
 

The Economic Impact of  Activating  Public Expenditure role 

in  Enhancing Health and Therapeutic Services                     

for Public and Central  Hospitals in Egypt

 خمص البحثم
  تعتمد الرعاية الصحية الحديثة علي أسسس معيةسة

 مةها: 
توفيرهسسا للمةت سسه مةهسسا  سسالكرن مسسش م سساش معي سست   -

 وعمل . 
مالئمسسسة  ت سسساليم الاسسسدمام الصسسسحية مسسسه  سسسدرام  -

 المةت ه المالية . 
توفيرهسسا  دسسودئ مالئمسسة أو علسسي اد سس  تحديسسد حسسد  -

أدةسسي معيسساري لدسسودئ الادمسسة الصسسحية والعالديسسة 
 لسسسو ىحتسسس -علسسسي مسسسستوي دميسسسه التاصصسسسام –

  دمم الادمة مداةا . 
  وأمام اإلحتيادام المتزايسدئ سسةويا علسي الاسدمام

مسسسسه اةا سسسساض المسسسسستوي  - ديسسسسةالصسسسسحية والعال
  ال كر دالمسسسسسسسسسد معسسسسسسسسسسسسسواطةيش و تزايسسسسسي للمسسسسسسالمعي 
يتدسسسسس  المسسسسسواطةيش ةحسسسسسو العيسسسسسادام  –مصسسسسسر فسسسسسي

ااصسسسسسسسة  – والمست سسسسسسس يام الح وميسسسسسسسة المداةيسسسسسسسة
 الجسسسسسسسسسطل ا للع -ةسسسسسسسسسسسالمست  يام العامة والمر زي

 
 

 : وذلك بسبب 
ت ل ة الرعاية الصسحية  سس ن ارت ساع  يمسة ارت اع  -

 اددهزئ الط ية واإلحتياج لتطويرها وتحديثها.
 الدواء واإلدراءام الت ايصية.  سعارأارت اع  -
        اع أسعارالمسسسسسسسستلزمام الط يسسسسسسسة المسسسسسسسستادمة سسسسسسسارت -

 . اددة يةفي العمليام وذلك إلستيرادها  العملة 
  ويسسسسسسسيدي تسسسسسسسوفير وتحسسسسسسسسيش الاسسسسسسسدمام الصسسسسسسسحية

والعالديسسسسة  المست سسسس يام العامسسسسة والمر زيسسسسة السسسسي 
اإلدتماعيسسسسة واال تصسسسسادية  اآلثسسسسارتحكيسسسسض  عسسسسض 

  ال رد والمدتمه . ىمستو  ىعل
  Key Words      الكممات اإلفتتاحية 

 المست سسس يام العامسسسة -ة سسسسسسساسسسدمام الرعايسسسة الصحي  

  واإلدسسراءام الت ايصسسيةالسسدواء  -المةت سسه -والمر زيسسة
        العيسسسسسسسسسسسسادام والمست سسسسسسسسسسسس يام الح وميسسسسسسسسسسسسة المداةيسسسسسسسسسسسسة

  اإلدتماعية واال تصادية ادثار
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        اإلنفاق العاماألثار اإلقتصادية لتفعيل دور 
في تحسين الخدمات الصحية والعالجية 
 بالمستشفيات العامة والمركزية في مصر 
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Abstract: 

 Modern health care depends on sp-

ecific principles among them: 

- It should be close to the benefici-

ary’s home and place of work. 

- The suitability of the health service 

to the beneficiary’s financial abili-

ties.  

- It should be provided with an ap-

propriate quality or at least there 

should be a standard minimum for 

the quality of health and therapeutic 

services – in all the specialties- even 

if the service is for free. 

 In front of the annual increase of the 

need for health and therapeutic se-

rvices- with the decrease of the citi-

zens’ standard of living and the incr-

ease of poverty in Egypt- citizens go 

for medication to free governmental 

hospitals and clinics- especially pu-

blic and central hospitals for the 

following reasons: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- The increase of the cost of health 

care because of the increase of the 

cost of medical equipments and the  

need for developing and modern-

izing them.  

- The increase of the prices of med-

icine and the diagnostic procedures. 

- The increase of the prices of medical 

supplies used in surgeries as they are 

imported with foreign currency. 

 Providing and improving health and 

therapeutic services in public and 

central hospital lead to the achieve-

ment of some social and economic 

effects individually and all over the 

society. 

 Key Words  

health care services -the public and 

central hospital - beneficial - medi-

cines and diagnostic procedures.  

free governmental hospitals and cli-

nics -  social and economic impact 
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 تقديم : 
يشمممل المفيمموم الحممديث لمرلايممة الصممحية الخممدمات 

 التالية: 
 الادمام الت ايصية. - أ
 الادمام العالدية والتأهيلية.  - ن
الح سسساظ علسسسي الصسسسحة العامسسسة فسسسي اطسسسار التةميسسسة  - م

 ال  رية للمدتمه .
الح سسسسسساظ علسسسسسسي حكسسسسسسوض اإلةسسسسسسساش فسسسسسسي العسسسسسسالج   - ث

 والحصو  علي . 
عدالة توزيه ادمام الرعاية الصحية علي دميه  - ج

 المواطةيش. 
كما تعتمد الرلايمة الصمحية الحديثمة لممي  سمس    

 معينة منيا: 
ةهسسا  سسالكرن مسسش م سساش معي سست  توفيرهسسا للمةت سسه م -

 . وعمل 
مالئمسسسة  ت سسساليم الاسسسدمام الصسسسحية مسسسه  سسسدرام  -

  ه المالية. المةت
توفيرهسسا  دسسودئ مالئمسسة أو علسسي اد سس  تحديسسد حسسد  -

 ي لدودئ الادمة الصحية والعالديأدةي معيار 
حتسسسسي لسسسسو  -علسسسسي مسسسسستوي دميسسسسه التاصصسسسسام  -

  دمم الادمة مداةا . 
وأمام اإلحتيادسام المتزايسدئ سسةويا علسي الاسدمام     

مسسسسه اةا سسسساض المسسسسستوي  -الصسسسسحية والعالديسسسسة 
المعي سسسي للمسسسواطةيش و تزايسسسد معسسسدالم ال كسسسر فسسسي 

يتدسسسسسسسس  المسسسسسسسسواطةيش ةحسسسسسسسسو العيسسسسسسسسادام  –مصسسسسسسسسر 
والمست سسسسسسسسسس يام الح وميسسسسسسسسسسة المداةيسسسسسسسسسسة ااصسسسسسسسسسسة 
المست سسسس يام العامسسسسة والمر زيسسسسة   طل سسسسا للعسسسسالج 

 : وذلك بسبب
  ارت اع ت ل ة الرعاية الصسحية  سس ن ارت ساع  يمسة

 ويرها وتحديثها .اددهزئ الط ية واإلحتياج لتط
  . ارت اع أسعار الدواء واإلدراءام الت ايصية 

  ارت سسسساع أسسسسسعار المسسسسستلزمام الط يسسسسة المسسسسستادمة فسسسسي
 . ذلك إلستيرادها  العملة اددة يةالعمليام الدراحية و 

 مشكمة البحث:   -1
تمث  اإلاستالالم اإل تصسادية الدوهريسة  كطساع       

الصسسحة فسسي مصسسر مدموعسسة الم سسا   الرئيسسسية التسسي 
 : سواء المتعمق منيايعاةي مةها  طاع الصحة 

 تسسسسسوافر المسسسسسوارد الماليسسسسسة وال  سسسسسرية وال ةيسسسسسة ادساسسسسسسية  - أ
والمستلزمام السلعية والادمية الالزمسة إلةتساج وتكسديم 

 الادمام الصحية والعالدية. 
 التزايسسسسسسسد المسسسسسسسستمر  للطلسسسسسسسن علسسسسسسسي الاسسسسسسسدمام   - ن

فسسي  الصسسحية والعالديسسة مسسش  افسسة فئسسام المدتمسسه
مصسسر مسسه اةا سساض ام اةيسسام اةتسساج وتكسسديم تلسسك 

 الادمام الصحية والعالدية في مصر. 
ويعسسسسسسسسسالح ال حسسسسسسسسسث أحسسسسسسسسسد المكومسسسسسسسسسام الرئيسسسسسسسسسسية      

إل تصاديام الرعاية الصحية المست  يام العامة 
حممول النقمماط  سس لة ال حثيسسة والمر زيسسة  وتسسدور الم

 : التالية
  اةا سسسساض المسسسسسستوي ال علسسسسسي للاسسسسسدمام الصسسسسسحية

والعالديسسسسة  المست سسسس يام العامسسسسة والمر زيسسسسة فسسسسي 
مصسسسر عمسسسا هسسسو مسسسستهدم وماطسسسط لهسسسا  وذلسسسك 

  س ن: 
اةا سسسساض المتسسسساح مسسسسش المسسسسوارد الماليسسسسة والماديسسسسة  - أ

 لتحكيض ذلك .
اةا سساض   سساءئ المسسوارد ال  سسرية  هسسا ممسسا يسسس ن   - ن

يسسسسد مسسسسش الإلسسسسياعام اإل تصسسسسادية فسسسسي مدسسسسا  العد
تكسسسسسسسسديم الاسسسسسسسسدمام الصسسسسسسسسحية والعالديسسسسسسسسة  تلسسسسسسسسك 

 المست  يام . 
  تسسسسسسدةي مسسسسسسستوي الاسسسسسسدمام الصسسسسسسحية والعالديسسسسسسة

 المست  يام العامة والمر زية  ادمر الذي يتولسد 
عة  اتداه ادسر المصرية  ااصسة ال كيسرئ مةهسا  
للدهسسام الط يسسة والصسسحية اداسسرى ممسسا يزيسسد مسسش 
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ائ تلك ادسر ال كيسرئ إلرت ساع ت ساليم العسالج معاة
  تلك الدهام اداري . 

  يمثسسس  اةا سسساض اإلسسسستثمارام الح وميسسسة السسسسةوية
الماصصسسة إلة سساء وتدهيسسز المست سس يام العامسسة 
والمر زيسسسة العسسسائض الرئيسسسسي أمسسسام تسسسوفير وتحسسسسيش 

 الادمام الصحية والعالدية  ها . 
  الكصسسور السسوظي ي فسسي أسسسالين ادارئ المست سس يام

العامسسسة والمر زيسسسة  ادمسسسر السسسذي يسسسيثر سسسسل ا فسسسي 
تسسساض الاسسدمام الصسسحية  مسسدي دسسودئ ومالئمسسة واا
  والعالديسسسة  هسسسا  المكارةسسسة مسسسه  المعسسسايير المحليسسسة  

 أو الدولية لها. 
 فروض البحث:  -2

 يحاول البحث إختبار الفروض التالية: 
مصر مسش  صسور  مسي  يعاةي  طاع الصحة في -  

وةسسسسسوعي ل افسسسسسة المكومسسسسسام اال تصسسسسسادية لتحديثسسسسس  
وتطسسسسسويره   ااصسسسسسة علسسسسسي مسسسسسستوي المست سسسسس يام 

 العامة والمر زية في مصر.
مصسسادر التمويسس  الح وميسسسة وحسسدها  اصسسرئ عسسسش   - ن

تسسسسسوفير وتحسسسسسسيش الاسسسسسدمام الصسسسسسحية والعالديسسسسسة 
  المست  يام العامة والمر زية في مصر . 

دمام الصسسسسسسسحية يحكسسسسسسسض تسسسسسسسوفير وتحسسسسسسسسيش الاسسسسسسس  - م
والعالديسسسسة  المست سسسس يام العامسسسسة والمر زيسسسسة فسسسسي 
مصسسسر العديسسسد مسسسش الوفسسسورام اإل تصسسسادية العامسسسة 

 والااصة .   
  ىداف البحث:  -3
وفممممي امممموء الفممممروض البحثيممممة يحمممماول البحممممث    

  تحقيق مايمي :
توإلسسسسسسسسيل أودسسسسسسسس  الكصسسسسسسسسور المسسسسسسسسادي والسسسسسسسسوظي ي  -

 والميسسي في  طاع الصحة في مصر. 
تحليسسسسسسس  ادهميسسسسسسسة الةسسسسسسسس ية للمست سسسسسسس يام العامسسسسسسسة   -

    والمر زيسسسسسسة علسسسسسسي مسسسسسسستوي ادمسسسسسسالي المست سسسسسسس يام 

فسسسي مصسسسر وعلسسسي مسسسستوي المست سسس يام الح وميسسسة 
 والتاصصية.

ادهميسسسة الم اةيسسسة والديمودرافيسسسة للمست سسس يام العامسسسة  -
 والمر زية في مصر.

أود  اإلة اض الح ومي علي  طاع الصحة في مصر  -
ايرئ وااصة اإلة اض علسي اسدمام اال  السةوام اد

 المست  يام ومةها  المست  يام العامة والمر زية . 
أهسسسسسم العوائسسسسسد اإل تصسسسسسادية واإلدتماعيسسسسسة مسسسسسش تسسسسسوفير  -

وتحسسسيش الاسسدمام الصسسحية والعالديسسة  المست سس يام 
 العامة والمر زية في مصر. 

  الدراسات السابقة: -4
ة من الدراسات السابقة في مجال إقتصاديات الرلايم

 الصحية الدراسات التالية :  
 : دراسممة بكينمممام محمممود محممممد فكممري  حممممد5-1

تمويسس  المست سس يام مسسش اسسال  الم سسار ة  :لممن
 سسسيش الكطسسساعيش العسسسام والاسسساصل دراسسسسة الحالسسسة 
المصسسسسرية ل. ولكسسسسد  سسسساش مسسسسش إلسسسسمش ادهسسسسدام 
الرئيسسسسسسية لتلسسسسسك الدراسسسسسسة التعسسسسسرم علسسسسسي مسسسسسدي 
ام اةية استادام ةظام الم سار ة  سيش الكطساعيش 
العسسام والاسساص  أحسسد سسس   تمويسس  المست سس يام 

ش السسدو  مسسش اسسال  اسسستعراض تدسسارن عسسدد مسس
المتكدمسسسة والةاميسسسسة فسسسسي ذلسسسك المدسسسسا  والتعسسسسرم 
علسسسسسي عوامسسسسس  ةدسسسسساح أو ف سسسسس  تلسسسسسك التدسسسسسارن 
ومسسسدي تط يسسسض ذلسسسك الةظسسسام فسسسي  طسسساع الرعايسسسة 

 . (1)الصحية المصري
ومش أهسم توصسيام تلسك الدراسسة ل الكإلساء علسي      

ال يرو راطيسسسة الح وميسسسة مسسسش اسسسال  تيسسسسير ادسسسراءام 
 استاراج تراايص ال ةاء.  

دراسممة ياسمممين فكممري ياسممين الخاممري : 5-2
اإلة سسساض الصسسسحي العسسسام فسسسي مصسسسر: لمممن  
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ام اةيسسسة تط يسسسسض ةهسسسح التمويسسسس  الكسسسائم علسسسسي 
وممممن اممممن   ىمممداف الدراسمممة الةتسسسائح ل. 
 ( : 2مايمي )

اسسسستعراض اإلطسسسار الةظسسسري لسسسةهح التمويسسس  الكسسسائم  - أ
 علي الةتائح . 

دراسسسسسسسة اإلة سسسسسساض الصسسسسسسسحي العسسسسسسام فسسسسسسي مصسسسسسسسر   - ن
تداهام هذا ا  إلة اض . واا

 وتوصمت الدراسة إلي مجمولة من النتائج منيا:  
  عدم   اءئ اإلة ساض الصسحي العسام فسي مصسر وعسدم

 ر ط اددر  ادداء . 
  .  اإلعتماد علي الطرض التكليدية في التموي 
 . عدم اداذ في اإلعت ار مستوي الدودئ وال  اءئ 

ة عسسسسسدم تسسسسسوافر متطل سسسسسام ةهسسسسسح وأظهسسسسسرم الدراسسسسسس    
الكسائم علسسي الةتسائح فسي مصسسر  ممسا يسسستدعي التمويس  

     سسسسذ  المزيسسسسد مسسسسش الدهسسسسد مسسسسش أدسسسس  ام اةيسسسسة تط يكسسسس  
 في مصر  ةداح . 

إسمممتيدفت دراسمممة الجيممماز المركمممزي : 5-3
قاممايا  لمتعبئممة العامممة واإلحصمماء لممن:

الرلايممة الصممحية بممالتطبيق لمممي قطمماع 
 :  (3ما يمي) الدواء في مصر

مصسر التسي  التعرم علي المةظومسة الصسحية فسي -
 يةتمي اليها  طاع الدواء .

الكسساء الإلسسوء علسسي اإلةتسساج واإلسسستيراد والتصسسدير  -
 والميزاش التداري في مصر والعالم . 

ا سسسسراز أهسسسسم التحسسسسديام التسسسسي تعيسسسسض  طسسسساع السسسسدواء  -
 وس   موادهتها. 

وكان من  ىم توصيات الدراسة في مجال اإلستثمار 
 في الدواء : 

 اسسسسساص عسسسسسش دراسسسسسسة أسسسسسس ان عسسسسسزوم الكطسسسسساع ال
 اإلستثمار في  طاع الدواء .

  الت امسس   سسيش  سسر ام السسدواء إلةتسساج أدويسسة دديسسدئ
 مش الة اتام الط ية . 

: تناولمممممت سمسممممممة قامممممايا التخطممممميط 5-4
ل تحديسسسسسسد  لممممممن: (181) والتنميممممممة رقممممممم

اإلحتيادسسسسام  كطاعسسسسام الصسسسسحة والتعلسسسسيم ما  سسسس  
الدسسسسسسامعي والتعلسسسسسسيم العسسسسسسالي فسسسسسسي مصسسسسسسرل وأهسسسسسسم 
الم ا   التمويلية التي تعيض التة يذ ال علسي ل افسة 
ادهسسدام المكسسدرئ  كطسساع الصسسحة سسسةويا  ااصسسة 
علسسسسسسي مسسسسسسستوي اإلة سسسسسساض اإلسسسسسسستثماري الح سسسسسسومي  

 (:4)و اش مش أهم توصيام الدراسة 
 التسسأميش الصسسحي فسسي مصسسر  حيسسث أةسس  اإلهتمسسام  -أ

إلسسسسسرورئ ادتماعيسسسسسة ال يم سسسسسسش للمدتمسسسسسه المصسسسسسسري 
اإلستغةاء عةها وال د مش إلماش استمرار ومواصسلة 

 تكديم ادمات  مستك ال ول ش      أار . 
     اة سسسسسساء صسسسسسسةدوض للصسسسسسسحة علسسسسسسي مسسسسسسستوي  سسسسسس   -ن

 محافظة .
اعسسسسسسادئ الةظسسسسسسر فسسسسسسي التاطسسسسسسيط الصسسسسسسحي علسسسسسسي  -ج

 المستوي الكومي .   
: دلممممم الرلايممممة A.LaFond: دراسممممة5-5

 :  (5الصحية األولية )
استهدفم  تلك الدراسة تكييم الكدرئ علي استرداد      

مة سسأئ ط يسسة  48ت ل سسة اسسدمام الرعايسسة الصسسحية فسسي
تا عسسسة لمةظمسسسام ويسسسر ح وميسسسة فسسسي  سسسةدالديش  و سسسد 
الصسسسسسم الدراسسسسسسة السسسسسي إلسسسسسرورئ تكيسسسسسيم ال دسسسسسوئ  سسسسسيش 
سسسسترداد الت سسساليم مسسسش الاسسسدمام  الت سسساليم ال عليسسسة  واا
الصسسحية  وحسسسسان ةسسس ة اسسسسترداد الت سساليم والحادسسسة 
السسسي تط يسسسض اسسسستراتيديام وأليسسسام وا عيسسسة لتكليسسس  هسسسذه 

دا   فكد دعم الدراسة الي ال دوئ . و     أ ثر تحدي
وإلسسسه اسسسستراتيدية لتحسسسسسيش   سسساءئ اسسسستادام المرافسسسسض 
الصسسسسسسحية وتعظسسسسسسيم اإلسسسسسسسستادام ادمثسسسسسس  للمسسسسسسسوظ يش  
وت سسديه زيسسادئ تر سسيد اسسستادام اددويسسة . ولكسسد أ سسدم 
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الدراسسسسسسة  ودسسسسس  اسسسسساص علسسسسسي زيسسسسسادئ اإلسسسسسست ادئ مسسسسسش 
اسسسسسسدمام اد سسسسسسسام الدااليسسسسسسة مسسسسسسش اسسسسسسال  الاسسسسسسدمام 

 اإلإلافية . 
-Gilbert Cripps & Otاسمةدر :  5-6

hers  دارة خطمممط تمويمممل : تصمممميم وار
الصمممحة المجتمعيمممة فمممي شمممرق وجنممموب 

 (:  6 فريقيا )
و سسسسد اسسسسستهدفم الدراسسسسسة السسسسي اسسسسستعراض  عسسسسض      

أمثلسسسة ادة سسسطة اإل تصسسسادية لسسس عض المةظمسسسام ويسسسر 
الح وميسسسسسة ذام الصسسسسسلة  الاسسسسسدمام الصسسسسسحية مثسسسسس : 
تصسسسسسةيه اددويسسسسسة   أو  يسسسسسه أدويسسسسسة  أسسسسسسعار مدعمسسسسسة 
 هسسسسسسامش ر سسسسسسل  سسسسسسسسيط مسسسسسسش ادارئ صسسسسسسيدليام   هسسسسسسسذا 
 اإلإلسسسسسافة السسسسسي تكسسسسسديم اسسسسسدمام المسسسسسساعدئ ال ةيسسسسسة   

 م أاري. وال حوث لمةظما
: التحميممل  Nihal Hafez: دراسممة  5-7

المؤسسي إلصالح السياسات الصمحية 
 (:7في مصر)

و سسسد استعرإلسسسم تلسسسك الدراسسسسة الهي سسس  التةظيمسسسي 
  ومصسسسسسادر لكطسسسسساع الصسسسسسحة الح سسسسسومي فسسسسسي مصسسسسسر

  وأسسسسس ان تسسسسدةي   سسسساءئ المست سسسس يام العامسسسسة تمويلسسسس 
التا عة لوزارئ الصحة   و د اةتهم الدراسة الي ا تراح 

 عدد مش التوصيام : 
إلسسسسسرورئ ادسسسسسراء تغيسسسسسرام فسسسسسي الهي سسسسس  التةظيمسسسسسي  -

والسياسسسسسسسام الااصسسسسسسة  سسسسسسردارئ المسسسسسسوارد ال  سسسسسسرية  
وت عيسسس   سسسرامح التسسسدرين  ووإلسسسه معسسسايير لإلسسس ط 

 دودئ ادة طة الط ية . 
دور الكطسسسسساع الاسسسسساص والمةظمسسسسسام ويسسسسسر ت عيسسسس   -

الح وميسسسسسسة فسسسسسسي تمويسسسسسس   طسسسسسساع الصسسسسسسحة  ةظسسسسسسرا 
إلةا سساض مسسستوي اإلة سساض العسسام فسسي مصسسر فسسي 

 مدا  الرعاية الصحية .  

دراسمة مركمز المعموممات ودلمم إتخمماذ : 5-8
دراسممممة مقتممممرح شممممراء الحكومممممة  القممممرار:

لمخممدمات الصممحية مممن القطمماع الخمماص 
(8:) 

طسسسرح الةمسسسوذج الدديسسسد  اسسسستهدفم الور سسسة ال حثيسسسة
ح مةظومسسسسسة الرعايسسسسسة الصسسسسسحية فسسسسسي المكتسسسسسرح إلصسسسسسال

  و سد أوصسم الدراسسة  مرت سزام أساسسية يم سش مصر
 ايداز  عإلها فيما يلي : 

ال صسسس   سسسيش الدهسسسة التسسسي تمسسسو  الةظسسسام الصسسسحي  -
و سسسسيش مكسسسسدمي تلسسسسك الاسسسسدمام مسسسسش ةاحيسسسسة  و سسسسيش 

 الدهة اإل رافية والتكييمية مش ةاحية أاري.
     م سسسسسسار ة ادفسسسسسسراد عةسسسسسسد الحصسسسسسسو ت عيسسسسسس  ةظسسسسسسم  -

 علي الادمام الصحية ت عا لمستوي دالهم . 
 توحيد الدهة التي تكدم الرعاية ادولية لل رد . -
حرية ال رد في ااتيار وتغيير دهة العالج   مما  -

 يالض روح المةافسة ت عا لإلوا ط محددئ . 
ادارئ أفإلسس  تعتمسسد علسسي ت ةولوديسسا المعلومسسام    -

لتر سسسسيد اإلة سسسساض العسسسسام علسسسسي الصسسسسحة  ولتسسسسسهي  
الحصو  علي الادمة  وح ظ المعلومسام الط يسة 

 والمحاس ية . 
: دراسممة مركممز الدراسممات اإلسممتراتيجية 5-9

لن إقتصمممماديات الصممممحة فممممي  بمممماألىرام
وحتممي األن    فممي مرحمممة اإلنتقممال مصممر

(9  :) 
  التغيسسسسسسرام فسسسسسسى تةسسسسسساو  اسسسسسسستهدفم هسسسسسسذه الدراسسسسسسسة

 تصسسسسساديام الصسسسسسحة التسسسسسى اا السياسسسسسسة الصسسسسسحية و 
ة تساح إلةتكا  الى سياسسة ااإلحدثم اال  مرحلة 

وحتسسسسسي ادش فسسسسسي  4974اال تصسسسسسادى مةسسسسسذ عسسسسسام 
  حيث  اش ال د وأش ييثر هسذا التغييسر فسى مصر

 .  تصادية على الصحة وا تصادياتهاإلالسياسة ا
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 راسسسسسسسة أيإلسسسسسسا مصسسسسسسادر تمويسسسسسس  ولكسسسسسسد تةاولسسسسسسم الد
الاسدمام الصسحية فسي مصسر والتسي تستلاص فسسي 
المصسسادر التاليسسة وحسسسن ترتيسسن ادهميسسة   وذلسسك 

 (:  7007/7008عش العام المالي 
 .%60اإلة اض مش الدين  -
مسسسسسسسسش  %66 تمويسسسسسسسس  مسسسسسسسسش وزارئ الماليسسسسسسسسة ي لسسسسسسسس   -

 اإلدمالي . 
تمويسسس  مسسسش أصسسسحان ادعمسسسا  ومسسسش م سسسروعام  -

 ل   مةهما.% 7سسسسس طاع عام  
فسسسسى ذلسسسسك العسسسسام علسسسسى  اددة سسسسيويكتصسسسسر التمويسسسس   -

السسا كة والتموي  اددة ى فسى السسةوام  %  0.6
% 6تسسراوح  سسيش حسسد أ صسسى  7007/7008عسسش 

%  فإلسسال عسسش أةسس  صسس ر  المائسسة 0.6وحسسد أدةسسي
   عض السةوام(. في

 تقسممم الرلايممة الصممحية  كمما  شممارت الدراسممة  ن
 لادة إلى ثالثة مستويات:

وتإلسم الو ايسة وادمسة  :الرلاية الصحية األولية  -
 .العيادام الااردية واددوية

ويكصسسد  هسسا الرعايسسة : الرلايممة الصممحية الثانويممة  -
اإل ليةي يسسسسسسة العاديسسسسسسة فسسسسسسى المست سسسسسس يام العامسسسسسسة 

 .والمر زية
:  الرلاية الصحية الثالثية  و الميارية المتقدمة -

مثسسس  الدراحسسسام المتكدمسسسة للكلسسسن والمسسس  والعظسسسام 
وعسسسسالج ادورام وال  سسسس  ال لسسسسوى و سسسسساطر الكلسسسسن 

 وويرها. 
  : ومن  ىم توصيات تمك الدراسة 
           الت سسسسسسسسسسساليم سسسسسسسسسسسستردادا تط يسسسسسسسسسسسض فسسسسسسسسسسسي وسسسسسسسسسسسسهتال - أ

 .ت عيتها  اةم أياً  الح ومية المست  يام في
 الصحية الرعاية لمكدمي المالئمة الحوافزتوفير   - ن

 .ادسرئ وطن والو اية ادولية

 ال كراء مش مستحكي  الى الح ومي الدعم تودي   - م
 .الدا  محدودي و
 وتدديسسسسد  المسسسسستمر الط سسسسي التعليماإلهتمسسسسام  سسسس  - ث

 .فترام على الصحية الممارسة تراايص
و الةسسسسسسس ة للتسسسسسسأميش الصسسسسسسحي ف سسسسسساش مسسسسسسش أهسسسسسسم   - ج

 الادمة تموي  فص توصيام الدراسة هو أهمية 
 .تكديمها عش الصحية

اصاصسسسسسسة هي سسسسسس  تكسسسسسسديم الاسسسسسسدمام فسسسسسسى وزارئ  - ح
الصسسسسسحة عسسسسسش طريسسسسسض ددولسسسسسة  يسسسسسه المست سسسسس يام 
والعيسسسسسسسادام السسسسسسسى الكطسسسسسسساع الاسسسسسسساص  أو تغييسسسسسسسر 
ط يعتهسسا  هيئسسام ويسسر ر حيسسة السسى هيئسسام ر حيسسة 

وهسذا مسا تسم فيمسا  - تصساديةايطلض عليهسا هيئسام 
 عد عةد اة اء ال ر ة المصرية الكا إلة للرعايسة 

ويتسض هذا مسه السياسسام المعلةسة مسش  -الصحية
ال ةك الدولى حيث يطرح اصاصة المست  يام 

 :(11)الح ومية مش اال  ثالث مراح 
 .ادارئ المست  يام اتصاصام اتوسيه  -
 .تحوي  المست  يام الى  ر ام -
  .اصاصة ال ر ام -
دراسة غنمي دحمام الزبيمدير وراما : 5-11

لبدالمنعم محمد حسن لن: العالقة بين 
رسممممية والمركزيمممة وت ثيرىممما فمممي جمممودة ال

الخمممدمات الصمممحية  دراسمممة إسمممتطاللية 
    ألراء لينمممممة ممممممن العممممماممين والمرامممممي

 (.44 في مستشفيات بغداد/الرصافة 
الدراسسسسسة تحديسسسسد ط يعسسسسة العال سسسسة  سسسسيش  متهدفاسسسسس

الرسمية و المر زية ومدى تأثيرهما فسي دسودئ الادمسة 
الصسحية المكدمسسة فسي امسسسة مست س يام ح وميسسة فسسي 

 400و سسسملم عيةسسسة الدراسسسسة  مديةسسسة  غداد/الرصسسسافة 
    مسسسسسش العسسسسسامليش فسسسسسي المست سسسسس يام ( 50 وا سسسسسه  فسسسسسردا 
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الدراسسسسسسسسة علسسسسسسسي عتمسسسسسسسدم اا مسسسسسسسش المرإلسسسسسسسى  و ( 50و 
 ة لدمه ال ياةام والمعلومام ي أدائ رئيسياةام اإلست 

لعيةسسسسسسسة  ادو ش  اصسسسسسسسص ياةيسسسسسسسست اذ تسسسسسسسم تصسسسسسسسميم ا
وكمممان  .لعيةسسسة المرإلسسسى  الز سسسائش( الثسسساةي العسسسامليش و 

  : نتائج الدراسة من
        ش هةسسسسسسسسساك ت ةسسسسسسسسسي واإلسسسسسسسسسل للرسسسسسسسسسسمية والمر زيسسسسسسسسسةأ -

 المست  يام مح  ال حث.في 
المكدمسسة تسسدةي فسسي مسسستوى دسسودئ الادمسسة الصسسحية  -

 .للمرإلى
ش هةسساك عال سسة وتسسأثير سسسال يش ل سس  مسسش الرسسسمية أ -

 .والمر زية في دودئ الادمة الصحية
 سسسدمم الدراسسسسة عسسسدد مسسسش التوصسسسيام  سسساش ولكسسسد 
تاحسسة اا إلسسرورئ ممارسسسة ت سسويض الصسسالحيام و أهمهسسا 

وتحسسسسيش مسسسستوى دسسسودئ الادمسسسة  الم سسسار ة للعسسسامليش 
 . الصحية المكدمة

الصممممممحة بالمممكممممممة : دراسممممممة وزارة 5-11
العربيممة السممعودية وكميممة األلمممال بجممدة 
لن: خصخصة مستشفيات القطاع العام 
و ثرىمممما لمممممي تحسممممين جممممودة الخممممدمات 
الطبية  دراسة تطبيقية لممي مستشمفيات 
القطممممماع العمممممام فمممممي المممكمممممة العربيمممممة 

لممممي مستشمممفيات  السمممعودية وبمممالتطبيق
 (.12محافظة جدة )

هسو التعسسرم علسسي  والهسدم الرئيسسسي لتلسك الدراسسسة
أثر اصاصسة مست س يام الكطساع العسام فسي الممل سة 
العر يسسسة السسسسعودية علسسسي تحسسسسيش دسسسودئ وزيسسسادئ دسسسودئ 

وكان من الادمام الصحية   الو ائية والعالديسة (   
   ىداف الدراسة  ياا:

 يسساش مسسدي ت سسايش رييسسة العسسامليش فسسي المست سس يام  -
الح وميسسسة فسسسي محافظسسسة دسسسدئ ةحسسسو  سسسدرئ الكطسسساع 

الاسسسسسسسسساص علسسسسسسسسسي تحمسسسسسسسسس  ت عسسسسسسسسسام اصاصسسسسسسسسسة 
 المست  يام الح ومية. 

مسسسسسدي ت سسسسسايش رييسسسسسة المرإلسسسسسي والمتسسسسسردديش علسسسسسي  -
مست سسسسسس يام الكطسسسسسساع العسسسسسسام   المسسسسسسست يديش مسسسسسسش 
الادمام الصسحية الح وميسة ( ةحسو  سدرئ الكطساع 
الاسسسسسسسسساص علسسسسسسسسسي تحمسسسسسسسسس  ت عسسسسسسسسسام اصاصسسسسسسسسسة 
مست سسسسسسس يام الكطسسسسسسساع العسسسسسسسام    ت سسسسسسسايش العوامسسسسسسس  

الدسسسةس  العمر الميهسسس  الديمودرافيسسسة الماتل سسسة   
 العلمي  معد  الدا  (.  

  ىمية البحث :  -6
ترده أهمية ال حث لكلسة اد حساث العلميسة التسي 
تةاولسسسسم ا تصسسسساديام الرعايسسسسة الصسسسسحية  المست سسسس يام 
العامسسسسسسة والمر زيسسسسسسة فسسسسسسي مصسسسسسسر. ولكسسسسسسد تسسسسسسم ااتيسسسسسسار 
المست  يام العامة والمر زية علي مستوي الدمهورية  

والعالديسسسسة فسسسسي  الصسسسسحيةالميسسسسسسام مسسسسش إلسسسسمش  -
 لألسباب التالية :  –مصر

اإلةت سسسسسسار الدغرافسسسسسسي لتلسسسسسسك المست سسسسسس يام علسسسسسسي  - أ
مسسستوي الدمهوريسسة  ممسسا يعسسزز مسسش أهميسسة تسسوفير 
وتحسسسسسسسسيش الاسسسسسسسدمام الصسسسسسسسحية والعالديسسسسسسسة  هسسسسسسسا 
ةع ساس ذلسسك علسسي ال ئسام الداليسسة الماتل سسة فسسي  واا

 المدتمه   ااصة ال ئام ال كيرئ  .
تدةي الادمام الصحية والعالدية  المست س يام   - ن

العامسسسسسسة والمر زيسسسسسسة علسسسسسسي مسسسسسسستوي الدمهوريسسسسسسة  
ااصسسسة مسسسه تط يسسسض سياسسسسام  رةسسسامح اإلصسسسالح 

التسسسسسسسسسدريدي ل ة سسسسسسسسساض  اإل تصسسسسسسسسسادي والتا سسسسسسسسسيض
 الح ومي اإلستثماري إلة اء مست  يام دديدئ . 

مسسا تمثلسس  تلسسك المست سس يام مسسش رأس مسسا  ثا سسم   - م
الصسسحة فسسي مصسسر  ومسسش ثسسم  سسائم  ال عسس  لكطسساع 

أهمية المحافظة عليس  وتعظسيم العائسد االدتمساعي 
واال تصسسادي مسسش ودسسوده  متمثسس  ذلسسك فسسي تعزيسسز 
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ادثار الااردية المود سة مةس  مسه تكليس  الت ساليم 
 االدتماعية المتولدئ عة .

 منيج البحث ومصادره : -7
يعتمد ال احث علسي المسةهح اإلسستكرائي  اإلإلسافة 

سسسلون التحليلسسي مسسش اسسال  ال ياةسسام ادالسسى اسسستادام 
  و سسسسذلك اإلسسسسستةتاج المةطكسسسسي  والمعلومسسسسام المتسسسسوافرئ
. ومسسسسسش أهسسسسسم مصسسسسسادر المعلومسسسسسام د عسسسسساد الم سسسسس لة 

 لل حث :
للدهسسسساز المر سسسسزي  التكسسسسارير والمة سسسسورام الماتل سسسسة -

 للتع ئة العامة واإلحصاء .
 وزارتي الصحة والمالية . -
ز اإل ليمسسسي ل سسسرض مةظمسسسة الصسسسحة العالميسسسة المر  -

 المتوسط  الكاهرئ(.
 ىيكل البحث:  -8
سمممميتم تنمممماول البحممممث حسممممب تسمسممممل المباحممممث   

 األربعة التالية : 
: تكيسسسسسسيم وإلسسسسسسه الاسسسسسسدمام الصسسسسسسحية المبحممممممث األول

 والعالدية في مصر.
: ادهميسسسة الميسسسسسية والديمودرافيسسسة  المبحمممث  الثممماني

 للمست  يام العامة والمر زية في مصر.
التمويسسسس  الح سسسسومي للمست سسسس يام المبحممممث الثالممممث : 

  العامة والمر زية في مصر.
دسسسسسسسراءام تحسسسسسسسسيش المبحمممممممث الرابممممممم   : سياسسسسسسسسام واا

الاسسسسدمام الصسسسسحية والعالديسسسسة  المست سسسس يام العامسسسسة 
 والمر زية وعائدها اإل تصادي واإلدتماعي.

 : تتإلمش ةتائح وتوصيام ال حث. خاتمة
 
 
 
 
 

 المبحث األول
الخدمات الصحية والعالجية تقييم وا  

 في مصر
 تمييد:  -1

ومسسش لصسسحة هسسي حسسض مسسش حكسسوض اإلةسسساش  ا        
دميسسسسه اتاحسسسسة الرعايسسسسة الصسسسسحية أمسسسسام  الإلسسسسروري
هسسي مسسسئولية فسسي المدتمسسه و دتماعيسسة إلال سسرائل ا
 إلسسسسسمشتت والرعايسسسسة الصسسسسحية ادساسسسسسية الدولسسسسة. 

(13) : 
 تكديم الادمام الصحية العالدية والو ائية. 
  الصحية والعالدية.الادمام التعليمية 
  ويتإلسسمش م هسسسوم الرعايسسة الصسسسحية ادوليسسة أيإلسسسا

المدتمسسه  فسسي تسسوفير الاسسدمام الصسسحية م سسار ة 
 والعالدية. 

 ستادام أسالين ت ةولودية  سيطة وميثرئا. 
 الم ار ة ال عالة للعمالة الط ية المساعدئ. 
 والمكونات األساسية لمرلاية الصحية األولية ىي:   
 الصحة ال يئية و التثكيم الصحي.  
 ال رامح الصحية لرعاية الط ولة وادمومة. 
 التطعيم وتةظيم ادسرئ. 
 الو اية مش ادمراض المتوطةة. 
 العالج المةاسن لألمراض واإلصا ام ال ائعة. 
 توفير اددوية الإلرورية. 
 ذيسسسسسة الصسسسسسحية وطسسسسسرض ة سسسسسر السسسسسوعي  أسسسسسسس التغ

 .العالج التكليدية
فسسرش الرعايسسة الصسسحية يدسسن  و ةسساء علسسي ذلسسك   

سحكض يتسس  ول سسي التةميسسة ال  سسريةعت ارهسسا اسسستثمارا فسسي ا
هسسسذا الهسسسدم يدسسسن أش تعتمسسسد الاطسسسة الصسسسحية علسسسى 
التر يسسسز علسسسسى ال سسسسرامح الو ائيسسسسة فسسسسي ماطسسسسط صسسسسحي 

رتكاء  الصحة عش طريض الو اية إليهدم أساسا الى ا
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 ت ام الم  سر لهسا والعسالج ال امس  إلدمراض وامش ا
 املها في تسوازش علمسي يأاسذ فسي االعت سار أش الاسدم

الصسسسسسحية الو ائيسسسسسة هسسسسسي المسسسسسسئولية ادساسسسسسسية لسسسسسوزارئ 
لتزام  سسسسسسسومي دوش المسسسسسسسساس  الاسسسسسسسدمام رالصسسسسسسسحة  سسسسسسس

العالديسسة  وهسسو ة سساط تكسسوم  سس  وزارئ الصسسحة وتيديسس  
 .  أيإلا هيئام وأدهزئ علمية متعددئ أارى

       وعلسسسسسسسسسي ذلسسسسسسسسسك فالاسسسسسسسسسدمام الصسسسسسسسسسحية المكدمسسسسسسسسسة 
عش طريض الميسسام العالدية العامسة والااصسة فسي 

 :    مش مصر  وت رم عليها  وزارئ الصحة  ت م 
 الادمام الصحية الو ائية.  -
 الادمام العالدية التاصصية.  -

فالرعايسسسسسة الصسسسسسحية تهسسسسسدم السسسسسي رفسسسسسه المسسسسسستوي 
الصسحي لألفسسراد والدماعسسام وعلسي مسسستوي  الدواةسسن 

 الدسدية والة سية والعكلية والذهةية واالدتماعية . 
لمخمممدمات الصمممحية  المعاصمممر التطمممور  -7

  الحكومية في مصر:
 سسدأ تطسسوير الاسسدمام الصسسحية فسسي مصسسر مةسسذ 

وت ه ذلك  رة اء المست  يام المر زية    4976عام 
اة سساء المست سس يام الري يسسة  عيسسادام  4978فسسي عسسام 

اارديسسسة مسسسه ودسسسود سسسسرير فكسسسط للطسسسواريء. ولكسسسد تسسسم 
 4940اسسسست دا  تلسسسك المست سسسس يام الري يسسسة فسسسي عسسسسام 

 الم اتن الصحية ال املة  و اةم أو  ادمة صحية 
متاصصسة تسسم تكسديمها اسسارج ةطساض المسسدش ال  يسرئ  سسد 

م العيسسسسسسسوش مسسسسسسش اسسسسسسال  عيسسسسسسادا 4904 سسسسسسدأم عسسسسسسام 
  و سد اسستادمم هسذه العيسادام المتةكلسة أيإلسا المتةكلسة
 لم افحة ادمراض المتوطةة.  4978في عام 

تم اة اء وزارئ الصحة  والتي  4966وفي عام 
 اةسسسسم تحتسسسسوي علسسسسي  سسسسسم اسسسساص  الصسسسسحة الري يسسسسة  
و سسساش مسسسش مهسسسام هسسسذا الكسسسسم اة سسساء م اتسسسن الصسسسحة 

 هسذه الم اتسن  للكيام  اإلدراءام الو ائية  ولكد ألحكم

أسسسسسرئ للعةايسسسسة  صسسسسحة ادمهسسسسام وادط سسسسا  ووحسسسسدام 
 متةكلة لتكديم العالج .

 64صسسسسسسسسدر الكسسسسسسسساةوش ر سسسسسسسسم  4947وفسسسسسسسسي عسسسسسسسسام 
والاسسسساص  تحسسسسسيش الصسسسسحة فسسسسي الريسسسسم  و سسسسد  سسسسرر 
الكاةوش تأسيس ادارئ للصحة والهةدسة في    مديرية 
  محافظة( مش مديريام مصر. وعملم  هذه االدارئ 

وم الصسسسحية العامسسسة للكسسسري فسسسي علسسسي تحسسسسيش الظسسسر 
المةسساطض الري يسسة التا عسسة ل سسس  مديريسسة  و سسرر الكسسساةوش 
أيإلسسسسا اة سسسساء المدمعسسسسام الصسسسسحية   مدمسسسسه صسسسسحي 

 ةسمة( .  450000واحد ل   
عملم الدولة علي التوسه  4957و عد ثورئ يوليو

فسي الاسسدمام الصسسحية الح وميسسة ومسسدها اسسارج ةطسساض 
لسسسسي الريسسسسم المسسسسدش والمةسسسساطض الحإلسسسسرية ووصسسسسولها ا

 ( .14)وأيإلا الي الود  الك لي 
المالمممممر الرئيسممممية ألىممممم المؤشممممرات  -3

المؤسسية والوظيفية لتوفير الخدمات 
  الصحية في مصر:

 اإلنفاق العام لمي الصحة في مصر: :3/1
تعت سسسر مصسسسر مسسسش أ سسسس  دو  العسسسالم فسسسي اإلة سسسساض 
العسسسام علسسسي الصسسسحة  سسسسواء  سسساش ذلسسسك اإلة سسساض اة سسساض 

اسسسستثماري  وسسسسوم ةعتمسسسد فسسسي  يسسساش ذلسسسسك دسسساري أو 
  العديد مش المي رام  ةذ ر مةها:

: تعتبر مصر من  قل الدول إنفاقا لممي 3/1/1
( 1الصمممحةر ويظيمممر الجمممدول التمممالي رقمممم )

نسممممبة اإلنفمممماق العممممام لمممممي الصممممحة إلممممي 
إجممممالي اانفممماق العمممام لمدولمممة  فمممي مصمممر 
 طبقممممممممممما لمحسممممممممممماب الختمممممممممممامي لمدولمممممممممممة

(2111/2112– 2111/2112  :) 
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 ( 1جممممممممممممممدول رقم ) 
                 نسبة اإلنفاق العام لمي الصحة إلي إجمالي اإلنفاق العام لمدولة  في مصر 

   ةسن مئوية %( طبقا لمحساب الختامي لمدولة 

إجمالي نسبة اإلنفاق العام لمي الصحة إلي  العام المالي
 اإلنفاق العام لمدولة  %

2111/2112 3.41 
2112/2113 3.77 
2113/2114 3.98 
2114/2115 4.5 
2115/2116 4.6 
2116/2117 4.7 
2117/2118 4.7 
2118/2119 4.5 
2119/2111 4.7 
2111/2111 5 
2111/2112 4.78 

 4.42 المتوسط العام
 الكزبة –ّاإلحصبء الجِبز الوركسي للزعجئخ العبهخ  – 1001/1002،  1002/1001الوصذر : الفزرح هي عبم             

 خ ـــأهب ثبقي الفزرح فوصذرُب : الجِبز الوركسي للزعجئخ العبه 215ص  -1005يْليْ –1004اإلحصبئي السٌْي            

 ّالوزْسػ العبم حست  ثوعرفخ الجبحش .  – 1022سجزوجر  –الكزبة االحصبئي السٌْي  –ّاالحصبء             
 

ويظهسسسر مسسسش الدسسسدو  أعسسساله أش متوسسسسط ةسسسس ة       
إلدمسسسسسالي  الصسسسسسحة فسسسسي مصسسسسر علسسسسي اإلة سسسساض العسسسسام

اإلة سساض العسسام للدولسسة   لسس   ل تسسرئ اإلحسسدى ع سسر عامسسا  
%  4.6 7044/7047 – 7004/7007مسسسسش عسسسسام 

هسسسسذا فسسسسي حسسسسيش أش  عسسسسض السسسسدو  فسسسسي العسسسسالم والتسسسسي 
تتعسسايش مسسه حسسرون ا ليميسسة وأهليسسة يزيسسد فيهسسا اإلة سساض 
علسسي الصسسحة عسسش ةسسس ت  فسسي مصسسر  فكسسد  لغسسم تلسسك 

%  8.4ض %  وفسسي العسسرا7.5الةسسس ة فسسي أفغاةسسستاش 
%  مسسه العلسسم أش المعسسد  السسدولي 44.7وفسسي  وروةسسدي

السسذي تسسم ا سسراره فسسي  مسسة ادل يسسة  سسادمم المتحسسدئ عسسام 

% مسسسسش ادمسسسسالي اإلة سسسساض العسسسسام للدولسسسسة 45هسسسسو7000
(15 ) . 
:  شممار تقريممر منظمممة الصممحة العالميممة 3/1/2

لمممي مسممتوي  66 ن مصممر تحتممل المرتبممة 
العمممممالم بالنسمممممبة لمسمممممتوي الصمممممحة وذلمممممك 

 ( : 16ألسباب التالية )ل
% مسش  4.8تة ض مصر علي الكطاع الصحي        -

ادمالي الةاتح المحلي اإلدمالي وهو أ   مش المعسد  
% مسش  40الذي حددت  مةظمة الصحة العالميسة وهسو

 الةاتح المحلي اإلدمالي. 
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أش ال ئسسسام اد ثسسسر فكسسسرا هسسسي اد ثسسسر معاةسسسائ مسسسش  -
% مسش 45ت ل ة الادمام العالدية  حيث ية كوش

دالهسسسسم علسسسسي العسسسسالج  يةمسسسسا يعت سسسسر ادوةيسسسساء هسسسسم 
اد سسس  اة ا سسسا علسسسي العسسسالج واددويسسسة حيسسسث ية كسسسوا 

 % مش دالهم علي العالج . 7.8حوالي
    أش أفكسسسسر فئسسسسام المدتمسسسسه فسسسسي مصسسسسر هسسسسي أ لهسسسسا  -

  فسسسسسي الحصسسسسسو  علسسسسسي السسسسسدعم   حيسسسسسث يحصسسسسسلوش 
% لألوةيسسسساء  78% مسسسسش السسسسدعم مكا سسسس  46علسسسسي

مام الرعايسة الصسحية فسي وهسذا يع سس افتكسار اسد
 مصر الي العدالة واإلتاحة  ت ل ة مةاس ة . 

وتددر اإل ارئ أش هةاك عال ة طرديسة  سيش ال كسر 
وزيسسسسادئ معسسسسد  اإلعسسسستال  والمسسسسرض  ف لمسسسسا اةا سسسسض 

 رص اصا ت سسسسسسسسسسسسسالمستوي المعي ي للمواطش زادم ف

   سسسسادمراض الماتل سسسسة  ومسسسسش ثسسسسم زادم ةسسسسس ة اة ا سسسس   
  العسسسالج  وتلسسسك أحسسسد الحلكسسسام الرئيسسسسية للتالسسسمعلسسسي 

 في الدو  والمدتمعام ال كيرئ .
  
: نسبة اإلنفاق لمي الصحة من النماتج 3/1/3

المحمممي اإلجمممالي لمصممر مقارنممة بممبعض 
 : 2111الدول لام 

( ةسسسسس ة اإلة سسسساض 7يوإلسسسسل الدسسسسدو  التسسسسالي ر سسسسم  
علسسسي الصسسسحة مسسسش الةسسساتح المحلسسسي اإلدمسسسالي لمصسسسر 

  ويظهسسسر مةسسس  أش 7044السسسدو  عسسسام  مكارةسسسة  سسس عض
الهةسسد ومصسسر أ سس  السسدو  اة ا سسا علسسي الصسسحة  ةسسس ة 
مسسسش الةسسساتح المحلسسسي اإلدمسسسالي مسسسش  سسسيش السسسدو  التسسسي 

     % 4.7( التسسسسسسالي و ةسسسسسسس ة 7ي سسسسسسملها الدسسسسسسدو  ر سسسسسسم  
 % ل   مش الهةد ومصر علي الترتين . 4.4و
 

 (2جمممممممممممممممممدول رقم )
 2111نسبة اإلنفاق لمي الصحة من الناتج المحمي اإلجمالي لمصر مقارنة ببعض الدول لام 

                

 بٌـــــــــانجي                       

 ذٔلــــــــــان

انُبتج انًحهي اإلجًبني 

ثبنًهيبر دٔالر يعبدل ثبنمٕح 

 5008انشرائيخ 

انفرد يٍ انُبتج انًحهي َصيت 

اإلجًبني ثبنذٔالر ٔيعبدل ثبنمٕح 

 5008انشرائيخ 

َسجخ اإلَفبق عهي انصحخ 

يٍ انُبتج انًحهي اإلجًبني 

% 

 457 858 78754 يصر

 4 77 56557 انُرٔيج 

 558 7558 4656456 انٕاليبد انًتحذح األيريكيخ 

 754 6057 654455 انيبثبٌ 

 754 5758 4674 كٕريب 

 759 5957 50758 إسرائيم 

 454 6558 506755 إَجهترا 

 659 5456 5955 انجحريٍ 

 655 4754 540454 رٔسيب 

 557 5457 90454 انسعٕديخ 

 557 - - كٕثب 

 755 4056 505456 انجرازيم 

 657 456 4454 تَٕس 

 857 856 6559 األردٌ 

 557 757 557059 انصيٍ 

 655 557 74559 جُٕة أفريميب 

 455 655 657958 انُٓذ 

 554 459 9557 كيُيب 
 

       دراسددخ قعددبيب الرعبيددخ الصددطيخ ثددبلزطجي  علددي قطددب  الددذّاء –الوصددذر : الجِددبز الوركددسي للزعجئددخ العبهددخ ّاإلحصددبء 

 . 21ص  –1024إصذار هبيْ  – 12321/1024-00رقن الورجع  –في هصر 
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( تطور 3: ويوار الجدول التالي رقم )3/1/4
اإلنفماق لممي الصمحة طبقما لمموازنمة العامممة 

 -2112/2113لمدولممممممة خممممممالل الفتممممممرة )
2113/2114: ) 

 

 (3ممممممممدول رقم )جممم
                                     تطور اإلنفاق العام لمي الصحة طبقا لمموازنة العامة لمدولة 

 (2113/2114 -2112/2113خالل الفترة )
   اإلة اض  المليوش دةية (

 بٌــــانجي            
 

 انسُخ

 اإلَفبق انعبو

(4) 

اإلَفبق انعبو 

عهي انصحخ 

(5) 

َسجخ اإلَفبق عهي انصحخ إني 

 %( 4) ( /5( = )6اإلَفبق انعبو  )

يعذل انًُٕ  (7)

 %( 6في )

1001/1002 232023 4555 3.03 - 

1002/1003 241502 4153 2.53 -5.3 

1003/1004 250203 5515 3.55 15.4 

1004/1005 205025 0120 3.25 -0.3 

1005/1005 125154 1234 3.2 -2.5 

1005/1000 133052 22040 3.05 22 

1000/1001 232121 21114 2.55 -11.5 

1001/1020 212125 25200 4.02 22.0 

1020/1022 302250 10223 4.03 0.1 

1022/1021 310410 12502 3.1 -1.0 

1021/1022 422504 15322 4.23 3.1 

1022/1023 501215.3 21525.3 3.54 -5.5 

 557 7588 4844459 657960558 انًتٕسط انعبو
      دراسددخ قعددبيب الرعبيددخ الصددطيخ ثددبلزطجي  علددي قطددب  الددذّاء  –الوصددذر : الجِددبز الوركددسي للزعجئددخ العبهددخ ّاإلحصددبء 

ّهعدذ  الٌودْ ّالوزْسدػ العددبم  -10ص – 1024إصدذار هدبيْ  – 12321/1024-00رقدن الورجدع  –فدي هصدر 

 حست ثوعرفخ الجبحش. 

  

 ويظير من الجدول  لاله ما يمي: 
لسسم  ةسس ة اإلة ساض علسي الصسسحة السي اإلة ساض العسام - أ

عامسسا  ماعسسدا ثسسالث 47% طسسوا  السسسسسسسسسسسس 5تتدسساوز 
سسسةوام فكسسط و متوسسسط عسسام عسسش تلسسك ال تسسرئ  لسسس  

4.55  .% 
أش معسسد  الةمسسو السسسةوي فسسي ةسسس ة اإلة سساض العسسام   - ن

 علي الصحة مش ادمالي االة اض العام  لم تحكسض
 سسسيم مود سسسة د ثسسسر مسسسش عسسساميش مسسسالييش متتسسسالييش  

عامسسسا  47و لسسس  المتوسسسسط العسسسام لهسسسا عسسسش فتسسسرئ السسسسسسسسسس
7.4 . % 

 
وت سسسسير تلسسسسك ادر سسسسام والةسسسسسن المسسسسذ ورئ  مسسسسدي  

إلعم اإلة ساض العسام علسي الصسحة فسي مصسر وهومسا 
يع س  صور في توفير وتحسسيش المةظومسة الصسحية 

لسسسن تسسسد ير فسسسي مصسسسر   افسسسة م وةاتهسسسا  وهسسسو مسسسا يتط
مصسسسسادر تمويسسسس  أاسسسسري مسسسسه إلسسسسرورئ التزايسسسسد السسسسسةوي 
والمستمر في التموي  الح ومي ل ة اض علي الصسحة 

 في مصر.  
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: تشير بيانمات المدخل واإلنفماق وااسمتيالك 3/1/5
 ن نسبة اإلنفاق الفعمي السنوي لمي الخدمات 

% من اإلنفماق الكممي 11الصحية في مصر بمغ
اإلنفممماق الرئيسمممية لمممام  لألسمممرة طبقممما ألقسمممام

و تلسسسسسسسك الةسسسسسسسس ة دسسسسسسساء اإلة سسسسسسساض علسسسسسسسي  ر2115
الاسسسسسدمام الصسسسسسحية  فسسسسسي المرت سسسسسة الثالثسسسسسة   عسسسسسد 
اإلة سسسسسسسسساض علسسسسسسسسسي الطعسسسسسسسسسام وال سسسسسسسسسران والمسسسسسسسسسس ش 
ومسسسسسسسسسسسستلزمات  فسسسسسسسسسسسي سسسسسسسسسسسسلم أولويسسسسسسسسسسسام ادسسسسسسسسسسسسرئ 

وتع سسسسسسسس تلسسسسسسسك الةسسسسسسسس ة مسسسسسسسدي  (.17)المصسسسسسسسرية
ادهميسسسة الةسسسس ية ل ة سسساض علسسسي اسسسدمام الرعايسسسة 

ة لألسسسسرئ المصسسسرية  فسسسي حسسسيش الصسسسحية والعالديسسس
تسسسةا ض ةسسسسن اإلة سسساض الح سسسومي الحكيكسسسي علسسسي 

اإلة سساض علسسي الصسسحة وذلسسك  أاسسذ ةسسسن التإلسسام 
السسسسةوية فسسسي الحسسسس اش   ممسسسا يعةسسسي تزايسسسد معاةسسسائ 

 ي سسسسف –ا سسسسسسسسة ال كيرئ مةهسسسسسسسسسسسسااص–ادسر المصرية 
الحصسو  علسي الاسدمام الصسحية والعالديسة فسسي 

ةاسسسسن و سسسالدودئ المالئمسسسة و رسسسستمرار  الو سسسم الم
ادمسسسسسسر السسسسسسذي يسسسسسسيثر  السسسسسسسلن علسسسسسسي أحسسسسسسداد عاد 

 الرئيسية للتةمية ال  رية في مصر. 
( 4: تشير بيانات الجدول التمالي رقمم ) 3/1/6

بعض المؤشمرات لمن اإلنفماق لممي الرلايمة 
الصمحية فممي مصممر وبعممض دول العممالم بممين 

 : 2114- 1995لامي 

 (4جممممممممممدول رقم )
                          بعض المؤشرات لن اإلنفاق لمي الرلاية الصحية في مصر وبعض دول العالم 

 ادمري ي( مئوية و الدوالرالةسن ال           2114- 1995بين لامي                            
                         

 بٌـــــــانجي         
 

 

 خ ـــذٔنـــان

      اإلَفبق انشخصي انًجبشر عهي انصحخ 

) % يٍ إجًبني اإلَفبق عهي انرعبيخ 

 (4انصحيخ ()

 ) َست يئٕيخ ( %

          اإلَفبق انعبو عهي انرعبيخ انصحيخ

) % يٍ إجًبني اإلَفبق عهي انرعبيخ 

 (5انصحيخ ()

 ) َست يئٕيخ ( %

   َصيت انفرد يٍ اإلَفبق

               عهي انرعبيخ انصحيخ 

) ثبألسعبر انجبريخ 

 نهذٔالر األيريكي(

 (6)ثبنذٔالر األيريكي ()

 5047 4558 إتجبِ انتغير ٔليًتّ 5047 4558 ٔليًتّ إتجبِ انتغير 5047 4558

 8744 6455 757- 77 4457 655+ 4655 40 أنًبَيب

 5984 4455 456- 7055 7555 058+ 57 5658 أسجبَيب

 6584 4795 754+ 7859 7054 857- 5455 5955 إيطبنيب

 7585 5778 458- 7455 7557 456- 956 759 فرَسب

 7945 5047 659+ 7856 7457 757- 4455 5559 فُهُذا

 5540 4649 958- 9055 9757 456+ 57 5857 إسرائيم

 685 465 954+ 9557 9555 555- 5055 5654 األردٌ

 4944 767 957- 7556 75 5545+ 4754 47554 اإليبراد انعرثيخ

 450 74 059+ 6655 6656 958+ 8457 8455 انًغرة

 4477 554 5556+ 7755 8559 4555- 4756 6755 انسعٕديخ

 474 67 456- 6455 7958 754+ 8857 7755 يصر

 5409 905 5654+ 4857 9559 5757- 955 6759 لطر

 895 794 4554+ 7959 6654 4754- 6957 8658 نجُبٌ

 9064 4854 455+ 97 9854 557+ 4454 4954 إسترانيب

 57 7 4454+ 8457 7059 4756- 6555 7958 أثيٕثيب

 908 946 655- 8855 8554 557+ 6057 54 األرجُتيٍ

 540 404 5758+ 99 6458 6455- 5454 9057 انسهفبدٔر

 750 54 856+ 8854 8058 4757- 65 7957 انصيٍ

 6568 4697 054- 4654 4655 455- 557 4055 انًًهكخ انًتحذح

 5706 6744 654+ 7456 7855 657- 44 4757 انٕاليبد انًتحذح

هْقع الجٌك الذّلي : قبعذح ثيبًبد الطسبثبد القْهيخ الزبثعخ لوٌظودخ  – 5/21/125الوصذر : شجكخ الوعلْهبد الذّليخ في 

 زغير ّقيوَ حسجذ ثوعرفخ الجبحش .ّإرجبٍ الالصطخ العبلويخ 
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 ( ما يمي :4ويظير من الجدول رقم )
( أش ةسسس ة 4تظهسسر الةسسسن السسواردئ  سسالعمود ر سسم   - أ

اإلة سسسساض ال اصسسسسي الم ا سسسسر علسسسسي الصسسسسحة فسسسسي 
مصسسر  ةسسس ة مسسش ادمسسالي اإلة سساض علسسي الرعايسسة 

وزادم السي  4995% عسام 47.9الصحية  لغم 
% وهي ثاةي أعلي ةسس ة فسي الدسدو   عسد 55.7

المغسسسسرن  و سسسساش اتدسسسساه التغيسسسسر اتداهسسسسا صسسسسعوديا 
و سسسسسأعي  يمسسسسسة  سسسسسيش العسسسسساميش المسسسسسذ وريش  لغسسسسسم 

%  وهسسسو أعلسسسي  يمسسسة ل تدسسساه الصسسسعودي 7.8+
 دولة مش دو  العالم ( . 70 الددو    أي  يش 

( أش ةسس ة 7تظهر الةسسن السواردئ  سالعمود ر سم    - ن
اض العسسام علسسي الرعايسسسة الصسسحية فسسي مصسسسر اإلة سس

مش ادمالي اإلة ساض علسي الرعايسة الصسحية  لغسم 
% و اةسسسم سسسسادس ةسسسس ة 46.5 4995فسسسي عسسسام 

اةا اإلا  الددو   و اةم تلسك الةسس ة أعلسي مسش 
مثيلتهسسا  الواليسسام المتحسسدئ ادمري يسسة والتسسي  لغسسم 

  ولكد اةا إلم تلسك الةسس ة 4995%عام 45.7
% و اةسسسم ثسسساةي 68.7محككسسسة  7044فسسسي عسسسام 

أ ثسسر ةسسس ة اةا اإلسسا  عسسد ةسسس ة المغسسرن وال الغسسة 
. ولكسسسسسد  سسسسساش اتدسسسسساه 7044% عسسسسسش عسسسسسام 66.9

التغيسسسسسر لتلسسسسسك الةسسسسسس ة فسسسسسي مصسسسسسر   سسسسسيش عسسسسسامي 
  اتداهسسسسا ةزوليسسسسا و سسسسأعلي ةسسسسس ة 7044و 4995

اةا سسسسساض  سسسسسيش السسسسسدو  الع سسسسسروش التسسسسسي ي سسسسسملها 
 % .8.6 –الددو  و ةس ة 

(  الدسسسدو  6مود ر سسسم   سسسالةظر للكسسسيم السسسواردئ  سسسالع -ج
أعساله ةالحسسظ اش ةصسسين ال سرد مسسش اإلة سساض علسسي 

الداريسسسسسسة للسسسسسسدوالر  الرعايسسسسسسة الصسسسسسسحية   ادسسسسسسسعار
دوالرا عسسسسسام  67ادمري سسسسسي ( فسسسسسي مصسسسسسر  لغسسسسسم 

  7044عام  دوالر 478وصلم الي  4995

وهسسسي ثسسساةي أ سسس   يمسسسة  سسسيش السسسدو  الع سسسروش  عسسسد     
السي زادم  4995دوالر فسي عسام  4دولة أثيو يا  

 (. 7044دوالر في عام  77
 وتشير تمك النسب لما يمي :  
تحكسسض مصسسر ثسساةي أعلسسي ةسسس ة ل ة سساض ال اصسسي  -

مش دملة اإلة اض علي الرعاية الصحية  المكارةسة 
 4995مسسه تسسسعة ع سسر دولسسة أاسسري  سسيش عسسامي 

  في حيش أةهسا حككسم سسادس أ س  ةسس ة 7044و
اةا اإلسسسا  إلدمسسسالي اإلة سسساض العسسسام علسسسي الرعايسسسة 

دملسسسسسسسة اإلة سسسسسسساض علسسسسسسسي الرعايسسسسسسسة الصسسسسسسسحية مسسسسسسسش 
% وثسساةي 46.5 ةسسس ة 4995  فسسي عسسام الصسسحية

 ةسسسسسسس ة  7044أ سسسسسس  ةسسسسسسس ة اةا اإلسسسسسسا فسسسسسسي عسسسسسسام
%   وأعلي  يمة ل تداه الةزولي ل   لغم 68.7

 سيش السدو   7044و 4995%  يش عامي 8.6-
الع سسسروش التسسسي ي سسسملها الدسسسدو   والتسسسي تاتلسسسم 
اديدلودية اإل تصادية والسياسسية لهسا  ممسا ي سير 

يسسدها  أةسس  مسسش الم تسسرض أش ال ترفسسه الدولسسة تمامسسا
عسسسسش دعسسسسم وتمويسسسس  الرعايسسسسة الصسسسسحية والعالديسسسسة 

 لمواطةيها . 
اإلةا سسساض ال سسسديد لةصسسسين ال سسسرد فسسسي مصسسسر مسسسش  -

اإلة سسسساض علسسسسي الرعايسسسسة الصسسسسحية  الةسسسسس ة للسسسسدو  
اداري   والتسي يزيسد عسدد السس اش  هسا  ثيسرا عسش 
مصر  ما في حالسة الصسيش  يي سد تسدةي التمويس  
ة الرسسسسسسسسسمي وويسسسسسسسسر الرسسسسسسسسسمي للرعايسسسسسسسسة الصسسسسسسسسحي

والعالديسسسسسسسسة فسسسسسسسسي مصسسسسسسسسرو ذا  صسسسسسسسسور الدهسسسسسسسسود 
الح وميسسسة وويسسسر الح وميسسسة عسسسش تسسسوفير مكومسسسام 
الرعايسسسة الصسسسحية والعالديسسسة للمسسسواطش المصسسسري  
ادمسسسسر السسسسذي يسسسسيثر سسسسسل ا علسسسسي مسسسسستوي التةميسسسسة 
 ال  رية في مصر  المكارةة   ا ي دو  العالم .
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:ااسمممتثمارات المنفمممذة بقطممماع الصمممحة 3/2 
فممي النمماتج  اىمتوفممي مصممر ونسممبة مسمم

 :  المحمي اإلجمالي
ادمسسسسسالي ( 5)يظهسسسسسر الدسسسسسدو  التسسسسسالي ر سسسسسم  :3/2/1

اإلسسسستثمارام المة سسسذئ  فسسسي الاسسسدمام الصسسسحية فسسسي 
مصر  مكسم حسسن الكطاعسام المة سذه لس ( وةسس ت  
ل دمسالي العسام ل سسستثمارام المة سذئ  علسي مسسستوي 
ادة سسسطة اال تصسسسادية الماتل سسسسة فسسسي مصسسسر اسسسسال  

  7044/7045 –7044/7047عسسسسسسامال تسسسسسسرئ مسسسسسسش 
ويظهسسسسسسسسسسسسر مةسسسسسسسسسسسس  أش المتوسسسسسسسسسسسسسط العسسسسسسسسسسسسام لةسسسسسسسسسسسسس ة 

 ام سسسسسسسسساع الادمسسسسسسسسارام المة ذئ  كطسسسسسسسسسساإلستثم

الصسسحية ل دمسسالي العسسام لالسسستثمارام المة سسذئ فسسي   
ماتلسسسسسسم ادة سسسسسسطة اال تصسسسسسسادية فسسسسسسي مصسسسسسسر  لسسسسسس  

%. ويظهر ذلك مدي  4.97لألر عة سةوام مالية 
االسسسستثمارام المودهسسسة ل ةسسساء مست سسس يام تسسسدةي  سسسيم 

سسسواء علسسي مسسستوي المست سس يام  دديسسدئ فسسي مصسسر
ااصسسسسسسسسسة والهيئسسسسسسسسسام اال تصسسسسسسسسسادية الح وميسسسسسسسسسة أو ال

  وهسسو مسسا ي سسير السسي التسسدهور المسسستمر فسسي اداسسري
ال ةيسسسسة ادساسسسسسية   كطسسسساع الاسسسسدمام الصسسسسحية فسسسسي 
مصر  ما ال يتوافض مه اإلحتيادسام المتزايسدئ علسي 

ة والعالديسسسة مسسسش ماتلسسسم ال ئسسسام الاسسسدمام الصسسسحي
في مصر وعلي مسستوي الريسم والحإلسر فسي ة سس 

 الو م . 
 (5جمممممممممممممممممممممممدول رقم )

                                        إجمالي اإلستثمارات المنفذة  في الخدمات الصحية في مصر خالل الفترة 
 ةسن مئوية(ال  الم ال   المليوش دةية و     2114/2115 – 2111/2112من لام              

 انمممممممممالبي         
 

 السنة

اإلجمالي العام لالستثمارات  ااستثمارات المنفذة في الخدمات الصحية
المنفذة في األنشطة 
 (2ااقتصادية المختمفة )

(: 1نسبة )
 خاص حكومي (3( % )2)

ىيئات 
 اقتصادية

 إجمالي
 4) 

2111/2112 2774.2 1851 122.6 4746.8 246168.2 1.9 
2112/2113 1599.8 2411 111.5 4111.3 241612.2 1.7 
2113/2114 2247.5 3111 247.2 5494.7 265191.3 2 
2114/2115 2958 3951 246 7154 333719.9 2.1 

 1.97 271621.4 5376.7 181.8 2811 2394.8 المتوسط العام
 . الٌشرح االحصبئيخ الشِريخ ّالوزْسػ العبم ّالٌست الوئْيخ حسجذ ثوعرفخ الجبحش –الوصذر: الجٌك الوركسي الوصري 

 

( تطسسسسسسسور 6ي سسسسسسسير الدسسسسسسسدو  التسسسسسسسالي ر سسسسسسسم   :3/2/2
مساهمة  طاع الصحة في الةاتح المحلي اإلدمالي 

 –7006/7007فسسي مصسسر اسسال  ال تسسرئ مسسش عسسام  
( والذي  لس  المتوسسط العسام لس  ع سر 7047/7046

% مسسش الةسساتح المحلسسي اإلدمسسالي 4.6سسس ه سسسةوام 
فسسسي مصسسسر  ادسسسسعار الثا تسسسة . ويالحسسسظ أش أولسسسن 

ع الصسسحة فسسي الةسساتح المحلسسي تلسسك المسسساهمة لكطسسا
اإلدمالي تأتي مسش مسساهمة الكطساع الاساص والتسي 

% مسسسش الةسسساتح المحلسسسي  ت ل سسسة 96 لغسسسم أ ثسسسر مسسسش 
عوامسسس  اإلةتسسساج  كطسسساع الصسسسحة و ادسسسسعار الثا تسسسة 

فسسسسسسي  7047/7046  7044/7047عسسسسسسش عسسسسسسامي 
% للكطاع الصحي الح ومي 7مكا   ةس ة تك  عش

ر تلسسك الةسسسن . وت سسي(18)عسسش العسساميش المسسذ وريش
السسي إلسسعم  سسدرام  طسساع الصسسحة الح سسومي علسسي 

 .ل ة كام الت غيلية واإلستثمارية التموي  الذاتي لل
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 (6جممممممممممدول رقم )
                   تطور مساىمة قطاع الصحة في الناتج المحمي اإلجمالي في مصر خالل الفترة 

 مئوية(الةسن ال  الكيم  المليار دةية و ادسعار الثا تة و ( 2112/2113 – 2116/2117من لام ) 
 انجيــبٌ        

 انسُٕاد

انُبتج انًحهي ثتكهفخ عٕايم 

 اإلَتبج

يسبًْخ لطبع 

 انصحخ

           َسجخ يسبًْخ لطبع انصحخ

 في انُبتج انًحهي اإلجًبني %

5009/5007 520.3 1.5 2.3% 

5007/5004 552.3 20.2 2.2% 

5004/5005 515.1 20.5 2.2% 

5005/5040 025.0 22.2 2.2% 

5040/5044 043 22.3 2.2% 

5044/5045 052.2 22.5 2.2% 

5045/5046 2303 25.5 2.1% 

 %2.2 22.5 012 انًتٕسط انعبو 
       الرعبيددخ الصددطيخ ثددبلزطجي  علددي قطددب  الددذّاءدراسددخ قعددبيب  –الوصددذر : الجِددبز الوركددسي للزعجئددخ العبهددخ ّاإلحصددبء 

 ّالوزْسػ العبم حست ثوعرفخ الجبحش . -12ص –1024إصذار هبيْ  – 12321/1024-00رقن الورجع  –في هصر

 
(  يسسساش 7:  مسسسا يوإلسسسل الدسسسدو  التسسسالي ر سسسم  3/2/3

  7046 عسسسسسدد المة سسسسسسعم العالديسسسسسسة عسسسسسسش عسسسسسسامي
المل ية وأهميتها الةس ية ل دمالي حسن  7044

العسسام . وتظهسسر  ياةسسام الدسسدو  ادهميسسة الةسسس ية 
ال  يسسسسسسسسرئ للمة سسسسسسسسعم العالديسسسسسسسسة الح وميسسسسسسسسة مسسسسسسسسش 

 اإلدمالي العام للمة عم العالدية في مصر 

  7044  7046% اسسال  عسسسامي80.7والتسسي ت لسسس   
وهسسسسسسو مسسسسسسسا ييسسسسسسسسس ل افسسسسسسسة اإلعت سسسسسسسارام اإل تصسسسسسسسادية 

ير وتحسسسسسسسسيش الاسسسسسسسدمام واإلدتماعيسسسسسسسة دهميسسسسسسسة تسسسسسسسوف
الصسسسسحية والعالديسسسسة  تلسسسسك المة سسسسأم العالديسسسسة علسسسسي 
مسسسسسستوي الدمهوريسسسسسة ااصسسسسسة المست سسسسس يام المر زيسسسسسة 

 والعامة . 
 (7)رقم ممممممدول جممممممم

 حسب الممكية و ىميتيا النسبية 2114ر2113لدد المنش ت العالجية لن لاميبيان 
 مئوية(الةسن ال   العدد و                   العام  لإلجمالي                                      

 خــــــانسُ                             

 بٌ ــــــــــثي  
5046 5047 

 5211 5202 اإلجًبني انعبو -4

 4152 4145 انمطبع انحكٕيي -5

 22 22 انمطبع انعبو ٔلطبع األعًبل انعبو -6

 2214 2212 انمطبع انخبص5 -7

 00.5 00.5 % 4:  5َسجخ   -8

 0.31 0.33 % 4:  6َسجخ   -9

 20.04 20.03 %  4:  7َسجخ   -7

  - 7044الة سسسرئ السسسسةوية إلحصسسساءام الاسسسدمام الصسسسحية لعسسسام  –المصسسسدر: الدهسسساز المر سسسزي للتع ئسسسة العامسسسة واإلحصسسساء 
 والةسن حس م  معرفة ال احث . – 8ص  -7044-47477-74مرده ر م  – 7045اصدار ديسم ر 
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 ىمممم مؤشمممرات اإلخمممتالات اإلقتصمممادية  3/3
 الجوىرية بقطاع الصحة في مصر: 

تمثسس  اإلاسستالالم اإل تصسسادية الدوهريسسة  كطسساع      
الصسسحة فسسي مصسسر مدموعسسة الم سسا   الرئيسسسية التسسي 

 :  المتعمق منياسواء يعاةي مةها  طاع الصحة 
 توافر المسوارد الماليسة  وال  سرية وال ةيسة ادساسسية  - أ

والمسسسستلزمام السسسسلعية والادميسسسة الالزمسسسة إلةتسسساج 
 وتكديم الادمام الصحية والعالدية . 

  التزايد المستمر للطلن علي الاسدمام الصسحية   - ن
والعالديسسة مسسش  افسسة فئسسام المدتمسسه  فسسي مصسسر 
مسسسسسسسه اةا سسسسسسساض ام اةيسسسسسسسام اةتسسسسسسساج وتكسسسسسسسديم تلسسسسسسسك 

 الادمام الصحية والعالدية في مصر . 

( أهسسسسسسم 8يلاسسسسسسص الدسسسسسسدو   التسسسسسسالي ر سسسسسسم   :3/3/1
مي سسسسسسسرام المسسسسسسسوارد ال  سسسسسسسرية وال ةيسسسسسسسة ادساسسسسسسسسية 

  7044  وعسسسام  7046ية فسسسي مصسسسر لعسسسام الصسسسح
درئ علي تسوفير وت ير تلك المي رام الي عدم الك

الحد اددةي مش الادمام الصحية والعالدية في 
مصسسسسسر وذلسسسسسك حسسسسسسن المي سسسسسرام العالميسسسسسة ل سسسسس  
مي سسسسسر مسسسسسسش المي سسسسسسرام ال رعيسسسسسسة التسسسسسسي ي سسسسسسملها 
الددو  التالي. ومش اال  استكراء  عض ادر ام 

( يم سش اسستاراج 8والةسن الواردئ  الددو  ر سم  
 ( :  عض المي رام التالية   وهي ةسن تكري ية 

 مواطش. 7000يودد سرير ل   -
 مواطش  . 4000ممرض ل   4.4يتوادد -
 مواطش لهم ط ين واحد . 4479أش     -
 مواطش. 7000يتوادد أاصائي ل    -

 

 ( 8جممممممممممدول رقم ) 
 2114ولام  2113 ىم مؤشرات الموارد البشرية والبنية األساسية  الصحية في مصر لام 

 رـــــــــبٌ انًؤشــــــــــثي
 ى انًؤشرــــــــــلي

5046 5047 
 2121 2251 هزْسػ عذد السكبى /األغجبء الجشرييي ) ًسوخ / غجيت ( 

 4125 5104 هزْسػ عذد السكبى /أغججبء األسٌبى ) ًسوخ / غجيت ( 

 2055 2200 هزْسػ عذد السكبى /األغجبء الصيبدلخ ) ًسوخ / غجيت ( 

 512 500 هزْسػ عذد السكبى / ُيئخ الزوريط ) ًسوخ / هورض ( 

 0 0.4 أالف ًسوخ  20هعذ  األغجبء الجشرييي / 

 2.5 2.5 أالف ًسوخ  20هعذ  أغجبء األسٌبى /

 2.0 2.5 هعذ  الوورظبد / غجيت ثشري )هورض / غجيت( 

 2.2 2 أالف ًسوخ  20هعذ  األغجبء الصيبدلخ /

 0.5 0.5 هعذ  األسرح / غجيت ) سرير / غجيت ( 

 41.5 30 هزْسػ عذد الورض / سرير ) هريط / سرير( 

 1222 1031 هزْسػ عذد السكبى / سرير ) ًسوخ / سرير( 

 0.4 0.4 ًسوخ  2000سرير/ 

 3.5 3.1 أالف ًسوخ  20سرير /

 23.3 23.2 أالف ًسوخ  20هورض / 

 - 0.20 أالف ًسوخ  20هوبرش عبم / 

 - 3.1 أالف ًسوخ  20أخصبئي / 

 - 44540 هزْسػ عذد السكبى / غجيت هوبرش 

 ( غير هزبح .-)

 – 1023سددجزوجر  –الكزددبة االحصدبئي السدٌْي  -الجِدبز الوركددسي للزعجئدخ العبهدخ ّاالحصدبء  1022الوصدذر : ثيبًدبد 

الٌشددرح السددٌْيخ الحصددبءاد  –العبهددخ ّاالحصددبء فوصددذرُب الجِددبز الوركددسي للزعجئددخ  1023أهددب ثيبًددبد عددبم  – 5ص 

 . 5ص  – 1023-21311-52هرجع رقن  – 1024إصذار ديسوجر   - 1023الخذهبد الصطيخ لعبم 
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(  يسسساش 9 مسسسا يظهسسسر الدسسسدو  التسسسالي ر سسسم   :3/3/2
 عدد ادط اء وأعإلساء هيئسة التمسريض  المة سأم 

حسسسسسسسسسن  7044 7046العالديسسسسسسسسة عسسسسسسسسش عسسسسسسسسامي
المل يسسة وأهميتهسسا الةسسس ية ل دمسسالي العسسام   وهسسو 
مسسسا يعسسسزز مسسسش تعسسساظم ادهميسسسة الةسسسس ية  للمسسسوارد 
ال  رية في المة سأم العالديسة الح وميسة  الةسس ة 

لها  فلكد  لغم تلك ادهمية ةس ة  لالدمالي العام
 % اال  عامي 84.5 -%  86.7تراوحم  يش

  ممسسسسسسسسسسا يسسسسسسسسسسد  علسسسسسسسسسسي أهميسسسسسسسسسسة 7044  7046 
االستغال  ادمث  لتلك الموارد ال  رية مش اال   
رفسسه   اءتهسسا المهاريسسة التاصصسسية واالداريسسة فسسي 
دارئ تلسسك المسسوارد ال  سسرية فسسي المدسسا   اسسستغال  واا

لسسسسسم المسسسسسستويام الصسسسسسحي المصسسسسسري وعلسسسسسي مات
التةظيمية  و ما يادم متلكي الادمة الصحية فسي 

 مصر . 
 

 

 

 (9ممممدول رقم )جممممم
               2114ر 2113لدد األطباء و لااء ىيئة التمريض بالمنشآت العالجية لن لامي بيان 

 مئوية(الةسن ال   العدد و  حسب الممكية و ىميتيا النسبية لإلجمالي العام.                      

 ةمممممممالسن                       
 انمممممممممممممممبي

2113 2114 

 لدد األطباء
لدد  لااء 
 لدد األطباء ىيئة التمريض

لدد  لااء 
 ىيئة التمريض

 496687 466764 489574 476905 اإلجمالي العام -1
 479455 446466 476447 406709 القطاع الحكومي -2
 4676 797 977 475 قطاع لام و لمال لام -3
 46706 49806 45507 49774 قطاع خاص . -4
 94 84.5 94.6 86.7 % 1:  2نسبة  -5
 0.67 0.597 0.486 0.64 % 1:  3نسبة  -6
 8.7 44.8 8.7 46 % 1:   4نسبة  -7

 - 1023ءاد الخذهبد الصطيخ لعبم الٌشرح السٌْيخ إلحصب –ّاإلحصبء الوصذر : الجِبز الوركسي للزعجئخ العبهخ 

 ّالٌست حسجذ ثوعرفخ الجبحش . – 1ص  – 1023-21311-52هرجع رقن  – 1024إصذار ديسوجر 
 
 

عسسسسسدد  -(40يظهسسسسسر الدسسسسسدو  التسسسسسالي ر سسسسسم   :3/3/3
ادسرئ  المست  يام ط كا لةوع المل ية عسش ال تسرئ 

 : مايمي  - 7046:  7007مش عام
اةا سسسسسسسسسساض ادهميسسسسسسسسسسة الةسسسسسسسسسسس ية لعسسسسسسسسسسدد ادسسسسسسسسسسسرئ  -

 مست سسسس يام وزارئ الصسسسسحة والسسسسس اش    مسسسسا فيهسسسسا 
المست سس يام العامسسة والمر زيسسة ( ل دمسسالي العسسام  

 47دار فتسسرئ السسسسس لعسسدد ادسسسرئ فسسي مصسسر علسسي مسس

عامسسا  ولكسسد وصسس  المتوسسسط العسسام لهسسا عسسش تلسسك 
%  ومسسسه ذلسسسسك فمازالسسسم تمثسسس  تلسسسسك 45.4ال تسسسرئ 

المست سسس يام الر يسسسزئ ادساسسسسية لتسسسوفير الاسسسدمام 
الصسسسحية والعالديسسسة دولسسسن فئسسسام المدتمسسسه فسسسي 
الريسسم والحإلسسر  حيسسث أةهسسا تكسسدم تلسسك الاسسدمام 

سسسعار مداةسسا أو  أسسسعار مةا إلسسة  المكارةسسة مسسه أ
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الاسسسدمام الصسسسحية المكدمسسسة  مست سسس يام الكطسسساع 
 الااص.

وعةسسسسسد اإلسسسسسافة ادهميسسسسسة الةسسسسسس ية لعسسسسسدد ادسسسسسسرئ   -
   عة لوزارئ الصحة والدهسام اداسريللدهام التا

الرئيسسسسسسسسسي للاسسسسسسسسدمام الصسسسسسسسسحية  يتدلسسسسسسسسي السسسسسسسسدور
  أي التسسسسي تلكسسسسي دعسسسسم ح سسسسومي  صسسسسورئ الرسسسسسمية

عامسسسا  47 ليسسسة أو دزئيسسسة  علسسسي مسسسدار فتسسسرئ السسسسسسس 
(. ولكسسسسسسد  لسسسسسس  40ي ي سسسسسسملها الدسسسسسسدو  ر سسسسسسم  التسسسسسس

(   7(    6المتوسسسسسط العسسسسام لمدمسسسسوع ادعمسسسسدئ  
% مسش ادمسالي 80عاما ما يزيد عسش 47( للسسسس 8 

ادهميسسسة الةسسسس ية لعسسسدد ادسسسسرئ فسسسي مصسسسر حسسسسن 
 ةوع المل ية.

علسسسسسي مسسسسسدار فتسسسسسرئ السسسسسسسسس  –ومسسسسسه التزايسسسسسد المسسسسسستمر -
للةصين الةسس ي  –عاما التي ي ملها الددو  47

لعسسسسسسسسدد ادسسسسسسسسسرئ  مست سسسسسسسس يام الكطسسسسسسسساع الاسسسسسسسساص 
لالدمالي العام لعدد ادسرئ في مصر  والتي  ل  

%  اال أةهسسسسا مسسسسا تسسسسزا   74المتوسسسسسط العسسسسام لهسسسسا 
 اصسرئ عسسش تل يسة الطلسسن المسستمر والمتزايسسد علسسي 
 -الاسسسسسسسدمام الصسسسسسسسحية والعالديسسسسسسسة فسسسسسسسي مصسسسسسسسر

ةظسسسسسسرا دش اهتمسسسسسسام تلسسسسسسك  –و أسسسسسسسعار مةا إلسسسسسسة 
      يام  سسسسسسسسسالر ل  المسسسسسسسسسالي أو المحاسسسسسسسسسس ي المست سسسسسسسسس 

 في المكام ادو .

 (11جمممممممممممممممدول رقم )
 2113 -2112من لام ) حكومي/ خاص( لن الفترة لدد األسرة بالمستشفيات طبقا لنوع الممكية

 مئوية(الةسن ال   العدد و 
     

 انجيبٌ

 

 

 

 انسُخ

يستشفيبد 

ٔزارح 

انصحخ 

 ٔانسكبٌ

(4) 

انجٓبد 

انتبثعخ 

نٕزارح 

انصحخ 

 ٔانسكبٌ *

(5) 

 جٓبد أخري *

(6) 

انمطبع 

 انخبص

(7) 

 االجًبني

(8) 

: 4َسجخ

8 

% 

(9) 

: 5َسجخ 

8 

% 

(7) 

 6َسجخ 

 :8 

% 

(4) 

 7َسجخ 

 :8 

% 

(5) 

5005 00424 25152 13115 12313 233421 44.5 22.1 25.5 25.1 

5006 00512 25255 13550 13223 234502 44.22 22.2 25 25.4 

5007 00222 25410 15441 14453 231154 42.44 22 20.3 25 

5008 00202 25320 10022 14012 241252 41.5 22.3 20.1 25.1 

5009 50013 25335 11305 15205 241223 42.04 22.3 21.3 25.2 

5007 51055 25012 20151 15044 241313 42.05 22.1 21.0 25 

5004 52005 25105 11044 15023 225001 35 21.5 12.0 21.5 

5005 33500 15045 22100 15521 211351 23.34 10.5 13.2 10.5 

5040 31511 14023 22021 10050 215522 22.4 21.5 13.1 11.5 

5044 32535 14101 22210 11212 215521 21.5 21.0 13.4 12 

5045 30002 13313 22414 22542 210352 22.5 21 13.4 13.05 

5046 32335 13101 22051 15001 213200 22.2 10.2 14.5 10.1 

انًتٕسط 

 انعبو

51010 10205.5 11235.14 15525.54 221110.5 34.2 23.5 12 21.1 

  . الجِبد األخرٓ رشول الجبهعبد ّالشرغخ ّالسكخ الطذيذ ّجِبد أخري 

  الجِددبد الزبثعددخ لددْزارح الصددطخ رشددول : الوراكددس الطجيددخ الوزخصصددخ ّالوسزشددفيبد الٌفسدديخ ّالوسزشددفيبد الزعليويددخ

 ّالزأهيي الصطي الطكْهي ّالوؤسسبد العالجيخ . 

هرجدع رقدن   – 1024سدجزوجر  –الكزدبة اإلحصدبئي السدٌْي  –إلحصدبء الوصذر : الجِبز الوركسي للزعجئخ العبهخ ّا     

 . ّالٌست حسجذ ثوعرفخ الجبحش . 302:  300ص ص   - 52-02222-1024
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( 44ت سسسسسير  ياةسسسسسام الدسسسسسدو  التسسسسسالي ر سسسسسم   :3/3/4
ر لعسسسسدد السسسسس اش فسسسسي مصسسسسر مالتزايسسسسد والتسسسسزاحم المسسسسست
 المتاحة علي مستوي الدمهورية الةس ة لعدد ادسرئ 

 

ةسسسمة ل س  سسسرير  596و متوسسط عسام  لسس  مسا يكسارن 
:  7006/7004مسسسسسسسسسدار ال تسسسسسسسسسرئ مسسسسسسسسسش عسسسسسسسسسام ى علسسسسسسسسس

7046/7044 . 

 ( 11جممممممممممدول رقم ) 
 2113/2114:  2113/2114لدد السكان / لدد األسرة في مصر خالل الفترة من لام 

 مئوية (الةسن الالس اش  المليوش وعدد ادسرئ  العدد و   عدد 
 انممممممممممبي             

 اممممممممممممممممممممممممالع
لدد السكان بالداخل 

 (1في  ول يوليو )
 لدد األسرة

(2) 
 لدد السكان/ لدد األسرة

3  =1 /2 
2113/2114 67.9 145713 466 
2114/2115 69.3 149965 462.1 
2115/2116 71.7 152173 464.6 
2116/2117 72.2 152134 474.6 
2117/2118 73.6 152424 482.9 
2118/2119 75.2 136882 549.4 
2119/2111 76.9 129472 593.9 
2111/2111 78.7 127733 616.12 
2111/2112 81.5 127712 631.3 
2112/2113 82.5 128473 642.2 
2113/2114 84.6 124311 681.6 

 595.8 126894.4 75.6 المتوسط العام
 – 1024سدجزوجر  –الكزدبة اإلحصدبئي السدٌْي  -الوصذر : العوْد األّ  : الجِدبز الوركدسي للزعجئدخ العبهدخ ّاالحصدبء 

( أعالٍ أهدب ثيبًدبد 20( ثبلجذّ  رقن )4العوْد الثبًي : هصذرح ثيبًبد العوْد رقن ) – 1024-02222-52هرجع رقن  

 فطسجذ ثوعرفخ الجبحش . 2رقن  العوْد
 

 المبحث الثاني
األىمية المؤسسية والديموجرافية 

 لممستشفيات العامة والمركزية في مصر
 تمييد:  -1

تصسسسسةم وتعسسسسرم المست سسسس يام وفسسسسض العديسسسسد مسسسسش     
اإل تصسسسسسسسسسسسسادية والوظي يسسسسسسسسسسسسة والتةظيميسسسسسسسسسسسسة المعسسسسسسسسسسسسايير 

ووفكا لتكسسيم وتعريسم الدهساز  -والتاصصية اال أة  

تعسسسسسسسسسرم  –المر سسسسسسسسسزي للتع ئسسسسسسسسسة العامسسسسسسسسسة واإلحصسسسسسسسسساء
 : (19)المست  يام العامة والمر زية  أةها 

المست سسسسسس ي العسسسسسسام وهسسسسسسي التسسسسسسي تكسسسسسسه فسسسسسسي عاصسسسسسسمة  -
المحافظسة أو أي مر سز اداري تعسداد سس اة  أ ثسر مسش 

 سرير .  700ألم ةسمة وأ ثر مش  500
المست سسسس ي المر سسسسزي  أ( والتسسسسي تكسسسسه فسسسسي مر سسسسز  -

 700اداري أو مديةة تعداد س اةها يتسراوح  سيش   
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-400ادسسسرئ  سس    ألسسم ةسسسمة ( وعسسدد  500 –
 . سرير ( 700

المست سس ي المر سسزي   ن( والتسسي تكسسه فسسي مر سسز  -
 -400اداري أو مديةة تعداد س اةها يتراوح  يش  

مسسسش ألسسسم ةسسسسمة ( وعسسسددئ ادسسسسرئ  هسسسا أ سسس   700
 سرير .  400

و اش ااتيارةا للمست  يام العامة والمر زية علي 
مش إلسمش الميسسسام الصسحية  -مستوي الدمهورية 
 :  لألسباب التالية  –والعالدية في مصر

اإلةت سسسسسسار الدغرافسسسسسسي لتلسسسسسسك المست سسسسسس يام علسسسسسسي  - أ
مسسستوي الدمهوريسسة ممسسسا يعسسزز مسسسش أهميسسة تسسسوفير 
وتحسسسسسسسسيش الاسسسسسسسدمام الصسسسسسسسحية والعالديسسسسسسسة  هسسسسسسسا 

ةع ساس ذلسسك علسسي ال ئسام الداليسسة الماتل سسة فسسي واا 
 المدتمه   ااصة ال ئام ال كيرئ  .

تدةي الادمام الصحية والعالدية  المست س يام   - ن
العامسسسسسة والمر زيسسسسسة علسسسسسي مسسسسسستوي الدمهوريسسسسسسة   
ااصسسسة مسسسه تط يسسسض سياسسسسام  رةسسسامح اإلصسسسالح 
اإل تصسسسسسسسسادي والتا سسسسسسسسيض التسسسسسسسسدريدي  ل ة سسسسسسسساض 

 ست  يام دديدئ . الح ومي اإلستثماري إلة اء م
مسسا تمثلسس  تلسسك المست سس يام مسسش رأس مسسا  ثا سسم   - م

 ائم  ال عس  لكطساع الصسحة فسي مصسر   ومسش ثسم 
أهمية المحافظة عليس  وتعظسيم العائسد االدتمساعي 
واإل تصادي مش ودسوده   متمثس  ذلسك فسي تعزيسز 
ادثار الااردية المود سة مةس  مسه تكليس  الت ساليم 

 اإلدتماعية المتولدئ عة  . 
المحافظسسسسة علسسسسي مسسسسوارد   سسسسرية مدر سسسسة وميهلسسسسة   - ث

 كطسساع الصسسحة فسسي مصسسر   حيسسث  ت سستم  تلسسك 
المست سسسسسس يام علسسسسسسي مسسسسسسوارد   سسسسسسرية مسسسسسسش أط سسسسسساء 
وممرإلسسسسيش وممرإلسسسسام وعمالسسسسة فةيسسسسة فسسسسي  افسسسسة 

 التاصصام . 

مسسسا تمثلسسس  تلسسسك المست سسس يام مسسسش مرا سسسز للرعايسسسة  - ج
الصحية والعالدية الثاةوية في محافظة أو مديةة 

الرعايسسة الصسسحية والعالديسسة التاصصسسية مسسا   سس  
 .  (21) الرعاية الثالثية (

األىمية النسبية لممستشفيات العاممة والمركزيمة  -2
 إلجمالي المستشفيات في مصر : 

: األىميممممة النسممممبية إلجمممممالي المستشممممفيات  2-1
العاممممة والمركزيمممة إلجممممالي لمممدد المستشمممفيات 
ولمممدد األسمممرة لممممي مسمممتوي الجميوريمممة لمممام 

 :2114ولام  2113
   ةسسس ة ادمسسسالي 47يوإلسسل الدسسدو  التسسالي ر سسم )

المست سسسس يام العامسسسسة والمر زيسسسسة  إلدمسسسسالي عسسسسدد 
المست سسسسسسسسس يام وعسسسسسسسسسدد ادسسسسسسسسسسرئ علسسسسسسسسسي مسسسسسسسسسستوي 

  و سسسسسسسساش  7044و  7046الدمهوريسسسسسسسسة عسسسسسسسسامي 
  لما يمي : 7044و 7046التر يز علي عامي 

 لتوافر اإلحصاءام الحديثة والموثكة عةهما .  -
   س ي ال  ير ل حصاءام الصحيةعدم التغيير الة -

 في مصر اال  الع ر سةوام الماإلية.
تر يز ال حث في ادسساس علسي توإلسيل ادهميسة  -

الةسسسسسس ية ال عليسسسسسة والحاليسسسسسة للمست سسسسس يام العامسسسسسسة 
والمر زيسسسة سسسسواء مسسسش ةاحيسسسة العسسسدد أو مسسسش ةاحيسسسة 
ادسسسرئ   ومكارةتهسسا  الدهسسام الصسسحية والعالديسسة 

 اداري في مصر . 
( يتاممر 12وبتحميممل  رقممام ونسممب الجممدول رقممم )  

 لنا ما يمي : 
: لممممممممممي مسمممممممممتوي اإلجممممممممممالي العممممممممممام 2-1-1

لممستشممممفيات الحكوميممممة فممممي مصممممر بالنسممممبة 
 : إلجمالي المستشفيات في مصر يتار لنا  ن 

أش ةسسسسسس ة المست سسسسس يام الح وميسسسسسة    وحسسسسسدام أو  -أ
   7046%  اسسسسسسسال  عسسسسسسسامي40 العسسسسسسسدد(   لسسسسسسس  

تلسسسك الةسسسس ة  لغسسسم  الةسسسس ة فسسسي حسسسيش أش  7044
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%  79لعسسسدد ادسسسسرئ اسسسال  العسسساميش المسسسسذ وريش 
وهسسسسو مسسسسسا يظهسسسسسر ادهميسسسسسة الةسسسسسس ية للمست سسسسس يام 
الح وميسسسسة  ميسسسسسسسام عالديسسسسسة وصسسسسسحية سسسسسسواء 
علسسسي مسسسستوي الوحسسسدام أو علسسسي مسسسستوي ادسسسسرئ 

  الةس ة إلدمالي المست  يام في مصر. 
أش ارت سسسسسسسساع ادهميسسسسسسسسة الةسسسسسسسسس ية لعسسسسسسسسدد ادسسسسسسسسسرئ  -ن

%(  المكارةسسسسسة مسسسسسه 79ست سسسسس يام الح وميسسسسسة  للم
%( يسسد  40ادهميسسة الةسسس ية لعسسدد المست سس يام  

 : ما يمي علي 
تزايسسسسد الطلسسسسن علسسسسي اسسسسدماتها مسسسسه تسسسسدةي الكسسسسدرام   -

 اإل تصادية لتحكيض وتغطية ذلك الطلن عليها .
عسسدم  سسسدرئ تلسسسك المست سسس يام علسسسي تكسسسديم اسسسدمام   -

عليسسة( صسسحية وعالديسسة فسسي الو سسم المةاسسسن  ال ا
و دسسسسسسسودئ مةاسسسسسسسس ة   المالئمسسسسسسسة ( ول سسسسسسس  الةسسسسسسساس 
 اإلةصسام (  المكارةسة مسسه المست س يام الااصسسة 
والتاصصسسسسية أو التا عسسسسة لهيئسسسسام ا تصسسسسادية  أو 

  ما يتما ي مه المعايير الكومية و الدولية. 
: لممممي مسمممتوي جمممممة المستشمممفيات 2 -2-1

العامممة والمركزيممة ونسممبتيا لإلجمممالي العممام 
 لممستشفيات في مصر  يظير لنا: 

ت ل  ادهمية الةس ية للمست  يام العامة والمر زيسة  -
ل دمسسسسالي العسسسسسام  للمست سسسس يام فسسسسسي مصسسسسر ةسسسسسس ة 

%   لعسسسسسسسسدد المست سسسسسسسس يام(  وةسسسسسسسسس ة   46تتعسسسسسسسسدي 
يمثسسسسس  مسسسسسا   %   لعسسسسسدد ادسسسسسسرئ (  ممسسسسسا 74تكسسسسسارن

يكسسارن ر سسسه عسسدد ادسسسسرئ فسسسي مصسسر  مسسسه العلسسسم أش 
تلسسسسسسك ادسسسسسسسرئ تاسسسسسسدم فسسسسسسي الغالسسسسسسن ال ئسسسسسسام ال كيسسسسسسرئ  
ومحسسسسسدودئ السسسسسسدا  فسسسسسسي مصسسسسسر  وهسسسسسسو مسسسسسسا يظهسسسسسسر 
اةا سسسساض الكسسسسدرام الميسسسسسسية الصسسسسحية والعالديسسسسة 

 دمسسسسسسسسسسي تاسسسسسسسسسسسة والمر زية( والتسسسسسسسسسسس المست  يام العام
 
 

ال ئسسسسسسسام اد ثسسسسسسسر فكسسسسسسسرا فسسسسسسسي المدتمسسسسسسسه   وهسسسسسسسذا  
 سسسسسسسسساض فسسسسسسسسسي تمويسسسسسسسسس  يع سسسسسسسسسس اةا اإلةا سسسسسسسسساض

واإلسسسسستثمارية لتلسسسسك  الماصصسسسسام الت سسسسغيلية
المست  يام مما يكل  مش تعظسيم مة عسة اإلةت سار 
الم سسساةي لهسسسا علسسسي مسسسستوي الدمهوريسسسة ووصسسسولها 

 لل ئام ال كيرئ. 
: لممممي مسمممتوي جمممممة المستشمممفيات 3 -2-1

ونسممبتيا لإلجمممالي العممام  العامممة والمركزيممة
 لممستشفيات الحكومية  في مصر:

ت لسسسسسسسس  ادهميسسسسسسسسة الةسسسسسسسسس ية للمست سسسسسسسس يام العامسسسسسسسسة  -أ
والمر زيسسسة إلدمسسسالي المست سسس يام الح وميسسسة فسسسي 

%   لعدد المست  يام(   وةس ة   40مصر ةس ة
%   لعسسسسسسدد ادسسسسسسسرئ (  ممسسسسسسا يسسسسسسد  علسسسسسسي أش 60

الاسسسدمام الصسسسحية والعالديسسسة المكدمسسسة فسسسي تلسسسك 
ست سسسسسسس يام ت لسسسسسسس  ثلسسسسسسسث الاسسسسسسسدمام الصسسسسسسسحية الم

والعالديسسة المكدمسسة  الميسسسسام الح وميسسة   ممسسا 
يعةسسسسي أش تطسسسسوير الاسسسسدمام الصسسسسحية والعالديسسسسة 
 تلسك المست سس يام سسيزيد مسسش المةسافه االدتماعيسسة 

 والااصة للمدتمه وادفراد.
أش ةس ة المست  يام العامة والمر زيسة إلدمسالي  -ن

لعسسدد المست سس يام(  لسس     المست سس يام الح وميسسة
 لعدد ادسرئ(  ل  يش أش تلك الةس ة % في ح40
%  ممسسسسسسا يعةسسسسسسي عسسسسسسدم تحكيسسسسسسض االسسسسسسستغال   60

ال امسسسسس  والر سسسسسيد لتلسسسسسك المست سسسسس يام فسسسسسي تكسسسسسديم 
ادمام صسحية وعالديسة أو تسدةي تلسك الاسدمام 
المكدمسسسسسسسسسسة  هسسسسسسسسسسا  الةسسسسسسسسسسس ة للاسسسسسسسسسسدمام المكدمسسسسسسسسسسة 

رى  المست  يام الااصة أو التا عة للهيئام ادا
 وهو ما س ض اإل ارئ الي .
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 (12جممممممممممممممممممدول رقم ) 
      لدد المستشفيات ولدد األسرة لمي مستوي  نسبة إجمالي المستشفيات العامة والمركزية إلجمالي

 مئوية(الةسن ال العدد و           2114ولام  2113الجميورية لام                   
 ةممممممممممالسن                          

 انمممممممممالبي        
2113 2114 

  سرة وحدات  سرة وحدات
 11382 61 11281 61 مستشفيات لامة -1
 11869 81 11817 81 مستشفيات مركزية ) ( -2
 7217 121 7439 121 مستشفيات مركزية )ب( -3
 29458 262 29536 263 العامة والمركزيةجممة المستشفيات  -4
 97826 659 98291 657 اإلجمالي العام لممستشفيات الحكومية في مصر -5
 123353 1615 124311 1611 اإلجمالي العام لممستشفيات في مصر* -6
 11.5 9.2 11.5 9.3 %  5:  1نسبة  -7
 11.1 12.3 11 12.3 %  5:  2نسبة  -8
 7.4 18.2 7.6 18.4 % 5:   3نسبة  -9

 31 39.8 31 41 % 5:  4نسبة  -11
 9.2 3.8 9 3.8 % 6:  1نسبة  -11
 8.8 5 8.7 5 % 6:  2نسبة  -12
 5.8 7.4 6 7.5 % 6:  3نسبة  -13
 23.8 16.2 23.8 16.3 % 6:  4نسبة  -14
 79.3 41.8 79 41.8 % 6:  5نسبة  -15

   العبم ّ القطب  الخبص .يشول اإلجوبلي العبم الوسزشفيبد ّاألسرح الطكْهيخ ّ القطب  العبم ّاألعوب 

سددجزوجر  –الكزددبة اإلحصددبئي السددٌْي  -الجِددبز الوركددسي للزعجئددخ العبهددخ ّاإلحصددبء   1022الوصددذر: ثيبًددبد عددبم       

فوصذرُب الجِبز الوركسي للزعجئخ  1023أهب ثيبًبد عبم   – 24( ص 2، ّجذّ  )25( ص2جذّ  )  – 1023

هرجدع  – 1024إصذار ديسوجر   - 1023إلحصبءاد الخذهبد الصطيخ لعبم الٌشرح السٌْيخ  –العبهخ ّاإلحصبء 

 ّالٌست حسجذ ثوعرفخ الجبحش . 24:  23ص ص  –1023-21311-52رقن 
 

: األىميممممة النسممممبية لممستشممممفيات 2-2
العامة والمركزية إلجمالي مستشفيات 

 :  الجيات التخصصية بوزارة الصحة
وفسسسسي هسسسسذا السسسسسياض تدسسسسدر مالحظسسسسة مسسسسدي تزايسسسسد     

ادهمية الةس ية للمست  يام العامة والمر زية   سواء 
علسسسي مسسسستوي العسسسدد أو ادسسسسرئ( عةسسسد مكارةسسسة أهميتهسسسا 
 الةس ة إلدمالي  الدهام التاصصية  وزارئ الصحة 

 أي علسسسي مسسسستوي التاصصسسسام الماتل سسسة( وهسسسو مسسسا 
لس  المتوسسط (  فلكسد  46يوإلح  الددو  التالي ر م  

العسسسسسسام لتلسسسسسسك ادهميسسسسسسة علسسسسسسي مسسسسسسستوي التاصصسسسسسسام 
 -7006الماتل سسسسسة وعلسسسسسسي مسسسسسسدار ال تسسسسسرئ مسسسسسسش عسسسسسسام  

%  الةسسسسسس ة لعسسسسسدد الوحسسسسسدام   55.4( ةسسسسسس ة 7046
% لعدد ادسرئ   مما يظهسر مسدي تحكيسض  58وةس ة 

تلسسسسسك المست سسسسس يام لمةسسسسسافه  أ  سسسسسر  الةسسسسسس ة للدهسسسسسام 
 .ادارى المكدمة  للادمام الصحية الح ومية 
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 (13جمممممممممممممممممدول رقم )
    لدد وحدات  و سرة المستشفيات العامة والمركزية ونسبتيا إلجمالي وحدات و سرة الجيات 

 مئوية(الةسن ال   العدد و (2113 – 2113التخصصية التابعة لوزارة الصحة في مصر )        
 انممممالبي      

 
 السنة

إجمالي الجيات التخصصية التابعة 
 (1لوزارة الصحة )

جممة المستشفيات العامة 
 (2والمركزية )

( : 2( = نسبة )3)
(1% ) 

  سرة وحدات  سرة وحدات  سرة وحدات
2113 484 68697 779 65457 47.6 54.4 
2114 485 68746 760 64465 47.4 50.5 
2115 487 68760 779 64547 47 50.6 
2116 500 67555 764 64794 46.8 54.5 
2117 507 67504 764 64749 46.6 54.4 
2118 449 66006 748 64654 55.7 54.5 
2119 407 44608 774 64600 67.6 70.4 
2111 407 47797 774 60098 67.6 70.6 
2111 688 44647 756 79778 66 70.6 
2112 686 40804 756 78456 66.6 69 
2113 678 47649 766 79566 67.4 70 

 58 55.4 67400 745.5 55970 446 المتوسط العام
 

سجزوجر  – الكزبة اإلحصبئي السٌْي -الوصذر: العوْد األّ  ّالعوْد الثبًي: الجِبز الوركسي للزعجئخ العبهخ ّاالحصبء 

 الجبحش.ّالٌست حسجذ ثوعرفخ  – 302:  301ص ص   -1024-02222-52هرجع رقن   – 1024

 

 
 

لممممممممي  : األىميممممممة النسمممممممبية لمطمممممممب3
الخممممممممممدمات الصممممممممممحية والعالجيممممممممممة 
بالمستشمممممممفيات العاممممممممة والمركزيمممممممة 

 والمستشفيات التخصصية: 
تدسسدر مالحظسسة أةةسسا عةسسدما ةكسسارش  سسيش ادهميسسسة      

الةسسسسسسس ية للاسسسسسسدمام الصسسسسسسحية والعالديسسسسسسة   سسسسسس  مسسسسسسش 
المست سسسسسسسسسسس يام العامسسسسسسسسسسسة والمر زيسسسسسسسسسسسة والمست سسسسسسسسسسس يام 
التاصصسسسية فسسسي مصسسسر ال ةكسسسارش  سسسيش مسسسستوي واحسسسد 
 مش الادمام الصحية والعالدية  دة  يودد ااتالم 

 

فسسسسي المسسسسستوي السسسسوظي ي وةوعيسسسسة الاسسسسدمام الصسسسسحية  
 يةهمسسسا  اال أةةسسسا ةكسسسارش  يةهمسسسا مسسسش أدسسس  توإلسسسيل أش 
ودود المست  يام العامة والمر زية  في مديةة مسا أو 

هسسو ال دايسسة الموإلسسوعية والوظي يسسة  الرعايسسة  م سساش مسسا
الصسسسسسحية والعالديسسسسسة الثاةويسسسسسة( ل دايسسسسسة العسسسسسالج علسسسسسي 
مسسسسسسستوي التاصصسسسسسسام الط يسسسسسسة الماتل سسسسسسة  الرعايسسسسسسة 

و غسسسسسرض  –ة سسسسيرالصسسسسحية الثالثيسسسسة(  مسسسسا يدسسسسن أش 
 مسسا يلسسي لكيسساس أةسس  تسسم اإلسسستعاةة  –ال حسسث والتحليسس 

   الطلسسسن علسسسي الاسسسدمام الصسسسحية والعالديسسسة فسسسي  سسس  
مسسسسسش المست سسسسس يام العامسسسسسة والمر زيسسسسسة والمست سسسسس يام 

 التاصصية في مصر:
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عسسسسدد المتسسسسردديش  الكسسسسسم الاسسسساردي  المست سسسس يام  - أ
العامة والمر زية والمست س يام التاصصسية علسي 

 . 7044هورية عام مستوي الدم
عسسسسسدد المتسسسسسردديش ودملسسسسسة أيسسسسسام العسسسسسالج  الكسسسسسسم   - ن

السسسسسسسسسسسداالي  المست سسسسسسسسسسس يام العامسسسسسسسسسسسة والمر زيسسسسسسسسسسسة 
والمست سسسسسسسسسسس يام التاصصسسسسسسسسسسسية علسسسسسسسسسسسي مسسسسسسسسسسسستوي 

 .  7044الدمهورية عام 

( عسسسسدد 44: يوإلسسسسل الدسسسسدو  التسسسسالي ر سسسسم  6-4
المتسسسسسسردديش  الكسسسسسسسم الاسسسسسساردي  المست سسسسسس يام 
ة العامسسسة والمر زيسسسة والمست سسس يام التاصصسسسي

علسسسسي مسسسسستوي الدمهوريسسسسة وادهميسسسسة الةسسسسس ية 
ل سسسسس  مةهمسسسسسا  الةسسسسسس ة ل دمسسسسسالي العسسسسسام عسسسسسام 

7044  : 

 (14جممممممممممممممممممممدول رقم )
     لدد المترددين بالقسم الخارجي بالمستشفيات العامة والمركزية والمستشفيات التخصصية 

 2114واألىمية النسبية لكل منيما بالنسبة لإلجمالي العام  لاملمي مستوي الجميورية 
 مئوية(الةسن ال  العدد و         

 انممممممممممالبي                           
 جممة القسم الخارجي إستقبال ليادة خارجية إجماليات الجميورية

 51625119 14222565 36412444 المستشفيات العامة والمركزية -1
 12416284 1686391 11729894 المستشفيات التخصصية -2

 63141293 15918955 47132338 = اإلجمالي العام2+1= جممة 3
 81.3 89.4 77.2 % 3:  1نسبة   -3
 19.7 11.6 22.8 % 4:  2نسبة  -4

جدذّ   1023الٌشرح السٌْيخ إلحصبءاد الخذهبد الصدطيخ لعدبم  –الوصذر : الجِبز الوركسي للزعجئخ العبهخ ّاالحصبء 

 الٌست حسجذ ثوعرفخ الجبحش . -22، ص  22(  ص 23( ، )21)

  

( أعسسساله ادهميسسسة 44ويظهسسسر مسسسش الدسسسدو  ر سسسم      
الةسسس ية ال  يسسرئ للمست سس يام العامسسة والمر زيسسة  علسسي 
مستوي عدد المتردديش  الكسم الااردي   حيث  لغم 

% علسسسي مسسسستوي الدمهوريسسسة فسسسي 80.6تلسسسك الةسسسس ة 
% للمست سسسسسسس يام التاصصسسسسسسسية علسسسسسسسي 49.7مكا سسسسسسس  

 مستوي الدمهورية . 
( عسسسدد 45م  : يوإلسسسل الدسسسدو  التسسسالي ر سسس 6-7

المتردديش ودملة أيام العسالج  الكسسم السداالي 
 المست سس يام العامسسة والمر زيسسة والمست سس يام 

ية علسسسسي مسسسسستوي الدمهوريسسسسة عسسسسام التاصصسسسس
7044 :  

( أش ادهميسسسة الةسسسس ية  45ويظهسسسر مسسسش الدسسسدو  ر سسسم  
للمست سسسس يام العامسسسسة والمر زيسسسسة علسسسسي مسسسسستوي  افسسسسة 

ي سسسملها الدسسسسدو  الحسسساالم العالديسسسة والصسسسسحية التسسسي 
 -% 75% في مكا   ةس ة 86 -% 75تتراوح  يش 

% للمست سسسسسسسس يام التاصصسسسسسسسسية علسسسسسسسسي مسسسسسسسسستوي  44
 الدمهورية .
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 (15جمممممممممممدول رقم )
         لدد المترددين وجممة  يام العالج بالقسم الداخمي بالمستشفيات العامة والمركزية والمستشفيات   

 مئوية(الةسن ال   العدد و       2114لتخصصية لمي مستوي الجميورية لاما                   
 انمممممممممالبي                        

 إجمالي الجميورية
الي ممممإجم اةمممممموف روج  حياءمممممخ ولمممممممدخ

 الخروج
دد  يام مممممل

 العالج
دد مممممل

 األسرة
 79606 5647640 7087857 44648 7076704 7464960 المستشفيات العامة والمركزية -1
 44758 4864708 644754 6866 667474 654569 المستشفيات التخصصية -2

 40864 7444048 7479406 48484 7440675 7546499 = اإلجمالي العام2+1= جممة 3
 77.4 74.6 85.9 79.6 86 85.9 % 3:  1نسبة   -3
 47.6 75.7 44.4 70.7 44 44.4 % 4:  2نسبة  -4

جدذّ   1023الٌشرح السٌْيخ إلحصبءاد الخذهبد الصدطيخ لعدبم  –الوصذر : الجِبز الوركسي للزعجئخ العبهخ ّاإلحصبء 

 الٌست حسجذ ثوعرفخ الجبحش .  – 23، ص  21( ص 24( ، )22)

التوزيمممممم  المكمممممماني والممممممديموجرافي  -4
لممستشممفيات العامممة والمركزيممة فممي 

 مصر: 
يوإلسسسسسل التوزيسسسسسه الم سسسسساةي للمست سسسسس يام العامسسسسسة      

والمر زيسسسة فسسسي مصسسسر السسسي عسسسدم التةاسسسسض  يةسسس  و سسسيش 

. ةية علسي مسستوي محافظسام الدمهوريسةال ثافسة السس ا
 وةةوه في هذا السياض لما يلي :   

( المالمسل 46: يوإلسل الدسدو  التسالي ر سم  4/4
الرئيسسسسسسسية للتوزيسسسسسسه الم سسسسسساةي والسسسسسسديمودرافي 
للمست سسس يام العامسسسة والمر زيسسسة فسسسي مصسسسر 

 .  7044عام 
 (16جممممممممممممممدول رقم )

 2114زية في مصرلام المالمر الرئيسية لمتوزي  المكاني والديموغرافي لممستشفيات العامة والمرك
 مئوية وعدد الس اش  المليوش والتزاحم  ادلم ةسمة للوحدام و العدد لألسرئ(الةسن ال   العدد و 

                                                                     

 بٌـــــــــانجي            

 

 انًحبفظبد

جًهخ انًستشفيبد انعبيخ 

 (4ٔانًركسيخ )
 5/4( = 6انتساحى انسكبَي ) (5عذد انسكبٌ)

 أسرح ٔحذاد % انعذد أسرح ٔحذاد

 انمبْرح
 2415 25 عذد   

1.2 20.5 450.5 4510.1 
% 5.2 4.3 

 اإلسكُذريخ
 420 5 عذد

3.5 4.4 502.2 0525 
% 1.2 2.0 

 ثٕرسعيذ
 200 3 عذد

0.54 0.0 251.4 1220.3 
% 2.4 2 

 انسٕيس
 112 2 عذد

0.505 0.5 505 1512.1 
% 0.3 0.0 

 اإلسًبعيهيخ
 401 5 عذد

2.2 2.2 202.2 2010 
% 1.2 2.15 

 دييبط
 2353 22 عذد

2.2 2.4 220.1 001 
% 3.1 4 

 2024.2 132.5 5.0 4.0 2214 13 عذد انذلٓهيخ
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% 1.1 20.0 

 انشرليخ
 1201 12 عذد

5.2 5.3 200 1005.2 
% 0 5.3 

 انمهيٕثيخ
 554 22 عذد

3.10 4.0 341.5 5401.0 
% 3.1 1.5 

 كفرانشيخ
 2210 20 عذد

2.2 2.5 220 1223.22 
% 2.0 3.4 

 انغرثيخ
 2000 20 عذد

3.5 4.3 350 3141.2 
% 2.0 2.5 

 انًُٕفيخ
 2510 20 عذد

2.04 3.4 204 1253.1 
% 2.0 4.4 

 انجحيرح
 2025 25 عذد

4.5 5.5 211.3 2001 
% 5.4 5.1 

 انجيسح
 2554 25 عذد

5.3 0.5 324.2 3251 
% 5.4 5 

 ثُي سٕيف
 005 5 عذد

1.55 2.1 214.5 2211.1 
% 1.5 2 

 انفيٕو
 512 5 عذد

2.2 2.5 425.5 2101.1 
% 1.2 1.5 

 انًُيب
 2555 1 عذد

4 4.0 444.5 2002.1 
% 2.3 4.5 

 اسيٕط
 2513 22 عذد

3.2 3.0 251.5 1310.2 
% 3.1 4.5 

 سْٕبج
 2432 22 عذد

3.4 4.1 235.2 1110.1 
% 3.1 4.1 

 لُب
 115 1 عذد

1.14 2.3 215.0 2204.5 
% 2.3 2.2 

 أسٕاٌ
 015 5 عذد

2.3 2.5 122.2 2451.4 
% 1.2 2 

 يطرٔح
 520 20 عذد

0.32 0.4 32 553 
% 2.0 1.1 

 انٕادي انجذيذ
 355 4 عذد

0.121 0.20 32.0 351 
% 2.1 2.5 

 انجحر األحًر
 101 4 عذد

0.225 0.3 55.3 2255 
% 2.1 0.10 

 شًبل سيُبء
 111 4 عذد

0.312 0.4 03.1 2300 
% 2.1 2 

 جُٕة سيُبء
 113 5 عذد

0.253 0.1 12.3 440 
% 1.5 2 

 األلصر
 455 4 عذد

2.22 2.2 111 2115 
% 2.1 2.14 

اإلجًاااااابني انعاااااابو عهااااااي 

 يستٕي انجًٕٓريخ

 1121.4 215.4 200 04.0 11340 151عذد      

% 200 200 200 200 200 200 

إلحصدبءاد الٌشدرح السدٌْيخ  –( هصدذرُب  الجِدبز الوركدسي للزعجئدخ العبهدخ ّاإلحصدبء 2الوصذر : ثيبًبد العوْد رقدن )

( فوصدذرُب : الجِدبز الوركدسي 1أهدب ثيبًدبد العودْد رقدن ) – 24ص  –( 2جدذّ  رقدن ) 1023الخذهبد الصدطيخ لعدبم 

( ّعدددذد السدددكبى فدددي 2-1السدددكبى جدددذّ  ) – 1024الكزدددبة اإلحصدددبئي السدددٌْي سدددجزوجر  –للزعجئدددخ العبهدددخ ّاإلحصدددبء 

 لثبلش فطسجذ ثوعرفخ الجبحش .أهب ثيبًبد العوْد ا –ّرْزيعِن علي الوطبفظبد  2/2/1023
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( 16وبتحميل األرقام والنسب الواردة بالجمدول رقمم )
 يظير لنا ما يمي : 

 لسس  اإلدمسسسالي العسسام لل ثافسسسة السسس اةية أو التسسسزاحم  -4
ألسسسم  677.5السسس اةي علسسسي مسسستوي الدمهوريسسسة 
وذلسك علسي ر ةسمة ل   مست  ي عامة ومر زيسة 
) والمفمممروض مسسسستوي الوحسسسدام أو المست سسس يام 

 ن يمتم إنشماء   1942لسنة  64وفق القانون 
نسمممممة وذلممممك 151111مجممممم  صممممحي لكممممل 

أمسسسا علسسسي  بمعمممايير  ربعينيمممات القمممرن الماامممي(
ةسمة ل س   7947.5مستوي عدد ادسرئ فكد  ل  

سسسسسرير فسسسسي المست سسسس يام العامسسسسة  والمر زيسسسسة فسسسسي 
الةسسسن مسسدي التسسدةي  مصسسر .  ويتإلسسل مسسش تلسسك

لمسسسستوي الاسسسسدمام الصسسسحية والعالديسسسسة المكدمسسسسة 
 المست سسسسس يام العامسسسسسة والمر زيسسسسسة علسسسسسي مسسسسسستوي 
الدمهورية   والس ن الرئيسي في ذلك التدةي هو 
عسسدم الكسسدرئ    سس  اسسستحالة تسسوفير الادمسسة ( علسسي 
تكديم الادمام الصسحية والعالديسة المةاسس ة لل سم 

لتزاحم ال ديد مسش الهائ  مش عدد الس اش  س ن ا
  سسسسسسسس  طسسسسسسسسال ي الاسسسسسسسسدمام الصسسسسسسسسحية والعالديسسسسسسسسة 
ةا سسساض المعسسسروض مسسسش اإلم اةيسسسام العالديسسسة   واا
والصسسسسسسحية علسسسسسسي مسسسسسسستوي المست سسسسسس يام العامسسسسسسة 

 والمر زية في مصر.
أش مسسسسسسسستوي التسسسسسسسزاحم السسسسسسسس اةي علسسسسسسسي مسسسسسسسستوي  -7

الوحسسسسسسدام أو ادسسسسسسسرئ    يسسسسسسر دسسسسسسدا فسسسسسسي وال يسسسسسسة 
محافظسسسسسام مصسسسسسسر ااصسسسسسسة المحافظسسسسسسام  ثي سسسسسسة 

اش  الكسسساهرئ وادسسسسس ةدرية وال سسسر ية والديسسسسزئ السسسس 
والكليو يسسسسسة والد هليسسسسسة والمةيسسسسسا وأسسسسسسيوط وسسسسسسوهاج 
وال حيرئ والغر ية والمةوفيسة  مسه اةا ساض التسزاحم 
 في المحافظام الحدودية ومةا إلة الس اش . 

اةح ساض ادهميسة الةسس ية علسي مسستوي الوحسسدام  -6
وادسرئ  ل دمالي العام علسي مسستوي الدمهوريسة 

ل س  مسسش محافظسسام الكسساهرئ  وادسسس ةدرية والديسسزئ 
والغر يسسة والكليو يسسة   المكارةسسة مسسه ارت سساع ادهميسسة 
الةسسسس ية لعسسسدد السسسس اش  تلسسسك المحافظسسسام  الةسسسس ة 
إلدمسسسسالي سسسسس اش الدمهوريسسسسة   وهسسسسو مسسسسا يوإلسسسسل 
مسسسسدي التسسسسزاحم ال سسسسديد علسسسسي الاسسسسدمام العالديسسسسة 
يسة والصحية المتوفرئ  المست  يام العامسة والمر ز 

وال ال  تعداد س اةهم  في تلك المحافظام الامس
% مسسسسسش  68.4مليسسسسسوش ةسسسسسسمة و مسسسسسا يعسسسسساد   66

س اش الدمهورية   في حسيش أش تلسك المحافظسام 
% مسسسسش  49.5% و77.9ادر سسسه تحصسسسس  علسسسسي 

اإلدمسسالي العسسام علسسي مسسستوي الدمهوريسسة  الةسسس ة 
للوحسسسسسسسدام   المست سسسسسسس يام العامسسسسسسسة والمر زيسسسسسسسة (  

 الي. وادسرئ علي التو 
تسسأتي محافظسسام الصسسعيد ااصسسة المةيسسا وسسسوهاج  -4

وأسيوط و ةا و ةي سويم  اإلإلافة لل يوم  وتلسك 
المحافظسسسسام مسسسسش أفكسسسسر محافظسسسسام مصسسسسر  فسسسسي 
المرت ة الثاةية  عسد المحافظسام الامسسة   الكساهرئ 
وادس ةدرية والديزئ والغر ية والكليو ية( مش حيث 

حسسدام ال ثافسسة التزاحميسسة للسسس اش علسسي مسسستوي الو 
أو عسسسسدد ادسسسسسرئ علسسسسي التسسسسوالي  وهسسسسو مسسسسا يم سسسسش 
مالحظتسسسس  مسسسسش اسسسسستكراء الةسسسسسن  سسسسالعمود الثالسسسسث 

 ( .46 الددو  ر م  
 ويشير ذلك  ياا لما يمي: 

معاةسسسسائ ال ئسسسسام اد سسسسد فكسسسسرا فسسسسي الحصسسسسو  علسسسسي  -
الادمام العالدية والصحية  المست  يام العامة 

 والمر زية  تلك المحافظام .
يسسسسسه المست سسسسس يام العامسسسسسة عسسسسسدم العدالسسسسسة فسسسسسي توز  -

والمر زية علي مستوي الدمهورية و ما يادم  س  
مسسش ال ثافسسام السسس اةية العاليسسة أو ال ئسسام اد ثسسر 

 فكرا .
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( 17: تظير بيات الجدول التالي رقمم )4/2
نسممممبة الفقممممراء وفقمممما لممحافظممممات  فممممي 

 –2118/2119مصممممر خممممالل الفتممممرة )
( وترتيممممممب المحافظممممممات 2112/2113

 وفق نسبة الفقر ر ويتار منو مايمي : 
أش ةسسسسسسسسن ال كسسسسسسسر فسسسسسسسي مصسسسسسسسر علسسسسسسسي المسسسسسسسستوي  - أ

اإلدمسسالي وعلسسي مسسستوي وال يسسة المحافظسسام فسسي 
 تزايد مستمر .

مصسسسسسسر هسسسسسسي محافظسسسسسسام  أش أفكسسسسسسر محافظسسسسسسام  - ن
الصسسسسعيد ااصسسسسة أسسسسسيوط و ةسسسسا وسسسسسوهاج وأسسسسسواش 

 واد صر  اإلإلافة الي ال يوم.
محافظة الديزئ وهي محافظة حإلسرية ول سش أش   - م

تتزايسسسد  هسسسا ةسسسس ة ال كسسسر  ةظسسسرا دةهسسسا ت سسسم  عسسسدد 
  يسسسسر مسسسسسش الكسسسسسري والمةسسسسساطض الع سسسسسوائية  ال كيسسسسسرئ 

 والمحرومة مش الادمام التعليمية والصحية .

تتزايد ةسسن ال كسر فسي محافظسام أاسري حدوديسة   - ث
أو ةائيسسة  مطسسروح و سسما  سسسيةاء والسسوداي الدديسسد 

ه فسي الغالسن ل همسا  الح سومي مةسذ   وذلك يرد
عكسسسسود لتلسسسسسك المحافظسسسسام ااصسسسسسة فيمسسسسا ياسسسسستص 
 تسسسوفير الاسسسدمام اإلدتماعيسسسة وم سسسروعام ال ةيسسسة 

 ادساسية(.
ويي سسد مسسا سسس ض السسي عسسدم تحكيسسض اطسسط التةميسسسة 
اال تصسسادية وال  سسرية فسسي مصسسر للعدالسسة الم اةيسسة فسسي 
توزيسسه مةسسافه التةميسسة علسسي مسسستوي محافظسسام وأ سساليم 

هورية هذا مش داةسن وعلسي الداةسن اداسر سسوء الدم
توزيسسسسه السسسسس اش وتر سسسسزهم   ثافسسسسة عاليسسسسة فسسسسي مسسسسساحة 
محسسدودئ مسسش مسسساحة مصسسر ممسسا يالسسض إلسسغطا علسسي 
طلسسن الاسسدمام  اإلدتماعيسسة فسسي تلسسك المةسساطض وفسسي 
مكسسسسسدمتها الاسسسسسدمام التعليميسسسسسة والصسسسسسحية مسسسسسه عدسسسسسز 
التمويسسس  الح سسسومي وحسسسده عسسسش تسسسوفير تلسسسك الاسسسدمام 

  الدودئ المةاس ة . وتكديمها 
 (17جممممممممممممممممممدول رقممممممممممم )

           (  2112/2113 – 2118/2119نسبة الفقراء وفقا لممحافظات خالل الفترة ) 
 وترتيب المحافظات وفق نسبة الفقر %

 انسُٕاد          

 انًحبفظبد

 انسُٕاد
 َسجخ انفمرانترتيت  حست 

5004/5005 5040/5044 5045/5046 

 --- 15 14 12.5 إجًبني انجًٕٓريخ 

 25 20 20 1.5 انمبْرح 

 11 21 22 20.5 األسكُذريخ 

 24 21 5 5.1 ثٕرسعيذ 

 14 4 2 2.1 انسٕيس 

 13 20 2 2.1 دييبط 

 12 23 21 21.4 انذلٓهيخ 

 10 23 21 22.5 انشرليخ 

 22 12 11 11.3 انمهيٕثيخ 

 25 20 23 23.2 كفرانشيخ 

 12 22 0 0.1 انغرثيخ 

 21 24 25 25.1 انًُٕفيخ 

 23 10 12 11.5 انجحيرح 

 20 24 20 25.0 اإلسًبعيهيخ 

 1 21 20 20 انجيسح 
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 5 21 20 25.0 ثُي سٕيف 

 0 25 32 30.4 انفيٕو

 20 20 21 21.2 انًُيب 

 2 50 51 51.4 أسيٕط 

 2 44 41 40.5 سْٕبج 

 5 21 43 43.3 أسٕاٌ 

 1 40 42 42.4 لُب 

 3 35 21 21.2 األلصر 

 15 1 1 2.0 انجحر األحًر 

 22 14 11 12.5 انٕادي انجذيذ 

 21 12 22 22.2 يطرٔح

 4 35 12 12.1 شًبل سيُبء 

 - - - 5.4 جُٕة سيُبء 
 ( غير هزبح .-)

-51هرجدع  –السكبى ثطْس ّدراسدبد   هجلدخ ًصدن سدٌْيخ    –الوصذر : الجِبز الوركسي للزعجئخ العبهخ ّاإلحصبء 

 ّالزرريت حست ثوعرفخ الجبحش .  - 20ص  -1023يْليْ  – 00العذد  -22002-1023

 المبحث الثالث
التمويل الحكومي لممستشفيات العامة 

 والمركزية في مصر
 تمييد:  -1

يتطلسسسسسسن تسسسسسسوفير و تحسسسسسسسيش الاسسسسسسدمام الصسسسسسسحية 
والعالديسسسسة فسسسسي المست سسسس يام العامسسسسة والمر زيسسسسة فسسسسي 
مصسسسسسسر تسسسسسسوافر العديسسسسسسد مسسسسسسش المكومسسسسسسام اإل تصسسسسسسادية 
والسياسسسسسسية والكاةوةيسسسسسة واالدتماعيسسسسسة لتحكيسسسسسض ذلسسسسسك . 
وير سسسسز الم حسسسسث علسسسسي التمويسسسس  الح سسسسومي للاسسسسدمام 
الصسسسسسحية والعالديسسسسسة المكدمسسسسسة  المست سسسسس يام العامسسسسسة 

 :  وذلك لإللتبارات التاليةزية والمر 
أش مسسستوي تكسسديم الاسسسدمام الصسسحية والعالديسسسة   -4

فسسسسي المست سسسس يام العامسسسسة والمر زيسسسسة فسسسسي مصسسسسر 
وصس  لمسسستوي مسسش التسدةي ال ير سسي أش ي هسسم مةسس  
أش الغرض هسو تحسسيش دسودئ الاسدمام الصسحية 
والعالديسسسة   سسس  المكصسسسود هسسسو تسسسوافر الادمسسسة أو 

 هسسا أو طسسال ي تلسسك  الحسسد اددةسسى مةهسسا للمةت عسسيش
 الادمام. 

أش وال يسسسسسة المةت عسسسسسيش  تلسسسسسك الاسسسسسدمام الصسسسسسحية  -7
والعالديسسسسة هسسسسم ال ئسسسسام ال كيسسسسرئ أو المهم سسسسة فسسسسي 
المدتمه   مما يتطلن مع  دعم سياسي و اةوةي 
واا تصسسسادي علسسسي  افسسسة المسسسستويام التة يذيسسسة فسسسي 

 الدولة . 
المحافظسسسسسسة علسسسسسسي ودسسسسسسود المست سسسسسس يام العامسسسسسسة   -6

الاسسسدمام الصسسسحية والعالديسسسة  والمر زيسسسة وتسسسوافر
 هسسسا هسسسو أحسسسد اد عسسساد الرئيسسسسية لتحكيسسسض لتحكيسسسسض 
ادمسسسش واالسسسستكرار اإلدتمسسساعي   وهسسسو أيإلسسسا مسسسش 

 . لااصة في المدتمهأولويام الحادام العامة وا
الاسسدمام الصسسحية والعالديسسة مسسش أهسسم الاسسدمام  -4

اإلدتماعيسسة التسسي تعمسس  ماتلسسم دو  العسسالم علسسي 
ا  اةسسسسسسسم اديدلوديسسسسسسسة تكسسسسسسسديمها لمواطةيهسسسسسسسا مهمسسسسسسس

 السياسية واال تصادية لتلك الح ومام. 
وتسسسسوفير وتحسسسسسيش الاسسسسدمام الصسسسسحية والعالديسسسسة 
 المست  يام العامة والمر زية ال سد أش يستم فسي إلسوء 

 : والتي تشملا تصاديام الرعاية الصحية  
 المست  يام أو اد ةية الصحية. - أ
 ادط اء والهيئة المعاوةة لهم .  - ن
 الط ية والعالدية .المعدام  - م
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 اددوية .   - ث
السياسسسسسسة الصسسسسسحية  والعالديسسسسسة علسسسسسي المسسسسسستوي  - ج

 الكومي . 
التمويسسسسسس  المسسسسسسالي لتحسسسسسسسيش وتحسسسسسسديث المةظومسسسسسسة  - ح

 الصحية في مصر . 
ومعظسسسم ةظسسسم الرعايسسسة الصسسسحية فسسسي دو  العسسسالم      

الماتل ة هي مزيح معكد مش ة ساطي الكطساعيش العسام 
وتسسسسسوفير  والاسسسسساص  وم سسسسسار ة الح ومسسسسسة فسسسسسي تمويسسسسس 

الرعايسسة الصسسحية أمسسر  سسائه   ومسسش ادسسس ان المهمسسة 
 لذلك :

عسسسسسدم اليكسسسسسسيش المتأصسسسسسس  فسسسسسي الصسسسسسسحة والرعايسسسسسسة  -
 . ( 21) الصحية والعالدية

أش الصسسسسسسسسحة والرعايسسسسسسسسة الصسسسسسسسسحية تهسسسسسسسسم ادفسسسسسسسسراد  -
 والمدتمه في ة س الو م.

الرعايسسة الصسسحية هسسي احسسدى الطسسرض المسسستادمة  -
 حسسسسسدوث وتسسسسسأثير اعسسسسستال  الصسسسسسحةلتعسسسسسدي  مسسسسسدي 

 . والمرض
الرعايسسسسة الصسسسسحية محسسسسور رئيسسسسسي لتحديسسسسد دسسسسودئ  -

 الحيائ للمواطةيش والمدتمه .
ويهسستم هسسذا الم حسسث  تحليسس   ةسسود وأ سسوان اإلة سساض 

 7047/7046علي الصحة في مصر اسال  عسامي 
وذلسسسسسسسسك دش المست سسسسسسسس يام العامسسسسسسسسة  7046/7044: 

والمر زيسسسسسسة هسسسسسسي مست سسسسسس يام ح وميسسسسسسة يسسسسسستم تمويسسسسسس  
الموازةسسسة العامسسسة للدولسسسة  ماصصسسساتها الماتل سسسة مسسسش 

وعلسسسسي اعت سسسسار أش المالمسسسسل الرئيسسسسسية ل ة سسسساض علسسسسي 
الاسسسدمام الصسسسحية فسسسي مصسسسر لسسسم تتغيسسسر  ثيسسسرا ع سسسر 
العكسسود السسثالث ادايسسرئ علسسي مسسستوي ال ةسسود أو أ سسوان 
اإلة اض الماتل ة   وعلي ذلسك تسم اإلسستعاةة  ال ياةسام 
المتوافرئ عش اإلة اض ال علسي علسي الصسحة فسي مصسر 

   العاميش المذ وريش . اال

المالممممممممممر األساسمممممممممية لمتمويمممممممممل  -2
الحكمممممممممومي لمخمممممممممدمات الصمممممممممحية 

 والعالجية في مصر:
تود  اإليرادام العامسة للدولسة ل ة ساض العسام علسي 
 افسسسة  طاعسسسام الدولسسسة والتسسسي ت سسسم  وفسسسض التصسسسةيم 

رئيسسسية . وتوادسس  الح ومسسة  الح سسومي ع سسرئ  طاعسسام
ز اإليسرادام   اال  السةوام ادايرئ    عدسفي مصر

العامسسة عسسسش تغطيسسسة الة كسسام العامسسسة  أي  سسسالعدز فسسسي 
سواء عدز ةكدي أو  لي أو  –الموازةة العامة للدولة 

وهو مسا يسدفه الح ومسة ل سستداةة الدااليسة أو  –أولي 
 الااردية لسد العدز  سواء المكدر أو ال علي .

وتعتمسسسسد الح ومسسسسة علسسسسي اإلسسسسستداةة الدااليسسسسة ممسسسسا 
الديش العام الداالي في مصر   وذلك تولد مع  تزايد 

لعدم   اية اإليرادام العامة عش تل يسة الة كسام العامسة 
فسسسسسسي مصسسسسسسر  وهسسسسسسو مسسسسسسا يتولسسسسسسد عةسسسسسس  عسسسسسسنء دديسسسسسسد 
ومستمرعلي الموازةة العامة  للدولة متمث  في أ سساط 
الديش وال وائد السةوية   حتي أة  وصس  تكسدير ال وائسد 

موازةسسة العسسسام المسسستحكة واد سسسساط   ال سسان الثالسسسث (  
% مسسسسسسسسش 67.5مسسسسسسسسا يكسسسسسسسسارن  7046/7047المسسسسسسسالي 

ادمسسسالي اإلة سسساض العسسسام للدولسسسة   وهسسسو مسسسا يسسسيثر علسسسي 
تمويسسسسسسس  الاسسسسسسسدمام اإلدتماعيسسسسسسسة الرئيسسسسسسسسية  سسسسسسسالتعليم 

 والصحة . 
وير سز الم حسث علسسي التمويس  الح سومي  للتمويسس  
اإلسسستثماري والت سسغيلي للاسسدمام الصسسحية والعالديسسة 
 المست سس يام العامسسة والمر زيسسة فسسي مصسسر  وهسسو مسسسا 

 : ما يميةحاو  توإليح  وتحليل  مش اال  
عسسسسسسسرض لألهميسسسسسسسة الةسسسسسسسس ية لكطاعسسسسسسسام وأ سسسسسسسوان  -  

عسسسسش فتسسسسرئ أر عسسسسة  الحسسسسسان الاتسسسسامي فسسسسي مصسسسسر
-2111/2111سسسسسسسسسسسسسسسسسةوام ماليسسسسسسسسسسسسسسسسة وهسسسسسسسسسسسسسسسسي 

2113/2114  . 



 ......األثار اإلقتصادية لتفعيل دور اإلنفاق العام في تحسين الخدمات الصحية والعالجية       ياسر إبراهيم محمد داود/ د

33 
 

التحليسسسسسسسس  الةسسسسسسسسس ي د سسسسسسسسوان اإلة سسسسسسسساض العسسسسسسسسام   - ب
/ 2112اإلدمالي وعلي  طاع الصحة عسامي 

 .  2113/2114و   2113
التحليسسسس  الةسسسسس ي لل ةسسسسود ال رعيسسسسة ل ة سسسساض العسسسسام   - ت

:  2112/2113علسسسسي  طسسسساع الصسسسسحة عسسسسامي 
2113/2114  . 

ة لقطالممممممات و بممممممواب : األىميممممممة النسممممممبي7-1
الحسممماب الختمممامي لمدولمممة خمممالل السمممنوات 

2111/2111-2113 /2114 : 
( تطسور  طاعسام 48يظهر الددو  التالي ر م   

الحسسسسان الاتسسسسامي للدولسسسسة ط كسسسسا للتصسسسسةيم السسسسوظي ي 
للح ومسسسسسسسسسسسة وأهميتهسسسسسسسسسسسا الةسسسسسسسسسسسس ية اسسسسسسسسسسسال  ادعسسسسسسسسسسسوام 

7040/7044-7046 /7044: 
 (18جمممممممممممممممممممممدول رقممممممممممم )

       تطور قطالات الحساب الختامي لمدولة طبقا لمتصنيف الوظيفي لمحكومة و ىميتيا النسبية 
 مئوية(الةسن ال الكيم  المليوش دةية و       2113/2114 -2111/2111خالل األلوام         

 خ ـــــــــانسُ                           

 بع ــــــانمط
5040/5044 5044/5045 5045/5046 5046/5047 

 502424 400200 350111 302055 إجًبني انمطبعبد -4

 120015 202313 220042 225002 انخذيبد انعبيخ -5

 21245 10150 15133 15513 انذفبع ٔاأليٍ انمٕيي -6

انُظااابو انعااابو ٔشااائٌٕ انسااا يخ  -7

 انعبيخ
10512 15403 21300 30523 

 21155 11121 15345 14122 انشئٌٕ اإللتصبديخ -8

 2442 2330 2233 2245 حًبيخ انجيئخ -9

 25252 22122 22314 21001 اإلسكبٌ ٔانًرافك انًجتًعيخ -7

 20541 15210 11311 10150 انصحخ -4

انشااااااجبة ٔانومبفااااااخ ٔانشاااااائٌٕ  -5

 انذيُيخ
23150 25315 21453 13222 

 03055 55200 45301 30123 انتعهيى -40

 120501 200155 231420 222045 انحًبيخ اإلجتًبعيخ -44

 22.1 22.1 11.3 11.22 %4:  5َسجخ  -45

 3.5 3.1 4.5 5.5 % 4:  6َسجخ  -46

 4.0 4.4 4.0 4.1 % 4:  7َسجخ  -47

 3.5 3.15 4.5 5.2 %4:   8َسجخ  -48

 0.11 0.13 0.13 0.10 % 4:    9َسجخ  -49

 1.35 1 1.33 2.1 % 4:  7َسجخ  -47

 3.20 3.33 3.0 4 %  4:  4َسجخ  -44

 2.3 2.21 2.5 2.5 %4:   5َسجخ  -45

 22.10 22.14 22.15 21 % 4:   40َسجخ  -50

 22.20 21.2 20.14 10.22 %  4:  44َسجخ  -54
 ّالٌست حسجذ ثوعرفخ الجبحش .  –الطسبة الخزبهي للذّلخ في سٌْاد هزعبقجخ  –الوصذر : ّزارح الوبليخ 

 ّيظِر هي الجذّ  أعالٍ هبيلي : 
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أش ةسسسسض وأهميسسسة  سسس   طسسساع  الةسسسس ة  ل دمسسسالي  -1
العسسسام ل ة سسساض الح سسسومي فسسسي مصسسسر  سسس ة ثا سسسم 

: 7040/7044اسسسسسسسسسسسسال  ال تسسسسسسسسسسسسرئ مسسسسسسسسسسسسش عسسسسسسسسسسسسام 
7046/7044  . 

أش  سسسس  مسسسسش  طسسسساع الاسسسسدمام العامسسسسة والحمايسسسسة  -7
اإلدتماعيسسسة يحظيسسسا علسسسي مايكسسسارن ثلسسسث اإلة سسساض 
ال علسسي للدولسسة ل سس  مةهمسسا اسسال  ال تسسرئ مسسش عسسام 

. وفسسسسسسسي هسسسسسسسذا  7046/7044:   7040/7044
 السياض يم ش توإليل ما يلي : 

 الةسسسس ة لكطسسساع الحمايسسسة اإلدتماعيسسسة فسسسرش التزايسسسد  - أ
د اإلة اض العام علي في أهميت  الةس ية ترده لتزاي

  هداء ثورئ يةاير وذوي اإلعا ة .
لكطسسسسساع الاسسسسسدمام العامسسسسسة والسسسسسذي      أمسسسسسا  الةسسسسسس ة   - ب

 : ي م 
اددهسسسسسزئ التة يذيسسسسسة والت سسسسسريعية وال سسسسسئوش الماليسسسسسة  -

 و ئوش المالية العامة وال ئوش الااردية .
 المعوةة اإل تصادية اددة ية . -
 ادمام عامة . -
  حوث أساسية . -
 عمومية وير مصة ة .ادمام  -
 معامالم الديش العام . -
 تحويالم ذام ط يعة عامة .  -

وتجدر اإلشارة  ن التزايد في األىميمة النسمبية لمذلك 
 القطاع يرج  إلي : 

اإلة سسسسساض علسسسسسي  عسسسسسض ال ةسسسسسود ويسسسسسر المةتدسسسسسة أو  - أ
ال ذايسسسسسة فسسسسسي الغالسسسسسن  وهسسسسسو مسسسسسا يمثسسسسس  ااسسسسستال  
ميسسسسي ووظي سسي فسسي توزيسسه الة كسسام العامسسة فسسي 

 وهذا اإلاتال  مستمر مةذ فترئ طويلة .  مصر
السسديش العسسام ااصسسة ال سسان الثالسسث ة كسسام ادمسسة   - ن

ال وائسسسسسد( وهسسسسسو مسسسسسا يسسسسسس ن التزايسسسسسد فسسسسسي ادهميسسسسسة  
الةس ية لكطساع الاسدمام العامسة فسي مصسر  وهسو 

مايسسد  أش ادديسسا  الكادمسسة هسسي مسسا تتحمسس  عسسنء 
ذلك الديش مما يكل  المةسافه العامسة والااصسة لهسا 

اإلسسسسسر والمسسسسسستك   ويزيسسسسسد مسسسسسش الت سسسسساليم فسسسسسي الح
 العامة والااصة لها في الحاإلر والمستك   . 

فسي ظس   –وي ير ما س ض السي عسدم الكسدرئ الح وميسة 
 – يسسسسسسد اإلسسسسسسستداةة العامسسسسسسة الدااليسسسسسسة والاارديسسسسسسة 

وحسسدها علسسسي تسسسوفير وتحسسسيش الاسسسدمام الصسسسحية 
والعالديسسسة  المست سسس يام العامسسسة والمر زيسسسة وفسسسي 

 ويرها مش الدهام الح ومية الصحية . 
: التحميممل النسممبي ألبممواب اإلنفمماق العممام  2-2

اإلجممممممالي ولممممممي قطممممماع الصمممممحة لمممممامي 
 :  2113/2114و  2113/ 2112

 الةسسس ي ( التوزيسسه 49الدسسدو  التسسالي ر سسم   يظهسسر
لالة سسسساض العسسسسام اإلدمسسسسالي واإلة سسسساض علسسسسي  طسسسساع 

علسسسسسسي اد سسسسسسوان الرئيسسسسسسسية  الصسسسسسسحة فسسسسسسي مصسسسسسسر
:  7047/7046للحسسسسسسسسسسسسان الاتسسسسسسسسسسسامي عسسسسسسسسسسسامي

. وت سسسسسسير  ياةسسسسسسسام الدسسسسسسسدو  ر سسسسسسسم 7046/7044
 ( الي ما يلي:49 
 الةس ة إلدمالي اإلة اض العام في مصر وتوزيع   -4

علسسسسسسسي أ سسسسسسسوان اإلة سسسسسسساض السسسسسسسسم اسسسسسسسال  عسسسسسسسامي 
ةالحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسظ أش  7046/7044و 7047/7046

هةسسسساك ااسسسستال  هي لسسسسي فسسسسي ةمسسسسط توزيسسسسه اإلة سسسساض 
 العام علي مستوي الدولة متمث  فيما يلي : 

يسسسسسستحوذ ال سسسسسان ادو    اددسسسسسور والتعويإلسسسسسام(  - أ
% مسسسش ادمسسسالي اإلة سسساض العسسسسام 75علسسسي حسسسوالي 

 للدولة . 
تسسسسسستحوذ مسسسسسدفوعام ال وائسسسسسد   ال سسسسسان الثالسسسسسث (    - ن

% مسسسش ادمسسسالي اإلة سسساض العسسسسام 75علسسسي حسسسوالي 
 للدولة . 

تستأثر ماصصام الدعم   ال ان الرا ه ( علي   - م
 ما يكارن ثلث اإلة اض العام للدولة . 
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لسسسم تتعسسسدي الةسسسس ة الماصصسسسة لل سسسان السسسسادس   - ث
 االسسسسستثمار و سسسسراء أصسسسسو  ويسسسسر ماليسسسسة ( ةسسسسس ة 

لي االة سسسسساض العسسسسسام فسسسسسي مصسسسسسر  % مسسسسسش ادمسسسسسا8
ويوإلسسسل ذلسسسك اةا سسساض ماصصسسسام اإلسسسستثمار 

 الح ومي مش ادمالي اإلة اض العام للدولة . 
 الةسسس ة لتوزيسسه اإلة سساض العسسام علسسي الصسسحة علسسي  -7

 اد وان السم ل ة اض ةالحظ مايلي : 
أش ال سسسان ادو  لاددسسسور والتعويإلسسسام ل يسسسستأثر  - أ

 سسسساض % مسسسش ادمسسسسالي االة60علسسسي ةسسسسس ة تكسسسسارن 
العام الماصص للصحة وذلسك علسي مسدار ال تسرئ 

 .  7046/7044:  7047/7046مش عام  

أش  ةسسد  سسراء السسسله والاسسدمام   ال سسان الثسساةي (   - ن
%(  االة ساض العسام 70يسستأثر مسا يتعسدي امسس  

 الماصص للصحة . 
أش اإلة سسساض علسسسسي االسسسستثمارام  كطسسسساع الصسسسسحة   - م

و  7047/7046 ال ان السادس ( اال  عامي 
%   40.96%  و8.5   لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  7046/7044

علسسسي التسسسسوالي   ممسسسسا ي سسسير السسسسي إلسسسسألة التمويسسسس  
الح سسومي الماصسسص للت سسويش الرأسسسمالي  كطسساع 

 الصحة في مصر . 

 (19م )جمممممممممممممدول رق
ي قطاع الصحة في مصر لمي األبواب التوزي  النسبي لإلنفاق العام اإلجمالي واإلنفاق لم

 2113/2114:  2112/2113الرئيسية لمحساب الختامي لامي
 (مئويةالةسن الالكيم  ادلم دةية و  

 انممممممممممممممالبي                                
 و اإلنفاقممممممم وج

 اإلنفاق العام لمي قطاع الصحة اإلنفاق العامإجمالي 
2112/2113 2113/2114 2112/2113 2113/2114 

 18518439 14887643 178588922 142956114 باب  ول :  جور وتعوياات لمعاممين -1
 6223884 5872295 27247316 26652368 باب ثاني : شراء السم  والخدمات . -2
 19211 15741 173149791 146995217 باب ثالث : الفوائد . -3
 2249314 2642517 228579161 197193338 باب راب  : الدلم والمنر والمزايا اإلجتمالية -4
 394133 478252 41167582 34974564 باب خامس: المصروفات األخري. -5
 3363897 2231794 52881512 39515916 باب سادس: اإلستثمارات -6
 31758857 26128242 711514163 588187517 إجمالي األبواب . -7
 61.2 56.97 25.45 24.3 %  7:  1  نسبة -8
 21.23 22.47 3.9 4.5 % 7:   2  نسبة -9

 1.16 1.16 24.68 25 % 7:  3نسبة  -11
 7.31 11.11 32.58 33.5 % 7:  4نسبة  -11
 1.28 1.83 5.85 5.94 % 7:  5نسبة  -12
 11.93 8.5 7.53 6.7 % 7:  6نسبة  -13

ّالٌسدددت حسدددجذ ثوعرفدددخ  1022/1023ّ  1021/1022الطسدددبة الخزدددبهي للذّلدددخ عبهدددخ  –الوصدددذر : ّزارح الوبليدددخ 

 الجبحش . 
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: التحميممل النسممبي لمبنممود الفرليممة لإلنفمماق 2-3
العمممممممام لممممممممي قطممممممماع الصمممممممحة لمممممممامي 

2112/2113  :2113/2114  . 
( ال ةسسود الرئيسسسية 70يوإلسسل الدسسدو  التسسالي ر سسم     

ل ة سسسساض العسسسسام علسسسسي الصسسسسحة فسسسسي مصسسسسر وتوزيعهسسسسا 
و  7047/7046الةسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ي وفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسض اتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسامي

7046/7044. 
ولتحليسسس  ادر سسسام والةسسسسن السسسواردئ  دسسسدو  ر سسسسم 

سسسسيتم ذلسسسك  –و غسسسرض الت سسسسيط والتوإلسسسيل  –( 70 
 تحلي  وت سير ادر ام والةسسن السواردئ  الدسدو  علسي 

 مرحلتيش : 
: تحليسسس   ياةسسسام الدسسسدو  أفكيسسسا  المرحممممة األولمممي - أ

حتى الصم السادس  ادهمية الةسس ية ل س   سان 
مسسش أ سسوان اإلة سساض حسسسن  ةسسود اإلة سساض الماتل سسة 

 .(7046/7044:  7047/7046لي الصحة ع
تحليسس   ياةسسام الدسسدو  رأسسسيا  المرحمممة الثانيممة :  - ن

 دئا مش الصسم السسادس  الدسدو  وحتسى الصسم 
 ية ل سسس   ةسسسد مسسسش ادايسسسر  توإلسسسيل ادهميسسسة الةسسسس

 ةسسود اإلة سساض إلدمسسالي اإلة سساض ال علسسي ل سس   سسان 
 مش  ةود اإلة اض(

األىميممة النسممبية لكممل بمماب مممن  بممواب اإلنفمماق  -  
حسمممب بنمممود اإلنفممماق المختمفمممة لممممي الصمممحة 

2112/2113  :2113/2114  : 
  اددسسور  تراوحسسم ادهميسسة الةسسس ية لل سسان ادو  

 الصممحة ( إلجمممالي  قطمماعوالتعويإلسام للعسامليش
( إلدمسسسسالي اد سسسسوان ةسسسسس ة تراوحسسسسم  سسسسيش 4   ةسسسسد
% اسسسسسسسسسسسسسسسسسال  فتسسسسسسسسسسسسسسسسسرئ العسسسسسسسسسسسسسسسسساميش  %60  : 56

  فسسسسسسسسسسي حسسسسسسسسسسيش  7046/7044:  7047/7046
% اسال  77.47% : 70 لغم تلك الةسس ة مسش 

وذلسسسسسسسك  7046/7044:  7047/7046عسسسسسسسامي 
عش ال ان الثاةي    راء السله والاسدمام (  أمسا 

فكسسسسد  علسسسسي مسسسسستوي ال سسسسان السسسسسادس  اإلسسسسستثمار(
تراوحسسم أهميتسس  الةسسس ية إلدمسسالي أ سسوان اإلة سساض 

:  7047/7046العسسسسسسام علسسسسسسي الصسسسسسسحة عسسسسسسامي 
 7047/7046% عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسام 8.5 7046/7044

وهو  7046/7044% عام 40.96وزاردم الي 
ما ي ير الي اةا اض ةسس ة اإلسستثمار الح سومي 
  كطاع الصحة علي مدار العاميش المذ وريش . 

  اسسسدمام المست سسس يام  الةسسسس ة لل ةسسسد الثسسساةي وهسسسو
 والتي ت م  ال ةود ال رعية التالية : 

: خمممممدمات مستشمممممفيات جامعيمممممة مثمممممل قنممممما  2-1
 الجامعي والفيوم الجامعي . 

 : خدمات المستشفيات العامة مثل: 2-2
 : مست  يام دامعة ادزهر.7-7-4
 : مست  ي دمياط الدامعي الدديدئ .7-7-7
 : مست  يام الصحة الة سية .7-7-6
: مسسديريام ال سسئوش الصسسحة   وهسسو مسسا ي سسار 7-7-4

( ةظسسسسرا دش 4-7(   ال ةسسسسد  70اليهسسسسا  الدسسسسدو   
المست سس يام العامسسة والمر زيسسة يسستم اإلة سساض عليهسسا 

ديريام ال سسسسسسسسسسسئوش الصسسسسسسسسسسسحية مسسسسسسسسسسسش اسسسسسسسسسسسال  مسسسسسسسسسسس
 ( . المحافظام

 المست  يام الدامعية .  7-7-5
 : خدمات المستشفيات المتخصصة . 2-3
 : خدمات المراكز الطبية ومراكز األمومة .  2-4

ولقممد سمماد نمممط اإلنفمماق العممام اإلجمممالي بقطمماع 
 الصحة لمي بند خدمات المستشفيات  ياا حيث : 

اسسستأثر ال سسان ادو  اددسسور علسسي مسسا تسسراوح  سسيش  -4
% مسسسسسسسسسش ادمسسسسسسسسسالي اد سسسسسسسسسوان 77.86% و70.6

الماصصسسسسسسسسسسسة لسسسسسسسسسسسذلك ال ةسسسسسسسسسسسد اسسسسسسسسسسسال  عسسسسسسسسسسسامي 
7047/7046  :7046/7044   . 

) شممراء السممم  دسساء االة سساض علسسي ال سسان الثسساةي   -7
في المرت ة الثاةية  ةس ة تراوحم  سيش   والخدمات(
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ةا إلسسسسسسسسسم السسسسسسسسسي  7047/7046% عسسسسسسسسسام 76 واا
ودسسساء اإلة سسساض علسسسي  7046/7044% عسسسام 70

  ال سسان السسسادس( فسسي المرت سسة الثالثسسة  ااسممتثمار
و   7047/7046% عام  4 ةس ة تراوحم  يش 

وهسسسسسسسسو مسسسسسسسسا يي سسسسسسسسد  7046/7044% عسسسسسسسسام 5.6
اةا سساض الماصصسسام اإلسسستثمارية للمست سسكيام 
الح وميسسة   التسسي تتلكسسي دعسسم  لسسي أو دزئسسي مسسش 

 الموازةة العامة للدولة ( في مصر . 
  لبنممممد ممممممديريات ةظسسسسرا لألهميسسسسة الةسسسسس ية ال  يسسسسسرئ

  وهسسو مسسا يصسسرم مةسس  علسسي  الشممئون الصممحية
المست سسسسسس يام العامسسسسسسة والمر زيسسسسسسة علسسسسسسي مسسسسسسستوي 

لدمهوريسسسة(   الةسسسس ة  ال ةسسسد الرئيسسسسي محافظسسسام ا
اسسسدمام المست سسس يام  فكسسسد تسسسم ادرادسسس   الدسسسدو  
إلظهسسسسسسسسار مسسسسسسسسدي أهميسسسسسسسسة المست سسسسسسسس يام العامسسسسسسسسة 
والمر زية في الماصصام السةوية ل ة اض علي 
الصسسسسسسحة علسسسسسسسي مسسسسسسستوي المحافظسسسسسسسام أو علسسسسسسسي 
مسسسسستوي االة سسسساض اإلدمسسسسالي علسسسسي الصسسسسحة علسسسسي 
ن مسسسسسستوي الدمهوريسسسسسة  ومسسسسسش تت سسسسسه أر سسسسسام وةسسسسسس

:  7047/7046اإلة سسسسسسسسسسسسسسسساض اسسسسسسسسسسسسسسسسال  عسسسسسسسسسسسسسسسسامي
ل ةسسسسد مسسسسديريام ال سسسسئوش الصسسسسحية  7046/7044

 : ( نالحظ مايمي2-1 
ةسس ة  لألجور والتعويامات ل  الةصين الةس ي   -4

مسش  7047/7046% عسام 84.96تراوحم  سيش 
رت عسسسسسسسم السسسسسسسي  ادمسسسسسسسالي اد سسسسسسسوان لسسسسسسسذلك ال ةسسسسسسسد واا

. وت سسسسسسير تلسسسسسسك  7046/7044% عسسسسسسام 85.75
الةسسسسسسسسسن لمسسسسسسسسدي معاةسسسسسسسسائ المست سسسسسسسس يام العامسسسسسسسسة 
والمر زيسسة مسسش تزايسسد عسسدد العسسامليش  هسسا مسسه عسسدم 
اإلستغال  اإل تصادي لتلك الطا ام ال  سرية فسي 

 تلسسسسك المست سسسس يام  تحسسسسسيش الاسسسسدمام الصسسسسحية 
وهسسسو مسسسا يظهسسسر مسسسش اسسسال  ارت سسساع ر سسسم اددسسسور 
والتعويإلسسسسسسام السسسسسسسةوية مسسسسسسه اةا سسسسسساض مسسسسسسستوي 

الاسسسسسسدمام الصسسسسسسحية والعالديسسسسسسة المكدمسسسسسسة  تلسسسسسسك 
المست  يام  مما يعةي ودسود  طالسة مكةعسة علسي 
مسسسستوي مسسسديريام ال سسسئوش الصسسسحية  المحافظسسسام 
أو علسسسسسسسي مسسسسسسسستوي اإلدارام الصسسسسسسسحية  سسسسسسسالمرا ز 

 الماتل ة وعلي مستوي الكري .  اإلدارية 
داء االة اض علي  راء السله والاسدمام   ال سان  -7

الثاةي ( في المرت سة الثاةيسة ل ةسد مسديريام ال سئوش 
عسسسسام   %44.74الصسسسسحية  ةسسسسس ة تراوحسسسسم  سسسسيش 

ةا إلسسسسسسسسسم السسسسسسسسسي  7047/7046 % عسسسسسسسسسام 47واا
مسسسسسسسسسش ادمسسسسسسسسسالي اد سسسسسسسسسوان ل ةسسسسسسسسسد  7046/7044

 مديريام ال ئوش الصحية . 
سسسسسسس ة الماصصسسسسسسة لل سسسسسسان السسسسسسسادس تراوحسسسسسسم الة -6

 اإلسسسسسسسسسسسستثمار( لمسسسسسسسسسسسديريام ال سسسسسسسسسسسئوش الصسسسسسسسسسسسحية 
: 7047/7046حافظام  علسي مسدار عسامي  الم

% ممسسسسسسا  4.97% و 0.57 سسسسسسيش 7046/7044
يعةسسسسسسسسسي عسسسسسسسسسدم الكسسسسسسسسسدرئ علسسسسسسسسسي احسسسسسسسسسال  وتدديسسسسسسسسسد 
المست سسسسس يام العامسسسسسة والمر زيسسسسسة   المحافظسسسسسام  
ةاهيسك عسش عسدم الكسدرئ علسي التوسسه ادفكسي لتلسك 

مسسسسسسه التوسسسسسسسه العمراةسسسسسسي والسسسسسسس ةي  المست سسسسسس يام
 المحافظام والمسدش الماتل سة  الدمهوريسة   ةظسرا 
لعدسسز المسسوارد اإلسسستثمارية الح وميسسة وحسسدها عسسش 

 تحكيض ذلك .
 الثالمممممث ) الخمممممدمات الصمممممحية  بالنسمممممبة لمبنمممممد

 ( والتي تشمل : العامة
 : ديواش عام وزارئ الصحة .6-4
 . التعليميةة للمست  يام والمعاهد : الهيئة العام6-7

 ونالحظ لمي  بواب إنفاق ذلك البند مايمي : 
زيادئ ادهمية الةس ية لل ان الرا سه  السدعم والمسةل  -4

% عسام 40.5والمزايا اإلدتماعية (  ةسس ة  لغسم 
% عسسسسسسام 64.8واةا إلسسسسسم السسسسسي  7047/7046
  وي سسسسسسسم  ذلسسسسسسسك ال ةسسسسسسسد  سسسسسسسرارام  7046/7044
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م العالج علي ة كة الدولة   وهو ما ي ير الي عد
العدالسسسسسة فسسسسسي توزيسسسسسه وتاصسسسسسيص اإلة سسسسساض علسسسسسي 
الادمام الصحية والعالدية ل افة المواطةيش فسي 
الدولسسسسسسة و سسسسسسذا ت  سسسسسسي حسسسسسساالم ال سسسسسسساد والر سسسسسسوئ 
والمحسسسو ية والمعرفسسة فسسي مدسسا  الحصسسو  علسسي 
ادمة صحية وعالدية مالئمسة   ممسا يعةسي عسدم 
اتصسسسسسسام وال يسسسسسسة الاسسسسسسدمام الصسسسسسسحية المكدمسسسسسسة 

  أو الااصسسسسسسة ( فسسسسسسي  المست سسسسسس يام الح وميسسسسسسة 
مصسسسسسر ااصسسسسسة المست سسسسس يام العامسسسسسة والمر زيسسسسسة 
 المالئمة واإلةصام والعدالة التسي مسش الم تسرض 
أش ت وش عليها الاسدمام الصسحية والعالديسة فسي 

 المدتمه . 
  ال سسسسسسان بممممماب اإلسمممممتثماردسسسسساء اإلة سسسسساض علسسسسسي  -7

( فسسسسسسسي المرت سسسسسسسة الثاةيسسسسسسسة  الةسسسسسسسس ة ل ةسسسسسسسد السسسسسسسسادس
% عسسسام 49.8الاسسسدمام الصسسسحية العامسسسة  ةسسسس ة 

% عسسسسسسسسسسسسسام  77.85زادم السسسسسسسسسسسسسي  7047/7046
وذلسسسسسسسسسسسسك لزيسسسسسسسسسسسسادئ ماصصسسسسسسسسسسسسام  7046/7044

 اإلستثمار  ديواش عام وزارئ الصحة . 
  لمبنممممد الرابمممم  وىممممو البحمممموث والتطمممموير الةسسسسس ة     

 في مدا  الصحة والتي ت م : 
 س لأل حاث . معهد تيودور لهار  -
 معهد  حوث أمراض العيوش . -
 الهيئة الكومية للر ا ة وال حوث الدوائية . -
الهيئسسسسسسسسسسسة الكوميسسسسسسسسسسسة لل حسسسسسسسسسسسوث والر ا سسسسسسسسسسسة علسسسسسسسسسسسي  -

 المستحإلرام الحيوية .
 هيئة اإلسعام المصرية . -

فكسسسد اسسسستمر ةمسسسسط اإلاسسستال  الهي لسسسسي فسسسي توزيسسسسه 
أ سسسوان االة سسساض العسسسام علسسسي ة سسسس وتيسسسرئ وال يسسسة ال ةسسسود 

استئثار ال ان ادو  اددور علي وال يسة  اداري مش
اإلة سساض اال أش ال سسان السسسادس  اإلسسستثمار( فسسي ذلسسك 
ال ةسسسسسد دسسسسساء ثاةيسسسسسا ثسسسسسم ال سسسسسان الثسسسسساةي    سسسسسراء السسسسسسله 

والادمام ( وذلك لط يعة ماصصام هذا ال ةد علي 
 ال حث والتطوير . 

   أمسسسسا علسسسسي مسسسسستوي ال ةسسسسد الاسسسسامس والسسسسذي ي سسسسم
 ئوش صحية وير مصة ة في م ساش أاسر  وهسي 

فمقمممد  سسسيم تعت سسسر  ليلسسسة  الةسسسس ة لل ةسسسود اداسسسرى   
 :  جاء نمط اإلنفاق لميو كما يمي

دسساء اإلة سساض علسسي االسسستثمار   ال سسان السسسادس(  -
 % ثسم ال سان الاسامس44.5فسي المرت سة ادولسي 

المرت سسسسسسة الثاةيسسسسسسة   المصسسسسسسروفام اداسسسسسسرى ( فسسسسسسي
% وذلسسسسك عسسسسش 49.4% ثسسسسم ال سسسسان ادو  77.6
 .    7047/7046عام 

 لسس  اإلة سساض علسسي ال سسان الاسسامس   المصسسروفام  -
% 48.44اداسسرى  ( فسسي المرت سسة ادولسسي  ةسسس ة 

% ثسسسم ال سسسان 67.47ثسسسم ال سسسان السسسسادس  ةسسسس ة 
 .7046/7044% عام 46.9ادو   ةس ة 

األىميمممة النسمممبية لكمممل بنمممد ممممن بنمممود اإلنفممماق   - ب
إلجممممالي اإلنفممماق الفعممممي لكمممل بممماب ممممن بنمممود 

:  2112/2113اإلنفمممممممماق لممممممممممي الصمممممممممحة 
2113/2114  : 

و تحليسس  اإلة سساض علسسي الصسسحة فسسي مصسسر حسسسن 
ةسسس ة مسسسساهمة  سسس   ةسسسد مسسسش ال ةسسسود الامسسسس  الدسسسدو  
أعاله مش ادمالي اإلة اض علي الصحة وفسض اد سوان 

 حظ ما يلي : السم ةال
  مش 7   ةد  خدمة المستشفيات لغم ةس ة  ةد )

ادمسسالي  سسان اددسسور  كطسساع الصسسحة فسسي مصسسر 
% عسسسسسسسسسسسسش عسسسسسسسسسسسسامي 89.4% و 88.96ةسسسسسسسسسسسسس ة 
علسسسسسسسسسي التسسسسسسسسسوالي   7046/7044: 7047/7046

% و 7.4 ةسسس ة  خممدمات صممحية لامممةيليسس   ةسسد 
% عسسسسش العسسسساميش المسسسسذ وريش أعسسسساله ثسسسسم  ةسسسسد 6.7

% عسسسش العسسساميش 4.4 ةسسسس ة  البحممموث والتطممموير
 ةسسسس ة  شمممئون صمممحية غيمممر مصمممنفةوأايسسرا  ةسسسد 
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 7047/7046عسسش عسسامي 0.074% و 0.075
 :7046/7044  . 

  وة سسير فسسي هسسذا السسسياض  ولتوإلسسيل مسسدي أهميسسة
 الدسدو  ر سم  ممديريات الصمحةوهو  1 -2ال ةد 

( سسسسسواء علسسسسي مسسسسستوي دملسسسسة اإلة سسسساض علسسسسي 70 
( أو علسي 7ادمام المست س يام   ادمسالي ال ةسد 

سسسستوي ادمسسسالي اد سسسوان السسسسم   أش ةسسسس ة  ةسسسد م
مسسديريام الصسسحة إلدمسسالي ال سسان ادو  اددسسور 

و  7047/7046% عسسسسسسام 64 كطسسسسسساع الصسسسسسسحة 
ممسسسسسسسا يعةسسسسسسسي أش   7046/7044% عسسسسسسسام 66.6

العامليش  المست  يام العامة والمر زية واإلدارام 
الصسسسسحية  سسسسالمرا ز اإلداريسسسسة وادريسسسسام يحصسسسسلوا 

ددسسسور والتعويإلسسسام علسسسي مسسسا يكسسسارن مسسسش ثلثسسسي ا
فسسي  طسساع الصسسحة   هسسذا فسسي حسسيش أش دملسسة  ةسسد 

  اسسسسسدمام  ممممممديريات الصمممممحة إلجممممممالي البنمممممد
% عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسام 77.6المست سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس يام (  لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس   

 7046/7044% عسسسسسام 74.4و  7047/7046
ممسسسسسسسسا يعةسسسسسسسسي أش  طسسسسسسسساع المست سسسسسسسس يام العامسسسسسسسسة 
والمر زيسسة واإلدارام الصسسحية  سسالمرا ز وادريسسام  

مسسسسسسش اددسسسسسسسور % 75يحصسسسسسسلوا علسسسسسسي مايكسسسسسسارن 
والتعويإلام علي مستوي  ةد ادمة المست  يام 

 علي مستوي الدمهورية .
  لسسسس  اإلة سسسساض علسسسسي ال سسسسان الثسسسساةي    سسسسراء السسسسسله 

ةسسسس ة  لبنمممد خمممدمات المستشمممفياتوالاسسسدمام ( 
% 77.77و  7047/7046% عسسش عسسام 76.5

مسسسسسش ادمسسسسسالي ال سسسسسان   7046/7044عسسسسسش عسسسسسام 
الثسسساةي  كطسسساع الصسسسحة ثسسسم  ةسسسد اسسسدمام صسسسحية 

و  7047/7046% عسسسسسسسسسسام 74عامسسسسسسسسسسة  ةسسسسسسسسسسس ة 
ثممم بنممد البحممموث   7046/7044% عسسام 74.9

و  7047/7046% عسسسام 7.4 ةسسسس ة  والتطممموير
شممممئون وأايسسسرا  ةسسسسد  7046/7044% عسسسام 7.8

% عسسسسسام 0.04 ةسسسسسس ة  صمممممحية غيمممممر مصمممممنفة
 .7046/7044عام %0.07و  7047/7046

  لمممممديريات أمسسسسا علسسسسي مسسسسستوي ادهميسسسسة  الةسسسسس ية
اإلة سساض علسسي ال سسان الثسساةي مسسالي مسسش اد الصممحة

% مسسسش 77.4 سسسراء السسسسله والاسسسدمام( فكسسسد  لسسس   
% مش ادمالي  ةسد 67.7ادمالي ال ان الثاةي و 

و   7047/7046ادمسسسسسسسسسة المست سسسسسسسسس يام لعسسسسسسسسسام 
% مسسسسسسسش ادمسسسسسسسالي ال سسسسسسسان الثسسسسسسساةي 77.8 ةسسسسسسسس ة 

% مسسسش ادمسسسالي  ةسسسد ادمسسسة المست سسس يام 68.5و
 .  7046/7044لعام 

  وائسسسسد ( ةالحسسسسظ عسسسسدم  الةسسسسس ة لل سسسسان الثالسسسسث   ال
ودسسسود  ةسسسود اة ا يسسسة لهسسسذا ال سسسان  كطسسساع الصسسسحة 
ماعسسسسدا ال ةسسسسد الثالسسسسث الاسسسسدمام الصسسسسحية العامسسسسة 
وااصة ما ياص ديواش عام وزارئ الصحة والتي 
 لغسسسسسم ةسسسسسس ت  إلدمسسسسسالي ال سسسسسان الثالسسسسسث  كطسسسسساع 

و  7047/7046% عسسسسسسسسسسسسسسسسسسام 99.7الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسحة 
 .  7046/7044% عام 97.96

  ا يسسسة لل سسسان الرا سسسه ال ةسسسود اإلة أمسسسا علسسسي مسسسستوي
السسدعم والمسسةل والمزايسسا اإلدتماعيسسة ( فسسةالحظ مسسا  

 يلي: 
 لبند خمدمات المستشمفيات لغم ادهمية الةس ية  -

إلدمسسالي ال سسان الرا سسه  كطسساع الصسسحة فسسي مصسسر 
% عسسسسسام  6.65و   7047/7046% عسسسسام 4.4
البنمممد الثالمممث   أمسسسا علسسسي مسسسستوي  746/7044

فكسسسد  لغسسسم ةسسسس ت   الخمممدمات الصمممحية العاممممة ()
إلدمسسسسسالي ال سسسسسان الرا سسسسسه  كطسسسسساع الصسسسسسحة ةسسسسسس ة 

%  96.6و  7047/7046%  عسسسسسسسسسسسسسسسسسام 98.55
وهسسسسسو مسسسسسا يي سسسسسد مسسسسسا سسسسسس ض  7046/7044عسسسسسام 

اإل سارئ اليسس  مسش ادهميسسة الةسس ية لكسسرارام العسسالج 
مسمممتوي علسسي ة كسسسة الدولسسسة الصسسسادرئ سسسسةويا علسسسي 

وهسو  ديوان وزارة الصحة ) مكتب وزير الصحة(
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ة س الو سم السي عسدم تسوافر الادمسة  ما ي ير في
العالديسسسسسسة والصسسسسسسحية  صسسسسسسورئ تلكائيسسسسسسة للمسسسسسسواطش 
المصسسسسسسسري ممسسسسسسسا يسسسسسسسستدعي التسسسسسسسدا  الميسسسسسسسسسي 
والوظي ي للحصسو  علسي تلسك الاسدمام الصسحية 
والعالديسسسة ممسسسا يالسسسض حسسساالم  ثيسسسرئ مسسسش الر سسسوئ 
والمحسسسسسو ية فسسسسي مدسسسسا  الكسسسسرارام العالديسسسسة فسسسسي 
 مصسسسسسر وعسسسسسدم العدالسسسسسة فسسسسسي توزيسسسسسه ماصصسسسسسام
العسسالج علسسي ة كسسة الدولسسة   ادمسسر السسذي يزيسسد مسسش 
 ائمسسسسسسسة اإلةتظسسسسسسسار لطسسسسسسسال ي الاسسسسسسسدمام الصسسسسسسسحية 

 والعالدية الح ومية . 
بنمممممدي البحممممموث والتطممممموير أمسسسسسا علسسسسسي مسسسسسستوي  -

وأهميسسسستهم  والشممممئون الصممممحية غيممممر المصممممنفة
الةسسسس ية إلدمسسسالي ال سسسان الرا سسسه ل ة سسساض الصسسسحي 

% ل    0.5في مصر فهي  ليلة ددا لم تتعدي 
:  7047/7046مةهمسسسسسسسسا علسسسسسسسسي مسسسسسسسسدار عسسسسسسسسامي 

7046/7044  . 
لمبند الفرلي مديريات الشئون الصحية و الةس ة  -

وأهميتسسسس  الةسسسسس ية إلدمسسسسالي ال سسسسان  بالمحافظممممات
% 0.5ل  الرا ه ل ة اض الصحي في مصر فكد  

  746/7044%عام 0.55و 7047/7046عام
أمسسسسسسسسسسا  الةسسسسسسسسسسسس ة دهميتسسسسسسسسسسس  الةسسسسسسسسسسسس ية إلدمسسسسسسسسسسسالي 
ماصصام  ةد ادمام المست  يام علي ال سان 

       7047/7046% عسسسسسسسسسام 65الرا سسسسسسسسه فكسسسسسسسسسد  لسسسسسسسس  
 .  7046/7044% عام 46.5و 

  لمبماب و تحلي   ةود اإلة اض الصحي الماصصسة
المصسسسسروفام اداسسسسرى ( ةالحسسسسظ مسسسسا    الخممممامس

 :  يلي
خمممممدمات تراوحسسسسم ادهميسسسسة الةسسسسس ية لل ةسسسسد ادو   -

 الةسسس ة لدملسسة ال سسان الاسسامس  سسيش المستشممفيات 
السسسسسسسسسسسسي  7047/7046% عسسسسسسسسسسسسش عسسسسسسسسسسسسام 86.65
بنمممد   ودسسساء  7046/7044% عسسسش عسسسام 84.5

 ةسسسس ة تراوحسسسم  سسسيش  الخمممدمات الصمممحية العاممممة
السسسسسسسسسسسي  7047/7046% عسسسسسسسسسسسش عسسسسسسسسسسسام  44.76
مسسسش ادمسسسالي  7046/7044% عسسسش عسسسام 47.6

جاء بند البحوث ام ال ان الاامس  ثم ماصص
% عسسسسسسسسسسسسسسش عسسسسسسسسسسسسسسام 0.05 ةسسسسسسسسسسسسسسس ة  والتطممممممممممممموير

% عسسسسسسسسسسسسسسش عسسسسسسسسسسسسسسسام 7.67السسسسسسسسسسسسسسي  7047/7046
مسسسسش ادمسسسسالي ال سسسسان الاسسسسامس     7046/7044
 ةسسس ة  بنممد شممئون صممحية غيممر مصممنفةوأايسسرا 

و  7047/7046% عسسسسسسام 0.06تراوحسسسسسسم  سسسسسسيش 
مسسسش ادمسسسالي ال سسسان  7046/7044% عسسسام 6.9

 الاامس . 
ممديريات الشمئون ل ةسد ال رعسي أما علي مسستوي ا -

وةسسسس ت  إلدمسسسالي ال سسسان الاسسسامس فكسسسد  الصمممحية
وزادم  صسورئ  7047/7046% عام 4.7 لغم 

  اما  7046/7044% عام 75.9ملحوظة الي 
البنممممد الرئيسممممي علسسسسي مسسسسستوي ةسسسسس ت  إلدمسسسسالي 

فكسسسسسسسسسد  لغسسسسسسسسسم عسسسسسسسسسام  خمممممممممدمات المستشمممممممممفيات
% وزادم أيإلسسسسسا  صسسسسسورئ  4.46 7047/7046

 .  7046/7044% عام 64.86  يرئ الي 
  أمسسسسسسسسا علسسسسسسسسي مسسسسسسسسستوي تحليسسسسسسسس  ال ةسسسسسسسسود اإلة ا يسسسسسسسسة

  اإلسسستثمار(  البمماب السممادسالماصصسسة علسسي 
 :  ما يميفيتإلل لةا 

علسسي  البنممد األول خممدمات المستشممفياتاسسستحوذ  -
 7047/7046% عسسسسام 64ةسسسسس ة تراوحسسسسم  سسسسيش 

مسسسسسسش  7046/7044% عسسسسسسام 67.9وزادم السسسسسسي 
بنممد  ادمسسالي ال سسان السسسادس   أمسسا علسسي مسسستوي

ف اةم تلك الةسن هسي  الخدمات الصحية العامة
% عسسام 56.55و  7047/7046% عسسام 57.4
وذلسسسسسسسسسسسسسك لتزايسسسسسسسسسسسسسد ماصصسسسسسسسسسسسسسام  7046/7044

اإلسسستثمار  سسديواش عسسام وزارئ الصسسحة ولسسيس علسسي 
مسسسسستوي المست سسسس يام الدامعيسسسسة أو التعليميسسسسة أو 
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المحليسسسسسسسام   مسسسسسسسديريام الصسسسسسسسحة( عسسسسسسسش عسسسسسسسامي 
نمممممممد ب. ودسسسسسسساء  7046/7044:  7047/7046

% عسسسسسسسسسام 8.44 ةسسسسسسسسسس ة  البحممممممممموث والتطممممممممموير
 7046/7044% عسسسسسسسسسسسسام 5.6و  7047/7046

مسسش ادمسسسالي ال سسان السسسسادس   ولسسم تتعسسسدي ةسسسس ة 
مسش ادمسالي  بند الشئون الصحية غير المصنفة

% اسسسسسسسال  عسسسسسسسامي 0.6ال سسسسسسسان السسسسسسسسادس ةسسسسسسسس ة 
7047/7046 :7046/7044   . 

مممممديريات الشممممئون  اةسسسسم ةسسسسس ة ال ةسسسسد ال رعسسسسي  -
 المحافظام مش ادمالي ال ان السسادس  الصحية
% و اةسسم تلسسك الةسسس ة  8.75% زادم السسي 6.7

 خمدمات المستشممفياتمسش ادمسالي ال ةسد الرئيسسسي 
زادم   سسسسسسسسسسسسسس    7047/7046% عسسسسسسسسسسسسسسام 9.67

  وهو  7046/7044% عام 74.8ملحوظ الي 
ما ي ير الي تزايد ماصصام اإلحال  والتدديسد 
ة والتوسسسسسسسسه علسسسسسسسي مسسسسسسسستوي المست سسسسسسس يام العامسسسسسسس

 المكارةسسة مسسه عسسام  7046/7044والمر زيسسة عسسام 
7047/7046  . 

  بمممممواب وعةسسسسسد تحليسسسسس  ادهميسسسسسة الةسسسسسس ية لدملسسسسسة 
ل سسسسس   ةسسسسسد مسسسسسش ال ةسسسسسود الامسسسسسس لدملسسسسسة  اإلنفممممماق

فسسي مصسسر اسسال  عسسامي  األبممواب لقطمماع الصممحة
 ةالحظ مايلي :  7046/7044: 7047/7046

( 2) لغم ادهمية الةس ية لدملة أ وان ال ةد ر م  -
إلدمسسسالي أ سسسوان اإلة سسساض  ات المستشمممفياتخمممدم

% عسسسسسسسسام 74.8( 4علسسسسسسسسي الصسسسسسسسسحة  ةسسسسسسسسد ر سسسسسسسسم  
 7046/7044% عسسسسسام 76.8و  7047/7046

 خممدمات صممحية لامممة( 6  ثسسم دسساء ال ةسسد ر سسم  
فسسسسسي المرت سسسسسة الثاةيسسسسسة فسسسسسي ادهميسسسسسة الةسسسسسس ية مسسسسسش 
ادمسسسسالي اإلة سسسساض ال لسسسسي  كطسسسساع الصسسسسحة  ةسسسسس ة 

% عسسام 77.77و  7047/7046% عسسام 74.6
البحموث   وداء ثالثسا ال ةسد الرا سه  7046/7044

و  7047/7046% عسسسسام 6.5 ةسسسسسة والتطمممموير 
وأايسسرا دسساء ال ةسسد  7046/7044% عسسام  6.84

 أهميسسسة  شمممئون صمممحية غيمممر مصمممنفةالاسسسامس 
و  7047/7046% عسسسسسسام 0.07ةسسسسسسس ية  لغسسسسسسم 

مسسش اإلدمسسالي العسسام  7046/7044% عسسام 0.4
 ل ة اض علي الصحة في مصر . 

ي ادهمية الةسس ية إلدمسالي أ سوان أما علي مستو  -
ممممممديريات ( 4-7اإلة سسسسساض علسسسسسي ال ةسسسسسد ال رعسسسسسي  
 الةسس ة ل دمسالي  الشئون الصحية بالمحافظمات

العسسسسام ل ة سسسساض الصسسسسحي فسسسسي مصسسسسر فكسسسسد  لغسسسسم 
% عسسسسسام 46.8و  7047/7046% عسسسسسام 46.4
و لغسسسسسم  الةسسسسسس ة إلدمسسسسسالي ال ةسسسسسد  7046/7044

م % عسا60.4( ادمام المست س يام 7الرئيسي  
 .  7046/7044%عام 66.6و  7047/7046

وبنماء لمممي مما سممبق يمكمن إسممتنتاج بعمض النتممائج 
فيمممما يتعممممق ببنمممود اإلنفممماق لممممي الصمممحة فمممي 

:  2112/2113مصمممممممممممر خمممممممممممالل لمممممممممممامي 
2113/2114  : 

وال ية اإلة اض الح ومي علي الصسحة فسي مصسر  -4
يتدسسسسس  السسسسسي ماصصسسسسسام ال سسسسسان ادو  اددسسسسسسور 

ادمسسسسالي  % مسسسسش60والتعويإلسسسسام  ةسسسسسن تكسسسسارن
اإلة سساض العسسام علسسي الصسسحة فسسي مصسسر  هسسذا فسسي 
حسسسسيش أش اإلة سسسساض اإلسسسسستثماري الح سسسسومي  كطسسسساع 
الصسسسحة   ال سسسان السسسسادس( تراوحسسسم ةسسسس ت   سسسيش 

: 7047/7046اميع  %اال 40.96% و8.5
7046/7044. 

مش أهم  ةود اإلة اض  كطساع الصسحة  ةسد اسدمام  -7
المست  يام والذي يكه إلمش  ةسوده الرئيسسية  ةسد 
مسسسديريام ال سسسئوش الصسسسحية  المحافظسسسام   وهسسسو 
دهة التمويس  والصسرم علسي المست س يام العامسة 
والمر زية علي مستوي الدمهورية( والذي يالحسظ 
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أش ةسسسس ة اإلة سسساض اإلسسسستثماري الح سسسومي  ال سسسان 
س( علسسسسسسسسي ذلسسسسسسسسك ال ةسسسسسسسسد اسسسسسسسسال  عسسسسسسسسامي السسسسسسسسساد
% 0.57 لغسسسم  7046/7044و 7047/7046

% علي التسوالي   ادمسر السذي يعةسي أش 4.97و 
ماصصسسسسسسسسسسسام اإلحسسسسسسسسسسسال  والتوسسسسسسسسسسسسه والتدديسسسسسسسسسسسد 
للمست سسسسسس يام العامسسسسسسة والمر زيسسسسسسة علسسسسسسي مسسسسسسستوي 
الدمهوريسسسة التسسسسمل  تحسسسسيش وتطسسسوير الاسسسدمام 
الصسسسسحية والعالديسسسسة  هسسسسا  مسسسسا يتوافسسسسض مسسسسه تزايسسسسد 

اليومي علي الادمام الصحية والعالديسة الطلن 
 هسسسا علسسسي مسسسستوي الدمهوريسسسة   و اإلإلسسسافة السسسي 
ذلسسسك يالحسسسظ أش  ادهميسسسة الةسسسس ية لل سسسان الثسسساةي 

وهسسسسو مسسسسا ياسسسستص  -  سسسسراء السسسسسله والاسسسسدمام ( 
 اإلة سسساض علسسسي المسسسستلزمام الت سسسغيلية لمسسسديريام 
ال سسسسسسسسسسئوش الصسسسسسسسسسسحية  المحافظسسسسسسسسسسام   اددويسسسسسسسسسسة 

اةا إلسسم  -غسسذاء وويرهسساوالمسسستلزمام الط يسسة وال
%  47السسسي 7047/7046% عسسسام 44.74مسسسش 
ادمسر السذي يسيثر سسل ا علسي  7046/7044عام 

  اءئ تكديم الادمام الت غيلية والوظي ية اليوميسة 
 المست سسسسس يام العامسسسسسة والمر زيسسسسسة علسسسسسي مسسسسسستوي 

 الدمهورية .  
أش تزايسسسد ادهميسسسة الةسسسس ية لل سسسان الرا سسسه   السسسدعم  -6

دتماعيسسسسسسة ( ل ةسسسسسسد الاسسسسسسدمام والمسسسسسسةل والمزايسسسسسسا اإل
الصسسسسحية العامسسسسة إلدمسسسسالي أ سسسسوان االة سسسساض علسسسسي 

و  7047/7046مستوي هذا ال ةسد اسال  عسامي 
% 64.8% و 40.55وال الغسسسسسسسسة  7046/7044

علسي التسسوالي    وهسسو مسا يعةسسي تزايسسد ماصصسسام 
 سسسرارام العسسسالج علسسسي ة كسسسة الدولسسسة  هسسسو اعتسسسرام 
ح سسسسسسسومي إلسسسسسسسمةي  تسسسسسسسدةي الاسسسسسسسدمام الصسسسسسسسحية 

يسسة المكدمسسة  المست سس يام الح وميسسة علسسي والعالد
 ا المست  يامسسسسسسسي رأسهسسسسسسسسمستوي الدمهورية وعل

العامسسة والمر زيسسة   وأش هسسذا  اإلاسستال  ااسستال   
هي لسسسسي  كطسسسساع الصسسسسحة فسسسسي مصسسسسر ولسسسسم تسسسسةدل 
السياسسسسسسسسسام الصسسسسسسسسحية واإلدسسسسسسسسراءام التةظيميسسسسسسسسة 
والميسسسية  فسي مصسر علسي موادهتس  حتسي ادش 

ي يي سسد ذلسسك التزايسسد ال  يسسر دسسدا فسسي   وادمسسر السسذ
ةسسسسسسس ة ال سسسسسسان الرا سسسسسسه   السسسسسسدعم والمسسسسسسةل والمزايسسسسسسا 
اإلدتماعيسسسسسة ( ل ةسسسسسد الاسسسسسدمام الصسسسسسحية العامسسسسسة 
إلدمالي ال ان الرا ه علي مستوي اإلة ساض ال لسي 

% 98.55علسي الصسسحة فسسي مصسسر والتسسي  لغسسم 
% عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسام 96.6و  7047/7046عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسام 
7046/7044  . 

  مممممممممالمبحث الراب
جراءات تحسين  الخدمات  سياسات وار
الصحية والعالجية بالمستشفيات العامة 

والمركزية ولائدىا اإلقتصادي 
 واإلجتمالي

 

 تمييد:  .1
حسساو  ال حسسث فسسي الم احسسث السسسا كة تكسسديم تحليسس  
م سسسسسسسط  عسسسسسسش ادهميسسسسسسة اإلسسسسسسستراتيدية والديمودرافيسسسسسسة 
للمست  يام العامة والمر زيسة فسي مصسر  وال يةكصسةا 

التحليسس  المسسالي واال تصسسادي دهسسم  ةسسود اإلة سساض  عسسد 
الصسسسسحي فسسسسي مصسسسسر علسسسسي مسسسسستوي أ سسسسوان اإلة سسسساض 
الماتل سسسسسسسسسة اال ا تسسسسسسسسسراح مدموعسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسش السياسسسسسسسسسسام 
واإلدسسسسراءام الميسسسسسسية والوظي يسسسسة  لتسسسسوفير وتحسسسسسيش 
الاسسسدمام الصسسسحية المكدمسسسة  المست سسس يام الح وميسسسة 
فسسي مصسسر ااصسسة علسسي مسسستوي المست سس يام العامسسة 

 ية .والمر ز 
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السياسممممممات واإلجممممممراءات المقترحممممممة . 7
لتممموفير وتحسمممين الخمممدمات الصمممحية 
والعالجيمممممممة بالمستشمممممممفيات العاممممممممة 

 والمركزية في مصر : 
يشمممل المفيمموم الحممديث لمرلايممة الصممحية الخممدمات 

 التالية : 
 الادمام الت ايصية . - أ
 الادمام العالدية والتأهيلية .  - ن
التةميسسسة الح سسساظ علسسسي الصسسسحة العامسسسة فسسسي اطسسسار  - م

 ال  رية للمدتمه .
الح سسسسسساظ علسسسسسسي حكسسسسسسوض اإلةسسسسسسساش فسسسسسسي العسسسسسسالج   - ث

 والحصو  علي  . 
عدالة توزيه ادمام الرعاية الصحية علي دميه  - ج

 المواطةيش . 
 ما تعتمد الرعاية الصحية الحديثة علي أسس معيةسة 

 مةها : 
توفيرهسسا للمةت سسه مةهسسا  سسالكرن مسسش م سساش معي سست   -

 وعمل  . 
اسسسدمام الصسسسحية مسسسه  سسسدرام مالئمسسسة  ت سسساليم ال -

 المةت ه المالية . 
توفيرهسسا  دسسودئ مالئمسسة أو علسسي اد سس  تحديسسد حسسد  -

أدةسسي معيسساري لدسسودئ الادمسسة الصسسحية والعالديسسة 
حتسسسسسي  -علسسسسسي مسسسسسستوي دميسسسسسه التاصصسسسسسام  –

 لو دمم الادمة مداةا . 
ولمحصول لمي خدمات صحية متميزة فإن ذلمك 

خدممة  يا  الدولة  ممام معادلمة صمعبة وىمي تموفير
حتياجمات المنتفعمين منيما  صحية جيدة تمبي طمب وار

 : (22وذلك في ظل )
 اةا اض الموارد الح ومية الماصصة لذلك . -
 الزيادئ الس اةية السةوية . -

اإلرت سساع المسسستمر للت ل سسة الصسسحية للمسسواطش مسسش  -
عادئ تأهي  .   و اية وعالج واا

وأمسسسسسام هسسسسسذه اإلحتيادسسسسسام المتزايسسسسسدئ سسسسسسةويا علسسسسسي 
مه اةا ساض المسستوي  -الصحية والعالديةالادمام 

ةيش و تزايسسسسسسد معسسسسسسدالم ال كسسسسسسر فسسسسسسي المعي سسسسسسي للمسسسسسسواط
يتد  المسواطةيش ةحسو العيسادام والمست س يام  –مصر

ااصسسسسة المست سسسس يام العامسسسسة  –الح وميسسسسة المداةيسسسسة 
 :  وذلك بسببطل ا للعالج  -والمر زية

  ارت اع ت ل ة الرعاية الصسحية  سس ن ارت ساع  يمسة
 الط ية واإلحتياج لتطويرها وتحديثها .اددهزئ 

  . ارت اع أسعار الدواء واإلدراءام الت ايصية 
  ارت اع أسعار المستلزمام الط ية المسستادمة فسي

 العمليام وذلك إلستيرادها  العمالم اددة ية . 
: المقومات المؤسسية والوظيفية والماليمة 2-1

لتوفير وتحسين الخدمات الصحة والعالجيمة 
 تشفيات العامة والمركزية : بالمس

يتطلسسسسسسسن تحسسسسسسسسيش وتسسسسسسسوفير الاسسسسسسسدمام الصسسسسسسسحية 
والعالديسسسسة  المست سسسس يام العامسسسسة والمر زيسسسسة تإلسسسسافر 
العديسسسسسسسد مسسسسسسسش المكومسسسسسسسام اإل تصسسسسسسسادية واإلدتماعيسسسسسسسة 

 : تمك المقوماتوالميسسية. وةذ ر مش 
اة اء  ياش ميسسي ياطسط وي سرم علسي تة يسذ   -4

اطسسسسسسط التوسسسسسسسه واإلحسسسسسسال  والتدديسسسسسسد والصسسسسسسياةة 
لأل ةيسسسسسة الصسسسسسحية عمومسسسسسا وللمست سسسسس يام العامسسسسسة 

 والمر زية  صورئ ااصة . 
تسسسسسد ير مصسسسسسادر ويسسسسسر ح وميسسسسسة لتمويسسسسس  اد ةيسسسسسة  -7

الصسسسحية مسسسه  زيسسسادئ التمويسسس  الح سسسومي السسسسةوي 
ية ل حسسسسسسال  والتدديسسسسسسد والتوسسسسسسسه لأل ةيسسسسسسة الصسسسسسسح

 ااصة المست  يام العامة والمر زية. 
تطسسسوير ةظسسسم ادارئ المسسسوارد ال  سسسرية  المست سسس يام  -6

العامة والمر زية وتط يض ةظم للحوافز والم افأم 
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لحسث ادط ساء والهيئسة المعاوةسة لهسم علسي تحسسيش 
 الادمام الط ية والعالدية  تلك المست  يام. 

 إنشاء ىيئة لألبنية الصحية في مصر:  -  
لي الرعاية الصحية والعالدية هو طلن الطلن ع

ويسر م ا سر ةسسا ه مسش الطلسن علسسي الصسحة   العسسالج 
والو ايسسسة( مسسسش   سسس  المسسسواطةيش  وعلسسسي ذلسسسك فاسسسدمام 
الرعاية الصحية والعالدية هي أحد المحاور الرئيسية  
الثالث لتحسسيش  دليس  التةميسة ال  سرية علسي المسستوي 

الرعايسسسسسة المحلسسسسسي أو المسسسسسستوي السسسسسدولي  ولمسسسسسا  اةسسسسسم 
الصسسسسسسحية والعالديسسسسسسة ال تسسسسسستم اال  تإلسسسسسسافر مكوماتهسسسسسسا 

 الامسة التالية وهي: 
 المست  يام. -
 ادط اء والهيئة المعاوةة لهم .  -
 الدواء واددهزئ الط ية والت ايصية . -
 أسالين ادارئ الميسسام الصحية والعالدية  .   -
 التموي  الالزم للرعاية الصحية والعالدية . -

و المست سسسسسس يام عمومسسسسسسا وااصسسسسسسة المست سسسسسس يام 
العامسسسة والمر زيسسسة لهسسسا دور هسسسام فسسسي تسسسوفير وتحسسسسيش 
الرعايسسسة الصسسسحية والعالديسسسة فسسسي المدتمسسسه المصسسسري 

 : بسبب 
اإلةت سسار الدغرافسسي لهسسا علسسي مسسستوي محافظسسام  - أ

 ومدش الدمهورية . 
الميسسزئ التاريايسسة لهسسا والتسسي ا تسسس تها علسسي مسسدار   - ن

ادية فسسسسسسي مصسسسسسسر علسسسسسسي  افسسسسسسة اإلدارام اإل تصسسسسسس
 ااتالم تودهاتها السياسية واإليدلودية .

أةهسا مسش أهسم ميسسسسام ال س  ة الح وميسة لتكسسديم   - م
لصسسسسسسسسحية والعالديسسسسسسسسة فسسسسسسسسي الريسسسسسسسسم الاسسسسسسسسدمام ا
 . والحإلر

تمثسسسس  ال دايسسسسة ادساسسسسسية والط يعيسسسسة للت سسسسايص   - ث
والعسسسالج ل افسسسة ادمسسسراض التسسسي تصسسسين المسسسواطش 

 في أي و م وأي م اش في الدمهورية.

علسسسسسي ذلسسسسسك تعت سسسسسر اد ةيسسسسسة الصسسسسسحية وااصسسسسسة و 
المست  يام العامة والمر زية علي مستوي الدمهورية 
 مثا سسة ال يسساش الميسسسسي الرئيسسسي  السسذي  تسستم  داالسس  
 افسسة مراحسسس  ومسسسستويام الرعايسسة الصسسسحية والعالديسسسة 
للمسسواطش المصسسري   ومسسش ثسسم فاإلهتمسسام  المست سس يام 

فير وتحسسسيش العامسسة والمر زيسسة هسسو محسسور رئيسسسي لتسسو 
 الادمام الصحية في مصر . 

وتوادسسسسسسسسس  المست سسسسسسسسسس يام فسسسسسسسسسسي مصسسسسسسسسسسر عمومسسسسسسسسسسا 
والمست سسسسسس يام العامسسسسسسة والمر زيسسسسسسة مسسسسسسش  صسسسسسسور فسسسسسسي 
عمليسام اإلحسسال  والتدديسسد والتوسسه لهسسا علسسي مسسستوي 
الدمهوريسسسسسة   وهسسسسسو مسسسسسا يمثسسسسس  السسسسسس ن الرئيسسسسسسي فسسسسسي 
التزاحم ال ديد علي الادمام الصسحية والعالديسة  هسا 

لمةت عسيش  تلسك الاسدمام علسي مسستوي يوميا مش   س  ا
 الدمهورية .

ولكد حككم  اإلدارئ اإل تصسادية فسي مصسر ةدساح 
  يسسسسسر فسسسسسي مدسسسسسا  تسسسسسوفير اد ةيسسسسسة التعليميسسسسسة عةسسسسسدما  
وادهسسسم مصسسسر فسسسي  دايسسسة تسسسسعيةام الكسسسرش الماإلسسسي 

   4997 أزمسسة فسسي اد ةيسسة التعليميسسة  عسسد زلسسزا  عسسام 
يئة العامسة وةتح عش ذلك اإلهتمام الح ومي اة اء اله

لأل ةيسسة التعليميسسة   وعلسسي ذلسسك فسسال يةتظسسر أش تحسسدث 
 ارثسسسة حتسسسسي تتاسسسسذ اإلدسسسسراءام ال عليسسسسة إلة سسسساء هيئسسسسة 
عامسسسسة لأل ةيسسسسة الصسسسسحية ت سسسسوش مسسسسسئوليتها التاطسسسسيط 
واإل سسسسسرام علسسسسسي تة يسسسسسذ عمليسسسسسام اإلحسسسسسال  والتدديسسسسسد 
والتوسسسسسه والصسسسسسياةة لأل ةيسسسسة الصسسسسسحية علسسسسي مسسسسسستوي 

هيئسسة تا عسسة م ا سسرئ لسسوزير الدمهوريسة وأش ت سسوش تلسسك ال
 الصحة. 

إنشممماء صمممندوق لتنميمممة وتمويمممل األبنيمممة  - ب
 الصحية في مصر: 

يعت سسسسر اة سسسساء صسسسسةدوض لتةميسسسسة  وتمويسسسس  اد ةيسسسسة 
الصسسسسحية فسسسسي مصسسسسر حاليسسسسا إلسسسسروري ةظسسسسرا لكصسسسسور 
التمويسسسس  الح سسسسومي وحسسسسده لتمويسسسس  عمليسسسسام اإلحسسسسال  
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والتدديسسسسسد والتوسسسسسسه والصسسسسسياةة لأل ةيسسسسسة الصسسسسسحية فسسسسسي 
مصسسسر  ويم سسسسش تةميسسسسة العديسسسد مسسسسش مصسسسسادر التمويسسسس   

 : من خاللالمحلية لهذا الصةدوض 
ا رار رسم  سيط علي  سهادام المسيالد ياصسص  -

 لصةدوض تموي  اد ةية الصحية في مصر.
تاصسسيص دسسزء  سسسيط مسسش مصسسروفام الطسسالن   -

 ا الصةدوض . في  افة المراحلة التعليمية لهذ
تاصسسيص م لسسس   سسسسيط مسسسش اإل سسسترا ام السسسسةوية  -

ورسسسسسسسوم العإلسسسسسسوية الدديسسسسسسدئ  الةكا سسسسسسام المهةيسسسسسسة 
 الماتل ة لصالل هذا الصةدوض . 

تاصيص دزء  سيط مش اإل سترا ام الح وميسة   -
      أو عسسسسسش  طسسسسساع ادعمسسسسسا  العسسسسسام والكطسسسسساع العسسسسسام
أو الكطسسسساع الاسسسساص للتسسسسأميش الصسسسسحي لصسسسسةدوض 

 تموي  اد ةية الصحية في مصر. 
ت سسسسسديه ردسسسسسا  ادعمسسسسسا  علسسسسسي المسسسسسساهمة فسسسسسي   -

 تموي  الصةدوض. 
ت سسسسديه ودعسسسسم الدمعيسسسسام ادهليسسسسة علسسسسي اة سسسساء  -

وصسسسسسسياةة المست سسسسسس يام العامسسسسسسة والمر زيسسسسسسة فسسسسسسي 
 مصر.

أمسسسسا علسسسسي مسسسسستوي التمويسسسس  الح سسسسومي لصسسسسةدوض 
ية في سسسسوش مسسسسش اسسسسال  الزيسسسسادئ تمويسسسس  اد ةيسسسسة الصسسسسح

السةوية للماصصام اإلستثمارية لكطاع الصحة فسي 
مصسسر  ويم سسش تعظسسيم   سساءئ ذلسسك التمويسس  الح سسومي 
مسسش اسسال  تط يسسض مسسةهح التمويسس  الكسسائم علسسي الةتسسائح  
وذلك في ظ  سعي عديد مش الدو  الةامية مسش أدس  
تحكيسسض مسسستوي صسسحي أفإلسس    فكسسد  سسدأم عديسسد مسسش 

 يسسض أسسسالين تمويسس  للرعايسسة الصسسحية هسسذه السسدو   تط
تر ط  يش توافر التموي  وتحكيض ةتائح ملموسسة و ا لسة 

 .  (23)للكياس
 

تطمموير  سمماليب وطممرق إدارة الممموارد البشممرية  -ج
 بالمستشفيات الحكومية في مصر:

تتحكض دميه مراح  الادمام الصحية والعالدية 
 واسسسسسطة ال سسسسوادر الط يسسسسة الماتل سسسسة   افسسسسة المة سسسسعم 
العالديسسسسة والصسسسسسحية  ومسسسسسش هةسسسسا فتطسسسسسوير أداء فسسسسسرض 
العمسسس  الط يسسسة فسسسي مست سسس ي مسسسا هسسسو  سسسرط إلسسسروري 
ولسيس  سافي لةدساح الاسدمام الصسحية والعالديسة  هسسا 

 : ويكون ذلك من خالل. 
التر يسسسسسز علسسسسسي إلسسسسسرورئ حإلسسسسسور ادط سسسسساء علسسسسسي  -4

ماتلسسسم تاصصسسساتهم ليسسسوم واحسسسد أو يسسسوميش فسسسي 
ادسسسسس وع للعيسسسسادام الاارديسسسسة  تلسسسسك المست سسسس يام 

 ومتا عة الحاالم  المست  يام . 
 تطوير ةظم ادارئ المست  يام في مصر .  -7
تحسسديث وتطسسوير ةظسسم تسسدرين ال سسودار الط يسسة فسسي  -6

  افة التاصصام و صورئ دورية . 
العديسسسد مسسسش ال روتو سسسوالم الح وميسسسة وويسسسر  عكسسسد -4

الح وميسسسسة مسسسسه دهسسسسام دوليسسسسة  لتطسسسسوير مةظومسسسسة 
 اإلدارئ الصحية في مصر .

محاولسسسسة موادهسسسسة ال سسسسساد اإلداري والمسسسسالي علسسسسي  -5
مستوي اإلدارام المر زية  وزارئ الصسحة أو علسي 

 مستوي اإلدارام المحلية  المحافظام .
وريش فسي تط يض عكود تدري ية مه ادط ساء الم سه -6

 افسة التاصصسام وعلسي ةطساض المرا سز اإلداريسسة 
والمحافظام لمتا عة حساالم معيةسة  المست س يام 

 . اصة المست  يام العامة والمر زيةالح ومية وا
التطوير المستمر لسةظم الحسوافز والم افسأم لل سرض  -7

الط يسة والعالديسسة  المست سس يام العامسسة والمر زيسسة 
 في مصر. 

لألط سسساء وأعإلسسساء المهسسسش العمسسس  علسسسي أش ي سسسوش  -8
الط يسسسسة  سسسسادر اسسسساص ولسسسسو  صسسسسورئ تدريديسسسسةعلي 

 مدار اطط سةوية.



 ......األثار اإلقتصادية لتفعيل دور اإلنفاق العام في تحسين الخدمات الصحية والعالجية       ياسر إبراهيم محمد داود/ د

47 
 

العائمممد اإلقتصمممادي العمممام والخممماص ممممن تممموفير  -3
وتحسممممممممين الخممممممممدمات الصممممممممحية والعالجيممممممممة 

 بالمستشفيات العامة والمركزية في مصر : 
يسسسسسسسسيدي تسسسسسسسسوفير وتحسسسسسسسسسيش الاسسسسسسسسدمام الصسسسسسسسسحية 

يسة السي تحكيسض والعالدية  المست س يام العامسة والمر ز 
 عسسسض الوفسسسورام اإلدتماعيسسسة واإل تصسسسادية اإليدا يسسسة 

 :  ومن تمك الوفوراتعلي مستوي ال رد والمدتمه . 
عدالسسسسة توزيسسسسه الاسسسسدمام الصسسسسحية  سسسسيش المةسسسساطض  -4

 الدغرافية في مصر و يش الريم والحإلر . 
التا يسسسسسسم مسسسسسسش إلسسسسسسغط الطلسسسسسسن المتزايسسسسسسد علسسسسسسي  -7

الادمام الط ية والعالدية علي المرا ز الصحية 
 ال  ري في المحافظام الحإلرية والكاهرئ . 

إلسسماش وصسسو  الاسسدمام الصسسحية لل ئسسام ال كيسسرئ  -6
علسسسسي مسسسسستوي مرا سسسسز ومسسسسدش الدمهوريسسسسة والكسسسسري 

 التا عة لها . 
السسسسض سسسسسوض تةافسسسسسي للاسسسسدمام الصسسسسحية العامسسسسة  -4

علسسسي مسسسستوي المرا سسسز والمسسسدش والكسسسري والااصسسسة 
التا عسسسسسة لهسسسسسا   ممسسسسسا يعسسسسسود  سسسسسالة ه علسسسسسي متلكسسسسسي 
الادمام الط ية مش اال  تكلي  الت اليم ودودئ 
الادمسسسسسة المكدمسسسسسة وسسسسسسرعة تكسسسسسديمها   اإلةصسسسسسام 

 والعدالة واإلتساض( .
االسسسست ادئ مسسسش رأسسسسما  ثا سسسم للاسسسدمام الصسسسحية  -5

والعالديسسسة مودسسسود فعسسسال متمثسسس  فسسسي مست سسسس يام 
كامة فعال ومعدام ط ية وموارد   سرية مدر سة   م

ول سسسسسسسش يةكصسسسسسسسها ال يئسسسسسسسة الميسسسسسسسسسية والتةظيميسسسسسسسة 
 الداعمة لها . 

التسسسأثير اإليدسسسا ي علسسسي ميزاةيسسسة ادسسسسرئ   وذلسسسك   -6
 تسسسسوافر الاسسسسدمام الط يسسسسة والعالديسسسسة فسسسسي أمسسسسا ش 
  ري ة مش ا امة ادسرئ وسهولة الحصو  عليها . 

 للحإلر . تكلي  معدالم الهدرئ مش الريم  -7
 

 الخاتمة
أظهسسسسسر ال حسسسسسث مسسسسسدي تسسسسسدةي مسسسسسستوي الاسسسسسدمام 
الصسسسسسحية والعالديسسسسسة المكدمسسسسسة  المست سسسسس يام العامسسسسسة 
والمر زية علي مستوي الدمهورية   والسس ن الرئيسسي 
فسسي ذلسسك التسسدةي هسسو عسسدم الكسسدرئ    سس  اسسستحالة تسسوفير 
الادمسسسة ( علسسسي تكسسسديم الاسسسدمام الصسسسحية والعالديسسسة 

ش عسدد السس اش  سس ن التسزاحم المةاس ة لل سم الهائس  مس
ال سسديد مسسش   سس  طسسال ي الاسسدمام الصسسحية والعالديسسة 
ةا سسسسسساض المعسسسسسسروض مسسسسسسش اإلم اةيسسسسسسام العالديسسسسسسة  واا
والصحية علي مستوي المست س يام العامسة والمر زيسة 

 في مصر.
 ولقد توصل البحث إلي النتائج التالية : 

أش متوسسط ةسس ة االة ساض العسسام علسي الصسحة فسسي  -1
مصسسر إلدمسسالي اإلة سساض العسسام للدولسسة   لسس   ل تسسرئ 

 – 7004/7007اإلحسدى ع سر عامسسا  مسش عسسام 
% هسذا فسي حسيش أش  عسسض  4.6 7044/7047

الدو  في العالم والتي تتعايش مه حرون ا ليمية 
وأهلية يزيد فيها االة اض علي الصسحة عسش ةسس ت  

د  لغم تلسك الةسس ة فسي أفغاةسستاش في مصر   فك
%   وفسسسي  وروةسسسدي 8.4%   وفسسسي العسسسراض 7.5
%   مه العلسم أش المعسد  السدولي السذي تسم 44.7

 7000ا راره في  مة ادل ية  سادمم المتحسدئ عسام 
 % مش ادمالي اإلة اض العام للدولة. 45هو 

اإلةا سساض ال سسديد لةصسسين ال سسرد فسسي مصسسر مسسش  -7
صسسسسحية  الةسسسسس ة للسسسسدو  اإلة سسسساض علسسسسي الرعايسسسسة ال

ادارى   والتسي يزيسد عسدد السس اش  هسا  ثيسرا عسش 
مصر  ما في حالة الصيش   يي د تدةي التمويس  
الرسسسسسسسسسمي وويسسسسسسسسر الرسسسسسسسسسمي للرعايسسسسسسسسة الصسسسسسسسسحية 
والعالديسسسسسسسسة فسسسسسسسسي مصسسسسسسسسرو ذا  صسسسسسسسسور الدهسسسسسسسسود 
الح وميسسسة وويسسسر الح وميسسسة عسسسش تسسسوفير مكومسسسام 
الرعايسسسة الصسسسحية والعالديسسسة للمسسسواطش المصسسسري  



 ......األثار اإلقتصادية لتفعيل دور اإلنفاق العام في تحسين الخدمات الصحية والعالجية       ياسر إبراهيم محمد داود/ د

48 
 

ر السسسسذي يسسسسيثر سسسسسل ا علسسسسي مسسسسستوي التةميسسسسة ادمسسسس
 ال  رية في مصر  المكارةة   ا ي دو  العالم .  

اإلةا اض المستمر للةصين الةس ي لعدد ادسرئ  -6
 مست سسسس يام وزارئ الصسسسسحة والسسسسس اش    مسسسسا فيهسسسسا 
المست سس يام العامسسة والمر زيسسة ( ل دمسسالي العسسام  

 47لعسسدد ادسسسرئ فسسي مصسسر علسسي مسسدار فتسسرئ السسسسس 
ولكد وص  المتوسسط  (  7046 -7007ا   عام

%   ومسسسه ذلسسسك 45.4العسسسام لهسسسا عسسسش تلسسسك ال تسسسرئ 
فمازالم تمث  تلسك المست س يام الر يسزئ ادساسسية 
لتوفير الادمام الصحية والعالدية دولن فئام 
المدتمسسسه فسسسي الريسسسم والحإلسسسر  حيسسسث أةهسسسا تكسسسدم 
تلسسسسسسسك الاسسسسسسسدمام مداةسسسسسسسا أو  أسسسسسسسسعار مةا إلسسسسسسسة 

الاسسدمام الصسسحية المكدمسسة  المكارةسسة مسسه أسسسعار 
  مست  يام الكطاع الااص.

 لسسس  المتوسسسسط العسسسام لعسسسدد السسسس اش  الةسسسس ة لعسسسدد  -4
علسسسسسي مسسسسسستوي الدمهوريسسسسسة مسسسسسا  ادسسسسسسرئ االمتاحسسسسسة

ةسسسمة ل سس  سسسرير علسسي مسسدار ال تسسرئ  596يكسسارن 
 .  7046/7044:  7006/7004مش عام 

أش ارت سسسسسسسسساع ادهميسسسسسسسسسة الةسسسسسسسسسس ية لعسسسسسسسسسدد ادسسسسسسسسسسرئ  -5
% (  المكارةسسسسة مسسسسه 79يسسسسة  للمست سسسس يام الح وم

% ( يسد  40ادهمية الةس ية لعسدد المست س يام  
 علي مايلي : 

تزايسسسسد الطلسسسسن علسسسسي اسسسسدماتها مسسسسه تسسسسدةي  سسسسدراتها  -
 اإلستيعا ية والت غيلية لموادهة ذلك الطلن.

عسسدم  سسدرئ تلسسك المست سس يام علسسي تكسسديم اسسدمام  -
صسسحية وعالديسسة فسسي الو سسم المةاسسسن  ال اعليسسة( 

  المالئمسسسسسسسسة( ول سسسسسسسس  الةسسسسسسسساس و دسسسسسسسسودئ مةاسسسسسسسسس ة 
 اإلةصسام (  المكارةسسة مسه المست سس يام الااصسسة 
والتاصصسسسسية أو التا عسسسسة لهيئسسسسام ا تصسسسسادية  أو 

  ما يتما ي مه المعايير الكومية و الدولية .

 لسس  االدمسسسالي العسسسام لل ثافسسة السسسس اةية أو التسسسزاحم  -6
ألسسسم  677.5السسس اةي علسسسي مسسسستوي الدمهوريسسسة 

وذلسسك علسسي ر مر زيسسةةسسسمة ل سس  مست سس ي عامسسة و 
) والمفمممروض مسسسستوي الوحسسسدام أو المست سسس يام 

 ن يممتم إنشمماء  1942لسممنة  64وفمق القممانون 
نسمممممة وذلممممك  151111مجممممم  صممممحي لكممممل 

أمسسسا علسسسي  بمعمممايير  ربعينيمممات القمممرن الماامممي(
ةسمة ل س   7947.5مستوي عدد ادسرئ فكد  ل  

سسسسسرير فسسسسي المست سسسس يام العامسسسسة  والمر زيسسسسة فسسسسي 
 مصر.  

تحكيسسض اطسسط التةميسسة اال تصسسادية وال  سسرية عسسدم  -7
فسسسسي مصسسسسر للعدالسسسسة الم اةيسسسسة فسسسسي توزيسسسسه مةسسسسافه 
التةمية علي مستوي محافظام وأ ساليم الدمهوريسة 
هذا مش داةن   وعلي الداةن ادار سوء توزيه 
السسسسسسس اش وتر سسسسسسزهم   ثافسسسسسسة عاليسسسسسسة فسسسسسسي مسسسسسسساحة 
محسسسدودئ مسسسش مسسسساحة مصسسسر ممسسسا يالسسسض إلسسسغطا 

ماعيسسسسسة فسسسسسي تلسسسسسك علسسسسسي طلسسسسسن الاسسسسسدمام  اإلدت
المةسسسسسسساطض وفسسسسسسسي مكسسسسسسسدمتها الاسسسسسسسدمام التعليميسسسسسسسة 
والصحية مه عدسز التمويس  الح سومي وحسده عسش 
 توفير تلك الادمام وتكديمها  الدودئ المةاس ة .

تعتمد الح ومة حاليا علي اإلستداةة الداالية مما  -8
تولسسد معسس  تزايسسد السسديش العسسام السسداالي فسسي مصسسر  

مسسسسة عسسسسش تل يسسسسة وذلسسسسك لعسسسسدم   ايسسسسة اإليسسسسرادام العا
الة كسسسام العامسسسة فسسسي مصسسسر  وهسسسو مسسسا يتولسسسد عةسسس  
عسسسسنء دديسسسسد ومسسسسستمر علسسسسي الدولسسسسة متمثسسسس  فسسسسي 
أ سسساط السسديش وال وائسسد السسسةوية   حتسسي أةسس  وصسس  

( لمستحكة واد ساط   ال ان الثالسثتكدير ال وائد ا
مسسسا يكسسسارن  7046/7047 موازةسسسة العسسسام المسسسالي 

  وهسو % مش ادمالي اإلة اض العام للدولسة 67.5
مسسسسسا يسسسسسيثر علسسسسسي تمويسسسسس  الاسسسسسدمام اإلدتماعيسسسسسسة 

 الرئيسية  التعليم والصحة . 
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معاةسسسائ المست سسس يام العامسسسة والمر زيسسسة مسسسش تزايسسسد  -9
عسسسسسسسسدد العسسسسسسسسامليش   هسسسسسسسسا مسسسسسسسسه عسسسسسسسسدم اإلسسسسسسسسستغال  
اإل تصسسسادي لتلسسسك الطا سسسام ال  سسسرية فسسسي تحسسسسيش 
الاسسسدمام الصسسسحية  تلسسسك المست سسس يام  وهسسسو مسسسا 

دور والتعويإلام يظهر مش اال  ارت اع ر م اد
السسسةوية مسسه اةا سساض مسسستوي الاسسدمام الصسسحية 
والعالديسسة المكدمسسة  تلسسك المست سس يام  ممسسا يعةسسي 
ودود  طالة مكةعة علي مستوي مديريام ال سئوش 
الصسسسحية  المحافظسسسام أو علسسسي مسسسستوي اإلدارام 
الصحية  المرا ز اإلدارية الماتل ة وعلي مستوي 

 الكري.  
يمكمممن إسمممتنتاج بعمممض النتمممائج فيمممما يتعممممق  -11

ببنممود اإلنفمماق لمممي الصمممحة فممي مصممر خمممالل 
 :  2113/2114:  2112/2113لامي 

وال ية اإلة اض الح ومي علي الصسحة فسي مصسر  - أ
يتدسسسسس  السسسسسي ماصصسسسسسام ال سسسسسان ادو  اددسسسسسسور 

% مسسسش ادمسسسالي 60والتعويإلسسسام  ةسسسسن تكسسسارن 
 اإلة اض العسام علسي الصسحة فسي مصسر   هسذا فسي
حسسسسيش أش اإلة سسسساض اإلسسسسستثماري الح سسسسومي  كطسسسساع 
الصسسحة   ال سسان السسسسادس ( تراوحسسم ةسسس ت   سسسيش 

 7047% اسسسسسسسسسسسسسال   عسسسسسسسسسسسسسامي40.96% و 8.5
/7046 :7046/7044. 
بنممد خممدمات مسسش  ةسسود اإلة سساض  كطسساع الصسسحة ل  - ن

لوالسسذي يكسسه إلسسمش  ةسسوده الرئيسسسية  المستشممفيات
 ةد مديريام ال ئوش الصحية  المحافظام   وهو 

التمويسسسسسسسسسس  الم ا سسسسسسسسسر  والصسسسسسسسسسسرم علسسسسسسسسسسي دهسسسسسسسسسة 
المست سسسسسس يام العامسسسسسسة والمر زيسسسسسسة علسسسسسسي مسسسسسسستوي 
الدمهوريسسسسسة ( والسسسسسذي يالحسسسسسظ أش ةسسسسسس ة اإلة سسسسساض 

  ال سسسسان السسسسسادس( علسسسسي  اإلسسسسستثماري الح سسسسومي
 7047/7046ذلسسسسسسسسسسسك ال ةسسسسسسسسسسسد اسسسسسسسسسسسال  عسسسسسسسسسسسامي 

% 4.97% و0.57 لغسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم  7046/7044و

علسسي التسسوالي ادمسسر السسذي يعةسسي أش ماصصسسام 
ه والتدديسسسد للمست سسس يام العامسسسة اإلحسسسال  والتوسسسس

والمر زيسسسسسسة علسسسسسسي مسسسسسسستوي الدمهوريسسسسسسة التسسسسسسسمل 
 تحسسسسيش وتطسسسوير الاسسسدمام الصسسسحية والعالديسسسة 
 هسسسا  مسسسا يتوافسسسض مسسسه تزايسسسد الطلسسسن اليسسسومي علسسسي 
الاسسسدمام الصسسسحية والعالديسسسة  هسسسا علسسسي مسسسستوي 
الدمهوريسسسسسة  و اإلإلسسسسسسافة السسسسسسي ذلسسسسسسك يالحسسسسسسظ أش  

راء السسسسسسله ادهميسسسسسة الةسسسسسس ية لل سسسسسان الثسسسسساةي    سسسسس
وهسسسو مسسسا ياسسستص  اإلة سسساض علسسسي  -والاسسسدمام ( 

المستلزمام الت غيلية لمسديريام ال سئوش الصسحية 
 المحافظسسسسسسام   اددويسسسسسسة والمسسسسسسستلزمام الط يسسسسسسة 

% عسسام 44.74اةا إلسسم مسسش  -والغسسذاء وويرهسسا
 7046/7044% عسسام  47السسي  7047/7046

ادمر الذي ييثر سل ا علي   اءئ تكديم الاسدمام 
والوظي يسسة اليوميسسة  المست سس يام العامسسة  الت سسغيلية

 والمر زية علي مستوي الدمهورية .  
أش تزايسسسد ادهميسسسة الةسسسس ية لل سسسان الرا سسسه   السسسدعم  - م

والمسسسسسسةل والمزايسسسسسسا اإلدتماعيسسسسسسة ( ل ةسسسسسسد الاسسسسسسدمام 
الصسسسسحية العامسسسسة إلدمسسسسالي أ سسسسوان اإلة سسسساض علسسسسي 

و  7047/7046مستوي هذا ال ةسد اسال  عسامي 
% 64.8% و 40.55وال الغسسسسسسسسسسسسسسة  746/7044

علسسسي التسسسوالي  وهسسسو مسسسا يعةسسسي تزايسسسد ماصصسسسام 
 سسسرارام العسسسالج علسسسي ة كسسسة الدولسسسة  هسسسو اعتسسسرام 
ح سسسسسسسومي إلسسسسسسسمةي  تسسسسسسسدةي الاسسسسسسسدمام الصسسسسسسسحية 
والعالديسسة المكدمسسة  المست سس يام الح وميسسة علسسي 
مسسسسسستوي الدمهوريسسسسسة وعلسسسسسي رأسسسسسسها المست سسسسس يام 
العامسسسسسة والمر زيسسسسسة  وأش هسسسسسذا اإلاسسسسستال  ااسسسسستال  

كطسسسساع الصسسسسحة فسسسسي مصسسسسر ولسسسسم تسسسسةدل هي لسسسسي  
السياسسسسسسسسسام الصسسسسسسسسحية واإلدسسسسسسسسراءام التةظيميسسسسسسسسة 

  ية  في مصر علي موادهت  حتسي ادشوالميسس
وادمسسسر السسسذي يي سسسد ذلسسسك التزايسسسد ال  يسسسر دسسسدا فسسسي 
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السسسسسسدعم والمسسسسسسةل والمزايسسسسسسا  ةسسسسسسس ة ال سسسسسسان الرا سسسسسسه  
اإلدتماعيسسسسسة ( ل ةسسسسسد الاسسسسسدمام الصسسسسسحية العامسسسسسة 

توي اإلة ساض ال لسي إلدمالي ال ان الرا ه علي مس
% 98.55علسي الصسسحة فسسي مصسسر والتسسي  لغسسم 

عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسام  %96.6و 7047/7046عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسام 
7046/7044  . 

يسسسسسسيدي تسسسسسسوفير وتحسسسسسسسيش الاسسسسسسدمام الصسسسسسسحية  -44
والعالديسسسسة  المست سسسس يام العامسسسسة والمر زيسسسسة السسسسي 
تحكيسسسسض  عسسسسض ادثسسسسار اإلدتماعيسسسسة واال تصسسسسادية 

وممممن اإليدا يسسسة علسسسي مسسسستوي ال سسسرد والمدتمسسسه . 
 :  األثارتمك 

عدالسسسسة توزيسسسسه الاسسسسدمام الصسسسسحية  سسسسيش المةسسسساطض  - أ
 الدغرافية في مصر و يش الريم والحإلر . 

التا يسسسسسسم مسسسسسسش إلسسسسسسغط الطلسسسسسسن المتزايسسسسسسد علسسسسسسي  - ن
الادمام الط ية والعالدية علي المرا ز الصحية 

 ال  رى في المحافظام الحإلرية والكاهرئ . 
إلسسماش وصسسو  الاسسدمام الصسسحية لل ئسسام ال كيسسرئ  - م

را سسسسز ومسسسسدش الدمهوريسسسسة والكسسسسري علسسسسي مسسسسستوي م
 التا عة لها . 

السسسسض سسسسسوض تةافسسسسسي للاسسسسدمام الصسسسسحية العامسسسسة  - ث
والااصسسة علسسي مسسستوي المرا سسز و المسسدش والكسسرى 
التا عسسسسسة لهسسسسسا   ممسسسسسا يعسسسسسود  سسسسسالة ه علسسسسسي متلكسسسسسي 
الاسسسسدمام الط يسسسسة ومسسسسش اسسسسال  تكليسسسس  الت سسسسساليم 

اإلةصسام ودودئ الادمة المكدمة وسرعة تكديمها 
 علية ( .وال  اءئ وال ا

اإلسسسست ادئ مسسسش رأسسسسما  ثا سسسم للاسسسدمام الصسسسحية  - ج
والعالديسسسة مودسسسود فعسسسال متمثسسس  فسسسي مست سسسس يام 
مكامة فعسال ومعسدام ط يسة ومسوارد   سرية مدر سة  
ول سسسسسسسش يةكصسسسسسسسها ال يئسسسسسسسة الميسسسسسسسسسية والتةظيميسسسسسسسة 

 الداعمة لها . 

التسسسأثير اإليدسسسا ي علسسسي ميزاةيسسسة ادسسسسرئ   وذلسسسك   - ح
 تسسسسوافر الاسسسسدمام الط يسسسسة والعالديسسسسة فسسسسي أمسسسسا ش 
  ري ة مش ا امة ادسرئ وسهولة الحصو  عليها . 

 تكلي  معدالم الهدرئ مش الريم للحإلر.  - خ
تطوير أداء فرض العم  الط ية في مست  ي مسا  -47

هسو  سسرط إلسروري ولسسيس  سافي لةدسساح الاسسدمام 
 والعالدية  ها.الصحية 

المحافظسسسسسة علسسسسسي ودسسسسسود المست سسسسس يام العامسسسسسة  -46
والمر زيسسسة وتسسسوافر الاسسسدمام الصسسسحية والعالديسسسة 
 هسسسا هسسسو أحسسسد اد عسسسساد الرئيسسسسية لتحكيسسسض لتحكيسسسسض 
ادمسسسش واالسسسستكرار اإلدتمسسساعي  وهسسسو أيإلسسسا مسسسش 

 .حادام العامة والااصة في المدتمهأولويام ال
لممممي مسمممتوي ممممدي تحقمممق كمممل فمممرض ممممن  -44

 : فروض البحث نود  ن نشير لما يمي
يعمممماني قطمممماع :  بالنسممممبة لمفممممرض األول وىممممو -  

الصحة في مصر من قصور كمي ونولي لكافة 
المقومات ااقتصادية لتحديثو وتطويره ر خاصة 
لمي مستوي المستشفيات العامة والمركزية في 

 . مصر
و سسساش مسسسش أهسسسم م سسسررام صسسسياوة وت سسسسير مسسسدي 
صسسسسحة هسسسسذا ال سسسسرض هسسسسسو توإلسسسسيل وتحليسسسس  دواةسسسسسن 
الكصسور ال مسي والةسوعي ل افسة المكومسام اإل تصسسادية 

لتطسسسسسوير  طسسسسساع الرعايسسسسسة الصسسسسسحية والعالديسسسسسة فسسسسسي  
مصسسسسر  ومسسسسش أهسسسسم تلسسسسك المكومسسسسام ميسسسسسسام تكسسسسديم 
الاسسسسسسسسسسدمام الصسسسسسسسسسسحية والعالديسسسسسسسسسسة والمتمثلسسسسسسسسسسة فسسسسسسسسسسي 

يسسا  اةسسم مل يتهسسا والمست سس يام المست سس يام عمومسسا وأ
 العامة والمر زية علي ود  الاصوص. 

  - من خالل المبحث األول –ولكد حاو  ال حث 
اث سسسام مسسسدي صسسسحة هسسسذا ال سسسرض فسسسي  دايسسسة التةسسساو  
المةهدسسسسسسي لل حسسسسسسث  حيسسسسسسث أش ذلسسسسسسك هسسسسسسو التسلسسسسسسس  
المةطكسسسسسسسسي والمسسسسسسسسدا  الط يعسسسسسسسسي لتصسسسسسسسسوير وتحليسسسسسسسس  
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م الرعايسسة ادوإلسساع الحكيكيسسة لمكومسسام اةتسساج  اسسدما
الصسسسسسحية فسسسسسي مصسسسسسر ااصسسسسسة المست سسسسس يام العامسسسسسة 

 والمر زية في مصر . 
مصمادر :   ما لمي مستوى الفرض الثاني وىو -ب

التمويمممل الحكوميمممة وحمممدىا قاصمممرة لمممن تممموفير 
وتحسممممممممين الخممممممممدمات الصممممممممحية والعالجيممممممممة 

 بالمستشفيات العامة والمركزية في مصر .
دراج هسسذا ال سسرض للسسدور الرئيسسس ي وتسسم صسسياوة واا

للتمويسسسس  الح سسسسومي فسسسسي تسسسسوفير المست سسسس يام العامسسسسسة 
والمر زية في مصر   سواء علسي مسستوي اإلة ساءام 
الدديسسدئ أو اإلحسسال  والصسسياةة   هسسذا  اإلإلسسافة لسسدور 
التموي  الح ومي  في تطوير  السدور الميسسسي لتلسك 
المست سسسسسس يام فسسسسسسي السسسسسسض سسسسسسسوض تةافسسسسسسسي للاسسسسسسدمام 

المعاةسائ  الصحية والعالدية فسي مصسر ومسش ثسم تكليس 
 اليومية لل كراء في مصر . 
 -فسسسسسي الم حسسسسسث الثالسسسسسث  –ولكسسسسسد تةسسسسساو  ال حسسسسسث 

تحليسسسسس  أودسسسسس  تاصسسسسسسيص اإلة سسسسساض الح سسسسسومي علسسسسسسي 
اد وان الماتل ة  كطاع الصحة في مصر مش اال  
اتسسسسسامي  طسسسسساع الصسسسسسحة فسسسسسي مصسسسسسر اسسسسسال  عسسسسسامي  

  ومسسسسسسه أش تلسسسسسسك  2113/2114:  2112/2113
ةدل  صورئ مك ولسة  ال ترئ تعت ر  صيرئ اال أش ال حث

في تكديم تحلي  وافي ل افة أودس  الكصسور واإلاستال   
ال مسسسسسسي والةسسسسسسوعي فسسسسسسي تمويسسسسسس  الاسسسسسسدمام الصسسسسسسحية 
والعالديسسسسسسسسة فسسسسسسسسي مصسسسسسسسسر عمومسسسسسسسسا وعلسسسسسسسسي مسسسسسسسسستوي 
المست سسس يام العامسسسسة والمر زيسسسسة اصوصسسسسا . وتر يسسسسز 
ال حسسسث علسسسي عسسساميش فكسسسط  سسساش م سسسرره هسسسو أش ةمسسسط 

 طسساع الصسسحة التوزيسسه ال مسسي والةسسوعي ل ة سساض علسسي 
عمومسسسسا فسسسسي مصسسسسر وللمست سسسس يام العامسسسسة والمر زيسسسسة 
اصوصا ي اد ي وش ثا سم علسي مسدار العكسود السثالث 

 الماإلية .

 و خير تم إدراج واإلستعانة بالفرض الثالث وىو -ج
يحقممممق تمممموفير وتحسممممين الخممممدمات الصممممحية : 

والعالجيممة بالمستشممفيات العامممة والمركزيممة فممي 
قتصممادية العامممة مصممر العديممد مممن الوفممورات اإل

 والخاصة .   
ويعت سسسر هسسسذا ال سسسرض هسسسو  مثا سسسة الغايسسسة الرئيسسسسية 
لل حسسسسسث والتسسسسسي حاولةسسسسسا مسسسسسش اسسسسسال  الم حسسسسسث الرا سسسسسه 
الوصسسسسسسو  اليهسسسسسسا مسسسسسسسش اسسسسسسال  مدموعسسسسسسة السياسسسسسسسسام 

علسسسسسسي المسسسسسسستوي الميسسسسسسسسي  -اإلدرائيسسسسسسة المكترحسسسسسسة 
 غسسسسسسسرض تسسسسسسسوفير وتحسسسسسسسسيش  –والسسسسسسسوظي ي  والتمسسسسسسسويلي

الادمام الصحية والعالدية في مصر عمومسا وعلسي 
. هسذا مست  يام العامة والمر زية اصوصسامستوي ال

 اإلإلسسافة دثارهسسا ومةافعهسسا اإل تصسسادية واإلدتماعيسسة 
المتعسسسددئ لطسسسال ي الاسسسدمام الصسسسحية والعالديسسسة فسسسي 

  ري ومدش مصر الماتل ة . 
والعمميممة والتممي ومممن  ىممم التوصمميات اإلجرائيممة 

  لتسسسسسوفير وتحسسسسسسيش الاسسسسسدمام يوصمممممي بيممممما البحمممممث
الصسسسحية والعالديسسسة  المست سسس يام العامسسسة والمر زيسسسسة  

 :  ما يمي
اة سسسسسساء هيئسسسسسسة عامسسسسسسة لأل ةيسسسسسسة الصسسسسسسحية تاطسسسسسسط  - أ

وت سسسسسرم علسسسسسي تة يسسسسسذ اطسسسسسط التوسسسسسسه واإلحسسسسسال  
والتدديسسسسسسد والصسسسسسسياةة لأل ةيسسسسسسة الصسسسسسسحية عمومسسسسسسا 

 ااصة.وللمست  يام العامة والمر زية  صورئ 
ويسسسسر ح وميسسسسة لتمويسسسس  اد ةيسسسسة  تسسسسد ير مصسسسسادر  - ن

الصسسسحية مسسسه  زيسسسادئ التمويسسس  الح سسسومي السسسسةوي 
ل حسسسسسسال  والتدديسسسسسسد والتوسسسسسسسه لأل ةيسسسسسسة الصسسسسسسحية 

 ااصة المست  يام العامة والمر زية. 
تط يسسسض ةظسسسم للحسسسوافز والم افسسسأم لحسسسث ادط سسساء   - م

والهيئسسسسسة المعاوةسسسسسة لهسسسسسم علسسسسسي تحسسسسسسيش الاسسسسسدمام 
 .  المست  يام العامة والمر زية ةالط ية والعالدي
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محاولسسة تط يسسض ةمسساذج تدري يسسة مسسش اصاصسسة   - ث
اإلدارئ فسسي  عسسض المست سس يام العامسسة والمر زيسسة 

 علي مستوي الدمهورية .  
 التمويسسسس   -ت سسسسديه ودعسسسسم الدمعيسسسسام ادهليسسسسة   - ج

علسي اة ساء المست س يام  -ال ام  أو  الم سار ة 
 رية .  العامة والمر زية في مصر وصياةتها الدو 

ية غسسي علسسي الدولسسة أش ال  ولمممي وجممو العممموم       
ترفسسسه يسسسدها تمامسسسا عسسسش تسسسوفير الاسسسدمام الصسسسحية 
والعالدية لمواطةيها  وهو ما تحككس  المست س يام 
العامة والمر زيسة  حيسث أةهسا تعت سر مرا سز لتكسديم 
الاسسدمام الصسسحية فسسي المسسدش والكسسري التا عسسة لهسسا 

تحقيمق   علسي علي مستوي الدمهورية  مما يعمس
 :  األتي

تسسسسسسوفير الحسسسسسسد اددةسسسسسسي مسسسسسسش الاسسسسسسدمام الصسسسسسسحية  -
والعالديسسة ااصسسة لل ئسسام ال كيسسرئ  سسالمدتمه  وهسسو 
مسا يعت سر  عسدا أساسسيا لتحكيسض ادمساش واإلسسستكرار 

 اإلدتماعي . 
مسش اسال  دورهسا  -يعزز ودود تلك المست  يام  -

علسسسسي  –التةافسسسسسي للاسسسسدمام الصسسسسحية الااصسسسسة 
 تكلي  ت اليم العالج لل ئام ال كيرئ  المدتمه . 
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ر سم  –عودية الممل ة العر ية السس –اإلدارئ العامة 
 .  46-47ص ص  -ه 4464/ 7644اإليداع 

 –الدهسسساز المر سسسزي للتع ئسسسة العامسسسة واإلحصسسساء  -77
دراسممة قاممايا الرلايممة الصممحية بممالتطبيق لمممي 

 –مردسسه سسس ض ذ سسره   – قطمماع الممدواء فممي مصممر
 .  7ص 

رو سسسسسسرم هياسسسسسسم   امسسسسسسي  اتسسسسسسسوش   ولودسسسسسساش  -76
جعممل الرلايممة الصممحية موامم  مسممائمة  - ريةسز 

 –العسسسسسسسدد ادو   –والتةميسسسسسسسة  مدلسسسسسسسة التمويسسسسسسس  –
الةساة   -7004مارس  –صةدوض الةكد الدولي 

 العر ية ( . 
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  مممممممممممراجممممممالم
  وا : المراج  العربية 

 :   الكتب  -  
 –سسسسستي ش مسسسسوريس  ةاةسسسسسي دي لسسسسش  دي سسسسد  سسسسار ش  -1

 –التحميممممل ااقتصممممادي فممممي الرلايممممة الصممممحية 
تردمسسسسة د. ع دالمحسسسسسش صسسسسالل الحيسسسسدر   رادسسسسه 

معهسسد  –التردمسسة د. فسسياد  سسش ع سسدالعزيز الم سسارك 
ر سم  –الممل ة العر ية السسعودية  –اإلدارئ العامة 

 ه. 4464/ 7644اإليداع 
 الدوريات والمقاات :   - ب
 –الدهسسسساز المر سسسسزي للتع ئسسسسة العامسسسسة واإلحصسسسساء  -4

 دراسممة قاممايا الرلايممة الصممحية بممالتطبيق لمممي
-80مردسسسسه ر سسسسم  –قطمممماع الممممدواء فممممي مصممممر 

 .7045اصدار مايو  – 76447/7045
 ىم  –الدهاز المر زي للتع ئة العامة واإلحصساء  -7

مؤشرات بحث الدخل واإلنفاق وااسمتيالك لعمام 
 .7045يوليو  -2115

 –الدهسسسساز المر سسسسزي للتع ئسسسسة العامسسسسة واإلحصسسسساء  -6
يوليسسسسو  – 2115الكتمممماب اإلحصممممائي السممممنوي 

7006. 
 - از المر سسسسزي للتع ئسسسسة العامسسسسة واالحصسسسساءالدهسسسس -4

 7046س تم ر  –الكتاب ااحصائي السنوي
 - الدهسسسساز المر سسسسزي للتع ئسسسسة العامسسسسة واالحصسسسساء -5

 .7044س تم ر –الكتاب ااحصائي السنوي
 –الدهسسسساز المر سسسسزي للتع ئسسسسة العامسسسسة واالحصسسسساء  -6

النشممرة السممنوية إلحصمماءات الخممدمات الصممحية 
مرده  – 7045اصدار ديسم ر  - 2114لعام 
 7044-47477-74ر م 

  - الدهسسسساز المر سسسسزي للتع ئسسسسة العامسسسسة واإلحصسسسساء -7
النشمرة السممنوية لمحسمماب الختممامي لمدولممة طبقمما 

لمتصمممممممممممنيف الممممممممممموظيفي لمحكوممممممممممممة لمممممممممممام 
  . 7045أوسطس  – 2113/2114

النشمممرة اإلحصمممائية  –ال ةسسسك المر سسسزي المصسسسري  -8
 .7044يوليو  -(708العدد ر م   – الشيرية

 -رو رم هيام   امي  اتسوش   ولوداش  ريةسز  -9
مدلسسة  -جعممل الرلايممة الصممحية موامم  مسممائمة 

صسسةدوض الةكسسد  –العسسدد ادو   –التمويسس  والتةميسسة 
   الةساة العر ية( . -7004مارس  –الدولي 

  رإلسسا ع سسد المسسةعم محمسسد  وةسسي دحسسام الز يسسدي -40
العالقممممة بممممين الرسمممممية والمركزيممممة  –حسسسسسش 

جودة الخدمات الصمحية   دراسمة  وت ثيرىا في
إستطاللية ألراء لينة من العاممين والمراي 

مدلسسسة  -فمممي مستشمممفيات بغمممداد / الرصمممافة  
العسدد  – لية  غداد للعلوم اإل تصادية الدامعسة 

 .7040 –الرا ه والع روش 
سمسممممممة قامممممايا  -معهسسسسسد التاطسسسسسيط الكسسسسسومي  -44

 –( لممدد خمماص 181التخطمميط والتنميممة رقممم )
التعميم  –اإلحتياجات)  بقطالات الصحة تحديد 

يوليسسسسو  –التعممممميم العممممالي ( –ماقبممممل الجممممامعي 
7004. 

 .7047/7046اتامي عام  –وزارئ المالية  -47
  الرسائل واألبحاث العممية: -ج
تمويمممممل  –  يةسسسسسام محمسسسسسود محمسسسسسد ف سسسسسري أحمسسسسسد  -4

المستشفيات من خالل المشاركة بين القطالين 
 –العممممام والخمممماص : دراسممممة الحالممممة المصممممرية 

 – سم اال تصساد  -رسالة مادستير وير مة ورئ 
 –الكسسسسساهرئ  – ليسسسسة اال تصسسسساد والعلسسسسسوم السياسسسسسية 

7045 . 
مر سسز المعلومسسام ودعسسم اتاسساذ -مدلسسس السسوزراء  -7

دراسة مقترح شمراء الحكوممة لمخمدمات  –الكسرار 
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ا ريسس   –الكسساهرئ  –الصممحية مممن القطمماع الخمماص
7005. 

إسمممممممممتراتيجيات  –و خمممممممممرون ةدسسسسسسسسسوي اسسسسسسسسسالم  -6
  الحالممة الصممحية  –وسياسممات الرلايممة الصممحية

دراسمة تحميميمة  –والخدمات الصمحية فمي مصمر 
 رةسسسسسسسامح –لمواممممممم  المممممممراىن ورؤي مسمممممممتقبمية 

تةميسسسسسسة دمعيسسسسسسة ال –السياسسسسسسسام والسسسسسسةظم الصسسسسسسحية
 .7005 –الكاهرئ –الصحية 

اإلنفمممممماق  –ياسسسسسسسميش ف سسسسسسري ياسسسسسسسيش الاإلسسسسسسري  -4
الصحي العام فمي مصمر : إمكانيمة تطبيمق نيمج 

رسسسالة مادسسستير  -التمويممل القممائم لمممي النتممائج 
 ليسسة اإل تصسساد والعلسسوم السياسسسية  –ويسسر مة سسورئ 

 . 7046 – سم اإل تصاد  –
حصمماءات وقوالممد  -د تقممارير ونشممرات وار

 وبيانات :معمومات 
اإلةسسسسساش ل أرواح  سسسسسال المةظمسسسسة العر يسسسسة لحكسسسسسوض  -4

تقرير المنظمة المصرية لحقوق اإلنسمان –لثمسش
 –ف رايسسسسسر  –حمممممول الواممممم  الصمممممحي لمصمممممر 

7007. 
تكريسسسسسسسسر اإلتداهسسسسسسسسام اإل تصسسسسسسسسادية اإلسسسسسسسسستراتيدية  -7

إقتصمممماديات الصممممحة فممممي مصممممر فممممي  –7046
 -مرحمة اإلنتقال  وحتي اآلن   الفصل التاس   

 –الكساهرئ  -مر ز الدراسام اإلستراتيدية  ادهرام
7046  . 

 اعسسسدئ  ياةسسسام المكسسسر اإل ليمسسسي لمةظمسسسة الصسسسحة  -6
 .7046 –العالمية  الكاهرئ 

 شبكة المعمومات الدولية:  -ه
مو سسه دريسسدئ الدزيسسرئ  – سس  ة المعلومسسام الدوليسسة  -4

 – 9/7/7046السعودية في 
www.al-jazirah.com/2016/20160-

209/fe8.htm. 

 – 7/47/746 سسسسس  ة المعلومسسسسسام الدوليسسسسسة فسسسسسي  -7
مو سسسه ال ةسسسك السسسدولي :  اعسسسدئ  ياةسسسام الحسسسسا ام 

 الكومية التا عة لمةظمة الصحة العالمية.
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