3.91مليـار جنيه إمجـاىل قيمــة إنتـاج األوديةة عام 3131
بنسبة زةاودة قدرها  % 3.19.عـن عـام 3111
أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة ياإلحصاء اليوم

املوافق

 313. / . /ودراسة عــن " قضاةا

الرعاةة الصحية بالتطبيق على قطاع الدياء فى مصر " .يمن أهم مؤشراتها ماةلى:
 8397 ألـف طبيـب بشـرى (العـامليـن مبـدةرةـات الشئـون الصحيـة) مبعـدل  798طبيـب لكـل  31111مـن السكـان،
 3.92ألف صيدىل مبعدل  1صيدىل لكل  31111من السكان 319. ،ألف طبيب أسنان مبعدل  392طبيب لكل  31111من
السكان 3319. ،ألف ممرض مبعدل 3893ممرض لكل 31111من السكان عام .3131
 ارتفـاع إمجـالـى إنفــاق الــديلـة عـلى الصحـة مـن  .97مليــار جنيــه عــام  3111/3113إلـى  1398مليــار جنيــه
عـام  3138 /3131بنسبة  ،%82298بالرغم من زةاودة قيمة إنفاق الديلة على الصحة إال إن نسبته التتعدى  %.93من
اإلنفاق العام للديلة .
 ارتفــاع نصيب الفـرود مــن اإلنفــاق عـلى الصحـة مـن  7.98جنيـه ميثـل حنــو  % 8مـن نصيـب الفــرود مـن اإلنفــاق
العــام عــام  3111 /3113إىل  18893جنيه ميثل  %898من نصيب الفرود من اإلنفاق العام عام . 3138 / 3131
 %398 نسبة االنفاق على الصحة من الناتج احمللى االمجاىل فى مصر عام  3133يتعد تلك النسبة منخفضة بالنسبة لكثري
من الديل العربية مثل األرودن يالبحرةن يتونس يالسعوودةة يالتى بلغت النسب بها  %398 ،%198 ،%192 ،%.98على
الرتتيب.يقد بلغت فى إسرائيل .%892
 %193 نسبة االنفاق على البحث يالتطوةر من الناتج احمللى االمجاىل فى مصر عام  3133مقارنة بتونس ياالرودن يالتى
بلغت  %198 ،%393على التواىل يترتفع فى الديل املتقدمة حيث تصل النسبة إىل  %198فى كل من اليابان يكورةا ييصلت
اعالها فى اسرائيل لتبلغ.%891

 .1 مليـون جنيـه قيمـة الـدعـم املقـدم لألوديةــة يألبــان األطفــال عـام  3131/3133ي ةـرتفع إلـى  111مليـون جنيـه
عـام  ،313./3138يارتفـاع قيمـة الـدعم املقــدم للتـأميـن الصحـى مـن  333مليــون جنيــه عــام  3131/311.إلــى
 12.مليون جنيه عام  3131/3133يةرتفع إىل  .33مليون جنيه عام .313./3138
 .3 شركة أوديةـة تعمل مبصر منها  7شركات بالقطـاع العـام /األعمال العام  88،شركة بالقطاع اخلاص عام  3131يمن
املالحظ أن القطاع العام مل ةتوسع فى إنشاء شركات أوديةة جدةدة لكن التوسعات تتم من خالل القطاع اخلاص فقط .
 3.91 مليـار جنيه إمجـاىل قيمــة إنتـاج األوديةة عام  3131بنسبة زةاودة قدرها  % 3.19.عـن عـام  ، 3111ميثل قيمة
اإلنتاج بالقطاع اخلاص  ،%78يالقطـاع العـام
ياألعمال العام  %31من اإلمجاىل.
 ارتفـــاع قيمـة إنتـاج الـــدياء بالقطـاع اخلاص مـن
 893مليـار جنيـه عـام  3111إىل  3297مليار جنيه
عام 3131بنسبة  ،%3.79.يارتفاع قيمة إنتاج الدياء
بالقطـاع العام ياألعمال العام مـن 393مليار جنيه
عـام  3111إلـى  39.مليــار جنيــه عام 3131
بنسبة .%313
 ارتفاع قيمـة صـاودرات الـدياء ياللقـاحـات ياألمصـال
الطبيـة مــن  3.298مليــون جنيـه عـام  3111إىل
حنو 39.مليـــــار جنيــــه عــام  3131بنسبـة  ،%.3297يارتفـاع قيمـة الـوارودات مـن  39.مليار جنيه عام  3111إىل
3398مليار جنيه عــام  3131بنسبة  ،%..198يبلـغ أعلى عجز فى امليزان التجارى للدياء 319.مليار جنيه عام ،3131
ياقل عجز 398مليار جنيه عــام .3112
 تعد العراق ياليمن من أ هم االسواق املفتوحة امام الصاودرات الديائية املصرةة ،فى حني تعترب املانيا يسوةسرا املصدر
الرئيسى للوارودات الديائية املصرةة.
 تأتى مصر فى املرتبة  .3بني وديل العامل يبنسبة  %193من امجاىل صاودرات العامل تسبقها فى الرتتيب جنوب إفرةقيا
يالتافيا يلوكسمبورج ،يةليها فى الرتتيب قربص يالسعوودةة يماليزةا ،تتقدم األرودن على الديل العربية لتأتى فى املرتبة
 1.بني وديل العامل ياأليىل عربيا من حيث صاودرات الدياء تليها مصر فى املرتبة الثانية يحتتل اجلزائر املرتبة  312عامليا
ياملرتبة  3.عربيا ،تأتى إسرائيل فى املرتبة  38بني وديل العامل بنسبة  %393من امجاىل صاودرات الدياء فى العامل.

 تأتى مصر فى املرتبة  88بني وديل العامل يبنسبة  %1917من امجاىل يارودات العامل تسبقها فى الرتتيب السعوودةة ياجلزائر
يجنوب إفرةقيا ،يتليها فى الرتتيب إةران ياإلمارات يإسرائيل ،تتقدم السعوودةة الديل العربية لتأتى فى املرتبة  31بني
وديل العامل ياأليىل عربيا من حيث يارودات الدياء تليها اجلزائر فى املرتبة الثانية يمصر فى املرتبة الثالثة يحتتل
مورةتانيا املرتبة  332عامليا ياملرتبة  38عربيا ،تأتى إسرائيل فى املرتبة  8.بني وديل العامل بنسبة  %191.من إمجاىل
يارودات الدياء.
 من أهم املعوقات يالتحدةات التى تواجه صناعة الدياء فى مصر تسعري املنتجات الديائية ،ياألوديةة املغشوشة ياملهربة،
يالسلبيات املرتتبة على تطبيق اتفاقية حقوق امللكية الفكرةة الرتبس ( ،)TRIPSيالتحالفات يالتكتالت للشركات
العاملية ،يعدم يجوود خمطط اسرتاتيجى لتطوةر الصناعة الديائية يربطها بالبحث العلمى ،يالتقدم املتسارع فى علوم
يتكنولوجيا الدياء عاملياً.
 %2898 زةـاودة متـوقعـة فـى اإلنفـاق احلكومى العـام عـام  3138/3132عـن عـام  ،3131/3133يمـن املتـوقع أن ةرتفع
االنفاق احلكومى على الصحة عام  3138/3132بنسبة  %8.9.عن عام  ،3131/3133يأن ةرتفع متوسط نصيب الفرود من
االنفاق احلكومى على الصحة عام  3138/3132بنسبة  %2.97عن عام .3131/3133
 %289. زةاودة متوقعة فـى امجـاىل قيمة إنتاج مصر من األوديةة عام  3137عن عام  .3131يمن املتوقع حديث زةاودة فى
قيمة املتاح لالستهالك من األوديةة ليصل إىل  .2مليار جنيه عام  3137بنسبة زةاودة قدرها  % 7.9.عن عام .3131
 % 739. نسبة زةاودة متوقعة فى قيمة صاودرات مصر من األوديةة عام  3137عن عام  % 3389. ،3131زةاودة متوقعة فى
قيمة يارودات مصر من األوديةة عام  3137عن عام .3131
 3891 مليار جنيه زةاودة متوقعة فى قيمة العجز فى امليزان التجارى لالوديةة عام  3137بنسبة زةاودة قدرها  % 33192عن
عام  3131يةأتى ذلك نتيجة لزةاودة قيمة الوارودات يالتى مل ةقابلها زةاودة مماثلة فى قيمة الصاودرات.
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