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 صالملخ
 

 
 

لرضشتتتيي يم  نفر تلرو  ين ايث لإليهلدلت 2017لروضتتتل لري رو روةلهل لر تتتام ر      يستتتض هذ  ال لرضره ه الهدف العام: .1

 وكارك لرهأسي ريم ولريولةنم لري ضيدل ولألوليه لري ريم وأيضً  لرديون ولرضبهع ت.

 لإلدلهلض  لرا تتتتتتتول ع ن لربي ن ت ين ي تتتتتتت ده   لألوريم و و لردلرهل لري ريمم بهن يي لرنو   لري رو لريوادم  المنهجية: .2

دلرهل  لر  يم ر  تتتتيدرمم لإلدلهللر  يم ر يخضبهلت وبنوك لرد م  لإلدلهلم لألوريملر  يم ر هع يم  لإلدلهللر  يم ر يستتتتضشتتتتفي تم 

ض  لرضارق ين دقم لربي ن ت ب رهجوع إرن أكثه ين ي تتتتتتتتده ر بي ن ت ايث يخ ةن لر ولة  لر  يمم دلرهل شتتتتتتتترون لريووفين 

 .ولر يل ع ن ضا ي ه  ر خهوج ب رنض ري ولرضو ي ت وخ  م لردلرهل لري ريم

 شيكل رجييل لري  ده 3.5هف لردواله ض  لعضي د س ه  

 $.مليون  8.9 شيكل أي ي  ي  دل مليون  31 بي  ير ه  ب غ إجي رو إيهلدلت وةلهل لر امررد  النتائج: .3

 لر ام.ين إجي رو إيهلدلت وةلهل %34.4بنسبم  تأع ن يسضوى إيهلدل دلهل لر  يم ر يسضشفي تلإل تايث شك 

 لرضشتتتتتتتتتيي يم ي  ير هبنفر ت لرم و $ ضره ب  مليون  13.6ي  ي  دلشتتتتتتتتتيكل  مليون  47.9 لرنفر ت لرهأستتتتتتتتتي ريمب يت قييم 

ين  %35.1بنستتتتتتبم  إنف ققييم  ع وأ  لر الج ب رخ هجايث شتتتتتتكل بند $  مليون  113ي  ي  دل شتتتتتتيكل ي يون  396.5

  نفر ت.لإلجي رو لرك و ر

شتتتتتتتيكل اولرو  مليون  6.3وكارك ب غ ه تتتتتتتيد ديون وةلهل لر تتتتتتتام ردى شتتتتتتتهك ت لرضخيين ولأل هلد اضن ض ه خ  اولرو 

شتتتتتتتتتتتتتيكل ي   مليون  89 $)خ ص ب راولدث ول  تتتتتتتتتتتتت ب ت لر يل ولأل هلد لر  ديينر. وب يت لرضبهع ت اولرو مليون 1.8

 $. 25.562.107 ي  دل

ين نفر ضه  لرضشتتتيي يم و ال % 7.9ضبين لرنض ري أن ي دل إيهلد وةلهل لر تتتام شتتتكل ي  نستتتبض   االســتنتاجات والتوصــيات: .4

 يضط ب ضو يه دع  ي رو ر وةلهل كو ضرو  بخدي ضه  ب رشكل لأل ضل.
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 مقدمة

 
وةلهل لر تتام لرضره ه لري رو ر ي د  تتدوهض ضبه لري  وي ت لري ريم ين يروي ت لر يل لالستت ستتيم  و وةلهل لر تتامم ايث 

 اه لريها م   و ولكبيهًل  إيهلدلت ونفر ت لريستتتتتتتتضشتتتتتتتتفي ت ولرهع يم لألوريم ولريهلكة لإلدله م لنج ةلً  شتتتتتتتت يالً  2017ر    

لراهجم لرضو ي يشتتتتتتتته  لررط ع لر تتتتتتتتاو ين أةي ت يضض ريم نضيجم ر ا تتتتتتتت ه لر تتتتتتتتهيونو لرخ نق وق م لريولهد وضشتتتتتتتتضت 

 .عدل أ يه  لر دولن لإلسهلري و لريضول ل ع ن أبن ء ش بن ي  ده   وة  دل لرا جم لر ايم ألسب ب 

 

   مونفر ضه  لرضشتتتتتيي ي ,$مليون  8.9ي  ي  دل .شــــي ل 31,267,882 وين ستتتتتي ق لرضره ه يضضتتتتتا أن إيهلدلت وةلهل لر تتتتتام ب يت

م ولرديون لرييه $ مليون  13.6ي  ي  دل شـــــي ل 47,916,540   روولرهأستتتتتتتي  $113,301,497ي  دل  شييي ما    396,555,240
 .$25.562.107ي  ي  دل شي ل  89,467,375ولرضبهع ت  ،1,226,128$ي  ي  دلشي ل 4,291,449  يسددل
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 م: 2017خالل عام النقديةاإليرادات  أواًل: 
 للوزارة : العامة اإليرادات النقدية.1

 م يوةعم اسب لرهس  لربي نو لرض رو: $8,933,680ي  ي  دل شي ال"31,267,882 لر    ال روةلهل لر ام  لرنرديمب غ إجي رو لإليهلدلت 

 
 

 اإليرادات الع  ة لوزارة الصحة نسبة توزيع(يوضح 1شما)

 ".ك يم   سطين ضنييم لرروى لربشه مم لر يدرمم "وضشيل *أخرى 

ث   %30.6بنسبم  لرضخيين لر اوو  يه   2017 و لر     %34.4أع ن ي دل إيهلد بنسبم  لالدلهل لر  يم ر يسضشفي ت تايث شك  
 لرض رو:كي   و يوضا ب رجدول % 26.6بنسبم  لرهع يم لالوريم

 2017لع م وزارة الصحة  تإيرادا( توزيع إجم لي 1جدول رقم )

 الب  ن

2015 2016 2017 

 % الق مة % الق مة % الق مة

 35.4 10,976,896 34.0 9,533,844 الع  ة للمستشف  تاإلدارة 
10,771,057 

34.4 

 26.6 8,322,615 25.1 7,787,172 28.1 7,871,244 اإلدارة الع  ة للرع ية األول ة

 30.6 9,578,795 29.8 9,249,351 33.0 9,254,330 التأ  ن الصحي

*اإلدارة الع  ة للشؤون 

 اإلدارية والم ل ة
996,884 3.6 2,584,594 8.3 2,032,562 6.5 

 0.6 172,795 0.5 151,865 0.5 148,360 تنم ة القوى البشرية

 1.2 360,097 0.9 277,593 0.8 218,788 اإلدارة الع  ة للص دلة

 0.1 29,961 0.04 12,530 0.1 14,321 كل ة فلسط ن

 100 31,267,882 100.0 31,040,001 100 28,037,770 اإلجم لي

$ 7,577,776 - 8,389,189  8,933,680   

حسابات نهائية ( –دائرة المالية )حوادث طرق –مزاودات –رسوم المناقصات والعطاءات  -الخدمات المساندة ":تشملوالمالية اإلدارية  ن*اإلدارة العامة للشؤو  

 "ولرضهلخيص لإلج ةل-لسضهدلد هولضب–يضفهق ت –ة  دل  و لرضوه د           
 

26.6, الرعاية األولية

30.6, التأمين الصحي

6.5, الشؤون االدارية والمالية

1.9, أخرى
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 (3):للرعاية األولية لإلدارة العامة لنقديةا اإليرادات.2
ي   2016لر    ك نت  و   بيني لر  يم.ين إجي رو لإليهلدلت  % 26.6 شيكاًلم وبنسبم8,322,615   لألوريمب غ إجي رو إيهلدلت لرهع يم  

 لرض رو: و يوةعم اسب لرجدول  م كي شيكالً  7,787,172   هقيمت

 

 اإلدارة الع  ة للرع ية األول ة إيرادات (2جدول )

 الب  ن
2015 2016 2017 

 % الق مة % الق مة % الق مة

 76.4 6,361,915 75.7 5,894,262 78.9 6,208,964 إيرادات الع  دات

 0.5 45,070 0.7 53,680 0.4 32,400 القو س ون الطبي

 23.0 1,915,630 23.6 1,839,230 20.7 1,629,880 فحص النظر

 100 8,322,615 100 7,787,172 100.0 7,871,244 اإلجم لي

$ 2,013,106  2,104,641  
      

2,377,890        
  

 
    تدخاألول ة حسب ال الصح ة إيرادات الرع ية توزيع  ( 3جدول )

 الخد ة
2015 2016 2017 

 % الق مة % الق مة % الق مة

 78.5 4,993,213 78.2 4,608,159 80.3 4,988,182 صرف دواء

 6.6 418,955 6.3 369,437 5.9 363,737 أسن ن

 5.7 362,804 6.3 372,097 4.6 287,900  ختبرات**

 2.1 135,693 1.9 111,479 2.3 144,868 تنظ م أسرة

 4.7 300,822 5.7 334,553 4.1 255,648 زي رة التمريض

 2.4 150,824 1.7 98,537 2.7 168,629 أخرى *

 NIS 6,208,964 100 5,894,262 100 6,362,311 100اإلجم لي

         1,817,803              1,593,044 - 1,587,970 اإلجم لي $

 ر كسهم لرضهلس وندضر ه ه طبيمم عالج طبي وم ع يمم   امطبيبم م يضفهق تم كشف شه دل ضط يي تأش مم )وضشيل أخهى * 
 يخضبهلت وضشيل "يخضبه لر ام لر  يم". ** 

 ين إجي رو لإليهلدلت ين  ال لربند. % 78.5شيكاًلم 4,993,213برييم أع ن ي دل إيهلدلت ض  ضسجي   ع ن بند  هف دولء  -
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 (4):للمستشفياتاإليرادات النقدية 

 و  شي الً  10,976,896 ك نتبيني   ين إجي رو لإليهلدلت %34.4وبنسبم  شي ال"،10,771,057   لررط عب يت إيهلدلت يسضشفي ت 
 .2016لر    

 

 حسب المستشفى:اإليرادات النقدية  ❖
 لرض رو:كي   و يوضا  و لرجدول  %36.3بنسبم  إيهلدايث شك ت  . لرشف ء أع ن قييم 

 

 2017 ق رن  ع الع م  إيرادات المستشف  ت حسب المستشفى ع( توزي4جدول )
 

 المستشفى

2015 2016 2017 

 % الق مة % الق مة % الق مة

 36.3 3,908,528 38.0 4,166,927 37.3 3,551,758 م. الشف ء

 17.7 1,904,489 18.9 2,070,253 19.5 1,854,404 م. األوروبي

 12.1 1,304,777 11.5 1,261,531 12.6 1,202,100 م. ن صر

 8.3 892,471 6.6 728,809 7.5 719,297 م. األقصى

 7.9 856,123 7.2 789,857 6.3 596,720 م. االندون سي

 4.2 447,838 3.8 415,893 4.3 407,594 م. النج ر

 4.5 484,526 4.2 464,414 4.2 403,894 م. الع ون

 2.0 212,330 1.8 198,282 1.8 176,288 م. ب ت ح نون

 1.0 102,401 1.2 135,367 0.9 85,386 م. النصر

 2.6 283,780 2.9 313,496 2.8 264,550 م. الرنت سي

 2.5 270,682 2.6 287,363 2.0 187,932 م. تا السلط ن

 0.9 91,697 1.2 134,363 0.8 76,223 م. الدرة

 0.1 11,415 0.1 10,341 0.1 7,698 م. النفس ة

 NIS 9,533,844 100.0 10,976,896 100.0 10,771,057 100اإلجم لي

 - 3,077,445 - 2,966,729 - 2,438,323 $اإلجم لي
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 إيرادات التأمين الصحي:. 3

 .لإليهلدلت لر  يم ين إجي رو % 30.6 م وبنسبمشي الً  9,578,794ب غ إجي رو إيهلدلت لرضخيين 

 
 إيرادات التأ  ن الصحي يوضح توزيع (5) جدول

 % التأ  ن الصحي السنة

 28.7 2,749,278 الربع األول

 17.3 1,659,764 الربع الث ني

 22.4 2,146,481 الربع الث لث

 31.6 3,023,271 الربع الرابع

 NIS 9,578,794 100.0اإلجم لي

 -  2,736,798 اإلجم لي $

 
 (5)األخرى لوزارة الصحة:  اإليرادات النقدية. 4

 لرض رو:ي   و يوضا لرجدول ك ً شي ال 2,595,415   ب يت لإليهلدلت لرنرديم لألخهى ر وةلهل ي  قييض 

 

 األخرى لوزارة الصحة النقدية توزيع اإليرادات (6جدول )

 

 الخد ة
2015 2016 2017 

 الق مة الق مة الق مة

 2,032,562 2,584,594 996,884 والم ل ةاإلدارة الع  ة للشؤون اإلدارية 

 172,795 151,865 148,360 تنم ة القوى البشرية

 360,097 277,593 218,788 اإلدارة الع  ة للص دلة

 29,961 12,530 14,321 كل ة فلسط ن

 NIS 1,378,353 3,026,582 2,595,415اإلجم لي 

 741,547 817,995 352,520 اإلجم لي $
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 :م2017–النفقات التشغيلية خالل العام  ثانيًا:
 

اسب لرجدول م يوةعم مليون$ 113أي ي  ير هب شي الً  396,555,240   لريد وع ت لرف  يم روةلهل لر ام  و قط ع غةل ب غ إجي رو
 لرض رو:

 2017- 2016-2015 الم ل ة عن سنة واألوا رالموازنة المعتمدة حسب  المدفوع ت الفعل ة لوزارة الصحة( توزيع 7جدول رقم )

 الب  ن
2015 2016 2017 

 % الق مة % الق مة % الق مة

 26.1 103,413,907 46.9 298,317,258 45.8 256,804,292 (6الرواتب واألجور )

 35.1 139,271,260 27.7 176,130,334 27.5 154,070,735 العالج ب لخ رج*

 24.3 96,395,656 15.5 98,289,972 16.8 93,888,569 أدوية

 4.7 18,686,276 3.3 21,012,518 3.5 19,438,401  هم ت طب ة  ستهلمة

 1.7 6,590,438 1.0 6,177,937 1.0 5,782,879 أغذية

 2.0 7,743,807 1.2 7,603,702 1.2 6,540,291  واد  ختبرات

 1.8 7,310,534 1.2 7,530,819 1.4 7,656,960 عقود التنظ ف

 1.7 6,694,289 1.4 8,922,305 0.2 1,294,320 و   هكهرب ء 

 0.4 1,413,392 0.2 1,098,364 0.2 969,921  ص ريف وس ئط نقا

 0.4 1,742,933 0.6 3,589,262 1.3 7,172,785 ص  نة وإصالح ت

 0.4 1,564,954 0.3 2,140,819 0.3 1,535,560 المحروق ت

 0.2 955,274 0.1 929,838 0.2 1,328,240 قرط س ه و طبوع ت

 0.2 692,135 0.0 84,014 0.2 1,075,917 بريد وبرق وه تف

 0.3 1,184,625 0.2 1,403,656 0.2 945,749 اإليج رات

 0.2 705,931 0.2 1,046,604 0.2 1,011,672  واد ولوازم الوزارة

 0.1 548,838 0.1 641,009 0.0 243,663 غ زات طب ة

 0.4 1,414,445 0.1 505,624 0.1 615,200 ألبسة وأقمشة

 0.01 20,730 0.0 147,854 0.0 57,995  م فآت لغ ر الموظف ن

 0.00 0 0.0 0 0.0 0 السفر في  هم ت رسم ة

 0.01 23,801 0.0 49,344 0.0 37,544 بدل تنقا خ ص ب لعما

 0.01 32,908 0.0 26,807 0.0 6,485 ض  فة وفود نثرية

 0.00 0 0.0 0 0.0 0 حفالت

 0.03 125,165 0.0 8,675 0.0 6,220 ض  فة بوف ه الوزارة

 0.01 23,942 0.0 15,450 0.0 2,250 إعالن ت

 0.00 0 0.0 0 0.0 0 البعث ت العلم ة والدورات

 NIS 560,485,648 100.0 635,672,165 100.0 396,555,240 100اإلجم لي

          113,007,883     171,803,288 - 143,346,713 اإلجم لي$

 
 .%50تم احتساب الرواتب واألجور للعام الحالي على نسبة صرف  مالحظة/*

  



 

 

   

11 

 
 :من األدوية والمهمات المستهلكةالمنصرفة نفقات اإلدارة العامة للصيدلة 

يوضا ب رجدول كي   و م $مليون  22.2ي  ير هب شي الً  96,395,656 أخرى لألدويم ع ن لريسضشفي ت ولرهع يم وجه ت  ب غ إجي رو إنف ق
 :لرض رو

 (7) إلى المستشف  ت والرع ية األول ة و راكز أخرى ( المنصرف  ن األدوية8جدول رقم )

 % اإلجمالي المركز الصحي

 14.2 13,719,759 المستشف  ت

 4.4 4,253,190 الرع ية األول ة

 0.7 678,188 جه ت أخرى ت بعة لوزارة الصحة

 80.7 77,744,520 لوزارة الصحة جه ت غ ر ت بعة

 NIS 96,395,656 100اإلجم لي 

 - 22,212,721 $اإلجم لي 

ي   شي الً  18,686,276 أخهى  وكارك ب غ إجي رو إنف ق لريهي ت لرطبيم لريسضه كم ع ن لريسضشفي ت ولرهع يم وجه ت •

 :كي   و يوضا ب رجدول لرض رو دوالر مليون  5.3ير هب 

 (7) وأخرى ( المنصرف  ن المهم ت الطب ة إلى المستشف  ت والرع ية األول ة 9جدول رقم )

 % اإلجمالي المركز الصحي

 89.2 16,673,356 المستشف  ت

 8.7 1,624,518 الرع ية األول ة

 1.1 209,094 جه ت أخرى ت بعة لوزارة الصحة

 1.0 179,309 جه ت غ ر ت بعة لوزارة الصحة

 NIS 18,686,276 100اإلجم لي 

 - 5,368,943 $اإلجم لي 

 

 للمختبرات:نفقات اإلدارة العامة 

 2,212,516ي  ي  دل  شي ل 7,743,807 أخهى ب غ إجي رو إنف ق يولد لريخضبهلت ع ن لريسضشفي ت ولرهع يم وجه ت  •

 لرض رو:كي   و يوضا ب رجدول  $ مليون 
 (9)أخرى ( المنصرف  ن المختبرات إلى المستشف  ت والرع ية األول ة و راكز 10جدول رقم )

 
 
 
 
 
 

 % اإلجم لي المركز الصحي

 75.1 5,815,463 المستشف  ت

 5.0 384,499 الرع ية األول ة

 15.1 1,170,689 المركزي

 0.6 49,454 الصحة الع  ة

 4.2 323,702 خ رج ة جه ت

 NIS 7,743,807 100 اإلجم لي

 - 2,212,516 $اإلجم لي 
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 : م2017  –النفقات الرأسمالية خالل العام  ثالثًا .

كي   و يوضام اسب $ 13,690,540ي  ي  دل  شي الً  47,916,540 روةلهل لر ام 2017ب يت لرنفر ت لرهأسي ريم عن ع   
 لرجدول لرض رو:

 

 (5) 2017 الع م( النفق ت الرأسم ل ة لوزارة الصحة خالل 11جدول رقم )

 اإلجم لي التبرع ت  دفوع ال  ركزي البند الم لي

 3,649,361 3,591,414 57,947 ح سوب وتوابعه

 35,461,066 35,401,709 59,357 أدوات وأجهزة  هن ة  تخصصة

 7,673,933 7,612,887 61,046 األث ث

 419,757 - 419,757 إصالح ت رأسم ل ة

 712,773 - 712,773 أخرى 

 NIS 1,310,880 46,606,010 47,916,890اإلجم لي

 13,690,540 13,316,003 374,537 $اإلجم لي

 

 م:2017 –ديون وزارة الصحة للعام  رابعًا .
 

 (5) 2017 سددة لوزارة الصحة خالل الع م  ( الديون الغ ر12جدول رقم )

 الغ ر  سدد تعهدات شرك ت التأ  ن التسديدات اإلعف ءات المط لب ت الب  ن

 754,400 220,100 256,273 301,627 1,532,400 حوادث الطرق

 57,650 28,050 81,530 8,070 175,300 إص بة العما

 3,479,399 737,820 107,325 257,535 4,582,079 المرضى الع دي ن

 NIS  6,289,779 567,232 445,128 985,970 4,291,449المجموع

 1,226,128 281,706 127,179 162,066 1,797,080 المجموع $

 
 , $127,179ي ير هب شي ل445,128, وب يت لرضسديدلت $ 1,797,080ما يقارب شيكل6,289,779   لريط رب ت إجي روب غ 

 . $ 1,226,128ي  ي  دل  شي ل 4,291,449, ولرديون لرييه لريسددل  $127,179ي  ير هب  شي ل567,232 ولإلعف ءلت
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 خامسُا. التبرعات 
  كي   و يوضا 2017خالل لر    دوالر   ل ون 25.5 ي  ير هبشي ل  89,467,375ب غ إجي رو لرضبهع ت لريسض يم ر  را وةلهل لر ام 

 ب رجدول لرض رو:

 (5) م2017( يوضح التبرع ت المستلمة خالل الع م 13جدول رقم )

 % الق مة البند

 15.86 14,191,930 أدوية

 3.82 3,420,106 طب ة  ستهلمة هم ت 

 39.57 35,401,709 أدوات وأجهزة  هن ة  تخصصة "األجهزة الطب ة واألدوات الجراح ة "

 26.68 23,866,216 المحروق ت

 0.09 83,530 غ زات وأجهزة   م ن م ة

 8.51 7,612,887 األث ث

 0.12 109,920 أغذية

 0.85 759,842  واد  ختبرات

 4.01 3,591,414 "األجهزة المهرب ئ ة والح سوب " ح سوب وتوابعه

 0.11 102,181  طبعة و  طبوع ت

 0.25 225,033 ألبسة وأقمشة

 0.11 100,404  واد النظ فة

 0.00 2,204 قرط س ة 

 NIS 89,467,375 100اإلجم لي

                     25,562,107            اإلجم لي $
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