
 
 ال تستخدم النسخ المطبوعة إال كمرجع فقط. یرجى الرجوع إلى النسخة اإللكترونیة لالطالع على أحدث إصدار. 

 3، رقم اإلصدار: 17373رقم المرجع: 
 08/24/2020االعتماد: تاریخ 

 2من  1صفحة 

 

 

عنوان 
 السیاسة

رقم  قسم إدارة اإلیرادات -سیاسة سداد المیزانیة 
 السیاسة

17373 

 خطة المیزانیة، السداد حسب المدة الكلمات المفتاحیة
 

I. الغرض من السیاسة 
 المیزانیة وتنفیذھا.توحید اإلجراءات من أجل إنشاء خطة سداد 

 
II. نطاق السیاسة 

) على نظام Dartmouth-Hitchcock Healthیسري ھذا اإلجراء على جمیع مواقع نظام دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة (
 ).eD-Hاألعمال بمركز بیانات المؤسسة (

 
III. التعریفات 

 عند بقاء الحساب لمدة طویلة في النظام المضیف نتیجة لعدم السداد. اإلنذار بالسداد:
ألغراض ھذه السیاسة فإن أعضاء نظام ): Dartmouth-Hitchcock Healthنظام دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة (

تشفى ومركز صحي ) ھم مستشفى ألیس بیك داي میمولایر، ومركز شیشایر الطبي، ومسD-HHدارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة (
أسكوتني، ومستشفى نیو لندن، وخدمات التمریض ورعایة المسنین المتنقلة في فیرمونت ونیوھامبشیر. تُعتبر جمیع المستشفیات التي 

 تقع في نیوھامبشیر وفیرمونت منشآت غیر أعضاء.

ي ھتشكوك میمولایر، ومستشفى ألیس على عیادة دارتموث ھتشكوك، ومستشفى مار 2019مایو  11تسري ھذه السیاسة اعتباًرا من 
 بیك داي میمولایر ومركز شیشایر الطبي.

 .2020كما أن ھذه السیاسة ستسري أیًضا على مستشفى نیو لندن اعتباًرا من أكتوبر 
 

IV. بیان السیاسة 
 شھًرا، ویمكن االستعانة بالجدول التالي لتحدید مدة الخطة. 36تنشأ خطط المیزانیة بمدة أقصاھا  •

 
 الحد األقصى لطول المدة المدة الموصى بھا المستحق الرصید

 شھًرا 18 شھًرا 12 دوالر أمریكي 1000.00أقل من 

دوالًرا أمریكیًا إلى  1001.00من 
 دوالًرا أمریكیًا 5000.00

 شھًرا 24 -

 شھًرا 36 - دوالًرا أمریكیًا 5000.00أكثر من 

 % عند الحاجة.20والتسجیل الموافقة على تمدید المدد المذكورة أعاله بنسبة یجوز لمدیر خدمة العمالء أو مدیر االستحقاق  •
 أیة استثناءات خالف ذلك یجب الرجوع فیھا إلى مدیر إدارة اإلیرادات. •
وتضاف المزید من األرصدة بناًء على طلب المریض و/أو مراجعة الحساب من أجل إعادة ضبط قیمة سداد المیزانیة  •

 اد.وتجنب اإلنذار بالسد
  



 
 ال تستخدم النسخ المطبوعة إال كمرجع فقط. یرجى الرجوع إلى النسخة اإللكترونیة لالطالع على أحدث إصدار. 

 3، رقم اإلصدار: 17373رقم المرجع: 
 08/24/2020االعتماد: تاریخ 

 2من  2صفحة 

 

 
V. ال ینطبق المراجع 
 

 كیمبرلي مندر للتواصل: إدارة اإلیرادات -المالیة  المالك المسؤول:
 -المالیة؛ مكتب دعم السیاسات  -كبیر الموظفین  اعتمده:

 السیاسات التنظیمیة فقط؛ مندر، كیمبرلي؛ نایمي، تینا
 3 رقم اإلصدار #

  القدیمة: رقم الوثیقة 08/24/2020 تاریخ االعتماد الحالي:
 08/24/2020 تاریخ سریان السیاسة:

  السیاسات واإلجراءات ذات الصلة:

  المساعدات ذات الصلة بالعمل:
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