
بـلـغـت مـوازنـة وزارة الـصـحـة لـلـعـام 2018

 1,787,731,915 شيكالً
من 16,559,061,000 شيكل

إجمالي النفقات 2018،
أي ما نسبته %10.8 من إجمالي النفقات العامة

للموازنة العامة 2018. 

مـــعـــلـــومـــات االتـــصـــال بـــالـــوزارة:

هاتف

092384771-6
فاكس

092384777
جوجل بلس

PXVXY1
فيسبوك

PalStateMOH
بريد إلكتروني

info@moh.ps
تويتر

prd_moh

مصطلحات مهمة

النفقات التشغيلية:
هي النفقات الالزمة لتشغيل وزارة الصحة 
املياه،  الكهرباء،  املباني،  )كأجور  ومرافقها 
الخ(   ... الطبية  املستهلكات  احملروقات، 

وتشمل أيضاً التحويالت الطبية واألدوية.

النفقات الرأسمالية:
الرأسمالية  األصول  امتالك  وتشمل 
 ... واملركبات  واملعدات،  واألراضي،  )كاملباني، 
للمشاريع،  الرأسمالية  والتحويالت  الخ( 

والنفقات التطويرية األخرى.

النفقات التطويرية:
هي النفقات التي لها طبيعة تختلف عن 
النفقات اجلارية من حيث العمر االفتراضي 
التطوير على  النفقة، وتشمل  والعائد من 

اخلدمة الصحية في فلسطني.

املساهمات االجتماعية:
في  احلكومة  مساهمة  متثل  التي  هي 

الهيئة العامة للتأمني واملعاشات.

أيام التداوي:
املستشفيات  في  املبيت  أيام  مجموع  هي 

ألغراض التداوي.

الذكور

4007
% 51.1

أعـــداد
املوظفني وتوزيعهم

العدد اإلجمالي

7842
اإلناث

3835
% 48.9

الذكور

695
% 48.7

أعداد املوظفني
من حملة املسميات 
اإلشرافية وتوزيعهم

العدد اإلجمالي
1427

اإلناث

732
% 51.3

وزارة الصحة

النسبةاجملموع )بالشيكل(املوازنة التطويريةاملوازنة اجلاريةالبرنامج

خدمات رعاية صحیة ثانية وثالثیة 
65.09 %1,150,762,31012,892,0861,163,654,396مستدامة ذات جودة عالية

والـحـوكمة  اإلداري  الـبـرنـامـج 
الصحية.

383,258,3615,764,714389,023,075% 21.76

عاّمة  وصحة  أولّية  رعاية  خدمات 
13.15 %231,511,2443,543,200235,054,444مستدامة ذات جودة عالية

100.00 %1,765,531,91522,200,0001,787,731,915الـمـجـمـوع

الــرؤيــة

األهــداف االســتــراتــيــجــيــة

ضمان توفير خدمات صحية شاملة جلميع املواطنني، والعمل 
على توطني اخلدمات الصحية في فلسطني.  1

للقطاع  الفاعلة  اإلِدارة  ذلك  في  مبا  الصحية،  احلوكمة  تعزيز 
عبر  والتنسيق  والتشريعات،  القوانني  وتعزيز  الصحي، 

القطاعات، والتكامل ما بني مقدمي اخلدمات. 

5

مأَسسة نظم اجلودة في كافة نواحي تقدمي اخلدمة الصحية.  3

الصحية  والرعاية  السارية،  غير  األَمراض  ِإدارة  برامج  تعزيز 
الوقائية، والوعي الصحي اجملتمعي، وقضايا النوع االجتماعي. 2

للمواطن  املالية  احلماية  وتعزيز  الصحي،  التمويل  تعزيز 
الفلسطيني في مواجهة التكاليف الصحية. 6

تعزيز وتطوير نظام ِإدارة املوارد البشرية الصحية. 4

البرنامج األول:
خدمات رعاية أولّية وصحة عاّمة 
عالية،  جودة  ذات  مستدامة 

وتعزيز أمناط احلیاة الصحية.

البرنامج الثاني:
ــة  ــة ثاني ــة صحی ــات رعاي خدم
ــودة  ــتدامة ذات ج ــة مس وثالثی

ــة. عالي

البرنامج الثالث:
الـبـرنـامـج اإلداري والـحـوكمة 

الصحية.

برامج وزارة الصحة

نظام صحي شامل متكامل يساهم في حتسني جودة 
اخلدمات الصحية وتعزيٍز مستداٍم للوضع الصحي.

موزعة على النحو التالي:

نفقات تشغيلية

ً 47.76 %853,851,055 شيكال
الرواتب واألجور

ً 45.43 %812,117,989 شيكال
املساهمات االجتماعية

ً 4.10 %73,262,871 شيكال
النفقات التطويرية

1.24 %22,200,000 شيكل
نفقات حتويلية

0.86 %15,300,000 شيكل
النفقات الرأسمالية

0.62 %11,000,000 شيكل
الـمـجـمـوع

ً 100.00 %1,787,731,915 شيكال

2018مـوازنـة الـمـواطــن لوزارة الصحة

WWW.SITE.MOH.PS

"أعدت موازنة املواطن اخلاصة بوزارة الصحة 2018 في إطار التعاون املشترك بني الوزارة ومؤسسة "مفتاح"، وذلك 
من خالل مشروع "التمويل من أجل التنمية"، بالشراكة مع ائتالف أمان ومعهد أريج، وبدعم من مؤسسة أوكسفام.

*محتوى هذه النشرة ال يعبر بالضرورة عن آراء مؤسسة أوكسفام.
الكاتب يتحمل كامل املسؤولية عن كل املعلومات واآلراء الواردة في النشرة.

توزيع املوازنة اجلارية والتطويرية

على البرامج الثالثة



الــعــمــلــيــات
الــجــراحــيــة

املوازنة/شيكلالــعــدد

127,00057,000,000

اخلدمات العالجية والوقائية 
التي تقدمها وزارة الصحة في 

مراكزها الصحية

الــــمــــشــــاريــــع
الــتــطــويــريــة 2018

مــراجــعــو
الــطــبــيــب املــتــخــصــص

املوازنة/شيكلالــعــدد

720,00070,000,000

اخلدمات العالجية والوقائية التي تقدمها وزارة الصحة في مراكزها الصحية

املوازنة التقديرية
)باملليون شيكل(

268

بناء وتوسعة مستشفيات وشراء أجهزة 
“خالد احلسن للسرطان، العيون في ترمسعيا، دورا، حلحول، بيت ساحور، يطا، 

مجمع فلسطني الطبي، رفيديا، جنني، قلقيلية، سلفيت”

املوازنة التقديرية
)باملليون شيكل(

7,2

إنشاء مركز معاجلة اإلدمان
بـــيـــت لـــحـــم

املوازنة التقديرية
)باملليون شيكل(

20
بناء وتأثيث وتوسعة مديريات الرعاية األولية

املوازنة التقديرية
)باملليون شيكل(

9,6
بناء وتأثيث مراكز رعاية األمومة والطفولة

أهـم الـمـشـاريـع
الـتـطـويـريـة

خالل العام 2018
)املوازنة/ بالشيكل(

مركز خالد احلسن للسرطان

180,000,000

بناء طابق جديد  جلراحة قلب األطفال 
في مجمع فلسطني الطبي

8,600,000

بناء وجتهيز وتأثيث مديرية الصحة في 
مدينة طوباس

8,600,000

بناء وجتهيز وتأثيث مركز الطوارئ والوالدة 
اآلمنة في  يعبد مبحافظة جنني

7,200,000

مشروع نقل وزراعة األعضاء البشرية

 3,600,000

ترميم وتأثيث قسمي القلب واجلراحة 
في مجمع فلسطني الطبي

1,005,962

بناء مستشفى دورا وحلحول

40,850,000

بناء وجتهيز وتأثيث قسم القسطرة 
وجراحة القلب في مستشفى جنني

8,600,000

إنشاء مركز معاجلة اإلدمان في بيت حلم

7,200,000

بناء وتشطيب وجتهيز  طوارئ 
مستشفى رفيديا

5,912,024

املرحلة األولى من توسعة
مستشفى يطا

3,600,000

شـــراء الـــخـــدمـــة

نـسـبـة اإلنـفـاق عـلـى األمـراض مـن شـراء الـخـدمـات كـاآلتـي:

أمراض الدمالقسطرة القلبيةالسرطان
ويشمل سرطان الدم

اجملموعباقي األمراضأمراض القلبأمراض الكلى

% 25.0% 11.6% 11.0% 6.7% 5.8% 39.9% 100.0

95 ألف حتويلة، وبسقف موازنة  التحويالت لشراء اخلدمات الصحية من خارج مرافق الوزارة حوالي 
يختلف  أن  ميكن  الفعلي  اإلنفاق  بأن  علماً  املالية،  وزارة  من  مخصص  شيكل  مليون   450 تقديرية 

بحكم الوضع الطارئ للقضايا الصحية وحق املواطن في الصحة.

نـسـب مـتـلـقـي الـخـدمـات الـصـحـيـة تـبـعـا لـلـجـنـس:

العمليات اجلراحية

52%48%

املرضى املقيمون 

49%51%

العيادات اخلارجية

51%49%

متلقو اخلدمات الصحية

51%49%

النسبة من املوازنة اخملصصةمكان العالج احملول إليه

%77.7شراء اخلدمة من املستشفيات احمللية “الضفة- غزة- القدس الشرقية”
%22.3شراء اخلدمة من املستشفيات اخلارجية “ داخل اخلط األخضر- األردن-مصر”

اجملموعتوزيع أسرة مستشفيات وزارة الصحة

907أسرّة اجلراحة العامة
849أسرّة األمراض الداخلية 

641أسرّة طب األطفال

%70.90نسبة تكلفة التحويالت الطبية من الضفة الغربية
%29.10نسبة تكلفة التحويالت الطبية من قطاع غزة

شــراء األدويــة: مت تخصيص مبلغ 280 مليون شيكل لتوفير وشراء األدوية في موازنة العام 2018

تـوزيـع أسـرة مـسـتـشـفـيـات وزارة الـصـحـة

مــراجــعــو
العيادات اخلــارجية والطوارئ

املوازنة/شيكلالــعــدد

3,400,000215,000,000

مــراجــعــو
الــطــبــيــب الــعــام

املوازنة/شيكلالــعــدد

4,000,000275,000,000

أيــام الــتــداوي
فــي الــمــســتــشــفــيــات

املوازنة/شيكلالــعــدد

1,100,000440,000,000

* تبعا لتقرير وزارة الصحة.

اجملموعتوزيع أسرة مستشفيات وزارة الصحة

502أسرّة االمراض النسائية والتوليد
412أسرّة العناية املركّزة

205أسرّة األمراض النفسية والعقلية
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بـلـغـت مـوازنـة وزارة الـصـحـة لـلـعـام 2018

 1,787,731,915 شيكالً
من 16,559,061,000 شيكل

إجمالي النفقات 2018،
أي ما نسبته %10.8 من إجمالي النفقات العامة

للموازنة العامة 2018. 

مـــعـــلـــومـــات االتـــصـــال بـــالـــوزارة:

هاتف

092384771-6
فاكس

092384777
جوجل بلس

PXVXY1
فيسبوك

PalStateMOH
بريد إلكتروني

info@moh.ps
تويتر

prd_moh

مصطلحات مهمة

النفقات التشغيلية:
هي النفقات الالزمة لتشغيل وزارة الصحة 
املياه،  الكهرباء،  املباني،  )كأجور  ومرافقها 
الخ(   ... الطبية  املستهلكات  احملروقات، 

وتشمل أيضاً التحويالت الطبية واألدوية.

النفقات الرأسمالية:
الرأسمالية  األصول  امتالك  وتشمل 
 ... واملركبات  واملعدات،  واألراضي،  )كاملباني، 
للمشاريع،  الرأسمالية  والتحويالت  الخ( 

والنفقات التطويرية األخرى.

النفقات التطويرية:
هي النفقات التي لها طبيعة تختلف عن 
النفقات اجلارية من حيث العمر االفتراضي 
التطوير على  النفقة، وتشمل  والعائد من 

اخلدمة الصحية في فلسطني.

املساهمات االجتماعية:
في  احلكومة  مساهمة  متثل  التي  هي 

الهيئة العامة للتأمني واملعاشات.

أيام التداوي:
املستشفيات  في  املبيت  أيام  مجموع  هي 

ألغراض التداوي.

الذكور

4007
% 51.1

أعـــداد
املوظفني وتوزيعهم

العدد اإلجمالي

7842
اإلناث

3835
% 48.9

الذكور

695
% 48.7

أعداد املوظفني
من حملة املسميات 
اإلشرافية وتوزيعهم

العدد اإلجمالي
1427

اإلناث

732
% 51.3

وزارة الصحة

النسبةاجملموع )بالشيكل(املوازنة التطويريةاملوازنة اجلاريةالبرنامج

خدمات رعاية صحیة ثانية وثالثیة 
65.09 %1,150,762,31012,892,0861,163,654,396مستدامة ذات جودة عالية

والـحـوكمة  اإلداري  الـبـرنـامـج 
الصحية.

383,258,3615,764,714389,023,075% 21.76

عاّمة  وصحة  أولّية  رعاية  خدمات 
13.15 %231,511,2443,543,200235,054,444مستدامة ذات جودة عالية

100.00 %1,765,531,91522,200,0001,787,731,915الـمـجـمـوع

الــرؤيــة

األهــداف االســتــراتــيــجــيــة

ضمان توفير خدمات صحية شاملة جلميع املواطنني، والعمل 
على توطني اخلدمات الصحية في فلسطني.  1

للقطاع  الفاعلة  اإلِدارة  ذلك  في  مبا  الصحية،  احلوكمة  تعزيز 
عبر  والتنسيق  والتشريعات،  القوانني  وتعزيز  الصحي، 

القطاعات، والتكامل ما بني مقدمي اخلدمات. 

5

مأَسسة نظم اجلودة في كافة نواحي تقدمي اخلدمة الصحية.  3

الصحية  والرعاية  السارية،  غير  األَمراض  ِإدارة  برامج  تعزيز 
الوقائية، والوعي الصحي اجملتمعي، وقضايا النوع االجتماعي. 2

للمواطن  املالية  احلماية  وتعزيز  الصحي،  التمويل  تعزيز 
الفلسطيني في مواجهة التكاليف الصحية. 6

تعزيز وتطوير نظام ِإدارة املوارد البشرية الصحية. 4

البرنامج األول:
خدمات رعاية أولّية وصحة عاّمة 
عالية،  جودة  ذات  مستدامة 

وتعزيز أمناط احلیاة الصحية.

البرنامج الثاني:
ــة  ــة ثاني ــة صحی ــات رعاي خدم
ــودة  ــتدامة ذات ج ــة مس وثالثی

ــة. عالي

البرنامج الثالث:
الـبـرنـامـج اإلداري والـحـوكمة 

الصحية.

برامج وزارة الصحة

نظام صحي شامل متكامل يساهم في حتسني جودة 
اخلدمات الصحية وتعزيٍز مستداٍم للوضع الصحي.

موزعة على النحو التالي:

نفقات تشغيلية

ً 47.76 %853,851,055 شيكال
الرواتب واألجور

ً 45.43 %812,117,989 شيكال
املساهمات االجتماعية

ً 4.10 %73,262,871 شيكال
النفقات التطويرية

1.24 %22,200,000 شيكل
نفقات حتويلية

0.86 %15,300,000 شيكل
النفقات الرأسمالية

0.62 %11,000,000 شيكل
الـمـجـمـوع

ً 100.00 %1,787,731,915 شيكال

2018مـوازنـة الـمـواطــن لوزارة الصحة

WWW.SITE.MOH.PS

"أعدت موازنة املواطن اخلاصة بوزارة الصحة 2018 في إطار التعاون املشترك بني الوزارة ومؤسسة "مفتاح"، وذلك 
من خالل مشروع "التمويل من أجل التنمية"، بالشراكة مع ائتالف أمان ومعهد أريج، وبدعم من مؤسسة أوكسفام.

*محتوى هذه النشرة ال يعبر بالضرورة عن آراء مؤسسة أوكسفام.
الكاتب يتحمل كامل املسؤولية عن كل املعلومات واآلراء الواردة في النشرة.

توزيع املوازنة اجلارية والتطويرية

على البرامج الثالثة


