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 المقدمة

 

باهتمام الحكومة الرشيدة بما يصب في المصلحة العامة لالرتقاء بجودة الخدمات  إمارة أبوظبييحظى قطاع الصحة في 

 الصحية وتقديم أفضل الخدمات بأعلى المعايير العالمية. 

 

خدمات الصحية على مدى فترة المنتجات والمعدل التغير في أسعار  أداة لقياسالرقم القياسي ألسعار الصحة وُيعد 

خدمات الصحية بين فترة المقارنة وفترة األساس، مما المنتجات والمن الزمن. وتصف هذه المؤشرات التغير في أسعار 

 بين تحركات األسعار بين الفترات الزمنية.عداد المقارنات إو راسمي الخطط على أيساعد متخذي القرار 

والذي ُيعد التجربة األولى من  ،مشروع الرقم القياسي ألسعار الصحة داخل اإلمارةب يأبوظب-وقد اضطلع مركز اإلحصاء

  .على مستوى الدولة نوعها

 

، كما يشتمل 2019عام ب مقارنة   2020نتائج حساب الرقم القياسي ألسعار الصحة خالل عام ويتضمن هذا التقرير 

ول بالنصف األ مقارنة   2020على نسب مساهمة المجموعات الرئيسية في تغير األسعار خالل النصف الثاني من عام 

 .2020من عام 

 

 النقاط الرئيسية

 

  مقارنة بالنصف األول من  %0.1بنسبة  2020ارتفع الرقم القياسي ألسعار الصحة في النصف الثاني من عام

 .2020عام 

 

 " من مجمل التغير المسجل خالل النصف  %92.4" بنسبة خدمات المرضى الخارجيينساهمت مجموعة

ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة مقارنة بالنصف األول من العام نفسه، حيث  2020الثاني من عام 

 .%49.3فترة المقارنة ويشكل وزنها  خالل 0.1%

 

 " خالل  المسجل التغيرمن مجمل  %7.6بنسبة " الطبية والمعدات جهزةواأل المنتجاتساهمت مجموعة

 نفسه.عام الول من بالنصف األ مقارنة   2020النصف الثاني من عام 

 

  أما مجموعة "خدمات المستشفيات" فلم تؤثر على التغير الذي حصل خالل النصف الثاني مقارنة  بالنصف

 ل فترة المقارنة. حيث شهدت أسعارها استقرارا  خال 2020األول من عام 
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 (100=2016) 2020-2018رقام القياسية السنوية ألسعار الصحة خالل الفترة األ :1شكل رقم 

 
 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء  

 

 

 

والنصف  2020مقارنة بالنصف األول  2020الثاني  نصفللصحة للرقام القياسية األ :1جدول 

 (100=2016) 2019الثاني 

 األوزان الخدمات الصحيةمجموعات 

النصف 

الثاني 

2019 

النصف 

األول 

2020  

النصف 

الثاني 

2020 

 %التغير النسبي في أسعار الصحة

 الثانيالنصف 

النصف  /2020

 % 2019 الثاني

 الثانيالنصف 

النصف  /2020

 % 2020 األول

 0.1 0.2 104.1 104.1 103.9 100.0 الرقم العام 6

61 
جهزة منتجات واألال

 والمعدات الطبية
42.8 103.9 101.9 102.0 1.8- 0.0 

 0.0 -1.3 100.4 100.4 101.8 31.2  المنتجات الصيدالنية 611

 -0.3 1.4 145.8 146.2 143.8 0.9 خرىأمنتجات طبية  612

 0.0 -3.7 102.7 102.7 106.7 10.7 جهزة والمعدات العالجيةاأل 613

62 
خدمات المرضى 

  الخارجيين
49.3 104.5 105.4 105.5 1.0 0.1 

 0.3 -5.1 105.6 105.3 111.3 17.3  الخدمات الطبية 621

 0.0 5.9 105.9 105.9 100.0 26.6  سنانخدمات طب األ 622

 0.0 -1.5 102.9 102.9 104.5 5.4  الخدمات شبه طبية 623

 0.0 6.3 107.2 107.2 100.9 7.9 خدمات المستشفيات 63

 0.0 6.3 107.2 107.2 100.9 7.9  المستشفياتخدمات  631
 

    
أبوظبي – مصدر: مركز اإلحصاءال  
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 2020-2019 الفترة رقام القياسية السنوية ألسعار الصحة خاللاأل :2جدول 

(2016=100) 

         2020 2019 وزاناأل مجموعات الخدمات الصحية

 104.1 103.9 100.0 الرقم العام 6

 101.9 103.9 42.8 جهزة والمعدات الطبيةالمنتجات واأل 61

 100.4 101.8 31.2 المنتجات الصيدالنية  1

 146.0 143.8 0.9 خرىأمنتجات طبية  2

 102.7 106.7 10.7 جهزة والمعدات العالجيةاأل 3

 105.4 104.5 49.3 خدمات المرضى الخارجيين  62

 105.5 111.3 17.3 الخدمات الطبية  1

 105.9 100.0 26.6 سنان خدمات طب األ 2

 102.9 104.5 5.4 الخدمات شبه طبية  3

 107.2 100.9 7.9 خدمات المستشفيات 63

 107.2 100.9 7.9 خدمات المستشفيات  1

 أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء  
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 المالحظات التوضيحية

 

 األهمية

أسعار المنتجات والخدمات الصحية في تنبع أهمية الرقم القياسي ألسعار الصحة من كونه ُيمثل مؤشرا  إحصائيا   

القرار صانعي االتجاهات السائدة في أسعار المنتجات والخدمات الصحية لمساعدة  أبوظبي، وأداة للتعرف علىمارة إ

في عملية مقارنة تكاليف باإلضافة إلى أهمية الرقم   .المناسبةالسياسات والباحثين على التخطيط واتخاذ القرارات 

م كما يدخل الرقعلى تحمل التكاليف الصحية المجتمعات أداة تحليلية لتقدير قدرة حيث يعتبر  العالج بين الدول

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

 .(GDP) المحلي اإلجمالي

 

 األهداف

  والتنبؤ  اتجاهات األسعارتحليلية لتعريف صانعي القرار والسياسات بأداة يعتبر الرقم القياسي ألسعار للصحة

القرار وراسمي متخذي من قبل  المنتجات واألجهزة والمعدات والخدمات الطبيةبأي تغيرات سعرية في أسعار 

 .السياسيات

  ُالمؤشرات االقتصادية قصيرة المدى  مثل حساب مؤشرات إحصائية أخرىلفي مركز اإلحصاء داخليا   م ستخد  ي

 .والناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

  ُالصحةفي قطاع  المتخصصة الجهاتمن قبل  مستخد  ي. 

 

 المفاهيم والتعاريف المستخدمة

 

 السعر 

لمادة أو خدمة معيّنة  المدفوعةالقيمة  على أنهمكن تعريفه ويأو الخدمة.  القيمة السوقية لوحدة المادة

 شكل نقدي.بالتي يتم التعبير عنها 

 

 متوسط السعر 

من مصدر مقسوم على عدد المصادر  والتي تجمع من أكثر ة/ الخدمةهو عبارة عن مجموع أسعار السلع

 .لتلك السلعة

 

  التغير النسبي السعري 

 في متوسط السعر الحالي مقارنة بمتوسط السعر السابق. النقصان وهو عبارة عن نسبة الزيادة أ

 

  للصحةالرقم القياسي 

فترة األساس وفترة المقارنة لسلّة ثابتة من ، خالل فترتين زمنيتين أسعار الصحةمؤشر يقيس التغير في  

 لمجموعة مختارة. المنتجات واألجهزة والمعدات والخدمات الطبية والتجميلية
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 األهمية النسبية  

الذي يعبّر عن أهميّتها  الرقم القياسي لتكاليف الخدمات الصحيةأو الخدمة داخل سلّة  للمنتجهي األهميّة النسبيّة 

. حيث تم االعتماد على بيانات مسح دخل وإنفاق والخدمات داخل قائمة الرقم القياسي المنتجاتبجميع  مقارنة  

معينة في مجموعة  سر على سلعة/ خدمةنفاق جميع األاألسرة الذي ُينفذه مركز اإلحصاء أبوظبي في معرفة قيمة إ

 الصحة مقسوما  على مجموع إنفاق جميع األسر على مجموعة الصحة.

 

 المصدر 

لمستشفيات وعيادات التجميل ومحالت النظارات ومحالت كالصيدليات وا والخدمات المنتجاتبيع  منفذ هو 

 .األعشاب الطبية

 

 المسح دورية 

وتكون المجموعات المختلفة، جمع أسعار السلع والخدمات داخل هي المدة الزمنية المعتمدة لتكرار عملية 

 . نصف سنوية

 

 الجغرافية التغطية 

 يعتبر الرقم القياسي للصحة ممثال  لمتوسطات أسعار قائمة السلع والخدمات في إمارة أبوظبي.           

 

 دورية اإلصدار 

، كما يتم استخراج جداول الرقم القياسي بصورة نصف بصورة سنوية للصحةالرقم القياسي  يصدر تقرير

 .أبوظبيداخل مركز اإلحصاء  لغاياتسنوية 

 

 التصانيف المستخدمة 

 للصحة.الرقم القياسي هيئة ووزارة الصحة في إعداد  م تصنيف محلي معتمد مناُستخد

 

 مصادر البيانات  

ُجمِعت البيانات من الصيدليات والمستشفيات وعيادات التجميل ومحالت النظارات ومحالت األعشاب الطبية 

 بشكل نصف سنوي في إمارة أبوظبي.

 

  نماذج جمع البيانات/االستمارات 

ني اإللكترو البيانات من الميدان من خالل استمارات ورقية تم تصميمها لهذه الغاية، وكذلك عبر البريدُجمِعت 

 والهاتف.

 

 أسلوب المعاينة  

 اُستخدم أسلوب العينة المتناسبة مع الحجم.

 

 طريقة جمع البيانات 

ي المصدر بالبريد اإللكترونتجمع بيانات األسعار لقائمة الرقم القياسي ألسعار الصحة عن طريق التواصل مع 

 والزيارات الميدانية والهاتف.
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 وتدقيق البيانات آلية حساب الرقم القياسي

االوزان المستخدمة تمثل المشاريع  .السبيرحسب الصيغة الرياضية لمعادلة ألسعار الصحة الرقم القياسي  ُيحسب

 .2013في عام 

 :كالتاليثالث مراحل هي  على تدقيق األسعار عملية تنفذو

 
 األولى وهي مرحلة التخطيط وهي المرحلة التي سوف يتم فيها تخطيط المشروع وتتكون من تحديد  المرحلة

 (Roadmapعمل المشروع ) خارطة وضععضاء الفريق وأتحديد  ،ثمّ  ومنفترة البداية ونهاية العمل بالمشروع 

داء وكيفية قياس إنجاز كل مرحلة من األ ويليها وضع معايير قياس ،عضاء الفريقأوتقسيم المهمات على  ،

 مراحل المشروع.

 

  ّمرحلة دراسة المشروع وتحديد المصادر وهي المرحلة التي سوف يتم فيها دراسة  الثانية المرحلة نوتتضم

دراسة ومعرفة  مصادر مثل هيئة الصحة وبعض المستشفيات والصيدليات ومن ثمّ الالمشروع وزيارة بعض 

 يدناقابليتها لتزودارية وغير اإلدارية ومدى والبحث عن مصادر البيانات اإل والتعرفالدعم الحكومي لقطاع الصحة 

لتي تحديد الطرق الفنية ا ،مور الفنية. يليه بعد ذلكبالبيانات ومصداقيتها ووقت توفر البيانات وغيرها من األ

ن طبيعة قواني مععلى طبيعة البيانات التي سوف نزود بها مراعاة  اء  سوف يتم العمل بها بالمشروع وذلك بن

و مسح دخل أمين الصحية، أو شركات التألية احتساب االوزان. )هيئة الصحة، آتحديد  ،مارة. وفي النهايةاإل

 سرة(.األ إنفاقو

 لي في المشروع، العمل الفع هاالتي سوف يتم في المرحلة وهيالمرحلة الثالثة فهي مرحلة التطبيق  أما

بدء الالرقم،ووالبدء في كتابة منهجية  البيانات،بدء عملية جمع ووزان األ واحتساب السلةوتتكون من تحديد 

 .حقا  التفصيلها مور الفنية التي سوف يتم من األ وغيرها التقاريرصدار إفي معالجة البيانات واحتساب الرقم و

   قارير صدار تإرقام وصدار البيانات ويتم فيها اختبار األإالمرحلة الرابعة وهي مرحلة اختبار وتجربة وتطوير و وأخيرا

خذ شهر كفترة مقارنة ومتوسط أداخل القسم وتطوير على الرقم، وتتكون من: اختبار الرقم حيث سوف يتم 

يتم االستمرار في التجربة واالختبار التقارير، وس على شهر السابقة كسنة أساس ويتم على ذلك بناء  األ

 تقرير. أولنشر  حينل

 

 المخرجات

 أبوظبي. إمارة في ألسعار الصحة السابق النصف مع الرقم القياسي ألسعار الصحة مقارنة 

 أبوظبي. إمارة في ألسعار الصحة من العام السابق نفس النصف مع مقارنة الرقم القياسي ألسعار الصحة 

  أبوظبي. إمارة ألسعار الصحة في الصحة السنوي ومقارنته مع العام السابق ألسعارالرقم القياسي 

 

 صدار البياناتإوقتية 

 يوم عمل من انتهاء سنة اإلسناد . 60يصدر التقرير بعد 

 

 أسلوب نشر البيانات

  أبوظبيمركز إحصاء الخاص ب ياإللكترونالموقع بشكل نصف سنوي على  الرقم القياسي للصحة ينشر تقرير

http://www.scad.ae. 

 

  

http://www.scad.ae/
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 خطط التطوير

 األساس سنة وتحديث القياسي الرقم سلة أوزان تحديث. 

 القياسي الرقم حساب أتمته. 

 أبوظبي –البيانات حسب التصنيفات المعتمدة من مركز اإلحصاء  تحديث. 

 

 إخالء المسؤولية وشروط االستخدام

أبوظبي بإصدار اإلحصاءات لتلبية احتياجات الجهات الحكومية واألفراد ومختلف فئات المجتمع  -يقوم مركز اإلحصاء

أبوظبي مسؤوال  عن أية خسائر أو أضرار تلحق بالمستخدمين جراء سوء  -ومؤسسات األعمال. وال يعد مركز اإلحصاء

وعليه، فإن مسؤولية استخدام اإلحصاءات   بل المركز.استخدام اإلحصاءات المقدمة على الموقع بحسن نية من ق

الرسمية في أي وقت محدد أو ألية أغراض بعينها تقع على عاتق المستخدمين، وُيقر المستخدم بأنه يعفي وُيْخلِي 

 مسؤولية المركز من االلتزامات القانونية المتعلقة باألخطاء التي قد تحدث خارج نطاق سيطرة المركز أو دون علمه

 لذلك الخطأ. كما يتنازل عن حقه في الحصول على تعويضات مقابل الخسائر واألضرار التي قد تلحقه نتيجة  

 

أبوظبي محمية بموجب حقوق النشر والتأليف إال عند اإلشارة  –تُعد االحصاءات الرسمية الصادرة من مركز اإلحصاء

أو جزئيا  بمختلف الوسائل دون الحصول على إذن  لغير ذلك، ويجوز للمستخدمين استنساخ محتويات الموقع كليا  

  :خاص من مركز اإلحصاء، شريطة اإلقرار بصدورها عن المركز، وذلك بإيضاح ما يلي

 

أبوظبي، وسنة النشر، واسم المنتج، ورقم الفهرسة، فترة اإلسناد ورقم الصفحة أو  -المصدر: مركز اإلحصاء

 الصفحات.

 

 معلومات إضافية 

اإلحصاءات الرسمية األخرى، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى:  النشرة أو علومات حوللمزيد من الم

info@scad.gov.ae 

 أبوظبي:   –زيارة موقع مركز اإلحصاء أو 

http://www.scad.ae 

 

 

mailto:إلىinfo@scad.gov.ae
http://www.scad.ae/
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