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 مقدمت:
 

 يبببببت نمة نبببببل ال موىبببببل اإلانببببب  انل يبببببت اإلاوللبببببل    ببببب  ا   بببببهم   ببببب   هنببببب     بببببه  ا ببببب  ا ى ت لمببببب  
 
 نظوبببببه

 
يلعبببببق العلبببببهم ًوما

مبب ا واإلابب م للبب ف  واإلابب لر ل،ببرو العوبب   و بب  ألا ببه  الا ببجاوهم اإلا نظببل لجيبب ىعاللطه ببها ايوى .ببلا أوببه   بب  ن ببهه 

 والاج وه ىلاال طالق اإلاشهميع الا جاوهم.ل يت نخ لف اإلا هالا الاك صهًيل 

 

     ن هبعل  حركها   عهم ال ح اا اإلام  ل للطهع 
 
كىل صب،لههاه يبت نخ لبف  العلهم ومص ولظذا كهن ايورو ش ي ا

لتي  طر   لياه نه ل  ة  ل   فرى نه فاله بر هنا البركل اللىه ب ي ع بعهم العلبهماا ون هبعل ال غي اا ا اإلاوللل نمهطم 

   ببب  ال ىه بببها التبببي   لر بببه ب ظببب  نلببب م ونشبببم م واامة العببب ه يبببت  بببذا اإلا بببهه و لبببن يبببت  طبببهم 
 
البببذم  بببل   ببب اًً ام مبببهاا

     اإلاولللان  انل يت ال مهن  وال عهون بين نخ لف ألاجظزة ايوم نىل الراني  ل  ًلع ع لل ال موىل اإلا

 

وياببب ل الببببركل اللىه بببب ي ع ببببعهم العلببببهماا  لبببب   ي ببببهً ن شببببراا  حصببببهلىل  لهم.ببببل ن ويبببب ة  لبببب    ًا  النبببب ق العلببببهمم 

أوه ويع ب   ًاة نظول لب  ل اي ظبها اإلاعمىبل به خبه  اللبراماا الاك صبهًيل  اللطهع بهإلاوللل و   ثغرة ال ىه ها يت  ذا 

،ىبب  بىه ه بب  اإلاظ وببين بببهل حلىالا الاك صببهًيل وؤلاحصببهلىل اي هصببل ب حركببها   ببعهم العلببهماا و  الشبب،ن اإلا عللببل ذاببذا 

 نخ ل،لاوال ن  اا اإلان ل لىل فاله ل  اا انمىل 

 

العهنل لإلحصه   ن  لب    بذً النشبرة  لب  ال بهحاين واإلاخططبين ونراأبز ال حب ا وكهلبل اإلاظ وبين بهلشب ون  وينر الظىئل

ن  مبب ن ال ىه ببها التببي  بب  لر ه الظىئببل يببت  ببذا اإلا ببهه بشببم  ًومم ونمبب ةل نالننببل ال  وببهنظل الاك صببهًيل  لنلببين  

    طلعههالاون وهشىل نع 

    

 اإلا لم وهللا 

 

 

  الظىئل العهنل لإلحصه

  ه ف :   966114014138+

 واب 3735  الر.هض 11481

 E-mail: Info@stats.gov.sa 
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 قاراتمنهجية الرقم القياسي ألسعار للع

 الىصف:
 

 لبب   الظىئببل العهنبببل لإلحصببه  ب ببب لي  ال ىه ببها اإلا عللببل ب، بببعهم العلببهماا نبببه فبباله واامة العبب ه ذاببب ل  رأىببق البببركل 

 ل  وىبببل اللصببب ى 
 
اللىه ببب ي ع بببعهم العلبببهماا  وأبببذلن نبببه  جببب  ال عبببرل   ببب  نببب ى ال غيببب  يبببت   بببعهم العلبببهمااا و ةبببرا

يغطبي جوىبع اي  ا بق اإلا عللبل بهيوصب ه   ب  ال ىه بها و ب كىلظه وحنبهب  لظبذً ال ىه بها للب   بل وظبع  ةبه  ن مهنب 

 الركل اللىه  يا

 

 األهداف:
 

 ي هً ن شراا  حصهلىل  لهم.ل ن ط مة  ل    ًا  الن ق العلهمم بهإلاوللل  

  العلهمما   ثغرة ال ىه ها بهللطهع 

 ال له  بهإلا طل ها ال ولىل وؤلاكلىوىل واإلاحلىل يت  ذا اي ه ق 

 

 يف:تعر
 

 "  ًاة  حصهلىل للىه  ال غي  الننبي يت   عهم العلهماا بين ل   ين انم  ين "ا   :الركل اللىه  ي ع عهم العلهماا 

 

 مصدر البيانات:
 

بع واإلاصب م الر ب ي  ي ل ايوص ه     ال ىه ها الالانل يونهب الركل اللىه  ي للعلهماا نبه واامة العب ه بصب، اه اإلارجو

 بهإلاولللاالعلهماا  ال حى  ل ىه ها كطهع

 

 البيانات:طبيعة 
 

  لب   واامة العبب ه ب  و.بب  الظىئبل العهنببل لإلحصببه  بهل ىه بها ال ،صببىلىل للوبب ن اإلاوالبل لمهلببل اإلامببهطم ؤلاًام.ببل 

 لع ً نه اإلا غي اا والتبي  حلبم   ب ال  ولىبل احجنبهب ألامكبه  اللىه بىل للعلبهماا النبلمىل وال  هم.بل 
 
ولله

 والزما ىلا

 و جر.ببببت  لياببببه  2015 لببب   2012لت الظىئبببل   بببب  ال ىه بببها ألاولىببببل للصببب،لها العلهم.ببببل ل  ببب ا  نببببه وكببب  حصبببب

ًما بببببل نبببببه ك ببببب  اإلاخ صبببببين بهلظىئبببببل ل لىىوظبببببه وال حلبببببم نبببببه نببببب ى نمه ببببب  اه ل مبببببه  و رأىبببببق البببببركل اللىه ببببب ي 

 ال هلت:  ل  ح ي للعلهماا ااا  و    ظ    لن 
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o   اإلامه  لا مل ألا ه 

o / ال واى ا نن  ى ال غطىل 

o ال صنىفا 

o  (االننبىل )ألا وىهاحنهب ألاواان 

 

  الشمىليت:
 

 بهإلاولللاالركل اللىه  ي للعلهماا يوا  جوىع اإلامهطم ؤلاًام.ل 

 

 األساس:سىت  
 

  ا2014 ل  ح ي   مل ألا ه  ل م ن  ه  

 

 التصىيف:
 

    مل نىل: ثالثل كطه ها ل  لنىل ال ىه ها حنق ومًو ه نه واامة الع ه  ل  

   وب تانه كطعل  مض  لني   وهمة  لني  لىال  شلل   لني: ي م ن كطهع  -  

 نه كطعل  مض   همم   وهمة   همم  نعرض/نح  ونرأز   همما    همم: ي م ن كطهع  - ب

 ي م ن نه ألامض الزما ىلا اماعت:كطهع  - ا
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 (:الىسبيت )األهميتاألوزان 
 

لمبببب  صببببمف نببببه ألاصببببمهل اإلام  ببببل للببببركل اللىه بببب ي يببببت  ببببمل  ببببل حنببببهب ألاواان بمببببه     بببب  كىوببببل الصبببب،لها العلهم.ببببل 

 األا ه 

 

 ألا وىل الننبىل حنق اللطهع     نن  ى اإلاوللل

 

 

   جىدتها:تدقيق البياواث والتحقق مه 
 

 إلاه 
 
هاه ولله  ي ت:ي ل   كىم ال ىه ها وال حلم نه جً 

 ال ،أ  نه نمطلىل ال ىه ها وألا عهم وشو لى اها 

  ال  كىم آلالىل  ثمه   ولىها ؤلاًفهه واإلاراجعل واإلاعهي ل والنشراوظع   ً نه ك ا   

  العلهما ط ىم  جرا اا نعهي ل الاف ،ه  يت   عهم بعض    اع 

 العقاراث:حساب الرقم القياسي ألسعار 
 

  للعلهماايت حنهب الركل اللىه  ي  "ال  ي "تن خ   نعهًلل:  
 

 wt ألا وىل الننبىل i الحت

 

 P1 النعر ايوهلت k   ع العلهم

 P0  عر  مل ألا ه 
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 االستفادة مه وتائج الرقم القياسي ألسعار العقاراث:
 
 

 نناه: اإلا هالا ين ،هً نه بىه ها الركل اللىه  ي ع عهم العلهماا يت الع ي  نه 

 مص   حركها   عهم ألاص ه العلهم.لا 

    الر وىلااي ظها ينه   يت ا خه  بعض اللراماا الاك صهًيل الظهنل نه ك 

 كىه  ال غي اا يت   عهم العلهماا بين ل  ة و فرىا 

  الا  وببببببهً   بببببب  بىه ببببببها الببببببركل اللىه بببببب ي ع ببببببعهم العلببببببهماا يببببببت ال حلببببببىالا الاك صببببببهًيل وؤلاحصببببببهلىل اي هصببببببل

 نخ ل،لاب حركها   عهم العلهماا وال ن  اا اإلان ل لىل فاله ل  اا انمىل 

    بهلمو  الاك صهًما يع ب  ن شر اك صهًم م.هًم لل ن 

 

 الىشر:  
 
 

        ال هلت:ي ل نشر بىه ها الركل اللىه  ي ع عهم العلهماا     المح  

  نشبببر   بببهلا البببركل اللىه ببب ي ع بببعهم العلبببهماا ولبببم ن ا ىببب  نحببب ًة ونعلمبببل يبببت اإلا كبببع الر ببب ي للظىئبببل العهنبببل

 لإلحصه ا

  ا  وهً اإلا كع الر  ي للظىئلwww.stats.gov.sa أومصل نشر م وىل ونع و ةا 

  نشر   هلا الركل اللىه  ي ع عهم العلهماا  ب  و هل  ؤلا ال  اإلاخ ل،ل ون اكع ال  اص  الاج وهعت 

 

 

http://www.stats.gov.sa/
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 المالمح الرئيسيت لتحركاث الرقم القياسي ألسعار العقاراث 

 2017 -الربع االول 

 أوالً: التغير الربع سىىي
 

 بلغبببت ننبببب    2016 الراببببعنلهم بببل ببببهلربع  2017 ألاوه   البببركل اللىه ببب ي ع بببعهم العلبببهماا للرببببع سببب 
 
%  2.3ا خ،هظبببه

 ويعزى  لن  ل  ال غي اا التي طر ا     اللطه ها اإلام  ل للركل اللىه  ي     المح  ال هلت:

 وسب الاهخفاض

 )%( النن ل اللطهع
  برا ألاصمهل اإلا ثرة:

 )%( النن ل الصمف

  لني

 

 

 

 

-2.6 

 

 

 

 

 2.6- كطعل  مض  

 0.9-  وهمة  

 0.7- لىال 

 3.4- شلل 

 0.6- ب ت

   همم 

 

-1.8 

 

 1.8- كطعل  مض

 2.6- نعرض / نح 

 0.3- امض اما ىل 0.3- اماعت
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 ثاوياً: التغير السىىي
 

 بلغبببت ننبببب   2016  ألاوه نلهم بببل ببببهلربع  2017 ألاوه  سببب   البببركل اللىه ببب ي ع بببعهم العلبببهماا للرببببع
 
%  9.9ا خ،هظبببه

 ويعزى  لن  ل  ال غي اا التي طر ا     اللطه ها اإلام  ل للركل اللىه  ي     المح  ال هلت:

 وسب الاهخفاض

 )%( النن ل اللطهع
  برا ألاصمهل اإلا ثرة:

 )%( النن ل الصمف

  لني

 

 

 

 

 9.6- كطعل  مض   9.5-

 3.8-  وهمة  

 8.6- لىال 

 7.5- شلل 

 2.2- ب ت  

 11.7-   همم 

 

 

 11.7- كطعل  مض  

 6.4- نعرض / نح  

 0.1- نرأز   همم 

 1.3- امض اما ىل 1.3- اماعت
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 الجداول
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 (1جدول )
 

 

  

    
Table (1) 

لعقاراث األارقام القياسيت ألسعار 

 الربع سىويت ووسب التغير
    

Quarterly Real Estate 

Indices and percent change 
    

الاوه الربع  – 2017  2014=100 Q.1 - 2017 

الرقم القياس ي 

العام والقطاعاث 

 والاصىاف

وسبت التغير  مً الربع 

 إلى 2017 ألاول 
  ألارقام القياسيت     

General index , 

Sectors & items 

      Percent  Change to    

Qtr.1    2017 
    Index Numbers 

 الربع

 ألاول 

 الربع 

 الرابع
  

الربع 

 ألاول 

الربع 

 الرابع

الربع 

 ألاول 

Qtr.1  

2016 

Qtr.4  

2016 
  

Qtr.1  

2016 

Qtr.4  

2016 

Qtr.1  

2017  

 General index 85.5 87.5 94.8   2.3- 9.9- الرقم القياس ي العام

 Residential 87.6 90.0 96.8   2.6- 9.5-  لني

 Plot 87.6 90.0 96.9   2.6- 9.6- كطعل  مض

 Building 95.1 95.9 98.8   0.9- 3.8-  وهمة

 Villa 92.5 93.2 101.2   0.7- 8.6- لىال

 Apartment 86.8 89.8 93.7   3.4- 7.5- شلل

 House 96.9 97.5 99.1   0.6- 2.2- ب ت

 Commercial 80.2 81.7 90.8   1.8- 11.7-   همم 

 Plot 80.1 81.6 90.7   1.8- 11.7- كطعل  مض

 Building 102.1 102.1 101.8   0.0 0.3  وهمة

 Gallery / Shop 89.1 91.5 95.2   2.6- 6.4- نعرض / نح 

 101.9 101.9 102.0   0.0 0.1- نرأز   همم 
Commercial 

Center 

  Agricultural 94.0 94.3 95.2   0.3- 1.3- زراعي

 Agricultural Land 94.0 94.3 95.2   0.3- 1.3- امض اما ىل
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  (2جدول )

 
 

 
 

Table (2) 

سلسلت ألارقام القياسيت ألسعار 

 باململكتالعقاراث 

  Series of Real Estate Indices 

Quarterly in The Kingdom 

 

 

 

 

 

 2017 - ألاوه الربع 

 

2014=100 Q. 1 - 2017 

 املتوسط السىوي 
الربع 

 الرابع

الربع 

 الثالث

الربع 

 الثاوي

الربع 

 ألاول 
 السىت

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

الرقم القياس ي 

 العام
        General index 

97.4 95.8 96.4 98.1 99.2 2015 

91.5 87.5 90.7 92.9 94.8 2016 

    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 

    87.6 2017 

 Plot         كطعل  مض

98.9 97.3 98.2 99.9 100.2 2015 

93.9 90.0 93.2 95.4 96.9 2016 

    87.6 2017 

 Building          وهمة

101.9 101.1 102.1 102.1 102.2 2015 

97.9 95.9 97.5 99.4 98.8 2016 

    95.1 2017 

 Villa          لىال

101.7 99.4 104.9 100.9 101.4 2015 

96.6 93.2 94.8 97.3 101.2 2016 

    92.5 2017 

 apartment         شلل

96.1 94.0 95.3 96.7 98.3 2015 

92.0 89.8 92.4 91.9 93.7 2016 

    86.8 2017 
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  (2جدول )

 
 

 
 

Table (2) 

سلسلت ألارقام القياسيت ألسعار 

 باململكتالعقاراث 

  Series of Real Estate Indices 

Quarterly in The Kingdom 

 

 

 

 

 

 2017 - ألاوه الربع 

 

2014=100 Q. 1 - 2017 

 املتوسط السىوي 
الربع 

 الرابع

الربع 

 الثالث

الربع 

 الثاوي

الربع 

 ألاول 
 السىت

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

 House         ب ت

98.7 98.9 98.5 98.8 98.6 2015 

98.5 97.5 98.4 98.8 99.1 2016 

    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 

    80.2 2017 

 Plot         كطعل  مض

94.5 93.0 92.8 94.7 97.5 2015 

86.3 81.6 85.1 88.0 90.7 2016 

    80.1 2017 

 Building          وهمة

100.5 101.8 100.0 100.0 100.0 2015 

102.0 102.1 102.1 102.0 101.8 2016 

    102.1 2017 

 Gallery / Shop         نعرض / نح 

95.4 93.3 93.5 96.1 98.7 2015 

93.5 91.5 94.6 92.6 95.2 2016 

    89.1 2017 

 Commercial Center         نرأز   همم 

102.7 102.8 103.1 102.7 102.5 2015 

102.0 101.9 101.9 102.0 102.0 2016 

    101.9 2017 
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  (2جدول )

 
 

 
 

Table (2) 

سلسلت ألارقام القياسيت ألسعار 

 باململكتالعقاراث 

  Series of Real Estate Indices 

Quarterly in The Kingdom 

 

 

 

 

 

 2017 - ألاوه الربع 

 

2014=100 Q. 1 - 2017 

 املتوسط السىوي 
الربع 

 الرابع

الربع 

 الثالث

الربع 

 الثاوي

الربع 

 ألاول 
 السىت

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 

    94.0 2017 

 Agricultural Land         امض اما ىل

95.8 95.3 95.6 95.9 96.3 2015 

94.7 94.3 94.6 94.8 95.2 2016 

    94.0 2017 
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 (3جدول )
 

 

  

  
Table (3) 

ألارقام القياسيت  ألسعار العقاراث 

 على مستوى املىاطق
  

 

Real Estate Indices for  

Regions 
   

 2017 - الاوه الربع 
 

    2014=100         Q. 1 - 2017 

ململكت واملىاطق ا

 الاداريت

 2017 الاول الرقم القياس ي للربع 

Regions   &Kingdom  الرقم

 العام

القطاع 

 السكني

القطاع 

 التجاري 

القطاع 

 السراعي

 Kingdom  94.0 80.2 87.6 85.5 اململكت

  Ar Riyad  129.2 74.5 89.7 83.1 الرياض

 Makkah  95.8 80.4 85.3 84.1 مكت املكرمت

 Madinh  93.3 98.9 94.6 95.1 املدًىت املىورة

 Eastern  93.9 88.6 88.7 88.8 الشرقيت

 Al Qaseem  82.8 88.3 81.4 82.9 القصيم

 Aseer  92.0 95.3 84.5 86.3 عسير

 Tabouk  101.0 86.2 83.4 85.2 جبوك

 Hail  98.4 83.1 84.9 85.5 حائل

 Jazan  83.4 79.6 88.4 85.7 جازان

 Al Baha  107.3 97.1 77.2 80.4 الباحت

 Al Jouf  110.7 83.6 82.1 86.3 الجوف

 Najran  99.6 87.7 87.9 90.2 هجران

 Northern    92.9 86.0 86.8 الحدود الشماليت
 

 



  م القياسي ألسعار العقاراثالرق الىشراث 

16 

 

 

 

   

 

 

  

 Table (4)                                                                        جدول  (4)

ألاهميت اليسبيت لقطاعاث وأصىاف الرقم 

  القياس ي ألسعار العقاراث 

 

The Relative Importance of The Sectors & 

items of Real Estate Prices 

 

2014=100 

الرقم القياس ي العام والقطاعاث 

 وألاصىاف
 General index , Sectors & items ألاهميت اليسبيت

 General index 100.0 الرقم القياس ي العام

 Residential 65.4 سكني

 Plot 62.2 كطعل  مض

 Building 0.03  وهمة

 villa 0.4 لىال

 apartment 2.6 شلل

 House 0.2 ب ت

 Commercial 31.0 ججاري 

 Plot 30.9 كطعل  مض

 Building 0.003  وهمة

 Gallery / Shop 0.1 نعرض / نح 

 Commercial Center 0.1 نرأز   همم 

 Agrarian 3.6 زراعي

 Agrarian Land 3.6 امض اما ىل
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