالية:
طلب األهلية Eligibility Request
الرد على طلب األهلية Eligibility Response
طلب الموافقة المسبقة Pre-Authorization Request
الرد على طلب الموافقة المسبقة Pre-Authorization Response
طلب المطالبة Claim Request
الرد على المطالبة Claim Response
الحواالت Remittance
باإلمــكان االطــاع علــى التفاصيــل الكاملــة لهــذه األنــواع مــن المعامــات وغيرهــا فــي
التحديــث الفنــي رقــم )TU02( 2

أنواع الحاالت التي يجب فيها استخدام مجموعات الترميز
ســيتم اســتخدام مجموعــات الترميــز الطبيــة لجميــع التشــخيصات والعالجــات واإلجــراءات
بغــض النظــر عــن نــوع الحالــة.

استخدام مجموعات الترميز الحالية
يجــب علــى مقدمــي الخدمــة الذيــن يســتخدمون حاليـ ًـا مجموعــات الترميــز الخاصــة بهــم أو
مجموعــات الترميــز غيــر المدرجــة فــي موقــع المركــز الوطنــي للمعلومــات الصحيــة ،NHIC
أن يتبنــوا أو يوائمــوا هــذه الرمــوز لمجموعــات الرمــوز الطبيــة المعتمــدة فــي نفيــس خــال
اإلطــار الزمنــي الــذي يعلــن عنــه الحقــا.
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التطبيق
ً
بنــاء
سيشــتمل برنامــج التأهيــل والتهيئــة لالنضمــام إلــى نفيــس علــى عــدد مــن المراحــل
علــى مســتوى النضــج والحصــة الســوقية لقيمــة مطالبــات التأميــن الصحــي  .ويجــب علــى
أطــراف العالقــة التأمينيــة الذيــن ســيتم تأهيلهــم تبنــي مجموعــات الترميــز هــذه خــال فتــرة
المهلــة المعطــاه أو التــي ســيعلن عنهــا الحقــا .وباإلضافــة إلــى ذلــك ســتكون هنــاك آليــة
لتزويــد فريــق نفيــس بالتقــدم المحقــق لعمليــة الترميــز والتــي ســتتم مشــاركتها الحقـ ًـا عبــر
البريــد اإللكترونــي لضمــان ســير العمليــة وتقديــم الدعــم المناســب.

التحديث والمراجعة
ســيتم التواصــل بخصــوص تعميــم إجرائــي منفصــل يعطــي تفاصيــل كاملــة عــن آليــة
التحديثــات والمراجعــة لمجموعــات الترميــز.

التعامل مع عدم االلتزام
لتشــغيل نظــام نفيــس بسالســة ،يتوجــب علــى جميــع أطــراف العالقــة التأمينية في الســوق
ً
وفقــا لجميــع القواعــد والمعاييــر .ولضمــان ذلــك ،ذكــر مجلــس الضمــان
اســتخدام النظــام
الصحــي قائمــة بالمخالفــات وعقوبــات االمتثــال وعمليــة التنفيــذ فــي قســم المخالفــات
والعقوبــات فــي هــذا الدليــل والتــي قــد يتــم تحديثهــا الحقـ ًـا.
فــي هــذه األثنــاء ،نشــير إلــى ضــرورة التــزام جميــع أطــراف العالقــة التأمينيــة فــي الســوق
بضوابــط ومتطلبــات المعامــات اإللكترونيــة التــي المعتمــدة فــي نظــام المجلــس بمــا فــي
ذلــك الضوابــط والمتطلبــات المتعلقــة بمنصــة نفيــس .وذلــك للحفــاظ علــى اســتمرار اعتماد
مجلــس الضمــان الصحــي.
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تنــص المــادة  63علــى أنــه يجــوز للمجلــس إلغــاء اعتمــاد مقــدم خدمــة الرعايــة الصحيــة
بموجــب قــرار مــن رئيــس المجلــس فــي حــال (ضمــن بنــود أخــرى مدرجــة) :عــدم التقيــد بضوابط
ومتطلبــات التعامــات اإللكترونيــة المقــررة مــن المجلــس .كذلــك ,المــادة  58تعطــي
الصالحيــة للمجلــس بعــدم اعتمــاد مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي حــال (ضمــن بنــود
أخــرى مدرجــة) لــم تتوفــر فــي مقــدم الخدمــة ضوابــط ومتطلبــات التعامــات اإللكترونيــة
المقــررة مــن المجلــس.
تنــص المــادة  71علــى أنــه يجــوز للمجلــس إلغــاء تأهيــل أي شــركة تأميــن صحــي أو شــركة إدارة
مطالبــات  TPAبموجــب قــرار مــن رئيــس المجلــس (مــن ضمــن بنــود أخــرى مدرجــة) فــي حــال:
عــدم التقيــد بضوابــط ومتطلبــات التعامــات اإللكترونيــة المقــررة مــن المجلــس.

األحكام التفصيلية رقم  )PD 03( 3المقابل المالي (الرسوم) لمنصة نفيس
يوضــح هــذا التعميــم المقابــل المالــي (الرســوم) الســتخدام منصــة نفيــس باعتبارهــا الطريقــة
الوحيــدة للتواصــل بيــن شــركات التأميــن الصحــي ومقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة فيمــا
يخــص المعامــات المتعلقــة بالتأميــن الصحــي .كمــا يعــرف بمشــغل المنصــة ،ويوضــح
المعامــات المدرجــة ،وتفصيــل المقابــل المالــي (الرســوم).

التعريف بمشغل منصة نفيس (شركة صحتي للخدمات المعلوماتية):
صحتــي هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تأسســت عــام  2014فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،حيــث تعمــل علــى تطويــر وتشــغيل منصــة نفيــس (الخدمــات التأمينيــة وخدمــات
تبــادل المعلومــات الصحيــة) بالتنســيق مــع مجلــس الضمــان الصحــي والمركــز الوطنــي
للمعلومــات الصحيــة ،لتحقيــق منصــة رعايــة صحية وطنيــة فعالة وآمنــة ومتاحة ومســتدامة
ومبنيــة حســب المعاييــر الدوليــة إلدارة الســجالت الطبيــة والماليــة للمريــض.
مالحظــة :خــال عمليــة التســجيل فــي منصــة نفيــس يتعيــن علــى كل طــرف مــن أطــراف
العالقــة التأمينيــة فــي ســوق التأميــن الصحــي االطــاع و الموافقــة علــى الشــروط واألحكام
الخاصــة باســتخدام المنصــة والتــي تحــدد دور ومســؤولية األطــراف المعنيــة ،حيــث يقــوم
طــرف العالقــة التأمينيــة /أو مــن يفوضــه بالموافقــة عليهــا إلكترونيـ ًـا.
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تفصيل المقابل المالي (الرسوم):
المقابل المالي الستخدام منصة نفيس يشكل  2%من مبلغ كل مطالبة ،كالتالي:

1%

نسبة شركة التأمين الصحي من مبلغ كل مطالبة

1%

نسبة مقدم خدمات الرعاية الصحية من مبلغ كل مطالبة

يتم تحصيل المقابل المالي (الرسوم) على كل مطالبة حسب قيمتها
كاالتي:
ســيتم تحصيــل المقابــل المالــي (الرســوم) بواســطة مشــغل الخدمــة نيابـ ً
ـة عــن مجلــس

1

الضمــان الصحــي.
2

ســيتم تحويــل المقابــل المالــي (الرســوم) إلــى مشــغل الخدمــة مــن قبــل شــركات
التأميــن الصحــي كاالتــي:

1

ستقوم شركة التأمين الصحي بدفع حصتها.

2

ســتقوم شــركة التأميــن الصحــي بخصــم نســبة مقــدم خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن
قيمــة المطالبــة.

3

ســيتم إصــدار تعميــم آخــر لبيــان التفاصيــل الخاصــة بهــذا الجانب من حيــث تاريــخ التطبيق
ً
الحقا.
وآليــة التنفيــذ

المعامالت التي يجب إرسالها باستخدام منصة نفيس:
فيمــا يلــي المعامــات المتعلقــة بالتأميــن الصحــي والتــي يجــب إرســالها مــن خــال منصــة
نفيــس :
طلب األهلية
االستجابة لطلب األهلية
طلب الموافقة المسبقة
االستجابة لطلب الموافقة المسبقة
عملية المطالبة
االستجابة للمطالبة
الحواالت المالية
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األحكام التقنية رقم  )TU 01( 1مشاركة البوابة :متطلبات األجهزة والبرامج
وصــف المتطلبــات الفنيــة (األجهــزة والبرامــج) التــي ســيحتاجها أطــراف العالقــة التأمينيــة
مــن أجــل المشــاركة فــي بوابــة اإلعــداد والتأهيــل للمنصــة اإللكترونيــة الموحــدة نفيــس أو
الربــط مباشـ ً
ـرة مــع نظــام الخدمــات التأمينيــة.

المتطلبات الفنية للتأهيل
تــم إنشــاء هــذه الوثيقــة كجــزء مــن المشــروع لتغطيــة المتطلبــات الفنيــة التــي تحقــق
التكامــل بيــن منصــة اإلعــداد والتأهيــل ومقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة أو الربــط المباشــر
لمقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة اآلخريــن وشــركات التأميــن الصحــي مــع نظــام الخدمــات
التأمينيــة.
المتطلبات ستتضمن البرامج واألجهزة ومتطلبات األمان الفنية.
ويؤخذ في االعتبار أن المستخدمين يندرجون ضمن أحد النوعين التاليين:
مستخدمو بوابة منصة نفيس.
جميع األطراف من خالل الربط المباشر مع نظام الخدمات التأمينية.
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المستخدمين لبوابة منصة نفيس
ستســتخدم هــذه الشــريحة بوابــة نفيــس للوصــول إلــى الخدمــات المقدمــة دون أي ربــط
تقنــي إضافــي .ويتــم اعتبارهــم مســتخدمين مباشــرين ،ومــع ذلــك فهــم يحتاجــون إلــى
المتطلبــات التاليــة كحــد أدنــى:

متطلبات األجهزة:
كمبيوتر محمول أو كمبيوتر
شخصي للمستخدم (بحد أدنى
 Intel I3أو تقنية مماثلة  +ذاكرة 8
جيجابايت  +رابط إنترنت  4ميجابت

متطلبات األمان:
متطلبات البرامج:
نظــام تشــغيل (وينــدوز 7
أو أعلــى) ومتصفــح ويــب
محــدث مدعــوم.

في الثانية لكل مستخدم).

ضبط تام لجهاز المستخدم (جهاز
غير شخصي) مزود بأحدث برامج
مكافحة الفيروسات  /برامج
مكافحة البرامج الضارة مع أحدث
نسخة من نظام التشغيل

جميع األطراف من خالل الربط المباشر مع نظام الخدمات التأمينية
يغطــي هــذا الجــزء المســتخدمين مــن شــركات التأميــن الصحــي ومقدمــي خدمــات الرعايــة
الصحيــة الذيــن سيســتخدمون أنظمتهــم الداخليــة والربــط المباشــر مــع نظــام الخدمــات
التأمينيــة ،لذلــك سيســتمرون فــي اســتخدام برمجياتهــم وبواباتهــم الخاصــة والتــي ســيتم
ربطهــا مــع النظــام:

متطلبات األجهزة:
خــادم ُمــدار بالكامــل مــع
 IPثابــت عــام و قــدرة
اتصــال  10ميجابــت فــي
الثانيــة

متطلبات األمان:
متطلبات البرامج:
توافق األنظمة مع REST API
وإمكانية ربط  PKIلتحقيق
التكامل مع نظام الخدمات
التأمينية .يجب على من يقوم
بالربط التقني اتباع معايير
الربط مع النظام والذي سيتم
مشاركتها من خالل دليل
التكامل اإللكتروني
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خــادم ُمــدار ومحمــي
بالكامــل مــزود بأحــدث
برامــــــــــج مـــكافــحــــة
الفيروســات ،مــع أحــدث
التحديثــــــــات باإلضافــة
إلــى المخــــــــــزن اآلمــن
لحمايــة مفاتيــح .PKI

*REST API: Representational State Transfer Application Program Interface
PKI: A Public Key Infrastructure is a collection of policies and procedures, hardware
and software needed to manage public-key encryption in relation to digital certificates. A PKI helps to secure electronic transfer of information for various activities
such as e-commerce, data exchange and confidential email. In such activities a simple
password may provide insufficient authentication to confirm the identity of the parties involved in the communication and to validate the data being transferred.

الفترات الزمنية المتوقعة الكتمال جاهزية المتطلبات الفنية
يجــب أن تكــون المتطلبــات المذكــورة أعــاه جاهــزة فــي التاريــخ الــذي يدخــل فيــه المشــارك
إلــى منصــة نفيــس لإلعــداد والتأهيــل أو التاريــخ الــذي يتــم فيــه الربــط المباشــر لشــركات
التأميــن الصحــي أو مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة مــع نظــام الخدمــات التأمينيــة.

األحكام التقنية رقم  )TU 02( 2أنواع معامالت الخدمات التأمينية في
المنصة اإللكترونية الموحدة نفيس
وصــف أنــواع العمليــات والمعامــات بيــن شــركات التأميــن الصحــي ومقدمــي خدمــات
الرعايــة الصحيــة التــي ســيتم معالجتهــا مــن خــال نظــام الخدمــات التأمينيــة.

لمحة عامة
فــي ظــل عــدم وجــود نظــام مركــزي إلكترونــي للتأميــن الصحــي ،فــإن معظــم معامــات
التأميــن الصحــي بيــن شــركات التأميــن الصحــي ومقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة تكــون
ً
ً
يدويــا
تدخــا
عبــر البريــد اإللكترونــي أو عبــر الوثائــق الورقيــة ممــا يتطلــب بشــكل ملحــوظ
باإلضافــة إلــى ضعــف توحيــد المعاييــر القياســية لإلجــراءات والترميــز .وينتــج عــن ذلــك ضعــف
ً
وقتــا أطــول وجهــد مكثــف.
فعاليــة العمليــات واســتهالكها
كمــا أن الوضــع الحالــي يجعــل مــن الصعــب علــى الهيئــات التنظيميــة ذات العالقــة جمــع
البيانــات وتحليلهــا ألغــراض الصحــة العامــة ،وتحديد التدفقــات الماليــة ،وتحديد فــرص التدابير
الوقائيــة ،وتحقيــق نظــام تمويــل رعايــة صحيــة أكثــر كفــاءة بشــكل عــام مــع تحســين النتائــج
الطبيــة للمرضــى والحــد مــن األخطــاء واالحتيــال والتبديــد وســوء االســتخدام.
لذلــك فــإن تنفيــذ مجموعــة مــن المعامــات المؤتمتــة والســريعة والمعتمــد عليهــا بشــكل
كبيــر مــن خــال منصــة مركزيــة (نظــام الخدمــات التأمينيــة) سيســاعد علــى تحقيــق األهــداف
المذكــورة أعــاه باإلضافــة إلــى توفيــر التكاليــف لكل مــن شــركات التأمين الصحــي ومقدمي
خدمــات الرعايــة الصحيــة.
دليل تطبيق منصة نفيس
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ً
معيــارا
ســيكون معيــار االتصــال المســتخدم لتبــادل البيانــات هــو .HL7-FHIRويعــد ()FHIR
يصــف تنســيق البيانــات وعناصرهــا مــن خــال واجهــة برمجــة التطبيقــات ( )APIلتبــادل
الســجالت الصحيــة اإللكترونيــة .وقــد تــم إنشــاء المعيــار مــن قبــل منظمــة المعاييــر الصحيــة
الدوليــة .)Health Level Seven) HL7

العرض العام لسير المعامالت
ً
ً
مبســطا ألنــواع المعامــات خــال رحلــة المريــض التــي ســيتم
عرضــا
يقــدم الرســم أدنــاه
معالجتهــا مــن خــال نظــام الخدمــات التأمينيــة.

2

1
يتحقــق مقــدم الخدمــة الصحيــة

يتحقــق مقــدم الخدمــة الصحيــة

مــن أهليــة المريــض للخدمــة

بفحــص المريــض وتحديــد خطــة

المطلوبــة

العــاج

3
يقــوم

مقــدم

الخدمــة

4
الصحيــة

يحصــل

المريــض

علــى

العــاج

بتقديــم طلــب الموافقــة المســبقة

المناســب وذلــك بعــد موافقــة

للخدمــة المطلوبــة أو إحالــة المريــض

شــركة التأميــن الصحــي عليــه ،ومــن

لمقــدم خدمــة صحيــة آخــر فــي حــال

ثــم يقــوم مقــدم الخدمــة الصحيــة

الحاجــة إلــى ذلــك

برفــع المطالبــة

البوابـــــــة المـــــركزية لجميــــع
المعاملـــــات المتعلقـــة بالتأمين

تقوم شركة التأمين الصحي بالردعلى طلبات التحقق
من األهلية ،والموافقــــــة المسبقــــة ،والمطـــــالبة.
باإلضافة إلى ذلك ستقوم بسداد المطالبة المكتملة
والمقبولة وإشعار مقدم الخدمة الصحية بالدفع

المعامالت األولية المتعلقة بالمطالبات
موضح أدناه أنواع المعامالت التي ستندرج ضمن نظام الخدمات التأمينية.
األهلية :التحقق من سريان وثيقة التأمين وتقديم تفاصيل تغطية التأمين لمقدم الرعاية
الموافقة المسبقة :تقديم خطة العالج لشركة التأمين الصحي والضمان المالي لمقدمي
خدمات الرعاية
المطالبة :عرض الخدمات المقدمة للمعالجة والتسوية تحت تغطية التأمين
إعادة المراجعة :دعم إلغاء المعامالت وإعادة معالجتها
التسوية واإلشعار بالدفع :تقديم تفاصيل التسوية وإشعار الدفع لمقدم الرعاية الصحية
استرجاع البيانات والتحقق من الحالة :دعم استرجاع الردود تحديد المعاملة
ً
إلكترونيا
المرفقات :تسليم المرفقات الداعمة
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المعامالت المتضمنة في عمليات دورة األعمال اآللية
يوجد أدناه في القائمة معظم المعامالت الرئيسية:
عملية التحقق من األهلية
يتحقــق مقــدم خدمــة الرعايــة الصحيــة مــن أهليــة المريــض للخدمــة المطلوبــة ويبلــغ جهــة
التأميــن بنتيجــة فحــص األهليــة للخدمــة المطلوبــة.
طلب الموافقة المسبقة
يطلــب مقــدم خدمــة الرعايــة الصحيــة الموافقــة المســبقة للخدمــة المشــمولة وتقــوم جهة
التأميــن بإخطــاره بنتيجــة طلــب الموافقة المســبقة.
إلغاء طلب الموافقة المسبقة
يخطــر مقــدم خدمــة الرعايــة الصحيــة جهــة التأميــن بإلغــاء طلــب الموافقــة المســبقة وتؤكد
جهــة التأميــن إلغــاء طلــب الموافقة المســبقة.
طلب موافقة مسبقة متقدم.
إبطال طلب الموافقة المسبقة.
عملية المطالبة
يقدم مقدم خدمة الرعاية الصحية المطالبة إلى شركة التأمين الصحي.
إعادة المراجعة في عملية المطالبة
ترفــض جهــة التأميــن المطالبــة ويعيــد مقــدم خدمــة الرعايــة الصحيــة تقديــم المطالبــة
إلعــادة النظــر فيهــا.
إبطال عملية المطالبة.
تعديل دورة المطالبة
يتقدم مقدم خدمة الرعاية الصحية بطلب اإلبطال ،ويقدم مطالبة منقحة.
مراجعة عملية المطالبة
تقوم جهة التأمين بإخطار مقدم خدمة الرعاية الصحية بالمطالبة -أو الفاتورة -المنقحة.
االستفسار عن حالة المطالبة
يطالب مقدم خدمة الرعاية الصحية بتحديث الحالة وتستجيب جهة التأمين.
عملية اإلشعار بالدفع وتأكيدها
تقــوم جهــة التأميــن بإخطــار مقــدم خدمــة الرعايــة الصحيــة عــن الفاتــورة قيــد الدفــع ويؤكــد
مقــدم خدمــة الرعايــة الصحيــة تلقــي الدفعــة.
طلب الحصول على المستندات الداعمة
تطلب جهة التأمين من مقدمي خدمات الرعاية الصحية تحميل المستندات الداعمة.
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نموذج من معامالت دورة األعمال
يوضــح الرســم البيانــي أدنــاه معاملــة نموذجيــة مــن حيــث عمليــة الطلــب والتحقــق
واالســتجابة .إن العديــد مــن العمليــات الموضحــة أدنــاه داخليــة للنظــام ولــن تتطلب مشــاركة
المســتخدم.
مقدم خدمات الرعاية الصحية

نظام الخدمات المالية

شركة التأمين الصحي

نظام المعلومات الصحية/السجل

مركز التأمين

نظام التأمين

الطبي اإللكتروني

 1طلب الموافقة المسبقة

 3طلب الموافقة المسبقة

 6رد طلب الموافق المسبقة

 4رد طلب الموافق المسبقة
2

5

سجالت البيانات

المعامالت غير المتعلقة بالمطالبات
هنــاك عــدد مــن المعامــات األخــرى التــي ســتتم داخــل نظــام الخدمــات التأمينيــة كمــا هــو
موضــح أدنــاه:
التحقق من األطراف المعنية في نظام الخدمات المالية
ســيؤدي ذلــك إلــى التحقــق مــن بيانــات المرضــى وشــركات التأميــن الصحــي ومقدمــي
خدمــات الرعايــة الصحيــة والممارســين الصحييــن حســب الســجالت الموجــودة داخــل النظــام
والتــي تتضمــن المعرفــات الشــخصية وبيانــات الترخيــص.
إرسال شبكة مزودي الرعاية الصحية
ســوف تســتخدمها شــركات التأميــن الصحــي إلرســال تفاصيــل شــبكات مقدمــي الرعايــة
الصحيــة الخاصــة بهــم إلــى ســجل البيانــات.
تسجيل مؤسسة معتمدة من خالل منصة نفيس
ســيتمكن أطــراف العالقــة التأمينيــة فــي نظــام الخدمــات التأمينية من التســجيل كمؤسســة
معتمــدة كذلك.
إدارة المنشأة.
يسمح لمستخدمي نظام الخدمات التأمينية بتعديل وتحديث تسجيلهم.
تسجيل وتتبع الطلبات المرسلة إلى الهيئات المنظمة ذات العالقة.
متابعة ورصد عمليات الغش وإساءة االستخدام المحتملة وتقريرها.
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األحكام التقنية رقم  )TU 03( 3التأهيل لمنصة نفيس :متطلبات المشاركة
يتعلــق هــذا التحديــث الفنــي بقواعــد العمــل وقواعــد التحقــق التــي سيســتخدمها نفيــس،
وأطــراف العالقــة التأمينيــة ،باإلضافــة إلــى ملفــات التعريــف القياســية لتبــادل المعلومــات،
ورمــوز الرفــض ،وحــاالت االســتخدام.

قواعد العمل وقواعد التحقق ()BRVR
ســيتم اســتخدام قواعــد العمــل وقواعــد التحقــق للتحكــم فــي حــاالت اســتخدام المعامــات
بمــا يتماشــى مــع ملفــات تعريــف حــاالت اســتخدام نفيــس ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر (فحوصــات األهليــة ،وطلبــات الموافقــة ،ودورة معالجــة المطالبــات).
قواعد العمل ()Business Rules

قواعد التحقق ()Validation Rules

ســتقوم قواعــد العمــل بضبــط آليــات ســير العمــل

ســتقوم قواعــد التحقــق بضبــط كل مــن المصطلحات

ودورات العمــل التــي تحكــم معامــات حالــة

اللغويــة ،والحــد األدنــى لمجموعــة البيانــات ،والقيــم

االســتخدام .علــى ســبيل المثــال ،ال يمكــن أن يكــون

المســتخدمة فــي حقــول المعامــات .علــى ســبيل

الــرد علــى فحــص األهليــة قبــل طلــب فحــص األهليــة

المثــال ،ال يمكــن أن يكــون حقــل encounter type
ً
فارغــا ويجــب أن تكــون القيمــة واحــدة مــن قائمــة

ً
مســبقا.
القيــم المحــددة

التقسيمات الفرعية لقواعد العمل وقواعد التحقق
قواعد قيود البيانات Data Restriction Rules
ســتقوم قواعــد قيــود البيانــات بضبــط نــوع البيانــات ،والحــد األقصــى لطــول كل حقــل مــن
حقــول المعاملــة .علــى ســبيل المثــال ،يبلــغ الحــد األقصــى لخانــات رقــم هويــة المريــض 30
رقمـ ًـا.
قواعد وظيفية Functional Rules
ســتحدد القواعــد الوظيفيــة ســير العمــل ودورات العمــل التــي تحكــم معامــات حالــة
االســتخدام .علــى ســبيل المثــال ،يجــب أن يكــون المريــض فــي الــرد علــى طلــب األهليــة هــو
نفــس المريــض الــذي تقــدم بطلــب األهليــة.
قواعد تنظيمية Regulatory Rules
ســيتم وضــع القواعــد التنظيميــة مــن قبــل المنظــم أو المشــرع فيمــا يتعلــق بالمســائل
التعاقديــة بيــن شــركة التأميــن الصحــي ومقــدم خدمــة الرعايــة الصحيــة .علــى ســبيل المثــال،
الحــد األقصــى لعــدد طلبــات إعــادة التقديــم والمواعيــد النهائيــة للتســوية.
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ملفات التعريف ()Exchange Profiles
ســتحدد ملفــات التعريــف القياســية لــكل معاملــة هيــكل البيانــات والحقــول ونــوع العالقــة
األساســية ونــوع البيانــات .هنــاك ملفــات تعريــف رئيســية علــى النحــو الــوارد أدنــاه لــكل
منهــا ملفــات تعريــف فرعيــة:

طلب األهلية

رفع المطالبة

الرد على طلب

طلب الموافقة

الرد على طلب

األهلية

المسبقة

الموافقة المسبقة

الرد على

إشعار بالدفع

المطالبة

تأكيد استالم
الدفع

رموز الرفض ()Denial Codes
عندمــا يكــون لــدى شــركة التأميــن الصحــي ســبب لرفــض المطالبــة ،ســيتم تطبيــق رمــز
رفــض علــى المعاملــة والــذي سينشــئ رســالة إلــى مقــدم خدمــة الرعايــة الصحيــة .تنقســم
رمــوز الرفــض ،المكونــة مــن أكثــر مــن  80رمــز رفــض ،إلــى أســباب تتعلــق بتغطيــة المنافــع أو
اإلجــراءات الســريرية أو ســير العمليــات وســتغطي مجموعــة مــن الموضوعــات مثــل:

الموافقة المسبقة

األهلية

الترميز

السعر
الجرعة

المطالبة
الزمن

حاالت االستخدام ()Use cases
حــاالت االســتخدام عبــارة عــن سلســلة مــن اإلجــراءات الفرعيــة ضمــن دورة المطالبــات
اإلجماليــة .هــذه اإلجــراءات محــددة فــي دورة االتصــال بيــن شــركة التأميــن الصحــي ومقــدم
خدمــة الرعايــة الصحيــة خــال منصــة نفيــس.
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دليل التنفيذ ()Implementation Guide
ســيتم اســتخدام دليــل التنفيــذ مــن قبــل شــركة التأميــن الصحــي (ويشــمل شــركات إدارة
المطالبــات) ومقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة للربــط مــع نظــام نفيــس .يصــف الدليــل
هيــكل تبــادل المعلومــات وتدفقهــا بيــن األطــراف المختلفــة مــن خــال النظــام وحــاالت
االســتخدام ،ويحــدد بنيــة الرســائل لملفــات التعريــف لتنفيــذ بروتوكــول  ،FHIRويحــدد روابــط
الوصــول إلــى المســتندات الفنيــة ومســتندات الشــروحات ذات الصلــة.

التحديث والمراجعة
يرجــى مالحظــة أن المســتندات المتاحــة علــى الروابــط المشــار إليهــا مســتندات ســيتم
تحديثهــا بشــكل مســتمر .لذلــك يجــب االعتمــاد فقــط علــى النســخ المحدثــة لهــا.
للوصــول إلــى جميــع المســتندات الــواردة فــي هــذا التحديــث التقنــي ،نرجــو زيــارة بوابــة
نفيــس للتهيئــة والتأهيــل الرابــط التالــيhttps://cportal.nphies.sa/ :

أحكام المعايير القياسية رقم  )SN 01( 1الحوكمة لمنصة نفيس :المراقبة
واالمتثال
يهــدف إلــى توضيــح مؤشــرات األداء الرئيســية التــي ســيتم اســتخدامها لقيــاس أداء كل
مــن شــركات التأميــن الصحــي ومقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة ومــدى كفاءتهــم خــال
اســتخدامهم لمنصــة نفيــس.

فترات المراقبة
ســيتم البــدء بمراقبــة تطبيــق مؤشــرات األداء لجميــع المعامــات التــي تتــم مــن خــال منصــة
نفيــس ،ابتـ ً
ـداء مــن تاريــخ نشــر التعميــم ،وعليــه ســيتم إصــدار تقاريــر شــهرية ،حســب مايــراه
أطــراف العالقــة فــي مجلــس الضمــان الصحــي.
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.1معايير ومؤشرات األداء:
ّ
يوضح الجدول أدناه تفصيل لمعايير ومؤشرات األداء وأدوات القياس ومستهدفات منصة “نفيس”.
1.1

المؤشر

المقياس

الهدف

المعيار

م
1

الوقت حتى يتم الرد على طلب التحقق من األهلية

من إرسال الطلب من مقدم الخدمة
حتى استالم الرد من شركة التامين

دقائق

دقيقتان

2

الوقت حتى يتم الرد على طلب الموافقة المسبقة من
قبل شركة التأمين الصحي

من إرسال الطلب من مقدم الخدمة
حتى استالم الرد من شركة التامين

دقائق

( )60دقيقة

3

الوقت حتى يتم إرسال معلومات/وثاِ ئق إضافية لدعم
طلب الموافقة المسبقة من مقدم الخدمة

من إرسال الطلب من شركة التامين
حتى استالم الرد من مقدم الخدمة

دقائق

( )30دقيقة

4

عدد األيام منذ االنتهاء من تقديم الخدمة للمريض حتى
يتم رفع المطالبة من قبل مقدم الخدمة

منذ وقت االنتهاء من خدمة المريض
حتى رفع المطالبة

أيام

( )30يوم للقطاع
الخاص ( )45يوم
للقطاع العام

5

عدد األيام منذ رفع المطالبة حتى يتم الرد عليها والدفع
من قبل شركة التأمين الصحي

من أن يرفع مقدم الخدمة المطالبة
حتى يتم الرد عليها ودفعها من قبل
شركة التأمين الصحي

أيام

( )30يوم

6

عدد األيام حتى يتم رفع المطالبة مرة أخرى من قبل
مقدم الخدمة إلعادة تحكيم المطالبة من قبل شركة
التأمين الصحي

الوقت منذ استالم الرفض بالمطالبة
حتى يتم إعادة رفعها مرة أخرى

أيام

( )15يوم

7

عدد األيام حتى يتم الرد من قبل شركة التأمين الصحي
على المطالبات التي تمت إعادة رفعها

من إعادة الرفع من مقدم الخدمة
حتى إرسال الرد من شركة التامين

أيام

( )15يوم

8

عدد األيام منذ إرسال طلب المعلومات /الوثائق اإلضافية
للمطالبة من قبل شركة التأمين الصحي حتى يتم ارسال
المطلوب من قبل مقدم الخدمة

الوقت منذ استالم الطلب اإلضافي
حتى يتم إرسال المطلوب

أيام

عدد األيام
المتبقية من ()30
يوم

9

نسبة المطالبات التي تحتوي على خدمة واحدة مرفوضة
على األقل من نسبة المطالبات الكلية التي تم استالمها

نسبة المطالبات المرفوضة من حزمة
المطالبات

النسبة

نسبة الرفض

نسبة المطالبات التي تمت إعادة رفعها من النسبة الكلية
10
للمطالبات

نسبة المطالبات التي تم رفضها من
قبل شركة التأمين الصحي ثم تمت
إعادة رفعها من قبل مقدم الخدمة

النسبة

نسبة المطالبات
المعاد رفعها

نسبة المطالبات المعلقة من قبل
التي لم يتم عمل أي إجراء عليها

النسبة

نسبة المطالبات
المعلقة

نسبة المطالبات المعلقة من قبل شركة التأمين من
11
النسبة الكلية للمطالبات
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المؤشر

المقياس

الهدف

م

المعيار

نسبة الموافقات المرفوضة من
الموافقات الكلية

النسبة

نسبة الموافقات
المرفوضة

نسبة طلبات المعلومات /الوثائق
اإلضافية للموافقة من الموافقات
الكلية

النسبة

نسبة الطلبات
اإلضافية

نسبة المطالبات التي تمت تسويتها بعد انتهاء الفترة
14
المحددة لها

نسبة المطالبات التي تم تسويتها
بعد انتهاء فترة التحكيم

النسبة

نسبة المطالبات
خارج المدة
المحددة

 15معدل الوقت منذ حدوث مشكلة تقنية حتى يتم حلها

معدل الوقت من حصول مشكلة
تقنية حتى يتم حلها

معدل

نسبة المشاكل
التقنية

 16عدد المطالبات التي لم يتم رفعها على منصة نفيس

عدد المطالبات التي لم تتم من خالل
المنصة

عدد

فرق المطالبات
التي تمت داخل
وخارج المنصة

معدل طلبات الموافقات المسبقة المرفوضة من
12
الموافقات المسبقة الكلية

معدل طلبات المعلومات /الوثائق اإلضافية للموافقات
13
المسبقة من نسبة الموافقات المسبقة الكلية

 .2الحدود الزمنية:
 2.1يجــب علــى أطــراف العالقــة التأمينيــة فــي ســوق التأميــن الصحــي االلتــزام بالحــدود الزمنيــة
الموضحــة فــي معاييــر ومؤشــرات أداء ومســتهدفات منصــة “نفيــس”.

 .3االمتثال وااللتزام:
 3.1يجــب علــى أطــراف العالقــة التأمينيــة فــي ســوق التأميــن الصحــي اتخــاذ الخطــوات الالزمــة التــي
تســاهم فــي رفــع معــدل االلتــزام وتحقيــق معاييــر ومؤشــرات األداء المطلوبــة فــي منصــة “نفيــس”،
وفــي نفــس الوقــت ســيقوم مجلــس الضمــان الصحــي بمتابعــة ذوي األداء المتدنــي ومعالجــة مواطــن
ً
تفاديــا لتطبيــق اللوائــح واإلجــراءات الصــادرة مــن المجلــس
الضعــف لديهــم ورفــع مســتوى االمتثــال
علــى المنشــآت المخالفــة.
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ما اإلجراء المطلوب من أطراف العالقة التأمينية القيام به؟
يجــب علــى أطــراف العالقــة التأمينيــة فــي ســوق التأميــن الصحــي ضمــان االلتــزام بالحــدود الزمنيــة
الموضحــة إلنجــاز المعامــات وخصوصـ ًـا المعامــات التــي تتطلــب عمليــات تشــغيلية.

ما اإلجراء الذي يمكن أن يتخذه مجلس الضمان الصحي؟
ســيتم البــدء بمراقبــة تطبيــق مؤشــرات األداء لجميــع المعامــات التــي تتــم مــن خــال منصــة نفيــس،
ســيقوم مجلــس الضمــان الصحــي بالتحقــق مــن أداء أطــراف العالقــة التأمينيــة فــي ســوق الضمــان
الصحــي بنـ ً
ـاء علــى األهــداف التــي وضعهــا .لذلــك فــإن مجلــس الضمــان الصحــي سيشــجع أطــراف
العالقــة التأمينيــة فــي الســوق علــى اتخــاذ الخطــوات التــي ستســاهم فــي تحســين األداء لتحقيــق
المســتوى المالئــم خــال الوقــت المحــدد .كمــا ســيقوم مجلــس الضمــان الصحــي بإصــدار تحذيــرات
كتابيــة ألطــراف العالقــة التأمينيــة ذوي األداء المتدنــي فــي الســوق لمعالجــة مواطــن الضعــف أو أن
يتــم إقصاؤهــم مــن المشــاركة فــي المنصــة ،باإلضافــة إلــى ذلــك ســيقوم المجلــس باتخــاذ اإلجــراءات
النظاميــة بحــق أطــراف العالقــة التأمينيــة الغيــر ملتزميــن.

مالحظــة :مخالفــات وعقوبــات اســتخدام المنصــة الوطنيــة لخدمــات تبــادل المعلومــات تــم ذكرهــا
ً
ـابقا.
سـ

التعديالت واإلضافات
ســيقوم مجلــس الضمــان الصحــي مــن وقــت آلخــر بتحديــث األهــداف المتعلقــة بمؤشــرات األداء
وذلــك بمــا يتوافــق مــع نمــو تبنــي واســتخدام منصــة نفيــس ،وللمجلــس تحديــد مؤشــرات أداء
إضافيــة منشــورة وغيــر منشــورة حســب الضــرورة إلدارة ومراقبــة كفــاءة اســتخدام المنصــة وســرعة
تدفــق المعامــات ،وقــد يترتــب علــى ذلــك تحديــث الجــزاءات.

األحكام اإلجرائية رقم  )PN 01( 1متطلبات خطة استمرارية األعمال
يهــدف إلــى نشــر خطــة اســتمرارية األعمــال والتوجيهــات حــول توقيــت تطبيقهــا وكيفيتــه فــي
حالــة تعطــل النظــام أو بــطء التشــغيل.
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هدف مستند خطة استمرارية األعمال لمنصة نفيس وآلية تعديله وتحديثه
ســيحتوي المســتند علــى توجيهــات ألطــراف العالقــة للمشــاكل غيــر متوقعــة فــي النظــام ويشــمل
ذ لك :
توضيــح الحــد األدنــى مــن المعاييــر المطلوبــة مــن قبــل مجلــس الضمــان الصحــي لخطــة اســتمرارية
األعمــال لمنصــة نفيــس.
توضيح الضوابط التشغيلية التي سيتم تنفيذها في حال حدوث خلل في الخدمة أو انقطاعها.
تقديم التعليمات الالزمة حول نشر خطة استمرارية األعمال لمنصة نفيس.

التعريف بخطة استمرارية األعمال ومبادئ تطبيقها
1

تعريف خطة استمراية األعمال

هــي خطــة تســاعد علــى ضمــان اســتمرارية عمليــات األعمــال خــال أوقــات الطــوارئ أو الكــوارث أو
فــي حالــة تعــذر الوصــول لمنصــة نفيــس.

2

مبادئ تطبيق خطط استمرارية األعمال
.1

عنــد وضــع خطــة اســتمرارية األعمــال يقــوم أطــراف العالقــة التأمينيــة بتحديــد جميــع

التهديــدات التــي يمكــن أن تكــون سـ ً
ـببا فــي إيقاف ســير العمــل المنتظم ،ويجــب على مقــدم الرعاية
الصحيــة االلتــزام باآلليــة المعتمــدة مــن قبــل شــركة التأميــن الصحــي أو شــركة إدارة المطالبــات.
.2

يجــب أن تلتــزم شــركة التأميــن الصحــي وشــركة إدارة المطالبــات بالمحافظــة علــى

اســتمرار تقديــم الخدمــات التــي تتــم فـ ً
ـورا للمريــض فــي حــال حــدوث أي خلل فــي الخدمــات المقدمة
والتــي ســتؤثر بشــكل ســلبي علــى تجربتــه فــي تلقي العــاج وفقـ ًـا لتعميــم “تغطيــة الحــاالت الطارئة
للمؤمــن لهــم” رقــم (.)1832
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.3

بالنســبة للخدمــات التــي يجــب أن تتــم فـ ً
ـورا مثــل طلــب الموافقــة المســبقة والتــي

ســيتم إجراؤهــا خــال فتــرة حــدوث الخلــل ،فإنــه فــي حالــة االلتــزام بخطــة اســتمرارية العمــل مــن قبــل
مقــدم خدمــة الرعايــة الصحيــة فإنــه اليلزمــه تقديمهــا مــرة أخــرى عنــد اســتعادة الخدمــة خــال منصــة
نفيــس ،ولكــن يجــب تضميــن الرقــم المرجعــي للمعامــات التــي تمــت معالجتهــا فــي المطالبــات
عنــد اســتعادة الخدمــة.
.4

بالنســبة للخدمــات التــي اليجــب أن تتــم فـ ً
ـورا فإنه يجــب على أطــراف العالقــة التأمينية

رفــع المعامــات مثــل المطالبــات وإشــعارات الدفــع عنــد اســتعادة الخدمــة وعمــل منصــة نفيــس،
وفــي حــال كان الخلــل مــن أحــد أنظمــة أطــراف العالقــة التأمينيــة فإنــه مــن الممكــن للطــرف الــذي
ال يواجــه مشــاكل فــي نظامــه إرســال هــذا النــوع مــن المعامــات لنفيــس وذلــك ألن النظــام يمكنــه
تخزيــن المعامــات والتحقــق مــن صحتهــا حتــى اســتعادة الخدمــة واســتكمال إجراءاتهــا.

*الجدول أدناه يلخص تصنيف المعامالت واإلجراء المتبع لكل نوع
أصحاب مصلحة
نفيس

المعامالت

طلب التحقق من
األهلية
مقدم خدمة

طلب الموافقة

الرعاية الصحية

المسبقة

تقديم
المطالبة

االستجابة لطلب
التحقق من األهلية

شركة التأمين
الصحي أو شركة

االستجابة لطلب
الموافقة المسبقة

التصنيف

ً
فورا
تتم

ً
فورا
تتم

ً
فورا
ال تتم

ً
فورا
تتم

ً
فورا
تتم

إدارة المطالبات

• االلتزام بخطة استمرارية العمل.
• ال يلزم تقديم معاملة الموافقة
المسبقة والتحقق من األهلية على
منصة نفيس عند استعادة الخدمة
ولكن يجب تضمين الرقم المرجعي
للمعامالت التي تمت خارج نفيس
وقت انقطاع الخدمة.
• االلتزام بخطة استمرارية العمل.
• يلزم تقديم المطالبة على منصة
نفيس عند استعادة الخدمة إذا لم
يسبق تقديمها.
• االلتزام بخطة استمرارية العمل.
• ال يلزم االستجابة لطلب التحقق من
األهلية أو طلب الموافقة على منصة
نفيس عند استعادة الخدمة ولكن يلزم
تزويد شبكة مقدمي الرعاية الصحية
باألرقام المرجعية الخاصة بالمعامالت
التي تتم وقت انقطاع الخدمة.

إشعار الدفع

ً
فورا
ال تتم

• االلتزام بخطة استمرارية العمل.
• يلزم الرد على المطالبة وتقديم إشعار
الدفع على منصة نفيس عند استعادة
الخدمة إذا لم يسبق عمل ذلك.

الحوالة المالية

ً
فورا
ال تتم

• االلتزام بخطة استمرارية العمل.
• يلزم إجراء الحوالة المالية عند
استعادة الخدمة.

للمطالبة
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اإلجراءات المتبعة عند انقطاع خدمة منصة نفيس
في حالة انقطاع الخدمة المجدول:
ً
صباحــا 4.00 -
ســيقوم مشــغل الخدمــة بجدولــة انقطاعــات الخدمــة بيــن الســاعة 12.00
ً
صباحــا.
ســيقوم المشــغل بإشــعار كل مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة وشــركات التأميــن الصحــي
وشــركات إدارة المطالبــات قبــل انقطــاع الخدمــة المخطــط لــه مــن خــال ســفراء نفيــس عــن
طريــق البريــد اإللكترونــي قبــل خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ و وقــت البــدء المخطــط لهمــا
مــع توجيــه مقدمــي الرعايــة الصحيــة للبــدء باســتخدام خطــة اســتمرارية األعمــال المعتمــدة
مــن قبــل شــركات التأميــن الصحــي وشــركات إدارة المطالبــات لضمــان ســير المعامــات
بسالســة ودون تأخيــر.
في حالة انقطاع الخدمة الغير مجدول:
ســيقوم مشــغل الخدمــة بإبــاغ جميــع أطــراف العالقــة التأمينيــة بشــكل عاجــل عــن طريــق
البريــد اإللكترونــي مــن خــال ســفراء نفيــس حــال انقطــاع خدمــة المنصــة ،وذلــك بهــدف بــدء
شــركات التأميــن الصحــي وشــركة إدارة المطالبــات بتوجيــه مقدمــي الرعايــة الصحيــة للبــدء
باســتخدام خطــة اســتمرارية األعمــال المعتمــدة مــن قبلهــم.
ســيقوم المشــغل باســتقبال المكالمــات مــن خــال مركــز االتصــال الموحــد لنفيــس عــن
طريــق .920033808
فــي حــال عــودة عمــل منصــة نفيــس ســيقوم المشــغل بإبــاغ جميــع أطــراف العالقــة
التأمينيــة عــن عــودة عمــل المنصــة.
الحــد األدنــى لمتطلبــات خطــة اســتمرارية األعمــال لشــركة التأميــن الصحــي وشــركة إدارة
المطالبــات
في حالة انقطاع الخدمة المجدول:
ً
ً
صباحا.
صباحا 4.00 -
يجب جدولة انقطاعات الخدمة بين الساعة 12.00
يجــب إخطــار مركــز االتصــال الموحــد لنفيــس عــن طريــق رقــم الهاتــف  920033808وإرســال
بريــد إلكترونــي عبــر  onboarding@cchi.gov.saللحصــول علــى الموافقــة قبل البــدء بإجراءات
انقطــاع الخدمــة المجدول.
يجــب إشــعار مقــدم الرعايــة الصحيــة قبــل انقطــاع الخدمــة المخطــط لــه عــن طريــق البريــد
اإللكترونــي قبــل خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ و وقــت البــدء المخطــط لهمــا مــع تحديــد اآللية
المتبعــة لمقدمــي الرعايــة الصحيــة لضمــان ســير المعامــات بسالســة ودون تأخيــر.
يجــب أن تلتــزم شــركات التأميــن الصحــي وشــركات إدارة المطالبــات بالتواصــل مــع ســفراء
نفيــس فــي شــبكة تقديــم الرعايــة الخاصــة بهــم فيمــا يتعلــق بذلــك.
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في حالة انقطاع الخدمة الغير مجدول:
يجــب علــى شــركات التأميــن وشــركات إدارة المطالبــات إرســال إشــعار فــوري لمقدمــي
الرعايــة الصحيــة عبــر ســفراء نفيــس فــور حصــول االنقطــاع الغيــر مجــدول يوضــح المعامــات
التــي تأثــرت بانقطــاع الخدمــة عــن طريــق البريــد اإللكترونــي لتجنــب تعطــل العمليــات
وتقليــل تأثيــر التأخيــر علــى المرضــى.
يجــب علــى شــركات التأميــن وشــركات إدارة المطالبــات إخطــار مركــز االتصــال الموحــد
لنفيــس عــن طريــق رقــم الهاتــف  920033808وإرســال بريــد إلكترونــي عبــر @onboarding
.cchi.gov.sa
يجــب علــى شــركات التأمين الصحــي وشــركات إدارة المطالبات تحديد اآللية التي ســيتبعها
مقدمــي الرعايــة الصحيــة إلجــراء التعامــات بشــكل ســلس ودون تأخيــر ويلــزم تمكيــن مقــدم
الرعايــة الصحيــة مــن إجــراء خدمتــي التحقــق مــن األهليــة والموافقــة المســبقة باســتخدام
قنــاة أخــرى علــى ســبيل المثــال بوابــة إلكترونيــة أو بريــد إلكترونــي أو خــط هاتــف.
يجــب علــى شــركات التأميــن الصحــي وشــركات إدارة المطالبــات تقديــم قنــاة اتصــال
مفتوحــة بمــا فيهــا خــط ســاخن وبريــد إلكترونــي يعمــل علــى مــدار الســاعة وطــوال أيــام
األســبوع.
الحد األدنى لمتطلبات خطة استمرارية األعمال لمقدمي الرعاية الصحية
في حالة انقطاع الخدمة المجدول:
ً
ً
صباحا.
صباحا 4.00 -
يجب جدولة انقطاعات الخدمة بين الساعة 12.00
يجــب إخطــار مركــز االتصــال الموحــد لنفيــس عــن طريــق رقــم الهاتــف  920033808وإرســال
بريــد إلكترونــي عبــر .onboarding@cchi.gov.sa
يجــب إشــعار شــركات التأميــن الصحــي وشــركات إدارة المطالبــات قبــل انقطــاع الخدمــة
المخطــط لــه عــن طريــق البريــد اإللكترونــي قبــل خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ و وقــت البــدء
المخطــط لهمــا ،كمــا يجــب أن يلتــزم مقدمــي الرعايــة الصحيــة بخطــط اســتمرارية األعمــال
التــي حددتهــا شــركة التأميــن الصحــي أو شــركة إدارة المطالبــات لضمــان ســير المعامــات
بسالســة ودون تأخيــر.
يجــب أن يلتــزم مقدمــي الرعايــة الصحيــة بالتواصــل مــع ســفراء نفيــس في شــركات التأمين
الصحــي وشــركات إدارة المطالبــات فيمــا يتعلق بذلك.
في حالة انقطاع الخدمة الغير مجدول:
يجــب علــى مقدمــي الرعايــة الصحيــة إرســال إشــعار فــوري لشــركات التأميــن الصحــي
وشــركات إدارة المطالبــات فــور حصــول االنقطــاع الغيــر مجــدول عبــر ســفراء نفيــس يوضــح
المعامــات التــي تأثــرت بانقطــاع الخدمــة عــن طريــق البريــد اإللكترونــي لتجنــب تعطــل
العمليــات وتقليــل تأثيــر التأخيــر علــى المرضــى.
يجــب علــى مقدمــي الرعايــة الصحيــة إخطــار مركــز االتصــال الموحــد لنفيــس عــن طريــق
رقــم الهاتــف  920033808وإرســال بريــد إلكترونــي عبــر .onboarding@cchi.gov.sa
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يجــب أن يلتــزم مقدمــي الرعايــة الصحيــة بخطــط اســتمرارية األعمــال التــي حددتهــا شــركة
التأميــن الصحــي أو شــركة إدارة المطالبــات لضمــان ســير المعامــات بسالســة ودون
تأخيــر ،كمــا يجــب أن يلتــزم مقــدم الرعايــة الصحيــة مــن إجــراء خدمتــي التحقــق مــن األهليــة
والموافقــة المســبقة باســتخدام قنــاة أخــرى علــى ســبيل المثــال بوابــة إلكترونيــة أو بريــد
إلكترونــي أو خــط هاتــف.
المســؤوليات المترتبــة علــى شــركات التأميــن و شــركات إدارة المطالبــات عنــد اســتعادة
الخدمــة وانتهــاء العمــل بخطــة اســتمرارية األعمــال
إرســال إشــعار فــوري لمقدمــي الرعايــة الصحيــة عبــر ســفراء نفيــس فــور اســتعادة الخدمــة
وانتهــاء العمــل بخطــة اســتمرارية األعمــال عــن طريــق البريــد اإللكترونــي.
إخطــار مركــز االتصــال الموحــد لنفيــس باســتعادة الخدمــة وانتهــاء العمــل بخطــة اســتمرارية
األعمــال عــن طريــق رقــم الهاتــف  920033808وإرســال بريــد إلكترونــي عبــر @onboarding
.cchi.gov.sa
علــى شــركات التأميــن الصحــي وشــركات إدارة المطالبــات الوفــاء بجميــع الموافقــات
الشــفهية التــي تمــت خــال وقــت االنقطــاع.
التحديث والنشر لخطة استمرارية األعمال
يتعيــن على شــركات التأمين الصحي وشــركات إدارة المطالبــات تقديم خططهم المعتمدة
الســتمرارية األعمــال لمجلــس الضمــان الصحــي عبــر البريــد اإللكترونــي onboarding@cchi.
 gov.saليكــون مجلــس الضمــان الصحــي علــى علــم بالضوابــط التشــغيلية التــي ســيتم
تنفيذهــا.
كل الخطــط المتعلقــة باســتمرارية العمــل لشــركات التأميــن الصحــي وشــركات إدارة
المطالبــات ســيتم نشــرها وتوفيرهــا للتنزيــل مــن بوابــة اإلعــداد والتأهيــل لمنصــة نفيــس.
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األحكام اإلجرائية رقم  )PN 02( 2المدد الزمنية للفوترة والدفع
يهــدف إلــى إيضــاح المــدد الزمنيــة للفوتــرة لــكل مــن شــركات التأميــن الصحــي ومقدمــي
الخدمــات الصحيــة علــى المعامــات المتعلقــة بالتأميــن الصحــي فــي نفيــس ،والمــدد
الزمنيــة الملزمــة علــى شــركات التأميــن الصحــي لســداد المقابــل المالــي (الرســوم) لمشــغل
الخدمــة.

تمهيد
جميــع المعلومــات والعمليــات بيــن شــركة التأميــن الصحــي ومقــدم الخدمــة الصحيــة
ســتتم مــن خــال منصــة نفيــس وبمــا أنــه يجــب إجراؤهــا خــال مــدد زمنيــة محــددة كمــا هــو
مذكــور فــي الالئحــة التنفيذيــة لمجلــس الضمــان الصحــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،رفــع
المطالبــة خــال مــدة زمنيــة ال تتجــاوز  30يــوم ،وتســوية المطالبــات خــال مــدة زمنيــة ال تتجاوز
 30يــوم ،وعليهــا ســيقوم مجلــس الضمــان الصحــي بمراقبــة االمتثــال لهــذه المــدد الزمنيــة
والبحــث فــي بيانــات المطالبــات لتحديــد الممارســات التــي تشــير إلــى احتماليــة حــدوث
احتيــال أو تأخيــر أو إســاءة اســتخدام للنظــام مــن قبــل شــركات التأميــن الصحــي وشــركات
إدارة المطالبــات أو مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة

المدد الزمنية للمطالبة و التسوية ألطراف العالقة التأمينية
يجب على جميع أطراف العالقة التأمينية االلتزام بالمدد الزمنية الموضحة أدناه:
1

إشــارة للمــادة رقــم ( )90مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام الضمــان الصحــي البنــد رقــم ،7

يجــب أن يلتــزم مقــدم الخدمــة برفــع المطالبــات إلــى شــركة التأميــن مباشــرة أو مــن خــال
شــركات إدارة مطالبــات التأميــن الصحــي ( )TPAمــن خاللــه مباشــرة أو مــن خــال شــركة إدارة
دورة اإليــرادات ( )RCMخــال مــدة ال تزيــد عــن  30يــوم كحــد أقصــى مــن تاريــخ الحصــول علــى

ً
ضمنـا شـركة التأميـن ،أو
الخدمة ،وذلـــك مـــا لـــم يكـن تجـاوز تلـك المـدة قـد ارتضتـه صراحـة أو
كان راجعــ ًـا إلـى عـذر مقبـول.
 2إشــارة للمــادة رقــم ( )90مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام الضمــان الصحــي البنــد رقــم  ،8يجب
أن تلتــزم شــركة التأميــن أو شــركة إدارة المطالبــات ( )TPAبتســـوية وســداد مطالبـــات مقـــدم
الخدمـــة المكتملــة والمقبولــة خــال مـــدة ال تزيـــد عــن  30يـــوم مــن تاريــخ اســتالم المطالبات.
وتشــمل المطالبــات المقبولــة جزئيــا.
3

تلتــزم شــركة التأميــن الصحــي بســداد الفواتيــر الشــهرية الصــادرة مــن مشــغل الخدمــة

خــال مــدة أقصاهــا  30يــوم مــن تاريــخ الفاتــورة.
90
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الفواتير والدفع:
ســتقوم مشــغل الخدمــة بإصــدار فواتيــر شــهرية لشــركات التأميــن الصحــي بإجمالــي
المبالــغ المســتحقة وتكــون شــاملة لقيمــة الضريبــة المضافــة كمــا هــو موضــح فــي التعميم
رقــم  )PD03( 3ويجــب علــى شــركات التأميــن الصحــي تحويــل إجمالــي المبالــغ المســتحقة
التــي تــم تحريــر فواتيــر لهــا خــال  30يــوم مــن تاريــخ الفاتــورة.
ســيتم احتســاب المقابــل المالــي (الرســوم) الســتخدام منصــة نفيس فــي المراحل الرئيســية
إلطالقهــا ،ابتـ ً
ـداء مــن ينايــر 2021م حســب اآلليــة الموضحــة فــي اإلشــعار رقــم .)GC04( 4

عدم الدفع:
فــي حــال عــدم دفــع شــركات التأميــن الصحــي الفواتيــر خــال اإلطــار الزمنــي المحــدد ســيتم
اتبــاع اآلتــي:
ً
يومــا مــن تاريــخ الفاتــورة،
فــي حالــة عــدم قيــام شــركة التأميــن الصحــي بالدفــع خــال 30
فســيتم إصــدار تحذيــر كتابــي أول علــى الفــور مــن مجلــس الضمــان الصحــي إلــى شــركة
التأميــن الصحــي.
ً
يومــا مــن تاريــخ الفاتــورة،
فــي حالــة عــدم قيــام شــركة التأميــن الصحــي بالدفــع خــال 60
ـان علــى الفــور مــن مجلــس الضمــان الصحي إلــى شــركة التأمين
ســيتم إصــدار تحذيــر كتابــي ثـ ٍ
الصحــي.

ً
يومــا مــن تاريــخ الفاتــورة،
إذا لــم تلتــزم شــركة التأميــن الصحــي فــي الســداد خــال 90
ً
فــورا ب:
فســيقوم مجلــس الضمــان الصحــي
إيقــاف تأهيــل شــركة التأميــن الصحــي عــن إصــدار وثائــق تأميــن صحيــة جديــدة مــع عــدم
إيقــاف قــدرة شــركة التأميــن الصحــي علــى معالجــة المطالبــات بموجــب سياســات التأميــن
الحاليــة.
تقديــم شــكوى ضــد شــركة التأميــن الصحــي إلــى لجنــة النظــر فــي مخالفــات أحــكام نظــام
الضمــان الصحــي.
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إجراءات التهيئة والتأهيل
لمنصة نفيس
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نظرة عامة على إجراءات التأهيل
باإلشــارة إلــى تعميــم رقــم ( )GC04والخــاص بالخطــة التنفيذيــه إلطــاق منصــة نفيــس يجــب
علــى المشــاركين فــي قطــاع التأميــن الصحــي االمتثــال تدريجيـ ًـا فــي منصــة نفيــس حســب
ً
وبنــاء عليــه ســيتم مراقبــة مــدى تقــدم المعامــات التأمينيــة المنفــذة
الخطــة المعتمــدة،
فــي منصــة نفيــس بشــكل دوري.

كيف تصنف المنشأة ؟
ً
بنــاء
ســيتم تصنيــف المنشــأة
علــى عــدد العمليــات التأمينيــة
المنفــذة فــي منصــة نفيــس
كالتالــي( :األداء المثالــي ،أداء
بحاجــة إلــى تحســين ،قصــور فــي
األداء ،أداء ضعيــف).

كيفية االستعالم عن حالة المنشأة؟
كيف يقاس تقدم المنشأة؟
ُتســتخدم قاعدة بيانات التأميــن
الصحيــة ( )MDSكحــد أدنــى
أساســي للمشــاركين الحالييــن
فــي قطــاع التأميــن الصحــي
مــع األخــذ فــي االعتبــار أن كل

ســيتلقى المشــارك تقريــر دوري
موضــح فيــه مــدى التقــدم
(ســيعتمد تكــرار مشــاركة التقريــر
علــى حســب نــوع المعاملــة
التأمينيــة).

جهــة قائمــة بشــكل منفصــل
بغــض النظــر عمــا إذا كانــت جــزء
مــن مجموعــة.

ما اإلجراءات المترتبة على
المنشأة ؟

ماذا لو كان مستوى التقدم غير
متى تبدأ مرحلة قياس المنشأة ؟ مستقر ومتذبذب؟
لــن تكــون المؤسســة مؤهلــة

مجلــس الضمــان الصحــي ســيقرر
اإلجــراء الــذي ســيتم اتخــاذه بحــق

تبــدأ فــي أول يــوم تــم

ً
بنــاء علــى
المنشــأة المشــاركة

فيــه

المنشــأة

اللوائــح واإلجــراءات المذكــورة
ً
الحقــا وذلــك حســب تقــدم

بنجــاح مــع منصــة نفيــس.

ارتبــاط

للحصــول علــى حوافــز تطبيــق
المقابــل المالــي (الرســوم).

المنشــأة.
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حدود المعامالت:
سيتم مشاركة التقارير بشكل دوري وذلك حسب نوع المعامالت كالتالي:
نوع المعاملة

األهلية

مصدر البيانات
شركات التأمين وشركات
إدارة المطالبات

تكرار التقارير

ً
أسبوعيا

نوع البيانات
عدد الخدمات المصرح
ً
مسبقا والخدمات
بها
ً
مسبقا
الغير مصرح بها

الموافقة
المسبقة

مجلس الضمان الصحي

ً
شهريا

عــدد الخدمــات التــي تــم
رفــع موافقــة مســبقة
لهــا

مطالبة

مجلس الضمان الصحي

مرة كل

الخدمات التي تم رفع

شهرين

المطالبة لها

طريقة العملية
الحسابية

متوسط السنوات الثالث الماضية مقسمة إلى ربع سنوي ،شهري ،أسبوعي

+ 2%
-

نظرة عامة على حاالت التقدم:
تم تصنيف مستويات المنشأة المشاركة ومواءمتها من كل نوع عملية تأمينية
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مستويات المخالفات
تــم تحديــد مســتويات المخالفــات لتوضيــح اإلجــراءات المتخــذة فــي حالة عــدم اإللتــزام بالخطة
التدريجيــة و بنــاء علــى تقاريــر مســتوى التقــدم لــكل منشــأة كمــا هــو موضــح فــي (قســم
المخالفــات والعقوبــات ص.)42

1

2

3

أداة بحاجة

قصور في

أداء

إلى تحسين

األداء

ضعيف

التأخر في الربط مع المنصة
تــم تحديــد المراحــل التــي بحاجــة إلــى تقــدم بشــكل أكبــر حتــى يتســنى التســجيل بشــكل كامل
فــي منصــة نفيس.
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تقرير التقدم لمؤشرات األداء الرئيسية
التعريف

اسم المؤشر

إجــراء التعامــات التأمينــة مــن خــال المنصــة  ،وتمثــل النســب
المئويــة إلجمالــي المعامــات فــي منصــة نفيــس التــي يجــب
القيــام بهــا مــن خــال نفيــس لجميــع المنشــآت علــى النحــو التالي
 #أول  3أشــهر :طلــب األهليــة كعمليــة أساســية للتعامــات
 %استخدام منصة
نفيس

التأمينيــة بنســبة .100%
#الشــهر الرابــع :عمليــات طلب األهليــة  70٪والموافقة المســبقة
 30٪مــن التعامــات التأمينية.
الشــهر الخامــس :عمليــات األهليــة  40٪والموافقــة المســبقة
 60٪مــن التعامــات التأمينيــة.
 #مــن الشــهر الســادس :عمليــات األهليــة  ، 10٪والموافقــة
المســبقة  40٪و المطالبــات  50٪مــن التعامــات التأمينيــة.
إجــراء عمليــات طلــب األهليــة مــن خــال المنصــة علــى النحــو
التالــي
 #أول  3أشــهر :عمليــات طلــب األهليــة كعمليــة أساســية
للتعامــات التأمينيــة بنســبة 100٪

 %طلب االهلية

#الشــهر الرابــع :عمليــات طلــب األهليــة  70٪مــن التعامــات
التأمينيــة.
#الشهر الخامس:عمليات األهلية  40٪من التعامالت التأمينية.
 #ابتداء من الشهر السادس :عمليات األهلية  10٪من التعامالت
التأمينية.

إجراء عمليات الموافقة المسبقة على النحو التالي
#الشــهر الرابــع :عمليــات الموافقــة المســبقة  30٪مــن التعامالت
 %الموافقة
المسبقة

التأمينية.
#الشــهر الخامــس :عمليــات الموافقــة المســبقة  60٪مــن
التعامــات التأمينيــة.
#ابتــداء مــن الشــهر الســادس :عمليــات الموافقــة المســبقة 40٪
مــن التعامــات التأمينية.
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إجراء عمليات المطالبة على النحو التالي
 %المطالبة

 #ابتــداء مــن الشــهر الســادس :عمليــات المطالبــات  50٪مــن
التعامــات التأمينيــة.

اكتمال التدريبات
تطبق اإلجراءات التالية في حال كان التقدم بطيء أو اليوجد تقدم في التدريبات.

إنـــــــــذار

إنــذار المشــترك بالمخالفــة المرتكبــة وبيــان مــدة تالفيهــا عبــر البريــد اإللكتروني
مــع إشــعار بالمــدة المحــددة للتصحيح.

اجتمـــــاع االجتماع مع المدير التنفيذي للجهة المخالفة.

آخر إشعار

إذا لــم يتــم تصحيــح المخالفــة خــال المــدة المحــددة ,فســيتم إرســال بريــد
إلكترونــي آخــر مــع إشــعار بنصــف المــدة التــي تــم تحديدهــا فــي المرحلــة
األولــى ،وإال تــم االنتقــال إلــى المرحلــة التاليــة.

إعـفـــــاء

ســتعفى الجهــة المخالفــة مــن التخفيــض للمقابــل المالــي بعــد إكمــال 6
أشــهر.

اكتمال مرحلة جاهزية المنشأة (صالحية الربط)
تطبق اإلجراءات التالية في حال كان التقدم بطيء أو اليوجد تقدم في الربط التقني/
الطبي.
إنـــــــــذار

إنــذار المشــترك بالمخالفــة المرتكبــة وبيــان مــدة تالفيهــا عبــر البريــد اإللكتروني
مــع إشــعار بالمــدة المحــددة للتصحيــح واالجتمــاع مــع نائــب المديــر التنفيــذي
للجهــة المخالفــة.
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اجتمـــــاع

االجتماع مع المدير التنفيذي للجهة المخالفة.

آخر إشعار

إذا لــم يتــم تصحيــح المخالفــة ،فســيتم إرســال بريــد إلكترونــي آخــر مــع إشــعار
مدتــه  5أيــام عمــل ،وإال تــم االنتقــال إلــى المرحلــة التاليــة.

إعـفـــــاء

ســتعفى الجهــة المخالفــة مــن التخفيــض للمقابــل المالــي بعــد إكمــال 6
أشــهر.

اكتمال مرحلة التفعيل (صالحية الربط)
تطبق اإلجراءات التالية في حال كان التقدم بطيء أو اليوجد تقدم في مرحلة التنفيذ.

إنـــــــــذار

إنــذار المشــترك بالمخالفــة المرتكبــة وبيــان مــدة تالفيهــا عبــر البريــد
اإللكترونــي مــع إشــعار بالمــدة المحــددة للتصحيــح.

اجتمـــــاع

االجتماع مع المدير التنفيذي للجهة المخالفة.

إعـفـــــاء

ســتعفى الجهــة المخالفــة مــن التخفيــض للمقابــل المالــي بعــد إكمــال 6
أشــهر.
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تذبذب أو عدم استمرارية تنفيذ العمليات التأمينية
جميــع العمليــات تعكــس التــزام الجهــة باســتخدام منصــة نفيــس ،وفــي حــال وجــود قصــور
فــي تنفيــذ العمليــات المنفــذة فــي فتــرة معينــة ســيتم مالحظتــه وإشــعار الجهــة كالتالــي:

3rd

1st

1

المخالفة 1.1

2

المخالفة 1.2

3

ستصبح الرسوم مقدار  1%بعد إكمال الشهر االسادس

2nd
ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ

اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ

اﻟﺒﺪاﻳﺔ

 6أﺷﻬـــﺮ

اﻟﺒﺪاﻳﺔ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ

1

المخالفة 2.2

2

المخالفة 2.3

3

ستصبح الرسوم مقدار  1%بعد إكمال الشهر االسادس

2nd

1st

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻷول
وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ

 6أﺷﻬـــﺮ

اﻟﺒﺪاﻳﺔ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ

1

المخالفة 3.1

2

ستصبح الرسوم مقدار  1%بعد إكمال الشهر االسادس

1

المخالفة 4.1

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ورﻓﻊ
ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ

 12ﺷﻬـــــــﺮ

اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ

لكل فترة زمنية مستوى محدد من المخالفات
فــي حــال تكــرار المخالفــة للمــرة الثانيــة فــي نفــس الفتــرة الزمنيــة فإنــه ســيتم االنتقــال
إلــى المرحلــة التاليــة
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