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عنوان 
 السیاسة

قسم إدارة  -سیاسة الخصم للمرضى غیر المؤمن علیھم 
 اإلیرادات

 181 رقم السیاسة

 المالیة، المساعدة، غیر المؤمن علیھم، المریض الكلمات المفتاحیة
 قسم إدارة اإلیرادات القسم

 
I. الغرض من السیاسة 

التأكد من عدم فرض تكالیف على المرضى غیر المؤمن علیھم أكبر من المبلغ الوارد في فاتورة األفراد الذي یغطي 
 تأمینھم تلك الرعایة.

وقانون ضرائب الدخل بند  b-151:12وتمتثل ھذه السیاسة إلى النظام األساسي المنقح المشروح لوالیة نیوھامشیر 
501)rوسیتم تغییرھا بانتظام حسبما تقتضي الضرورة من أجل  2009حمایة المریض والرعایة المیسرة لعام  ) وقانون

 المحافظة على االمتثال.
 

II. نطاق السیاسة 
لغرض ھذه السیاسة على خدمات الرعایة الصحیة المقدمة للمرضى غیر  ”الخصم المقدم لغیر المؤمن علیھم“یطبق 

تشكوك للرعایة الصحیة أو الخدمات التي یشملھا التأمین بشكل عام وال تشملھا إحدى المؤمن علیھم في نظام دارتموث ھ
 الخدمات المعینة.

 
III. التعریفات 

النسبة المئویة لتكالیف الرعایة الصحیة المشتركة بین شركة التأمین و المؤّمن علیھ حسب التعریف التأمین المشترك: 
 الوارد في بولیصة المؤّمن علیھ.

ھي رسوم ثابتة واجبة السداد على المشتركین في خطة الرعایة الطبیة لقاء استفادتھم من المشاركة في سداد التكالیف: 
 خدمات طبیة معینة تغطیھا الخطة.

ھو المبلغ واجب السداد من الشخص المؤّمن علیھ قبل سداد شركة التأمین تكالیف الرعایة الطبیة، المبالغ المقتطعة: 
 لتعریف الوارد في سیاسة التأمین الخاصة بالمؤّمن علیھ.وذلك حسب ا

الرسوم اإلجمالیة باألسعار الكاملة التي تحددھا المؤسسة مقابل خدمات الرعایة الصحیة المقدمة إجمالي الرسوم: 
 للمریض.

خصمھا ھي مجموعة الخدمات التي تخضع الختیار المریض وال تشملھا شركات التأمین والتي یمجموعة الخدمات: 
مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة من إجمالي الرسوم، وتستلزم السداد المسبق، على سبیل المثال خدمات 

 التجمیل.
وھي الخدمات غیر الضروریة من الناحیة الطبیة وتستلزم سداد المریض المسبق لرسوم الخدمة خدمة السداد المسبق: 

 قبل تقدیمھا.
 ى غیر المؤّمن علیھم أو ممن لیس لدیھم من یساعدھم في الوفاء بالتزاماتھم المادیة.ھم المرضغیر المؤّمن علیھم: 

یعتمد الخصم على طریقة " منھجیة مراجعة نظام سداد الرسوم مقابل الخدمات الخصم المقدم لغیر المؤّمن علیھم: 
في بنود تطبیق اللوائح الساریة الخاص ببرنامج میدیكیر باإلضافة إلى شركات التأمین الخاصة" على النحو المذكور 

501(r)  من قانون ضرائب الدخل. ویطبق الخصم قبل تحریر فاتورة المریض وقبل تطبیق أي تعدیالت في المساعدة
المادیة. وال یسري الخصم على أي مدفوعات تشاركیة أو تأمین مشترك أو مبالغ مقتطعة أو مدفوعات مسبقة أو مجموعة 

الفعل على أي خصم مطلوب، أو على الخدمات المصنفة على أنھا غیر مشمولة لدى جمیع الخدمات التي تنطوي ب
 شركات التأمین. ویتم حساب الخصم سنویًا ویعدل وفقًا لبدایة السنة المالیة.
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ألغراض ھذه السیاسة فإن أعضاء نظام دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة نظام دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة: 
ى ألیس بیك داي میمولایر، ومركز شیشایر الطبي، ومستشفى ومركز صحي أسكوتني، ومستشفى نیو لندن، ھم مستشف

وخدمات التمریض ورعایة المسنین المتنقلة في فیرمونت ونیوھامبشیر. تُعتبر جمیع المستشفیات التي تقع في نیوھامبشیر 
 وفیرمونت منشآت غیر أعضاء.
على عیادة دارتموث ھتشكوك، ومستشفى ماري ھتشكوك میمولایر،  2019مایو  11تسري ھذه السیاسة اعتباًرا من 

 ومستشفى ألیس بیك داي میمولایر ومركز شیشایر الطبي.
 .2020أكتوبر  2020كما أن ھذه السیاسة ستسري أیًضا على مستشفى نیو لندن اعتباًرا من 

 
IV. بیان السیاسة 

المرضى غیر المؤمن علیھم مبلغ مسدد بالكامل ال یتجاوز مبلغ یقبل مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة من 
الفاتورة المحررة من مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة الذي تتسلمھ من المرضى غیر المشمولین بالتأمین 

ر الصحي. ویطبق مركز دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة خصماً على إجمالي الرسوم لغیر المؤّمن علیھم قبل تحری
فاتورة المرضى من مواطني الوالیات المتحدة األمریكیة. ال یطبق الخصم على أي مدفوعات تشاركیة أو تأمین مشترك 
أو مبالغ مقتطعة أو مدفوعات مسبقة أو مجموعة الخدمات التي تنطوي بالفعل على أي خصم مطلوب، أو على الخدمات 

ین. وال یحق للمرضى الراغبین في الحصول على الخدمات غیر المصنفة على أنھا غیر مشمولة لدى جمیع شركات التأم
 الطارئة من غیر مواطني الوالیات المتحدة األمریكیة الحصول على خصم غیر المؤمن علیھم.

 كما أن المریض الرافض لإلفصاح عن جنسیتھ لیس مؤھالً للخصم لغیر المؤّمن علیھم.
 

501)rبشكل عام: ) طریقة حساب المبلغ الوارد في الفاتورة 
، بشأن القیود المفروضة على التكالیف، أن تقوم r(-5(1.501تقتضي الئحة خدمات ضریبة الدخل بموجب بند رقم 

ویسمح لمرافق ». المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام للمرضى المؤمن علیھم«مرافق المستشفیات بحساب نسبة 
ناد النسبة المئویة للمبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام إلى طلبات المستشفیات باستخدام طریقة المراجعة المنھجیة إلس

نظام سداد الرسوم مقابل الخدمات الخاص ببرنامج میدیكیر باإلضافة إلى شركات التأمین الخاصة أو باسنادھا إلى برنامج 
كات التأمین الخاصة میدیكیر فقط. عالوة على ذلك، تنص تلك اللوائح أن خطط التأمین الصحي المدارة بواسطة شر

بموجب خطة مزایا برنامج میدیكیر كخطة شركة تأمین خاصة ولیس نظام سداد الرسوم مقابل الخدمات الخاص ببرنامج 
 میدیكیر.

اختارت مواقع دارتموث ھتشكوك للرعایة الصحیة المذكورة أعاله إسناد حساب النسبة المئویة الخاصة بھا للمبلغ الوارد 
عام باستخدام طریقة المراجعة المنھجیة على طلبات رسوم تلقي خدمات برنامج میدیكیر باإلضافة إلى في الفاتورة بشكل 

جمیع شركات التأمین الصحي الخاصة. ویتم تجمیع إجمالي تكالیف نظام سداد الرسوم مقابل الخدمات الخاص ببرنامج 
نفس تلك التصنیفات باستخدام مدة المراجعة میدیكیر وجمیع شركات التأمین الخاصة وصافي إیرادات خدمة المرضى ل

شھراً متواصلة عاماً بعد عام. ویتم حساب النسبة المئویة للمبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام  12المنھجیة المكونة من 
 كما یلي:

النسبة المئویة 
لمعدل التحصیل 

 الفعال
= 

وصافي إیرادات خدمة  نظام سداد الرسوم مقابل الخدمات الخاص ببرنامج میدیكیر
 المرضى الخاصة بشركات التأمین الخاصة

نظام سداد الرسوم مقابل الخدمات الخاص ببرنامج میدیكیر والتكالیف اإلجمالیة لشركات 
 التأمین الخاصة 

 
 معدل التحصیل الفعال -% 100النسبة المئویة للمبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام = 
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V.  ال یوجد -المراجع 
 

 كیمبرلي مندر بیانات االتصال: قسم الشؤون المالیة للشركات المالك المسؤول:
المالیة ؛ لجنة دعم السیاسات،  -مجلس األمناء، كبیر الموظفین  اعتمده:

السیاسات التنظیمیة فقط كایس، كیران،  -مكتب دعم السیاسات 
 كاثرینمیندر ، كیمبرلي، نایمي، تینا، تن ھاكین، جان، ویلبارجر، 

 7 رقم اإلصدار #

 RMD 0081 رقم الوثیقة القدیمة: 13/10/2020 تاریخ االعتماد الحالي:
 13/10/2020 تاریخ سریان السیاسة:

 الرعایة الصحیةسیاسة المساعدة المالیة لخدمات  السیاسات واإلجراءات ذات الصلة:
  المساعدات ذات الصلة بالعمل:

 
 

http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=45106
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