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 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي

 
 .0202-0222 الفلسطينية الحسابات الصحية .0202 ،الفلسطينية وزارة الصحة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
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 :جميع المراسالت توجه إلى
 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 فلسطين -، رام هللا0461. ب.ص

 2982700 2 (970/972): هاتف
 2982710 2 (970/972): فاكس

  0222022022: الرقم المجاني
 diwan@pcbs.gov.ps:  بريد إلكتروني

 http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية
 
 
 

 أو على
 

 وزارة الصحة الفلسطينية
 .فلسطين –نابلس ،06.  ص ب
 6-2384771  9 (970/972 ): هاتف
 2384777  9 (970/972 ): فاكس

: بريد إلكتروني
Palestinian.ministry.of.health@gmail.com 

  http://www.moh.ps: صفحة إلكتروني
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هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات  تم إعداد
 0224لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 
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 شكر وتقدير
 

 ؤسسات وممثلياتيتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى جميع مصادر البيانات من وزارات وم
 .الصحيةالحسابات  إلعداد ةفي توفير البيانات الالزمالذين ساهموا 

 
بقيادة فريق  فنقي مقن الجهقاز المركقزي لإلحصقاء ، 0202-0222 للعام الفلسطينيةلقد تم إعداد تقرير الحسابات الصحية 

ل يققو متلا ةعققو مجمو  دولققة فلسقطينكققل مقن ن بقيك وبققدعم مقالي مشققتر ، الفلسقطيني بالشققرامة مقع وزارة الصققحة الفلسقطينية
 .دولة فلسطين النرويجية لدى يةمثلمال بتكمب ةلثمم 0202لعام ( CFG)الرئيسية للجهاز 

 
يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز     

(CFG ) المشروعهذا  تنفيذالذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في. 
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 فري  العمل
 

 الفري  الفني 

 لإلحصاء الفلسطينيمن الجهاز المركزي 
 آمنه النتشه
 رامي الدبس
 هاني األحمد
 شروق عقل

 من وزارة الصحة
 سامر جبر 

 

 إعداد التقرير 
 شروق عقل

 آمنه النتشه
 

 تدقي  معايير النشر 
 حنان جناجره

 
 المراجعة األولية 

 دمحم قاللوة 
 صالح الكفري . د 

 ماهر صبيح
 ابو غبوش رانيا

 
  المراجعة النهائية 

 زيدانعناية 
 

 اإلشراف العام 
 عال عوض                      رئيس الجهاز. د
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 تنويه للمستخدمين
 

 :عند اإلطالع على التقرير ينبغي أن تؤخذ األمور اآلتية بعين االعتبار

 

  اعتمادًا على مجموعة من العوامل التي  0201 -0222لألعوام الصحية الفلسطينية تم تنقيح بيانات الحسابات
 :استدعت التنقيح وهي

 نظام الحسابات الصحيةباالعتماد على  0202-0222 لألعوامالصحي في فلسطين  اإلنفاقإعداد بيانات  .0
 ، ومنظمة الصحة(OECD)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية : عن، والصادر (SHA 2011) الموحد
كإطار عمل شامل يوجه كافة الجهود  ،(Eurostat) األوروبيلالتحاد  اإلحصائي، والمكتب (WHO) العالمية

تم العمل  0202-0222لألعوام  السابقة المنشورة علمًا بأن البيانات  .الصحياإلحصائية المبذولة في الحقل 
            التعاون االقتصادي والتنمية منظمة الصادر عن 0222 نظام الحسابات الصحيةعلى  بناء إعدادهاعلى 

( .(OECD 
والذي وفر مستوى تغطية أفضل إلطار المعاينة  0201تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام   .0

ووفق التوصيات الدولية فإنه  والذي انعكس بدوره على بيانات المسوح التي شكل التعداد إطار معاينه لها،
يوصى بتنقيح البيانات حالما الحصول على مستوى تغطية أفضل، وفي الحالة الفلسطينية فقد تم إتباع 

 .التوصيات الدولية في هذا المجال والتنقيح في السنوات التي تقع ما بين تعدادين
والذي سمح بتحسين جودة التقديرات التي تم البناء عليها  0201تنفيذ مسح إنفاق واستهالك األسرة للعام  .3

 .0202 -0200لألعوام التي سبقت تنفيذ المسح لألعوام 
وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع  0222 -0222االقتصادية االعتماد على تنقيح بيانات المسوح  .4

 .ISIC 4دية األنشطة االقتصا
المنشورة سابقًا مع البيانات الواردة في التقرير لنفس العام وذلك نتيجًة لتنقيح  0201يتعذر مقارنة بيانات عام  .5

 .بيانات الحسابات القومية ومصادر أخرى لألعوام
 اعتماد بيانات وزارة الصحة الفلسطينية كمصدر لمجموع اإلنفاق على العالج بالخارج. 
  عددًا من التغيرات والتحسينات مقارنة بالنظم الدولية السابقة المستخدمة بإعداد  0200يضم نظام الحسابات الصحية

 : الحسابات الصحية، وأبرزها
 مفصل لما تم، أي توضيح (التقديمو االستهالك، و التمويل، )ثالثية المحاور المتأصلة ما بين تعزيز العالقة  -

 .ديد مصدر التمويل ومن قدم الخدمات أو السلع الصحيةباإلضافة إلى تح استهالكه

الوقاية والرعاية طويلة : كيوفر النظام تغطية أشمل في سياق التصنيف الوظيفي في مجاالت معينة، مثال ذل -
 .مقدمي الرعاية الصحيةل اً إيجاز كما يعطي صورة أكثر  األمد،

 (.التمويل، وعوائد التمويلنظم )االعتماد على تصنيف جديد لمشروعات التمويل  -

  ،قد يالحظ بعض االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أو بين مفردات المتغير ومجموعه
 . نجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات جدولة البياناتو 

  اإلسرائيلي بينما يتم معالجة البيانات للنشر بالدوالر  بالشيقلمن بعض المصادر  اإلنفاقيتم تسجيل معامالت
 :2018-0222عوام األسعر صرف الدوالر مقابل الشيقل اإلسرائيلي خالل والجدول التالي يبين معدل .  األمريكي
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 المعدل السنوي لسعر الصرف العام
0222 872..4 

0222 870248 

0220 87...2 

022. 87552. 

0228 4.4775 

0225 4.4849 

0222 4.4545 

022. 4.1139 

0224 3.5816 

0222 3.9699 

0222 3.7315 

0222 3.5784 

0220 3.8551 

022. 3.6100 

0228 3.5769 

0225 3.8863 

0222 3.8432 

022. 3.6299 

0224 3.5562 

 
 (- :)من المصدر وغير معلوم القيمة إن كانت صفر أو غير ذلك تعني ال يوجد بيانات. 

 عنوة بعيد احتالله للضفة إليه  يسرائيلاإل ه االحتاللذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضم البيانات ال تشمل
 .0621الغربية عام 
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 ياتالمحتو قائمة  
 

 الصفحة  الموضوع
   

  قائمة الجداول 

  المقدمة 

 01 المؤشرات والتصنيفاتو  صطلحاتالم :األولالفصل    

 01 المصطلحات والمؤشرات 0.0 

 02 التصنيفات  0.0 

   
 01 النتائج الرئيسية :الثانيالفصل 

 01 اإلنفاق على الصحة في فلسطينإجمالي  0.0 

 01 االنفاق الجاري على الصحة وفق نظم تمويل الرعاية الصحية 0.0 

 02 وكالء التمويلوفق  الجاري على الصحة اإلنفاق 3.0 

 02 وفق وظائف الرعاية الصحية الجاري  اإلنفاق 4.0 

 29 اإلنفاق وفق مزودي الخدمات الصحية 5.2 

 30 إجمالي اإلنفاق على الصحة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية6.2  

   

 10  المنهجية :الثالثالفصل 

 30 نظرة عامة  0.3 

 30 الفلسطينية الصحيةمنهجية إعداد الحسابات   0.3 

 13 الجودة :الرابعالفصل    

 35 الدقة 0.4 

 35 مقارنة البيانات 0.4 

 35 جودة البيانات 0.2 

 32 قضايا فنية 2.2 

   

 37 اإلحصائية الجداول 
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 جداولالقائمة 
 

 الصفحة  الجدول
   

 39 0202-0222مؤشرات مختارة في فلسطين،  :0جدول 

   

التوزيععععععععععع النسععععععععععبي لحنفععععععععععاق الجععععععععععاري علععععععععععى الصععععععععععحة فععععععععععي فلسععععععععععطين حسععععععععععب نظععععععععععم  :0جدول 
 0202-0222التمويل، 

40 

   

التوزيعععععععععع النسعععععععععبي لحنفعععععععععاق الجعععععععععاري علعععععععععى الصعععععععععحة فعععععععععي فلسعععععععععطين حسعععععععععب وكعععععععععالء  :1جدول 
 0202-0222التمويل، 

41 

   

الصحية، التوزيع النسبي لحنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب وظائف الرعاية  :6جدول 
0222-0202 

42 

 

   

التوزيع النسبي لحنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب مزودي الخدمة الصحية،  :3جدول 
0222- 0202   

43 

   

اإلنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب مزودي الخدمة الصحية ووظائف الرعاية  :4جدول 
   0202-0201الصحية، 

45 

   

اإلنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب مزودي الخدمة الصحية ونظم التمويل،  :1جدول 
0201-0202   

47 

   

اإلنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب عائدات نظم التمويل الصحية ونظم  :2جدول 
   0202-0201التمويل، 

48 

   

اإلنفععععععععععاق الجععععععععععاري علععععععععععى الصععععععععععحة فععععععععععي فلسععععععععععطين حسععععععععععب نظععععععععععم التمويععععععععععل ووكععععععععععالء  :9جدول 
   0202-0201التمويل، 

49 

   

اإلنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب وظائف الرعاية الصحية ونظم التمويل،  :10جدول 
0201-0202   

50 
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 المقدمة
 

وتوفير المعلومات اإلحصائية لصانعي القرار،  اإلحصائيالرقم  إلنتاجضمن سعي الجهاز المركزي لححصاء الفلسطيني 
. فلسطينفقد ارتأى الجهاز العمل على تأسيس نظام الحسابات الصحية الفلسطينية ليعكس واقع اإلنفاق على الصحة في 

وبنفس الوقت تعمل على توفير البيانات  للقطاع الصحي ككل، منظماً  إحصائياً  حيث تقدم الحسابات الصحية وصفاً 
اإلحصائية المفصلة عن التعامالت التي تجري بين مختلف األطراف في المجتمع الصحي من جهة، وبين االقتصاد 
المحلي وباقي دول العالم من جهة أخرى، باإلضافة إلى الوقوف على اتجاهات النمو في االقتصاد الوطني من سنة ألخرى 

االقتصادي الصحي وتقلباته عبر السنوات، لذلك فإن إعداد سلسلة زمنية متسقة ومنسجمة لبيانات الحسابات  ومراقبة األداء
 . الصحية الفلسطينية تكتسب أهمية قصوى لما يعنيه ذلك من فتح آفاق المقارنة والقياس والتحليل االقتصادي الصحي

 
 ، (SHA 2011) الموحد نظام الحسابات الصحية وزارة الصحة معبالتعاون  تبنى الجهاز المركزي لححصاء الفلسطيني

 األعوام إلصدار بيانات  الصحيه كافة الجهود اإلحصائية المبذولة في الحقل يوجوموحد لتعمل دليلي شامل  كإطار
والتي  ،بما تطلبه ذلك من دراسة وتدقيق في تجارب الدول من حيث المنهجيات والفرضيات المستخدمة  .2000-2018

 .تأثرت بشكل كبير بحداثة التجربة في العمل على موضوع الحسابات الصحية
 

، وتوفير قاعدة بيانات حول اإلنفاق على متكامل تمحور الهدف الرئيسي للمشروع حول بناء نظام حسابات صحية فلسطيني
 .فلسطينقطاع الخدمات الصحية من قبل مقدمي هذه الخدمات في 

 
، وأن فلسطينالتقرير في مساعدة المخططين وصناع القرار في مراقبة وتحسين النظام الصحي في نأمل أن يساهم هذا 

 . ينير درب متخذي القرار وصانعي السياسات الصحية في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة
 

 وهللا ولي التوفيق،،،
 
 
 
 

 عال عوض. د 0202، نيسان
 رئيس الجهاز

 



PCBS :،0202 -0222الفلسطينية الحسابات الصحية  التقرير اإلحصائي 
 

 

 



PCBS : 0202 -0222التقرير اإلحصائي، الحسابات الصحية الفلسطينية 

71 

 

 األولالفصل 
 

 المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات
 

 المصطلحات والمؤشرات 1.1
الصاالة  نا   المستخدمة وفق معجم المصطلحات اإلحصاائية ولليال المؤشارات اإلحصاائية، تعرف المصطلحات والمؤشرات

ن ااا   :الجهاااو والمعتمااد  نلاا  لحاادا التدواايات الدوليااة المتعلقااة بالحسااابات الصااحية والمنسااجمة ماا  الاان م الدوليااة، و ااي
 ، ومن مااة الصااحة(OECD)من مااة التعاااوق اادتصااالن والتنميااة  الصااالة ناا  SHA 2011الحساابات الصااحية المدحااد 

 .(Eurostat)األوةوبي ، والمكتب اإلحصائي لالتحال (WHO) العالمية
 

 مفاهيم عامة 1.1.1
 

 :الحسابات الصحية
.  ي للا  لدوف تدفق المصروفات م  القطاني  العا  واأل لي، التي تصب في دطاع الرناية الصحية لمد  ومنية محدل 

وآليات تدفق   والقندات لكل مدةل م  المداةل المالية المخصصة لقطاع الصحة، وااستخداماتو ي تصف ليضًا المصالة 
 . ذه األمدال والمصالة في ن ا  الرناية الصحية نل  مستدى الدظيفة

 

 :النفقات الجارية
 حدول نينتها التي الصحية الرناية وظائف لنفقت نل  التي اادتصالية المداةل كمية الصحة نل  الحالي اإلنفاق يحدل

 التي تستهلكها الصحية الرناية وخدمات بسل  األول  بالدةجة يهتم الصحية الحسابات ن ا  لق إل  ذلك لضف. ااستهالك
 والةات فإق ولذلك. نفقاته تدف  التي ةالفعلي الجهة لو ااستهالك  ذا وددع مكاق ن  الن ر بغض ،فقط المقيمة الدحدات

 النهائي لالستعمال الصحية الرناية وخدمات سل  واةلات تعتبر اإلنفاق بينما  ذا م  تستبعد الصحية الرناية وخدمات سل 
 .فيه متضمَّنة

 

 :لمزودي الخدمات الصحية يمالرأسالتكوين ال
 نليهاحصل  التي لو المدجدلات لألودل اإلجمالية بالقيمة الصحية الرناية ن ا  يف "المال ةلس تكدي إجمالي " يقاس
 نفس م  المماثلة المدجدلات م  منه التخلص تم ما منها قيمة المحاسبة مطروحاً  فتر  خالل الصحية الخدمات مقدمدا
ويضم  ذا البند إجمالي   .الصحية الخدمات تقديم سياق في السنة نل  تزيد لمد  مر ، لو م  لكثر استعملت والتي النمط،

تلك المدةجة تحت البي  بالتجزئة للمدال  باستثناءتكدي  ةلس المال المحلي الالو  لتدفير الرناية الصحية للمؤسسات 
 .واأللوات الطبية وغير ا م  مقدمي الخدمات الطبية والسل 

 

 :أساس االستحقاق
بتحميل كل فتر  مالية بجمي  المصروفات التي تخصها سداء لفعت ل  لم تدف ، وكذلك حصر جمي    د الذن يعرف

 .لم تقبض قبضت ل انتبرت لنفس الفتر  سداء اإليرالات التي اكتسبت و 
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 :الرعاية الصحية
العالجات الطبية، طب األسناق،  وتشخيص المرض، والمحاف ة نل  الصحة م  خالل الخدمات التي تقدمها  ي معالجة
، والتمريض، والمه  (التشخيص في المختبر)التكميلية والبديلة، والمستحضرات الدوائية، والعلد  السريرية  الخدمات
التدخالت الددائية "الرناية الصحية جمي  السل  والخدمات المقدمة لتعزيز الصحة، بما في ذلك  وتشمل.  الصحية

 ".والعالجية والمسكنة، سداء المدجهة لألفرال لو للسكاق
 

  :يقطاع الحكومال
وتسيطر يتألف م  وحدات الحكدمة المركزية والحكدمات المحلية إل  جانب وناليق الضماق ااجتماني التي تفرضها 

نليها تلك الدحدات وتشمل كذلك المؤسسات غير الهالفة للربح التي تنتج إنتاجا غير سددي وتسيطر نليها وتمدلها بصدة  
 .ةئيسة الدحدات الحكدمية لو وناليق الضماق ااجتماني

 

 :قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تخدم األسر المعيشية
م  المؤسسات غير الهالفة للربح  والتي تدفر سل  وخدمات غير السدقية لألسر المعيشية التي ا تسيطر نليها  تتالف

 .الحكدمة

 

 :ةاألسر 
فرل لو مجمدنة لفرال تربطهم لو ا تربطهم ولة درابة، ويقيمدق في مسك  واحد، ويشتركدق في المأكل لو في لن وجه 

 .  متعلق بترتيبات المعيشة

 

  :اإلقامة
م  من دة ادتصالن ا داندني، والمعياة األساسي لتحديد اإلدامة لكياق ما،  د مركز المصلحة تعرف إق مفهد  اإلدامة 

لبلد ما تقد  فيه  اد  لخرى لاخل اإلدليم اادتصالناادتصالية والذن يعرف بأنه وجدل محل سكني لو مدد  إنتاجي لو مد 
ت ادتصالية نل  نطاق واس  بقصد ااستمراة فيها ألجل غير مسم  لو لمد  محدل  لو لو منه بمباشر  لنشطة ومعامال

يدخل مفهد  اإلدامة في الحسابات الصحية م  خالل تحديد ما إذا كاق مصدة   .غير محدل ، ولكنها نالً  ما تكدق طديلة
ونليه يعتبر األفرال والمنشآت مقيمي  في اادتصال الذن يشكل مركز . التمديل ومزول الخدمة مقيم لو م  بادي العالم

اادتصالية ويمكثدق لفتر  نهم سيقيمدق في ذلك اادتصال بجزء  ا  م  لنشطتهم لو ذا يعني .  ا تمامهم اادتصالن
 .طديلة

 

، لو فرلفإذا ما بقي ":  السنة الداحد " وبالنسبة لألفرال، فإق المعياة الرئيسي لتحديد مركز اا تما  اادتصالن  د داند 
.  تصالنكاق لديه النية لق يبق  في بلد ما لمد  تزيد ن  سنة واحد ، فإنه يعتبر مقيمًا في ذلك البلد م  حيث المدلدل ااد

ويستثن  م   ذه القاند  الطالب والمرض  والعاملي  لدى السفاةات والبعثات الدبلدماسية والمن مات الدولية م  غير 
المذكدة  غير مقيمي  في اادتصال الذن  تبر األفرال م  المجمدنات الثالاويع.  مداطني الدولة التي تقيم فيها  ذه الهيئات

 .لد م األولي بغض الن ر ن  مد  تداجد ميعيشدق فيه، بل مقيمدق في ب
 

و ذا منسجم م  مفهد  اإلدامة بأنه مكاق مركز . لما بالنسبة للمنشآت فإنها تعتبر لومًا مقيمة في البلد الذن تتداجد فيه
  .لةق  ناك النية للبقاء لفتر  طدياا تما  اادتصالن، اق مماةسة نشاط إنتاجي ا يتم نال  بشكل نابر لوق لق تكد 

وااستثناء الدحيد في حالة المنشآت،  ي تلك التي تشغل معدات متنقلة، مثل ويالن األسماك الذي  يبقدق في مياه لولة 
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بعض شركات المقاوات التي تقد  باالتزا  التعاددن إلنجاو مشروع محدل لوق تدفر النية  وكذلكما لفتر  محدل  م  الزم ، 
حيث تعتبر  ذه األنشطة مقيمة في اادتصال الدطني للعاملي  فيها طالما لنهم ا  االتزا ،لتمديد اإلدامة بعد إنجاو  ذا 

لما إذا كاندا يحتف دق بحسابات مستقلة لنشاطهم في الدولة التي يماةسدنه . يحتف دق بحسابات مستقلة لنشاطهم في الخاةج
 . ر نشاطهم حينئذ مقيمًا في تلك الدولةفيها حيث يدفعدق الضرائب ويح دق بترخيص في مزاولة نملهم، فيعتب

 

    :الرعاية الصحية األولية
لاة  إالصاااحي و  اإلشااارافو  والرناياااة الصاااحية الشااااملة المتداوااالة بماااا فيهاااا التشاااخيص والعاااالج األولاااي األولاااي الفحاااص اااي 

الرناياة الصاحية األولياة معادات ولجهاز  متطادة  لو مصاالة  تادفيرالخدمات الصاحية الددائياة والحااات المزمناة، وا يتطلاب 
 .متخصصة

 

 :الرعاية الصحية الثانوية
 .  في المستشف  المقد  للمريض المحدل م  الرناية الصحية األولية لو في حالة طداةئ  اختصاوي ي العالج م  دبل 

 

 :الثالثيةالرعاية الصحية 
الثاندياة وتقاد   الصاحية الرناياة ي الرناية ااستشاةية المتخصصة التي نال  ما تحدل م  الرناية الصحية األولياة لو ما  

 .في مركز لديه مرافق للفحدوات والعالج المتخصص
 

 :مراكز التأهيل
يفي، العااالج الحركاي، العااالج و ااي المراكاز التاي تقااد  العاالج الادظ.  اي المرافاق التااي تقاد  العاالج والتاادةيب بهادف التأ يال

   .المهني، وتدةيبات خاوة كعالج النطق إلستشفاء م  اإلوابة لو المرض إل  الحد الطبيعي الممك 
 

  :التأمين الصحي
و د نقد ما بي  المؤم  و المؤم  نليه يتعلق بتغطية التكاليف المتعلقة بمشكلة وحية ما ونالجها وفق ما  د محدل في 

تعديض ن  خساة  مالية ترتبط بتغطية التكاليف المتعلقة بمشكلة وحية ما ونالجها والذن يتم لفعه للمؤم  لو  د . العقد
 .لمقد  الخدمة الصحية

 

، فقد دسمت 1177 المدحد والداةل  بدليل ن ا  الحسابات الصحية الصحة العالميةمن مة باالعتماد على تصنيفات 
وظائف الرناية الصحية، ن م التمديل، نمالء التمديل، )ة الداةل  للناه حسب التعريفات الخاوة بالتصنيفات الصحي
 (.ندائد تمديل الرناية الصحيةمزولن الخدمات الصحية إضافة إل  

 
 نظم التمويل الصحيمفاهيم  1.1.1

 

:النظم والبرامج الحكومية ونظم تمويل الرعاية الصحية المساهمة اإللزامية  
 لجزء لو بأسره، للمجتم  الصحية األساسية الرناية نل  الحصدل ضماق إل  تهدف التي المشرونات جمي  الفئة  ذه تضم
 ااجتماني، الصحي والتأمي  الحكدمية، المشرونات: فيها بما  .التأثر سريعة المجمدنات لبعض األدل نل  لو منه، كبير

 الن م في الحكدمية للمداخلة الرئيسي المنطقي والسبب .اإللزامية الطبية المدخرات اإللزامي، وحسابات الخصدوي والتأمي 
 .(التأثر سريعة ااجتماعية للمجمدنات لو( بأسره  للمجتم  األساسية الصحية الرناية الحصدل نل  ضماق  د الصحية
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 :مقابل الرعاية الصحية غير اإللزامينظم وبرامج 
 نل  الحصدل بداسطتها يمك  والتي محلياً  الدف  مسبقة الصحية الرناية تمديل مشرونات جمي  الفئة  ذه تتضم 
 ما، وغالباً  لق، يمك  التقدير  ذا لق م  بالرغم(الخصدوية  اادتصالية الفانلة الجهات تقدير بحسب الصحية الخدمات

 الربحية المؤسسات غير تمديل ومشرونات الطدني، الصحي التأمي : و ي تتضم (. الحكدمية والتشريعات بالقداني  يتأثر
 .المؤسسية التمديل األسر المعيشية ومشرونات تخد  التي

 

 :إنفاق األسر المعيشية
  نالك وليس( مدخراتها م  لو لألسر  األولي الدخل م  للخدمات مباشراً  لفعاً  لألسر بكدنه الخاص المال م  يعرف اإلنفاق

 والدفعات مشاةكة التكاليف ذلك ويتضم .  الخدماتاستخدا   ودت المستخد  في دبل م  الدف  ، ويتم)للدف  م  وسيط
 في األسر تتحمله الذن للتكاليف الطبية المباشر العبء الخاص تبي  المال م  والمدفدنات  .)ونينياً  نقدياً  (المنت مة  غير
 الدخل ذات البلداق ففي  .الصحية للرناية ن ا  كل في الخاص لوة ا المال م  ولإلنفاق .الخدمة استخدا  ودت

 .الصحية الرناية لتمديل الرئيسية الصيغة  د الخاص المال اإلنفاق م  يكدق  ما غالباً  المنخفض،
 

 :باقي العالم
 في تقيم) كيانات مؤسسية دبل م  تداة التي لو( مؤسسية بكيانات ترتبط التي المالية التدابير نل  الفئة  ذه تشتمل
 األمدال تنقل لق لوق  المقيمي ، ن  بالنيابة الرناية الصحية وخدمات سل  وشراء المداةل وتجمي  بجم ، تقد  لكنها الخاةج،
 .مقيم مشروع نبر

 

 وكالء التمويل الصحيمفاهيم  1.1.1
 الخدمات وتشترن  تجم  العائدات فهي: لكثر لو تمديل مشروع بإلاة  تقد  مؤسسية وحدات ن  عباة  التمديل وكالء إق
 للنفقات تمديل كدكالء األسر المعيشية  يتضم  و ذا. الصحية المفروض الرناية تمديل (مشرونات لو)مشروع  لقداند وفقاً 
 :ويتضم  ؛الخاص المال م 

 .الحكدمة المركزية -
 .شركات التأمي  -
 .مؤسسات غير  الفة للربح وتخد  األسر المعيشية -
 .األسر المعيشية -
 .بادي العالم -

 
 الصحية بالرعايةالخاص  التمويل مفاهيم عائدات 1.1.1

 

 :التحويالت من العائدات المحلية الحكومية
 .الصحية للغايات الحكدمية المحلية العائدات م  المخصصة األمدال إل  البند  ذا يشير
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 :التحويالت التي توزعها الحكومة من مصادر خارجية أجنبية
 التي (الخاةجي التمديل األخرى م  األنداع لو األطراف، متعدل  لو األطراف، ثنائية( الخاةج  في تنشأ التي التحديالت إق
 مقد  يكدق  األمدال،  ذه يتلق  الذنللمشروع  وبالنسبة  .الفئة  ذه في تسجيلها يتم العامة الحكدمة بداسطة تدويعها يتم

 مستدى  في فقط العائدات مصدة تسجيل ويتم.  خاةجي مصدة تذا تكدق  نفسها  ذه األمدال لك  الحكدمة،  د األمدال
 . التجاةن بالعائدات التعامل

 

 :مساهمات التأمين االجتماعي
 األشخاص لو م  المدظفي  لو مدظفيهم، ن  بالنيابة العمل لةباب م  إما ااجتماني الصحي التأمي  مسا مات تؤخذ
 الصحي التأمي  لمناف  التأ يل لهم يكفل لنفسهم بما ن  باألوالة المدظفي  غير لو الخاص لحسابهم يعملدق  الذي 

 قيمة تدف  التي المؤسسية الدحدات ندع بحسب تصنيفها يتم التأمي  ااجتماني لمسا مات والفئات الفرعية. ااجتماني
 .المؤمَّ  الشخص ن  بالنيابة بالتأمي  ااجتماني المسا مة

 

 :الدفع غير اإللزامي
 لو المؤمَّ  م  تؤخذ ت ي لفعا الطدني الخصدوي التأمي  ولدساط.  الطدني الخصدوي التأمي  لدساط يتضم  و د
 والفئات ،الطدني الصحي التأمي  تمشرونا التأ يل لمناف  تكفل و ي المؤمَّ  ن  بالنيابة لخرى  مؤسسية توحدا م 

 :يلي كما العائدات، تدف  التي المؤسسية الدحدات ندع تصنيفها بحسب يتم الطدني الدف  م  الفرعية
  .األسر لو األفرال دبل م  الطدني الدف  -
 .العمل لةباب م  الطدني الدف  -
 .الدف  مسبقةطدعية لخرى  نائدات -

 

 :عائدات محلية أخرى غير مصنفة في مكان آخر
 الفرعية الفئات تعريف لناله، ويتم الفئات في المتضمنة غير التمديل مشرونات م  المحلية العائدات الفئة  ذه تتضم 
 :التحديالت الطدعية تقد  التي المؤسسية الدحدات بحسب
 .آخر مكاق في مصنفة غير األسر م  لخرى  نائدات -
 .آخر مكاق في مصنفة غير الشركات م  لخرى  نائدات -
 .آخر مكاق في مصنفة غير ةبحيةغير   مؤسسات م  لخرى  نائدات -

 

 :المباشرة( األجنبية)التحويالت الخارجية 
 مشرونات إل ( طريق التحديالت ن )مباشر   بصدة  خاةجية كيانات م  بالعائدات تأتي التي الرئيسية الطرق تتمثل ب
 : ي بها وحية، والتي يتم التعامل تمديل
 لو لولية وكاات هبات م  العائدات  ذه تكدق  ما ونال  ،للصحة مخصصة مباشر  خاةجية تمديلية نائدات -

 بتمديل مباشر  المشتركي  األفرال لو الحكدمية المن مات غير م ( التبرنات) طدعية تحديالت لو لجنبية، حكدمات
 الصحية المحلية؛ التمديل مشرونات

 (. الصحية الرناية وخدمات سل  م )  مباشر  خاةجية نينية إنانات -
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 مفاهيم وظائف الرعاية الصحية 1.1.1
 

 :خدمات الرعاية العالجية
 لو اإلوابة، لو المرض وطأ  لنراض تخفيف  د منها الرئيسي المقصد يكدق  التي ااتصاات العالجية الرناية تشمل
 الحيا  يهدل لق يمك  مما كليهما لو إوابة لو مرض لو تعقيد تفادم م  الحماية لو ما، إوابة لو مرض وخامة م  التقليل

الصحي،  الن ا  م  فرلن اتصال نل  العالجية الرناية لغايات ااتصال نملية وتشتمل .للجسم الطبيعية الدظائف لو
 وةود نالجية، وخطة ووفة طبية ووياغة للحالة، تشخيص إل  كالتدول المكدنات، م  سلسلة نل  ينطدن  لق يمك 
. التطدة وتقييم التشخيص ألغراض والدظيفية والفحدص المخبرية بالتصدير العملية استكمال لو السريرن، التطدة وتقييم
 الطبية والسل  الدوائية كالمستحضرات متعدل ، نالجية وسائل نل  ليضاً  لق تشتمل التماس لو ااتصال لعملية ويمك 
 ،)ااوطناعية األطراف لو كاألسناق البديلة، واألجهز  كالن اةات، التقديمية العالجية األلوات ذلك ومثال) األخرى 

 اإللاةية اإلجراءات بعض تعتبر كما. إضافية متابعة التي تتطلب الجراحية، كاإلجراءات العالجية، اإلجراءات إل  باإلضافة
 .الخدمة م  يتجزل ا جزءاً  المرض ، وتحديث سجالت كاستيفاء الروتينية،

 

 :الخدمات العالجية المقدمة للمرضى المدخلين
وتقديم جمي  الخدمات التي يحتاجها  المقدمة للمرض  مم   م بحاجة لمبيت، الخدمات المساند الرناية الطبية بما فيها 

 .المريض م  الناحية الطبية خالل إدامته
 

 :الخدمات العالجية المقدمة لمرضى العيادات الخارجية
الرناية الطبية والخدمات الطبية المساند  المقدمة م  خالل مراكز الرناية األولية والعيالات الخاةجية والتي تقد  خاةج 

ودد تكدق جزء م  خدمات المستشفيات، نل  . المستشفيات للمرض  مم  ليسدا بحاجة للخدمات الطبية الخاوة بالمبيت
 .خاةجية متخصصة سبيل المثال دد تحتدن المستشف  نل  عيالات

 

 :الرعاية العالجية في عيادات طب األسنان
التي تقد  للمرض  في العيالات ( بما في ذلك طب األسناق ااوطناعية)ويضم  ذا البند الخدمات الطبية لعالج األسناق 

 .ألسناق كاملةو ي تضم مجمدنة الخدمات التي نال  ما يقدمها األطباء المختصي  في طب ا. الخاةجية م  دبل األطباء
 

 :الرعاية العالجية المتخصصة في العيادات
يضم  ذا البند الخدمات الطبية بجمي  التخصصات المقدمة للمرض  في العيالات الخاةجية م  دبل األطباء المتخصصي  

اطي وتشمل الصحة النفسية ومعالجة تع ،، وتشمل خدمات التشخيص والعناية باألسناق(لطباء نامي )وغير متخصصي  
 .مدال اإللماق والعالج والجراحة خاةج المستشفيات

 

 :خدمات الرعاية التأهيلية
 لق يحتمل لو ويعاندق  معينة ب روف وحية يمروق  الذي  األشخاص تمكي  إل  تهدف متكاملة إستراتيجية  د التأ يل
 في وااستمراة والمجتم ، الجمانة حيا  في واانخراط والحيا  الكريمة، األفضل، اإلنجاو تحقيق م  العجز، م  ندناً  يعاندا
 .ذلك
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 :األجل خدمات التمريض طويلة
 استهالكها يتم التي الطبية والشخصية الرناية خدمات م  مجمدنة م  )الصحية) األجل طديلة /المديد  الرناية تتألف
 م  ددةاً  يعاندق  الذي  للمرض  الصحي الدض  تدبير تد دة لو وخفض والمعانا ، األلم تخفيف بهدف األول  بالدةجة
 .طديلة األجل اإلنالة انتمال

 

 :خدمات الرعاية الصحية المساندة
 فإق ولذلك،. والرود بالتشخيص الغاية منها تتصل التي الخدمات م  يتجزل ا جزءاً  المساند  الخدمات تكدق  ما كثيراً 

الخدمات  وتصب. ذلك إل  وما المرض، م  والدداية الشفاء لواًل  ي الغاية وإنما: بذاتها لها غاية ا المساند  الخدمات
 يتم الذن الرناية تقديم واطر  حيث م  الثاني المقا  في وتأتي للخدمات، األول  خانة الغاية في مجملها في المساند 

 .لساسه نل  استهالك الخدمات
 

 :السلع الطبية
 واألجهز  المعمر ، غير الطبية م  المستحضرات وغير ا لوائية مستحضرات إل  الثاني المستدى  في الطبية السل  تقسيم يتم

نتيجة  سداء ،)يستعملها الذن) المستفيد نليها يحصل التي الطبية السل : ذلك ويشمل. الطبية األخرى  العالجية والسل 
 يتم التي الطبية ويتم استبعال السل  ،ذاتياً  الدواء لدوف نتيجة لو الصحي، الن ا  إطاة في يتم اتصال نقب طبية لدوفة

 .الطبيي  المهنيي  لحد دبل م  ووفها يتم الصحية، والتي الرناية سياق في إيتاؤ ا لو استهالكها
 

 :الخدمات الوقائية والصحة العامة
 لتعزيز إستراتيجية نل  الدداية وتقد  وتبعيتها ومضانفاتها واألمراض اإلوابات ندل خفض لو تجنب إل  الدداية تهدف

 . المباشر  محدلاتها بعض في التحكم طريق ن  وحتهم، تحسي  م  تمكي  الناس شأنها م  نملية نل  تنطدن  الصحة،
 وثاندية، لولية، :ثالثة مستديات في وتن م مختلفة، بمداخالت تغط  التي المرتقبة، النتائج م  واسعة  ذا مجمدنة ويشمل
 .وثالثية

 

 :النظام الصحي وإدارة التمويل ،الحوكمة
 جماعية، لنها نل  إليها وين ر الصحية المباشر ، الرناية نل  تركيز ا م  بداً  الصحي الن ا  نل  الخدمات  ذه تركز
 الصحي، الن ا  نمل وتدنم تدجه و ي الصحي، القطاع كافة مستخدمي بها ينتف  بل محدلي  لفرال بي  مدونة غير فهي

 الحكدمات وتتحمل .ندالته م  وتحس  الصحي الن ا  وكفاء  فعالية م  وتزيد نل ، تحافظ الخدمات لق  ذه م  ويتدد 
 المعايير؛ ووض  الحكدمية؛ السياسات تشمل وياغة وإلاة  و ي. حصرية ليست لكنها غالبة بصدة  النفقات  ذه نبء

لك  . ذلك إل  وما المداةل؛  ذه وتقييم ومراقبة وإلاة  األمدال؛ جم  المنتجي ؛ وإلاة  اإلشراف نل  لو الترخيص لو والتشري 
 ُمن مات /الحكدميةغير  المن مات) المدني المجتم  فيها بما الخصدوية، الكيانات كذلك تقدمها الخدمات  ذه بعض

 .الخاص الطبي والتأمي  (المدني المجتم 
 

 :الوظائف المرتبطة بالرعاية الصحية
الفحص الجسدن، : ، ندع اإلجراء(حديث لو تقليدن: ندع الرناية) نل  سبيل المثال) مرتبطة بالصحة لخرى  ناك معايير 

  .ودد تكدق ضروة  لدض  السياسات واخذ القراةات الخاوة بالن ا  الصحي( استكمال اإلجراءات، التحاليل المخبرية
: مثل)التنفيذ  تندةج ضم  األنشطة الصحية في بالتالي دد تشمل لنشطة ضروةية استكمال الدظائف الصحية ولكنها ا
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لذلك يتم تدضيح ما يتم إنفاده نل   ذه البندل (.  إنال  التأ يل والرناية طديلة األجل والتي تشمل ةناية وحية واجتماعية
 .واإلبالغ ن  العناور التي تق  خاةج حدول الرناية الصحية م  خالل فئتي  للبندل المرتبطة بالصحة

 

 مزودي الخدمات الصحيةمفاهيم  1.1.1
 

 :المستشفيات
يضم  ذا البند المؤسسات المرخص لها والعاملة بشكل لساسي في تدفير العالج الطبي والتشخيص وتقديم الخدمات التي 

 إلضافة إل  خدمات السك  والخدماتاألطباء، والتمريض، وغير ا م  الخدمات الصحية للمرض  المقيمي  با: تشمل
وكثير م  .  ويمك  ليضا لق تقد  المستشفيات خدمة العيالات الخاةجية كنشاط ثاندن .  المتخصصة التي يتطلبها المرض 

 تشكل نامل  ا  ا يتجزل م  نملية ذه الخدمات ا يمك  تدفير ا إا باستخدا  المرافق والمعدات المتخصصة التي 
لتسجل بانتباة ا ( مثل ندل األسر ) ج إل  الحد األلن  م  المعداتفي بعض البلداق، المرافق الصحية تحتا.  اإلنتاج
 .مستشف 

 

  :المستشفيات العامة
 وغير الجراحية)العامة  التشخيصية والطبية المعالجة تقديم في لولية بصدة  المشتركة المرخصة المؤسسات الفئة  ذه تضم

 خدمات تقد  لق المؤسسات يمك  لهذه كما". الطبية الحااتم   واسعة متندنة مجمدنة في"  المدخلي  للمرض  )الجراحية
 لو التشخيصية، اإلشعاعية الخدمات التشريحية، لو الباثدلدجية الخدمات لو المرض  الخاةجيي ، خدمات مثل لخرى،

 التي والخدمات الصيدلية، اإلجراءات م  متندنة لمجمدنة العمليات غرف خدمات لو السريرية الخدمات المخبرية
 .ي  باإلضافة إل  المرض  الخاةجيي يخلالمد المرض  نال  يستخدمها

 

 :مستشفيات الصحة النفسية
 الداخليي  للمرض  المراقبة توخدما التشخيصية والطبية المعالجة تقديم في لولية بصدة  المشتركة المرخصة المؤسسات

 في مطدلة إدامة غالباً  المعالجة وتتطلب . المخدةات معادر  ن  ناتجةت لو اضطرابا وخيم نفسي مرض م  يعاندق  الذي 
الصحة  مستشفيات تقد  للمها، م  المعقد  المجمدنة  ذه ولتحقيق .مركز  لوائية معالجة تتضم  للمرض  الداخليي ، بيئة

 ةالمخبري وااختباةات للمرض  الخاةجيي ، النفسية الصحية كالرناية الداخليي ، المرض  خدمات غير خدمات نال ً  النفسية
 الداخليي  للمرض  تتاح ما غالباً  والتي التشخيصية، كهرباء الدماغ تخطيط وخدمات اإلشعاعية والخدمات السريرية،
 .المستشفيات العامة في المرتكز الداخليي  النفسية المرض  توحدا النفسية الصحة م  مستشفيات ويستبعد. والخاةجيي 

 

  :المستشفيات المتخصصة
 خدمات إل  إضافة والطبية، المعالجة التشخيصية تقديم في لولية بصدة  المشتركة المرخصة المؤسسات البند  ذا يضم

 .الطبية لو الحالة المرض م  محدل بندع المقيمي  للمرض  المراقبة
 

 :التمريض ومرافق الرعاية مع مبيت
 للمقيمي  مداأل طديلة الرناية تقديم في لولية بصدة  المشتركة تالمؤسسا للمقيمي  مداأل طديلة الرناية مرافق فئة تضم
 ءجز   نالك ،تالمؤسسا  ذه وفي. المقيمدق  يحتاجها التي الرناية م  األخرى  األنداع لو اإلشراف لو التمريض تشمل والتي
 نمدماً  الصحيةت الخدما كدق  م  وااجتماعية، الصحيةت الخدما م  مزيج  ي المقدمة والرناية اإلنتاج نملية م  مهم
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 م  بكثير تركيزاً  لدل للرناية الطبية تالمكدنا لق إا. الشخصية الرناية تخدما جانب إل  التمريضية، الرناية مستدى  في
 . تالمستشفيا في المقدمة تلك

 

 :الممارسات الطبية
 فيها يحمل والتي (طب األسناقمماةسة  باستثناء)األطباء المتخصصي   وعيالات العا  للطب المماةسي  يضم عيالات
كما  2210). ةمز (ISCO-08)وفق التصنيف المعياةن الدولي للمه  )في الطب  لكتدة لةجة األطباء المماةسدق 
 .المعتمد نل  ثقافة طبية مناسبة التقليدن المكمل والبديل الطب مماةسة المجمدنة  ذه تتضم 

 

 :عيادات طب األسنان
مجال مماةسة  ، وبصدة  ةئيسية مستقلة تعمل فيطبيب لسناقيتألف  ذا البند م  المنشآت الصحية التي يدير ا ويعمل بها 

وتكدق ضم  القطاع الخاص لو مجمدنة عيالات لو في المرافق .  لو جراحة األسناق طب األسناق المتخصص لو العا 
خدمات ، لو في لو تجميليةودائية شاملة، ةناية شاملة يمك  لق تقد  إما و  .المستشفيات والمراكز الطبية مثلاألخرى، 
 .الطداةئ 

 

 :صحية أخرى ممارسين لرعاية 
: الطبية المه  غير) للمه  الصحية المستقلي  اآلخري  والمماةسي  األطباء مساندن مجمدنة الفرعية الفئة  ذه تضم

 واختصاويي النفسيي ، والمعالجي  البصر، المعالجي  لخصائيد مثل ،)األسناق ولطباء المتخصصي ، لو األطباء العامي 
 الرناية تقديم يتم لولية بصدة  .بالسم  ااختصاوية والمؤسسات النطق، ومعالجة المهنية والمعالجة المعالجة الفيزيائية

والمراكز  المستشفياتوتكدق ضم  القطاع الخاص لو مجمدنة م  المراكز، مثل  .م  خالل عيالات خاةجية للمرض 
 .الطبية

 

 :مراكز الرعاية األولية
وتضم المؤسسات العاملة في مجال تدفير مجمدنة واسعة م  الخدمات للمرض  م  دبل فريق م  األطباء والعاملي  في 
مجال الطب، ومدظفي الدنم في كثير م  األحياق، ونال  ما يجم  بي  تخصصات ند ، لتقديم وظائف محدل  في خدمة 

 .لمبيت ق   ا يحتاجد  ذه المؤسسات بصدة  نامة تقد  العالج للمرض  الذي. والثاندية الرناية األولية
 

 :مقدمي الخدمات المساندة
ضم  العيالات الخاةجية،  للمرض  مباشر   محدلالم  الخدمات المساند   ندناً   تقد التي تالمؤسسا الفئة  ذه تضم

 مقدمي لو التمريضية، الرناية مرافق لو ،تالمستشفيا في بالمعالجة المغطا  وغير في مجال الصحة المهنيي  بإشراف
 الطبية توالمختبرا الطداةئ،و  نقاذاإلو  المرض  نقل مقدمي تشمل و ي. اآلخري  الرناية مقدمي لو اإلسعافية، الرناية

 تقديم مقابل مباشر  مرضا م م  الدف  طلب ءالمتخصصي   ؤا الرناية لمقدمي ويمك . األسناق تومختبرا والتشخيصية،
 .خاوة تخدما نقدل في نينية كمناف ت المساند  الخدما  ذه تقديم لو خدماتهم

 

 :بيع بالتجزئة وغيرها من مزودي السلع الطبية
 ويضم  ذا البند المؤسسات التي تمثل نشاط تجاة  التجزئة وبي  السل  والمدال الطبية لعامة الناس ألغراض شخصية لو

وتشمل ليضًا المؤسسات التي تعمل في نشاط تصني  السل  الطبية لبيعها للجمهدة العا  .  ااستهالك المنزلي لو ااستخدا 
 .مباشر  لالستعمال الشخصي لو المنزلي باإلضافة إل  تكاليف تصني  وتصليح األلوات الطبية
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 :مقدمي خدمات الطب الوقائي
 لو ،الصحيةت الحمال وبرامج الجماعية الددائية البرامج لولية بصدة   تقد التي تالمن ما الفئة  ذه تضم

ت المؤسسا لو الصحة حمايةو  تعزيزالخاوة ب تكااالد  مثال ،األفرال م  محدل  تلمجمدنا الصحية البرامج
 و ذا. لها ةئيسي كنشاط األولية الددائية الرناية  تقد التي المتخصصة تالمؤسسا إل  إضافة العمدمية الصحية
 .تمن ما لو توكاا لو متخصصي  دبل م  المداةس في الصحية الحيا  لنماطوتحسي   تعزيز يشمل

 

 :والمالية للنظام الصحي اإلداريةمقدمي الخدمات 
 اإللاة  وفي الصحية الرناية التي تقد  نشاطات الدكاات تشري  في لولية بصدة  المشتركة المؤسسات البند  ذا يضم 

 الحكدمة بنشاطات لنه في المرتبة األول  يرتبط وم . التمديل الصحي إلاة  ذلك في بما الصحية، الرناية لقطاع الشاملة
 وشراء األمدال بزيال  المرتبطة اإللاة  يعكس األخير الشأق فإق بمجمله، الصحية لن ا  الرناية واإللاة  التحكم في ووكااتها

 .الدكالء للقطانيي  الخاص والعا  دبل م  الصحية الرناية سل  وخدمات
 

 :األخرى قطاعات االقتصاد 
. ويتألف  ذا البند م  الصنانات غير المصنفة في مكاق آخر والتي تقد  الرناية الصحية الثاندية لو غير ا م  المنتجي 

 .خاص وتشمل منتجي الرناية الصحية المهنية، والرناية المنزلية المقدمة م  خالل األسر المعيشية بشكل
 

  :لمزودي الخدمة الصحية باقي العالم
 تالدحدا إل  إضافة الصحية الرناية توخدما سل   تقد التي المقيمة غير تالدحدا كافة البند  ذا يشمل

 في للمقيمي  النهائي  لالستخدا الرناية تقديم يتم الحالتي  كلتا وفي.  بالصحة متصلة تنشاطا في المشتركة

 .البالل
 

 التصنيفات 1.1
انتمد في نملية جم  ومعالجة البيانات اإلحصائية نل  التصنيفات المعتمد  والمستخدمة في الجهاو وفق المعايير الدولية 

حيث تم استخدا   ،وبما يتالء  م  الخصدوية الفلسطينية SHA 2011والتي تستند نل  ن ا  الحسابات الصحية المدحد 
 :التصنيف للناه في معالجة بيانات  ذا التقرير

 

من مة التعاوق اادتصالن : والصالة بتعاوق كل م  ،1177طبعة  -المدحد تصنيف ن ا  الحسابات الصحية -
 .(Eurostat)، والمكتب اإلحصائي لالتحال األوةوبي (WHO)، ومن مة الصحة العالمية (OECD)والتنمية 
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 الثاني الفصل 
 

 النتائج الرئيسية
 

 فلسطيناإلنفاق على الصحة في إجمالي  1.1
 1,571.7إل  لق مجمدع النفقات الجاةية نل  الصحة بلغت  2018للعا  تشير بيانات الحسابات الصحية الفلسطينية 

بينما .  مليدق لواة لمريكي 1,471.3الذن بلغ  2017مقاةنة م  العا  % 6.8باةتفاع نسبته  مليدق لواة لمريكي
 21.9حيث سجل ، 0202مقاةنة م  العا   %00.1بنسبة  نل  الصحة المرودل التكدي  الرلسمالي اإلجمالي انخفض

 (0ن جدول /لن ر) .2017مليدق لواة لمريكي في العا   25.0، في حي  بلغ 2018خالل العا   مليدق لواة لمريكي
 

 1212-1222 ،اإلنفاق الجاري على الصحة في فلسطين

 
 

 تمويل الرعاية الصحية نظم  االنفاق الجاري على الصحة وفق 1.1
، إطاةًا محاسبيًا جديدًا لمفاهيم التمديل الصحي، حيث تعتبر التصنيفات SHA 2011يقد  ن ا  الحسابات الصحية المدحد 

للوات تبي  بصدة  شاملة تمديل الرناية الصحية، وتدفق المداةل ( ووكالء التمديل نائدات التمديل،و ن م التمديل، )الثالثة 
ن م والبرامج الحكدمية ون م المسا مة اإللزامية ل  ي نجد لق النسبة األنل  لن م التمديلف  .المالية في الن ا  الصحي

 ، بينما سجلت0202في العا  حة م  إجمالي اانفاق الجاةن نل  الص %11.2 سجلتلتمديل الرناية الصحية حيث 
 %10.2و% 3..5 بداد  مسا مة ن م التمديل الخاوة بمدفدنات األسر المعيشيةويلي ذلك .  0202في العا   10.2%

سا م في تمديل نل  الرناية الصحية الذن برامج غير اإللزامي الن م و ال هاويلي ،نل  التدالي 0202، و0202لألندا  
ويعتمد اادتصال الفلسطيني ليضًا   .1171في العا  % 7131، مقابل 1171في العا  % 7232القطاع الصحي بنسبة 
% 232مقابل ، 1171في العا  % 132مسا مته  نسبة بلغتو  الصحي اإلنفاقالن م المسا مة في نل  بادي العالم كأحد 

  (0ن جدول /لن ر). 1171في العا  
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 1212-1212، التوزيع النسبي لإلنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب نظم التمويل

 

 
 وكالء التمويلوفق  الجاري على الصحة اإلنفاق 2.1

بلغت  حيث ،وفق وكالء التمديل 0202في العا   في اانفاق نل  الصحة الحكدمة المركزية لنل  نسبة مسا مةشكلت 
في العا  % 3..5ويليها مسا مة ااسر المعيشية بنسبة  . 0202في نا   %2131وبلغت ، م  إجمالي اانفاق 11.2%
بلغت نسبة مسا مة المؤسسات غير الهالفة للربح و %.  10.2 والتي بلغت 0202والت  انخفضت ن  العا   0202

مسا مة شركات نسبة  بينما انخفضت . 1171نا   في %00.3و، 1171في العا  % 7232وتخد  األسر المعيشية 
 (5ن جدول /لن ر) .0202 في العا  %132 لتصل إل  0202في العا  % 5.0م   التأمي 

 
 1112-1112، وكالء التمويلالتوزيع النسبي لإلنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب 
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 وفق وظائف الرعاية الصحية الجاري  اإلنفاق 2.1
م  اإلنفاق نل   النسبة األنل نل   استحدذت (العيالات الخاةجيةو دخلي ، لمرض  الما)نجد لق الرناية العالجية 

بنسبة  ، يليها اإلنفاق نل  السل  الطبية0202م  إجمالي اإلنفاق خالل العا  % 82.2 بلغتحيث  الخدمات الصحية
 التأ يلية الرنايةخدمات بينما النسبة األدل م  إجمالي اإلنفاق كانت ل %. 1.2ويليها الرناية الدداية بنسبة  ،5%..0
 (1ن جدول /لن ر) .%2.8وةناية طديلة ااجل بنسبة  %2.0بنسبة 

 
 1اإلنفاق وفق مزودي الخدمات الصحية 1.1
النسبة األنل   (والمستشفيات غير المصنفة، ، والمتخصصة، ومستشفيات الصحة النفسيةالعامة)المستشفيات  تسجل

ويليه اإلنفاق  ،نل  التدالي 1171و 1171للعامي   %..53و ،%2131 بلغت حيثالصحي وفق مزول الخدمة  لإلنفاق
م  إجمالي اإلنفاق الجاةن خالل العا  % 1131، فقد بلغ بي  التجزئة وغير ا م  مزولن السل  الطبيةم  خالل مراكز 

بينما كانت النسبة االن    .م  إجمالي اإلنفاق الجاةن % 7137 لتصل إل  0202انخفضت في العا   والت ، 1171
للعا   %2.3 حيث اةتفعت لتصل ال  0202ن  العا   %2.0بداد   مرافق الرناية الصحية طديلة األمد للمقيمي لل

   (3ن جدول /لن ر) . 0202
 

 م  إجمالي اإلنفاق نل  الصحة %7232 نسبتهما وتشير البيانات إل  لق المجتم  الفلسطيني بجمي  دطاناته دد لنفق 
 (3 ن جدول/لن ر) .1171عا  للاألولية  الصحية الرنايةمراكز  نل 

 

 1112-1112 ،التوزيع النسبي لإلنفاق الجاري على الصحة بحسب مزودي الخدمات الصحية في فلسطين
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 الجاريةإجمالي اإلنفاق على الصحة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار  1.1
بينما في نا  ، 1171خالل العا  % 131نسبة اإلنفاق نل  الصحة م  الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطي   سجلت
في العا   مليدق لواة لمريكي 1,571.7لق مجمدع النفقات الجاةية نل  الصحة بلغت حيث  2.%5..بلغت  2017
التكدي  الرلسمالي اإلجمالي بينما سجل .  مليدق لواة لمريكي 1,471.3الذن بلغ  2017مقاةنة م  العا   0202

مليدق لواة لمريكي في العا   25.0، في حي  بلغ 2018مليدق لواة لمريكي خالل العا   21.9نل  الصحة  المرودل
 16,127.6بينما سجل  0202مليدق لواة لمريكي في العا   16,276.6، بينما بلغ الناتج المحلي اإلجمالي 2017

 .(0ن جدول /لن ر) .0202مليدق لواة لمريكي في العا  
 511لواة لمريكي، في حي  بلغ  330.3ما قيمته  0202وبلغ نصيب الفرل م  إجمالي اانفاق نل  الصحة خالل العا  

 .0202لمريكي في العا  لواة 
 

 1212-1212،  فلسطينباألسعار الجارية في  والناتج المحلي اإلجمالي اإلنفاق الصحي إجمالي

 

 

 
 

 
 
 

  

                                                 
 .تشمل مجمدع النفقات الجاةية والتكدي  الرلسمالي اإلجمالي  2
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  الثالثالفصل 
 

 المنهجية
 

 سيتم، حيث 0202-0222 لألندا باألسعاة الجاةية  الحسابات الصحية الفلسطينيةإندال منهجية  يتناول  ذا الفصل
 فلسطي تبديب ومعالجة البيانات التي تم جمعها م  جمي  المصالة م  لجل قياس اإلنفاق نل  الصحة في التطرق إل  

 .  الخدمات الصحية تمديلون م م  حيث مزولن، 
 

 نظرة عامة  1.2
  

 الفلسطينيةالنظام الرئيسي للحسابات الصحية  1.1.2
 :إندال الحسابات الصحية الفلسطينية باألسعاة الجاةيةفيما يلي األسس العامة التي اتبعت في 

حياث تام انتماال مصاالة البياناات األكثار حداثاة للساجالت اإللاةيااة  :تحددث  مصدادر البياندات كلمدا كدان ملدا ممكندا .7
 . كالحكدمة ووكالة الغدا، وتلك المتعلقة بتقديرات ندل السكاق

نملياات للقياا  باأن األسااس الاالو   والتاي تادفر توحيد منهجية إعداد البيانات من مصادرها المختلفة عبر السدنوات .1
 .نبر السندات تغيراللو احتساب لنسب  البيانات لمقاةنة

 بمااا يضاام  داادة اإلمكاااق تهمااي  لن معاادات ويااال  ناجمااة ناا  تطاادة التغطيااةتوحيددد مسددتوى الت طيددة للبيانددات  .2
 .اإلحصائية نبر السندات المختلفة

 
 الت طية الج رافية 1.1.2

 ه ااحتاللوالذن ضممحاف ة القدس مستثن  منها ذلك الجزء م   فلسطي يتم النشر نل  مستدى لألغراض اإلحصائية، 
 0.823نند  بعيد احتالله للضفة الغربية نا  إليه  يسرائيلاإل
 

 منهجية إعداد الحسابات الصحية الفلسطينية  1.1
 

 نظم التصنيف 1.2.3
ن ا  المستخد  ضم   الدولي للحسابات الصحية التصنيفإق مجمدنة التصنيفات الفلسطينية للبيانات انتمدت نل  

، (OECD)من مة التعاوق اادتصالن والتنمية : ، والصالة بتعاوق كل م (SHA 2011) المدحد الصحيةالحسابات 
والمتدافق م  ن ا  الحسابات  ،(Eurostat)، والمكتب اإلحصائي لالتحال األوةوبي (WHO) العالمية ومن مة الصحة

 . والمدةجة ضم  الن ا م  حقدل الحسابات الفرعية التابعة  حقالً بانتباة الحسابات الصحية الدطنية  SNA 2008 القدمية
إلضافة با وظائف الرناية الصحيةوكالء التمديل، ندائد التمديل، التمديل، ن م : التاليةيتم تصنيف البيانات حسب األبعال 

 :بحيث تكدق آلية معالجة الملفات معتمد  نل  الخطدات التالية.  مزولن الخدمةإل  
  المدحد حسب تصنيفات ن ا  الحسابات الصحيةوفق األبعال المذكدة  لناله، و تصنيف البيانات كخطد  لول    .7

SHA 2011  من مة التعاوق اادتصالن والتنمية : والصالة بتعاوق كل م(OECD) العالمية، ومن مة الصحة 
(WHO) والمكتب اإلحصائي لالتحال األوةوبي ،(Eurostat). 
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 .األولية للبيانات وحدسبتهاالمعالجة   .1
  .إندال الصفحات التجميعية إلجمالي اإلنفاق نل  الصحة  .2

وبناء نليه يتم تدفير البيانات ضم  مجمدنة م  المصفدفات اإلحصائية التي تعكس المعامالت المسجلة في الحسابات 
  .الصحية الفلسطينية وفق األبعال المذكدة  لناله

 
 للبيانات حسب المصدرالمعالجة األولية   2.2.3

كل مصدة م  مصالة البيانات  تم معالجة ،0202-0222لألندا   في نملية المعالجة األولية لبيانات الحسابات الصحية
 :بمعزل ن  البيانات م  المصالة األخرى، والغرض م   ذه العملية  د

 .لترميز والتصنيف الصحيحالحصدل نل  لةدا  مدثدق بها ومتسقة نل  مستدى المعامالت ذات الصلة م  ا 73
 .تسهيل وتسري  إندال البيانات في السندات المقبلة 13

 

 مالحظات فنية المصدر القطاع االقتصادي
تم الحصدل نل  البيانات التفصيلية لإليرالات ي .7 وواة  الصحة  القطاع الحكدمي

باإلضافة إل  تكلفة العالج في الخاةج  والنفقات،
خاةج المستشفيات التابعة للقطاع الحكدمي، لو )

 .(خاةج البالل

م  خالل  الحكدمي الصحي اإلنفاقيتم تصنيف   .1
وواة  الصحة وفق ن م التمديل باانتمال نل  

 . مصالة التمديل للقطاع الحكدمي

 تكلفة تقدير لةاسات نتائج نل  اانتمال يتم .2
 المستشفيات في الصحية الرناية وظائف

 حسب اإلجمالية التكاليف لتصنيف الحكدمية،
 .الصحية الرناية وظائف

للخدمات الطبية  لاةيةاإل السجالت 
 العسكرية

نل  الصحة م  خالل الخدمات  اإلنفاقتقدير  يتم
العسكرية باانتمال نل  لندال المرض  المراجعي  

لق تكاليف  ذه )وبثبات افتراض للخدمات العسكرية، 
المقدمة م  دبل الخدمات الطبية العسكرية الخدمات 

دمات المقدمة م  دبل نل  مستدى مماثل لتكلفة الخ
 . (وواة  الصحة
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 مالحظات فنية المصدر القطاع االقتصادي
المؤسسات غير الهالفة للربح 

 وتخد  األسر المعيشية
المتحد  إلغاثة وتشغيل  من مة األمم

 .(UNRWA)الفلسطينيي   الالجئي 

 

نروا وم  ثم و اانتمال نل  اإلنفاق اإلجمالي لأل يتم
تقدير قيمة اإلنفاق حسب البند باانتمال نل  ندل 

ندل الزياةات لمراكز  ، إضافة إل الطادم الطبي
 . الرناية األولية والمستشفيات

 المؤسسات غير الهالفة للربح م 
المسدح  سلسلة مسح الخدمات ضم 

اادتصالية التي ينفذ ا الجهاو 
 .سندياً  المركزن لإلحصاء الفلسطيني

تم العمل نل  تصنيف ن م تمديل المؤسسات غير 
كل مؤسسة  إيرالاتالهالفة للربح بانتمال نسبة تدوي  

 .نل  حدا م  الداخل والخاةج

األسر  مسح إنفاق واستهالك  األسر المعيشيةدطاع 
 .0202الفلسطيني 

 

تم العمل نل  معالجة البندل الخاوة باإلنفاق نل  
الصحة بحيث تكدق ممثلة لألسر التي لنفقت نل  

 .الصحة

مرفق لمسح المالية والتأمي  م  خالل  شركات التأمي 
الذن ينفذه الجهاو المركزن لإلحصاء 

، ويتضم  الفلسطيني بشكل سندن 
التأمي  المرفق بيانات تتعلق ب

 .الصحي

قة يتم الحصدل نل  األدساط المكتسبة والمستح
في حال ند  و  حسب الدظيفة العالجية المقدمة،

نل  المستدى التفصيلي   اتدفر البيانات يتم تقدير 
 .للبيانات

مسح إنفاق واستهالك األسر   القطاع الخاص الربحي
 .0202الفلسطيني 

 

تحديد ما دامت األسر الفلسطينية بتمديله مقابل  يتم
الخدمات الصحية المقدمة م  دبل مزولن الخدمات 

، باإلضافة إل  طي القطاع الخاصالصحية والتي تغ
ما تم إنفاده م  دبل األسر نل  األلوية واألجهز  

 .الطبية
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 الراب الفصل 
 

 الجودة
 

 الدقة 1.1
مساادح وسااجالت )فااي فلسااطي  بااسااتنال إلاا  مجمدنااة ماا  المصااالة اإلحصااائية  الفلسااطينيةالصااحية يااتم إناادال الحسااابات 

كماا لق كافاة المعالجاات للبياناات تاتم بصادة  آلياة ما  خاالل البارامج المحدسابة .  المعتماد  لوليااً  والمنهجيات العلمية( إلاةية
ملفااات نلاا  مجمدنااة ماا  الفحاادص ماا  خااالل للويحتاادن الن ااا  المحدسااب .  والتااي تقلااص كثياارًا احتماااات الخطااأ البشاارن 

وتكفال  اذه اإلجاراءات تهماي  األخطااء التاي داد .  معالات للتأكد م  ند  وجدل لخطاء في المعالجة لو التحديل لو غير ا
 .تنجم ن  السهد لو ند  الددة نند إندال البيانات

 
 مقارنة البيانات 1.1

تم تنقيح بيانات الحسابات الصحية حيث  0202-0222 لألندا نية يقد  التقرير جداول الحسابات الصحية الفلسطي
التي  ذكرت بشكل مفصل في تنديه المستخدمي ، انتمالًا نل  مجمدنة م  العدامل 0202 -0222الفلسطينية لألندا  

طبيعة نائدات  ن م التمديل، وكالء التمديل،: تمديل القطاع الصحي في فلسطي  م  حيثتقد  ودة  مفصلة حدل 
كما تقد  الجداول ودة  مفصلة حدل الدظائف الصحية المقدمة وقيمة اإلنفاق م  خاللها، باإلضافة إل  طبيعة .  التمديل

وتم إندال الجداول بطريقة تساند مستخد  البيانات نل  .  مزولن الخدمات الصحية في فلسطي  وقيمة اإلنفاق م  خاللهم
 ن الخدمات م  تحديد ن م التمديل،يث لندت المصفدفات الخاوة باإلنفاق م  دبل مزولالربط ما بي  المتغيرات بح
باإلضافة إل  قيمة إنفاق مزولن الخدمات الصحية  الدظائف الصحية حسب ن م التمديل، واإلنفاق الصحي م  خالل

 .حسب الدظائف الصحية
 

 جودة البيانات 1.1
 

 الت طية والشمول 1.1.1
دل وذلك بداية إندال من دمة الحسابات الصحية الفلسطينية بشكل حثيث نل  تدسي  نطاق التغطية والشمنمل الجهاو منذ 

 :التالية ن  طريق الخطدات
 .تنفيذ مسدح متخصصة تغطي الجدانب الصحية مثل مسح مقدمي الخدمات الصحية والمستفيدي  منها -
 .التأمي  ويغطي كافة شركات التأمي التأمي  الصحي ضم  مسح المالية و  لبياناتإضافة مرفق خاص  -
تحسي  جدل  البيانات الخاوة بتفصيل بندل اإلنفاق الصحي حسب مزولن الخدمات والدظائف الصحية باانتمال   -

 .نل  لةاسات متخصصة
فبعد لق يتم تحديث البيانات م  مصالة ا المختلفة وتدحيد منهجية  :تحسي  مستدى ااتساق العا  لهيكلية البيانات  -

إندال ا ما لمك  ذلك، يتم الن ر في هيكلية  ذه البيانات م  حيث نسبة مجمدع اإلنفاق الصحي لكل م  مصالة 
نبر  التمديل، مزولن الخدمات الصحية، ووظائف الرناية الصحية باإلضافة إل  مقاةنة ااتساق العا  للبيانات

 .السندات
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 قضايا فنية  1.1
 

  1211حول اعتماد نظام الحسابات الصحية الموحد الطبعة قضايا فنية  1.4.4
التي  ،SHA 2011تبني ن ا  الحسابات الصحية المدحد ل اانتقالفيما يلي لبرو القضايا التي تم العمل نليها خالل 

 :مصالة البيانات نل  النحد التالي استدنت العمل نل  مراجعة آليات المعالجة للبيانات وتحديث
والتي يتم تمديل اإلنفاق الصحي م  خاللها : معالجة مصالة التمديل الخاوة باإلنفاق الحكدمي نل  الصحة -

 .لدواة  الصحة( اإليرالات المحلية)إل  التمديل المحلي ( بادي العالم)بانتمال نسبة التمديل الخاةجي 
ايرالات )وةلت ضم  المسدح اادتصالية العمل نل  انتمال قيم اإلنفاق الصحي م  خالل مشاةي  المانحيي  كما  -

لعد  وذلك ، إل  نسبة التمديل الخاةجي لدواة  الصحة باإلضافةللمؤسسات الصحية غير الهالفة للربح، ( م  الخاةج
 .طيةوجدل مصدة مدثدق يمك  اانتمال نليه في تقدير نقص التغ

، نلمًا بأنه SHA 2011 المدحدإنال  تصنيف المعامالت لتتدائم والتصنيفات الخاوة بن ا  الحسابات الصحية  -
ووفق الن ا  الجديد تم نقل بعض الدظائف الخاوة بالرناية الصحية األساسية إل  وظائف تابعة للرناية الصحية 

 .بالتالي تم استثناء ا م  اإلنفاق الجاةن نل  الصحة
، والتي يتم لفعها م  دبل األسر (للشركات، والحكدمة)لمدائمة المفاهيم الداةل  في الن ا  تم إلغاء لدساط التأمي   -

المعيشية الفلسطينية م  مجمدع اإلنفاق األسرن الفلسطيني، م  إضافة قيمة إنفاق األسر نل  العالج في الخاةج 
 . وفق ما تم تدفيره م  المصدة

تم الفصل بي  اإلنفاق الجاةن نل  الصحة  SHA 2011إندال الحسابات الصحية المدحد وفق تدجيهات لليل  -
 .واإلنفاق الرلسمالي كما  د واةل ضم  الن ا 

 
 قضايا فنية أخرى  1.1.1

ندةل ا في المحاوة   ناك بعض اإلشكاليات في مجال تطدير التغطية والشمدل في البيانات، تبق ونل  الرغم م  ذلك، 
 :الرئيسية التالية

 .التي تعتبر جزء م  اإلنفاق الحكدميو نقص في البيانات المالية الخاوة بقطاع الخدمات الطبية العسكرية،  -
نروا و نل  مصدةي  األول و د األ تم اانتمالللربح وتخد  األسر المعيشية،  غير الهالفةفيما يتعلق بالمؤسسات  -

لزكا  باإلضافة إل  المؤسسات التابعة للجاق ا  ،(فلسطي ت الصحية في ي كبير في تقديم الخدماألنها ذات ووق نسب)
للربح وتعمل نل  تقديم الخدمات الطبية في المحاف ات المختلفة، والداةل   الهالفةغير والمؤسسات الصحية األخرى 

 .لتعكس واد  اادتصال العا  لهاالتدوي  إجراء نملية تم  والتي ،في المسدح اادتصالية
بيانات م  مصدة ا نل  مستدى لعد  تدفر  فلسطي تم تقدير قيم اإلنفاق نل  الصحة بشكل إجمالي نل  مستدى  -

 . كل منها نل  حد الضفة الغربية ودطاع غز 
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Indicator المؤشر
نسبة اإلنفاق على الصحة من الناتج المحلي 

**(%)اإلجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 

(مليون دوالر أمريكي)
مليون دوالر )التكوين الرأسمالي االجمالي 

(أمريكي
مليون )مجموع النفقات الجارية على الصحة 

(دوالر أمريكي

Health Expenditure as 

Percentage of GDP (%)**

Gross Domestic Product at 

Current Prices

 (Million USD)

Gross Capital Formation 

(Million USD)

Total Current Expenditure on 

Health (Million USD)

2000 9.7                                               4,313.6                                         10.7 408.3                                           2000

2001 10.5                                             4,003.7                                         6.9 413.0                                           2001

2002 11.4                                             3,555.8                                         14.3 392.8                                           2002

2003 9.9                                               3,968.0                                         13.6 379.3                                           2003

2004 11.7                                             4,603.1                                         12.6 523.8                                           2004

2005 11.3                                             5,125.7                                         13.6 563.6                                           2005

2006 10.8                                             5,348.3                                         17.3 561.7                                           2006

2007 10.0                                             5,815.7                                         25.1 557.6                                           2007

2008 10.8                                             7,310.4                                         16.4 769.5                                           2008

2009 11.0                                             8,085.7                                         19.0 870.4                                           2009

2010 9.3                                               9,681.5                                         17.2 881.5                                           2010

2011 11.7                                             11,186.1                                       34.7 1,269.2                                         2011

2012 10.5                                             12,208.4                                       29.6 1,257.6                                         2012

2013 10.6                                             13,515.5                                       22.1 1,412.2                                         2013

2014 10.0                                             13,989.7                                       16.2 1,387.8                                         2014

2015 9.5                                               13,972.4                                       28.9 1,297.3                                         2015

2016 9.1                                               15,405.4                                       20.9 1,387.1                                         2016

2017 9.3                                               16,127.6                                       25.0 1,471.3                                         2017

2018 9.8                                               16,276.6                                       21.9 1,571.7                                         2018

** Share of total current expenditure on health to Gross Domestic Product includes gross 

capital formation in health care providers.

نسبة اإلنفاق على الصحة من الناتج اإلجمالي تشمل مجموع النفقات الجارية على الصحة مضاف له التكوين الرأسمالي لمزودي ** 
.الخدمات الصحية

2018-2000مؤشرات مختارة في فلسطين، : 1جدول 
Table 1: Selected Indicators in Palestine, 2000-2018

Year السنة

* Includes Health promotion with multi-sectoral approach and School health services. .تشمل الخدمات الصحية التعزيزية عبر قطاعات متعددة، باالضافة إلى خدمات الصحة المدرسية* 
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نظم التمويل
المجموع باقي العالم إنفاق األسر المعيشية نظم وبرامج تمويل 

المؤسسات غير الهادفة 
للربح وتخدم األسر المعيشية

نظم وبرامج التأمين 
الصحي غير االلزامي

النظم والبرامج غير 
االلزامي على الرعاية 

الصحية

نظم وبرامج التأمين 
الصحي الحكومي 

االجتماعي

نظم وبرامج 
الحكومة المركزية

النظم والبرامج الحكومية ونظم 
المساهمة اإللزامية لتمويل 

الرعاية الصحية

Total  Rest of the 

World

Household out-

of-Pocket 

Payment

Non-Profit 

Institutions Serving 

Households 

(NPISH) Financing 

Schemes

Voluntary 

Health Care 

Insurance 

Schemes

Voluntary 

Health Care 

Payment 

Schemes

Social Health 

Insurance 

Schemes

Central 

Government 

Schemes

Government 

Schemes and 

Compulsory 

Contributory Health 

Care Financing 

Schemes 

2000 100 6.1 38.5 16.7 2.6 19.3 7.2 28.9 36.1 2000

2001 100 6.1 40.0 20.1 2.1 22.2 4.6 27.1 31.7 2001

2002 100 8.3 36.0 17.3 2.2 19.5 5.6 30.6 36.2 2002

2003 100 5.2 40.3 11.1 2.6 13.7 6.9 33.9 40.8 2003

2004 100 2.8 36.2 18.3 2.2 20.5 5.8 34.7 40.5 2004

2005 100 2.6 37.0 11.2 2.7 13.9 5.3 41.2 46.5 2005

2006 100 2.5 41.3 13.1 3.2 16.3 5.4 34.5 39.9 2006

2007 100 1.5 37.3 11.9 3.0 14.9 4.9 41.4 46.3 2007

2008 100 2.3 35.8 13.3 3.1 16.4 3.7 41.8 45.5 2008

2009 100 3.9 39.2 9.5 3.0 12.5 3.4 41.0 44.4 2009

2010 100 0.7 36.0 13.4 2.2 15.6 2.2 45.5 47.7 2010

2011 100 2.4 44.6 13.0 2.0 15.0 2.4 35.6 38.0 2011

2012 100 2.4 43.8 14.1 1.9 16.0 2.1 35.7 37.8 2012

2013 100 4.2 42.7 10.3 2.1 12.4 2.0 38.7 40.7 2013

2014 100 2.1 44.4 8.0 3.0 11.0 3.1 39.4 42.5 2014

2015 100 1.5 44.8 10.0 2.1 12.1 3.3 38.3 41.6 2015

2016 100 1.9 42.7 12.6 2.8 15.4 2.8 37.2 40.0 2016

2017 100 3.4 41.7 9.1 3.1 12.2 4.0 38.7 42.7 2017

2018 100 2.4 39.5 10.9 2.4 13.3 4.2 40.6 44.8 2018

2018-2000التوزيع النسبي لإلنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب نظم التمويل، : 2جدول 
Table 2: Percentage Distribution of Current Expenditure on Health in Palestine by Financing Schemes, 2000-2018

Year

Financing Schemes

السنة

 40



PCBS:Statistical Report, Palestinian Health Accounts, 2000-2018 2018-2000التقرير اإلحصائي، الحسابات الصحية الفلسطينية، : PCBSء

وكالء التمويل
المجموع باقي العالم األسر المعيشية المؤسسات غير الهادفة 

للربح وتخدم األسر المعيشية
شركات التأمين التجارية الحكومة المركزية

Total Rest of the World Households Non-Profit 

Institutions Serving 

Households 

(NPISH)

Insurance 

Corporations

Central Government

2000 100 - 38.5 22.8 2.6 36.1 2000

2001 100 - 40.0 26.1 2.1 31.8 2001

2002 100 - 36.0 25.0 2.2 36.8 2002

2003 100 - 40.3 16.1 2.6 41.0 2003

2004 100 - 36.2 21.1 2.2 40.5 2004

2005 100 - 37.0 13.8 2.7 46.5 2005

2006 100 - 41.3 15.4 3.2 40.1 2006

2007 100 - 37.3 13.4 3.0 46.3 2007

2008 100 - 35.8 15.6 3.1 45.5 2008

2009 100 - 39.2 13.4 3.0 44.4 2009

2010 100 - 36.0 14.1 2.2 47.7 2010

2011 100 - 44.6 14.8 2.0 38.6 2011

2012 100 - 43.8 15.8 1.9 38.5 2012

2013 100 - 42.7 14.5 2.1 40.7 2013

2014 100 - 44.4 10.1 3.0 42.5 2014

2015 100 - 44.8 11.5 2.1 41.6 2015

2016 100 - 42.7 14.5 2.8 40.0 2016

2017 100 - 41.7 12.5 3.1 42.7 2017

2018 100 - 39.5 13.4 2.3 44.8 2018

2018-2000التوزيع النسبي لإلنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب وكالء التمويل، : 3جدول 
Table 3: Percentage Distribution of Current  Expenditure on Health in Palestine by Financing Agents, 2000-2018

Year

Financing Agents

السنة
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المجموع الحكم، والنظام الصحي وإدارة التمويل الرعاية الوقائية السلع الطبية خدمات الرعاية 
الصحية المساندة

رعاية طويلة األجل 
(للصحة)

الرعاية التأهيلية الرعاية العالجية

Total Governance, Health 

System and Financing 

Administration

Preventive Care Medical Goods Ancillary 

Services (non-

Specified by 

Function)

Long-Term 

Care (Health)

Rehabilitative 

Care

Curative Care

2000 100 5.4 2.9 16.0 2.2 0.2 0.6 72.7 2000

2001 100 5.8 2.7 18.6 2.0 0.1 0.0 70.8 2001

2002 100 7.7 3.1 15.4 2.1 0.2 0.2 71.3 2002

2003 100 4.6 4.5 17.3 2.3 0.2 0.0 71.1 2003

2004 100 4.4 2.3 16.8 2.5 0.2 0.1 73.7 2004

2005 100 5.2 3.4 15.5 1.6 0.0 0.1 74.2 2005

2006 100 5.2 3.0 15.6 1.7 0.1 0.0 74.4 2006

2007 100 6.8 3.0 16.4 2.5 0.2 0.0 71.1 2007

2008 100 8.2 2.5 14.4 2.5 0.1 0.0 72.3 2008

2009 100 8.3 1.6 14.7 2.6 0.0 0.0 72.8 2009

2010 100 8.1 2.4 17.4 2.6 0.0 0.0 69.5 2010

2011 100 5.7 2.4 18.0 4.0 0.0 0.0 69.9 2011

2012 100 5.8 2.7 18.3 3.5 0.6 0.1 69.0 2012

2013 100 4.1 3.0 19.3 3.8 0.4 0.1 69.3 2013

2014 100 2.8 2.6 20.3 3.5 0.6 0.5 69.7 2014

2015 100 2.8 2.2 20.4 3.5 0.3 0.1 70.7 2015

2016 100 2.7 1.9 20.3 3.6 0.2 0.1 71.2 2016

2017 100 2.6 6.0 20.7 3.6 0.3 0.3 66.5 2017

2018 100 2.6 4.7 19.3 3.8 0.6 0.2 68.8 2018

2018-2000التوزيع النسبي لإلنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب وظائف الرعاية الصحية، : 4جدول 
Table 4: Percentage Distribution of Current Expenditure on Health in Palestine by Function of Health Care, 2000-2018       

Year

Function of Health Care وظائف الرعاية الصحية

السنة
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ممارسين للرعاية 
الصحية األخرى

عيادات طب 
األسنان

ممارسات طبية مقدمي الرعاية 
الصحية األولية

مرافق الرعاية الصحية طويلة 
األمد للمقيمين

مستشفيات غير 
*مصنفة

المستشفيات 
المتخصصة

مستشفيات الصحة 
النفسية

المستشفيات العامة المستشفيات

Other Health 

Care 

Practitioners

Dental 

Practice

Medical 

Practices

Providers of 

Ambulatory 

Health Care

Residential Long-

Term Health Care 

Facilities

Unspecified 

Hospitals*

Specialized 

Hospitals

Mental Health 

Hospitals

General 

Hospitals

Hospitals

2000 1.1 1.9 7.9 10.9 0.2 0.5 3.1 1.9 36.3 41.8 2000

2001 0.9 2.6 7.9 11.4 0.1 0.5 3.5 1.3 31.6 36.9 2001

2002 1.0 1.8 7.7 10.5 0.2 0.5 1.8 1.5 29.3 33.1 2002

2003 2.8 2.0 8.9 13.7 0.2 0.6 3.0 1.3 31.0 35.9 2003

2004 1.0 2.5 6.1 9.6 0.2 0.5 6.1 1.4 31.0 39.0 2004

2005 0.6 3.3 6.4 10.3 0.0 0.6 3.8 1.6 26.8 32.8 2005

2006 0.5 3.1 6.0 9.6 0.0 0.9 3.3 1.5 33.2 38.9 2006

2007 0.2 3.7 7.3 11.2 1.3 0.8 4.1 1.7 30.6 37.2 2007

2008 0.5 2.9 6.4 9.8 1.5 1.0 4.8 1.5 29.9 37.2 2008

2009 0.5 2.7 5.2 8.4 3.5 1.0 7.7 1.4 28.0 38.1 2009

2010 1.0 2.5 5.2 8.7 2.9 0.5 7.0 1.5 30.7 39.7 2010

2011 0.8 3.5 6.5 10.8 1.6 0.3 3.3 1.3 30.2 35.1 2011

2012 1.7 3.5 6.6 11.8 2.7 0.4 6.0 1.1 27.2 34.7 2012

2013 1.1 4.4 6.4 11.9 1.0 0.4 7.6 0.7 27.6 36.3 2013

2014 1.3 3.7 7.0 12.0 1.1 1.0 9.0 0.8 25.6 36.4 2014

2015 0.5 3.8 7.7 12.0 0.2 0.3 10.4 0.8 26.7 38.2 2015

2016 0.2 3.7 7.8 11.7 0.1 0.5 9.6 0.7 27.0 37.8 2016

2017 0.3 3.5 9.1 12.9 0.1 0.4 11.8 0.7 23.0 35.9 2017

2018 0.3 3.3 8.6 12.2 0.5 0.5 13.9 0.7 23.1 38.2 2018

* Hospitals data through Insurance corporations were not classified. .لم يتم تصنيف بيانات االنفاق الخاصة بالمستشفيات من قبل شركات التأمين* 

2018- 2000التوزيع النسبي لإلنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب مزودي الخدمة الصحية، : 5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Current Expenditure on Health in Palestine by Health Care Providers, 2000- 2018

Year

Health Care Providers مزودي الخدمة الصحية

السنة
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مزودي الخدمة 
المجموع باقي العالم قطاعات االقتصاد 

االخرى
مقدمي الخدمات االدارية والمالية 

للنظام الصحي
مقدمي خدمات الطب 

الوقائي
بيع بالتجزئة وغيرها من 

مزودي السلع الطبية
مقدمي الخدمات 

المساندة
مراكز الرعاية 
الصحية األولية

Total Rest of the 

World

Rest of the 

Economy

Providers of Health 

care System 

Administration and 

Financing

Providers of 

Preventive Care

Retailers and 

Other Providers 

of Medical Goods

Providers of 

Ancillary 

Services

Ambulatory 

Health Care 

Centers

2000 100 1.0 5.9 6.7 0.2 16.0 2.2 15.1 2000

2001 100 1.2 7.4 7.0 0.2 18.6 2.0 15.2 2001

2002 100 1.4 9.1 6.6 2.8 15.3 2.1 18.9 2002

2003 100 6.1 4.8 5.4 0.3 17.3 2.4 13.9 2003

2004 100 9.9 2.3 5.6 0.2 16.4 2.1 14.7 2004

2005 100 16.4 3.5 6.7 0.2 14.5 1.5 14.1 2005

2006 100 10.9 4.2 6.9 0.4 14.4 1.6 13.1 2006

2007 100 8.0 0.3 8.4 1.0 16.4 2.3 13.9 2007

2008 100 9.6 0.2 9.6 0.4 14.3 2.4 15.0 2008

2009 100 9.9 0.0 9.6 0.1 14.7 2.5 13.2 2009

2010 100 4.5 0.6 8.9 0.1 17.2 2.5 14.9 2010

2011 100 8.8 0.2 7.3 0.5 17.9 4.0 13.8 2011

2012 100 8.5 0.7 7.2 0.4 18.1 3.4 12.5 2012

2013 100 8.8 0.6 3.9 0.7 18.5 3.4 14.9 2013

2014 100 7.8 0.4 3.1 0.5 20.0 3.5 15.2 2014

2015 100 7.0 0.2 2.8 0.9 20.3 3.5 14.9 2015

2016 100 8.1 1.9 2.7 0.5 20.3 3.5 13.4 2016

2017 100 7.3 2.7 2.6 0.5 20.7 3.6 13.7 2017

2018 100 7.7 2.3 2.6 0.4 19.1 3.4 13.6 2018

2018- 2000التوزيع النسبي لإلنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب مزودي الخدمة الصحية، : (تابع) 5جدول 
Table 5 (Cont): Percentage Distribution of Current Expenditure on Health in Palestine by Health Care Providers, 2000- 2018

Year

Health Care Providers

السنة
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PCBS:Statistical Report, Palestinian Health Accounts, 2000-2018 2018-2000التقرير االحصائي، الحسابات الصحية الفلسطينية، : PCBS ء 

Value in USD 1000        

المجموع الحكم، والنظام الصحي 
وإدارة التمويل

الرعاية الوقائية السلع الطبية خدمات الرعاية الصحية 
المساندة

رعاية طويلة األجل 
(للصحة)

الرعاية التأهيلية الرعاية العالجية

Total Governance, 

Health System 

and Financing 

Administration

Preventive 

Care

Medical 

Goods

Ancillary Services 

(non-Specified by 

Function)

Long-Term 

Care (Health)

Rehabilitative 

Care

Curative Care Year

338,086.5 - - - - - - 338,086.5 2017

363,597.8 - - - - - - 363,597.8 2018

10,253.8 - - - - - - 10,253.8 2017

10,486.6 - - - - - - 10,486.6 2018

173,822.5 - - - - - - 173,822.5 2017

217,871.0 - - - - - - 217,871.0 2018

6,185.5 - - - - - - 6,185.5 2017

8,132.2 - - - - - - 8,132.2 2018

1,251.4 - - - - 867.4 - 384.0 2017

7,252.1 - - - - 7,019.7 - 232.4 2018

133,703.8 - - - - - - 133,703.8 2017

134,688.7 - - - - - - 134,688.7 2018

52,542.5 - - - - - - 52,542.5 2017

52,793.6 - - - - - - 52,793.6 2018

3,982.2 - 1,172.6 - - - 1,632.7 1,176.9 2017

4,035.3 - 1,140.3 - - - 1,685.8 1,209.2 2018

2018-2017اإلنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب مزودي الخدمة الصحية ووظائف الرعاية الصحية، : 6جدول 
Table 6: Current Expenditure on Health in Palestine by Health Care Providers and Function of Health Care, 2017- 2018       

القيمة باأللف دوالر أمريكي

Health Care Providers

Function of Health Care وظائف الرعاية الصحية السنة

مزودي الخدمة الصحية

General Hospitals المستشفيات العامة

Mental Health Hospitals مستشفيات الصحة النفسية

Specialized Hospitals المستشفيات المتخصصة

*Unspecified Hospitals *مستشفيات غير مصنفة

Residential Long-Term 

Health Care Facilities
مرافق الرعاية الصحية مع 

اقامة طويلة األمد
Medical Practices ممارسات طبية

* Hospitals data through Insurance corporations were not classified. .لم يتم تصنيف بيانات االنفاق الخاصة بالمستشفيات من قبل شركات التأمين* 

Dental Practice عيادات طب األسنان

Other Health Care 

Practitioners
ممارسين للرعاية الصحية 

األخرى
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PCBS:Statistical Report, Palestinian Health Accounts, 2000-2018 2018-2000التقرير االحصائي، الحسابات الصحية الفلسطينية، : PCBS ء 

Value in USD 1000        

المجموع الحكم، والنظام الصحي 
وإدارة التمويل

الرعاية الوقائية السلع الطبية خدمات الرعاية 
الصحية المساندة

رعاية طويلة األجل 
(للصحة)

الرعاية التأهيلية الرعاية العالجية

Total Governance, 

Health System 

and Financing 

Administration

Preventive 

Care

Medical 

Goods

Ancillary 

Services (non-

Specified by 

Function)

Long-Term 

Care (Health)

Rehabilitative 

Care

Curative Care Year

201,100.6 - 61,532.7 - 1,043.2 - 1,471.5 137,053.2 2017

214,389.1 - 55,123.9 3,375.9 5,462.4 - 1,412.0 149,014.9 2018

52,462.0 - - - 52,462.0 - - 2017

53,281.3 - - - 53,250.2 - - 31.1 2018

304,840.4 - - 304,840.4 - - - - 2017

300,089.3 - - 300,089.3 - - - - 2018

6,924.4 - 6,924.4 - - - - - 2017

6,743.8 - 6,743.8 - - - - - 2018

37,977.0 37,977.0 - - - - - - 2017

40,917.1 40,917.1 - - - - - - 2018

40,438.9 - 18,729.5 - - 2,893.7 785.4 18,030.3 2017

35,640.2 - 11,380.8 - - 2,388.2 353.4 21,517.8 2018

107,681.6 - - - - - - 107,681.6 2017

121,779.1 - - - - - - 121,779.1 2018

1,471,253.1 37,977.0 88,359.2 304,840.4 53,505.2 3,761.1 3,889.6 978,920.6 2017

1,571,697.2 40,917.1 74,388.8 303,465.2 58,712.6 9,407.9 3,451.2 1,081,354.4 2018

Rest of the World باقي العالم

Retailers and Other Providers 

of Medical Goods

* Hospitals data through Insurance corporations were not classified. .لم يتم تصنيف بيانات االنفاق الخاصة بالمستشفيات من قبل شركات التأمين* 

Rest of the economyقطاعات االقتصاد االخرى

Total المجموع

Providers of Preventive Care

Providers of Health Care 

System Administration and 

Financing

مقدمي الخدمات االدارية 
والمالية للنظام الصحي

مقدمي خدمات الطب الوقائي

بيع بالتجزئة وغيرها من 
مزودي السلع الطبية

مقدمي الخدمات المساندة

2018-2017اإلنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب مزودي الخدمة الصحية ووظائف الرعاية الصحية، : (تابع) 6جدول 
Table 6 (Cont): Current Expenditure on Health in Palestine by Health Care Providers and Function of Health Care, 2017- 2018       

القيمة باأللف دوالر أمريكي

Health Care Providers

Function of Health Care وظائف الرعاية الصحية السنة

مزودي الخدمة الصحية

 Ambulatory Health Careمراكز الرعاية الصحية األولية

Centers

Providers of Ancillary Services
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PCBS:Statistical Report, Palestinian Health Accounts, 2000-2018 2018-2000التقرير االحصائي، الحسابات الصحية الفلسطينية، : PCBSء  

Value in USD 1000        القيمة باأللف دوالر أمريكي

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Hospitals 600,087.6 528,348.3 8,320.5 4,687.3 55,902.6 52,874.3 88,720.4 72,819.0 447,144.1 397,967.7 المستشفيات

General Hospitals 363,597.8 338,086.5 8,320.5 4,687.3 55,902.6 52,874.3 53,050.0 36,750.7 246,324.7 243,774.2 المستشفيات العامة

Mental Health Hospitals 10,486.6 10,253.8 - - - - - - 10,486.6 10,253.8 مستشفيات الصحة النفسية
Specialized Hospitals 217,871.0 173,822.5 - - - - 27,538.2 29,882.8 190,332.8 143,939.7 المستشفيات المتخصصة
Unspecified Hospitals* 8,132.2 6,185.5 - - - - 8,132.2 6,185.5 - - *مستشفيات غير مصنفة
Residential Long-Term Health 

Care Facilities 7,252.1 1,251.4 2,925.6 460.6 647.4 630.1 3,679.1 160.7 - -
مرافق الرعاية الصحية طويلة األمد للمقيمين

Providers of Ambulatory Health 

Care 191,517.6 190,228.5 11,093.3 13,739.2 156,195.4 155,170.3 24,228.9 21,319.0 - -
مقدمي الرعاية الصحية األولية

Medical Practices 134,688.7 133,703.8 10,584.8 12,812.4 102,200.3 101,528.1 21,903.6 19,363.3 - - ممارسات طبية
Dental Practice 52,793.6 52,542.5 3.4 57.3 52,785.9 52,465.3 4.3 19.9 - - عيادات طب األسنان

Other Health Care Practitioners
4,035.3 3,982.2 505.1 869.5 1,209.2 1,176.9 2,321.0 1,935.8 - -

ممارسين للرعاية الصحية األخرى

Ambulatory Health Care Centers
214,389.1 201,100.6 752.9 2,436.3 18,864.1 17,742.1 52,805.9 51,051.7 141,966.2 129,870.5 مراكز الرعاية الصحية األولية

Providers of Ancillary Services
53,281.3 52,462.0 13.8 180.8 48,597.5 47,299.6 4,670.0 4,981.6 - -

مقدمي الخدمات المساندة

Retailers and Other Providers of 

Medical Goods 300,089.3 304,840.4 - - 291,753.6 291,618.6 8,335.7 13,221.8 - -
بيع بالتجزئة وغيرها من مزودي السلع الطبية

Providers of Preventive Care 6,743.8 6,924.4 - - 6,743.8 6,924.4 - - - - مقدمي خدمات الطب الوقائي
Providers of Health Care System 

Administration and Financing 40,917.1 37,977.0 - - 694.3 650.5 6,955.1 4,797.1 33,267.7 32,529.4
مقدمي الخدمات االدارية والمالية للنظام الصحي

Rest of the Economy 35,640.2 40,438.9 15,283.6 29,147.1 1,136.4 1,129.0 19,220.2 10,162.8 - - قطاعات االقتصاد االخرى
Rest of the World 121,779.1 107,681.6 - - 40,208.0 39,945.3 - - 81,571.1 67,736.3 باقي العالم
Total 1,571,697.2 1,471,253.1 38,389.7 50,651.3 620,743.1 613,984.2 208,615.3 178,513.7 703,949.1 628,103.9 المجموع

2018-2017اإلنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب مزودي الخدمة الصحية ونظم التمويل، : 7جدول 
Table 7: Current Expenditure on Health in Palestine by Health Care Providers and Financing Schemes, 2017-2018

Health Care Providers 

Financing schemes نظم التمويل

مزودي الخدمة الصحية

المجموع باقي العالم إنفاق األسر المعيشية النظم والبرامج غير االلزامي على الرعاية 
الصحية

* Hospitals data through Insurance corporations were not classified. .لم يتم تصنيف بيانات االنفاق الخاصة بالمستشفيات من قبل شركات التأمين* 

النظم والبرامج الحكومية ونظم المساهمة 
اإللزامية لتمويل الرعاية الصحية

Total  Rest of the World Household out-of-Pocket 

Payment

Voluntary Health Care 

Payment Schemes

Government Schemes and 

Compulsory Contributory 

Health Care Financing 

Schemes
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PCBS:Statistical Report, Palestinian Health Accounts, 2000-2018 2018-2000التقرير االحصائي، الحسابات الصحية الفلسطينية، : PCBS ء 

Value in USD 1000        

المجموع باقي العالم إنفاق األسر المعيشية النظم والبرامج غير االلزامي 
على الرعاية الصحية

النظم والبرامج الحكومية ونظم المساهمة 
اإللزامية لتمويل الرعاية الصحية

Total  Rest of the 

World

Household out-of-

Pocket Payment

Voluntary Health 

Care Payment 

Schemes

Government Schemes and 

Compulsory Contributory 

Health Care Financing 

Schemes

Year

353,327.4 - - - 353,327.4 2017

397,081.5 - - - 397,081.5 2018

215,403.0 - - - 215,403.0 2017

240,087.3 - - - 240,087.3 2018

59,373.5 - - - 59,373.5 2017

66,780.3 - - - 66,780.3 2018

45,094.8 - - 45,094.8 - 2017

36,926.4 - - 36,926.4 - 2018

738,764.8 50,651.3 613,984.2 74,129.3 - 2017

768,152.8 38,389.7 620,743.1 109,020.0 - 2018

59,289.6 - - 59,289.6 - 2017

62,668.9 - - 62,668.9 - 2018

1,471,253.1 50,651.3 613,984.2 178,513.7 628,103.9 2017

1,571,697.2 38,389.7 620,743.1 208,615.3 703,949.1 2018

القيمة باأللف دوالر أمريكي

Direct Foreign Transfersالمباشرة (األجنبية)التحويالت الخارجية 

Voluntary Prepayment الدفع غير االلزامي

عائدات نظم التمويل الصحية

Total المجموع

2018-2017اإلنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب عائدات نظم التمويل الصحية ونظم التمويل، : 8جدول 
Table 8: Current Expenditure on Health in Palestine by Revenues of Health Care Financing Schemes and Financing Schemes, 2017-2018

Other Revenues (n.e.c.)عائدات غير مصنفة في مكان آخر

Transfers from Government 

Domestic Revenues
التحويالت من العائدات المحلية الحكومية

Transfers Distributed by 

Government from Foreign 

Origin

التحويالت التي توزعها الحكومة من 
مصادر خارجية أجنبية

Social Insurance Contributions مساهمات التأمين االجتماعي

Revenues of Health Care 

Financing Schemes

 Financing Schemes نظم التمويل السنة
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PCBS:Statistical Report, Palestinian Health Accounts, 2000-2018 2018-2000التقرير االحصائي، الحسابات الصحية الفلسطينية، : PCBS ء 

Value in USD 1000        

المجموع األسر المعيشية المؤسسات غير الهادفة للربح 
وتخدم األسر المعيشية

شركات التأمين الحكومة المركزية

Total Households Non-Profit Institutions 

Serving Households 

(NPISH)

Insurance 

Corporations

Central Government Year

628,103.9 - - -
628,103.9

2017

703,949.1 - - -
703,949.1

2018

178,513.7 - 133,418.8 45,094.9 - 2017

208,615.3 - 171,688.9 36,926.4 - 2018

613,984.2 613,984.2 - - - 2017

620,743.1 620,743.1 - - - 2018

50,651.3 - 50,651.3 - - 2017

38,389.7 - 38,389.7 - - 2018

1,471,253.1 613,984.2 184,070.1 45,094.9 628,103.9 2017

1,571,697.2 620,743.1 210,078.6 36,926.4 703,949.1 2018

2018-2017اإلنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب نظم التمويل ووكالء التمويل، : 9جدول 
Table 9: Current Expenditure on Health in Palestine by Financing Schemes and Financing Agents, 2017-2018

القيمة باأللف دوالر أمريكي

Financing Schemes

  Financing Agents وكالء التمويل السنة

نظم التمويل

 Rest of the World باقي العالم

Total المجموع

Government Schemes and 

Compulsory Contributory Health Care 

Financing Schemes 

النظم والبرامج الحكومية ونظم المساهمة 
اإللزامية لتمويل الرعاية الصحية

Voluntary Health Care Payment 

Schemes
نظم وبرامج االنفاق غير االلزامي على 

الرعاية الصحية
Household out-of-Pocket Payment انفاق األسر المعيشية
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PCBS:Statistical Report, Palestinian Health Accounts, 2000-2018 2018-2000التقرير االحصائي، الحسابات الصحية الفلسطينية، : PCBS ء 

Value in USD 1000        القيمة باأللف دوالر أمريكي

المجموع باقي العالم إنفاق األسر المعيشية النظم والبرامج غير االلزامي 
على الرعاية الصحية

النظم والبرامج الحكومية ونظم المساهمة 
اإللزامية لتمويل الرعاية الصحية

Total  Rest of the 

World

Household out-of-

Pocket Payment

Voluntary Health 

Care Payment 

Schemes

Government Schemes and 

Compulsory Contributory 

Health Care Financing 

Schemes

Year

978,920.6 33,647.0 264,688.8 101,667.5 578,917.3 2017

1,081,354.4 29,309.8 270,098.2 128,300.2 653,646.2 2018

434,847.7 - 648.9 23,126.4 411,072.4 2017

491,456.6 - 1,141.7 17,473.5 472,841.4 2018

453,277.6 33,647.0 179,430.1 72,355.6 167,844.9 2017

494,589.7 29,309.8 181,780.6 102,694.5 180,804.8 2018

54,521.1 - 52,465.3 2,055.8 - 2017

55,112.7 - 52,785.9 2,326.8 - 2018

1,510.1 123.0 - 1,387.1 - 2017

2,383.3 129.2 - 2,254.1 - 2018

397,246.4 33,524.0 126,964.8 68,912.7 167,844.9 2017

437,093.7 29,180.6 128,994.7 98,113.6 180,804.8 2018

90,795.3 - 84,609.8 6,185.5 - 2017

95,308.1 - 87,175.9 8,132.2 - 2018

3,889.6 582.3 - 3,307.3 - 2017

3,451.2 156.5 - 3,294.7 - 2018

2018-2017اإلنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب وظائف الرعاية الصحية ونظم التمويل، : 10جدول 
Table 10: Current Expenditure on Health in Palestine by Function of Health Care and Financing Schemes, 2017-2018

Function of Health Care

 Financing Schemes نظم التمويل السنة

وظائف الرعاية الصحية

Curative Care الرعاية العالجية

Unspecified Inpatient 

Curative Care
الخدمات العالجية المقدمة للمرضى 

المدخلين غير مصنفة
Outpatient Curative Care الخدمات العالجية المقدمة لمرضى 

العيادات الخارجية

Unspecified curative care 

(n.e.c)
خدمات عالجية غير مصنفة

Rehabilitative Care الرعاية التأهيلية

- Dental Outpatient Curative 

Care
الخدمات العالجية المقدمة لمرضى - 

عيادات االسنان
- Specialised Outpatient 

Curative Care
الخدمات العالجية المقدمة من - 

خالل عيادات متخصصة
- Unspecified Outpatient 

Curative Care (n.e.c.)
خدمات عالجية من خالل عيادات - 

خارجية غير مصنفة
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PCBS:Statistical Report, Palestinian Health Accounts, 2000-2018 2018-2000التقرير االحصائي، الحسابات الصحية الفلسطينية، : PCBS ء 

Value in USD 1000        القيمة باأللف دوالر أمريكي

المجموع باقي العالم إنفاق األسر المعيشية النظم والبرامج غير االلزامي على 
الرعاية الصحية

النظم والبرامج الحكومية ونظم المساهمة 
اإللزامية لتمويل الرعاية الصحية

Total  Rest of the World Household out-of-

Pocket Payment

Voluntary Health Care 

Payment Schemes

Government Schemes and 

Compulsory Contributory 

Health Care Financing 

Schemes

Year

1,471.6 - - 1,471.6 - 2017

1,412.0 - - 1,412.0 - 2018

2,418.0 582.3 - 1,835.7 - 2017

2,039.2 156.5 - 1,882.7 - 2018

3,761.1 1,484.4 1,759.1 517.6 - 2017

9,407.9 3,377.1 1,783.8 4,247.0 - 2018

53,505.2 180.8 48,342.8 4,981.6 - 2017

58,712.6 - 49,669.3 9,043.3 - 2018

304,840.4 - 291,618.6 13,221.8 - 2017

303,465.2 - 291,753.7 11,711.5 - 2018

88,359.2 14,756.8 6,924.4 50,020.8 16,657.2 2017

74,388.8 5,546.3 6,743.8 45,063.5 17,035.2 2018

37,977.0 - 650.5 4,797.1 32,529.4 2017

40,917.1 - 694.3 6,955.1 33,267.7 2018

1,471,253.1 50,651.3 613,984.2 178,513.7 628,103.9 2017

1,571,697.2 38,389.7 620,743.1 208,615.3 703,949.1 2018

Ancillary Services (non-

Specified by Function)
خدمات الرعاية الصحية المساندة 

(غير محددة بوظيفة)

Total المجموع

Medical Goods السلع الطبية

Preventive Care الرعاية الوقائية

Governance,  Health 

System and Financing 

Administration

الحكم، والنظام الصحي وإدارة التمويل

Inpatient Rehabilitative Care الرعاية التأهيلية للمرضى المقيمين

Unspecified Rehabilitative 

Care (n.e.c)
الرعاية التأهيلية غير المصنفة

Long-Term Care (Health) (للصحة)رعاية طويلة األجل 

2018-2017اإلنفاق الجاري على الصحة في فلسطين حسب وظائف الرعاية الصحية ونظم التمويل، : (تابع) 10جدول 
Table 10 (Cont): Current Expenditure on Health in Palestine by Function of Health Care and Financing Schemes, 2017-2018

Function of Health Care

 Financing Schemes نظم التمويل السنة

وظائف الرعاية الصحية
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Notice for Users  

 
When reviewing this report, the following notes should be taken into consideration: 

 

 Revising the Palestinian health accounts data for the years 2000-2017 was based on a 

set of factors that necessitated the revision: 

1. Preparing health expenditure data in Palestine for 2000-2014 using the System of 

Health Accounts (SHA 2011), issued by the Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD), World Health Organization (WHO) and 

Statistical Office of European Union (Eurostat), as a framework of comprehensive 

work that directs all statistical efforts in the health field.  While the previous data 

was published for the years 2000-2014 depended on the System of Health 

Accounts, 2000 edition that was issued by the Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD). 

2. Implementing the Population, Housing and Establishments Census 2017 which 

provided better coverage for the establishments framework of the economic 

surveys. In the meantime and according to the international recommendations, 

National Accounts data is revised when a better coverage is available. Therefore, 

PCBS follows the international recommendations in revising data between the two 

censuses. 

3. Implementing the Household Expenditure and Consumption Survey 2017, which 

allowed improving the quality of the estimates for the previous years of the survey 

2013-2016. 

4. Relying on the revision of the economic surveys data for the years 2000-2008 

according to the International Standard Industrial Classification of all economic 

activities (ISIC Rev.4). 

5. Inability to compare data of the year 2017 that was previously published with data 

available in this report for the same year, because the national accounts data and 

other sources were revised. 

 Depending on the data of Palestinian Ministry of Health as a source of total expenditure 

on outpatient treatment. 

 SHA 2011 introduces a number of changes and improvements compared with the 

previous system of health accounts, which can be summarized as follows: 

- It reinforces the tri-axial relationship between financing, consumption and 

providing, that is a detailed explanation of what was consumed in addition to 

identifying the source of financing and who provided health services or goods.  

- The system offers more comprehensive coverage within the functional 

classification in specific areas, for example: prevention and long-term care and 

gives a more concise picture of health care providers. 

- Using the new classification of financing (financing schemes and revenues of 

health care financing). 

 Expenditure transactions were recorded from some sources in New Israeli Shekel (NIS) 

while the data processed to be published in US Dollar. The following table presents 

USD-NIS exchange rate evolution over the period of 2000-2018: 
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Annual average of exchange rate  Year 

4.0778 2000 

4.2084 2001 

4.7330 2002 

4.5513 2003 

4.4775 2004 

4.4849 2005 

4.4545 2006 

4.1139 2007 

3.5816 2008 

3.9699 2009 

3.7315 2010 

3.5784 2011 

3.8551 2012 

3.6100 2013 

3.5769 2014 

3.8863 2015 

3.8432 2016 

3.6299 2017 

3.5562 2018 

 

 (-): Data is unavailable from sources and the value cannot be determined if it equals zero 

or not available. 

 Differences in the results of certain variables are due to approximation. 

 Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation            

in 1967. 
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Introduction 

 
As the primary provider of official statistics for Palestine, the Palestinian Central Bureau of 

Statistics (PCBS) has strived to develop the Palestinian Health Accounts to provide accurate 

indicators on the status of health expenditures in Palestine to inform policy and decision 

making. 

 

The Palestinian health accounts are designed to provide a systematic statistical description of 

the health sector as a whole. The report also provides detailed statistics on transactions among 

the various components of the health sector as well as between the national health sector and 

the rest of the world.  In order to measure growth rates and economic trends in the 

performance of the health sector and its cycle over years, it is necessary to develop a 

systematic time series and comprehensive framework for the compilation of national health 

accounts. This tool will facilitate comparisons over different years and consequently data 

analysis. 

 

PCBS, in the cooperation with Ministry of health has adopted the System of Health Accounts, 

SHA 2011 edition, as the comprehensive framework for all health statistics for 2000-2018. 

The team working on the Health Accounts Report demonstrated competence and commitment 

to developing a Palestinian health accounts system.   

 

The main objective behind establishing the Palestinian health accounts is providing a database 

for health services providers’ expenditure in Palestine. 

 

This report presents the main indicators of Palestinian health accounts and PCBS hoping it 

will empower planners and decision makers in their effort to monitor and upgrade existing 

health services in Palestine  

 

 

 

 

 

April, 2020 Dr. Ola Awad 

President of PCBS  
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Chapter One 

 

Terms, Indicators and Classifications 
 

1.1  Terms and Indicators 
 

1.1.1  General Concepts  
 

Health Accounts: 

A tool to provide a systematic compilation of health expenditure.  It can trace how much is 

being spent, where it is being spent, what is being spent on and for whom, how that has 

changed over time and how that compares to spending in countries facing similar conditions.  

It is an essential part of assessing the success of the health care system and of identifying 

opportunities for improvement.   
 

Current expenditure:  
Current expenditure on health quantifies the economic resources spent on the health care 

functions as identified by the consumption boundaries. Furthermore, SHA concerns itself 

primarily with the health care goods and services consumed by resident units only, 

irrespective of where that consumption takes place (i.e. in the economic territory or in the rest 

of the world), or indeed who is paying. Therefore, exports of health care goods and services 

(provided to non-resident units) are excluded, whereas imports of health care goods and 

services for final use, for example, those goods and services consumed by residents while 

abroad, are included. 
 

Capital Formation for Health Care Providers:  
Capital formation in the health care system is measured by the total value of the assets that 

providers of health services have acquired during the accounting period less the value of the 

disposals of assets of the same type and that are used repeatedly or for more than one year in 

the provision of health services.  This item comprises gross capital formation of domestic 

health care providers for institutions excluding those listed under retail sale and other 

providers of medical goods. 
 

Accrual Basis: 

The accrual accounting record flows at the time economic value is created, transformed, 

exchanged, transferred or extinguished.  This means that the flows which imply a change of 

ownership are entered when ownership passes, services are recorded when provided, output at 

the time products are created, and intermediate consumption when materials and supplies are 

being used. 
 

Health Care: 

The sum of activities performed either by institutions or individuals pursuing the application 

of medical, paramedical and nursing knowledge and technology, dental, complementary and 

alternative services, pharmaceutical, and clinical sciences (in vitro diagnostics), nursing, 

health professions.  Health care covers all health care goods and services to promote health. 
 

Government Sector: 

The general government sector consists mainly of central, state and local government units 

together with social security funds imposed and controlled by those units. In addition, it 

includes NPIs engaged in non-market production that are controlled and mainly financed by 

government units or social security funds. 
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Non-profit Institution Serving Households (NPISH): 

Consists of non-market NPIs that are not controlled by government. 
 

Household: 

One person or a group of persons with or without a household relationship, who live in the 

same housing unit, share meals and make joint provision of food and other essentials of 

living. 
 

Residence: 

It is defined in economic and not legal terms.  The main criterion to determine residence of an 

entity is center of economic interest.  Persons are considered residents of the country where 

they live for at least one year.  Exceptions to this rule are embassy staff (but for locally 

employed people who are residents of the country where they live), patients who are treated 

abroad and students who live abroad even when their stay exceeds one year. 

 

Persons and establishments are considered residents of the economy wherein their center of 

economic interest lies; this means that they will undertake a considerable part of their 

economic activities there.  Exceptions to this rule are students, medical patients and non-

natives of the resident economy employed at foreign (to the resident economy) embassies, 

diplomatic missions and military establishments.  These three categories are considered non-

residents of the economy in which they live and are residents of their country of origin, 

irrespective of length of stay. This does not apply to locally employed people in these 

institutions who are residents of the country where they live. 
 

Establishments are always considered residents in the country where the activity takes place. 

This is in line with the concept of the center of economic interest because a productive 

activity is not started at whim without an intention to stay for some length of time. 
 

Primary Health Care: 

This comprises first contact and continuing comprehensive health care, including basic or 

initial diagnosis and treatment, health, supervision, management of chronic conditions and 

preventive health services. The provision of primary care does not necessarily require highly 

sophisticated equipment or specialized resources. 
 

Secondary Care Institutions: 

The institutions providing specialized health care recommended by primary health care 

providers or in emergency cases. 
 

Tertiary Health Care: 

This includes specialized consultative care, usually on referral from primary health or 

secondary medical care personnel, by specialists working in a center that has personnel and 

facilities for special examination and treatment. 
 

Rehabilitation Center:  

 It is a facility  which provides therapy and training for rehabilitation.  Such centers may offer 

occupational therapy, physiotherapy, vocational training, and other kinds of special training 

such as speech therapy for recovery from injury or illness to resume normal function where 

possible.  
 

Health Insurance: 

A contract between the insured and the insurer to the effect that in the event of specified 

events occurring (determined in the insurance contract), the insurer will pay compensation 

either to the insured person or to the health service provider.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Referral_(medicine)
http://en.wikipedia.org/wiki/Primary_care
http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_care
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1.1.2  Concepts of Financing Schemes  
 

Government schemes and compulsory contributory health care financing scheme: 

This category includes all schemes aimed at ensuring access to basic health care for the whole 

society, a large part of it, or at least some vulnerable groups. Included are: government 

schemes, social health insurance, compulsory private insurance and compulsory medical 

saving accounts. A key rationale for government intervention in health systems is to ensure 

access to basic health care for the whole society (or vulnerable social groups). 
 

Voluntary health care payment schemes: 

This category includes all domestic pre-paid health care financing schemes under which the 

access to health services is at the discretion of private actors (though this “discretion” can and 

often is influenced by government laws and regulations). Included are: voluntary health 

insurance, NPISH financing schemes and Enterprise financing schemes. 
 

Household out-of-pocket expenditure: 

It  is a direct payment for services from the household primary income or savings (no third-

party payer is involved): the payment is made by the user at the time of the use of services. 

Included are cost-sharing and informal payments (both in cash and kind). Out-of-pocket 

payments (OOP) show the direct burden of medical costs that households bear at the time of 

service use. (OOP) play an important role in every health care system. In lower-income 

countries, out-of-pocket expenditure is often the main form of health care financing. 
 

Rest of the World: 

This item comprises financial arrangements involving institutional units (or managed by 

institutional units) that are resident abroad, but who collect, pool resources and purchase 

health care goods and services on behalf of residents, without transiting their funds through a 

resident scheme. 

 

1.1.3  Concepts of health financing agents: 

Financing agents are institutional units that manage one or more financing schemes: they 

collect revenues and/or purchase services under the rules of the given health care financing 

scheme(s). This includes households as financing agents for out-of-pocket payments. This 

includes: 

- Central government. 

- Insurance corporations. 

- Nonprofit institutions serving households (NPISH). 

- Household. 

- Rest of the world. 

 

1.1.4 Concepts of revenues of Health Care Financing Schemes 
 

Transfers from government domestic revenues: 

This item refers to the funds allocated from government domestic revenues for health 

purposes.  
 

Transfers distributed by government from foreign origin: 

Transfers originating abroad (bilateral, multilateral or other types of foreign funding) that are 

distributed through the general government are recorded here. For the financing scheme 

receiving these funds, the provider of the fund is the government, but the fund itself is from a 

foreign origin. The origin of the revenue can only be registered at the level of the transaction 

of the revenue. 
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Social insurance contributions: 

Social health insurance contributions are receipts either from employers on behalf of their 

employees or from employees, the self-employed or non-employed persons on their own 

behalf that secure entitlement to social health insurance benefits. Sub-categories of social 

insurance contributions are classified by the type of institutional units that pay the social 

insurance contribution on behalf of the insuree. 
 

Voluntary prepayment: 

This includes voluntary private insurance premiums. Voluntary insurance premiums are 

payments received from the insuree or other institutional units on behalf of the insure that 

secure entitlement to benefits of the voluntary health insurance schemes. Subcategories of 

voluntary prepayment are classified by the type of institutional units paying the revenues, as 

follows: 

- Voluntary prepayment from individuals/households. 

- Voluntary prepayment from employers. 

- Other voluntary prepaid revenues (for example, received from institutional units other 

than households and employers). 
 

Other domestic revenues: 

This category includes other domestic revenues of financing schemes not included under 

transfers from government domestic revenue, and Transfers distributed by government from 

foreign, and Social insurance contributions, Voluntary prepayment sub-categories are defined 

according to the institutional units that provide the voluntary transfers: 

- Other revenues from households that are not classified as other items. 

- Other revenues from corporations that are not classified as other items. 

- Other revenues from non-profit institutions that are not classified as other items. 
 

Direct foreign transfers: 

The main ways that revenues from foreign entities directly (via transfers) received by health 

financing schemes may be transacted are: 

- Direct foreign financial revenues earmarked for health. These revenues are usually grants 

by international agencies or foreign governments, or voluntary transfers (donations) by 

foreign NGOs or individuals that contribute directly to the funding of domestic health 

financing schemes; 

- Direct foreign aid in kind (health care goods and services). 
 

1.1.5  Concepts of Health Care's Functions 
 

Curative care services: 

Curative care comprises health care contacts during which the principal intent is to relieve 

symptoms of illness or injury, to reduce the severity of an illness or injury, or to protect 

against exacerbation and/or complication of an illness and/or injury that could threaten life or 

normal function. 
 

contact for curative care comprises an individual contact with the health system and can be 

made up of a sequence of components, such as to establish a diagnosis, to formulate a 

prescription and therapeutic plan, to monitor and assess the clinical evolution or to 

complement the process by imaging, laboratory and functional tests for diagnosis and 

evolution assessment. The contact can also include various therapeutic means such as 

pharmaceuticals and other medical goods (e.g. such as glasses, and prosthetic appliances, such 

as artificial teeth or limbs), as well as therapeutic procedures, such as surgical procedures, 
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which require additional follow-up. Routine administrative procedures such as completing 

and updating patient records are also an integral part of the service. 
 

Inpatient curative care: 

Inpatient curative care comprises medical and paramedical services delivered to inpatients 

during an episode of curative care for an admitted patient. 
 

Outpatient curative care: 

Outpatient curative care comprises medical and paramedical services delivered to outpatients 

during an episode of curative care. Outpatient health care comprises mainly services delivered 

to outpatients by physicians in establishments of the ambulatory health care industry. 

Outpatients may also be treated in establishments of the hospital industry, for example, in 

specialized outpatient wards, and in community or other integrated care facilities. 
 

Dental Outpatient curative care: 
This item comprises dental medical services (including dental prosthesis) provided to 

outpatients by physicians. It includes the whole range of services performed usually by 

medical specialists of dental care, in an outpatient setting such as tooth extraction, fitting of 

dental prosthesis, and dental implants. 
 

All other specialized health care: 

This item comprises all specialized medical services provided to outpatients by physicians 

other than basic medical and diagnostic services and dental care. Included are mental health, 

substance abuse therapy and outpatient surgery. 
 

Rehabilitative care: 

Rehabilitation is an integrative strategy that aims at empowering persons with health 

conditions who are experiencing or are likely to experience disability so that they can achieve 

and maintain optimal functioning, a decent quality of life and inclusion in the community and 

society. 
 

long-term care: 

Long-term care (health) consists of a range of medical and personal care services that are 

consumed with the primary goal of alleviating pain and suffering and reducing or managing 

the deterioration in health status in patients with a degree of long -term dependency. 
 

Ancillary services: 

Ancillary services are frequently an integral part of a package of services whose purpose is 

related to diagnosis and monitoring. Ancillary services do not, therefore, have a purpose in 

themselves: the purpose is to be cured, to prevent disease, etc. The ancillary service is 

aggregated within the first-digit purpose class and the second-digit MoP in which it was 

consumed. 
 

Medical goods: 

Medical goods are broken down at the second level into pharmaceuticals and other medical 

non-durables  and therapeutic appliances and other medical goods. The medical goods include 

medical goods acquired by the beneficiary either as a result of prescription following a health 

system contact or as a result of self-prescription. And exclude: medical goods consumed or 

delivered during a health care contact that are 

prescribed by a health professional. 
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Preventive care: 

Prevention is any measure that aims to avoid or reduce the number or the severity of injuries 

and diseases, their sequel and complications (Pomey et al., 2000). Prevention is based on a 

health promotion strategy that involves a process to enable people to improve their health 

through the control over some of its immediate determinants. This includes a wide range of 

expected outcomes, which are covered through a diversity of interventions, organised as 

primary, secondary and tertiary prevention levels. 
 

Governance, and health system and financing administration: 

These services focus on the health system rather than direct health care, and are considered to 

be collective, as they are not allocated to specific individuals but benefit all health system 

users. They direct and support health system functioning. These services are expected to 

maintain and increase the effectiveness and efficiency of the health system and may enhance 

its equity. 
 

These expenditures are incurred mostly but not exclusively by governments. Included are the 

formulation and administration of government policy; the setting of standards; the regulation, 

licensing or supervision of producers; management of the fund collection; and the 

administration, monitoring and evaluation of such resources, etc. However, some of these 

services are also provided by private entities, including by civil society (NGOs) and private 

medical insurance. 
 

Reporting items/memorandum items of health care: 

Other approaches (e.g. the type of care: modern or traditional; or the type of component: 

physical examination, procedures performed, laboratory analysis) may also be relevant for 

decision-making. In addition, important components of the programme and intervention may 

go beyond the health care boundary and involve non-health activities (e.g. rehabilitation and 

long-term care involve health and social services). Therefore, components of health 

expenditure identified using different approaches and the reporting of components that lie 

beyond the health care boundary are targeted through two different memorandum categories. 

These are termed reporting items and health care-related classes, respectively. 
 

1.1.6 Concepts of Health Care Providers 
 

Hospitals: 

Licensed establishments primarily engaged in providing medical, diagnostic, and treatment 

services that include physicians, nursing, and other health services to inpatients and including 

specialized accommodation services. Hospitals may also provide outpatient services as a 

secondary activity. Hospitals provide inpatient health services, many of which can only be 

provided using the specialized facilities and equipment that form a significant and integral 

part of the production process. In some countries, health facilities need to meet minimal 

requirements (such as number of beds) in order to be registered as a hospital. 
 

General hospitals: 

Licensed establishments that are primarily engaged in providing general diagnostic and 

medical treatment (both surgical and non-surgical) to inpatients with a wide variety of 

medical conditions. These establishments may provide other services, such as outpatient 

services, anatomical pathology services, diagnostic X-ray services, clinical laboratory services 

or operating room services for a variety of procedures and/or pharmacy services, that are 

usually used by internal patients (intermediate outputs within the hospital treatment) but also 

by outside patients. 
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Mental health hospitals: 

Licensed establishments primarily engaged in providing diagnostic and medical treatment and 

monitoring services to in patients who suffer from mental illness or substance abuse disorders. 

The treatment often requires an extended stay in an inpatient setting, including hostelling and 

nutritional facilities. To fulfill the complexity of these tasks, mental health hospitals usually 

provide services other than inpatient services, such as outpatient mental health care, clinical 

laboratory tests, diagnostic X-rays and electroencephalography services, which are often 

available for both internal and outside inpatients but also for outpatients. Mental health 

hospitals exclude community-based psychiatric inpatient units of general hospitals. 
 

Specialized (other than mental health and substance abuse) hospital: 

Licensed establishments that are primarily engaged in providing diagnostic and medical 

treatment as well as monitoring services to inpatients with a specific type of disease or 

medical condition. 
 

Residential long-term care facilities: 

The category of Residential long-term care facilities comprises establishments that are 

primarily engaged in providing residential long-term care that combines nursing, supervisory 

or other types of care as required by the residents. In these establishments, a significant part of 

the production process and the care provided is a mix of health and social services, with the 

health services being largely at the level of nursing care, in combination with personal care 

services. The medical components of care are, however, much less intensive than those 

provided in hospitals.  
 

Medical practices: 

This subcategory comprises both offices of general medical practitioners and offices of 

medical specialists (other than dental practice) in which medical practitioners holding the 

degree of a doctor of medicine (Code 2210 ISCO-08) are primarily engaged in the 

independent practice of general or specialized medicine. This group also includes the 

practices of TCAM professionals with a corresponding medical education. 
 

Dental practice:  
This item comprises establishments of health practitioners holding the degree of doctor of 

dental medicine or a qualification at a corresponding level primarily engaged in the 

independent practice of general or specialized dentistry or dental surgery. These practitioners 

operate independently or as part of group practices in their own offices or in the facilities of 

others, such as hospitals or HMO medical centers. They can provide either comprehensive 

preventive, cosmetic, or emergency care, or specialize in a single field of dentistry. 
 

Other health care practitioners: 

Establishments of independent health practitioners (other than physicians and dentists) such 

as chiropractors, optometrists, mental health specialists, physical, occupational, and speech 

therapists and audiologists primarily engaged in providing care to outpatients. These 

practitioners operate independently or as part of group practices in their own offices or in the 

facilities of others, such as hospitals or medical centers. 
 

Ambulatory health care centers: 

Establishments primarily engaged in providing health care services directly to outpatients who 

do not require inpatient services. This includes establishments specialized in the treatment of 

day cases and in the delivery of home care services. Consequently, these establishments do 

not usually provide inpatient services. Health practitioners in ambulatory health care primarily 
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and secondary provide services to patients visiting the health professional’s office, except for 

some pediatric and geriatric conditions. 
 

Providers of ancillary services: 

Comprises establishments that provide specific ancillary type of services directly to 

outpatients under the supervision of health professionals and not covered within the episode 

of treatment by hospitals, nursing care facilities, ambulatory care providers or other providers. 

Included are providers of patient transportation and emergency rescue, medical and diagnostic 

laboratories, dental laboratories and other providers of ancillary services. These specialized 

providers may charge patients directly for their services rendered or may provide these 

ancillary services as benefits-in-kind under special service contracts. 
 

Retailers and other providers of medical goods: 

They include establishments whose primary activity is the retail sale of medical goods to the 

general public for personal or household consumption or utilization, including fitting and 

repair done in combination with sale. 
 

Providers of preventive care: 

This category comprises organizations that primarily provide collective preventive 

programmes and campaigns/public health programmes for specific groups of individuals or 

the population-at-large, such as health promotion and protection agencies or public health 

institutes as well as specialized establishments providing primary preventive care as their 

principal activity. This includes the promotion of healthy living conditions and lifestyles in 

schools by special outside health care professionals, agencies or organizations. 
 

Providers of health care system administration and financing: 

This item comprises establishments that are primarily engaged in the regulation of the 

activities of agencies that provide health care and in the overall administration of the health 

care sector, including the administration of health financing. While the former relates to the 

activities of government and its agencies in handling governance and managing the health 

care system as a whole, the latter reflects administration related to fund raising and purchasing 

health care goods and services by both public and private agents. 
 

Rest of the economy: 

This item comprises industries not classified elsewhere that provide health care as secondary 

producers or other producers. Included are producers of occupational health care and home 

care provided by private households. It is include: Households as providers of home health 

care, All other industries as secondary providers of health care, Other industries n.e.c. 
 

Rest of the world: 
This item comprises all non-resident units providing health care goods and services as well as 

those involved in health-related activities. In both cases the provision is directed for final use 

to country residents.  

 
1.2 Classifications 

The methodology used to collect and process statistical data based on adoption international 

standard by PCBS, and it is depend on System of Health Accounts, SHA 2011 edition, which 

was issued by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and 

World health organization (WHO) and the Statistical Office of the European Communities 

(Eurostat).   

 

- The System of Health Accounts, 2011 edition. OECD, Eurostat, WHO.  
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Chapter Two 

 

Main Findings 
 

 

2.1 Total Expenditure on Health in Palestine 
The results of the Palestinian Health Accounts for 2018 in Palestine indicated that the total 

expenditure on health increased by 6.8% compared with 2017 in all institutional sectors, 

where health expenditure totalled USD 1,571.7 million in 2018 compared with USD 1,471.3 
million in 2017.  While gross capital formation decreased by 12.4% in 2018 compared with 

2017, as it was USD 21.9 million in 2018, compared with USD 25.0 million in 2017. (See 

table 1) 
 

Total Current Expenditure on Health in Palestine, 2000-2018 

 
 

2.2 Health Expenditure According to Financing Schemes 

SHA 2011 further develops the health care financing interface to allow for systematic 

assessment of how finances are mobilized, managed and used, including the financing 

arrangements (Financing schemes), the institutional units (Financing agents) and the revenue-

raising mechanisms (Revenues of financing schemes).  Government schemes and compulsory 

contributory health care financing scheme shows that the highest contribution was 44.8% in 

2018, while it was 42.7% in 2017.  Followed by household’s out-of-pocket payment scheme 

with 39.5% in 2018, and 41.7% in 2017.  The contribution of voluntary health care payment 

schemes reached 13.3% in 2018 while it reached 12.2% in 2017.  Moreover, rest of the world 

is the source of funding in the Palestinian economy; it contributed with 2.4% in 2018 and 

3.4% in 2017. (See table 2) 
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Percentage Distribution of Total Current Expenditure on Health by Financing 
 Schemes in Palestine, 2017-2018 

 
 

2.3 Health Expenditure by Financing Agents 

Central government shows the highest contribution in 2018 by financing agents which 

reached 44.8%, while it was 42.7% in 2017.  Followed by households that paid 39.5% of 

health expenditure in 2018;while it was 41.7% in 2017.  Also, the percentage contribution of 

non-profit institutions serving households (NPISH) as financing agents was 13.4% in 2018, 

compared to 12.5% in 2017.  While insurance corporations decreased from 3.1% in 2017 to 

2.3% in 2018.  (See table 3) 

 
Percentage Distribution of Total Current Expenditure on Health by Financing Agents 

 in Palestine, 2017-2018 

 

 
2.4 Health Expenditure by Function of Health Care 

Most of the total health expenditure was spent by curative care (inpatient curative care and 

outpatient curative care); with a percentage of 68.8% as a contribution in health expenditure 

in 2018, followed by medical goods with a percentage of 19.3% and 4.7% for preventive care.  

While the small contribution of expenditure was 0.2% by the rehabilitative care and 0.6% by 

the long-term care. (See table 4) 
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2.5 Health Expenditure by Health Care Provider
1
 

Hospitals (general hospitals, mental health hospitals, specialized hospitals and unspecified 

hospitals) held the highest rank in the contribution in current health expenditure with a 

percentage of 38.2% and 35.1% in 2018 and 2017, respectively. Followed by retailers and 

other providers of medical goods that reached 19.1% in 2018 while it was 20.7% in 2017.  

The percentage of residential long-term health care facilities increased from 0.1% in 2017 to 

0.5% in 2018. (See table 5) 

 

The results indicated that the total expenditure by ambulatory health care centers was 13.6% 

in 2018. (See table 5) 
 

 
Percentage Distribution of Total Current Expenditure on Health by Health Care 

Provider in Palestine, 2017-2018 

 

 

2.6 Percentage of Total Health Expenditures to Gross Domestic Product (GDP) 

The percentage of health expenditure of the Gross Domestic Product (GDP) in Palestine at 

current prices was 9.8% in 2018 and 9.3% in 2017.
2
 Where current health expenditure totalled 

USD 1,571.7 million in 2018 compared with USD 1,471.3 million in 2017.  While gross 

capital formation in 2018 was USD 21.9 million in 2018, compared with USD 25.0 million in 

2017. And Gross domestic product was USD 16,276.6 million in 2018 and USD 16,127.6 

million in 2017. (See table 1) 

 

Total health expenditure per capita was USD 330.3 in 2017 and USD 344 in 2018. 

 

  

                                                 
1 Includes all sources of funding. 
2 Includes gross capital formation in health care providers. 
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Total Health Expenditure, and GDP at Current Prices in Palestine, 2017-2018 
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Chapter Three 

 

Methodology  
 

The methodology used to compile the Palestinian Health Accounts at current prices for 2000-

2018 is based on data tabulation, in addition to processing data from all available sources to 

measure expenditure by health service providers and financing schemes. 

 

3.1 General Overview 
 

3.1.1 Framework of Palestinian Health Accounts 

1. Updating of data sources according to the latest available administrative records from 

government and UNRWA sources, in addition to population estimates. 

2. Harmonizing the methodologies from various data sources based on the most recent ones 

for the purposes of consistency and data comparison. 

3. Unifying the coverage of data. 

 

3.1.2 Geographical Coverage 

For statistical purposes, the data that was published for Palestine excludes those parts of 

Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967.  

 

3.2 Methodology of Palestinian Health Accounts  

 

3.2.1 Classification Systems 

The set of Palestinian classifications is based on International Classification for Health 

Accounts that used the System of Health Accounts (2011 edition), which was issued by the 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), World health organization 

(WHO) and the Statistical Office of the European Union (Eurostat), and it is compatible with 

SNA 2008.  
 

Since health accounts are a branch of satellite accounts, each item should be explicitly 

allocated to the category to which it belongs. 

The compilation of the Palestinian health accounts within the following dimensions: financing 

scheme, financing agents, revenues of health care financing scheme and functional 

classification of health care provider at current prices depends on the following three main 

parts: 

1. Classification systems for various data dimensions based on System of Health Accounts 

which was issued by the Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD), World health organization (WHO) and Statistical Office of the European 

Union (Eurostat). 

2. Preliminary treatment of data was done through computer programs.  

3. Aggregated sheet for the total value of expenditures.  

 

3.2.2 Preliminary Treatment of Data from Individual Sources 

In the treatment process of data for 2000-2018, data sets of each given source were treated 

independently from other sources. The purpose of this method is twofold as follows: 

1. To obtain reliable and consistent numbers on relevant transactions with the correct coding 

and classification; 

2. To facilitate and speed up data preparation in future years. 
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Economic 

Activity 
Source Technical Notes 

Government 

sector 

Ministry of Health 1. Obtained detailed data of revenues, 

expenditures and treatment inside 

Palestine and transfers abroad. 

2. Financing schemes for government 

expenditure of health was 

determined by source of financing 

for government.   

3. Reclassifying the total cost by health 

functions was based on cost analysis 

study for government hospitals.  

Administrative records of 

Military Medical Services. 

It was not possible to obtain any 

financial data on these services, but 

PCBS obtained data on patient activities 

from military health facilities. It was 

recommended to use the data to 

generate estimates of the relevant 

expenditures by assuming that the cost 

level of these services is similar to that 

of the Ministry of Health. 

Non-profit 

institutions 

serving 

households 

United Nations Relief and 

Works Agency for Palestine 

Refugees (UNRWA) 

Based on the total expenditure by 

UNRWA, PCBS estimated the 

value of expenditure per item by 

using the number of staff and 

number of visits to UNRWA’s 

primary health care centers. 

Nonprofit institutions of health 

activities from the services 

survey within the economic 

surveys series which is 

conducted annually by PCBS. 

Data was classified by financing 

scheme depending on distribution of 

establishment revenues 

(inside/outside) from annual 

economic surveys. 

Household 

sector 

Palestinian Expenditure and 

Consumption Survey, 2017. 

 

The value of health expenditure was 

reweighted to represent the 

households that spent on health. 

Insurance 

enterprises 

The Survey of Insurance 

Enterprises attached to the 

Finance and Insurance Survey 

which is conducted annually by 

PCBS. 

Determining premiums and claims for 

health insurance in the total economy.  

 

Profit sector Palestinian Household Expenditure 

And Consumption Survey,  2017. 

 

Determining household out-of-pocket 

payments for private sector to determine 

the value of expenditure on medical and 

pharmaceutical goods.  
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Chapter Four 

 

Quality 
 

4.1 Accuracy 

The Palestinian Health Accounts are prepared in Palestine based on a set of statistical sources 

(surveys and administrative records) and scientific methodologies according to international 

standards. Data processing is automated through computerized programs, which minimize the 

probabilities of human errors. The computerized system of files contains a set of tests through 

equations to ensure that there are no errors in processing, conversion…etc. Those procedures 

ensure the minimization of errors that may result from omission or inaccuracy when preparing 

data. 

 

4.2 Comparability 

This report represents the annual Palestinian health expenditure tables for 2000-2018, while 

data of Palestinian health accounts for the years 2000-2017 were revised was based on a set of 

factors was mentioned in notice for user, which illustrate the Palestinian financing schemes, 

financing agents and types of financing revenues, as well as total expenditure distributed by 

health functions and providers of health services in Palestine. The data was presented as a 

matrix of health expenditure by providers and financing schemes, matrix of functions and 

financing schemes and total expenditure by providers and health functions.  

 

4.3 Data Quality, 
 

4.3.1 Coverage and Inclusiveness 

Since the Palestinian health accounts were established, PCBS has worked strenuously to 

ensure data quality and coverage by the adoption of a number of practices, which can be 

summarized as follows: 

- Conducting specialized surveys covering health activities; such as the health care 

providers and beneficiaries survey. 

- Conducting such survey  as an attachment to finance and insurance survey to cover health 

insurance. 

- Developing data quality for the detailed items of the health expenditure by providers and 

function of care based on specialized studies. 

- Developing data consistency after updating data from various sources and comparing data 

structure (percentage of total health expenditure according to the source of funding, 

health care provider and function of care), in addition to comparing consistency during 

the time series. 

 

4.4 Technical issues 
 

4.4.1 Technical issues about adoption of the System of Health Accounts, 2011 edition as 

a comprehensive framework 

- Processing of financing source of Ministry of Health through the distribution of revenues 

by source: internal (local revenues) and external (rest of the world). 

- Expenditure of rest of the world was collected from two sources: the economic surveys 

for non-profit health institutions, and the external funding of Palestinian Ministry of 

Health.  

- Reclassification of health expenditure transaction after changing the system of health 

accounts (2011 edition) taking into consideration - while being implemented- that some 
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of the transactions were transferred to the reporting items in the new system that were 

deducted from the total current health costs in the new system.    

- Premium of health insurance which was paid by households was canceled through 

processing of 2000-2018 data depending on system of health accounts concepts while the 

total expenditure on health outside Palestine by household was added to the Palestinian 

current health expenditure. 

- Splitting the total health expenditure to current expenditure and capital expenditure based 

on guidance of system of health accounts (2011 edition). 

 

4.4.2 Other technical Notes 

Despite the said measures, some problems and challenges remained in the development of 

coverage and the comprehensiveness of the data, primarily: 

- The lack of financial statements for the military medical services sector, which is part of 

government spending. 

- Data for non-profit institutions serving households (NPISH) have two sources, namely 

UNRWA (as the main provider of health services in Palestine); and secondly, charitable 

associations working to provide medical services in different governorates as ascertained 

in the economic surveys and weighted to reflect conditions in the general economy. 

- Health expenditure covered Palestine excluding those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israeli occupation in 1967, due to the lack of detailed data from its sources.  

 

 

 

 

 


