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 ةنبذ

في تلعب أسعار العناية الصحية دورا كبيرا و، األفرادمن أكثر القطاعات أهمية حيث أنها تعنى بصحة يعد قطاع الصحة 

بوظبي بشكل خاص من أكثر أتحديد المستويات الصحية ألفراد المجتمع. وتعتبر دولة االمارات بشكل عام وإمارة 

العديد في الفترة االخيرة حيث تم افتتاح  اتتطورا ملحوظ أبو ظبيوقد شهدت إمارة  الدول الداعمة للقطاع الصحي.

امارة ابوظبي رؤية اهداف يعتبر من  السياحة العالجية . ودعم قطاععالميةالطيبة المراكز المستشفيات ومن ال

2030 . 
 

 

على العمل على مشروع الرقم القياسي ألسعار الصحة داخل اإلمارة. وهذه أول تجربة  أبوظبي-اإلحصاءودأب مركز 

مجلس التعاون الخليجي. ويهدف هذا الرقم إلى دول على مستوى الدولة وتمثل واحدة من المحاوالت الرائدة في 

 .يتم قياس التغير فيها خدمات الصحيةالمنتجات والقاعدة بيانات ألسعار  تكوين

 

 النقاط الرئيسية
 

  بنسبة  2017 الثانيالربع مقارنة ب 2018 من عام الثانيالربع خالل  الصحةالرقم القياسي ألسعار ارتفع

 خالل الربع الثاني %103.1وارتفع الي  2017 خالل الربع الثاني %100.0ي حيث كان الرقم القياس 3.1%

 . 2018من عام 

  ومن اهم المجموعات الرئيسية التي ادت الى ارتفاع الرقم القياسي ألسعار الصحة خالل الربع الثاني

" بنسبة الطبية والمعدات واالجهزة المنتجات هو ارتفاع إسعار مجموعة " 2017مقارنة بالربع الثاني  2018

  خالل فترة المقارنة. 4.7%

 2018 االولمقارنة بالربع  2018 من عام الثانيالرقم القياسي ألسعار الصحة خالل الربع ر قاست. 

 (100=2016) 2018 ولالربع االخالل  ألسعار الصحةالربعية  االرقام القياسي (1جدول )

 الرقم القياسي ألسعار الصحة

 نفس

 الربع
 السنة

 السابقة

الربع 
 السابق

الربع 
 الحالي 

التغير النسبي في االسعار 

% 
 الحالي الربع

 مع مقارنة
 الربع نفس

 السنة

  السابقة

 الربع
 الحالي

 الربع مع
  السابق

 0.0 3.1 103.1 103.1 100.0 الرقم العام 6

 0.0 4.7 104.7 104.7 100.0 المنتجات واالجهزة والمعدات الطبية 61

 0.0 3.4 103.4 103.4 100.0 المنتجات الصيدالنية  611

 0.0 3.2 103.2 103.2 100.0 منتجات طبية اخرى 612

 0.0 3.6 103.6 103.6 100.0 االجهزة والمعدات العالجية 613

 0.0 2.3 102.3 102.3 100.0 خدمات المرضى الخارجيين  62

 0.0 6.4 106.4 106.4 100.0 الخدمات الطبية  621

 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 خدمات طب االسنان  622

 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 الخدمات شبه طبية  623

 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 خدمات المستشفيات 63

 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 خدمات المستشفيات  631

 أبوظبي-المصدر: مركز اإلحصاء 
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 المالحظات الفنية
 

. ، واالوزانآلية حساب الرقم القياسي، بما في ذلك الرقم القياسي ألسعار الصحةإن المنهجية الحالية إلعداد 

 http://www.scad.aeأبوظبي  –الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء  متوفرة على

 

 مصادر البيانات
 

للرقم القياسي ألسعار  الربعي الميدانيخالل المسح تم الحصول على البيانات المستخدمة في هذا اإلصدار من 

 .الصحة

 

  التفصيليمعلومات إضافية واإلصدار 

 
: يأبو ظب –لمزيد من المعلومات واإلحصاءات الرسمية األخرى، يرجى زيارة رابط اإلحصاءات على موقع مركز اإلحصاء 

http://www.scad.ae 

 

 إخالء المسؤولية وشروط االستخدام
 

أبوظبي بتشغيل هذا الموقع اإللكتروني لتلبية احتياجات الجهات الحكومية واألفراد ومختلف  -يقوم مركز اإلحصاء

أبوظبي مسؤوال عن أية خسائر أو أضرار تلحق  -فئات المجتمع ومؤسسات األعمال، وال يعتبر مركز اإلحصاء

مركز  وعليه فإن بالمستخدمين جراء سوء استخدام اإلحصاءات المقدمة على الموقع بحسن نية من قبل ال

مسؤولية استخدام اإلحصاءات الرسمية في أي وقت محدد أو ألية أغراض بعينها تقع على عاتق مستخدمي 

البيان.، ويقر مستخدم البيان بأنه يعفي وُيْخلِي مسؤولية المركز من االلتزامات القانونية المتعلقة باألخطاء التي قد 

لمه كما يتنازل عن حقه في الحصول على تعويضات مقابل الخسائر تحدث خارج نطاق سيطرة المركز أو بدون ع

 لذلك الخطأ. واألضرار التي قد تلحقه نتيجة

 

والموجودة على هذا الموقع أو التي يتاح الوصول  يأبو ظب –تعتبر االحصاءات الرسمية الصادرة من مركز االحصاء 

إليها من خالله، محمية بموجب حقوق النشر والتأليف إال عند اإلشارة لغير ذلك، ويجوز للمستخدمين استنساخ 

أو جزئيا  بمختلف الوسائل دون الحصول على إذن خاص  إلخ )كليا  بما في ذلك النشرات والجداول،  محتويات الموقع(

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

 

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

 الصفحات.






