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 ملدمة:

 

 يبببببت ممة مبببببة ال موىبببببة اأنببببب دامة يبببببت اأولىبببببة    ببببب  ا   بببببهم   ببببب   همببببب     بببببه  ا ببببب  ا ى ت ليببببب  
 
 مظوبببببه

 
يلعبببببق العلبببببهم ً ما

مبب ا  اأببدم للببدف   اأبب لر ل،ببرو العوبب     بب    ببه  اللطه ببها ايوى .ببةا هوببه   بب  ملببهٌ مظببث لر بب ىع   ببر وهم اأ

   ج وه ىةاال طالق اأشهميع   ر وهم.ة يت مخ لف األهالا  ك صهًية 

 

     م هبعة  حروها   عهم ال حداا اأي  ة للطهع العلهم  مصد كىث صب،لههاه يبت مخ لبف 
 
 لظذا وهن ايورو شديدا

لتي  طر   لياه مه ل  ة  ل   فرى مه فالٌ بر هما البركث اللىه ب ي ع بعهم العلبهماا  م هبعة ال غي اا ا اأولىة ممهطم 

   ببب  ال ىه بببها التبببي   لر بببه بلظبببد ملبببدم  مشبببي م  اامة العبببدٌ يبببت  بببذا األبببهٌ   لبببً يبببت  طبببهم 
 
البببذم  بببث   بببداًً ام يبببهاا

     اأولىةان دامة يت ال يهم   ال عه ن بين مخ لف  جظزة ايوي مىة الرامي  ل  ًلع ع لة ال موىة اأ

 

 يابببدل الببببركث اللىه بببب ي ع ببببعهم العلببببهماا  لبببب   يلببببهً م شببببراا  حصببببهلىة  لهم.ببببة م ويبببب ة  لبببب    ًا  النبببب ق العلببببهمم 

بهأولىة   د ثغرة ال ىه ها يت  ذا اللطهع  هوه  يع ب   ًاة مظوة لبد ث اي ظبها اأعمىبة به خبه  اللبراماا  ك صبهًية 

،ىببد بىه ه بب  اأظ وببين بببهل حلىالا  ك صببهًية  خحصببهلىة اي هصببة ب حروببها   ببعهم العلببهماا اأ عللببة ذاببذا الشبب ن    

  ال ن  اا اأن ل لىة فالٌ ل  اا اممىة مخ ل،ةا

 

 ينر الظىئة العهمة لإلحصه   ن  لبد   بذً النشبرة  لب  ال بهح ين  اأخططبين  مراهبز ال حب ا  وهلبة اأظ وبين بهلشب  ن 

ن  يبب ن ال ىه ببها التببي  بب  لر ه الظىئببة يببت  ببذا األببهٌ بشببي  ً مم  ممبب ةث مالمنببة ال  وببهمظث  ك صببهًية  لملببين  

  م وهشىة مع  طلعههاثا 

    

 اأ لم  هللا 

 

 

 الظىئة العهمة لإلحصه 

  ه ف :   966114014138+

 واب 3735  الر.هض 11481

 E-mail: Info@stats.gov.sa 
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 اراثمنهجيت الرقم القياس ي ألسعار للعق

 الوصف:

 لبب   الظىئببة العهمبببة لإلحصببه  ب ببب لي  ال ىه ببها اأ عللببة ب  بببعهم العلببهماا مبببه فببالٌ  اامة العببدٌ ذابببدل  رهىببق البببركث 

 ل  وىبببة اللصببب ى 
 
اللىه ببب ي ع بببعهم العلبببهماا   هبببذلً مبببه  جببب  ال عبببرل   ببب  مبببدى ال غيببب  يبببت   بببعهم العلبببهمااا   ةبببرا

غطبي جوىبع اي  ا بق اأ عللبة بهيوصبٌ    ب  ال ىه بها   بدكىلظه  حنبهب لظبذً ال ىه بها للبد  بث  ظبع  ةبه  م يهمب   

 الركث اللىه  يا

 

 ألاهداف:

 

 يلهً م شراا  حصهلىة  لهم.ة م ط مة  ل    ًا  الن ق العلهمم بهأولىة  

 د ثغرة ال ىه ها بهللطهع العلهمما  

 ال له  بهأ طل ها الد لىة  خكلىوىة  اأحلىة يت  ذا اي ه ق 

 

 :حعريف

 الركث اللىه  ي ع عهم العلهماا   : "  ًاة  حصهلىة للىه  ال غي  الننبي يت   عهم العلهماا بين ل   ين امم  ين "ا

 

 مصدر البياناث:

بع  اأصبدم الر ب ي  ي ث ايوصٌ      ال ىه ها الالامة يونهب الركث اللىه  ي للعلهماا مبه  اامة العبدٌ بصب، اه اأرجو

 لهماا بهأولىةاال حىد ل ىه ها كطهع الع

 

 طبيعت البياناث:

  لب    اامة العببدٌ ب   .ببد الظىئبة العهمببة لإلحصببه  بهل ىه بها ال ،صببىلىة للوببدن اأو لبة ليهلببة اأمببهطم خًام.ببة 

 لعدً مه اأ غي اا  التبي  حلبم   بدال  ولىبة احرنبهب  مكبه  اللىه بىة للعلبهماا النبىمىة  ال لهم.بة 
 
 لله

  الزما ىةا

 جر.ببب   ليابببه  2102 لببب   2102ظىئبببة   ببب  ال ىه بببها   لىبببة للصببب،لها العلهم.بببة ل  ببب ا  مبببه  كبببد حصبببل  ال  

ًما بببببة مبببببه ك ببببب  اأخ صبببببين بهلظىئبببببة ل لىىوظبببببه  ال حلبببببم مبببببه مبببببدى ممه ببببب  اه ل مبببببه    رهىبببببق البببببركث اللىه ببببب ي 

 للعلهماا ااا       ظ    لً  ث  حديد ال هلت:
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o مة   ه  اأمه  ةا  

o ى امن  ى ال غطىة / ال و  

o ال صنىفا 

o حنهب   اان )  وىها الننبىة(ا 

 

   الشو لىة:

 الركث اللىه  ي للعلهماا يو   جوىع اأمهطم خًام.ة بهأولىةا

 

  مة   ه : 

 ا 2014 ث  حديد  مة   ه  ل ي ن  ه  

 

 ال صنىف:

  ث  لنىث ال ىه ها حنق  مً  ه مه  اامة العدٌ  ل  ثالثة كطه ها مل نىة:  

  ىني: ي ي ن مه كطعة  مض  ىني   وهمة  ىني  لىال  شلة  ب  ا كطهع  -  

 كطهع  لهمم: ي ي ن مه كطعة  مض  لهمم   وهمة  لهمم  معرض/مح   مرهز  لهمما  - ب

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

   ه اهل اأي  ة للركث اللىه  ي يت  مةه  صم ث حنهب   اان بمه       كىوة الص،لها العلهم.ة لي  صمف م

 

هاه:    دكىم ال ىه ها  ال حلم مه جً 

 أه ي ت:
 
هاه  لله  ي ث  دكىم ال ىه ها  ال حلم مه جً 

 ال  هد مه ممطلىة ال ىه ها    عهم  شو لى اها 

 لىة  ثمه   ولىها خًفهٌ  اأراجعة  اأعهي ة  النشرا ظع  دً مه ك ا د ال دكىم آلا 

 ط ىم  جرا اا معهي ة  ف ،ه  يت   عهم بعض    اع العلهما  

 

 حنهب الركث اللىه  ي ع عهم العلهماا:

 تن خد  معهًلة "ال  ي " يت حنهب الركث اللىه  ي للعلهماا:  

 

 

 

   وىة الننبىة حنق اللطهع     من  ى اأولىة

 

 wt   وىة الننبىة i الحت

 
 P1 هلتالنعر ايو k   ع العلهم

 P0  عر  مة   ه 
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    ،هًة مه   هلا الركث اللىه  ي ع عهم العلهماا:

 

  ن ،هً مه بىه ها الركث اللىه  ي ع عهم العلهماا يت العديد مه األهالا  مناه:

 مصد  حروها   عهم  صٌ  العلهم.ةا 

  وىةا نه د يت ا خه  بعض اللراماا  ك صهًية الظهمة مه ك   اي ظها الر 

 كىه  ال غي اا يت   عهم العلهماا بين ل  ة   فرىا 

  وببببببهً   بببببب  بىه ببببببها الببببببركث اللىه بببببب ي ع ببببببعهم العلببببببهماا يببببببت ال حلببببببىالا  ك صببببببهًية  خحصببببببهلىة اي هصببببببة   

 ب حروها   عهم العلهماا  ال ن  اا اأن ل لىة فالٌ ل  اا اممىة مخ ل،ةا

    ك صهًما ع ب  م شر اك صهًم م.هًم لل ن   بهلمو 

 

 النشر:  

 

        ي ث نشر بىه ها الركث اللىه  ي ع عهم العلهماا     المح  ال هلت:

  نشبببر   بببهلا البببركث اللىه ببب ي ع بببعهم العلبببهماا  لبببم م ا ىبببد محبببدًة  معلمبببة يبببت اأ كبببع الر ببب ي للظىئبببة العهمبببة

 لإلحصه ا

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

  نشر   هلا الركث اللىه  ي ع عهم العلهماا  ب    هل  خ ال  اأخ ل،ة  م اكع ال  اص   ج وهعت 

 ملع ال لهم.ر  ل  اي ظها  اا العالكةا 

 

 

http://www.stats.gov.sa/
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 2017 -لربع الرابع ااأالمح الرل نىة ل حروها الركث اللىه  ي ع عهم العلهماا 

 

: ال غي  الربع  م م  
 
  ال

 

 بلغبب  ننببب    2017ملهم ببة بببهلربع ال هلبب   2017سبب   الببركث اللىه بب ي ع ببعهم العلببهماا للربببع الرابببع 
 
%  0.3ا خ،هظببه

  يعزى  لً  ل  ال غي اا التي طر ا     اللطه ها اأي  ة للركث اللىه  ي     المح  ال هلت:

 

 ننق   خ،هض

   

 

 

 ل اأ ثرة: برا  صمه النن ة % اللطهع

 النن ة % الصمف

 0.2- كطعة  مض   0.2-  ىني

 1.3- لىال 

 0.1- شلة 

 0.4- ب   

 0.7- كطعة  مض    0.7-  لهمم 

 0.5- مرهز  لهمم 

 0.1- امض اما ىة  0.1- اماعت
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: ال غي  النم م 
 
 ثه ىه

 

 بلغبب  ننببب   2016 ملهم ببة بببهلربع الرابببع  2017سبب   الببركث اللىه بب ي ع ببعهم العلببهماا للربببع الرابببع 
 
%  3.2ا خ،هظببه

  يعزى  لً  ل  ال غي اا التي طر ا     اللطه ها اأي  ة للركث اللىه  ي     المح  ال هلت:

 

 ننق   خ،هض

 

 

  

 

 

 

 

  برا  صمهل اأ ثرة: % النن ة اللطهع

 النن ة % الصمف

 2.1- كطعة  مض   2.2-  ىني

 2.6-  وهمة  

 4.8- شلة 

 1.4- ب   

 5.7- كطعة  مض   5.7-  لهمم 

 2.5- معرض / مح  

 0.5- مرهز  لهمم 

 0.6- امض اما ىة 0.6- اماعت
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 ٌ  اي دا 
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 (1جدول )
     

Table (1) 

ألارقام القياسيت ألسعار العقاراث الربع 

 سنويت ونسب الخغير
   

Quarterly Real Estate Indices and 

percent change 
   

 Q.4 - 2017 100=2014  الربع الرابع – 2017       

الرقم القياس ي العام 

 والقطاعاث والاصناف

نسبت الخغير  من الربع 

 ألارقام القياسيت     إلى 7112الرابع 

General index Sectors 

 &items 

Percent Change from  

Qtr.4  2017 to 

  Index Numbers 

 الربع الرابع الربع الثالث الربع الرابع الربع الثالث الربع الرابع

Q.4 2016 Q.3 2017 Q.4 2016 Q.3 2017 Q.4 2017 

 General index 84.6 84.9  87.5 0.3- 3.2- القياس ي العام الرقم

 Residential 88.0 88.2  90.0 0.2- 2.2- سكني

 Plot 88.1 88.2  90.0 0.2- 2.1- كطعة  مض

 Building 93.5 93.4  95.9 0.1  2.6-  وهمة

 Villa 93.2 94.4  93.2 1.3- 0.0  لىال

 Apartment 85.5 85.6  89.8 0.1- 4.8- شلة

 House 96.1 96.6  97.5 0.4- 1.4- ب  

 Commercial 77.1 77.6 81.7 0.7- 5.7- ججاري 

 Plot 77.0 77.5  81.6  0.7- 5.7- كطعة  مض

 Building 102.1 102.1 102.1 0.0  0.0   وهمة

 Gallery / Shop 89.3  89.0  91.5  0.3  2.5- معرض / مح 

 Commercial Center 101.4 101.9 101.9 0.5- 0.5- مرهز  لهمم 

  Agricultural 93.7  93.8 94.3 0.1- 0.6- زراعي

 Agricultural Land 93.7  93.8  94.3 0.1-  0.6- 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 
  

 Q. 4- 2017 100=2014  الربع الرابع – 2017

 السنت الربع ألاول  لربع الثانيا الربع الثالث الربع الرابع املخوسط السنوي 

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

 General index         اللىه  ي العه  الركث

97.4 95.8 96.4 98.1 99.2 2015 

91.5 87.5 90.7 92.9 94.8 2016 

85.0 84.6 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 

87.9 88.0 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 

87.9 88.1 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 

94.0 93.5 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 

93.7 93.2 94.4 94.5 92.5 2017 
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 جدول  (2)

    

Table (2) 

سلسلت ألارقام القياسيت ألسعار العقاراث 

 باململكت

  Series of Real Estate Indices in The 

Kingdom 
  

 Q. 4- 2017 100=2014  الربع الرابع – 2017

 السنت الربع ألاول  لربع الثانيا الربع الثالث الربع الرابع املخوسط السنوي 

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

 Apartment         شقت

96.1 94.0 95.3 96.7 98.3 2015 

92.0 89.8 92.4 91.9 93.7 2016 

85.9 85.5 85.6 85.8 86.8 2017 

 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 96.1 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 

78.3 77.1 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 

78.2 77.0 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 

102.1 102.1 102.1 102.1 102.1 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 89.3 89.0 88.5 89.1 2017 
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 جدول  (2)

    

Table (2) 

سلسلت ألارقام القياسيت ألسعار العقاراث 

 باململكت

  Series of Real Estate Indices in The 

Kingdom 
  

 Q. 4- 2017 100=2014  الربع الرابع – 2017

 السنت الربع ألاول  لربع الثانيا الربع الثالث الربع الرابع املخوسط السنوي 

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

 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 

101.8 101.4 101.9 101.9 101.9 2017 

 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 93.7 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 93.7 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.4  2017 100=2014 2102 -الربع الرابع 

اململكت واملناطق 

 الاداريت

 7112الرقم القياس ي للربع الرابع 
Kingdom  &Regions 

 القطاع السراعي القطاع الخجاري  القطاع السكني الرقم العام

 Kingdom  93.7 77.1 88.0 84.6 اململكت

  Ar Riyad  129.2 68.6 92.4 81.8 الر.هض

 Makkah  95.9 79.6 85.5 84.0 مىة اأىرمة

 Madinh  92.8 98.4 93.8 94.5 اأم مة اأديمة

 Eastern  94.4 88.0 86.4 87.1 الشركىة

 Al Qaseem  83.0 85.9 80.2 81.5 اللصىث

 Aseer  91.8 92.7 85.1 86.5  ني 

 Tabouk  100.4 87.9 81.4 84.2    ن

 Hail  97.6 81.7 85.1 85.4 حهل 

 Jazan  83.4 81.8 80.6 81.1 جهاان

 Al Baha  107.3 97.2 76.8 80.0 ال هحة

 Al Jouf  110.5 83.0 82.5 86.5 اي  ل

 Najran  99.4 88.7 85.0 88.4  لران

الشوهلىة ايودً    85.3 84.1 94.4   Northern 

 

 



  الرقم القياسي ألسعار العقارات النشرات 

16 

 

 

        جدول  (4)

 

Table (4) 

ألاهميت النسبيت لقطاعاث وأصناف 

  الرقم القياس ي ألسعار العقاراث 

The Relative Importance of The Sectors & 

items of Real Estate Prices 

قياس ي العام والقطاعاث الرقم ال

 وألاصناف
 General index, Sectors & items ألاهميت النسبيت

 General index 100 القياس ي العام الرقم

 Residential 65.4 سكني

 Plot 62.2 كطعة  مض

 Building 0.03  وهمة

 Villa 0.4 لىال

 Apartment 2.6 شلة

 House 0.2 ب  

 Commercial 31 ججاري 

ة  مضكطع  30.9 Plot 

 Building 0.003  وهمة

 Gallery / Shop 0.1 مح  / معرض

 Commercial Center 0.1  لهمم  مرهز

  Agricultural 3.6 زراعي

 Agricultural Land 3.6 اما ىة امض
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