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 المنظومة الصحية ودورها في النمو االقتصادي بمصر
 

 (2)ممدوح عبد العليم سعد موافي –(1)حسن عليعلى  نجالء
 (3)هدي ابراهيم هالل

ة ( كلي2كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس ب طالبة دراسات عليا( 1
 البيئية، جامعة عين شمس والبحوثالعليا ( كلية الدراسات 3التجارة، جامعة عين شمس 

 

 المستخلص
يعتبر قطاع الصحة من أهم القطاعات الخدمية الموجودة في مصر، كما يعّد من أكبر 

مستوى العالم، وينقسم قطاع الخدمات الصحية إلى  القطاعات االقتصادية وأكثرها نموًا على
األخصائيين  العديد من القطاعات الفرعية، كما يعتمد على فرق متعددة التخصصات من

المدربين والمهنيين المساعدين لتلبية االحتياجات الصحية لألفراد والمجتمعات السكانية، 
وتتابعت الجهود لتحسين الجودة، لذلك من األهمية إعادة النظر فى أوجه األنفاق على الصحة 

 في مصر، هناك قصور فى حجم األنفاق العام على قطاع الصحة من الناتج المحلي
لي في مصر، فقد نص الدستور على أن تقدر نسبة اإلنفاق على الصحة بحوالي بـ اإلجما

من الناتج اإلجمالي، إال أنه على أرض الواقع، لم تصل نسبة اإلنفاق إلى نصف هذا  3%
 قضيةأصبحت  ،المعدل رغم الزيادة السكانية. كما أن كفاءة اإلنفاق دون المستوى المطلوب

لية لحقوق اإلنسان، بخالف أنها تعتبر عنصرًا ومكونًا أساسيًا في الصحة تتصدر األجندة الدو 
 االستثمار في قطاع الصحة يؤثر على األفراد واالقتصاد القومي، التنمية البشرية، وبالتالي فإن

أيضًا وعلى جودة الخدمات  األفراد كما أنه ذات آثار على البيئة األمر الذي ينعكس على
سة على بيانات وصفية وتحليلية من خالل المؤشرات االقتصادية تم تعتمد الدرالذلك ، الصحية

الجهاز المركزي للتعبئة واالحصاء  مختلفة مثل تقارير االعتماد على جمع البيانات من مصادر
دوريات منظمة الصحة العالمية وتقارير البنك الدولي ومؤشرات صندوق النقد الدولي، حتى و 

كما  .مار العام أو اإلنفاق العام في قطاع الصحة في مصريمكن تعقب وتتبع وتفسير االستث
تم استخدام المنهج االستنباطي أيضًا، حتى يمكن إصدار القرارات على الجزئيات بناءًا على ما 

وقد تم تحديد مفهوم االقتصاد الصحي في الدراسة، وتحليل مؤشرات تم من النتائج الكلية، 
االستثمار ومدى كفاءتها االقتصادية. كما تم تناول إحصائيات اداء قطاع الخدمات الصحية 
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الحكومي في قطاع الصحة، حيث أن هذا االستثمار يمثل منافع اجتماعية تنعكس على العمل 
فاإلنفاق على الرعاية الصحية يعمل على تحقيق الوقاية واإلنتاج في المشروعات االقتصادية؛ 

على رأس المال البشري، األمر الذي يؤدي إلى  من األمراض أو الشفاء منها، وهذا يعّد حفاظاً 
لذلك فإن االهتمام باإلنفاق على  .لي زيادة الناتج المحلي اإلجماليزيادة إنتاجية الفرد، وبالتا

الرعاية الصحية ليس مرجعه الدافع اإلنساني فقط، وإنما هناك الدافع االقتصادي أيضًا؛ لذلك 
تاحة الخدمات الصحية للجميع وتعزيزها، وأن ، أخذت على عاتقها إ2030فإن رؤية مصر 

تكون ذات جودة عالية، وتوفير الحماية من المخاطر المالية الناتجة عن االنفاق على الصحة، 
 .أي التغطية الصحية الشاملة

اقتصاديات الصحة تبحث عن كيفية تطبيق  أن من النتائج التي توصل إليها الباحثون 
وينقسم  الخدمات الصحية بحيث تصبح أكثر فّعالية، أدوات علم االقتصاد على قضايا

االستثمار الحكومي في قطاع الصحة إلى استثمار مادي وأخر استثمار في رأس المال 
قطاع على  ومن التوصيات التى يوصي بها الباحثون زيادة معدالت اإلنفاق العام .البشري 

 لعامتحقيق كفاءة اإلنفاق اعلى  الخدمات الصحية كنسبة من الناتج المحلي االجمالي، والعمل
ودعم برامج الصحة الوقائية والتوسع في التحصينات ضد األمراض واالكتشاف ، الصحةعلى 

 .المبكر لها
 الخدمات –االستثمار في الصحة  –النمو االقتصادي  –: المنظومة الصحية كلمات مفتاحية

التنمية  –النظام الصحي  –ة ماهية الصح –الصحة الوقائية  –االنفاق الحكومي  - الصحية
 .صحة مصر –المؤشرات االقتصادية  –مؤشرات الحياة  - االقتصادية

 

 مقدمة
يعّد االستثمار في الصحة استثمارًا في المستقبل االجتماعي واالقتصادي لألمة، ألنه 
يؤثر في التنمية البشرية، األمر الذي ينعكس على معدالت النمو االقتصادي، كما أن 

اإلنفاق الحكومي على قطاع الصحة يؤثر في جودة وسالمة الخدمات الصحية  انخفاض
والوقائية، األمر الذي ينعكس على أفراد المجتمع سلبًا، فيؤدي إلى خفض معدالت التنمية 
البشرية مما ينتج عنه انخفاض في معدالت النمو االقتصادي، يؤدي اإلنفاق العام على قطاع 

دخل القومي األمر الذي يؤدي إلي تحقيق العدالة االجتماعية، الصحة إلي إعادة توزيع ال
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بجانب العدالة في توزيع الخدمات الصحية على أفراد المجتمع، أما زيادة معدالت اإلنفاق على 
األمر الذي ، قطاع الصحة ونطاق التغطية الصحية، فتؤدي إلى زيادة معدالت التنمية البشرية

نمو االقتصادي .هذا بخالف أن الصحة حق من حقوق ينعكس إيجابًا على التنمية وال
اإلنسان، لذا يجب أن يكون هدف الصحة جامع لكل السياسات الصحية مع تحسين تلك 
الخدمة، ألن تحسين الصحة ليس فقط هدفًا أساسيُا في حد ذاته، وإنما يعمل على الحّد من 

وتعرف الصحة بأنها حالة التوازن  وطأة الفقر، وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية أيضًا،
النسبي لوظائف الجسم الناجمة عن تكيفه مع عوامل البيئة المحيطة، وهو مفهوم فيه داللة 
على اتساع األبعاد، ويمكن تعزيزه واالرتقاء به إلى السالمة والكفاءة الجسمانية والعقلية. 

النفس والمجتمع في إطار ويتوقف مدلول الصحة بصفة عامة على التوافق بين صحة الجسم و 
أدركت غالبية الدول أهمية العنصر البشري باعتباره  (2003، القيم )منظمة الصحة العالمية

الركيزة األساسية في عمليات التنمية والنمو االقتصادي، لكن تعتبر عملية تقدير إنتاجية 
الصحة، ألن  اإلنفاق العام على قطاع الصحة من المشكالت األساسية في مجال اقتصاديات

الناتج النهائي للخدمات منتج ذو طبيعة غير مادية، أما معدالت النمو االقتصادي فهي تقاس 
من خالل الزيادة المحققة في الناتج المحلي اإلجمالي، ويمثل قطاع الخدمات الصحية، أحد 
عناصر الخدمة العامة التي تساهم في توزيع الخدمة الصحية على أفراد المجتمع، وخفض 
التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية، وتحقيق التوازن بين اإلنفاق على الخدمة الصحية 
والعالجية والوقائية، وكذلك تحسين الثقافة الصحية للمواطنين، وقد تمكنت مصر من تعميم 
معظم الخدمات الصحية على ربوع الوطن، حيث ارتفعت نسبة السكان التي تحصل على 

)الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  .2015عام  %95حوالي  الرعاية الصحية إلى
 (2018واالجتماعي، 
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 مشكلة البحث
هناك صعوبة في تحقيق المعدالت المأمولة من النمو اإلقتصادي بمصر نتيجة خلل 
بالمنظومة الصحية كما أن ضعف اإلنفاق العام على قطاع الصحة يؤثر سلبًا في مستوى 

ت ة، ويؤثر سلبًا في التنمية البشرية األمر الذي ينعكس على معدالالرعاية الصحية األولي
 عدالتالنمو االقتصادي، كما يؤثر سلبًا في تحقيق التنمية المستدامة، هذا بخالف أن زيادة م

السكان يتطلب زيادة معدالت اإلنفاق العام على قطاع الصحة، خاصة أن األيدي العاملة 
سهم االستثمار الخاص في القطاع الصحي في تخفيف العبء كما ي، تمثل أهم عوامل اإلنتاج

كومى عن القطاع الصحي العام, ويؤدي إلى إيجاد سوق منافسة كاملة, وزيادة كفاءة األداء الح
فى المنظومة الطبية العامة مما يستحدثه األستثمار فى القطاع الصحى الخاص وتبادل 

ديم مجتمع وزيادة الكفاءة االقتصادية في تقالخبرات بين القطاعين بما يعود بالنفع على ال
ولكن هناك صعوبة في  الخدمات الصحية باستهالك اقل للموارد وإنتاج أفضل للخدمات.

 .مصر نتيجة خلل بالمنظومة الصحية تحقيق المعدالت المأمولة من النمو االقتصادي في
 ( والمتعلقة2009اشارت دراسة مديحة محمود خطاب )، وبالرجوع الي الدراسات السابقة

(، وذلك من خالل التركيز على 2006-2000بتحليل الوضع الصحي بمصر خالل الفترة )
بعض المؤشرات الصحية وقد توصلت الدراسة إلى أنه ينبغي على واضعي السياسات الصحية 

ء عال اسةدر أما ، بالدول النامية التركيز على اإلنفاق، والتركيز على المصادر الداخلية للتمويل
( فقد توصلت الدراسة إلى ضرورة تأهيل القوى البشرية الطبية 2010بن محمد صالح )

والتركيز على سبل تحسين الدخل للفرد حتى يمكن أن يتم جني ثمار تحسن مستوى الصحة 
 العام.
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 اسئلة البحث
 ما أمكانية اعتبار قطاع الصحة في مصر قطاع استهالكي أم استثماري؟  -1
 ؟صر كافي لتغطية نفقات هذا القطاعنفاق العام على الصحة في مما مدي إعتبار اإل  -2
 ؟يه القطاع الحكومي في مجال الصحةما حجم الدور الذي يؤد  -3

 

 فروض البحث
 صحة الفروض األتية: ىتحاول الدراسة اختبار مد

 ."توجد فروق ذات داللة احصائية بين اقتصاد الصحة والعرض والطلب"الفرض األول: 
ق توجد فروق ذات داللة احصائية بين جودة الخدمات الصحية وزيادة اإلنفا"ي: الفرض الثان

 ."الحكومي على قطاع الصحة العامة
حة توجد فروق ذات داللة احصائية بين ارتباط تقييم اإلنفاق على قطاع الص"الفرض الثالث: 

 ."واإلحصاءات الحيوية للسكان
 

 أهمية البحث
 :لنقاط وهين اتتلخص أهمية البحث في عدد م

 نفاق تعًد محاولة لتقييم مدى فّعالية اإلنفاق العام في قطاع الصحة بمصر، وأثر هذا اإل
 .على اتجاه اإلحصاءات الحيوية للسكان

  ك ، لذلالتغيرات البيئية ألنها تؤثر في المناخ وتنعكس أثارهما السلبية على صحة األفراد
كعالج لكلتا الظواهرتين، حيث تعمل  سعي البحث إلى توضيح أهمية التنمية المستدامة

حة التنمية المستدامة على تجديد الموارد والثروات الطبيعية، وتحافظ على البيئة والص
 العامة.
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 ة البحث عن األسباب التي تحول دون تحقيق الكفاءة في قطاع الصحة كهدف لتقييم الكفاء
لمنظومة الصحية، ويكمن بالقطاع، حيث تعد نقطة البداية في إجراء عمليات التطوير ل

ذلك في تعديل األداء من خالل استراتيجية تعمل على تحقيق األهداف، وتوفير خدمة 
 صحية ألفراد المجتمع بمستوى يتسم بالكفاءة والفّعالية.

 

 أهداف البحث
 التعرف على مختلف العوامل التي تؤدي إلى تطوير وكفاءة قطاع الصحة. .1
 ي.ستثمار في قطاع الصحة على األفراد واالقتصاد القومدراسة اآلثار المترتبة على اال .2
 دراسة أثر البيئة على األفراد وجودة الخدمات الصحية. .3
 وصف وتقييم كفاءة اإلنفاق العام على القطاع الصحي في مصر. .4

 

 الدراسات السابقة
كان  : "أولويات اإلنفاق في مصر والدول العربية".(2009دراسة مديحة محمود خطاب )

(، وذلك من 2006-2000ف من الدراسة: تحليل الوضع الصحي بمصر خالل الفترة )الهد
خالل التركيز على بعض المؤشرات الصحية التي تساعد على تقييم مدى فعالية الموارد التي 

اإلشارة إلى أهم المصادر التي تعتمد عليها مصر في  تم صرفها على القطاع الصحي، مع
 .طط االنتقالية للفترة المستقبليةإصالح النظام الصحي وأهم الخ عملية تمويل القطاع، ومالمح

وقد توصلت الدراسة إلى أنه ينبغي على واضعي السياسات الصحية بالدول النامية التركيز 
على اإلنفاق الخاص مثل اإلنفاق العام والتركيز على المصادر الداخلية للتمويل حيث تعد 

اإلنفاق على الصحة، وفيما يختص بالحجم األمثل المسئولة عن الحجم األكبر لمصادر 
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 لإلنفاق العام، فان القطاع يحتاج دائمًا إلى موارد إضافية، لكن ذلك لن يحقق نتائج ملموسة ما
  .لم يتم التعامل مع المعوقات الرئيسية لهذا لقطاع

من كان الهدف  .""المنظومة الصحية المغاربية :(2009/2010دراسة عياشي نور الدين )
 ًا منالدراسة: إظهار الفائدة االقتصادية من الجهود التي تبذل لتحسين الوضع الصحي، انطالق

ب أن اإلنفاق على الصحة يمثل استثمارًا بشريًا، وركزت الدراسة على ثالثة دول في المغر 
م وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها أنه رغ .ربي، هما: تونس والجزائر والمغربالع
لى عجاحات التي حققتها تلك الدول على صعيد المستوى االقتصادي الكلي، إال أنها أخفقت الن

ور المستوى االجتماعي، مثل: الصحة، السكن، التعليم ...إلخ، القطاع الصحي يعّد من المحا
الرئيسية التي يجب إدراجه عند الحديث عن أي إصالح اقتصادي حقيقي شامل، كما أصبح 

لصحي يمثل إشكالية على مستوى هذه الدول، إال أن هناك تفاوت في حصة تمويل اإلنفاق ا
نفاق من حجم اإل %75اإلنفاق العام والخاص، وأخيرًا، يمثل اإلنفاق العام في الجزائر نسبة 

الكلي على القطاع، وهي نسبة جيدة مقارنة بكاًل من تونس والمغرب، هذا في ظل نسبة 
 الجزائر.بسيطة يساهم بها القطاع الخاص ب

كان  "دالة اإلنتاج في القطاع الصحي السعودي". :(2010دراسة عالء بن محمد صالح )
الهدف من الدراسة: صياغة نموذج لتقدير دالة اإلنتاج الصحي بالسعودية خالل الفترة 

(، باستخدام العمر المتوقع عند الميالد كمؤشر لمستوى الصحة في المملكة، 1970-2006)
الثة متغيرات تفسيرية، تتمثل في: العوامل االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وذلك من خالل ث

وقد تم تمثيل العوامل االقتصادية بمتوسط دخل الفرد، أما العوامل االجتماعية فتم تمثيلها في 
أعداد القوى البشرية الطبية العاملة بالمملكة، أما العوامل البيئية فتم تمثيلها في انبعاث غاز 

أكسيد الكربون، واعتمدت الدراسة على نموذج قياسي لتقدير دالة اإلنتاج الصحي،  ثاني
وقد توصلت الدراسة  .باستخدام نموذج التكامل المشترك وتصحيح الخطأ بطريقة )جوهانسن(
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إلى، ضرورة تأهيل القوى البشرية الطبية، والتركيز على سبل تحسين الدخل للفرد، حتى يمكن 
 حسن مستوى الصحة العام.أن يتم جني ثمار ت

Benmansour Sonia (2012): ''Finacement ede système de santé dans les 

pays du Maghreb". 

و هوكان الهدف من الدراسة:  الدراسة بعنوان: تمويل النظام الصحي في دول المغرب العربي.
 اجهها هذا القطاعإن كانت حماية وتعزيز الصحة أمر ضروري، لكن هناك إشكالية رئيسية يو 

الخيارات الصعبة في تمويل األنظمة الصحية، لذلك اهتمت  في أغلب دول العالم تتمثل في
رب، مع الدراسة بتحليل الوضع الصحي في دول المغرب العربي، وهي: تونس والجزائر والمغ

ى علوقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها أن زيادة الطلب  .التركيز على جانب التمويل
غي ي ينبالعالج في هذه الدول من أهم العوامل التي أدت إلى زيادة تكاليف بهذا القطاع، بالتال

على القائمين على السياسات الصحية البحث عن موارد بديلة لتمويل القطاع، بما يستجيب 
 الحتياجات األفراد للعالج.

ية ر الحكومية فى التغطدور القطاع الخاص والمنظمات غي" :(2010)مال عزيز نمر آدراسة 
ادة وكان الهدف من الدراسة تعظيم األستف ".الشاملة وتحسين االداء البيئى للخدمات الصحية

من األمكانيات المتاحة لدى القطاع الخاص لإلرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة 
ور ية دادة فعالللمواطنين وتحسين االداء البيئي و دراسة وتحليل االساليب الممكنه من خالل زي

  .مية فى التغطية الشاملة للخدماتالقطاع الخاص والمنظمات غير الحكو 
كان و  ".أثر الجودة فى الرعاية الصحية" :(2014)هللا سليمان ابوحليقة  دراسة أشرف عبد
:التعرف على مدى اهتمام المنشآت الصحية بعامل الجودة ومعرفة أبرز  الهدف من الدراسة
من  %52 ات والمعوقات لتطبيق الجودة و بمقتضى نتائج االختبار تبين أنالصعوبات والعقب

ع ة ورفمجتمع العينة موافق بدور االدارة في هذا المجال وأنه فعال لتحسين مستوى تقديم الخدم
 مستوى الجودة االستجابة.
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 تطور القطاع الصحي وأثره على النمو االقتصادي" (:2016)دراسة صفاء أحمد باسالمة 
وكانت تهدف الدراسة إلى توضيح مفهوم القطاع الصحي, ". المملكة العربية السعودية في

والتفريق بين مفهوم الصحة ومفهوم الخدمة الصحية, وتسليط الضوء على مصادر تمويل 
ور القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية,وأسباب ومؤشرات التطور, واختبار تأثير تط

قتصادي في المملكة, وتحليل النتائج بما قد يسهم في خدمة صناع القطاع على النمو اال
لتي اوتوصلت الدراسة في اإلطار القياسي إلى النتيجة  .السياسة ومتخذي القرار في المستقبل

ي تتفق وتتماشى مع اإلطارين السابقين وذلك بأن تأثير القطاع الصحي على النمو االقتصاد
يؤدي تطور ية الدراسة والتي تنص على أنه: "جة مع فرضهو تأثير موجب, وتتفق هذه النتي

 .القطاع الصحي إلى رفع معدالت النمو االقتصادي"
". نظرالمستفيدين وجهة من الصحية الخدمات جودة أبعاد" :(2013)دراسة وفاء على سلطان 

 الخاصة المستشفيات في المقدمة الصحية الخدمات جودة أبعاد وكانت اهداف الدراسة: قياس
 جوانب وتشخيص استلموها التي الصحية الخدمة أبعاد في المرضى نظر وجهة عن والكشف
 بعض تقديم ومحاولة الخاصة ت المستشفيا في الصحية الخدمات تقديم مجال في القصور
 المستشفيات في الخدمات الصحية واقع وتطوير تحسين أمكانية في تسهم والمقترحات الحلول

 الخدمات جودة بمعايير االهتمام الي عدة نتائج منها ضرورة وتوصلت الدراسة .الخاصة
 طريق عن الخدمات من متكامل نظام انها اليه على والنظر االهلية المستشفيات في الصحية

 .المستشفيات في الجودة ثقافة نشر
 

 طار النظرياإل
تعتبر الخدمات الصحية : التأصيل النظرى والمفاهيمي حول المنظومة الصحية

أساسي لكل إنسان في الحياة، لذلك تسعى التجمعات اإلنسانية إلى تحقيقها مهما  مطلب
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اختلفت النظم االقتصادية والسياسية، كما تحاول مختلف الدول توفير اإلمكانات المناسبة في 
مؤسساتها الصحية، سواء المالية أو البشرية أو التقنية لالرتقاء بمستوى أداء الخدمات 

ر الخدمات الصحية سلعة اقتصادية غير ملموسة، شأنها في ذلك شأن الصحية، كما تعتب
السلع الخدمية األخرى، لكنها تتميز بمجموعة من الخصائص التي تؤثر في الطلب عليها مثل 

التأثير النفسي . األمر الذي يتطلب تحديد ، الطابع غير المادي للخدمة، جودة الخدمة المقدمة
 .تهمفهوم الخدمات الصحية ومكونا

 كان ينظر للقطاع الصحي إلى وقت قريب على أنه غير ة:يمفهوم المنظومة الصح -أولا 
أنه  غير، منتج، وأن االستثمار أو اإلنفاق عليه يعد من قبيل النفقات التحويلية أو االستهالكية

 حركةممنذ بداية العقد األول من األلفية الثالثة تغيرت هذه النظرة، وأصبح قطاع الصحة قوة 
يه. إلحداث التطور االقتصادي واالجتماعي، وأنها بمثابة رأسمال يجب اإلنفاق واالستثمار ف

لذلك أخذ قطاع الصحة أهمية كبيرة لدى العديد من الدول، ويتضح هذا من خالل النفقات 
العامة المخصصة لهذا القطاع ضمن الموازنة العامة، وتعتبر الخدمات الصحية من بين 

ية الهامة والتي تتميز بمجموعة من الخصائص والصفات تجعلها تختلف عن الحاجات اإلنسان
 باقي الخدمات األخرى، األمر يخلق صعوبة لتطبيق النماذج واألسس االقتصادية والتي يتم

 (2009 ،فريد توفيق نصيرات). إسقاطها على باقي الخدمات
حية وأهدافها معرفة يحتاج الفهم الجيد للمنظومات الص وظائف وأهداف النظام الصحي:

مختلف األنشطة التي تحتويها، وذلك باعتبار أن تحديد هدف كل نشاط يتيح تحديد الهدف 
 :الرئيسي الذي وجدت من أجله المنظومة الصحية، وهذا ما سنعرضه فيما يلي

يعتبر الهدف الرئيسي ألي نظام صحي ضمان وتوفير مستوى أ( وظيفة النظام الصحي: 
 المجتمع، وذلك في ضوء ما يتوافر لديه من إمكانيات وموارد.صحي أمثل للفرد و 
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: يتمثل دور المنظومة الصحية في تنظيم العالقة بين الطلب ب( أهداف المنظومة الصحية
لة على العالج وعرض العالج، فمن جهة تحديد اإلمكانيات المالية كتعويض لألفراد في حا

رى تنظيم تقديم العالج من خالل تواجد اإلصابة بالمرض وتغطية تكاليفه، ومن جهة أخ
ية المنشآت المادية، من مستشفيات ومركز العالج وخالفه، ورغم اختالف األشكال التنظيم

ي ر التوالبيئية التي تتواجد فيها أي منظومة صحية، إال أنه بالنظر إلى المكونات والعناص
وجد أي منظومة صحية من المفترض أن تشملها المنظومة الصحة، يمكن القول بأنه الت

 مثالية.
تماشى النظام الصحي كأي نظام له تركيبة محددة ت مكونات النظام الصحي وأنشطته: -ثانياا 

وفق المتطلبات التي يفرضها النظام، وتجتمع هذه المكونات من أجل أداء مجموعة من 
 األنشطة.

ات فيه تحديد االحتياجتعتبر المنظومة الصحية اإلطار الذي يتم  مكونات النظام الصحي: -1
الصحية العامة ألفراد المجتمع، والعمل على توفير مختلف الخدمات بصورة شاملة 

ن مملها ومتكاملة، من خالل توفير الموارد المالية للتمويل الالزم وبتكلفة مقبولة يمكن تح
ها. قبل األفراد، على أن تكون المحصلة النهائية تحسين المؤشرات الصحية للسكان وتعزيز 

ة، غير أن تجسيد األهداف الصحية يستلزم ضرورة اشتراك جميع القطاعات الفاعلة والمؤثر 
ويمكن إجمال المكونات األساسية ألي منظومة صحية في العناصر التالية: تمويل 

، الصحة، نظام المعلومات، الخدمات الصحية، المنتجات الطبية واللقاحات والتكنولوجيا
 يمة واإلشراف، القوى العاملة في المجال الطبي.القيادة واإلدارة السل

بما أن النظام الصحي نظام اقتصادي، بالتالي يتمتع بعدة مزايا  مميزات النظام الصحي: -2
وخصائص تميزه عن باقي األنظمة األخرى، والتي يمكن حصرها في أنه: نظام عام إال 
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ية للتخطيط والتقييم، إضافة إلى أنه نظام معقد وفّعال ويلقى القبول العام، ولديه القابل
 المرونة والقابلية للتغيير.

سة للسيا يعتبر تحقيق النمو االقتصادي هدفًا جوهرياً : مفهوم وأهمية النمو القتصادي
ل االقتصادية الكلية ألي دولة، ويهدف إلى يحسين مستوى معيشة األفراد، وهذا يتم من خال

ي يعتبر مؤشرًا على مدى تحقيق النمو االقتصاد أل زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي، والذي
بعة، دولة، كما تعد الزيادة في الدخل الحقيقي مقياسًا على نجاح السياسات االقتصادية المت

ؤثر تالتي  خاصة فيما يتعلق بمجال التوظف واالستثمار، ويعتبر التنمية البشرية من المفاهيم
 رتبطةا يلي نناقش المفاهيم واالبعاد المختلفة المإيجابًا في معدالت النمو االقتصادي وفيم

 بالنمو اإلقتصادي.
تعريف  توجد عدة تعريفات خاصة بالنمو االقتصادي واليوجد مفهوم النمو القتصادي: -أولا 

 ستمرةمحدد له، لكن التعريف األكثر شمواًل هو: أن النمو االقتصادي يتمثل في تحقيق زيادة م
 قي، وزيادة متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل عبر الزمن، بالتاليفي الدخل القومي الحقي

 يتضمن النمو االقتصادي: تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، وأن تكون 
الزيادة في متوسط دخل الفرد حقيقية وليست نقدية، وتكون مستمرة على المدى الطويل، 

 المفهوم االقتصادي.بالتالي اليمثل النمو العابر نموًا في 
يمكن تصنيف النمو االقتصادي إلى عدة أنواع، منها: النمو  أنواع النمو االقتصادي: -1

لي االقتصادي الطبيعي، والذي يحدث نتيجة االنتقال من مجتمع اإلقطاع إلى مجتمع رأسما
ل عبر فترة تاريخية، وهناك النمو االقتصادي المخطط: ويكون نتيجة لعمليات تخطيط شام
يذ لموارد المجتمع واحتياجاته، غير أن فعاليته ترتبط بقدرة المخططين وفّعالية التنف

 ،ني)محي الدين حمدا والمتابعة، وتفاعل أفراد المجتمع مع تلك الخطط، وهو ذاتي الحركة
2008-2009) 
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كما يوجد النمو االقتصادي المكثف، والذي يتسم بنمو الدخل بمعدل يفوق معدل نمو 
دخل بالتالي يرتفع متوسط دخل الفرد، أما النمو االقتصادي الموسع، فيتسم بنمو ال السكان،

بنفس معدل نمو السكان، أي أن دخل الفرد ساكن. جدير بالذكر، أن االنتقال من النمو 
الموسع إلى النمو المكثف يمثل نقطة تحول في المجتمع، وتتغير أحوال المجتمع تمامًا 

 (2006 ،)صدر الدين صويللي. يةوتتحسن الظروف االجتماع
غيرات تتشمل التنمية االقتصادية  الفرق بين مفهوم النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية: -2

ارد في الهيكل والبنيان االقتصادي، واالستخدام األمثل للموارد االقتصادية واكتشاف مو 
ارات نتاج، وتحسين المهإضافية جديدة، كذلك تراكم رأس المال وإدخال طرق فنية جديدة لإل

يع ونمو السكان، كما تتميز بتغيرات في تركيبة السكان من حيث الحجم والسن وإعادة توز 
 سائدةالدخل، هذا بخالف تغيير الذوق، وإقامة وتعديل البنية التحتية، وتعديالت النظم ال

مية رية للتنسواء اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها من النظم السائدة، أما األهداف الجوه
االقتصادية فتتمثل فی: زيادة مستوى معيشة األفراد، وتوفير فرص العمل، واالهتمام 

ذلك ة، وكبالتعليم والثقافية والقيم اإلنسانية، األمر الذي يعمل على تحسين الرفاهة المادي
سكن لء وازيادة ووفرة السلع األساسية الالزمة لمقومات الحياة ألفراد المجتمع، ومنها الغذا

والصحة، وأيضًا زيادة نطاق االختيارات المتاحة أمام األفراد سواء االقتصادية أو 
 ومساعدتهم في التحرر من قيود الجهل، االجتماعية من خالل عدم االعتماد على الغير،

 (2006، بالتالي تعّد التنمية االقتصادية أكثر شمواًل من النمو االقتصادي )ميشال تودارو
تعتبر عملية النمو االقتصادي نتيجة لتفاعل عدة مصادر مع  مو االقتصادي:مصادر الن -3

بعضها البعض تؤدي إلى زيادة معدالت اإلنتاج من السلع والخدمات في االقتصاد 
 زيادة الدخل القومي، وتلك العناصر تتمثل في التالي: الوطني، األمر الذي ينتج عنه
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 طح األرض والذي يستخدم في الزارعة والصناعة،: وتشمل كل ما على سأ( الموارد الطبيعية
وما تحويه الغابات والمراعي، وكل ما في باطن األرض وما تحويه من موارد معدنية 

حيط ي الممختلفة ومصادر للطاقة، وأيضًا كل الموارد المائية، وأخيرًا، الهواء والغالف الجو 
ب تى تصبح موارد اقتصادية يجباألرض وما يحويه من غازات، إال أن الموارد الطبيعية ح

ية الفن أن يتم استغاللها اقتصاديًا، لكن ذلك يحتاج توافر شرطين، األول المعرفة والمهارة
لك تالتي تسمح باستخراج تلك الموارد واستخدامها، أما اآلخر، فيتمثل في وجود طلب على 

وارد نوعين، هما المالموارد أو على الخدمات التي تنتجها. وتصنف الموارد الطبيعية إلى 
كما أن  المتجددة والموارد غير المتجددة، وتمثل الموارد الطبيعية مدخالت لعملية اإلنتاج،

العرض الوفير من تلك الموارد محليًا يعد عامل مساعد ومحفز للنمو االقتصادي، أما 
 ندرتها فيؤدي إلى عكس ذلك، ورغم ذلك فهي ليست ضرورة لالقتصاد حتى يكون ذو قدرة

 (2002 ،)صالح العصفور على إنتاج السلع والخدمات.
 عامل : يعتبر النمو السكاني أو الزيادة في قوة العملب( النمو السكاني ونمو القوى العاملة

ا ق، أمإيجابي في زيادة معدالت النمو االقتصادي، فالزيادة السكانية تعني زيادة حجم السو 
وارد د العمال المنتجين، أما االستثمار في المزيادة قوة العمل فتعني زيادة أكبر في عد

جية إنتا البشرية فهو ذو أثر إيجابي على اإلنتاج، وأيضًا التدريب والتأهيل يؤدي إلى زيادة
الفرد، بالتالي فإن االستثمار في الموارد البشرية يؤدي إلى زيادة معدالت النمو 

 االقتصادي.
على أنها: مخزون المعرفة المتاحة لمجتمع ّما في  : تعرف التكنولوجياجـ( التقدم التكنولوجي

لحظة معينة في مجال الفنون الصناعية والتنظيم االجتماعي، والتي تتجسد في األساليب 
اإلنتاجية واإلدارية عند المؤسسات واألفراد والدولة، أما التغير أو التقدم التكنولوجي فيتمثل 

ة، كاكتشاف أساليب إنتاجية جديدة وسلع في: تحسن مستوى ونوعية التكنولوجيا المتاح
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غير معروفة سابقًا وتصاميم هندسية مبتكرة، وهناك شبه إجماع على أن: "التقدم 
دي، إن لم يكن أهمها التكنولوجي يشكل واحدًا من أهم العوامل المسئولة عن النمو االقتصا

 (1982 ،طونيوس كرم. )انعلى اإلطالق
تم اكم الرأسمالي من تخصيص جزء من الدخل الحالي كادخار ي: ينتج التر د( تراكم رأس المال

الت استثماره فيؤدي إلى زيادة نمو الدخل والناتج المستقبلي، فزيادة عدد المصانع واآل
ات لدولة، ومن خالل هذا الرصيد يمكن التوسع في مستويالمادي ل يؤدي إلى زيادة الرصيد

ة ألنشطاإلنتاج، أما االستثمارات في البنية التحتية واالجتماعية، فمن شأنها تسهيل عمل ا
 االقتصادية ومكملة لها في نفس الوقت.

حاولت اهتمت النظرية االقتصادية بالنمو االقتصادي، و  محددات النمو القتصادي: -ثانياا 
ت اف العوامل التي تؤدي إلى اختالف معدالت النمو االقتصادي بين الدول وعبر الفترااكتش

مو ت للنالزمنية المختلفة، وسوف نتناول أهم المتغيرات االقتصادية التي تعتبر بمثابة المحددا
 االقتصادي، وهي:

ثيرًا في النمو تعتبر زيادة معدالت االستثمار من أهم المتغيرات الكلية تأ معدل االستثمار: -1
 – Solowاالقتصادي، وهذا ما توصلت إليه نظريات النمو المختلفة، فقد توصل )

Swan إلى أنه كلما قام المستهلكون بزيادة معدل االدخار انطالقًا من حالة التوازن، فهذا )
يؤدي إلى زيادة معدل االستثمار في االقتصاد، ويكون أثر زيادة معدل االستثمار على 

نمو االقتصادي إيجابيًا. أي أنه كلما كانت هناك معدالت ادخار كبيرة، كانت معدل ال
هناك معدالت استثمار كبيرة أيضًا، وهذا من شأنه أن يرفع معدالت الزيادة في اإلنتاج 

 وبالتالي زيادة معدل النمو االقتصادي.
ند ارتفاع يسبب التضخم العديد من التشوهات في االقتصاديات الوطنية، فع التضخم: -2

أسعار المواد االستهالكية ينخفض الدخل الحقيقي لألسر مما ينعكس على االستهالك 
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واإلنتاج سلبًا، كما يعمل التضخم على انخفاض سعر الفائدة الحقيقية األمر الذي ينعكس 
سلبًا على االدخار، وهذا ينتج عنه انخفاض مستوى االدخار وبالتالي انخفاض االستثمار 

 بالتالي انخفاض معدالت النمو االقتصادي.واإلنتاج، 
كما يعمل التضخم على صعوبة التنبؤ بالطلب الفعال ومتوسط التكاليف، والتخطيط 

اق األسو لالستثمار وكم اإلنتاج، األمر الذي يؤثر سلبًا على فّعالية أداء المؤسسات المالية و 
 العالمية. داخل البالد، مما ينعكس على تكامل تلك المؤسسات مع األسواق

يسهم اإلنفاق الحكومي في زيادة القدرات اإلنتاجية لالقتصاديات  اإلنفاق الحكومي: -3
 صاديةالوطنية ويعّد محركًا للنمو االقتصادي، إذا تم توجيه اإلنفاق إلى القطاعات االقت

التي تسهم في زيادة النشاط االقتصادي ذات العائد المادي، أما توجيه اإلنفاق نحو 
عات االقتصادية غير الحيوية والتي التكون ذات عائد مادي، فيؤدي إلى عجز القطا

 الموازنة العامة، كما ينتج عنه الركود االقتصادي.
يرى أصحاب الفكر التقليدي أن خفض سعر الصرف ينعكس إيجابًا على  سعر الصرف: -4

ع التنافسي النمو االقتصادي، ألن خفض قيمة العملة المحلية سيؤدي إلى تحسين الوض
حلية للمنتجات المحلية خارجيًا، أما أصحاب الفكر الحديث، يروا أن خفض قيمة العملة الم
ليف ينعكس سلبًا على النمو االقتصادي، ويؤدي إلى االنكماش االقتصادي نتيجة زيادة تكا

 اإلنتاج وانخفاض الطلب الكلي الناتج من خفض قيمة العملة، إال أن خفض قيمة العملة
 (2013 ،)تغريد محمد الغندور لية يزيد الطلب على عناصر اإلنتاج.المح

يمكن للدول النامية أن تستفيد من حرية التجارة الدولية للولوج إلى  التجارة الدولية: -5
التكنولوجيات والمعارف الجديدة، حيث تتميز الدول المتقدمة عن الدول النامية في: 

تجات الجديدة عالية الجودة ومستويات البحث والتطوير. إمكانات اإلبداع والتكنولوجيا والمن
فنقل التكنولوجيا يؤدي إلى تحسين نوعية وجودة منتجات الدول النامية، ويسمح بتطوير 
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هياكل اإلنتاج، واكتساب الميزة التنافسية بجوار الميزة النسبية التي تتمتع بها معظم الدول 
 افسية لتلك الدول في األسواق العالمية.النامية، األمر الذي يرفع من القدرة التن

أصبح هناك اهتمام متزايد من قبل المتخصصين بأهمية تراكم أرس  رأس المال البشري: -6
زيد تالمال البشري بصورة مشابهة لتراكم أرس المال المادي، والتركيز على العوامل التي 

تقني ع من مستوى التقدم المن كفاءة رأس المال البشري، مثل التعليم والمهارات التي ترف
 )االبتكارات(، هذا بخالف أثر قطاع الصحة في التنمية البشرية.

يعتبر االستقرار االقتصادي عنصرًا حيويًا لالستثمار  االستقرار االقتصادي الكلي: -7
واإلنتاجية والنمو االقتصادي، حيث يرتبط األداء الضعيف للنمو بعدم االستقرار 

ما يعتبر االستقرار االقتصادي ركيزة أساسية للنمو االقتصادي االقتصادي الكلي، ك
ن المستدام ألنه يعمل على زيادة االدخار المحلي واالستثمار االجنبي، ويحسن من ميزا

 (Hassan Karnameh Haghighi, 2012)المدفوعات، وزيادة القدرة التنافسية. 
 

 إجراءات البحث
 :حدود البحث

 .القطاع الصحيعلى  شمل الدراسة التطبيقت، : مكانياً الجزء األول
 2019وتنتهي عام  2007تغطي الدراسة الفترة الزمنية من عام ، : زمنياً الجزء الثاني

 :منهجية البحث
 عدة مؤشرات بقطاع الصحةعلى  : من خالل تسليط الضوءالوصفي التحليلي المنهج ،

 وهي كالتالي:
 .مؤشرات الحياة والوفاة في مصر -1
 قطاع الصحة في مصر.على  ادية ذات االثراقتص مؤشرات -2
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 لك : تعقب وتتبع الظاهرة وتفسيرها في ضوء أفكار السابقين، ألن ذالمنهج الستقرائي
 يؤدي إلى صياغة الحاضر والتخطيط للمستقبل، وذلك من خالل قراءات متعددة.

ت بيانات وصفية وتحليلة من خالل المؤشراعلى  تعتمد الدراسة :إجراءات التطبيق
ئة جمع البيانات من مصادر مختلفة مثل الجهاز المركزي للتعبعلى  االقتصادية تم االعتماد

وتقرير الجمعية  2015خطة عمل البنك الدولي  ( وتقرير 2019 – 2007واالحصاء )
 (2019 – 2007نظمة الصحة العالمية وعدة دوريات لم 2015العامة لألمم المتحدة 

  .ومؤشرات صندوق النقد الدولي
 

 نتائج البحث
 بحث:ختبار فروض الا

 ."اقتصاديات العرض والطلبعلى  ارتبط مفهوم اقتصاد الصحة": الفرض األول
 قطاع الصحةعلى  تنبع جودة الخدمات الصحية في زيادة االنفاق الحكومي": الفرض الثاني

 ."العامة
 ."يوية للسكانقطاع الصحة باإلحصاءات الحعلى  ارتبط تقييم االنفاق": الفرض الثالث

اقتصاديات العرض على  : ارتبط مفهوم اقتصاد الصحةأختبار صحة فرض الدراسة األول
 .والطلب

يوجد تداخل بين اقتصاديات الصحة وباقي الفروع االقتصادية، من خالل سوق الخدمات 
الصحية، حيث يشترك اقتصاد الصحة مع األسواق العادية في بعض النقاط، كما أن المشكلة 

قتصادية التختلف من سوق السلع والخدمات الصحية عن بقية األسواق األخرى، وتبقى ندرة اال
كذلك، فإن ، الموارد العائق األول أمام بلورة االختيارات إلشباع الحاجات المتنوعة والمتزايدة
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الفرضيات والعوامل المؤثرة على جانبي العرض والطلب في سوق السلع والخدمات، التختلف 
 .ا من الخدمات السوقية األخرى عن غيره
 اتجاهات اإلحصاءات الحيوية للسكان في مصر خالل سنوات مختارة: (1جدول )

 السنوات

معدل 
المواليد 
لكل ألف 
 من السكان

العمر المتوقع 
عند الولدة 
 )بالسنوات(

معدل 
الوفيات 
لكل ألف 
 من السكان

معدل وفيات 
األمهات لكل 

ألف  100
 مولود حي

معدل وفيات 
الرضع لكل 
ألف مولود 

 حي

معدل وفيات 
األطفال دون 
سن الخامسة 
لكل ألف مولود 

 حي
2010 32,2 70,5 5,1 50 24,3 29,1 
2016 26,0 71,0 6,0 33 21,6 22,8 
معدل 
 (21,6) (11,1) (34) 17,6 0,7 (19,3) التغير%

 39-38ص ،2018: صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد، المصدر
 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

 2016سنة  ثم 32,2كان  2010أن معدل المواليد لكل ألف من السكان في مصر سنة 
، أما العمر المتوقع عند %19,3طفل، أي أن نسبة المواليد انخفضت بمعدل  26أصبح 

ر يقارب ، بمعدل تغي2016سنة عام  71سنة، ثم ارتفع إلى  70,5فكان  2010الوالدة سنة 
، وهذا مؤشر على تحسن األحوال الصحية في مصر، ويعبر عن كفاءة النظام الصحي، 1%

 لكن ماذا عن باقي المؤشرات؟
، في حين وصل المعدل 5,1الي  2010بلغ معدل الوفيات لكل ألف من السكان سنة 

في ، وزيادة معدل الوفيات يعبر عن أن هناك خلل %17,6أفراد، أي بمعدل زيادة  6إلى 
المنظومة الصحية، بالتالي فإن مؤشر العمر المتوقع يعبر عن تحسن الحالة الصحية في 
مصر، في حين يعبر معدل الوفيات عن خلل في تلك المنظومة؟ فماذا عن باقي المؤشرات؟ 

، في حين 2010حالة سنة  50ألف مولود حي  100وقد بلغت معدالت وفيات األمهات لكل 
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، أي أن هناك تحسن في هذا %34حالة، بمعدل سالب  33لى إ 2016وصل المعدل سنة 
المؤشر، ويعبر عن تحسن في المنظومة الصحية في مصر.أما معدل وفيات الرضع لكل ألف 

حالة  22فأصبح المعدل  2016طفل تقريبًا، أما سنة  24فكانت  2010حالة مولود سنة 
حسن المنظومة الصحية، سواء للمرأة تقريبًا، وهذا يعبر عن ت %11تقريبًا، أي انخفض المعدل 

الحامل ومتابعتها أثناء الحمل، أو أثناء وبعد الوالدة وكذلك للمولود. كما أن معدل وفيات 
طفل، في حين وصل  29فكان  2010األطفال دون سن الخامسة لكل ألف مولود حي، سنة 

، أي أن هناك تقريباً  %22طفل تقريبًا، أي انخفض هذا المعدل إلى  23إلى  2016سنة 
 تحسن في المنظومة الصحية. 

وإن كانت المعدالت السابقة في مجملها تعبر عن تحسن المنظومة الصحية بمصر، 
فماذا عن باقي السنوات األخرى؟ بهدف الحكم على كفاءة المنظومة الصحية في مصر، لكن 

الصحي بمصر، يجب مقارنة تلك المؤشرات ببعض الدول العربية لتحديد مدى كفاءة القطاع 
 (.2وهذا ما يتناوله الجدول التالي رقم )
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 خالل سنوات مختارةبعض مؤشرات قطاع الصحة لعدة دول عربية ومصر  :(2) جدول
 2017 2016 2010 2005 بيان

وفيات األطفال دون الخامسة لكل ألف 
 - 24 - - مولود حي في الدول العربية

العمر المتوقع عند الوالدة في اإلمارات 
 87,2/76,0 - 77,3/75,2 76,3/74,1 )ذكور/إناث(

العمر المتوقع عند الوالدة في المغرب 
 76,0/73,7 - 74,4/71,3 71,4/68,5 )ذكور/إناث(

العمر المتوقع عند الوالدة في مصر 
 73,0/68,7 - 72,2/67,6 71,4/66,6 )ذكور/إناث(

معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود 
 6,2 - 6,9 9,2 حي في اإلمارات

معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود 
 28,1 - 33,2 36,6 حي في المغرب

معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود 
 18,9 - 23,5 29,4 حي في مصر

معدل األطباء لكل ألف من السكان 
 1,6 - 1,5 1,6 في اإلمارات

معدل األطباء لكل ألف من السكان 
 0,6 - 0,7 10,5 في المغرب

ء لكل ألف من السكان معدل األطبا
 0,8 - 2,8 2,4 في مصر

 قتصادية واالجتماعية،الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، التطورات اال المصدر:
 307، ص2018

 المية،شعبة اإلحصاءات، كتيب اإلحصاءات الع -األمم المتحدة، إدارة الشؤن االقتصادية واالجتماعية 
 232، 231، 49 ، ص2017
 ح من الجدول السابق ما يلي:يتض

( إال 1أنه بالرغم من تحسن مصر فى معظم المؤشرات كما هو موضح في الجدول رقم )
، نجد أنها تأتي متأخرة في الترتيب عن بعض تلك الدول، أنه عند المقارنة مع الدول العربية
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لى قصور في مما يعبر عن عدم الكفاءة في القطاع الصحي مقارنة مع هذه الدول وهذا يدل ع
المنظومة الصحية، وقد يرجع ذلك إلى زيادة عدد السكان بوتيرة متسارعة، أو انخفاض عدد 
األطباء بالهجرة للخارج، أوطول الدراسة بكليات الطب مع زيادة عدد السكان بحيث التتناسب 

 أعداد الخريجين السنوية مع زيادة المعدالت السكاني.
ارتبط مفهوم اقتصاد الصحة على اقتصاديات العرض : القرار صحة فرض الدراسة األول

 .والطلب
 كوميتنبع جودة الخدمات الصحية في زيادة االنفاق الح": ختبار صحة فرض الدراسة الثانيا

 ."قطاع الصحة العامةعلى 
في مصر خالل الفترة  معدل اإلنفاق على الصحة من الناتج المحلي اإلجمالي :(3جدول )

 مة مليار جنيه مصري()القي (2019 - 2007)
اإلنفاق على الخدمات  السنوات

 الصحية
الناتج المحلي 

 اإلجمالي
نسبة اإلنفاق على الصحية 

 للناتج المحلي%
2007 9,1 744,8 1,2 
2008 10,8 895,5 1,2 
2009 13,0 1042,2 1,2 
2010 14,7 1206,6 1,2 
2011 17,5 1371,1 1,3 
2012 20,7 1575,5 1,3 
2013 23,9 1753,3 1,3 
2014 32,7 2130,0 1,5 
2015 42,4 2443,9 1,7 
2016 43,9 2708,5 1,6 
2017 54,1 3477,2 1,6 
2018 60,8 4437,4 1,4 
2019 61,8 5251,0 1,2 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية، سنوات متعددة.المصدر: 
 مالي للموازنة العامة للدولة، السنوات مختلفة. الموازنة العامة للدولة، البيان ال
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
ة لزياداأن نسبة اإلنفاق على قطاع الصحة نهاية الفترة يمثل نفس النسبة أول الفترة، رغم 

السكانية وارتفاع معدالت التضخم، وأيضًا زيادة حجم التحديات الصحية خاصة مع انتشار 
لمستجد واألوبئة المستوطنة، كما أن معدالت اإلنفاق على قطاع الصحة فيروس )كورونا( ا

 والتي تمثل أقل معدل خالل %1,2للناتج المحلي اإلجمالي في مصر متذبذبة، وتتراوح بين 
تفع والتي تمثل أكبر معدل، كما أن الناتج المحلي اإلجمالي ار  2015سنة  %1,7الفترة، إلى 

األولى أن يرتفع اإلنفاق على قطاع الصحة ألهميته في  خالل الفترة ستة أضعاف، فكان
لى التنمية البشرية، والتي تنعكس على اإلنتاجية وعلى معدالت النمو االقتصادي؟ وللحكم ع

هذا المؤشر بصورة أكثر واقعية ومدى كفاءة هذا اإلنفاق في مصر، سوف نقارن مصر 
 (.4قم )ببعض الدول العربية، كما هو موضح بالجدول التالي ر 

لبعض الدول العربية  معدل اإلنفاق على الصحة من الناتج المحلي اإلجمالي: (4جدول )
 خالل سنوات مختارة

 2017 2015 2010 2005 بيان
إجمالي اإلنفاق على الصحة في الدول العربية للناتج 

 - 4,8 - - *المحلي اإلجمالي%
 إجمالي اإلنفاق على الصحة في دولة اإلمارات للناتج

 3,6 - 3,9 2,3 **المحلي اإلجمالي%
إجمالي اإلنفاق على الصحة في دولة المغرب للناتج 

 5,9 - 5,9 5,1 **المحلي اإلجمالي%

 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، التطورات االقتصادية واالجتماعية، المصدر:
 .307، ص2018

 المية،شعبة اإلحصاءات، كتيب اإلحصاءات الع -جتماعية ألمم المتحدة، إدارة الشؤن االقتصادية واالا
 232،49، ص2017
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
س أن نسبة اإلنفاق على قطاع الصحة في كاًل من اإلمارات والمغرب في زيادة، وهذا عك
ر عبنفس النسبة في مصر، حيث كانت فيها النسبة نهاية الفترة هي نفسها أول الفترة، وهذا ي

عن قصور في اإلنفاق على قطاع الصحة في مصر، بالتالي فإن قصور اإلنفاق على قطاع 
اع، الصحة يؤثر سلبًا في كفاءة النظام الصحي، كما تؤثر معدالت التضخم سلبًا في هذا القط
ي فنتيجة ارتفاع أسعار المدخالت واللوازم الطبية واألدوية، علمًا بأن قطاع الصحة يؤثر 

 فراد األمر الذي ينعكس على معدالت النمو االقتصادي، مما ينتج عنه ارتفاعإنتاجية األ
 .معدالت البطالة وانخفاض اإلنفاق على قطاع الصحة

وعليه فإن هذا يؤكد ان مصادر التمويل تقف عقبة أمام تطور قطاع الخدمات الصحية، 
فة ناك ارتفاع في تكلفي نفس الوقت ه خاصة في الدول التي تتميز موازنتها بالعجز الدائم،

الخدمات الصحية المادية والبشرية، األمر الذي يترتب عليه عدم جودة الخدمات الصحية 
 نتيجة للقصور في التمويل الحكومي.

 كوميتنبع جودة الخدمات الصحية في زيادة االنفاق الح": القرار صحة فرض الدراسة الثاني
 ".قطاع الصحة العامةعلى 

 قطاع الصحة باإلحصاءاتعلى  ارتبط تقييم االنفاق": راسة الثالثأختبار صحة فرض الد
 ."الحيوية للسكان

رغم اإلنفاق الحكومي على قطاع الصحة في مصر نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي، 
والذي انعكس على اإلحصاءات الحيوية للسكان، إال أن هناك زيادة في عدد الوفيات لكل ألف 

آالف من السكان، وغيره من المؤشرات المرتبطة  10اء لكل من السكان ومعدل األطب
كما تأتي مصر في الترتيب بعد عدة دول عربية في  باإلحصاءات الحيوية للسكان.
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اإلحصاءات الحيوية للسكان، حيث توضح المؤشرات انخفاض عدد األسّرة، وانخفاض عدد 
 العام على قطاع الصحة.المستشفيات الحكومية، األمر الذي يفسر عدم كفاءة اإلنفاق 

رة خالل الفت معدل النمو الحقيقي والتضخم والبطالة والزيادة السكانية في مصر: (5) جدول
(2007/2020)%( ) 

 معدل الزيادة السكانية معدل النمو القتصادي السنوات
2007 7,1 1,9 
2008 7,2 2,0 
2009 4,7 2,1 
2010 5,1 2,3 
2011 1,8 2,4 
2012 2,2 2,5 
2013 2,2 2,6 
2014 2,9 2,5 
2015 4,4 2,5 
2016 4,3 2,1 
2017 4,2 2,1 
2018 5,3 2,0 
2019 5,6 2,0 

ي، معدالت النمو والبطالة والتضخم، مصدرها وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدار  المصدر:
، صدرهايادة السكانية، فمتقارير متابعة األداء االقتصادي واالجتماعي، سنوات مختلفة. أما معدل الز 

 .2016وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصر في أرقام، 
 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

أعلى معدل نمو اقتصادي، أما أقل معدل للنمو  2007أن معدل النمو االقتصادي سنة 
ى زيادة الطلب على ، علمًا بأن ارتفاع معدالت النمو االقتصادي تؤدي إل2011فكان سنة 

العمالة، مما يؤثر سلبًا في حجم البطالة، كما أن تشغيل العمالة يؤدي إلى زيادة دخل األفراد، 
األمر الذي ينتج عنه زيادة االستهالك الخاص، مما ينتج عنه زيادة الطلب الفّعال، وزيادة 
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العامة من خالل زيادة  الطلب تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية األمرالذي يؤدي إلى زيادة اإليرادات
الحصيلة الضريبية، وبالتالي زيادة قدرة الدولة على اإلنفاق العام، وزيادة القدرة على اإلنفاق 
على قطاع الصحة، كما أن انخفاض معدالت النمو االقتصادي تؤدي إلى زيادة معدالت 

لضريبية، األمر البطالة، وهذا يؤثر سلبًا في اإليرادات العامة من خالل انخفاض الحصيلة ا
الذي ينتج عنه انخفاض اإلنفاق العام على قطاع الصحة، مما ينتج عنه انتشار األمراض 
واألوبئة، ويؤثر سلبًا على أفراد المجتمع، ويهدد السلم االجتماعي، كما تؤثر الزيادة السكانية 

رعاية سلبًا في النفقات العامة وعلى قطاع الصحة، من خالل زيادة العبء في توفير ال
الصحية لعدد أكبر من أفراد المجتمع، كما أن األم أثناء الحمل والوضع وفترة السنوات األولى 
للطفل تحتاج إلى الرعاية الطبية والمولود، األمر الذي يؤدي إلى زيادة األعباء المالية على 

 كاهل الدولة.
 صحة باإلحصاءاتقطاع العلى  ارتبط تقييم االنفاق": القرار صحة فرض الدراسة الثالث

 ".الحيوية للسكان
 :وتتلخص نتائج الدراسة في التالي

  تبحث اقتصاديات الصحة عن كيفية تطبيق أدوات علم االقتصاد على قضايا الخدمات
 بحيث تصبح أكثر فّعالية. الصحية

  ينقسم االستثمار الحكومي في قطاع الصحة إلى استثمار مادي وأخر استثمار في رأس
 المال البشري.

 فراد يؤدي االستثمار الحكومي في قطاع الصحة لزيادة المنافع االقتصادية واالجتماعية أل
 المجتمع.

 .يعتبر اإلنفاق على الصحة اسثمارًا في رأس المال البشري 
 .تؤدي نسبة التلوث البيئي إلى اإلضرار بحياة األفراد والجماعات والكائنات الحية 
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 ة ع درجر األمراض واألوبئة وزيادة عدد الوفيات وارتفاتؤدي نسبة التلوث البيئي إلى انتشا
 األرض، وزادة نسبة التصحر وندرة المياه وتلويث التربة والمياه والهواء. حرارة

 .َضعف اإلنفاق العام على قطاع الصحة في مصر 
 ي اإلنفاق العام على الخدمات الصحية في مصر اليحقق الكفاءة في اإلنفاق، كما اليراع

 لعادل لتلك الخدمات وجعلها في متناول جميع أفراد المجتمع.التوزيع ا
  قصور اإلنفاق العام في مجال الصحة يؤثر سلبًا في جودة الخدمات الصحية، كما يؤثر

 العاملين في هذا المجال. في مهارات
 .ضعف اإلنفاق العام على قطاع الصحة يؤثر سلبًا في مستوى الرعاية الصحية األولية 
 ام الحالي للتمويل الصحي بتغطية صحية عادلة وفعالة لجميع أفراد يسمح النظ ال

 المجتمع.
  زيادة معدالت السكان يتطلب زيادة معدالت اإلنفاق العام على قطاع الصحة، خاصة أن

 األيدي العاملة تمثل أهم عوامل اإلنتاج.
 

 التوصيات
  الناتج المحلي زيادة معدالت اإلنفاق العام على قطاع الخدمات الصحية كنسبة من

 اإلجمالي.
 .العمل على تحقيق كفاءة اإلنفاق العام في قطاع الصحة 
 .توفير الرعاية الصحية األساسية لجميع المواطنين وتكامل الخدمات الطبية 
 توفير الرعاية الطبية العاجلة لجميع شرائح المجتمع مجانًا وبمعدالت عالية الجودة. 
  في التحصينات ضد األمراض واالكتشاف المبكر لهادعم برامج الصحة الوقائية والتوسع. 
 .التحكم في مصادر التلوث البيئي 
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 .التوسع في مظلة التأمين الصحي لتغطي جميع أفراد المجتمع 
 فاءة تنمية مهارات القوى البشرية في القطاع الطبي ورفع مستوى الكوادر الفنية، لضمان ك

ية التقنالفئات، ومواكبة التطورات العلمية و  األداء، وتأصيل برامج التعليم المستمر لجميع
 وتوزيعها جغرافيًا على مناطق الجمهورية.

  التوسع في مفهوم وخدمات صحة المرأة والصحية اإلنجابية خاصة في المناطق الريفية
 والحدودية.

 .الرعاية المتكاملة للطفل في الصحة والمرض 
 لصحي الحكومي على أن تتضمن زيادة عدد المنشأة الصحية وعدد األسرة بالقطاع ا

 المستويات الصحية المختلفة خاصة الرعاية الصحية األساسية.
  دة العمل على توفير المعدات واألدوات الطبية المختلفة ومستلزمات العمل، لتحقيق الجو

 المنشودة في القطاع الصحي.
 .رفع الوعي الصحي والبيئي من خالل البرامج المختلفة ووسائل األعالم 
 مل على إعادة توزيع الدخل القومي من خالل مجانية الخدمات الصحية ذات الجودة الع

 عالية.
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ABSTRACT 

The study aims to shed light on the various factors that lead to 

thedevelopment and efficiency of the health sector, where the issue of 

health has become at the forefront of the international human rights 

agenda other than that it is considered an essential element and 

component of human development, and therefore investment in the 

health sector affects individuals and the national economy, and it It has 

effects on the environment, which is reflected on individuals as well as 

on the quality of health services. The inductive approach was used in 

the study, so that public investment or public spending in the health 

sector in Egypt could be tracked, traced and explained. The concept of 

health economics was defined in the study, how to apply the tools of 

economics to health service issues, and criteria for evaluating health 

policies and their economic efficiency. Government investment in the 

health sector was also addressed, as this investment represents social 

benefits that are reflected in work and production in economic projects. 
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The study reached several results, including: that health economics 

searches for how to apply the tools of economics to health services 

issues so that they become more effective, and government investment 

in the health sector is divided into material investment and the last 

investment in human capital. 


