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 صالملخ
 

 
 

 نف لتتيو  من حيث تإليذتدتت  2018تيوضتتتتم تي ليز يو تلص تيلتتتت   ي هل   يستتتت هذا الت تي  ذ ذ الهدف العام: .1

 تي شغي ي  وكليك تيذأس ليي  وتي وت ن  تي ه  دص وتألوتمذ تي ليي  وأيضًل تيديون وتي بذعلت.

تم تي لتتتتوى ع ب تيبيلنلت من ملتتتتلدلال تألويي  واز تيدتلذص تي ليي   لذنلم  تينلل  تي ليز تي وحد   المنهجية: .2

تيهلم   تإلدتلصتيهلم  ي  خ بذتت وبنوك تيد    صتإلدتل   تألويي تيهلم  ي ذعلي   تإلدتلصتيهلم  ي  ستتتتت شتتتتتفيلت   تإلدتلص

تم تي   ق من دق  تيبيلنلت بليذجوع إيب أكثذ حيث دتلذص مخل ن تي وت   تيهلم   دتلذص شئون تي وظفين  ي ليدي  

 .وتيه ل ع ب ت  ي هل ي خذوج بلين لل  وتي وصيلت من ملدل ي بيلنلت وخلص  تيدتلذص تي ليي 

 .شيكل يج يم تي للدل 3.6والل تم تع  لد سهذ صذف تيد

 $.مليون  7 شيكل أي مل يهلدى مليون  25.4مل ي للب  ل غ إج ليز إيذتدتت و تلص تيل  ي د النتائج:  .3

 من إج ليز إيذتدتت و تلص تيل  .%35.7حيث شك ت تإلدتلص تيهلم  ي  س شفيلت أع ب مس وى إيذتدتت لنسب  

تي شتتتتتتتتغي ي  مل نف لت تي  و $ ت ذ بل مليون  4.2 شتتتتتتتتيكل مل يهلدى مليون  15.3 تينف لت تيذأستتتتتتتت ليي ل غت قي   

لنستتب   إنفلققي    تيهالج بليخللج أع زحيث شتتكل لند $  مليون  125 مل يهلدى شتتيكلم يون  450.5 ي للب

  نف لت.تإلج ليز تيك ز يمن  45.9%

شتتتتتيكل  مليون  3.8وكليك ل غ لصتتتتتيد ديون و تلص تيلتتتتت   يدى شتتتتتذكلت تي ىمين وتأل ذتد ح ب تلل خ  حوتيز 

 مليون  99.8 $)خلص بلي وتدث وإصلبلت تيه ل وتأل ذتد تيهلديين(. وب غت تي بذعلت حوتيز مليون 1حوتيز 

 $. مليون  27.7 شيكل مل يهلدى

من نف لتهل تي شغي ي  % 5.6تبين تين لل  أن مهدى إيذتد و تلص تيل   شكل مل نسب    االستنتاجات والتوصيات: .4

 والت ي ط ب تو يذ دعم مليز ي و تلص كز ت و  بخدملتهل بليشكل تأل ضل.
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 مقدمة

 
و تلص تي  ذ ذ تي ليز ي يهد صدولته بذ تي ه وملت تي ليي  من م وملت تيه ل تالسلسي   ز و تلص تيل    حيث 

  ز ظلكبيذًت  إيذتدتت ونف لت تي ستت شتتفيلت وتيذعلي  تألويي  وتي ذتكد تإلدتل   تنجل تً  شتتلمالً  2018تيلتت   يهل  

ت م  ليي  ن يج  ي  لتتتتلل تيلتتتتهيونز تيخلنق وق   اله تي ذح   تي ذج  تي ز يهيشتتتتهل تي طلع تيلتتتت ز من أ مل

تي وتلد وتشتت ت ملتتلدلال و  لدص تي لج  تيلتت ي  ألستتبلب عدص أا هل تيهدوتن تإلستتذتلي ز تي  وتصتتل ع ب ألنل  

 .شهبنل

 

ونف لتهل   $مليون  7. مل يهلدىشيكل 25,439,928 ومن سيلق تي  ذ ذ ي ضح أن إيذتدتت و تلص تيل   ل غت
مل يهلدى شـــيكل 15,324,015 وتيذأستتتت ليز  $ 125,149,311يهلدى  شييل ما   450,537,518   تي شتتتتغي ي 

 99,893,655وتي بذعلت  ،1,079,918$مل يهلدىشيكل  3,887,706   وتيديون تيغيذ مسددص $ مليون  4.2
 .$27.748.238مل يهلدى شيكل 
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 م: 2018خالل عام النقديةاإليرادات  أواًل: 

 العامة للوزارة : اإليرادات النقدية.1
  مو ع  حسب تيذسم تيبيلنز $7,066,647مل يهلدى شيكال"25,439,928  تيهل الت يو تلص تيل    تين دي ل غ إج ليز تإليذتدتت 

 تي ليز: 

 
 

ااإليراداتاالع  ةالوزارةاالصحةانسبةاتوزيع(يوضحا1ش م)

ا".ك ي    سطين تن ي  تي وى تيبشذ    تيليدي   "وتش ل *أخرى 

و  يهل تي ىمين تيل ز لنسب   2017 ز تيهل   %34.4حيث شك ت تالدتلص تيهلم  ي  س شفيلت أع ب مهدى إيذتد لنسب   
 تي ليز:ك ل او موضح بليجدوى % 26.6ثم تيذعلي  تالويي  لنسب   30.6%

 2018وزارةاالصحةالع ماات(اتوزيعاإجم لياإيرادا1جدولارقما)

 البل ن
 2018ا2017 2016

 % القلمة % القلمةا% القلمة

 35.7 9,090,545 34.4 10,771,057 35.4 10,976,896 اإلدارةاالع  ةاللمستشفل ت

 27.1 6,904,102 26.6 8,322,615 25.1 7,787,172 اإلدارةاالع  ةاللرع يةااألوللة

 31.2 7,930,969 30.6 9,578,795 29.8 9,249,351 التأ لناالصحي

*اإلدارةاالع  ةاللشؤونا

 الم للة
2,584,594 8.3 2,032,562 6.5 1,159,568 4.6 

 0.1 35,460 0.6 172,795 0.5 151,865 تنملةاالقوىاالبشرية

 1.1 280,133 1.2 360,097 0.9 277,593 اإلدارةاالع  ةاللصلدلة

 0.2 39,151 0.1 29,961 0.04 12,530 كللةافلسطلن

 100 25,439,928 100 31,267,882 100 31,040,001 اإلجم لي

$ 8,389,189 - 8,933,680 - 7,066,647 - 

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

 نهائية (

 "وتي ذتخيص تإلجل ص-تس ذدتد لوتتب–م فذقلت –  لدص  ز تي ول د           
 

35.7; مستشفيات

27.1; الرعاية األولية

31.2; التأمين الصحي

4.6; الشؤون المالية 1.4; أخرى
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 :للرعاية األولية لإلدارة العامة لنقديةا اإليرادات.2
كلنت  ز تيهل   للين  تيهلم .من إج ليز تإليذتدتت  % 27.1 شيكاًل  وبنسب 6,904,102 تألويي   ل غ إج ليز إيذتدتت تيذعلي   

   ك ل از مو ع  حسب تيجدوى تي ليز:شيكالً  8,322,615   هقيمتمل  2017

 

ااإلدارةاالع  ةاللرع يةااألوللةاإيراداتا(2جدولا)

 البل ن

 2018ا2017 2016

 %االقلمة % القلمة %االقلمة

 76.4 5,273,105 76.4 6,361,915 75.7 5,894,262 إيراداتاالعل دات

 0.5 35,300 0.5 45,070 0.7 53,680 القو سلوناالطبي

 20.8 1,437,110 23.0 1,915,630 23.6 1,839,230 فحصاالنظر

 100.0 6,904,102 100 8,322,615 100 7,787,172 اإلجم لي

$ 2,104,641 - 2,377,890 - 1,917,806  - 

 
ا  تادخاألوللةاحسباالاالصحلةاإيراداتاالرع يةاتوزيعاا(ا3جدولا)

االخد ة
2016 2017 2018 

 %االقلمة %االقلمة %االقلمة

 73.4 3,986,716 78.5 4,993,213 78.2 4,608,159 صرفادواء

 8.7 474,868 6.6 418,955 6.3 369,437 أسن ن

 6.9 373,620 5.7 362,804 6.3 372,097  ختبرات**

 2.5 133,097 2.1 135,693 1.9 111,479 تنظلماأسرة

 4.9 266,848 4.7 300,822 5.7 334,553 زي رةاالتمريض

 3.6 196,543 2.4 150,824 1.7 98,537 أخرىا*

 NIS 5,894,262 100 6,362,311 100 5,431,692 100اإلجم لي

 - 1,593,044 اإلجم ليا$
            

1,817,803        
- 1508803 - 

  كسذ  تي ذتسلوند(ت لل ذ طبي   عالج طبيهز  علم    ص  طبيب    م فذقلت  كشف شهلدص تطهي لت)أشه   وتش ل أخذى * 
 ** مخ بذتت وتش ل "مخ بذ تيل   تيهلم ". 

 من إج ليز تإليذتدتت من الت تيبند. % 73.4شيكاًل   3,986,716ب ي   أع ب مهدى إيذتدتت تم تسجي   ع ب لند صذف دوت   -
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 للمستشفيات:اإليرادات النقدية 

 10,771,057 كلنتلين ل  من إج ليز تإليذتدتت %35.7وبنسب   شيكال"،9,090,545 تي طلع  ل غت إيذتدتت مس شفيلت 
 .2017 ز تيهل   شيكالً 

 

 حسب المستشفى:اإليرادات النقدية  ❖
 ك ل او موضح  ز تيجدوى تي ليز:% 34حيث شك ت  . تيشفل  أع ب قي   إيذتد لنسب  

ا

 2018 ق رنا عاالع مااإيراداتاالمستشفل تاحسباالمستشفىاع(اتوزي4جدولا)

 

 المستشفى

2016 2017 2018 

 % القلمة %االقلمة %االقلمة

 34.0 3,092,979 36.3 3,908,528 38.0 4,166,927 م.االشف ء

 18.9 1,716,211 17.7 1,904,489 18.9 2,070,253 م.ااألوروبي

 12.5 1,136,392 12.1 1,304,777 11.5 1,261,531 م.ان صر

 8.8 796,977 8.3 892,471 6.6 728,809 م.ااألقصى

 7.9 714,861 7.9 856,123 7.2 789,857ام.ااالندونلسي

 4.4 397,073 4.2 447,838 3.8 415,893 م.االنج ر

 4.5 410,927 4.5 484,526 4.2 464,414 م.االعلون

 2.1 188,077 2.0 212,330 1.8 198,282 م.ابلتاح نون

 1.2 109,620 1.0 102,401 1.2 135,367 م.االنصر

 2.9 265,148 2.6 283,780 2.9 313,496 م.االرنتلسي

 1.9 170,496 2.5 270,682 2.6 287,363 م.اتماالسلط ن

 0.9 80,737 0.9 91,697 1.2 134,363 م.االدرة

 0.1 11,047 0.1 11,415 0.1 10,341 م.االنفسلة

 NIS 10,976,896 100.0 10,771,057 100 9,090,545 100اإلجم لي

 - 2,525,151 - 3,077,445 - 2,966,729 $اإلجم لي
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 إيرادات التأمين الصحي:. 3

 تإليذتدتت تيهلم . من إج ليز % 31.2   وبنسب شيكالً  7,930,969ل غ إج ليز إيذتدتت تي ىمين 

 
اإيراداتاالتأ لناالصحيايوضحاتوزيعا(5)اجدول

 %االتأ لناالصحي السنة

 26.0 2,062,275االربعااألول

 14.8 1,177,214 الربعاالث ني

 22.1 1,751,851 الربعاالث لث

 37.1 2,939,629االربعاالرابع

 NIS 7,930,969 100.0اإلجم لي

   2,203,047 اإلجم ليا$

 
 األخرى لوزارة الصحة:  اإليرادات النقدية. 4

 ك ل او موضح تيجدوى تي ليز: ً شيكال 1,514,312 ل غت تإليذتدتت تين دي  تألخذى ي و تلص مل قي     

 

ااألخرىالوزارةاالصحةاالنقديةا(اتوزيعااإليرادات6جدولا)

 

 الخد ة
2016 2017 2018 

 القلمة القلمة القلمة

 1,159,568 2,032,562 2,584,594 اإلدارةاالع  ةاللشؤوناالم للة

 35,460 172,795 151,865 تنملةاالقوىاالبشرية

 280,133 360,097 277,593 اإلدارةاالع  ةاللصلدلة

 39,151 29,961 12,530اكللةافلسطلن

 NIS 3,026,582 2,595,415 1,514,312اإلجم ليا

 420,642 741,547 817,995ااإلجم ليا$
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 :2018–النفقات التشغيلية خالل العام ثانيًا: 
حسب تيجدوى   مو ع  مليون$ 125أي مل ي للب  شيكالً  450,537,518  تي د وعلت تيفه ي  يو تلص تيل    ز قطلع غدص ل غ إج ليز

 تي ليز:

ا2018-2017-ا2016االم للةاعناسنةاواألوا رالموازنةاالمعتمدةاحسبااالمدفوع تاالفعللةالوزارةاالصحة(اتوزيعا7جدولارقما)

 البل ن
2016 2017 2018 

ا%االقلمةا%االقلمةا%االقلمة

 24.5 110,345,389 26.1 103,413,907 46.9 298,317,258ا*الرواتباواألجورا

 45.9 206,588,450 35.1 139,271,260 27.7 176,130,334 العالجاب لخ رج

 16.7 75,103,731 24.3 96,395,656 15.5 98,289,972 أدوية

 4.5 20,148,631 4.7 18,686,276 3.3 21,012,518  هم تاطبلةا ستهل ة

 0.7 3,326,550 1.7 6,590,438 1.0 6,177,937 أغذية

 2.1 9,245,503 2.0 7,743,807 1.2 7,603,702  وادا ختبرات

 0.8 3,816,626 1.8 7,310,534 1.2 7,530,819 عقوداالتنظلف

 2.2 9,879,506 1.7 6,694,289 1.4 8,922,305 كهرب ءاو ل ه

 0.5 2,053,996 0.4 1,413,392 0.2 1,098,364  ص ريفاوس ئطانقم

 1.1 4,862,270 0.4 1,742,933 0.6 3,589,262 صل نةاوإصالح ت

 0.1 470,497 0.4 1,564,954 0.3 2,140,819 المحروق ت

 0.1 625,109 0.2 955,274 0.1 929,838 قرط سلهاو طبوع ت

 0.3 1,280,041 0.2 692,135 0.0 84,014 بريداوبرقاوه تف

 0.1 638,521 0.3 1,184,625 0.2 1,403,656 اإليج رات

 0.1 646,449 0.2 705,931 0.2 1,046,604  واداولوازماالوزارة

 0.1 586,382 0.1 548,838 0.1 641,009 غ زاتاطبلة

 0.1 572,499 0.4 1,414,445 0.1 505,624 ألبسةاوأقمشة

 0.1 347,368 0.1 226,546 0.04 248,130ا**أخرى

 100 450,537,518 100 396,555,240 100 635,672,165اNISاإلجم لي

 -  125,149,311 -  113,007,883 -  171,803,288 اإلجم لي$

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

   بند أخرى يشمل مشروع تقليص قوائم االنتظار واعالنات وضيافة بوفيه ونثرية ومكافآت لغير العاملين** 
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 نفقات اإلدارة العامة للصيدلة المنصرفة من األدوية والمهمات المستهلكة:

  ك ل او موضح $مليون  20.8مل ي للب  شيكالً  75,103,730 أخرى ل غ إج ليز إنفلق تألدو   ع ب تي س شفيلت وتيذعلي  وجهلت 
 بليجدوى تي ليز:

  (االمنصرفا نااألدويةاإلىاالمستشفل تاوالرع يةااألوللةاو راكزاأخرى8جدولارقما)

 % اإلجمالي المركز الصحي

 81.8547774 61,475,991 المستشفل ت

 14.1608173 10635302 الرع يةااألوللة

 3.13076594 2351322 جه تاأخرىات بعةالوزارةاالصحة

 0.85363936 641115 جه تاغلرات بعةالوزارةاالصحة

 NIS 75,103,730 100اإلجم ليا

   20,862,147 $اإلجم ليا

مل  شيكالً  12,939,009 وكليك ل غ إج ليز إنفلق تي ه لت تيطبي  تي س ه ك  ع ب تي س شفيلت وتيذعلي  وجهلت أخذى  •

 :ك ل او موضح بليجدوى تي ليز مليون دوالر 3.5ي للب 

  (االمنصرفا ناالمهم تاالطبلةاإلىاالمستشفل تاوالرع يةااألوللةاوأخرىا9جدولارقما)

 % اإلجمالي المركز الصحي

 87.4 17,116,584االمستشفل ت

 8.3 1,634,540 الرع يةااألوللة

 2.1 418,732 جه تاأخرىات بعةالوزارةاالصحة

 2.2 424,275 جه تاغلرات بعةالوزارةاالصحة

 100 19,594,131اNISاإلجم ليا

  5,442,814ا$اإلجم ليا

 

 نفقات اإلدارة العامة للمختبرات:  
 2,568,195مل يهلدى  شيكل9,245,503 ل غ إج ليز إنفلق موتد تي خ بذتت ع ب تي س شفيلت وتيذعلي  وجهلت أخذى 

 ك ل او موضح بليجدوى تي ليز:$  مليون 
ا(االمنصرفا ناالمختبراتاإلىاالمستشفل تاوالرع يةااألوللةاو راكزاأخرىا10جدولارقما)

 
 
 
 
 
 

 % اإلجم لي المركزاالصحي

        76.2    7,046,567االمستشفل ت

        5.1      467,831 و ختبراالصحةاالع  ةاالرع يةااألوللة

        18.0    1,663,296االمركزي

        0.7      67,809 خ رجلةاجه ت

        100     9,245,503اNIS اإلجم لي

   2,568,195ا$اإلجم ليا
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 : م2018  –النفقات الرأسمالية خالل العام  ثالثًا .

ك ل از موض   حسب $ 4,256,671مل يهلدى  شيكالً  15,324,015 يو تلص تيل   2018ل غت تينف لت تيذأس ليي  عن عل  
 تيجدوى تي ليز:

ا

  2018 (االنفق تاالرأسم للةالوزارةاالصحةاخاللاالع م11جدولارقما)

 اإلجم لي التبرع ت  دفوعاالا ركزي البنداالم لي

 522,449 520,689 1,760 ح سوباوتوابعه

 7,685,916 7,486,016 199,900 أدواتاوأجهزةا هنلةا تخصصة

 3,128,605 3,116,879 11,726 األث ث

 836,918 - 836,918 إصالح تارأسم للة

 3,150,127 3,147,127 3,000 أخرىا

 NIS 1,053,304 14,270,711 15,324,015اإلجم لي

 4,256,671 3,964,086 292,584 $اإلجم لي

 

 :م2018 –ديون وزارة الصحة للعام  رابعًا .
 

اا2018(االديوناالغلرا سددةالوزارةاالصحةاخاللاالع ما12جدولارقما)

االغلرا سدداتعهداتاشرك تاالتأ لناالتسديداتااإلعف ءاتاالمط لب تاالبل ن

 778,490 192,000 643,180 262,237 1,421,670احوادثاالطرق

 28,850 15,200 80,750 3,995 109,600 إص بةاالعمم

 3,080,366   1,062,820 158,256 4,411,090 المرضىاالع ديلن

 3,887,706 207,200 1,786,750 424,488 5,942,360 اNISالمجموع

 1,079,918 57,556 496,319 117,913 1,650,656 المجموعا$

 
 . $ 1,079,918مل يهلدى  شيكل 3,887,706ل غ إج ليز تيديون تيغيذ تي سددص 
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 خامسُا. التبرعات 
  ك ل او موضح 2018خالى تيهل  دوالر   للون 27.7 مل ي للبشيكل  99,893,238ل غ إج ليز تي بذعلت تي س     يلليح و تلص تيل   

ابليجدوى تي ليز:

  م2018(ايوضحاالتبرع تاالمستلمةاخاللاالع ما13جدولارقما)

ا%االقلمة البند

 54,679,248اأدوية
          

54.7  

 13,539,006  هم تاطبلةا ستهل ة
          

13.6  

 7,320,708 أدواتاوأجهزةا هنلةا تخصصةا"األجهزةاالطبلةاواألدواتاالجراحلةا"
            

7.3  

 9,726,914 المحروق ت
            

9.7  

 71,860 غ زاتاوأجهزةا ل  نل لة
            

0.1  

 3,116,879 األث ث
            

3.1  

 623,549 أغذية
            

0.6  

 6,051,786  وادا ختبرات
            

6.1  

 1,874,480 ح سوباوتوابعها"األجهزةاال هرب ئلةاوالح سوبا"
            

1.9  

 5,769 قرط سلةاوا طبوع ت
            

0.0  

 180,088 ألبسةاوأقمشة
            

0.2  

 114,369  واداولوازماالوزارة
            

0.1  

 2,588,999 صل نةاواصالح ت
            

2.6  

 NIS 99,893,655 100اإلجم لي

  27,748,238 اإلجم ليا$
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