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 ملدمة:

 

 يبببببت ممة مبببببة ال موىبببببة اأنببببب دامة يبببببت اأولىبببببة    ببببب  ا   بببببام   ببببب   امببببب     بببببا  ا ببببب  ا ى ت ليببببب  
 
 مظوبببببا

 
يلعبببببق العلبببببام ً ما

أمبب و  اأببدم للببدو   اأبب ار للببره العوبب     بب    ببا  الا ببجثوام ا مظببل لجيبب ىعاللطا بباا ايوى .ببةا هوببا   بب  م بباٌ 

  الاج وا ىةاال طالق اأشاميع الا جثوام.ة يت مخ لف اأ االا الاك صاًية 

 

     م ابعة  حرواا   عام ال حداا اأي  ة للطاع 
 
كىل صبللاهاا يبت مخ لبف  العلام  مصد لظذا وان ايوره شديدا

التي  طر   لياا مه ا  ة  ل   ورى مه والٌ بر امو البركل اللىا ب ي ع بعام العلباماا  م ابعة ال غي اا  اأولىة مماطم 

   ببب  ال ىا ببباا التبببي   ار بببا ب ظبببد ملبببدم  مشبببي م  اامة العبببدٌ يبببت  بببذا اأ ببباٌ   لبببً يبببت  طبببام 
 
البببذم  بببل   بببداًً ام يبببااا

     اأولىةاأن دامة يت ال يام   ال عا ن بين مخ لف  جظزة ايوي مىة الرامي  ل  ًاع ع لة ال موىة ا

 

 يابببدل الببببركل اللىا بببب ي ع ببببعام العلبببباماا  لبببب   ي بببباً م شببببراا  حصببببالىة  لام.ببببة م ويبببب ة  لبببب    ًا  النبببب ق العلببببامم 

هوا  يع ب   ًاة مظوة لبد ل اي ظباا اأعمىبة با خبا  اللبراماا الاك صباًية  اللطاع باأولىة   د ثغرة ال ىا اا يت  ذا 

 لىببد بىا ا بب  اأظ وببين بببال حلىالا الاك صبباًية  خحصببالىة اي اصببة ب حروبباا   ببعام العلبباماا    الشبب،ن اأ عللببة ذاببذا 

 مخ للةا ال ن  اا اأن ل لىة والٌ ا  اا اممىة 

 

العامة لإلحصا   ن  لبد   بذً النشبرة  لب  ال باحثين  اأخططبين  مراهبز ال حب ا  واابة اأظ وبين بالشب  ن   ينر الظىئة

 ن  يبب ن ال ىا بباا التببي  بب  ار ا الظىئببة يببت  ببذا اأ بباٌ بشببي  ً مم  ممبب ةل مالمنببة ال  وببامظل الاك صبباًية  لملببين 

    طلعاهالا م واشىة مع 

    

 اأ ام  هللا 

 

 

 الظىئة العامة لإلحصا 

  ا ف :   966114014138+

 هاب 3735  الر.اض 11481

 E-mail: Info@stats.gov.sa 
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 قاراثمنهجيت الرقم القياس ي ألسعار للع

 الوصف:
 

 لبب   الظىئببة العامبببة لإلحصببا  ب ببب اي  ال ىا بباا اأ عللببة ب، بببعام العلبباماا مبببه وببالٌ  اامة العببدٌ ذابببدل  رهىببق البببركل 

 ل  وىبببة اللصببب ى 
 
اللىا ببب ي ع بببعام العلببباماا   هبببذلً مبببه  جببب  ال عبببرل   ببب  مبببدى ال غيببب  يبببت   بببعام العلبببامااا   ةبببرا

يغطبي جوىبع اي  ا بق اأ عللبة بايوصبٌ    ب  ال ىا باا   بدكىلظا  حنباب  لظبذً ال ىا باا البد  بل  ظبع  ةبا  م يامب 

 الركل اللىا  يا

 

 ألاهداف:
 

 ي اً م شراا  حصالىة  لام.ة م ط مة  ل    ًا  الن ق العلامم باأولىة  

  العلامما د ثغرة ال ىا اا باللطاع 

 ال اا  باأ طل اا الد لىة  خكلىوىة  اأحلىة يت  ذا اي ا ق 

 

 يف:حعر 
 

 "  ًاة  حصالىة للىا  ال غي  الننبي يت   عام العلاماا بين ا   ين امم  ين "ا   :الركل اللىا  ي ع عام العلاماا 

 

 مصدر البياناث:
 

بع  اأصبدم الر ب ي  ي ل ايوصٌ      ال ىا اا الالامة يوناب الركل اللىا  ي للعلاماا مبه  اامة العبدٌ بصبل اا اأرجو

 باأولىةاالعلاماا  ال حىد ل ىا اا كطاع

 

 البياناث:طبيعت 

  لب    اامة العببدٌ ب   .ببد الظىئبة العامببة لإلحصببا  بال ىا باا ال لصببىلىة للوببدن اأوثلبة ليااببة اأمبباطم خًام.ببة 

 لعدً مه اأ غي اا  التبي  حلبم   بدال  ولىبة احجنباب  مكبا  اللىا بىة للعلباماا النبىمىة  ال  ام.بة 
 
 الا

  الزما ىةا

 جر.ببببت  لياببببا  2015 لببب   2012ت الظىئبببة   بببب  ال ىا ببباا   لىببببة للصبببللاا العلام.ببببة ل  ببب ا  مببببه  كبببد حصببببل  

ًما بببببة مبببببه ك ببببب  اأخ صبببببين بالظىئبببببة ل لىىوظبببببا  ال حلبببببم مبببببه مبببببدى مما ببببب  اا ل مبببببا    رهىبببببق البببببركل اللىا ببببب ي 

 ال الت:  ل  حديدللعلاماا ااا       ظ    لً 
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o   اأما  ةا مة   ا 

o  / ال وثى امن  ى ال غطىة 

o ال صنىفا 

o  (االننبىة )  وىااحناب   اان 

   الشو لىة:
 

 باأولىةاالركل اللىا  ي للعلاماا يوث  جوىع اأماطم خًام.ة 

 

   ا : مة  
 

  ا2014 ل  حديد  مة   ا  ل ي ن  ا  

 

 ال صنىف:
 

    مل نىة: ثالثة كطا اا ل  لنىل ال ىا اا حنق  مً  ا مه  اامة العدٌ  ل  

    ب تامه كطعة  مض  ىني   وامة  ىني  اىال  شلة   ىني: ي ي ن كطاع  -  

 مه كطعة  مض   امم   وامة   امم  معرض/مح   مرهز   امما    امم: ي ي ن كطاع  - ب

 ي ي ن مه  مض الزما ىةا اماعت:كطاع  - ا
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 (:الننبىة )  وىة  اان 
 

  صببببمف مببببه  صببببمال اأي  ببببة للببببركل اللىا بببب ي يببببت  ببببمة  ببببل حنبببباب   اان بمببببا     بببب  كىوببببة الصببببللاا العلام.ببببة ليبببب

 ا  ا 

 

   وىة الننبىة حنق اللطاع     من  ى اأولىة

 

هاا: دكىم ال ىا اا  ال حلم مه     جً 
 

 أا 
 
هاا  الا  ي ت:ي ل  دكىم ال ىا اا  ال حلم مه جً 

 ال ،هد مه ممطلىة ال ىا اا    عام  شو لى ااا 

 ل دكىم آلالىة  ثما   ولىاا خًواٌ  اأراجعة  اأعاي ة  النشرا ظع  دً مه ك ا د ا 

  العلاما ط ىم  جرا اا معاي ة الاو لا  يت   عام بعض    اع 

 العلاماا:حناب الركل اللىا  ي ع عام 
 

  للعلاماايت حناب الركل اللىا  ي  "ال  ي "تن خد  معاًلة:  
 

 wt   وىة الننبىة i الحت

 
 P1 النعر ايوالت k   ع العلام

 P0  عر  مة   ا 
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 الا  لاًة مه   الو الركل اللىا  ي ع عام العلاماا:
 

 

 مناا: اأ االا ين لاً مه بىا اا الركل اللىا  ي ع عام العلاماا يت العديد مه 

 مصد  حرواا   عام  صٌ  العلام.ةا 

  الر وىةاظاا ينا د يت ا خا  بعض اللراماا الاك صاًية الظامة مه ك   اي 

 كىا  ال غي اا يت   عام العلاماا بين ا  ة   ورىا 

  الا  وبببببباً   بببببب  بىا بببببباا الببببببركل اللىا بببببب ي ع ببببببعام العلبببببباماا يببببببت ال حلببببببىالا الاك صبببببباًية  خحصببببببالىة اي اصببببببة

 مخ للةاب حرواا   عام العلاماا  ال ن  اا اأن ل لىة والٌ ا  اا اممىة 

 لمو  الاك صاًمايع ب  م شر اك صاًم م.اًم لل ن   با 

 

 النشر:  
 

 

        ال الت:ي ل نشر بىا اا الركل اللىا  ي ع عام العلاماا     المح  

  نشبببر   بببالو البببركل اللىا ببب ي ع بببعام العلببباماا  ابببم م ا ىبببد محبببدًة  معلمبببة يبببت اأ كبببع الر ببب ي للظىئبببة العامبببة

 لإلحصا ا

  ا  واً اأ كع الر  ي للظىئةwww.stats.gov.sa هومصة نشر م وىة  مع ودةا 

  نشر   الو الركل اللىا  ي ع عام العلاماا  ب    ال  خ ال  اأخ للة  م اكع ال  اص  الاج واعت 

 

 

http://www.stats.gov.sa/
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 2017 - لثالثاالربع املالمح الرئيسيت لخحركاث الرقم القياس ي ألسعار العقاراث 

: الخغير الربع سنوي 
ً
 أوال

 

   يعبزى  لبً  م تغيب  يبذهر 2017 ثبانيالملام بة ببالربع  2017 لبثالثا   الركل اللىا  ي ع عام العلباماا للرببع سلل ي

  ل  ال غي اا التي طر ا     اللطا اا اأي  ة للركل اللىا  ي     المح  ال الت:

 نسب الانخفاض

 النن ة )%( اللطاع
  برا  صمال اأ ثرة:

 النن ة )%( الصمف

 1.0- كطعة  مض 1.0-   امم 
 

 الارجفاعنسب 

 النن ة )%( اللطاع
  برا  صمال اأ ثرة:

 النن ة )%( الصمف

 0.5 كطعة  مض 0.4  ىني
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: الخغير السنوي 
ً
 ثانيا

 

 بلغت ننبب    2016 لثالثاملام ة بالربع  2017 لثالثاس   الركل اللىا  ي ع عام العلاماا للربع 
 
  (%6.3)ا خلاظا

  يعزى  لً  ل  ال غي اا التي طر ا     اللطا اا اأي  ة للركل اللىا  ي     المح  ال الت:

 نسب الانخفاض

 النن ة )%( اللطاع
  برا  صمال اأ ثرة:

 النن ة )%( الصمف

  ىني

 

 

 

 

 5.4- كطعة  مض   5.4-

 4.2-  وامة  

 0.4- اىال 

 7.3- شلة 

 1.9- ب ت

 8.9- كطعة  مض   8.9-   امم 

 6.0- معرض / مح 

 0.8- امض اما ىة 0.8- اماعت
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 (1جدول )
     

Table (1) 

ألارقام القياسيت ألسعار العقاراث الربع 

 سنويت ونسب الخغير
   

Quarterly Real Estate Indices 

and percent change 
   

 Q.3 - 2017 100=2014  الربع الثالث – 2017       

الرقم القياس ي العام 

 والقطاعاث والاصناف

نسبت الخغير  من الربع الثالث 

 ألارقام القياسيت     إلى 7112

General index 

Sectors  &items 

Percent Change from  

Qtr.3  2017 to 

  Index Numbers 

 الربع الثالث الربع الثاني الربع الثالث انيالربع الث الربع الثالث

Q.3 2016 Q.2 2017 Q.3 2016 Q.2 2017 Q.3 2017 

 General index      84.9     84.9       90.7         0.0          6.3- القياس ي العام الرقم

 Residential 88.2 87.8 93.2 0.4 5.4- سكني

 Plot 88.2 87.8 93.2 0.5 5.4- كطعة  مض

 Building 93.4 94.2 97.5 0.9- 4.2-  وامة

 Villa 94.4 94.5 94.8 0.1- 0.4- اىال

 Apartment 85.6 85.8 92.4 0.2- 7.3- شلة

 House 96.6 96.8 98.4 0.2- 1.9- ب ت

 Commercial 77.6 78.4 85.2 1.0- 8.9- ججاري 

 Plot 77.5 78.3 85.1 1.0- 8.9- كطعة  مض

 Building 102.1 102.1 102.1 0.0 0.0  وامة

 Gallery / Shop 89.0 88.5 94.6 0.6 6.0- معرض / مح 

 Commercial Center 101.9 101.9 101.9 0.0 0.0 مرهز   امم 

  Agricultural 93.8 93.8 94.6 0.0 0.8- زراعي

 Agricultural Land 93.8 93.8 94.6 0.0 0.8- امض اما ىة
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 جدول  (2)

    

Table (2) 

سلسلت ألارقام القياسيت ألسعار 

   العقاراث باململكت

Series of Real Estate Indices in 

The Kingdom 

لثالربع الثا – 2017     2014=100 Q2017 -3 ا 

 السنت الربع ألاول  الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع املخوسط السنوي 

Annual average Qtr.4 Qtr.3 Qtr.2 Qtr.1 Year 

 General index         الرقم القياس ي العام

97.4 95.8 96.4 98.1 99.2 2015 

91.5 87.5 90.7 92.9 94.8 2016 

    84.9 84.9 85.5 2017 

 Residential         سكني

98.8 97.1 98.2 99.8 100.1 2015 

93.8 90.0 93.2 95.3 96.8 2016 

    88.2 87.8 87.6 2017 

 Plot         قطعت أرض

98.9 97.3 98.2 99.9 100.2 2015 

93.9 90.0 93.2 95.4 96.9 2016 

    88.2 87.8 87.6 2017 

 Building         عمارة

101.9 101.1 102.1 102.1 102.2 2015 

97.9 95.9 97.5 99.4 98.8 2016 

    93.4 94.2 95.1 2017 

 Villa          فيال

101.7 99.4 104.9 100.9 101.4 2015 

96.6 93.2 94.8 97.3 101.2 2016 

    94.4 94.5 92.5 2017 

 apartment         شقت

96.1 94.0 95.3 96.7 98.3 2015 

92.0 89.8 92.4 91.9 93.7 2016 

    85.6 85.8 86.8 2017 



  الرقم القياسي ألسعار العقارات النشرات 

13 

 جدول  (2)

    

Table (2) 

سلسلت ألارقام القياسيت ألسعار 

   العقاراث باململكت

Series of Real Estate Indices in 

The Kingdom 

لثالربع الثا – 2017     2014=100 Q2017 -3 ا 

 السنت الربع ألاول  الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع املخوسط السنوي 

Annual average Qtr.4 Qtr.3 Qtr.2 Qtr.1 Year 

 House         بيت

98.7 98.9 98.5 98.8 98.6 2015 

98.5 97.5 98.4 98.8 99.1 2016 

    96.6 96.8 96.9 2017 

 Commercial         ججاري 

94.5 93.0 92.9 94.7 97.5 2015 

86.4 81.7 85.2 88.0 90.8 2016 

    77.6 78.4 80.2 2017 

 Plot         قطعت أرض

94.5 93.0 92.8 94.7 97.5 2015 

86.3 81.6 85.1 88.0 90.7 2016 

    77.5 78.3 80.1 2017 

 Building         عمارة

100.5 101.8 100.0 100.0 100.0 2015 

102.0 102.1 102.1 102.0 101.8 2016 

    102.1 102.1 102.1 2017 

 Gallery / Shop         معرض / محل

95.4 93.3 93.5 96.1 98.7 2015 

93.5 91.5 94.6 92.6 95.2 2016 

    89.0 88.5 89.1 2017 

 Commercial Center         مركس ججاري 

102.7 102.8 103.1 102.7 102.5 2015 

102.0 101.9 101.9 102.0 102.0 2016 

    101.9 101.9 101.9 2017 
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 جدول  (2)

    

Table (2) 

سلسلت ألارقام القياسيت ألسعار 

   العقاراث باململكت

Series of Real Estate Indices in 

The Kingdom 

لثالربع الثا – 2017     2014=100 Q2017 -3 ا 

 السنت الربع ألاول  الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع املخوسط السنوي 

Annual average Qtr.4 Qtr.3 Qtr.2 Qtr.1 Year 

 Agricultural         زراعي

95.8 95.3 95.6 95.9 96.3 2015 

94.7 94.3 94.6 94.8 95.2 2016 

    93.8 93.8 94.0 2017 

 Agricultural Land         ارض زراعيت

95.8 95.3 95.6 95.9 96.3 2015 

94.7 94.3 94.6 94.8 95.2 2016 

    93.8 93.8 94.0 2017 
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 (3جدول )
    

Table (3) 

ألارقام القياسيت  ألسعار العقاراث على 

 مسخوى املناطق
   

Real Estate Indices for  

Regions 
   

 Q.3  2017 100=2014 7102 -لربع الثالث ا

 اململكت واملناطق الاداريت
 7112الرقم القياس ي للربع الثالث 

Kingdoom  &Regions 
 القطاع السراعي القطاع الخجاري  القطاع السكني الرقم العام

 Kingdom  93.8 77.6 88.2 84.9 اململكت

  Ar Riyad  129.2 69.4 91.7 81.8 الر.اض

ة اأىرمةمى  84.0 85.5 79.6 95.9  Makkah 

 Madinh  92.9 98.4 94.1 94.6 اأم مة اأديمة

 Eastern  95.3 89.2 87.3 88.1 الشركىة

 Al Qaseem  82.9 87.2 80.7 82.1 اللصىل

 Aseer  91.8 92.4 84.8 86.2  ني 

 Tabouk  100.4 87.2 81.4 84.1    ن

 Hail  97.5 81.0 83.9 84.3 حال 

 Jazan  83.4 82.3 79.2 80.3 جااان

 Al Baha  107.3 97.1 78.0 81.1 ال احة

 Al Jouf  110.9 83.0 82.7 86.7 اي  ل

 Najran  99.7 89.2 86.8 89.7   ران

 Northern    93.7 84.0 85.2 الشوالىة ايودً 
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        جدول  (4)

 

Table (4) 

وأصناف الرقم ألاهميت النسبيت لقطاعاث 

 القياس ي ألسعار العقاراث 

 The Relative Importance of The Sectors 

& items of Real Estate Prices 
 

2014=100 

 General index , Sectors & items ألاهميت النسبيت الرقم القياس ي العام والقطاعاث وألاصناف

 General index 100.0 الرقم القياس ي العام

 Residential 65.4 سكني

 Plot 62.2 كطعة  مض

 Building 0.03  وامة

 villa 0.4 اىال

 apartment 2.6 شلة

 House 0.2 ب ت

 Commercial 31.0 ججاري 

 Plot 30.9 كطعة  مض

 Building 0.003  وامة

 Gallery / Shop 0.1 معرض / مح 

 Commercial Center 0.1   امم  مرهز

  Agricultural 3.6 زراعي

 Agricultural Land 3.6 اما ىة امض
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