الصادر
التاريخ
الموافق

648
1442/03/26هـ
2020/11/12م

إشعار تفعيل أحكام
المنصة الوطنية لخدمات تبادل المعلومات الصحية (نفيس)
التعميم رقم  3لسنة )PD03-2020( 2020
موضوع هذا التعميم

المقابل المالي لمنصة نفيس

تطبيق هذا التعميم

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

الغرض من هذا التعميم

يوضح هذا التعميم المقابل المالي الستخدام منصة "نفيس" باعتبارها
الطريقة الوحيدة للتواصل بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية
الصحية فيما يخص المعامالت المتعلقة بالتأمين الصحي.
كما يوضح للمشاركين في السوق المعامالت المدرجة ،ودور مشغل
منصة نفيس ،وتفصيل المقابل المالي.

تاريخ النشر

 12نوفمبر 2020

هذه الوثيقة تستبدل

ال ينطبق

تم استبدال هذه الوثيقة بـ

ال ينطبق

تاريخ نفاذ التعميم

 12نوفمبر 2020

المهلة المخصصة للتنفيذ

ال ينطبق

أهداف هذا التعميم:


التعريف بشركة صحتي لخدمات تكنولوجيا المعلومات ("صحتي") ،ووصف دورها كمطور ومشغل ألنظمة خدمات
التأمين الصحي اإللكتروني وخدمات تبادل المعلومات الصحية المعروفة م ًعا باسم "نفيس".
بيان المقابل المالي الستخدام منصة نفيس.



تأكيد نوع المعامالت التي تخضع لهذا التعميم.



التعريف بمشغل منصة نفيس (شركة صحتي لخدمات تكنولوجيا المعلومات):
صحتي هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام  2014في المملكة العربية السعودية.
تعمل صحتي على تطوير وتشغيل منصة نفيس (الخدمات التأمينية و خدمات تبادل المعلومات الصحية) بالتنسيق مع مجلس
الضمان الصحي التعاوني والمركز الوطني للمعلومات الصحية.
خالل عملية التسجيل في منصة نفيس يتعين على كل مشارك في سوق التأمين الصحي االطالع والموافقة على الشروط
و األحكام الخاصة باستخدام منصة نفيس التي تحدد دور ومسؤولية األطراف المعنية ،حيث يقوم المشترك /أو من يفوضه
بالموافقة عليها إلكترونيا.

1

تفصيل المقابل المالي:
المقابل المالي الستخدام منصة نفيس يشكل  %2من 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 على كل مطالبة حسب قيمتها كاالتي:
 -1سيتم تحصيل المقابل المالي بواسطة شركة صحتي نياب ًة عن مجلس الضمان الصحي التعاوني.
 -2سيتم تحويل المقابل المالي إلى شركة صحتي من قبل شركات التأمين الصحي كاالتي:
 ستقوم شركة التأمين الصحي بدفع حصتها.
 ستقوم شركة التأمين الصحي بخصم نسبة مقدم خدمات الرعاية الصحية من قيمة المطالبة.
سيتم إصدار تعميم آخر لتوضيح التفاصيل الخاصة بهذا الجانب من حيث تاريخ التطبيق و آلية التنفيذ الحقاً.

المعامالت التي يجب إرسالها باستخدام منصة نفيس:
فيما
•
•
•
•
•
•
•

يلي المعامالت المتعلقة بالتأمين الصحي والتي يجب إرسالها من خالل منصة نفيس :
طلب األهلية.
االستجابة لطلب األهلية.
طلب الموافقة المسبقة.
االستجابة لطلب الموافقة المسبقة.
عملية المطالبة.
االستجابة للمطالبة.
الحواالت المالية.

يمكن العثور على القائمة كاملة في التحديث الفني رقم  2لسنة .)TU 02-2020) 2020

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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