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إشعار تفعيل أحكام المنصة الوطنية لخدمات تبادل المعلومات الصحية (نفيس)
اإلشعار رقم  ٤لسنة )GC04-2020( 2020
موضوع هذا اإلشعار

إشعار الخطة التنفيذية إلطالق منصة نفيس

تطبيق هذا اإلشعار

ينطبق هذا اإلشعار على جميع المشاركين في المرحلة األولى للتأهيل
على منصة نفيس (.)Wave 1

الغرض من هذا اإلشعار

يهدف هذا اإلشعار إلى إبالغ المشاركين في سوق التأمين الصحي
بالخطة التنفيذية إلطالق منصة نفيس والمقابل المالي الستخدام
المنصة.

تاريخ النشر

 11يناير 2021م

هذه الوثيقة تحدث

ال ينطبق

هذه الوثيقة تستبدل

ال ينطبق

تاريخ نفاذ اإلشعار

فورا عند النشر

المهلة المخصصة للتنفيذ

ال ينطبق

تمهيد:
إشارة إلى قرار مجلس الضمان الصحي التعاوني بجلسته رقم  112و تاريخ 2020/12/27م بالموافقة على إطالق برنامج
نفيس في العام 2021م ابتدا ًء من يناير ،و تأكيداً على ضرورة االلتزام بأداء جميع التعامالت التأمينية من خالل منصة نفيس،
وجب توضيح المراحل الرئيسية لتفعيل المنصة و الضوابط والممكنات الالزمة لتفعيل كل مرحلة ،والتي سيتم توضيحها في
هذا اإلشعار.

هدف هذا اإلشعار:
يهدف هذا اإلشعار إلبالغ المشاركين في سوق التأمين الصحي في المراحل الرئيسية إلطالق المنصة وآلية تطبيق
المقابل المالي المترتبة على االستخدام ،ابتدا ًء من يناير 2021م .كما يوضح آليات الربط الستخدام المنصة من خالل الربط
اإللكتروني المباشر مع منصة نفيس أو استخدام البوابة االلكترونية .

المراحل الرئيسية إلطالق منصة نفيس:
يتم تفعيل منصة نفيس وفقاً للمراحل الرئيسية للخطة التنفيذية للتفعيل ووفقاً للضوابط والممكنات لكل مرحلة:

 .1مرحلة اإلطالق التجريبي (من أكتوبر 2020م وحتى نهاية ديسمبر 2020م):
تم في هذه المرحلة اإلطالق التجريبي لمنصة نفيس ،وذلك مع مجموعة من المشاركين في سوق التأمين الصحي حيث
يهدف اإلطالق التجريبي إلى ضمان جاهزية و جودة وسالمة الخدمات المقدمة عبر المنصة.

1

 .2مرحلة اإلطالق الفعلي واالمتثال التدريجي بدون تطبيق المقابل المالي (إعتباراً من يناير 2021م حتى نهاية
يونيو 2021م):
اإلطالق الكامل لمنصة نفيس لمنشآت المرحلة األولى و سيتم إعمال التالي خالل هذه المرحلة:
 )1تفعيل منصة نفيس بشكل كامل للمنشآت المشاركة في المرحلة األولى بدون تطبيق المقابل المالي.
 )2التدرج باستخدام الخدمات التأمينية عبر المنصة لمنشآت المرحلة األولى ،وتكون نسبة مجموع التعامالت في نفيس
(على النحو الوارد في الجدول االسترشادي أدناه) و التي تمثل الحد االدنى لعدد العمليات التي يجب ان تحققها
المنشآت المرحلة األولى علماً أنه يجب عليها تحقيق  %100من تعامالتها التأمينية عبر منصة نفيس بنهاية شهر يونيو
2021م.
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جدول  1التدرج االسترشادي لتفعيل منصة نفيس

 )3سيتم مراقبة تعامالت المنشآت خالل هذه المرحلة ،وفي حالة عدم االلتزام بالتقدم في التدرج الوارد أعاله ،فسيتم
تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في اللوائح و التعليمات الصادرة عن المجلس بحق المنشأة المخالفة.
كما نود التأكيد بأنه يمكن ألي مقدم رعاية صحية المبادرة و إتمام تبني نفيس بشكل كامل في أي وقت قبل نهاية شهر يونيو
2021م

 )3مرحلة االمتثال الكامل وتطبيق جزئي للمقابل المالي (ابتدا ًء من يوليو 2021م وحتى نهاية ديسمبر
2021م):
سيتم احتساب المقابل المالي خالل هذه المرحلة الستخدام المنصة لكافة المطالبات المتبادلة عبر منصة نفيس بمقدار %0.50
من قيمة المطالبات كاالتي:
 %0.25 .iنسبة شركة التأمين الصحي من مبلغ كل مطالبة
 %0.25 .iiنسبة مقدم خدمات الرعاية الصحية من مبلغ كل مطالبة
بالنسبة للمنشآت المشاركة في المرحلة األولى لتفعيل المنصة؛ فإنه في حالة قيام أحد أطراف المعاملة التأمينية بإجراء
معامالت تأمينية خارج المنصة فيجب على الطرف الثاني رفض المعاملة حيث تعتبر مخالفة .وعليه سيتم تطبيق لوائح
اإلجراءات والتعليمات الصادرة من المجلس على المنشأة المخالفة.

 )4مرحلة االمتثال الكامل ورفع مقدار التطبيق الجزئي للمقابل المالي (ابتدا ًء من يناير 2022م وحتى
ديسمبر 2022م):
في هذه المرحلة سيستمر االلتزام الكامل بمنصة نفيس مع تطبيق مقابل مالي بمقدار  %1.50من قيمة المطالبات المتبادلة
عبر منصة نفيس كاالتي:
 %0.75 .iنسبة شركة التأمين الصحي من مبلغ كل مطالبة
 %0.75 .iiنسبة مقدم خدمات الرعاية الصحية من مبلغ كل مطالبة
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 )5مرحلة االمتثال الكامل وتطبيق كامل للرسوم (ابتدا ًء من يناير 2023م):
في هذه المرحلة سيستمر االلتزام الكامل بمنصة نفيس مع تطبيق كامل المقابل المالي حسب التعميم رقم  3تاريخ 12
نوفمبر  (PD03-2020) 2020حيث يكون المقابل المالي  2%عن كل مطالبة:
 %1 .iنسبة شركة التأمين الصحي من مبلغ كل مطالبة
 %1 .iiنسبة مقدم خدمات الرعاية الصحية من مبلغ كل مطالبة

االمتثال و االلتزام:
على كافة شركات التأمين الصحي ومقدمي الرعاية الصحية المشاركين في المرحلة األولى االلتزام الكامل باستخدام منصة
نفيس في جميع تعامالتهم التأمينية .كما يجب على شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات االمتثال الكلي و
االلتزام بمعالجة كافة المعامالت الواردة عبر المنصة من مقدمي الرعاية الصحية.

في حالة اختيار المنشأة عدم الربط االلكتروني المباشر أو عدم القدرة إلتمام الربط مع منصة نفيس:
ابتداء من يناير 2021م في حالة اختيار المنشأة عدم الربط االلكتروني المباشر أو تعذر عليها إتمام جاهزية الربط االلكتروني
المباشر مع منصة نفيس ،فيمكن استخدام بوابة نفيس اإللكترونية (والتي تتطلب مواصفات جاهزية أقل) ،وذلك لتفادي تطبيق
اللوائح و اإلجراءات الصادرة من المجلس على المنشأة المخالفة.

ألي استفسارات تتعلق بهذا التعميم ،يرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي ،Onboarding@cchi.gov.sa :أو
االتصال بمركز اتصال نفيس . 920004299
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