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 مةعا لمحة

الحق في  لمستأجرا ، الذي يعطي2010لسنة  4قانون رقم اللغاء إقامت السلطات المختصة ب 2013في شهر نوفمبر 

بدأت ترتفع التي  تاإليجارا أسعار تحريربناء عليه تم و ،كحد أقصى ٪ 5 بنسبة اإليجارات في أسعار زيادة سنوية

لغاء هذا القانون كان ال بد من دراسة أثر الغاء القانون على مستويات أسعار االيجارات. بدأ مركز إومع  .بنسب متفاوتة

بريل أمع نهاية شهر وأبوظبي وبالتعاون مع بلدية أبوظبي بوضع البدائل الممكنة لمتابعة أسعار اإليجارات. -اإلحصاء

لغاء القانون حوالي ستة أشهر يتوقع أنه تم خاللها تجديد عقود نصف المساكن المستأجرة. إكان قد مر على  ،2014

قيم العقود المبرمة مقبولة للطرفين وسوف  العقود المجددة كانت برضا المالك والمستأجر، ما يعني أن   ن  إوحيث 

 ليها في حساب الرقم القياسي لإليجارات.إنستند 

 

 ألهميةا

كانت أسعار  حيث تاإليجارا أسعار تحرير ابوظبي حكومة قررت عندما تاإليجارا ألسعار القياسي الرقم اهمية برزت

% 5اإليجارات في إمارة أبوظبي محكومة بقانون يسمح للمالك/ المستثمر بزيادة سعر إيجار العقار بنسبة ال تتجاوز 

%( في شهر نوفمبر.  5. وعندما قررت حكومة أبوظبي تحرير أسعار اإليجارات تم إلغاء قانون اإليجارات )قانون سنويا  

من الضروري تنظيم العالقة بين المالكين والمستأجرين كان ال بد من إيجاد مؤشرات إحصائية تعكس مستوى نه إوحيث 

ن من خالل هذه المؤشرات مراقبة أسعار اإليجارات واتخاذ يمكحيث ، التغير في أسعار اإليجارات بشكل دوري شهريا  

لى ضرورة إيجاد رقم قياسي خاص يقيس معدالت التغير في إاألمر الذي أدى  ،القرار المناسب في الوقت المناسب

 أسعار اإليجارات في مناطق اإلمارة.

 

 األهداف

 :تقرير إيجارات المساكن يفيد في معرفة إن  

  بنفس الفترة من ة  إيجارات المساكن الموثقة في إمارة أبوظبي خالل فترة الدراسة مقارنالتغير في أسعار

 -% خالل الفترة يناير108.6ذا بلغ الرقم القياسي ألسعار اإليجارات إف . وعلى سبيل المثال،العام السابق

 -ل الفترة يناير% خال8.6المتوسط بما نسبته في أسعار اإليجارات ارتفعت  فهذا يعني أن   2015سبتمبر 

 . 2014بنفس الفترة من عام  مقارنة   2015سبتمبر 

  ،كما يمكن االستفادة من هذا التقرير لمعرفة متوسطات أسعار اإليجارات السكنية حسب التجمعات السكنية

حيث يتضمن التقرير متوسطات أسعار إيجار المساكن على عدة مستويات. ما يعني أنه يمكن معرفة إيجار 

% فترة ثقة لهذا 95حساب  في أي منطقة من أبوظبي حسب عدد غرف النوم والمنطقة. كما تم   المسكن

 المتوسط.
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 المفاهيم والتعاريف المستخدمة

أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار عن هو عبارة الرقم القياسي ألسعار اإليجارات السكنية: 

   .اإليجارات السكنية

 .والنقل البلديات دائرة وهو المؤشر، لهذا الخام البيانات على الحصول منه يتم الذي المكان هو :مصدر البيانات

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 األساس  100التي يكون فيها مؤشر أسعار اإليجارات السكنية مساوي ا لـ  هي السنةفترة األساس: 

كمعيار للفترات المستقبلية، ما يسمح لالقتصاديين بالحكم على معدالت الزيادة والنقصان في األسعار مقارنة بهذه 

 السنة.

 القيمة السوقية لسعر إيجار الوحدة السكنية.السعر: 

 تعني أن القيمة غير موجودة.‘ -‘ :الرموز المستخدمة

 

 الوحدات اإلحصائية( –التغطية )الجغرافية 

. أما على مستوى الظفرةونواع المباني من فلل وأبراج على مستوى مناطق أبوظبي، العين، أيغطي هذا التقرير جميع 

التابع لدائرة البلديات  برنامج توثيقالمناطق الفرعية فيعتمد مستوى التغطية على مستوى تمثيل البيانات التي ترد من 

يتم حساب الرقم القياسي ألسعار اإليجارات على مستوى المنطقة، نوع المسكن، وعلى مستوى نوع . ووالنقل

 المبنى. وعند حساب الرقم القياسي ألسعار اإليجارات يتم اخذ النقاط التالية بعين االعتبار:

 والصناعية. همال جميع العقود التجاريةإفقط، لذا يتم  يتم حساب الرقم القياسي للوحدات السكنية 

  همال العقود التي مدتها أكثر إيدخل في حساب الرقم القياسي فقط العقود التي مدتها سنة كاملة ويتم

 من سنة أو أقل من سنة.

 .عقود المساكن التي لم تكن موثقة في العام السابق يتم استبعادها أيضا من حساب الرقم القياسي 

 

 صداردورية اإل

 ه للدوائر الحكومية ذات العالقة بشكل شهري.إصداريتم حساب الرقم القياسي ألسعار اإليجارات السكنية ويتم 

 

   التصانيف المستخدمة

 سماء التجمعات.أيتم استخدام تصانيف خاصة بإمارة أبوظبي والتي تتعلق بالمباني والوحدات السكنية و

 

 المصادر األساسية للبيانات

من واقع بيانات برنامج توثيق التابع  هاعلييتم الحصول  إدارية، سجالت المؤشر هذا لقياس المستخدمة البيانات تعتبر

 أبوظبي ومن ثم   –لدائرة البلديات والنقل إلمارة أبوظبي. ويتم مراجعة البيانات وتدقيقها ومعالجتها في مركز اإلحصاء

 تستخدم إلنتاج المؤشر.
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 البيانات/ االستماراتنماذج جمع 

و ألي من دائرة البلديات والنقل وال يوجد عمليات ميدانية آبشكل  SPSS ملفات شكل على البيانات سحبيتم 

 نها سجالت إدارية.أف البيانات على لكترونية، وتصن  إو أاستمارات ورقية 

 

 سلوب المعاينةأ

بل يتم بناء مؤشر الرقم القياسي ألسعار اإليجارات السكنية على  ،ال يتم سحب عينة من عقود اإليجارات الموثقة

ن أجميع عقود اإليجارات يجب  ن  أجميع العقود التي تم توثيقها خالل الشهر الفائت. ومن المعروف في إمارة أبوظبي 

 تكون موثقة وتجدد بشكل سنوي.

 

 طرق جمع البيانات

، حيث قامت بلدية أبوظبي بتزويد الربط اإللكترونيمباشرة من خالل  يتم سحب البيانات الخاصة ببرنامج توثيق بصورة

لحساب ومباشرة.  إلى قاعدة بيانات برنامج توثيق وسحب البياناتأبوظبي باسم مستخدم للولوج  -مركز اإلحصاء 

، وعند سحب البيانات يتم أوال تحديد الشهر الرقم القياسي الشهري ألسعار اإليجارات، يتم سحب البيانات شهريا  

 بمركز الخاصة البيانات قاعدة إلى" توثيق" بيانات قاعدةتتم عملية تنزيل الملفات من ووالسنة للبيانات المطلوبة. 

 .SPSS بيانات لىإ تصديرها خالل من وذلك بوظبي،أ حصاءاإل

 

 آلية تدقيق البيانات

العمليات الرئيسية للتدقيق  إن  . SPSSف ملعلى شكل  في بلدية أبوظبيسحب البيانات من برنامج توثيق  يتم

 :اآلتيةوتتم عمليات التدقيق حسب الخطوات  . SPSS برنامجوعمليات الحساب جميعها تتم من خالل 

 يتم اختيار الوحدات السكنية التي تستخدم "للسكن" فقط ،ألغراض حساب هذا المؤشر. 

 الوحيد الرقم على باالعتماد زالة العقود المكررةإ يتم UNIT_REG_NUM. 

  سنة واحدةانها تساوي يتم التأكد من فترة اإليجار. 

  البيانات تمثل فترة الدراسة أن من التأكديتم. 

  محل، مستودع، مكتب، معرض العقود التي تمثليتم حذف. 

 فلل لى "مجمع إالتي تكون "فلل متعددة الوحدات" تحول ” المباني“ 

  لى أبراجإالشقق دائما تكون ضمن األبراج، إذا أتت الشقق ضمن الفلل تحول. 

 " لى "فيال دوبلكس" ضمن فلل. إفيال دوبلكس" الموجودة ضمن بنايه تحول 

 ( والفلل تب1( والشقق تبدأ من )0التأكد من عدد غرف النوم لألستوديو )( 2( والدوبلكس تبدأ من )2دأ من). 

 إذا كانت استوديو 0لى إوتحويلها  ،خانات فارغة في متغيري عدد غرف النوم التأكد من أنه ال يوجد. 

  درهم 500000درهم والعقود التي يزيد قيمة إيجارها عن  3000يتم حذف العقود التي قيمة إيجارها أقل من  

  الدراسة( )شهرالحالي  الشهر باسمجديد يتم عمل متغير 

  الرقم الوحيد الخاص بكل مسكن سنة األساس باستخداميتم ربط ملف اإليجار للشهر الحالي مع.  

  األساس.يتم حذف البيانات غير الموجودة بملف 

  ن البيانات الجديدة غير أعند دمج ملف اإليجارات الشهري مع ملف الحساب )ملف األساس( التأكد من

حذف بيانات الشهر موجودة باألشهر السابقة )عند دمج بيانات اإليجارات قبل حساب المنسوب(، ويتم 

 .الجديد إذا كانت موجودة ببيانات األشهر السابقة
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  على كل شهر جديد وترك األشهر  2.0ويزيد على  0.4قل منسوبها السعري عن ييتم حذف العقود التي

 السابقة كما هي عليه.

 

 طريقة حساب المؤشرات

 آلية حساب مؤشر الرقم القياسي ألسعار اإليجارات السكنية:

 2020ملف يمثل فترة األساس، يغطي عام عداد إ. 

 .عمل ملف للشهر الحالي يحتوي قيمة اإليجار فقط ألغراض الربط 

 .ربط ملف أسعار المقارنة مع ملف أسعار األساس 

 .حذف البيانات الموجودة في فترة المقارنة وغير موجودة في فترة األساس بعد دمج الملفين 

 حذف جميع حاالت التكرار. 

 وب السعري، سعر المقارنة تقسيم سعر األساس.حساب المنس 

 .حساب الوسط الهندسي على مستوى المناطق المطلوبة 

 :عملية الحساب حسب المعادلة التالية 
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 )الفترة الحالية( tفي الفترة   iتمثل قيمة إيجار المسكن  RPitحيث أن: 

RPi0
 )الفترة السابقة( 0في الفترة iتمثل قيمة إيجار المسكن 

 

 تتم عملية حساب الرقم القياسي ألسعار اإليجارات السكنية على عدة مستويات:

   حسب نوع المبنى: مجمع فلل وأبراج وذلك من خالل بيانات الشهر فقط. شهريا 

  تراكميا  من شهر يناير وحتى الشهر الحالي على مستوى نوع المسكن، المنطقة، وعلى مستوى نوع

 المبنى.

 

 آلية حساب الحد األدنى والحد االعلى ألسعار اإليجارات:

ا والعليا لإليجارات في إمارة أبوظبي على مستوى المنطقة ونوع تتم عملية حساب متوسطات األسعار والحدود الدني

 المبنى )مجمعات فلل، أبراج( وعلى مستوى عدد غرف النوم بالمسكن، وذلك باالعتماد على الصيغة الرياضية التالية:

± 1.96 
𝜎

√𝑛
 𝑋 ̅ 

 % فترة ثقة لمتوسط أسعار اإليجارات. حيث تمثل:95تمثل هذه الصيغة 

 𝑋 ̅ متوسط سعر إيجار المسكن : 

σ اإلنحراف المعياري، وفي الحساب الفعلي للمشاهدات نستخدم :s    .التي تمثل االنحراف المعياري للعينة 

 𝑛 عدد المشاهدات : 

 %.95تمثل مستوى ثقة مقداره في التوزيع الطبيعي المعياري التي   𝑧: هي قيمة  1.96
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يسمى الحد  
𝜎

√𝑛
 الخطأ المعياري 

 1.96الحد األدنى لسعر اإليجار في فترة الثقة:   
𝜎

√𝑛
  𝑋 ̅ − 

 1.96الحد األعلى لسعر اإليجار في فترة الثقة:   
𝜎

√𝑛
  𝑋 ̅ + 

 

 )المؤشرات / اإلحصاءات( المخرجات

 يجارات السكنية ألشهر العام حسب المنطقة.األرقام القياسية الشهرية ألسعار اإل 

 يجارات السكنية ألشهر العام حسب نوع المبنى.اإل األرقام القياسية الشهرية ألسعار 

 .الرقم القياسي التراكمي ألسعار اإليجارات السكنية خالل الفترة التراكمية حسب المنطقة 

  الرقم القياسي التراكمي ألسعار اإليجارات السكنية وعدد العقود الموثقة خالل الفترة التراكمية حسب نوع

 الوحدة السكنية ونوع المبنى.

  (.100=2013حسب نوع المبنى ) 2020-2013األرقام القياسية ألسعار اإليجارات السكنية للفترة 

 .عدد العقود الموثقة خالل الفترة التراكمية حسب المنطقة الفرعية ونوع المبنى 

 .الرقم القياسي ألسعار اإليجارات السكنية خالل الفترة التراكمية حسب نوع الوحدة السكنية ونوع المبنى 

 .الرقم القياسي ألسعار اإليجارات السكنية خالل الفترة التراكمية حسب المنطقة الفرعية 

  متوسط السعر والحد األدنى واالعلى إليجار مسكن ضمن فيال حسب عدد غرف النوم وحسب المنطقة

 الفرعية خالل الفترة التراكمية.

 عدد غرف النوم وحسب المنطقة على إليجار مسكن ضمن برج حسب متوسط السعر والحد األدنى واأل

 الفرعية خالل الفترة التراكمية.

 
 

 البيانات إصداروقتية 

 بعد الشهر المرجعي. يوما   18هذا التقرير خالل  إصداريتم 

 

 أسلوب نشر البيانات

مؤشر الرقم القياسي ألسعار اإليجارات السكنية ينشر فقط للجهات الحكومية المعنية من خالل الملف المشترك 

 .أبوظبي والجهات الحكومية -بين مركز االحصاء

 

 

 

 
 

 

 

 






