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  .1967عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام  إسرائيلذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته  باستثناءالبيانات *: 

 .اإلنفاق على الصحة ال يشمل التكوين الرأسمالي اإلجمالي** 

لمجموع اإلنفاق على الصحة في األراضي النتائج األولية 

   2010و 2009 للعامينباألسعار الجارية  *الفلسطينية
 

مجموع إلى أن  األولية للحسابات الصحية الوطنية تشير النتائج

 عامي ارتفع ما بينقد باألسعار الجارية اإلنفاق على الصحة 

 959.0ما قيمته  مجموع اإلنفاق ، حيث سجل2010و 2009

سجل في العام بينما ، 2009مليون دوالر أمريكي في العام 

، في الوقت الذي دوالر أمريكي مليون 1,074.7 يعادلما  2010

مليون  893.8 ما قيمته 2008 بلغت فيه قيمة اإلنفاق خالل العام

 .دوالر أمريكي
  

نسبة اإلنفاق على نشاط الصحة من إجمالي الناتج المحلي  سجلت

، 2010و 2008خالل الفترة ما بين  اًانخفاضباألسعار الجارية 

في % 15.0 إلى، 2008في العام % 15.6حيث انخفضت من 

في العام  %13.7 واستمرت باالنخفاض لتصل إلى 2009العام 

2010.  
  

دوالر  248.5بلغ نصيب الفرد من إجمالي اإلنفاق على الصحة 

ليصل إلى  2009وارتفع في العام  ،2008خالل العام أمريكي 

 282.0واستمر باالرتفاع ليصل إلى ، دوالر أمريكي 259.0

   .2010في العام  دوالر
  

  :مصادر التمويل وفق **اإلنفاق الصحي

أن  إلى للنشاط الصحي النتائج الخاصة بمصادر التمويل تشير

 بمؤسساته(مساهمة قطاع األسر المعيشية والقطاع الحكومي 

، حيث مصدر تمويل للخدمات الصحية أعلى كانت) لمختلفةا

 ما نسبته 2008خالل العام  مساهمة قطاع األسر المعيشية تبلغ

 %40.9و ،2009خالل العام % 42.0 بينما سجلت ،36.7%

 لغت مساهمة قطاع الحكومةب المقابل،في .  2010ام عخالل ال

ما  2008خالل العام  من مجمل اإلنفاق على الصحة العامة

 %36.3 و ،2009عام خالل ال %36.1، مقابل %36.7نسبته 

  .2010عام خالل ال
  

  :وفق وظائف الرعاية الصحية **الصحي اإلنفاق

حسب  إجمالي اإلنفاق على الصحةتوزيع ب البيانات المتعلقة تشير

خدمات نسبة اإلنفاق على أن  الرعاية الصحية إلىوظائف 

الخدمات العالجية المقدمة و، لمرضى المدخلينل العالجيةالرعاية 

قد سجلت أعلى نسبة بحيث بلغت  ،لمرضى العيادات الخارجية

في حين  ،من إجمالي اإلنفاق الصحي 2009خالل العام  64.4%

في المقابل، كانت   .%62.6 ما نسبته 2010 العام بلغت خالل

 قد ساهمت بنسبةتقديم األدوية لمرضى العيادات الخارجية وظيفة 

  .2010عام خالل ال %17.0و، 2009خالل العام  15.3%
  

  :وفق مزودي الخدمات الصحية **الصحياإلنفاق 

خالل مـزودي   الخاصة باإلنفاق على الصحة منالبيانات تشير 

العامة  المستشفياتإنفاق  نسبةمتوسط أن  إلى ،الخدمات الصحية

حيـث  . %28.0 ما يقارب بلغت 2010و 2009خالل العامين 

 لمستشـفيات ضـمن ا  مساهمة أعلى نسبةسجل القطاع الحكومي 

فـي العـام    %15.0 بلغت نسبة ما ينفق من خاللهاالتي والعامة 

   . 2010في العام  %16.3، و2009
  

 %19.4 ما نسـبته  سجلت مراكز وعيادات الرعاية األوليةبينما 

في األراضي الفلسـطينية   على الصحة من مجموع اإلنفاق الكلي

  %.20.6 إلى لتصل 2010وارتفعت في العام ، 2009في العام 
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