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 عامة لمحة

ها في إمارة إصدارأبوظبي الجهة الرسمية المسؤولة عن حساب الرقم القياسي ألسعار الصحة و -ُيعد مركز اإلحصاء 

  2016عام ال منذهذا المؤشر بشكل دوري ربع سنوي. وقد تّم العمل على هذا المشروع  إصدارأبوظبي، حيث يتم 

األوزان والقائمة الخاصة بالمواد والخدمات الصحية، وأخيراً لحساب بالتعاون مع الجهات المختصة في هذا المجال وذلك 

 التصنيفات المعتمدة من هيئة الصحة.

 

عداد إوويحظى القطاع الصحي برعاية حكومية عالية، لالرتقاء بنوعيه حياة المواطنين وتوجيه الجهد وتخصيص الموارد 

حيث يعد الرقم القياسي ألسعار الصحة أداة لقياس معدل التغير في أسعار المنتجات  ،الخطط واالستراتيجيات من أجله

والخدمات الصحية على مدى فترة من الزمن. وتصف هذه المؤشرات التغير في أسعار المنتجات والخدمات الصحية 

مقارنات بين تحركات ال إجراءبين فترة المقارنة وفترة األساس، مما يساعد متخذي القرار أو راسمي الخطط على 

 األسعار بين الفترات الزمنية.

 

عمل المركز على تأسيس الرقم القياسي ألسعار الصحة الذي يعكس التغير في أسعار الخدمات واألدوية  ،لذا

حصائي يقيس التغيرات إوالمعدات الصحية ليقدم صورة متكاملة عن تطور القطاع الصحي الذي يعتمد عليه كمؤشر 

القطاع الصحي، إضافة إلى كونه مؤشراً هاماً يعتمد عليه من قبل المخططين والباحثين في مجاالت  التي تحصل في

 الصحة والتنمية بشكل عام.

 

 ،ُيعد التجربة األولى من نوعها على مستوى الدولةو 2016بوظبي عام أبناء رقم قياسي ألسعار الصحة في إمارة  تمّ و

حيث تمت االستفادة من خبرات جمع  ،للطلب المتزايد على مؤشرات تعكس واقع التغيرات الصحية في اإلمارة نظراً 

 أسعار سلسلة من أسعار المواد والمعدات الصحية.

 

 ألهميةا

 في أسعار المنتجات والخدمات يعكس التغيرتنبع أهمية الرقم القياسي ألسعار الصحة من كونه ُيمثل مؤشراً إحصائياً 

الصحية في إمارة أبوظبي، وأداة للتعرف على االتجاهات السائدة في أسعار المنتجات والخدمات الصحية لمساعدة 

الجهات المعنية والباحثين على التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة. باإلضافة إلى أهمية الرقم في عملية مقارنة 

دير قدرة المجتمعات على تحمل التكاليف الصحية كما يدخل الرقم تكاليف العالج بين الدول حيث يعتبر أداة تحليلية لتق

( والناتج CPIالقياسي ألسعار الصحة في حساب أرقام قياسية أخرى مثل الرقم القياسي ألسعار المستهلك )

 (.GDPالمحلي اإلجمالي )

 

 األهداف

داخل مختلفة الخدمات والمنتجات الصحية خالل فترات زمنية  فيالتغيرات يقيس الرقم القياسي ألسعار الصحة 

 إمارة أبوظبي، وتتلخص أهم أهداف الرقم في التالي: 

  أداة تحليلية لتعريف صانعي القرار وواضعي السياسات باتجاهات  ألسعار الصحةيعتبر الرقم القياسي

ُيستخَدم و ،لمعدات والخدمات الطبيةاألسعار والتنبؤ بأي تغيرات سعرية في أسعار المنتجات واألجهزة وا

في مركز اإلحصاء لحساب مؤشرات إحصائية أخرى مثل المؤشرات االقتصادية قصيرة المدى والناتج  داخلياً 

 المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة.

 .ُيستخَدم من قبل الجهات المتخصصة في قطاع الصحة 
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 المفاهيم والتعاريف المستخدمة

السوقية لوحدة المادة أو الخدمة ويتم التعبير عنها بشكل نقدي. ويمكن تعريفه على أنه القيمة القيمة  السعر:

 .المدفوعة للحصول على مادة أو خدمة معيّنة

هو عبارة عن مجموع أسعار السلعة/ الخدمة والتي تجمع من أكثر من مصدر مقسوم على عدد  متوسط السعر:

 المصادر لتلك السلعة.

هو عبارة عن نسبة الزيادة أو النقصان في متوسط السعر الحالي مقارنة بمتوسط السعر  السعري: التغير النسبي

 السابق.

مؤشر يقيس التغير في أسعار الصحة خالل فترتين زمنيتين، فترة األساس وفترة المقارنة  الرقم القياسي للصحة:

 والخدمات الطبية والتجميلية. لمجموعة مختارة تمثل سلّة ثابتة من المنتجات واألجهزة والمعدات

هي األهميّة النسبيّة للمنتج أو الخدمة داخل سلّة الرقم القياسي لتكاليف الخدمات الصحية  األهمية النسبية:

قيمة إنفاق جميع األسر على سلعة/  يالسلة. وتساوالذي يعبّر عن أهميّتها مقارنًة بجميع المنتجات والخدمات داخل 

تم االعتماد على ويخدمة معينة في مجموعة الصحة مقسوماً على مجموع إنفاق جميع األسر على مجموعة الصحة. 

هميات النسبية لمجموعات سلة لحساب األ أبوظبي -بيانات مسح دخل وإنفاق األسرة الذي ُينفذه مركز اإلحصاء

 .الرقم القياسي للصحة

كالصيدليات والمستشفيات وعيادات التجميل ومحالت النظارات الصحية هو منفذ بيع المنتجات والخدمات  :المصدر

 .وغيرها ومحالت األعشاب الطبية

 المدة الزمنية المعتمدة لتكرار عملية المسح لجمع البيانات. دورية المسح:

حتساب األرقام القياسية لألسعار، وذلك هي معادلة رياضية، وضعها عالم اإلحصاء )السبير( ال معادلة السبير:

 بقسمة أسعار سنة المقارنة على أسعار سنة األساس، وبالترجيح بكميات سنة األساس.

فترة للالرقم القياسي، وتحسب بقسمة الرقم القياسي  فيهي مقدار التغير  نسبة التغير في الرقم القياسي:

 .مضروباً في مائة ثم طرح مائة للفترة المرجعيةعلى الرقم القياسي المدروسة 

هي الفترة "الحالية" أو الفترة األحدث التي تم فيها حساب المؤشر. ومع ذلك، يستخدم المصطلح  فترة المقارنة:

 .لإلشارة إلى أي فترة تتم مقارنتها بفترة األساس

. تعمل فترة 100هي السنة التي يكون فيها مؤشر الرقم القياسي لتكاليف اإلنشاءات مساويًا لـ  فترة األساس:

األساس  كمعيار للفترات المستقبلية، ما يسمح لالقتصاديين بالحكم على معدالت الزيادة والنقصان في تكاليف 

 االنشاءات مقارنة بهذه السنة.

  

 ة(الوحدات اإلحصائي –التغطية )الجغرافية 

 لسلع والخدمات الصحية في إمارة أبوظبي.ايعتبر الرقم القياسي للصحة ممثالً لمتوسطات أسعار سلة 

 

 صداراإلدورية 

يصدر تقرير الرقم القياسي للصحة بصورة سنوية، كما يتم استخراج جداول الرقم القياسي بصورة ربع سنوية لغايات 

 أبوظبي. -داخل مركز اإلحصاءاستخدامها 
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 التصانيف المستخدمة

 الرقم القياسي ألسعار الصحة هو تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرضحساب التصنيف المستخدم في 

(Classification of Individual Consumption according to Purpose - COICOP) تصنيف صادر عن األمم المتحدة  وهو

 لألغراض اإلحصائية.
 

 الرئيسية والفرعية للرقم القياسي ألسعار مجموعة الصحةالمجموعات  :1جدول ال

 الصـــــحة 6

 المنتجات واالجهزة والمعدات الطبية  61

 المنتجات الصيدالنية  611

 بأنواعهامسكنات وخافضات حراره  61101

 امراض القلب والشراييندوية أ 61102

 السكريدوية أ 61103

 دوية الضغطأ 61104

 الفيتامينات والمعادن 61105

 حبوب منع الحمل 61106

 عشاب الشعبيةاألدوية واأل 61107

 منتجات وأدوات طبية أخرى   612

 موازين الحرارة الطبية 61201

 الضمادات الالصقة وغير الالصقة والشاش والصقات الجروح 61202

 المحاقن تحت الجلدية 61203

 سعافات االولية إحقيبة  61204

 وساخنةكياس طبية باردة أقرب و 61205

 طبية بو جوارأضاغط حماية  61206

 فحص الحمل وموانع الحمل )ال تشمل الحبوب( 61207

 جهزة الطبية والمعدات العالجية  األ  613

 النظارات الطبية  61301

 العدسات الالصقة 61302

 أطقم األسنان الصناعية )ال تشمل تكاليف التركيب( 61303

 متحركة  كراسي 61304

 األسرة الطبية 61305

 أحذية طبية 61306

 األربطة والدعامات والعكازات الطبية 61307

 جهاز السكر 61308

 جهاز الضغط 61309

 جهاز السمع )سماعات( 61310

 أجهزة استنشاق البخار 61311

 إصالح األجهزة الطبية 61312

 خدمات المرضي الخارجيين   62

 خدمات المرضي الخارجيين   621

 قطاع حكومي -خدمات الطب العام  62101

 قطاع خاص -خدمات الطب العام  62102

 قطاع حكومي -طب العيون  62103

 قطاع خاص -طب العيون  62104

 قطاع حكومي -جراحة العظام  62105

 قطاع خاص -جراحة العظام  62106
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 قطاع حكومي -طب األطفال  62107

 قطاع خاص -طب األطفال  62108

 قطاع حكومي -طب التوليد واألمراض النسائية  62109

 قطاع خاص -طب التوليد واألمراض النسائية  62110

 قطاع حكومي -علم الغدد الصماء  62113

 قطاع خاص -طب أمراض الكلى  62116

 قطاع حكومي -طب أمراض المفاصل  62117

 قطاع حكومي -والحنجرة طب أمراض األنف، واألذن  62121

 قطاع خاص -طب أمراض األنف، واألذن والحنجرة  62122

 قطاع خاص -جراحة القلب والصدر  62124

 قطاع حكومي -أمراض القلب  62125

 قطاع خاص -أمراض القلب  62126

 قطاع حكومي -أمراض الدم  62127

 قطاع حكومي -الطب الباطني  62131

 قطاع خاص -الطب الباطني  62132

 قطاع خاص -اإلصابات والكسور )العظام(  62134

 قطاع خاص -الجراحة العامة  62138

 قطاع حكومي -جراحة األعصاب  62139

 قطاع خاص -الجراحة التجميلية  62142

 قطاع حكومي -أمراض الصدر والحساسية  62143

 قطاع خاص -أمراض الصدر والحساسية  62144

 قطاع خاص -األعصاب قسم  62146

 قطاع حكومي -قسم الطب النفسي  62147

 قطاع خاص -قسم الطب النفسي  62148

 قطاع حكومي -عالج األمراض الجلدية  62149

 قطاع خاص -عالج األمراض الجلدية  62150

 قطاع حكومي -أمراض السكر  62151

 قطاع خاص -أمراض السكر  62152

 قطاع حكومي -سنان تقويم األ 62153

 قطاع خاص -سنان تقويم األ 62154

 خدمات طب األسنان   622

 قطاع حكومي -سنان( خدمات أطباء أسنان )يستثنى تقويم األ 62201

 قطاع خاص -سنان(خدمات أطباء أسنان )يستثنى تقويم األ 62202

 قطاع خاص -تكاليف تركيب أطقم األسنان الصناعية 62204

 الخدمات الطبية المساندة )شبه الطبية(   623

 قطاع حكومي -خدمات مختبرات التحليل الطبي  62301

 قطاع خاص -خدمات مختبرات التحليل الطبي  62302

 قطاع حكومي -خدمات األشعة التشخيصية )أشعة اكس، موجات صوتية، مقطعية، مغناطيسية ...الخ(  62303

 قطاع خاص -)أشعة اكس، موجات صوتية، مقطعية، مغناطيسية ...الخ( خدمات األشعة التشخيصية  62304

 قطاع حكومي -خدمات المعالجين والعالج الرياضي  62305

 قطاع خاص -خدمات المعالجين والعالج الرياضي  62306

 قطاع حكومي -خدمات سيارات اإلسعاف  62307

 قطاع خاص -خدمات تمريض  62310

 عالج النطق 62313

 العالج بالطب التقليدي 62314

 أخصائي تغذية 62315

 خدمات اإلقامة في المستشفيات    63
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 خدمات اإلقامة في المستشفيات    631

 غرفة عادية  63101

 غرفة كبار الشخصيات  63103

 وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة 63104

 وحدة العناية المركزة 63105

 أبوظبي –اإلحصاء المصدر: مركز 

 

 المصادر األساسية للبيانات

سنوي الذي ينفذه الربع  الميدانييتم الحصول على البيانات لحساب الرقم القياسي للصحة من خالل المسح 

  .بوظبيأ -حصاءسعار بمركز اإلقسم الدخل واأل

 

 نماذج جمع البيانات/ االستمارات

يتم  حيث ،على المعطيات المطلوبة من المنشأة بناءً الصحية  والخدماتالسلع لجمع بيانات  خاص تم تصميم نموذج

 لى المصادر بصورة ربع سنوية.له إرساإ

 

 سلوب المعاينةأ

ختيار ايتم  حيث ،يستخدم مؤشر الرقم القياسي للصحة منهجية اختيار العيّنة المستهدفة لتحديد مصادر األسعار

بوظبي وعكس حجم التغير فيها. أمصادر مستهدفة لتمثّل أسعار الخدمات والمعدات والمنتجات الصحية داخل إمارة 

بها فريق من قسم الدخل واألسعار بالتنسيق مع الخبراء الموجودين في  يقوموذلك من خالل زيارات ميدانية 

مصادر، كما تتم المراجعة  8بوظبي ويبلغ عددها أارة القسم، حيث تم تحديد عدد من مصادر البيع الممثلة في إم

الباحث الموكل بمتابعة المصادر يبلغ القسم بشكل دوري عن إغالق أي مصدر  المستمرة لمصادر البيانات، حيث إنّ 

 .أو انتقاله من أجل ضمان شمول برنامج جمع البيانات إلعداد الرقم القياسي للصحة

 

سلة السلع والخدمات  تحديدتم فقد  ،ر الخدمات والمعدات والمنتجات الصحيةبالنسبة لبناء سلّة أسعا أّما

خاصة بالرقم القياسي للصحة بناء على نتائج مسح دخل وإنفاق  رئيسية أو مجموعةتحت كل بند ها مواصفاتو

 . 2016والتحديث الذي تم خالل عام  2014 األسرة

 

 طرق جمع البيانات

جمع البيانات على الباحث والمسؤول في منفذ البيع، تم توفير عدد من الخيارات الستيفاء البيانات  ةلتسهيل عملي

حيث يتم التواصل مع المصدر واالتفاق معه  ،إلكترونياً  وأطريق الهاتف  وعنأما عن طريق الزيارة الميدانية للمصدر إ

 (.ميدانيا/ هاتفيا/ إلكترونياً )البيانات على آليه جمع 
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 آلية تدقيق البيانات

من صحة الباحث حقق تبحيث يتم تصميم استمارات جمع البيانات بطريقة سهلت عملية التدقيق األولية للبيانات. 

بعد عملية اإلدخال  يختلف عن سعر الربع السابق مباشرة من المدلي بالبيانات ويسجل المالحظات عليهاالسعر الذي 

مرحلة التدقيق المكتبي على البيانات. ويتم التركيز في هذه  تبدأ ،جاهزية البياناتعلى النظام وبعد الـتأكد من 

المرحلة بصورة خاصة على تدقيق اتساق البيانات مع بعضها البعض ومنطقية حساب المتغيرات، وتتضّمن المرحلة 

زمنية المتوفرة وذلك الثانية مقارنة متوسطات األسعار الحالية مع متوسطات األسعار السابقة حسب السلسة ال

 .أكد من عدم وجود اخطاءتلل

 

 طريقة حساب المؤشرات
 

 حساب الرقم القياسي 

حسب الصيغة الرياضية لمعادلة السبير. ويعتمد الرقم القياسي على أوزان ألسعار الصحة ُيحسب الرقم القياسي  

 (. 2016سنة األساس )

 : السبير حسب المعادلة التالية صيغةاب تسحايتم 

HPI =   
𝑃1

𝑃0
  * 𝑊0 

HPI  = الصحةالرقم القياسي ألسعار 

 𝑃1 =السعر الحالي 

𝑃0 السعر لسنة األساس = 

𝑊0الوزن لسنة االساس = 

 سلوب جيفونز حسب المعادلة ادناه أباستخدام  االبتدائيةيتم حساب الرقم القياسي على مستوى المجموعات 

 

 

 حيث 

 𝑃𝑗 الرقم القياسي لجيفونز : 

𝑃𝑡 سعر فترة المقارنة : 

𝑃0سعر فترة األساس : 

i=1,2, 3,…, n  

n  :  االبتدائيةعدد السلع في المجموعة 

 

في حساب الرقم القياسي ألسعار الصحة، وبعد ضرب الرقم القياسي لجيفونز بوزن السلعة/  لألعلىللتجميع  

ومن ثم يتم حساب الرقم  ،يتم تجميع األوزان على مستوى المجموعات الفرعية ثم المجموعات الرئيسية ،الخدمة

 القياسي بقسمة الوزن الجديد على وزن فترة األساس ضرب مئة.
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  حساب التغير النسبي 

حسب المعادلة نفس الشهر من العام السابق  الحالي عنلشهر ل القياسيالرقم  فيحتساب التغير النسبي ايتم 

  : التالية

RC = 
𝐻𝑃𝐼𝑐

𝐻𝑃𝐼𝑝
  *100 -100 

RC = و السنوي أ النصف سنوي/معدل التغير 

= 𝐻𝑃𝐼𝐶 الرقم القياسي الحالي 

 = 𝐻𝑃𝐼𝑝  من العام السابقالنصف السابق/نفس  للنصفالرقم القياسي 

 

 المخرجات )المؤشرات/ اإلحصاءات(

  السنويالرقم القياسي ألسعار الصحة ربع 

 الرقم القياسي ألسعار الصحة نصف السنوي 

 الرقم القياسي ألسعار الصحة السنوي 

  في الرقم القياسي ألسعار الصحة خالل الربع الحالي مقارنة مع نفس الربع من السنة  النسبيالتغير

 السابقة 

  السابق. في الرقم القياسي ألسعار الصحة خالل الربع الحالي مقارنة مع الربع النسبيالتغير 

  من السنة  النصفالحالي مقارنة مع نفس  النصففي الرقم القياسي ألسعار الصحة خالل  النسبيالتغير

 السابقة 

  في الرقم القياسي ألسعار الصحة خالل النصف الحالي مقارنة مع النصف السابق.  النسبيالتغير 

  ي مقارنة مع العام السابق.في الرقم القياسي ألسعار الصحة خالل العام الحال النسبيالتغير 

 

 البيانات إصداروقتية 

 اإلسناد. فترةيوم عمل من انتهاء  60يصدر التقرير بعد 

 

 أسلوب نشر البيانات

 .ينشر تقرير الرقم القياسي للصحة بشكل سنوي على الموقع اإللكتروني الخاص بمركز إحصاء أبوظبي

 

 

 

 

 

 

 

 






