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ر  و مؤش ى ه رقم القياس ائى اذن ال حإحص  يوض
تخ دهما يس ين أح ين رقم بية ب ة النس دم المقارن

.كأساس للمقارنة

ف -1 التعري
ـام  باألرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النسبى  الرقم القياسى هو مؤشر احصائى يقيس التغيرالقياسية
ة اهرة معين ى ظ رأ عل ذي ط ة(ال ة ، قيم عر ، كمي ) س

ة معي رة زمني ون فت د يك ين ق اس مع ة أو بالنسبة ألس ن
اس حيث تؤخذ قيمة الظاهرمكاناً جغرافياً معيناً،  ة كأس

ى مى . لحساب الرقم القياس ت       ويس ان أو المكالوق
اس، ك ان االس ا الذي تنسب اليه الظاهرة بفترة او مك م

كان، يسمى الوقت او المكان الذى ننسبه الى فترة أو م
.  المقارنة
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ناء تصدر شهريا النشرة الشهرية لمتوسط اسعار التجزئة ألهم مواد الب 

).الخ ... خدمية –ادارية صناعية–سكنية(اسعار تكلفة المبانى 

ناء تصدر شهريا النشرة الشهرية لمتوسط اسعار التجزئة ألهم مواد الب 
ة والتى تتضمن اسعار أهم مواد البناء االكثر اهمية والتى توضح حرك

  0السعر شهريا
هريا يتم جمع اسعار مواد البناء تبعا لحركة السعر حيث تجمع بعضها ش

0والبعض االخر كل ثالث شهور 
 جمع االسعار من الشركات المنتجة لمواد البناء كال حسب طبيعةيتم 

0إنتاجها 
اء نتشمل احصاءات اسعار مواد البناء  حساب االرقام القياسية لمواد الب

 ود مواد ضمن نشرة االرقام القياسية ألسعار المنتجين حيث يتم وضع بن
 لدولىوخامات البناء فى االماكن المخصصة لها بالنشرة تبعا للتصنيف ا

ى تغير فللنشاط االقتصادى حيث يعبر التغير فى ارقامها القياسية عن ال
).الخ ... خدمية  –ادارية صناعية  –سكنية ( اسعار تكلفة المبانى 

يةالبناء واالرقام القياسإحصاءات اسعارمواد  - 2
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ةالبناء واالرقام القياسياسعار مواد أهداف إحصاءات – 3

إتخاذ القرارات  على أسس علمية سليمة مما رسم السياسات و
0يساعد فى تحقيق التنمية االقتصادية واإلجتماعية 

 دراسات الجدوى للمشروعات الهندسية  المختلفة  من واقع إعداد
  0تحليل االسعار

ة إلحتساب يستخدم االرقام القياسية ألسعار المنتجين كمرجعية رئيسي
 2005لسنة ) 5(فروق االسعار طبقا لالئحة التتنفيذية للقانون رقم 

2006لسنة  219الصادرة من وزير المالية برقم 
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تمسي واحد برقم ممثلة البناء وخامات مواد تجميع سيتم 
ً طب  المنتجين ألسعار القياسى الرقم إطار من اشتقاقه  قا

.)المعدلة السبير (    للرقم المستخدمة للمنهجية

مواد  المستقبلية إلنتاج مؤشر اسعارالخطة  - 4
البناء
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