
                                                  
 

ST. VINCENT’S HEALTH SYSTEM, INC. 

 حساب المبلغ المدفوع بصفة عامة

 01/07/2022آخر تحدیث: 

) باستخدام  AGBنسبة مئویة واحدة للمبالغ المدفوعة بصفة عامة (  .St. Vincent’s Health System, Incیحسب مستشفى 
التأمین الصحي الخاصة التي تدفع   طریقة "النظر للماضي" وخدمات الرعایة الطبیة المدرجة مدفوعة األجر وجمیع شركات 

القسم   لوائح  ذلك كلھ وفق  المنظمة، ویتم  إلى  -(r)1.501، و5(b)(3)(ii)(B)-(r)1.501، و5(b)(3)-(r)1.501المستحقات 
5(b)(3)(iii)   ) لمصلحة الضرائبIRS.(  ) تفاصیل ھذه الحسابات والنسب المئویة للمبالغ المدفوعة بصفة عامةAGB موضحة (

 أدناه. 

 

 . كما یلي: St. Vincent’s Health System, Incالنسبة المئویة للمبالغ المدفوعة بصفة عامة لمستشفى 

  

19.1% St. Vincent’s Medical Center, Inc AGB 
 (Ascension St. Vincent’s Riverside)  

21.5% St. Luke’s-St. Vincent’s HealthCare, Inc. 
(Ascension St. Vincent’s Southside) 

AGB 

21.7% St. Vincent’s Medical Center – Clay County, Inc. AGB 
 (Ascension St. Vincent’s Clay County)  

33.1% St. Vincent’s Ambulatory Care, Inc. AGB 
 (Ascension Medical Group)  

25.3% 

 

St. Vincent’s Healthcare Consolidated Lab Services AGB 

 یفتح المستشفى
07/06/2022 

St. Vincent’s – St. Johns County 
(Ascension St. Vincent’s St Johns County) 

AGB 

 

للمبالغ   المئویة  النسبة  (یتم حساب ھذه  مبالغ جمیع مطالبات منشآت AGBالمدفوعة بصفة عامة  قسمة مجموع  ) عن طریق 
المستشفى نظیر خدمات الرعایة في حاالت الطوارئ وغیرھا من الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة التي تسمح بھا خدمات 

قات إلى منشآت المستشفى على مجموع  الرعایة الطبیة مدفوعة األجر وجمیع شركات التأمین الصحي الخاصة التي تدفع المستح
تُعد المستحقات الوحیدة التي تُستخدم ألغراض تحدید المبالغ المدفوعة بصفة عامة   الرسوم اإلجمالیة المرتبطة بھذه المستحقات.

)AGB  المبالغ  شھًرا التي تسبق عملیة حساب    12) تلك التي تسمح بھا إحدى شركات التأمین الصحي أثناء الفترة المقدرة بنحو
) عامة  بصفة  بنحو AGBالمدفوعة  المقدرة  الفترة  أثناء  المقدمة  بالرعایة  المتعلقة  المستحقات  تلك  (بخالف   ( 

 شھًرا السابقة). 12



                                                  
  .St. Vincent’s Health System, Incاختار مستشفى بغض النظر عن حسابات المبالغ المدفوعة بصفة عامة السابقة، 

تطبیق نسب أقل من المبالغ المدفوعة بصفة عامة مقابل جمیع رسوم المنشآت والرسوم المھنیة وخدمات المختبر على النحو  
 التالي:

 AGB :(19.1%المبالغ المدفوعة بصفة عامة (


