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مجلس الضمان الصحي



على اإلشراف
ظام  تطبيق الن

اإلشراف و الرقابة
ين على شركات التأم

اإلشراف و الرقابة
ة على مقدمي الخدم

حماية حقوق
نالمستفيدي

هـ 1/5/1420وتاريخ ( 10/م)المرسوم الملكي رقم 

نشأة مجلس الضمان الصحي

لة هـــو  حـــة حكوميـــة  ات شخصـــية اعتباريـــة مســـتق
وتـاريخ ( 71)قـرار مجلـس الـوءراق رقـم أنشئت بمو ب 

ـــن  11/8/1999هــــ الموا ـــق 27/4/1420 م التـــي ت
ق علـــى انشـــاق مجلـــس بحـــدف اإلشـــراف علـــى تطبيـــ

ــر النظــام الضــمان الصــحي الت ــاوني صــحة برئاســة وءي
.وعضوية

المحام الرئيسية لمجلس الضمان الصحي



(ساما)تقديرات النمو  ي الناتج المحلي الس ودي من صندوق النقد الدولي ، التقارير السنوي عن التامين الصادرة من البنك المركزي الس وي 

حسب تقرير البنك المركزي2022حتى الربع الثالث من عام الف لي * 
(عمرة ، حج، ءيارة وسياحة)ءائر **

2010

مليار  8

مساهمة التأمين 
الصحي  ي الناتج 

%  0.44المحلي 

مستفيد مليون 3

2022

*مليار 24

مساهمة التأمين 
الصحي  ي الناتج

%0.8المحلي 

د مليون مستفي 11.5

2030

مليار 60

مساهمة التأمين 
الصحي  ي الناتج 

%2المحلي 

يد مليون مستف21.7

مليون ءائر33باإلضا ة لـ **

تغطية للحاالت 
الطارئة

(موظفي القطاع الخاص و م اليهحم)حجم نمو قطاع التأمين الصحي الخاص 
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2024-2020استراتيجية مجلس الضمان الصحي 



أهداف القطاع الصحي

تحسين  ودة وكفاقة 

الخدمات الصحية

ةت زيز السالمة المروري

تسحيل الحصول على 

الخدمات الصحية

اطر ت زيز الوقاية ضد المخ

الصحية 

النتائج االستراتيجيةمحاور الرؤيةمحاور الرؤية األهداف االستراتيجيةالمحاور االستراتيجية

ـــات المســـتحد  ة مـــن تمكـــين الفئ
يــة الحصــول علــى التغطيــة والحما

الكاملتين

تمكين
نالمستفيدي

ءيادة حماية المستفيد

ن الصحيضمان التغطية الف الة لمستفيدي التأمي

دمي تمكــين شــركات التــأمين ومقــ
الخــــــدمات مــــــن ر ــــــع مســــــتو  

 ــــود خــــدماتحم للمســــتفيدين بو 
تنظيمات وسياسات متطورة

قطاع ممكن
صتطوير تشري ات قطاع التأمين الصحي الخا

اطالق التكلفة مقابل الجودة والكفاقة

ار  ــي تحســين االســتدامة واالبتكــ
القطاع

ال مـــــل كجحـــــة تنظيميـــــة رائــــــدة  
ــــــة  ــــــديهحا القــــــدرة علــــــى المرون ول

والت لم

قطاع تحفزه 
الجودة

 حة تنظيمية
متطورة

كرة اطالق خدمات و منتجات تأمينية صحية مبت

ت زيز مراقبة القطاع 

تطوير الموارد المالية

تحسين الحوكمة الداخلية

تحسين م ر ة الموظف ومحاراته وقدراته 

قطاعتحفيز التحول الرقمي  ي ال تمكين التحول الرقميالتحول الرقمي

شريك وداعم رئيسي للجنة الوءارية للسالمة المرورية

رضــية بمســتو  م يشــي يضــم ن بيئــة صــحية الوصــول الــى مجتمــع ي ــيط كــل مــواطن  يــه حيــاة ســ يدة وم 
لرؤيـة المـواطنين الـى  انـب  لـك، تشـجع ا. وآمنة لل ائالت، ويو ر الت ليم والرعاية الصحية بمستو  عالمي

ـــأن ي تـــزوا بحـــويتحم الوطنيـــة وتـــرانحم الثقـــا ي، وأن ي يشـــوا القـــيم اإلســـالمية و ـــق مـــنحج الوســـطية ب

.واالعتدال

الرسالة (مجتمع حيوي)2030رؤية المملكة 

خـــالل بيئـــة ت زيــز صـــحة المســتفيدين مـــن
ــى الوقايــة وتمكــن أ ــة تركــز عل صــحا  تنظيمي

وتحقـــق الشـــفا ية و ال دالـــةال القـــة
والجودة والكفاقة

القيم 

االحترا ية

االتقان

الرؤية

ايـة أن نكون  حة رائدة عالميـا  ـي الوق
حية وت زيز  ودة وكفاقة الخـدمات الصـ

لمستفيدي الضمان الصحي

االبداع واالبتكار

الت اون



أرقام و أحصائيات

6

شركات
التأمين 
المؤهلة

شركات 
ادارة 

المطالبات 
المؤهلة

صاحب عمل

شركات
دورة اإليردات

مقدمي خدمات 
الرعاية الصحية 
الم تمدين

ي المشتركين  
ونائق التأمين

الصحي



خارطة الطريق إلستراتيجية المجلس

2020–2021

التقييم والموائمة 
يــا النــا   وضــع التــدابير األساســية الالءمــة للتنف

للرعاية الصحية القائمة على القيمة

التمكين وت زيز الجودة

اإلستمرارية بإطالق مبادرات تولد نتائج مبكرة
اطالق مبادرات لت زيز نمو ج الرعاية 

الحكيمة

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى 

2022–2023

oاع الموائمة مع برنامج تحول القط
الصحي

o اطالق مبادرات  ودة وكفاقة
(:VBHC)الخدمات الصحية 

•Shadow Billing
•DRG Grouper
•Value Based Payments Initiative
•PROMs

oت زيز التحول الرقمي
o وت زيز يةالتنظيمتلبية المتطلبات

حماية البيانات
oتبني برامج صحة مستفيدي

5*5الضمان الصحي  
oيةدعم برامج الرعاية الصحية األول

بالقطاع الخاص

 تطوير القدرات
ةالبشرية والرقمي

يدين ال ناية بالمستف
(PG)
 تأسيس واطالق

صندوق الضمان 
الصحي

 ع تطوير حزمة المنا
األساسية

تحديث تصنيف
واعتماد مقدمي 
الخدمة وتحديد 
ات م ايير تأهيل شرك

التأمين
 حوكمة وادارة

البيانات والحفاظ
على الخصوصية

oاطالق نما ج د ع  ديدة(Bundle

Payment  )

o التغطية الصحية الشاملة(UHC)

oاستمرار ال مل لموائمة استرايجية

حي المجلس مع رؤية وبرامج التحول الص

2030-2025 ي القطاع 

20202021

بناق القدرات

 ة اطالق المنصة الموحد
"نفيس"
 تطوير الحوية

المؤسسية
 تطبيق النمو ج

التشغيلي
 ينظام الفوترة الس ود
رميز تطبيق م ايير الت

.  الموحد
ل اعتماد م ايير التأهي

لشركات التأمين و 
االعتماد و التصنيف

لمزودي الخدمة
اطالق برنامج تغطية

المستفيدين

اطالق  ائزة التميز الصحي
 نشر المقارنات الم يارية

لمؤشرات األداق
ألوليةاطالق استراتيجية الرعــاية ا
 االدنى تحديد بيانات الحد

ات والمطالبللموا قات الطبية 
الطبية  

جيةتف يل الشراكات االستراتي
والحصول تف يل التميز التشغيلي

على  وائز  محلية ودولية

202220232024

2024



التحول الرقمي

تمكين

المستفيدين 

 حة

تنظيمية

متطورة

قطاع

ممكن

قطاع

تحفزه

الجودة 

والكفاقة

ة الخمسةأبرء ما حققه المجلس على مستو  المحاور اإلستراتيجي

اطالق االدلة 
االرشادية 
.اإلكلينيكية

تطوير 
تطبيق 
ضمان

اطالق ال قد
الموحد 
والدورة 
ةالمستندي

اعتماد نشاط ادارة
دورة اإليرادات 

(RCM)

ي توحيد الترميز الطب
رمز( 9800)

مراقبة الحدر 
واساقة االستخدام

.واالحتيال

يز اطالق  ائزة التم
ي ي الضمان الصح

تطبيق 
وتنفيا 

النمو ج 
يالتشغيل

دليل 
ت السياسا
واإل راقا

.ت

اعتماد 
جاستراتي
ة ية تنمي
الموارد

اعتماد 
خطة 

المرا  ة 
.الداخلية

د اطالق منصة الح
األدنى من 

(MDS)البيانات 

اطالق المنصة 
ت الموحدة للت امال

(سنفي)التأمينية 

الى % 42ر ع مستو  االمن السيبراني من 
رانيعلى مقياس هيئة األمن السيب%* 61

اعتماد حزمة 
المنا ع 

األساسية

اعتماد م ايير 
ات التأهيل لشرك

ي التأمين ومقدم
الخدمة

ير تطبيق م اي
.  دالترميز الموح

مشاركة مؤشرات
التأمين الصحي

.الخاص

المركز الاهبي 
ي لجائزة التميز  
ادارة المشاريهع

المؤسسة 
الرائدة  ي 

مجال الصحة 
الرقمية من 

.“رالسيفي"ءمام

حصول المجلس 
% 80على تقييم 

من هيئة االمن 
تزام السيبراني لالل

.بالضوابط

ضل تصنف المجلس ضمن أ 
خمس  حات صحية  ي 

الحكومي. التحول الرقمي
(تاالبداع  ي محور البيانا)

20202021 20202021

اطالق 
استطالع 

دين المستفي

اطالق 
استطالع 
شركات 
التأمين 

ومقدمي 

الخدمة

مبادرة دعم 
اع وتمكين القط
لمو حة آنار

الجائحة

اطالق 
مركز 

الصل 

الحصول على
ز  ائزة التمي
األوروبي  ⭐️⭐️⭐️

حصول 
المجلس على

االعتراف 
/  الدولي 
االوروبي



تمكين

المستفيدين 

 حة

تنظيمية

متطورة

قطاع

ممكن

قطاع

تحفزه

الجودة 

والكفاقة

التحول الرقمي

اطالق النسخــــة 
النحــــائية لحــــزمة 

المنــــا ع األســـاسيــة
EBP

اطالق اتفاقية 
مستو  الخدمة 

للت امل مع شكاوي
المستفيدين

ة نشر ورقة علمي
عن صحة 

مستفيدي 
الضمان

بدق وتف يل 
الرعاية على 

الجودة والكفاقة
VBHC

منصة دعم اطالق
ي نظــــام الفوترة الس ود 

SBS

ة اتمام عملي
الربط 

فاقبمنصة اي

اطالق 
حاسبة 

الغرامات 
ةاإللكتروني

دليل 50تبني 
ن اكلينيكي م
الجم يات 

الصحية

تطوير م ايير 
ل االعتماد والتأهي
ودعم القطاع 

الحكومي

مليون 1.6
اتصال تم
هاستقبال

عمل أكثر من 
ة ءيارة اشرا ي474

ورصد أكثر من 
مخالفة1944

ة اطالق منص
عالقات 
CRMال مالق 

اظحار بيانات
التأميـــن 
برللزائرين ع
توكلنـــا

اطالق بيانـــات 
التأميــن 

للمواطنين 
روالمقيمين عب
يتطبيق صحت

تطبيق أ ضل 
الممارسات  ي 

مجال ادارة المخاطر 
المؤسسية

ر ع مستو  
االلتزام 
بالم ايير 
ال المية 

ى بتطبيق أعل
بة م ايير المراق
السيبرانية

حد تحديد بيانات ال
االدنى للموا قات
ية  والمطالبات الطب

ارتفاع نسبة 
% 84االلتزام الى 

11.5بواقع 
يدمليون مستف

ادارة خدمات برنامج
تكنولو يا 
الم لومات

2022

 ائزة 
ترانسفورم

لتطوير 
الحوية

على 4تحقيق المركز 
مستو  القطاع 
%87الصحي بنسبة 

اطالق مسرعة 
ن ابتكار التأمي

iHubالصحي 

تأشيرة هيا 
الخاصة بكأس 

ال الم

المؤتمر األول 
ار لمسرعة االبتك

iHub

اطالق   الية 
كونكتـــانون 

لتسحيل عمليات
."س نفي"الربط  ي 

المشاركة و 
الرعاية 

االستراتيجية
للمؤتمر الثاني

.األسرةلطب

 ائزة 
الملك 

عبدال زيز
للجودة

تطوير 
رموء 

الر ض

جة استراتي
الرعــاية 
األولية

ة الخمسةأبرء ما حققه المجلس على مستو  المحاور اإلستراتيجي



201420162022 201220202021 2019 2018

تأسيس قسم الجودة والرقابة الداخلية

اعادة هيكلة ادارة التطوير 

قسم الجودة/ التنظيمي

شحادة اآليزو لنظام ادارة الجودة

شحادة اآليزو
لنظام استمرارية األعمال

10002/2018

شحادة اآليزو  ي ادارة رضا ال مالق
شحادة نظام ادارة الجودة 

ي شحادة  االلتزام  بالتميز األوروب

يستحداث قسم التميز المؤسسا

أهم انجاءات  التميز بمجلس الضمان الصحي



مع الجائزة الملك عبد ال زيز للجودة  رحلة المجلس تصميم وتطوير الم ايير

تحديد الفجوات  
واإلست داد للدورة 

السادسة 

حفل التكريم

بدق التسجيل  ي
أبريل 7تميز نت 

2022

تشكيل  ريق
اإلعداد لجائزة 
الملك عبد ال زيز 

للجودة 

2022أبريل 14

ر تسليم تقري
المشاركة  

2022يونيو21

قبول 
26المشاركة 

2022يوليو 

داإلبالغ بتحدي
ية الزيارة الميدان

أغسطس22

2022

البدأ بالزيارة 
الميدانية

سبتمر 25

جاعالن النتائ

ديسمبر20

اعداد و تجحيز 

متطلبات الم ايير

يناير 16
2022

اعالن الدورة 
السادسة 

2022مارس 3

تحديد الفجوات  
واإلست داد للدورة 

السادسة 

مرا  ة كا ة 
الشواهد و 

األدلة 



public

حيتحديد وتصميم ال مليات لمجلس الضمان الص



التطبيــق ضــمان"تــم دراســة منحجيــة ولضــمان التطبيــق الســليم لسياســات و اإل ــراقات 
يـــــة المنحجأســــتخدامللسياســــات واإل ــــراقات المســـــتحدنة والم دلــــة وتــــم " الســــليم

ــــــــــــــــــــــــــق :واألدوات التالية التطبي
التجريبي

ــــي ــــق االختبــــار التجريب ــــتم تطبي بكا ــــة ي
.مراحله الموضحة الحقا  

ادارة التغيير
ـــــتم اعتمـــــاد هـــــاه األداة ب ـــــد نجـــــا   ي

ــــار التجريبــــي حيــــث أ نحــــا منحجيــــة االختب
.ت تمد نفس المنحجية

يالمتسوق الخف
يـــــتم اســـــتخدام هـــــاي األداة لمتاب ـــــة 
التطبيـــــــق  ـــــــي حـــــــال كـــــــان اال ـــــــراق 

مستحدث

ضمان التطبيق السليم لسياسات و اإل راقات 



حدنــة عوامــل النجــا  التــي ســاعدة علــى تطبيــق السياســات واال ــراقات الم
والم دلة

بي تطبيق االختبار التجري
بدقة

4-

اخليتف يل االتصال الد 5-

مراقبة نسبة األتمتة من 
ااإل راقات ومتاب تحا إلكمالح

6-

دعم اإلدارة ال ليا 2-

ربط  أداق الموظف مـع 
مؤشرات أداق المجلس

3-

و ـــود مستشـــار إلدارة 
التغيير

1-

ال وامل



يوض  الشكل أعاله التنظيم  للفريق  ي مرحلتي التطبيق التجريبي وادارة التغيير

موظفو اإلدارة موظفو اإلدارة

الموظف المسؤول 
بالمجلس من ادارة 
ز االستراتيجية والتمي

المؤسسي

المستشـــــــــــــار الخـــــــــــــار ي 
المسؤول 

المستشـــــــــــــار الخـــــــــــــار ي 
.يرالمسؤول عن ادارة التغي

الموظـــــف المنتخـــــب مـــــن 
ـــــس إلدارة ومتاب ـــــة المجل

.التغيير

ارة المستشـــار الـــداخلي إلد
.ومتاب ة التغيير

التطبيق التجريبيادارة التغيير

الحيكل التنظيمي



ة خطوات كما يمر التطبيق التجريبي لتطبيق السياسات واإل راقات الم دلة  ي عد 
:يلي

خطوات التطبيق التجريبي

ـــــى  الحصـــــول عل
ة التغايــة الرا  ــ

الناتجــــــــــة مــــــــــن 

.يقمراقبة التطب

6
يــق مراقبــة التطب

4-3لمــــــــــــــــــــدة 

.أسابيهع

5
ــــــــل ورشــــــــة  عم
عمــــــل للتوعيــــــة
عــــــــن تفاصــــــــيل 
اإل ـــــــــــــــــــــراقات 
ــــــــــــــــــــــــــارة  المخت

.والتطبيق

4
ـــــــاط  ـــــــد نق تحدي
التواصــــــــــــــــــــــــــل 
واألشــــــــــــــــخاص 
الم نيــــــين  ــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــق  تطبي
اإل ـــــــــــــــــــــراقات 

.المختارة

3
تقـــــديم وعـــــر  
قائمـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
السياســــــــــــــــــات 
واإل ـــــــــــــــــراقات 

.وتصنيفحا

2
ــــــــــــار اإلدارة  اختي
التنفيايـــــــــــــــــــــــة 
ي والقسم الم ن

.لالختيار

1



: يتم تطبيق أداة المتسوق الخفي على أحد اإل راقات بحيث يكون
ا راق اداري
ا راق مستحدث
ترة تنفيا اإل راق ال تتجاوء  ترة التدريب التجريبي 
ال يو د تكلفة مالية للتطبيق

اة يوضع الشكل الخطوات المتب ة لتطبيق أد
المتسوق الخفي

وق الخفي على أن يكون االتفاق سريا  ويتم اعالم الموظف بدوره  ي عملية تطبيق أداة المتس*
وحيثيات اإل راق

خطوات تطبيق المتسوق الخفي
الل تحديد اإل راق المراد تطبيقه مـن خـ

المتسوق الخفي

اختيــار يتفــق  ريــق ادارة المتســوق الخفــي ب
أحـــد المـــوظفين  ـــي ادارات أخـــر  ليقـــوم 

*بطلب اإل راق من اإلدارة الم نية 

نفيـاه اإلتفاق على سيناريو اإل راق المراد ت
.بالت اون مع الموظف المنتد 

بســريه يــتم متاب ــة ســير اإل ــراق وتنفيــاه
.وحسب مؤشرات األداق الخاصة باإل راق

لمخر ات من يتم تقييم التنفيا بناق على ا
.عملية المتسوق الخفي

ــة التط بيــق تســتخرج المخر ــات  ــي عملي
التجريبي



:يتم تقييم نجا  التطبيق من خالل نالث مجموعات أساسية

مخر ـــــــــــــــــات اال تمـــــــــــــــــاع 
ـــــدي والنحـــــائي مـــــع التمحي
اإلدارة ومــــــــــــــد   حــــــــــــــم 
المـــــــــوظفين للسياســـــــــات

.واإل راقات لديهحم

مخر ات اال تماع
مـــــن خـــــالل مؤشـــــر األداق 
لإل ـــــراقات بالمقارنـــــة مـــــع 

.مستحد اتحا

مؤشر األداق

ة مطابقــة المخر ــات عمليــ
ــــــــــا أداة المتســــــــــوق  تنفي

راق الخفي مع تسلسل اإل ـ
.الم تمد والمستحدث

مطابقة المخر ات

84%

20212020 2022 2023

82%
92%

80% 83% 85% 89%

+8.5%

المستحدفالمحقق

كفاقة 

ال مليات

20212019

70%

2020

80%
95%

80%
90% 85%

+10.2%

نسبة اقفال حاالت عدم 

المطابقة

8
13

20

44

10
17

33

20212020 20232022

+230.0%

ينعمليات التحس



public

تطوير الخدمات و ال مليات 



ن الصحيتم عقد عدد من ورش ال مل والمقابالت مع أصحا  ال القة لتحليل و حم احتيا ات قطاع التأمي

صوت اصحا  ال القة
المقارنات الم يارية ومدخالت 

الخبراق
ورش عمل

 حات حكومية تمت مقابلتحا8+ 

خبير تمت استضا ته50+

رحلة عميل تمت م اينتحا20+

صوت موظف تم األخا به ل مل119+

خطة التمحور حول ال ميل

التحليل البياني لشكاوي وطلبات 
يةالمستفيدين والزيارات الرقاب

ءيارة 140+

ميدانية

مخالفة تم رصدها235+ 

دولة تم عمل مقارنة م يارية لحا7+

خبير دولي مخت  تمت مشاركتحم  ي15

مختلف المجاالت
شركات 
ادارة

مطالباتال

مقدمي الخدمة

شركات
التأمين

صوت المستفيد 

"دينمواطن تم لقاقة من لقاق المستفي70+

صاحب عمل تم دراسة مالحظاتحم500+

مستفيد تم  رء مالحظاتحم4000+

مكالمات صادرة و واردة+450,966

صوت أصحا  ال القة التأمينية

شركة تأمين 11

مقدم رعاية صحية19

بشكل ممثلين  ي اللجان يتم اإل تماع م حم

و مشاركة نابت لتمثيل صوت القطاع
التحديات

صوت القطاع 

مقارنات

دولية 

مقارنات

محلية 



public

ادارة وتسويق المنتجات والخدمات

ا ألهداف المجلس االستراتيجية ة لجميهع أصحا  خطة خاصة بإدارة خدمات المجلس والت ريف واعداد خطط تسويقيتم رسم تحقيق 

التواصل المصلحة، وقد عمل المجلس على تحديد البرامج والخدمات المراد تسويقحا والشريحة المستحد ة لكل خدمة وقنوات

.واألدوات المستخدمة  ي تحليل ودراسة الحمالت اإلعالمية والترويجية

وعويالبعد الت
5

التوعية بحقوقك التأمينية للمنافع•

نسبة التحمل•

زيحفيالبعد الت
4

التواصل عبر خدمات العمالء•

زيارة الموقع اإللكتروني•

موازيالبعد ال
6

األيام العالمية والصحية•

تطبيق الضمان•

فيثقيالبعد الت
2

ماهي المنافع المشمولة ضمن •

الوثيقة الموحدة

نموذج اإلفصاح و المنافع•

يالبعد التعريف
1

استراتيجية المجلس وأدواره•

رؤية ورسالة المجلس•

يفاعلالبعد الت
3

والتصويت( أسئلة)اسبيانات •

البث المباشر للقاء األمين•

النشرة األخبارية•
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الضمان الصحي مع مجلس قنوات التواصل

CHI.gov.sa SaudiCHI

SG Meeting 920001177Info@chi.gov.sa

SaudiCHI

والخدمات المستفيد هو من اولويات مجلس الضمان الصحي، وهو احد اهم ال وامل المؤنرة لتحسين المنتجات

.مالمقدمة من المجلس لكونه يحدد مواطن القوة والتحسين وبالتالي الى تطوير األداق بشكل عا 

عليه   قد تم 
تطوير عدة قنوات 
رقمية و  لية 

لتقديم الشكاوي 
واالقتراحات 
واالست المات 
للمستفيدين



خطة عمل دراسة  تطوير حزمة المنا ع االساسية

2019أكتوبر 

االنطالق

ة اخا مرئيات ممثل وكال
وءارة الصحة للصحة 
ن ال امة، ومركز الوقاية م
ن االمرا  وشركات التامي
ةومقدمي الخدمة الصحي

دراسة مخر ات 
المشروع من قبل 
ى اعضاق اللجنة بناق عل
قرار المجلس  ي 

تاريخ , 109الجلسة  
وتم 2020/ 6/ 28

عقد اكثر من نمان 

ا تماعات وورش عمل 

لجنة تشكيل 
تطوير حزمة 

المنا ع

البيانات 

االكتوارية

اال تماع مع ممثلي 
شركات التامين لشر  

االكتواريةال مليات 
للمشروع واالنر المتوقع 

على س ر الونيقة

اطالق االستبيان 
للقطاع وألخا مرئيات 
المؤمن لحم واصحا  

ال مل

االستبيان

28 /9 /2020

دراسة تأنير اضا ة المنا ع 
االضا ية على س ر ونيقة 

التامين  

دراسة المنا ع 

االضا يه

استطالع رأي ال موم

+
مشاركة حزمة المنا ع 

مع  القطاع

سبتمبر  1

2021

مسودة ونيقة 
ضمان األساسية

الت اون 

2021يونيو
التوصيات

توصيات مجلس اإلدارة

استطل

اع

ندوة ب نوان الرعاية 
الحكيمة المبنية على 

القيمة

يونيو 

2021

أغسطس 

2021

الموا قة على ونيقة
ضمان األساسية من 

مجلس اإلدارة

أكتوبر13

يوليو  1

2022

التطبيق االلزامي 

23
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2

1

3

4

5

6

الحد من مضاعفات المر 
تلف -التشوهات الخلقية

-صمامات القلب المكتسبة
برنامج شامل-غسيل الكلى

لمرضى السكر 

ةت زيز  ودة و كفاقة الخدم
األمرا  -األ حزة الطبية

المزمنة

تسحيل الوصول 
للخدمة للفئة 

المستفيدية
-الرعاية المنزلية
-الطب اإلتصالي
دليل األدوية 

التأميني

نوقاية المستفيدي
الفح  المبكر و 

-اتاللقاح-اإلستكشاف
تغطية األمرا  

الجنسية الم دية

ت زيز الصحة
-صحة الطفل-صحة المرأة
-تنظيم األسرة-األسنان

الصحة النفسية

تمكين المستفيدين
ءيارة ال يادات -التنويم

عالج حالت -الخار ية

الطوارئ

أهداف المنا ع بحزمة ضمان 

ة حدنت حزمة المنا ع وحدود التغطية ودليل األدوي

حد ات الرؤية التأمينية بحيث تكون أحد ركائز تحقيق مست

ة و مجلس الضمان الصحي  ، وتشمل  المنا ع المضا 

:الم دلة المجاالت التالية



وللتحالرقميةالمبادراتكأحدنفيسدوريسحم

ةمنظومتحويلعلىي ملوالايالصحيالقطاع

منيةالس ودال ربيةالمملكة يالصحيةالرعاية

مستو لت زيزالتقنياتأحدثاستخدامخالل

الخدماتو ودة

طاع الصحي تتركز األهداف االستراتيجية لبرنامج تحول الق

:على أرب ة أهداف

تسحيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية•

ت زيز الوقاية ضد المخاطر الصحية•

تحسين  ودة وكفاقة الخدمات الصحية•

ت زيز السالمة المرورية•

ممت برامج تحقيق الرؤية على نالث محاور رئيسية مجت مع حيوي، ص 

الى 2030اقتصاد مزدهر، ووطن طمو  ولتر مة رؤية الس ودية 

التحول واقع ولتحقيق وت ميق األنر واشراك القطاع الخاص  ي رحلة

ض برامج إلحداث نقلة نوعية  ي مختلف القطاعات، أعيدت هيكلة ب 

رات تحقيق الرؤية واستحدنت برامج  ديدة ل كس طموحات وقد

حي التي تضمنت برنامج تحول القطاع الص2030بالدنا وتحقيق رؤية 

منصة نفيس

خدمات منصة نفيس

الخدمات الصحية
الخدمات التأمينية 

الصحية



الخدمات الصحية
Clinical Services

ماهي منصة نفيس ومكوناتحا؟ 

هي مبادرة صحية س ودية أطلقتحا وءارة الصحة 
 (CHI)بالت اون مع مجلس الضمان الصحي الت اوني

تحت مظلة  (NHIC)والمركز الوطني للم لومات الصحية
شركة صحتي برنامج تحول القطاع الصحي، و بالت اقد مع

للخدمات الم لوماتية

الخدمات التأمينية 
Insurance Services

 ودية ملف صحي موحد للمرضى  ي المملكة ال ربية الس
يل يهحدف الى تحسين الكفاقة والجودة للخدمات وتقل

ة، والايالتكلفة والوقت  ي تقديم خدمات الرعاية الصحي
ةي تبر أساسا لتحسين اتخا  قرارات الرعاية الصحي

الخدمات المالية الرقمية الموحدة  تحدف لحوكمة 
خدمات التأمين الصحي من خالل ربط  ميهع أصحا  

قطاع التأمين الصحي ال القة  ي
(يمقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين الصح)

نباه عن منصة نفيس



مكونات منظومة نفيس و ت دد الجحات و األطراف  ات ال القة



األنر االيجابي على  ميهع أصحا  ال القة بالقطاع 
الصحي 

ريضتحسين تجربة الم

تسجيللإلبالغ والتوحيد الم ايير والرموء 

اعتماد من خاللتحسين الجودة 
م لومات الكترونية آمنة ومونوقة

ة من خالل أتمتتقليل ال مل اليدوي 
م الجة المطالبات

/من خالل التسجيل ءيادة االمتثال 
اإلبالغ الموحد

من خالل عملياتتقليل األخطاق 
الكترونية

اعتماد منصة من خاللءيادة انتا ية الفريق 
موحدة

عبر ة تقليل نسبة المطالبات المر وض
ياستخدام قواعد التحقق االلكترون

من تقليل ال مل اليدوي والتكاليف
خالل األتمتة

الشفا ية تو يرمن خاللءيادة االمتثال 
للجحة المنظمة

من خالل عدد المطالبات الم الجةءيادة
األتمتة

مقدمي الخدمات 
الصحية

شركات التأمين 
الصحي

من خالل تقليلال الج وتطويرتحسين
األخطاق

ات مع عمليتقليل البيروقراطية 
أسرعمطالبات تأمينية

استخدام منصة من خاللت زيز الشفا ية 
موحدة

تبادل من خالل الءيادة خصوصية البيانات 
اآلمن للم لومات
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شكرا  لكم


