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مملكة
األعباء والخسائر االقتصادية البحرين

لألمراض غير الُمعدية
األمراض غير الُمعدية تقتل نحو  

2000 شخص
في البحرين كل عام

األعباء االقتصادية لألمراض غير 
الُمعدية في 2019 تساوي
534 مليون دينار بحريني

(3,8 ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)

وصل اإلنفاق على األمراض غير
 الُمعدية إلى 

283 مليون دينار بحريني
أو ما يعادل 53 ٪ من إجمالي 

اإلنفاق الصحي في 2019

اإلنفاق الحكومي على الرعاية الصحية
162 مليون دينار بحريني

إنفاق القطاع الخاص على الرعاية الصحية
121 مليون دينار بحريني

الوفيات المبكرة
68 مليون دينار بحريني

تدني اإلنتاج أثناء العمل
155 مليون دينار بحريني

التغيب عن العمل
28 مليون دينار بحريني

الخسائر غير المباشرة تعادل 47٪ من إجمالي األعباء االقتصادية التكاليف المباشرة تعادل 53٪ من إجمالي األعباء االقتصادية

السكري

األمراض التنفسية المزمنة

السرطان

أمراض القلب واألوعية الدموية 

توزيع إجمالي نفقات الرعاية 
الصحية لألمراض غير الُمعدية

نفقات أخرى



عوائد االستثمار على مدى ١٥ عاًما في 
إجراءات التدخل المؤكدة باألدلة 

التي تُوصي بها منظمة الصحة العالمية

11,200

8,300

44,200

23,500

التوصيات

مكافحة التبغ

عائد االستثمار
2,7 دينار بحريني

الحد من الملح

عائد االستثمار
7,2 دينار بحريني

التوعية بأهمية الغذاء 
الصحي والنشاط البدني

عائد االستثمار
1,7 دينار بحريني

إجراءات التدخل السريري لمكافحة أمراض 
القلب واألوعية الدموية والسكري

عائد االستثمار
1,4 دينار بحريني

االستثمار والتوسُّع: االستثمار في إجراءات وتدابير 

جديدة للتََدخُّل السريري توفر التكلفة وتعتمد على 

مشاركة السكان كافة وتوسيع نطاق اإلجراءات 

والتدابير الحالية، بما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة في 

قطاع الصحة واالستدامة المالية لخدمات القطاع 

العام. زيادة الضرائب على المنتجات الضارة 

بالصحة وتحويل الدعم عن المنتجات الضارة 

زة للصحة. بالصحة إلى المنتجات الُمعزِّ

المشاركة والتعاون: تعزيز الجهود المبذولة على 

مستوى القطاعات المختلفة والهيئات الحكومية 

بأكملها والمجتمع بأسره لمكافحة األمراض 

غير الُمعدية وإذكاء الوعي العام  باألمراض غير 

الُمعدية وعوامل اإلصابة بها.
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المراقبة والمساءلة: تعزيز المراقبة والتقييم 

والمساءلة في مختلف القطاعات.

االبتكار: تنفيذ سياسات تستند إلى رؤى ونُُهج 

جديدة واختبار جدوى الحلول المبتكرة لزيادة 

االستفادة من الخدمات الحالية والتحفيز على اتباع 

السلوكيات الصحية.

تطبيق تدابير شاملة للوقاية والمكافحة والتعافي: 

الحرص على أن تكون تدابير الوقاية من األمراض 

غير المعدية ومكافحتها محوًرا أساسًيا في 

استراتيجيات التعامل مع فيروس مرض كورونا 

(كوفيد 19) والتعافي منه.
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الصحية 

المكتسبة
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الصحية 
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سنوات الحياة 
الصحية 

المكتسبة

إجمالي المكاسب االقتصادية الُمستعادة

636 مليون دينار بحريني

شخص سيتم إنقاذ حياته

15,000

على مدى 15 عاًما

مملكة
البحرين


