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  .لعالمیة، البنك الدولي، الوكالة األمریكیة للتنمیةمنظمة الصحة االمعد من قبل  –المرشد إلى إعداد الحسابات الوطنیة للصحة  1
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 . الجھاز المركزي لإلحصاء– ٢٠٠٤النتائج النھائیة لتعداد  2
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  .م، الممولة من قبل البنك الدولي٢٠٠٧ – ٢٠٠٤دراسة النفقات الصحیة للمانحین لألعوام  3
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   اإلجمالي المحلي الناتج إلى ونسبتھا الصحیة النفقات إجمالي یوضح : 1 جدول

         

 2007 حسابات 2006 حسابات 2003 حسابات حسابات 1998  الوصف

 % جملة % جملة % جملة % جملة 

  21.24  20.61  19.14  16.37 ملیون \ السكان

  4,923,687  4,196,790  2,260,263  844,240 ملیون \ الجاریة باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج

  231,790  203,589  118,116  51,582 الجاریة باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج من بالریال الفرد نصیب

  198.95  197.05  183.45  135.9 األمریكي الدوالر مقابل الریال صرف سعر متوسط

  1,165  1,033  644  380 الجاریة باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج من بالدوالر الفرد نصیب

         الرئیسیة التمویل مصادر بحسب الصحیة النفقات

 %28 72,515 %27 62,714 %32 37,759 %35 14,458 ملیون \ العامة الصحیة النفقات

 %67 172,226 %67 158,000 %60 70,536 %57 23,670 ملیون \ الخاصة الصحیة النفقات

 %5 12,672 %7 15,716 %8 8,974 %8 3,166 ملیون \ الصحیة المانحین نفقات

 100 257,414 100 236,430 100 117,270 100 41,294 نملیو \ الیمني بالریال الصحیة النفقات إجمالي

  3,367  2,912  1,973  883 العامة الصحیة النفقات من بالریال الفرد نصیب

  16.92$  14.78$  10.76$  6.50$ العامة الصحیة النفقات من بالدوالر الفرد نصیب

  7,996  7,336  3,686  1,446 الخاصة الصحیة النفقات من بالریال الفرد نصیب

  40.19$  37.23$  20.09$  10.64$ الخاصة الصحیة النفقات من بالدوالر الفرد نصیب

  588  730  469  193 للمانحین الصحیة النفقات من بالریال الفرد نصیب

  2.96$  3.70$  2.56$  1.42$ للمانحین الصحیة النفقات من بالدوالر الفرد نصیب

  11,951  10,977  6,128  2,523 الصحیة النفقات إجمالي نم بالریال الفرد نصیب

  60.07$  55.71$  33.40$  18.57$ الصحیة النفقات إجمالي من بالدوالر الفرد نصیب

  1,754,782  1,614,287  777,087  256,100 ملیون \ الحكومي اإلنفاق
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  %4.13  %4.24  %4.90  %5.60 الحكومي اإلنفاق إجمالي إلى العامة الصحیة النفقات نسبة

         اإلجمالي المحلي الناتج من مئویة كنسبة

  %1.47  %1.49  %1.80  %1.70 العام للقطاع الصحیة النفقات

  %3.50  %3.76  %3.40  %2.80 الخاص للقطاع الصحیة النفقات

  %0.26  %0.37  %0.40  %0.40 للمانحین الصحیة النفقات

  %5.23  %5.63  %5.60  %4.90 صحیةال النفقات إجمالي
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  .سعار القیاسیة فصل األ– ٢٠٠٧الكتاب السنوي للجھاز المركزي لإلحصاء الخاص بالعام  4
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 الیمن في للصحة الوطني الحسابات إعداد فترتي خالل السنویة النمو لمعدالت مقارنة 2 جدول

    

  الفترة خالل السنوي النمو معدل النفقات

 2003 - 1998 2006 -2003 2007 -2006 

 %17.3 %22.9 %21.8 ملیون \ الجاریة باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج

 %13.9 %19.9 %18.0 الجاریة باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج من بالریال الفرد نصیب

 %1.0 %2.4 %6.2 األمریكي الدوالر مقابل الریال صرف سعر متوسط

 %12.8 %17.1 %11.1 الجاریة باألسعار اإلجمالي المحلي جالنات من بالدوالر الفرد نصیب

 %8.9 %26.3 %23.2 ملیون \ الیمني بالریال الصحیة النفقات إجمالي

 %15.6 %18.4 %21.2 ملیون \ العامة الصحیة النفقات

 %9.0 %30.8 %24.4 ملیون \ الخاصة الصحیة النفقات
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 %19.4- %20.5 %23.2 ملیون \ الصحیة المانحین نفقات

 %15.6 %13.9 %17.4 العامة الصحیة النفقات من بالریال الفرد نصیب

 %14.5 %11.2 %10.6 العامة الصحیة النفقات من بالدوالر الفرد نصیب

 %9.0 %25.8 %20.6 الخاصة الصحیة النفقات من بالریال الفرد نصیب

 %8.0 %22.8 %13.6 الخاصة الصحیة النفقات من بالدوالر الفرد نصیب

 %19.4- %15.9 %19.4 للمانحین الصحیة النفقات من بالریال الفرد نصیب

 %20.1- %13.1 %12.5 للمانحین الصحیة النفقات من بالدوالر الفرد نصیب

 %8.9 %21.4 %19.4 الصحیة النفقات إجمالي من بالریال الفرد نصیب

 %7.8 %18.6 %12.5 الصحیة النفقات إجمالي من بالدوالر الفرد نصیب

 %8.7 %27.6 %24.9 ملیون \ الحكومي اإلنفاق
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  .م٢٠٠٧ الكتاب السنوي للجھاز المركزي لإلحصاء 5
  %.٣٫٠٢م وبمعدل نمو سنوي ٢٠٠٤ وذلك باالستناد إلى تعداد  ٢١،٥٣٨،٨٥٧م وصل إلى ٢٠٠٧عدد سكان الیمن نھایة العام  6
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  م بحسب مصادر التمویل٢٠٠٧ توضیح لتوزیع النفقات الصحیة بالیمن للعام ١جدول م ت 

            

 النفقات الصحیة
 مصادر التمویل

نصیب الفرد  المبلغ بالریال
نصیب الفرد  المبلغ بالدوالر بالریال

 % بالدوالر

 %28.17 16.92 364,490,614$  ٣،٣٦٧ ٧٢،٥١٥،٤٠٧،٦٣٢ القطاع العام

 %66.91  ٤٠٫١٩ 865,675,725$ 7,996 172,226,185,515 القطاع الخاص

 %4.92  ٢٫٩٦ 63,695,946$ 588 12,672,308,444 بقیة العالم

                                                             
 .المرشد إلى إنشاء الحسابات الوطنیة للصحة 7
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 %100  ٦٠٫٠٧ 1,293,862,285$ 11,951 257,413,901,591 اإلجمالي

 

 

 


 

 

  م بحسب مصادر التمویل الفرعیة٢٠٠٦توضیح لتوزیع النفقات الصحیة بالیمن للعام  :  ٢  م تجدول

  

 النفقات الصحية
 مصادر التمويل

نصيب الفرد  المبلغ بالريال
 بالريال

نصيب الفرد  المبلغ بالدوالر
 بالدوالر

% 

            

           القطاع العام

 %94.85 16.05$ 345,732,630$ 3,193 68,783,506,688 وزارة المالية

 %5.15 0.87$ 18,757,984$ 173 3,731,900,944 شركات القطاع العام

 %100 16.92$ 364,490,614$ 3,367 72,515,407,632 اإلجمالي

            

           القطاع الخاص

 %0.29 0.11$ 2,475,192$ 23 492,439,505 شركات القطاع الخاص

 %99.71 40.08$ 863,200,533$ 7,973 171,733,746,010 رأفراد األس

 %0.00 0.00$ 0$ 0 0 الجمعيات الخيرية

 %100 40.19$ 865,675,725$ 7,996 172,226,185,515 اإلجمالي

            

           بقية العالم
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 %97.43 2.88$ 62,060,928$ 573 12,347,021,562 مانحين

 %2.57 0.08$ 1,635,018$ 15 325,286,883 منظمات دولية

 %100 2.96$ 63,695,946$ 588 12,672,308,444 اإلجمالي

            

 %100 60.07$ 1,293,862,285$ 11,951 257,413,901,591 اإلجمالي










 

  











 

 

  مقارنة لتوزیع النفقات الصحیة للجمھوریة الیمنیة خالل : ٣جدول م ت 
 م٢٠٠٧، ٢٠٠٦، ٢٠٠٣، ١٩٩٨ األعوام 

  

  لليمنالنفقات الصحية

 التمويلمصادر 

1998 2003 2006 2007 

 %٢٨ ٧٢،٥١٥ %27 62,714 %32 37,759 %35 14,458  القطاع العام

 %٦٧ ١٧٢،٢٢٦ %67 158,000 %60 70,536 %57 23,670 القطاع الخاص
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  %٥ ١٢،٦٧٢ %7 15,716 %8 8,974 %8 3,166 بقية العالم

 %١٠٠ ٢٥٧،٤١٤ %100 236,430 %100 117,270 %100 41,294 اإلجمالي
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یوضح توزیع النفقات الصحیة للیمن بحسب وكالء التمویل الرئیسیین : ١جدول و ت   

 

 النفقات الصحية لليمن 
 وكالء التمويل الرئيسيين

نصيب الفرد   المبلغ بالريال
 بالريال

نصيب الفرد  المبلغ بالدوالر
 بالدوالر

% 

 %29.22 17.55$ 378,105,425$ 3,492 75,224,074,223 القطاع العام

 %67.82 40.74$ 877,516,525$ 8,105 174,581,912,728 القطاع الخاص

 %2.96 1.78$ 38,240,335$ 353 7,607,914,640 بقية العالم

 %100 60.07$ 1,293,862,285$ 11,951 257,413,901,591 اإلجمالي
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 توزیع النفقات الصحیة بحسب وكالء التمویل الفرعیین : ٢جدول و ت 

  

 نالنفقات الصحية باليم

 وكالء التمويل الرمز الدولي

 المبلغ بالدوالر نصيب الفرد بالريال المبلغ بالريال
 نصيب الفرد
 بالدوالر

% 

HF.1 ٢٩٫٢٢ ١٧٫٥٥$ ٣٧٨،١٠٥،٤٢٥$ ٣،٤٩٢ ٧٥،٢٢٤،٠٧٤،٢٢٣ القطاع العام% 
HF.1.1 ٢٨٫٦٩ ١٧٫٢٣$ ٣٧١،١٨٨،٢٤١$ ٣،٤٢٩ ٧٣،٨٤٧،٩٠٠،٤٩٣ الحكومة% 

HF.1.1.1 ١٦٫٦٩ ١٠٫٠٢$ ٢١٥،٨٨٢،٥٦٠$ ١،٩٩٤ ٤٢،٩٤٩،٨٣٥،٣٩٩ السلطة المركزیة% 
HF.1.1.1.1 ٤٫٨٥ ٢٫٩١$ ٦٢،٧١٨،٤٩٧$ ٥٧٩ ١٢،٤٧٧،٨٤٤،٩١٣ وزارة الصحة العامة والسكان% 
HF.1.1.1.2 ١٫٨٠ ١٫٠٨$ ٢٣،٣٢٤،٥٠٤$ ٢١٥ ٤،٦٤٠،٤١٠،٠٠٩ البرامج الرأسیة% 

HF.1.1.1.3 ٠٫١٥ ٠٫٠٩$ ١،٩٥٩،٦٨٧$ ١٨ ٣٨٩،٨٧٩،٦٥٠ الھیئة العلیا لألدویة% 
HF.1.1.1.4 ٠٫٨١ ٠٫٤٩$ ١٠،٥٣٥،٤٦٩$ ٩٧ ٢،٠٩٦،٠٣١،٦٠٤ االعتمادات المركزیة% 

HF.1.1.1.5 ٠٫٤٣ ٠٫٢٦$ ٥،٥٦٦،٣٢٢$  ٥١  ١،١٠٧،٤١٩،٧٢٩ الصندوق االجتماعي للتنمیة% 
HF.1.1.1.6 ٠٫١٥ ٠٫٠٩$ ١،٩١٩،٧٨٧$ ١٨ ٣٨١،٩٤١،٦٧١ مشروع األشغال العامة% 
HF.1.1.1.7 ٤٫٠٢ ٢٫٤٢$ ٥٢،٠٦٥،٣٥١$ ٤٨١ ١٠،٣٥٨،٤٠١،٥٢٦ عاوزارة الدف% 

HF.1.1.1.4 ٠٫٤٥ ٠٫٢٧$ ٥،٨٨١،١٨٤$ ٥٤ ١،١٧٠،٠٦١،٥٢٦ وزارة الداخلیة% 
HF.1.1.1.5  ٠٫٤٦ ٠٫٢٨$ ٥،٩٣٢،٥٤٩$ ٥٥ ١،١٨٠،٢٨٠،٦٦٦  المعاقینوتأھیلصندوق رعایة% 
HF.1.1.1.6 ٠٫٣٠ ٠٫١٨$  ٣،٨٢٦،٦٥٤$ ٣٥ ٧٦١،٣١٢،٧٨٨ المعاھد الصحیة% 

HF.1.1.1.7 ٢٫٢٣ ١٫٣٤$ ٢٨،٨٨٢،٨٠١$ ٢٦٧ ٥،٧٤٦،٢٣٣،٢٩٥ ھیئة مستشفى الثورة العام% 
HF.1.1.1.8 ٠٫٤٨ ٠٫٢٩$ ٦،١٧٩،٥١٢$ ٥٧ ١،٢٢٩،٤١٣،٨٢٨ مستشفى الكویت الجامعي% 

HF.1.1.1.9 ٠٫١٢ ٠٫٠٧$ ١،٥٩٣،٥٤٥$ ١٥ ٣١٧،٠٣٥،٨٧٢ المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثھ% 
HF.1.1.1.10 ٠٫١٩ ٠٫١١$ ٢،٤٥١،٢٥٦$ ٢٣ ٤٨٧،٦٧٧،٣٦١ مختبراتلالمركز الوطني ل% 
HF.1.1.1.1٠٫٢٤ ٠٫١٤$ ٣،٠٤٥،٤٤٣$ ٢٨ ٦٠٥،٨٩٠،٩٦١ ات المركزیةالجھات والوزار ١% 

HF.1.1.2 ١٢٫٠٠ ٧٫٢١$ ١٥٥،٣٠٥،٦٨٠$ ١،٤٣٥ ٣٠،٨٩٨،٠٦٥،٠٩٤ السلطة المحلیة% 
HF.1.1.2.1 ١١٫٩٨ ٧٫٢٠$ ١٥٤،٩٨٣،٧١٩$ ١،٤٣٢ ٣٠،٨٣٤،٠١٠،٩٠٥ مكتب الصحة والسكان بالمحافظة% 
HF.1.1.2.2 ٠٫٠١ ٠٫٠٠$ ٧٧،٥١٢$ ١ ١٥،٤٢٠،٩٧٢ المجالس المحلیة% 

HF.1.1.2.3 ٠٫٠٢ ٠٫٠١$ ٢٤٤،٤٤٩$ ٢ ٤٨،٦٣٣،٢١٧ فروع مكاتب الوزارات بالمحافظات% 
HF.1.3 ٠٫٥٣ ٠٫٣٢$ ٦،٩١٧،١٨٤$ ٦٤ ١،٣٧٦،١٧٣،٧٣٠ شركات القطاع العام% 

HF.2 ٦٧٫٨٢ ٤٠٫٧٤$ ٨٧٧،٥١٦،٥٢٥$ ٨،١٠٥ ١٧٤،٥٨١،٩١٢،٧٢٨ القطاع الخاص% 
HF.2.3 ٦٧٫٣٨ ٤٠٫٤٧$ ٨٧١،٧٧٦،٨٦٢$ ٨،٠٥٢ ١٧٣،٤٤٠،٠٠٦،٧٩٠ أفراد األسر% 
HF.2.4 ٠٫٢٥ ٠٫١٥$ ٣،٢٦٤،٤٧١$ ٣٠ ٦٤٩،٤٦٦،٤٣٣  والجمعیات الخیریة المحلیةتالمؤسسا% 

HF.2.5 ٠٫١٩ ٠٫١١$ ٢،٤٧٥،١٩٢$ ٢٣ ٤٩٢،٤٣٩،٥٠٥ شركات القطاع الخاص% 
HF.3 ٢٫٩٦ ١٫٧٨$ ٣٨،٢٤٠،٣٣٥$ ٣٥٣ ٧،٦٠٧،٩١٤،٦٤٠ باقي العالم% 
HF.3.1 ٢٫٨٣ ١٫٧٠$ ٣٦،٦٠٥،٣١٧$  ٣٣٨ ٧،٢٨٢،٦٢٧،٧٥٧ نحینما% 

HF.3.2 ٠٫١٣ ٠٫٠٨$ ١،٦٣٥،٠١٨$ ١٥ ٣٢٥،٢٨٦،٨٨٣ منظمات دولیة غیر ربحیة% 

 %١٠٠ ٦٠٫٠٧$ ١،٢٩٣،٨٦٢،٢٨٥$ ١١،٩٥١ ٢٥٧،٤١٣،٩٠١،٥٩١ اإلجمالي
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   للنفقات الصحیة من مصادر التمویل لوكالء التمویل الفرعیین)بالمالیین  (  النقدیةیوضح التدفقات : ٣جدول و ت 

 
FS مصادر التمویل 

FS.1 العام القطاع FS.2 القطاع الخاص FS.3 بقیة العالم 
 اإلجمالي

 وكالء التمویل الرمز الدولي

FS
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لغی
 ا

 بالدوالر بالریال

% 

HF.1 ٢٩٫٢٢  ٣٧٨   ٧٥،٢٢٤     -   ٥،٠٦٤     -     -     -    ١،٣٧٦   ٦٨،٧٨٤  القطاع العام 

HF.1.1 ٢٨٫٦٩  ٣٧١    ٧٣،٨٤٨     -   ٥،٠٦٤     -      -     -     -   ٦٨،٧٨٤  الحكومة 

HF.1.1.1 ١٦٫٦٩  ٢١٦   ٤٢،٩٥٠     -   ٥،٠٢٣      -     -     -     -   ٣٧،٩٢٧  السلطة المركزیة 

HF.1.1.1.1 ٥٫٠٠  ٦٥   ١٢،٨٦٨     -     -  - - - -  ١٢،٨٦٨  ألدویةاھیئة وزارة الصحة و 

HF.1.1.1.2 ١٫٨٠  ٢٣   ٤،٦٤٠     -   ٣،٦١٦  - - - -  ١،٠٢٤  ج الرأسیةالبرام 

HF.1.1.1.4 ٠٫٨١  ١١   ٢،٠٩٦  - - - - - -  ٢،٠٩٦  وزارة المالیة  

HF.1.1.1.5 ٠٫٤٣  ٦   ١،١٠٧     -   ١،٠٢٤  - - - -  ٨٣  الصندوق االجتماعي للتنمیة 

HF.1.1.1.6 ٠٫١٥  ٢   ٣٨٢      -   ٣٨٢  - - - -    -  مشروع األشغال العامة 

HF.1.1.1.7 ٤٫٠٢  ٥٢   ١٠،٣٥٨  -  - - - -  ١٠،٣٥٨  وزارة الدفاع 

HF.1.1.1.٠٫٤٥  ٦   ١،١٧٠  -  - - - -  ١،١٧٠  وزارة الداخلیة ٨ 

HF.1.1.1.٢٫٢٣  ٢٩    ٥،٧٤٦  -  - - - -  ٥،٧٤٦  مستشفى الثورة العام ٩ 

HF.1.1.1.10 ٠٫٤٨   ٦   ١،٢٢٩  -   - - - -  ١،٢٢٩  مستشفى الكویت الجامعي 

HF.1.1.1.11 ١٫٣٠  ١٧   ٣،٣٥٢   -  - - - -  ٣،٣٥٢  بقیة الجھات 

HF.1.1.2 ١٢٫٠٠  ١٥٥    ٣٠،٨٩٨  -  ٤٢  - - - -  ٣٠،٨٥٦  السلطة المحلیة  

HF.1.1.2.1 ١١٫٩٨  ١٥٥   ٣٠،٨٣٤  -  ٤٢  - - - -  ٣٠،٧٩٢   مكاتب الصحة بالمحافظات 

HF.1.1.2.٠٫٠٢  ٠    ٦٤  - - - - - -  ٦٤  بقیة الجھات ٢ 

HF.1.3 ٠٫٥٣  ٧   ١،٣٧٦  - - - - -  ١،٣٧٦  - شركات القطاع العام 

HF.2 ٦٧٫٨٢  ٨٧٨   ١٧٤،٥٨٢  - - -  ١٧١،٧٣٤    ٤٩٢   ٢،٣٥٦  - القطاع الخاص 

HF.2.3 ٦٧٫٣٨  ٨٧٢    ١٧٣،٤٤٠  - -        -   ١٧١،٠٨٤  -  ٢،٣٥٦  - أفراد األسر 

HF.2.4 ٠٫٢٥  ٣   ٦٤٩  - -    -   ٦٤٩  - - - الجمعیات الخیریة 

HF.2.5  ٠٫١٩  ٢   ٤٩٢  - - - -  ٤٩٢  - - الخاصشركات القطاع  

HF.3 ٢٫٩٦  ٣٨   ٧،٦٠٨   ٣٢٥   ٧،٢٨٣  - - - - - بقیة العالم 

HF.3.1 ٢٫٨٣  ٣٧   ٧،٢٨٣  -  ٧،٢٨٣  - - - -  - المانحین 

HF.3.2 ٠٫١٣  ٢   ٣٢٥   ٣٢٥  - - - - - -  الدولیة الغیر ربحیةتالجمعیا 

 ١٠٠  ١،٢٩٤    ٢٥٧،٤١٤   ٣٢٥   ١٢،٣٤٧     -   ١٧١،٧٣٤   ٤٩٢   ٣،٧٣٢    ٦٨،٧٨٤  بالریال الیمني

 اإلجمالي  ١،٢٩٤  ١٫٦٤   ٦٢٫٠٦      -   ٨٦٣٫٢٠   ٢٫٤٨   ١٨٫٧٦   ٣٤٥٫٧٣  بالدوالر

% ١٠٠ %٠٫١٣ %٤٫٨٠ %٠٫٠٠ %٦٦٫٧٢ %٠٫١٩ %١٫٤٥ %٢٦٫٧٢% 
 

                                                             
 .كتاب المرشد إلنشاء الحسابات الوطنیة للصحة 15
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  المسئول عن إدارتھا القطاع العامیوضح توزیع النفقات الحكومیة  : ٤ ت جدول و
 )مالیین الریاالت ( بحسب وكالء التمویل 
  

  النفقات الصحیة الحكومیة
  وكالء التمویل

 %  وزارة المالیة

 %١٨٫٣٤  ١٢،٨٦٨  الھیئة العلیا لألدویة& وزارة الصحة العامة والسكان 

 %١٫٤٦  ١،٠٢٤   البرامج الرأسیة

 %٢٫٩٩  ٢،٠٩٦  وزارة المالیة

 %١٤٫٧٦  ١٠،٣٥٨  وزارة الدفاع

 %١٫٦٧  ١،١٧٠  وزارة الداخلیة

 %٨٫١٩  ٥،٧٤٦  مستشفى الثورة العام بصنعاء

 %١٫٧٥  ١،٢٢٩   مستشفى الكویت الجامعي

 %٤٫٩٠  ٣،٤٣٥  الوزارات والجھات المركزیة األخرى 

 %٤٣٫٩٨  ٣٠،٨٥٦  الجھات األخرى& ریات مكاتب الصحة بالمحافظات والمدی

 %١٫٩٦  ١،٣٧٦  شركات القطاع العام

 %١٠٠  ٧٠،١٦٠  اإلجمالي

 

٨٫١٩% 
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   ٢٠٠٧، ٢٠٠٦، ٢٠٠٣، ١٩٩٨ن خالل األعوام مقارنة لتوزیع إجمالي النفقات الصحیة في الیم : ٥جدول و ت 
 بحسب وكالء التمویل الرئیسیین

  

 )بمالیین الریاالت ( النفقات الصحیة 
 وكالء التمویل

1998 2003 2006 2007 

 %29.2 75,224 %28.9 68,398 %32 37,759 %41.2 17,013  القطاع العام

 %67.8 174,582 %67.7 159,967 %60 70,536 %57.3 23,661 القطاع الخاص

 %3.0 7,608 %3.4 8,065 %8 8,974 %1.5 619 بقية العالم

 %100 257,414 %100 236,430 %100 117,269 %100 41,294 اإلجمالي
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 ٢٠٠٧یوضح أھم أنواع المرافق الصحیة التي تدفقت إلیھا النفقات الصحیة للیمن عام  : ١جدول م 

  

 % النفقات الصحیة مقدمي الخدمات الرمز الدولي

HP.1 ٢٨٫٨٠  ٧٤،١٤٢  تشفیاتالمس% 
HP.1.1.1 ١٥٫٧٩  ٤٠،٦٥٦  مستشفیات عامة قطاع حكومي% 
HP.1.1.2 ١٢٫٣٢  ٣١،٧١٨  مستشفیات عامة قطاع خاص% 
HP.3 ٢١٫٦٧  ٥٥،٧٨٣  مقدمي الرعایة الصحیة للمرضى الخارجیین% 
HP.3.1  ٢٫٧٤  ٧،٠٦٤  )الخاصة ( عیادة األطباء البشریین% 
HP.3.4 ١٥٫٧٨  ٤٠،٦٢٣  یة المرضى الخارجیینمراكز رعا% 
HP.3.4.5  ١٥٫٢٦  ٣٩،٢٨٣  مراكز الخدمات المتعددة االختصاصات األخرى للمرضى الخارجیین% 
HP.4 ٣٠٫٣١  ٧٨،٠١٧  بائعي البضائع الطبیة% 
HP.6 ٥٫٨٢  ١٤،٩٧٦   إدارة البرامج الصحیة والتامین% 
HP.6.1 ٥٫٨١  ١٤،٩٤٣  مكاتب اإلدارة الحكومیة للصحة% 

                                                             
ي األنواع الرئیسیة بل أھمھا وبالتالي فإن إجمالي النفقات التي تدفقت إلى المستشفیات العامة التابعة لم یتضمن الجدول كافة األنواع الداخلة ف 16

للقطاعین ال یساوي الرقم المتدفق للمستشفیات بشكل عام نظرًا لوجود أنواع أخرى من المستشفیات لم تدخل في ھذا الجدول ودخلت في الجداول الذي 
 .٥لخدمات الصحیة في الیمن وھو الجدول رقم م تضمن كافة أنواع المقدمین ل
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HP.9 ١٢٫١٤  ٣١،٢٤٤  باقي العالم% 
HP.9.1 ١٢٫١٤  ٣١،٢٤٤  العالج خارج الیمن% 

    ٢٥٧،٤١٤  17 العاماإلجمالي

 

 





 












 

 


 
 

الرئیسیینلصحیة من وكالء التمویل  یوضح تدفق النفقات ا:٢جدول رقم م    
 وأفراد األسر إلى مقدمي الخدمات الصحیة الرئیسیین

  

الرمز 
 الخاص بما فیھم القطاع أفراد األسر القطاع العام مقدمي الخدمات الدولي

 اإلجمالي بقیة العالم أفراد األسر

 ٧٤،١٤٢،٠٢٥،٣٠٠   ٦،٤٩٤،٢٧٠،٠٠٢   ٣٥،١٧٨،١٣٢،١٠٦   ٣٤،٩٣٦،٨٤٠،٥٧٧   ٣٢،٤٦٩،٦٢٣،١٩٣  
HP.1 المستشفیات 

٢٨٫٨٠ % ٨٥٫٣٦ % ٢٠٫١٥  % ٢٠٫١٤  % ٤٣٫١٦ % 

 ٢٨٣،٢٧٩،٣٠٥     -   ٨،٧٢٦،٥٥٢   ٨،٧٠٨،٧٦٣   ٢٧٤،٥٥٢،٧٥٣  
HP.2 مرافق التمریض واإلقامة 

٠٫١١ % ٠٫٠٠ % ٠٫٠٠ % ٠٫٠١ % ٠٫٣٦ % 

HP.3  ٥٥،٧٨٢،٨٧٤،٣٧٥   ٨٤١،٥٣٩،٨٦٥   ٣٤،٢١١،٥٦٠،٥٠٤   ٣٣،٧٧٨،٩٠٠،٠٨١   ٢٠،٧٢٩،٧٧٤،٠٠٦ مقدمي الرعایة الصحیة  

                                                             
  . عبارة عن المجموع العام للنفقات الصحیة المتدفقة إلى مقدمي الخدمات بغض النظر المقدمین الواردین في ھذا الجدول فقط 17
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 % ٢١٫٦٧ % ١١٫٠٦ % ١٩٫٦٠ % ١٩٫٤٨ % ٢٧٫٥٦ للمرضى الخارجیین

 ٧٨،٠١٦،٥٢١،٧٥٦     -   ٧٥،٨٦٧،٦٢٧،٦٧١   ٧٥،٧٠٤،٩٩١،٥٩٦   ٢،١٤٨،٨٩٤،٠٨٦  
HP.4 ةبائعي البضائع الطبی 

٣٠٫٣١ % ٠٫٠٠ % ٤٣٫٤٦ % ٤٣٫٦٥ % ٢٫٨٦ % 

 ١،١٨٨،٨٧٠،٥٣١      -   ٧٤٨،٨١٩،٦١٤   ٧٣٤،٣١٩،٦٨٢    ٤٤٠،٠٥٠،٩١٧  
HP.5  بضائع طبیة توزع على

 % ٠٫٤٦ % ٠٫٠٠ % ٠٫٤٣ % ٠٫٤٢ % ٠٫٥٨ المرضى الخارجیین

 ١٤،٩٧٥،٩٣٩،٩٣٥   ٢٧٢،١٠٤،٧٧٣   ١٣،٥٩٧،٥٦٥     -   ١٤،٦٩٠،٢٣٧،٥٩٧  
HP.6  إدارة البرامج الصحیة

 % ٥٫٨٢ % ٣٫٥٨ % ٠٫٠١ % ٠٫٠٠ % ١٩٫٥٣ والتامین

 ٣٨٣،١٣٥،٤٦٣     -   ١١٩،٠٥٣،٥٤٢     -   ٢٦٤،٠٨١،٩٢٢  
HP.7  بائعي المواد الصناعیة

 % ٠٫١٥ % ٠٫٠٠ % ٠٫٠٧ % ٠٫٠٠ % ٠٫٣٥  أدوات السالمة-األخرى 

 ١،٣٩٧،١٣١،٤١٤      -     -     -   ١،٣٩٧،١٣١،٤١٤  
HP.8  مؤسسات تقدیم الخدمات

 % ٠٫٥٤ % ٠٫٠٠ % ٠٫٠٠ % ٠٫٠٠ % ١٫٨٦ المتعلقة بالصحة

 ٣١،٢٤٤،١٢٣،٥١١     -   ٢٨،٤٣٤،٣٩٥،١٧٦   ٢٨،٢٧٦،٢٤٦،٠٩١   ٢،٨٠٩،٧٢٨،٣٣٥  
HP.9  العالج في  –باقي العالم

 % ١٢٫١٤ % ٠٫٠٠ % ١٦٫٢٩ % ١٦٫٣٠ % ٣٫٧٤ الخارج

  ٢٥٧،٤١٣،٩٠١،٥٩١  ٧،٦٠٧،٩١٤،٦٤٠   ١٧٤،٥٨١،٩١٢،٧٢٨   ١٧٣،٤٤٠،٠٠٦،٧٩٠  ٧٥،٢٢٤،٠٧٤،٢٢٣  اإلجمالي

 
 

 
١٨





HP.6 

 

 

                                                             
  .الخدمات الرئیسیین والفرعیینضمن الملحق یوجد الجدول التفصیلي للتدفقات النقدیة من وكالء التمویل الرئیسیین والفرعیین إلى مقدمي  18
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  یوضح توزیع النفقات الصحیة ألفراد األسر بحسب نتائج مسح میزانیة األسرة : ٣جدول م 

 

 % بالدوالر األمریكي بالریال الیمني  النوع

 16 133,981,129 26,400,981,408  نفقات اإلقامة بالمستشفیات

 05 43,322,879 8,536,773,308 العملیات الجراحیة

 04 35,458,926 6,987,181,340 أجور مقابلة الطبیب

 00 2,222,793 438,001,304  ضرب إبر ومجارحة

 47 389,036,778 76,659,697,042 أدویة

 00 3,563,083 702,105,441  مستلزمات طبیة

 19 158,045,745 31,142,914,059  العالج في الخارج

 01 4,791,041 944,074,688  بریةالفحوصات المخ

 00 3,260,814 642,543,458 قبالة

 07 60,756,013 11,971,972,333 مواصالت إلى مكان تلقي الخدمة

 100 834,439,200 164,426,244,381  اإلجمالي

 
 

                                                             
  . النتائج النھائیة لمسح میزانیة األسرة–الجھاز المركزي لإلحصاء  19
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  .وھي المبالغ المدفوعة من قبل المرضي للمرافق الصحیة التابعة للقطاع العام 20
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 خالل المنفذةیوضح مقارنات لتوزیع النفقات الصحیة ألفراد األسر بحسب نتائج المسوحات المیدانیة لمیزانیة األسرة  : ٤جدول م 
 م٢٠٠٦، ٢٠٠٣، ١٩٩٨حیة للیمن لألعوام م والمعتمد في دورات الحسابات الص٢٠٠٦، ٩٩األعوام 

 

 )بمالیین الریاالت ( النفقات الصحیة 
 النفقاتنوع 

1998 2003 2006 

 %16 26,401 %2 1,357 %4.0 947 نفقات اإلقامة بالمستشفيات

 %5 8,537 %3 1,768 %5.0 1,184 العمليات الجراحية

 %4 6,987 %8 5,450 %10.0 2,367 أجور مقابلة الطبيب

 %0 438 %1 854 %1.0 237 ضرب إبر ومجارحة

 %47 76,660 %35 23,761 %64.0 15,149 أدوية

 %0 702 %3 2,346 %1.0 237 مستلزمات طبية

 %19 31,143 %46 31,253 %14.0 3,314 العالج في الخارج

 %1 944 %1 715   الفحوصات المخبرية

 %0 643   %1.0 237 قبالة

 %7 11,972     قي الخدمةمواصالت إلى مكان تل

                                                             
  .الجھاز المركزي لإلحصاء 21
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 %100 164,426 %100 67,504 %100 23,670  اإلجمالي

 

 







 


 

 

 م بحسب مقدمي الخدمات الفرعیین٢٠٠٧یوضح توزیع النفقات الصحیة بالیمن للعام  :  ٥جدول م 

  
 النفقات الصحية

 مقدمي الخدمات
 المبلغ بالريال

 نصيب الفرد
 المبلغ بالدوالر بالريال

نصيب الفرد 
 % بالدوالر

 28.80 ١٧٫٣٠$ 372,666,626$ 3,442 74,142,025,300  المستشفیات 
 28.12 ١٦٫٨٩$ 363,782,028$ 3,360 72,374,434,380  المستشفیات العامة 

 15.79 ٩٫٤٩$ 204,354,225$ 1,888 40,656,273,040  مستشفیات عامة قطاع حكومي 
 6.05 ٣٫٦٣$ 78,235,623$ 723 15,564,977,118 فیات عامة حكومیة محافظة  مستش

 9.75 ٥٫٨٦$ 126,118,602$ 1,165 25,091,295,922  مدیریة - مستشفیات عامة حكومیة 
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 12.32  ٧٫٤٠$ 159,427,803$ 1,473 31,718,161,341  مستشفیات عامة قطاع خاص 
 0.69  ٠٫٤١$ 8,884,599$ 82 1,767,590,920 ) غیر النفسیة واإلدمان( مستشفیات تخصصیة 

 0.11 ٠٫٠٧$ 1,423,872$ 13 283,279,305  مرافق التمریض واإلقامة 
 0.10 ٠٫٠٦$  1,288,471$ 12 256,341,231  إقامة المتخلفین عقلیًا، ومرافق الصحة النفسیة واإلدمان 

 0.01 ٠٫٠١$ 135,401$ 1 26,938,074  مرافق الرعایة االجتماعیة للمسنین 
 21.67 ١٣٫٠٢$ 280,386,400$ 2,590 55,782,874,375  مقدمي الرعایة الصحیة للمرضى الخارجیین 

 2.74 ١٫٦٥$ 35,508,683$ 328 7,064,452,465 ) الخاصة (  عیادة األطباء البشریین 
 0.62 ٠٫٣٧$ 8,007,596$ 74 1,593,111,292  عیادة أطباء األسنان 

 0.80 ٠٫٤٨$ 10,309,329$ 95 2,051,041,090  ضرب إبر ومجارحة -ن الصحیین  عیادات العاملی
 15.78 ٩٫٤٨$ 204,184,547$ 1,886 40,622,515,571  مراكز رعایة المرضى الخارجیین 

 0.40 ٠٫٢٤$ 5,206,274$ 48 1,035,788,176  مراكز التخطیط األسري 
 0.00 ٠٫٠٠$ 550$ 0 109,486 . ن  مراكز الصحة النفسیة واإلدمان للمرضى الخارجیی

 0.12 ٠٫٠٧$ 1,528,199$ 14 304,035,107  مراكز الرعایة بالدیال الدموي الكلوي  
 15.26 ٩٫١٧$ 197,449,524$ 1,824 39,282,582,801  مراكز الخدمات المتعددة االختصاصات للمرضى الخارجیین  

 8.93 ٥٫٣٦$ 115,522,053$ 1,067 22,983,112,441  مرافق صحیة بدون أسرة ترقید قطاع عام 
 ٠٫٠٩ ٠٫٠٦$ 1,220,127$ 11 242,744,311  مراكز األطراف الصناعیة 

 ٥٫٦٧ ٣٫٤٠$ 73,300,324$ 677 14,583,099,364  مرافق صحیة بدون أسرة ترقید قطاع خاص 
 0.46 ٠٫٢٨$ 5,928,426$ 55 1,179,460,344  قطاع عام - أخرى 
 0.11 ٠٫٠٧$ 1,478,594$ 14 294,166,342   قطاع خاص- أخرى 

 1.27 ٠٫٧٦$ 16,415,674$ 152 3,265,898,390  المختبرات الطبیة التشخیصیة 
 1.17 ٠٫٧٠$ 15,086,284$ 139 3,001,416,163  مختبرات 
 0.24 ٠٫١٥$ 3,141,203$ 29 624,942,319  قطاع عام - مختبرات 
 0.92 ٠٫٥٥$ 11,945,081$ 110 2,376,473,844  قطاع خاص - مختبرات 

 0.10 ٠٫٠٦$ 1,329,390$ 12 264,482,226  أشعة 
 0.31 ٠٫١٩$ 4,024,712$ 37 800,716,386  قابالت -  مقدمي خدمات الرعایة المنزلیة 

 0.15 ٠٫٠٩$ 1,935,859$ 18 385,139,182  للرعایة النقالة آخرین مقدمي 
 0.03 ٠٫٠٢$ 342,314$ 3 68,103,310  الخدمات الصحیة النقالة 

 0.01 ٠٫٠١$ 186,883$ 2 37,180,368   السریعة الطرق إسعافات سیارات 
 0.00 ٠٫٠٠$ 40,211$ 0 8,000,000 ) المخیمات (  فرق الحمالت الطبیة 

 0.01 ٠٫٠١$ 115,220$ 1 22,922,942  سیارة الفریق الطبي المتنقل 
 0.12 ٠٫٠٧$ 1,593,545$ 15 317,035,872  مصارف الدم واألعضاء 

 30.31 ١٨٫٢١$ 392,141,351$ 3,622 78,016,521,756  بائعي البضائع الطبیة 
 30.31 ١٨٫٢١$ 392,141,351$ 3,622 78,016,521,756  مبیعات األدویة 

 20.04 ١٢٫٠٤$ 259,328,749$ 2,395 51,593,454,676  الصیدلیات 
 10.26 ٦٫١٧$ 132,812,602$ 1,227 26,423,067,080  مخازن األدویة 

 0.46 ٠٫٢٨$ 5,975,725$ 55 1,188,870,531 ..  بضائع طبیة توزع على المرضى الخارجیین عكاكیز، نظارات،
 5.82 ٣٫٤٩$ 75,274,893$ 695 14,975,939,935  إدارة البرامج الصحیة والتامین 

 5.81 ٣٫٤٩$ 75,108,985$ 694 14,942,932,527  مكاتب اإلدارة الحكومیة للصحة 
 2.86 ١٫٧٢$ 36,963,896$ 341 7,353,967,195  وزارة الصحة العامة والسكان 

 0.10 ٠٫٠٦$ 1,338,005$ 12 266,196,034  الھیئة العلیا لألدویة 
 0.27 ٠٫١٦$ 3,464,897$ 32 689,341,259  البرامج الرأسیة

 2.58 ١٫٥٥$ 33,342,187$ 308 6,633,428,039  إدارة مكتب الصحة والسكان بالمحافظة
 0.01 ٠٫٠١$ 165,908$ 2 33,007,408  التأمینات الخاصة األخرى للخدمات

 0.15 ٠٫٠٩$ 1,925,788$ 18 383,135,463 )أدوات السالمة (  بائعي المواد الصناعیة األخرى 
 0.54 ٠٫٣٣$ 7,022,525$ 65 1,397,131,414 )المعاھد (  مؤسسات تقدیم الخدمات المتعلقة بالصحة 

 0.54 ٠٫٣٣$ 7,022,525$ 65 1,397,131,414  مؤسسات التعلیم والتدریب 
 0.54 ٠٫٣٣$ 7,000,574$ 65 1,392,764,194  المعاھد الصحیة 

 0.00 ٠٫٠٠$ 21,951$ 0 4,367,220  أخرى
 12.14 ٧٫٢٩$ 157,045,104$ 1,451 31,244,123,511 )العالج في الخارج (  باقي العالم 

 12.14 ٧٫٢٩$ 157,045,104$ 1,451 31,244,123,511 لعالج خارج المحافظة خارج الیمن  ا

 100 60.07$ 1,293,862,285$ 11,951 257,413,901,591 اإلجمالي
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   مقدمي الخدمات الصحیةلرئیسیة منمقارنة لحجم ونسبة النفقات الصحیة التي تدفقت إلى األنواع ا : ٥جدول م 
 ٢٠٠٧م، ٢٠٠٦، ٢٠٠٣، ١٩٩٨خالل األعوام 

  

 دورات الحسابات الوطنیة للصحةالنفقات الصحیة للیمن خالل 
 مقدمي الخدمات

1998 2003 2006 2007 
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 %29 74,142 %30 69,789 %15 17,090 المستشفيات

 %0 283 %0 418   مرافق التمريض واإلقامة

قدمي الرعاية الصحية للمرضى م
 الخارجيين

17,107 41.4% 

16,701 14% 50,138 21% 55,783 22% 

 %30 78,017 %29 69,044 %26 30,654 %34.6 14,276 بائعي البضائع الطبية

 %0 1,189 %0 1,033     ع طبية للمرضى الخارجيينبضائ

 %6 14,976 %5 12,700 %8 9,764 %10.0 4,129 إدارة البرامج الصحية والتامين

 %0 383 %0 360     بائعي المواد الصناعية األخرى

 %1 1,397 %0 1,030 %0 326   مؤسسات تقديم الخدمات المتعلقة بالصحة

 %12 31,244 %14 31,918 %36 42,736 %14.0 5,781 )العالج في الخارج ( باقي العالم 

 %100 257,414 %100 236,430 %100 117,271 %100 41,294 اإلجمالي
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 م٢٠٠٧الخدمات الصحیة المقدمة للمستفیدین عام توزیع النفقات الصحیة بحسب  : ١ خدول ج

  

 النفقات الصحية باليمن  الخدمات الصحية الرمز الدولي
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 المبلغ بالريال
نصيب الفرد 

 المبلغ بالدوالر بالريال
نصيب الفرد 

 % بالدوالر

HC.1 ٢٤٫٢٨ ١٤٫٥٩$  ٣١٤،١٩٧،٧١٤$ ٢،٩٠٢ ٦٢،٥٠٩،٦٣٥،٢٠٢ الخدمات العالجیة% 

HC.2 ٠٫١٣ ٠٫٠٨$  ١،٦٦٧،٣٨٧$ ١٥ ٣٣١،٧٢٦،٧١٧ خدمات الرعایة التأھیلیة% 

HC.3 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠$  ٠$ ٠ ٠ خدمات التمریض طویل األمد% 

HC.4 ١١٫٦٤ ٦٫٩٩$  ١٥٠،٦٣٩،٩٨٥$ ١،٣٩١ ٢٩،٩٦٩،٨٢٥،٠٧٦ الخدمات الملحقة بالخدمات الصحیة% 

HC.5  ٤٠٫٤٠ ٢٤٫٢٧$  ٥٢٢،٧٠٩،٤٥٨$ ٤،٨٢٨ ١٠٣،٩٩٣،٠٤٦،٧٢٤ )ة، مستلزمات أدوی( السلع الطبیة% 

HC.6 ٤٫٧٤ ٢٫٨٥$  ٦١،٣٢٠،٢٢٧$ ٥٦٦ ١٢،١٩٩،٦٥٩،١٦٩ الخدمات الوقائیة% 

HC.7 ٧٫٤٨ ٤٫٤٩$   ٩٦،٨٠١،١٦٦$ ٨٩٤ ١٩،٢٥٨،٥٩١،٩٤٨ التأمین الصحي واإلدارة الحكومیة% 

HC.R.1-5 ١١٫٣٢ ٦٫٨٠$  ١٤٦،٥٢٦،٣٤٧$ ١،٣٥٣ ٢٩،١٥١،٤١٦،٧٥٤ نفقات استثماریة% 

 %١٠٠ ٦٠٫٠٧$ ١،٢٩٣،٨٦٢،٢٨٥$ ١١،٩٥١ ٢٥٧،٤١٣،٩٠١،٥٩١ اإلجمالي

 

 
 


 

 

  الصحیة نسبة توزیع النفقات الصحیة بحسب الخدمات یوضح:  ٢جدول خ 
 خالل دورات الحسابات الصحیة
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 نسبة توزیع النفقات الصحیة
 الخدمات الرمز

1998 2003 2006 2007 

HC.1 24.28 %26.74     الخدمات العالجیة% 

HC.2 0.13 %0.12     خدمات الرعایة التأھیلیة% 

HC.3 0.00 %0.00     خدمات التمریض طویل األمد% 

HC.4 11.64 %13.09     الخدمات الملحقة بالخدمات الصحیة% 

HC.5  40.40 %42.04     )أدویة، مستلزمات ( السلع الطبیة% 

HC.6 4.74 %5.16     الخدمات الوقائیة% 

HC.7 7.48 %7.22     تأمین الصحي واإلدارة الحكومیةال% 

HC.R.1-5 11.32 %5.63     نفقات استثماریة% 

 %100 %100     اإلجمالي
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 م بحسب المحافظات٢٠٠٧توضیح لتوزیع النفقات الصحیة بالیمن للعام  :  ١جدول ف 

 
 النفقات الصحیة

 المحافظات م
 المبلغ بالریال

نصیب الفرد 
 بالریال

 المبلغ بالدوالر
نصیب الفرد 
 بالدوالر

 نسبة السكان %

 %9.54 %14.25 89.68$ 184,316,636$ 1,702 36,669,794,695 األمانة 1

 %4.54 %3.64 48.25$ 47,138,829$ 435 9,378,270,075 صنعاء 2

 %3.06 %4.42 86.89$ 57,231,325$ 529 11,386,172,048 عدن 3

 %11.96 %11.32 56.88$ 146,480,066$ 1,353 29,142,209,204 تعز 4

 %5.23 %3.63 41.72$ 47,002,799$ 434 9,351,206,960 حضرموت 5

 %11.03 %9.32 50.77$ 120,580,774$ 1,114 23,989,544,892 ةالحدید 6

 %3.63 %3.10 51.39$ 40,146,855$ 371 7,987,216,805 لحج 7

 %10.65 %15.38 86.76$ 199,004,157$ 1,838 39,591,877,124 إب 8

 %2.16 %1.84 51.04$ 23,748,567$ 219 4,724,777,499 أبین 9

 %7.52 %6.92 55.31$ 89,523,834$ 827 17,810,766,704 حجة 10

 %6.76 %6.40 56.94$ 82,862,287$ 765 16,485,452,067 ذمار 11

 %2.35 %1.79 45.56$ 23,107,324$ 213 4,597,202,204 شبوة 12

 %0.47 %0.59 76.03$ 7,689,199$ 71 1,529,766,131 المھرة 13

 %3.60 %3.42 57.19$ 44,285,166$ 409 8,810,533,746 صعدة 14

 %2.88 %1.63 34.03$ 21,091,280$ 195 4,196,110,214 البیضاء 15

 %2.50 %1.58 37.83$ 20,384,493$ 188 4,055,494,849 المحویت 16

 %1.20 %1.40 70.13$ 18,129,246$ 167 3,606,813,590 مأرب 17

 %2.21 %1.70 46.17$ 22,025,149$ 203 4,381,903,460 الجوف 18

 %4.30 %2.90 40.43$ 37,458,292$ 346 7,452,327,259 نعمرا 19

 %2.43 %2.66 65.85$ 34,406,402$ 318 6,845,153,675 الضالع 20

 %2.00 %2.11 63.18$ 27,249,602$ 252 5,421,308,391 ریمة 21

 %100 %100 60.07$ 1,293,862,285$ 11,951 257,413,901,591 اإلجمالي
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 -:٠٧، ٠٦، ٠٣، ٩٨ للصحة  لنتائج الحسابات الوطنيةقراءة

 

 


 

 

 






 

 

 

  -:اإلنفاق اإلجمالي
  

صحية أخذه في النفقات ال – صحةالبم الھتمافي درجة اوانحسار طفيف دور خجول لوزارة الصحة في ظل 
  -:االرتفاع 
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 م٢٠٠٧، ٢٠٠٦، ٢٠٠٣، ١٩٩٨ مقارنة للنفقات الصحیة خالل األعوام  :١جدول س 

  

 السنوات
  النفقات

1998 2003 2006 2007 

 ٤،٩٢٣،٦٨٧ ٤،١٩٦،٧٩٠ ٢،٢٦٠،٢٦٣ ٩١٠،٤١٦ )ملیون ( الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة 

 ٢،١٩٤،٤٣٦ ٢،٠٤٢،٥٥٩ ١،٠٨٣،٩٨٩ ٣٤٦،١٩٠ )ملیون ( جاریة مساھمات الحكومة والمانحین في الناتج المحلي اإلجمالي  باألسعار ال

 ٢،٧٢٩،٢٥١ ٢،١٥٤،٢٣١ ١،١٧٦،٢٧٤ ٥٦٤،٢٢٦ )ملیون ( مساھمات القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة 

 النفقات الصحیة كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة

 %١٫٤٧ %١٫٤٩ %١٫٦٧ %١٫٥٩ عامة باألسعار الجاریةالنفقات الصحیة ال

 %٠٫٢٦ %٠٫٣٧ %٠٫٤٠ %٠٫٣٥ النفقات الصحیة للمانحین باألسعار الجاریة

 %٣٫٥٠ %٣٫٧٦ %٣٫١٢ %٢٫٦٠ النفقات الصحیة للقطاع الخاص باألسعار الجاریة

 %١٫٧٣ %١٫٨٧ %٢٫٠٧ %١٫٩٤ مجموع النفقات الصحیة العامة ونفقات المانحین باألسعار الجاریة

 %٥٫٢٣ %٥٫٦٣ %٥٫١٩ %٤٫٥٤ إجمالي النفقات الصحیة باألسعار الجاریة

 النفقات الصحیة كنسبة مئویة من مساھمة القطاع العام والمانحین في الناتج المحلي اإلجمالي

 %٣٫٣٠ %٣٫٠٧ %٣٫٤٨ %٤٫١٨ مجموع النفقات الصحیة العامة باألسعار الجاریة

 %٠٫٥٨ %٠٫٧٧ %٠٫٨٣ %٠٫٩١ لمانحین باألسعار الجاریةمجموع النفقات الصحیة ل

 %٣٫٨٨ %٣٫٨٤ %٤٫٣١ %٥٫٠٩ مجموع النفقات الصحیة العامة ونفقات المانحین باألسعار الجاریة

 النفقات الصحیة كنسبة مئویة من مساھمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة

 %٦٫٣١ %٧٫٣٣ %٦٫٠٠ %٤٫٢٠ ص باألسعار الجاریةالنفقات الصحیة للقطاع الخا
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  -:مصادر التمويل
  

  خدمات صحية ذات تمويل واسع للقطاع الخاص

 
 


 





 

 

–
–




 





––

 

  





                                                             
  .٣١ صفحة ٣بحسب بیانات جدول رقم م ت  23
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–


 

 

 

  -: التمويلوكالء
  

 في ظل غياب مصادر وتكاليف تحقيق أھداف الخطط صحي يدير فيه أفراد األسر معظم النفقات الصحيةنظام 
  واالستراتيجيات 
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  -:مقدمي الخدمات الصحية
  

  المستفيدينالجزء األكبر من النفقات الصحية ونفقات بائعو البضائع الطبية يحصدون 
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 .م٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٠مسودة دراسة التنمیة الصحیة في الیمن خالل الفترة من  24
  .م٢٠٠٧ -٢٠٠٤الدولي، دراسة مراجعة النفقات الصحیة العامة خالل األعوام البنك  25
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  -:لخدمات الصحيةا
  

  للسلع الطبية % ٤٠كثر من أ& من إجمالي الصحي  % ٥خدمات وقائية تحصل فقط على 

 

 



 

 





–
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 - :سياسات مطلوبة

 

 



 

 



 

 

 




 

 

  التنسيق فيما بين وداخل القطاعين العام والخاص ھام ومؤثر في تحقيق استفادة قصوى من الموارد المتاحة
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  ضرورة االستمرارية في تمويل الخدمات الصحية وبشكل متزايد 
 

 






 

 


 

 

  إمكانية الحد من تكاليف الدواء
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  ت الصحية التي يتحملھا أفراد األسرالعدالة في توزيع األعباء المالية للخدما
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