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إشعار تفعيل أحكام المنصة الوطنية لخدمات تبادل المعلومات الصحية (نفيس)
المنشور رقم  5لسنة )GC05-2021( 2021
موضوع هذا المنشور

المراقبة واالمتثال :المواعيد النهائية لربط رموز الخدمات الصحية غير
القياسية بالرموز الطبية الموحدة لمنصة نفيس والتحقق من قائمة
الخدمات المحدثة.

تطبيق هذا المنشور

ينطبق هذا المنشور على جميع المشاركين في سوق التأمين الصحي
الذين يقدمون منتجات وخدمات التأمين الصحي أو خدمات الرعاية الصحية
في المملكة العربية السعودية.

الغرض من هذا المنشور

يهدف هذا المنشور إلى اإلعالن عن الموعد النهائي لربط الرموز الطبية
من قبل مقدمي الرعاية الصحية والتحقق من قائمة الخدمات مع شركات
التأمين الصحي.

تاريخ النشر
هذه الوثيقة تستبدل

ال ينطبق

تم استبدال هذه الوثيقة بـ

ال ينطبق

التاريخ الفعلي لهذا المنشور

فورا عند النشر

المهلة المخصصة للتنفيذ

 11مارس 2021

أهداف هذا المنشور




التأكيد على أن يوم  11مارس  2021كموعد نهائي لتسليم قوائم الخدمات التي تم ربطها مع الرموز المعتمدة
لمنصة نفيس والتي تم اإلعالن عنها في التعميم رقم  2لسنة  2020وتم تحديثها في التعميم رقم  4لسنة
 2020إلى مقدمي الرعاية الصحية ،شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات.
التأكيد على الموعد النهائي لشركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات إلكمال عملية التحقق من قائمة
الخدمات التي تم تحديثها من قبل مقدمي الرعاية الصحية.

ماذا يقصد بعملية التحقق من قائمة الخدمات التي تم تحويلها الى الرموز الطبية المعتمدة لمنصة نفيس؟

بعد أن يقوم مقدم الخدمة بتحويل رموز الخدمات الصحية الحالية إلى الرموز المعتمدة لمنصة نفيس ،يجب أن يتم إرسال
قائمة الخدمات المحدثة إلى شركات التأمين وشركات ادارة المطالبات إلكمال عملية التحقق من القائمة المحدثة وموائمتها
بين الطرفين تمهيداً لبدء التعامالت التأمينية عبر نفيس .هذه العملية تهدف لموائمة رموز الخدمات الجديدة .أدناه جدول
إرشادي يوضح الحد األدنى من البيانات األساسية الالزم تقديمها من قبل مقدم الخدمة إلى شركة التأمين الصحي وشركات
ادارة المطالبات:

رموز الخدمات
القديمة

←

رموز نفيس
الجديدة

وصف رموز
الخدمات القديمة

←

وصف رموز
نفيس الجديدة

1

دور مقدمي الرعاية الصحية

يجب على كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية تسليم قوائم الخدمات التي تم تحويلها الى الرموز الطبية المعتمدة لمنصة
نفيس لكل شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات المتعاقدين معهم.
دور شركات التأمين الصحي أو شركات إدارة المطالبات

يجب على شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات إكمال عملية التحقق من قائمة الخدمات المحدثة التي تم
استالمها من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

التأكيد على اكتمال عملية التحقق من قبل شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات

يجب على شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات إبالغ مجلس الضمان الصحي التعاوني باكتمال عملية التحقق
التي تمت بينهم وبين مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتعاقدين معهم ،وذلك من خالل االستجابة لنماذج متابعة التحقق
التي سوف ترسل لسفراء نفيس عبر البريد اإللكتروني خالل فترة التحقق قبل تاريخ  11مارس .2021

التعامل مع عدم االمتثال

قد يؤدي عدم امتثال المشاركين في سوق التأمين الصحي بإلتزامهم إكمال متطلبات منصة نفيس خالل المدة المحددة لها
تعرضهم للعقوبات الوارد ذكرها في الالئحة التنفيذية لنظام مجلس الضمان الصحي التعاوني.

ألي استفسارات تتعلق بهذه األحكام ،يرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي  onboarding@cchi.gov.saأو
االتصال بمركز اتصال نفيس 920004299
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