
5املؤتمر السعودي الدولي الخامس للعقار سايرك 
"االنظمة واملعلومات واهميتها في تحفيز السوق العقاري "بعنوان 



الهيئة العامة لإلحصاء

ثٍة ذاِت قيمٍة مض افة تقديُم منتجاٍت وخدماٍت إحصائيٍة مُحدَّ

ا ألفضل املعايي
ً
ر تتميز بالدقة والشمولية واملصداقية، وفق

م واملمارسات العاملية، والريادة في تطوير القطاع اإلحصائي لدع

اتخاذ القرار

 لدعم ا
ً
 املرجُع اإلحصائي األكثَر تميًزا وابتكارا

َ
 نكون

ْ
لتنمية أن

االقتصادية واالجتماعية في اململكة العربية السعودية

28/06/14402

:رؤيتنا

:رسالتنا



الهيئة العامة لإلحصاء

:قـَيــُمــنا

28/06/14403

االستقاللية

افية الشفافيةاالحتر

التشاركية

:أهدافنا

التركيز على العمالء

تلبية احتياجات العمالء•

الحفاظ على مستوى عال من رضا العمالء•

تعزيز جودة املنتجات والخدمات اإلحصائية للهيئة•

زيادة الوعي اإلحصائي في املجتمع•

الجودة

تحسين االستخدام الصحيح للبيانات واملعلومات اإلحصائية•

تعزيز الشراكات االستراتيجية مع مكونات القطاع اإلحصائي•

التوسع في استخدام أحدث التقنيات في مراحل العمل اإلحصائي•

إدارة املوارد املالية بكفاءة•



الهيئة العامة لإلحصاء

28/06/14404

:للهيئة العامة لإلحصاءاملهام الرئيسية 

ي تقديُم العمل اإلحصائ
والخدمة االستشارية 
والفنية للجهات العامة

واملنشآت الخاصة

إيجاُد نظاٍم مركزِي 
في للمعلومات اإلحصائية
الهيئة على املستوى 

 
ً
بجميع الوطني يرتبط آليا

الجهات العامة

إعداُد النشرات 
ئية والتقارير اإلحصا

، للمسوح والبحوث
ونشرها

إعداد األدلة 
والتصنيفات 
ية اإلحصائية الوطن
 للمعايير 

ً
وفقا

الدولية

 العمَل اإلح
ُ
صائي تنفيذ

باعتبارها املرجع 
الرسمي والوحيد على
بية مستوى اململكة العر 

السعودية



اإلنتاج اإلحصائي بأحدث املعايير الدولية

28/06/14405

ائي في تسعى الهيئة العامة لإلحصاء بصفتها الجهة املعنية باإلحصاء واملرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل اإلحص
نظم له، إلنتاج بيانات ومعلومات إحصائية ذات جودة عالية، تدعم رؤية اململكة 

ُ
اململكة واملشرف الفني وامل

:، وتلبي احتياجات املستخدمين كافة بمختلف فئاتهم، وفقا لآلتي2030

هي من أهم مصادر البيانات واملعلومات 
يجية اإلحصائية الرسمية ، وقد أولت االسترات

أهمية 2030الوطنية للتنمية اإلحصائية 
علي -ملا لها من ميزات تشمل , بالغة لها

ات ، زيادة جودة وآنية البيان-السبيل املثال 
ارنة مع والتقليل من كلفة تجميع البيانات مق

األعمال امليدانية التقليدية 

ع في تقوم الهيئة العامة لإلحصاء بالتوس
ة تنفيذ التعدادات واملسوح اإلحصائي
ين بلوغ امليدانية في مختلف املجاالت إلى ح

السجالت اإلدارية املصدرية مستوى 
الجودة الذي يمكن من االعتماد عليها 

إلنتاج اإلحصاءات الرسمية

يةالسجالت اإلدارية املصدر 

األعمال امليدانية



2018مسح املساكن السنوي 

28/06/14406

أحد أهم مصادر البيانات للتخطيط 
التنموي في املجاالت االقتصادية 

واالجتماعية على املستويين الوطني و
ملحليا

ويمكن من خاللها دراسة 
العديد من الخصائص 

يلي السكنية بشكل تفص

يتم فيه استخراج العديد من 
ر املؤشرات مثل نوع املسكن والعم

التقريبي للمسكن 

أهداف مسح املساكن

5 4 3 2 1

غولة توفير بيانات عن املساكن املش
رية بأسر على مستوى املناطق اإلدا
للمملكة العربية السعودية

ير إيجاد قاعدة معلومات عن املساكن بهدف توف
متطلبات الدولة واحتياجات املخططين 
ئص والباحثين من البيانات األساسية عن خصا
املساكن التي تطلبها خطط التنمية

دراسة تأثير خصائص 
طة املسكن والبيئة املحي

بها

 توفير البيانات واملؤشرات للمساكن دور 
ً
يا

اكن لقياس التغير الحاصل في خصائص املس
مع مرور الزمن، وأجراء املقارنات املحلية 

واإلقليمية والدولية

قياس التطورات والنمو في مجاالت
اإلسكان من حيث نوع املسكن وعمر 

املسكن الذي تقطنه األسرة



عينة املسح

 (CV)ومعامل االختالف (SD)على ضوء قيم االنحراف املعياري 
افية الرئيسة في املسح تم تقدي ر حجم لبعض املتغيرات الديموغر

وائية عينة املسح الجديد، وكانت العينة املختـارة عبارة عن عينة عش
 ملا يلي

ً
:طبقية عنقـودية تم اختيارها على مرحلتين وفقـا

تصميم العينة

ة، تم تقسيم مجتمع املسح إلى أجزاء غير متداخل
عامل على أن

ُ
ها وكل جزء ُيعد طبقة، وكل طبقة ت

مجتمع مستقل بذاته

ل حيث تسحب عينة عشوائية من كل طبقة بشك
نة مستقل، وفي النهاية تدمج جميع وحدات املعاي

 لتشكل العينة الكلية
ً
.املسحوبة معا

خطوات تصميم 
حواختيار عينة املس

:نطاق وشمول عينة املسح :املرحلة األولى

من بعد تحديد الحجم األمثل لعينة املسح
ي األسر لكل منطقة إدارية، تم سحب حوال

(  3600)منطقة عد من أصل ( 1300)
 باستخدام األسلوب

ً
منطقة عد تقريبا

املتناسب مع الحجم 

تشمل عينة مسح المساكن األسر السعودية وغير 

ذ تم السعودية والسعوديين خارج المملكة بصفة مؤقتة إ

حصرهم ضمن أفراد أسرهم طالما وقعت أسرهم في 

وقد غطت عينة المسح كافة المناطق اإلدارية . العينة

بالمملكة

2018مسح املساكن السنوي 



28/06/14408

استمارة املسح

ترونية،، وقد تم إعداد وتصميم استمارة املسح من قبل مختصين في الهيئة العامة لإلحصاء وتحويل االستمارة الورقية إلى الك
:تضمنت استمارة املسح مجموعة من األسئلة عن الخصائص السكنية ومنها

العمر التقريبي 
للمسكن

رف مصادر الكهرباء و املياه والصمادة البناء
طبخالصحي والوقود املستخدم في امل

نوع الحيازةمادة األرضياتنوع املسكن
عدد الغرف و املطابخ 
والحمامات للمسكن

2018مسح املساكن السنوي 



28/06/14409

جمع البيانات واإلسناد الزمني للمسح

سكن إلى وتسند بيانات استمارة مسح املساكن لجميع خصائص املسكن واألفراد الذين يقطنون امل
التاريخ الذي يتم فيه استيفاء كافة بيانات االستمارة

ه باستخدام أسلوب املقابلة الشخصية 1438/ 8/ 22ه إلى 1438/ 7/ 17نفذ املسح خالل الفترة من 

برئيس األسرة في عملية استيفاء استمارة املسح

اقعة في العينة واس .البياناتيفاء حيث قام الباحثون املكلفون بالعمل امليداني بزيارة األسر الو

1

2

3

2018مسح املساكن السنوي 



28/06/144010

-تصميم االستمارة )2018أهمية استكمال جميع متطلبات تنفيذ املسح النصفي قبل نهاية ديسمبر  
(. التصميم االلكتروني لالستمارة-قواعد األخطاء -املحاضرات–كتاب التدريب 

2019على أن يتم جدولة املسح النصفي ابتداء من الربع األول 

املساكنمخرجات مسح

تقديم حلول ومقترحات 
افية مستوحاة من  استشر

سياسات وتجارب ناجحة لدول 
لكمقارنه من شأنها دعم نسبة التم

ةتقييم نوعية وجود
البيانات الخام الواردة 
من جهات جمع البيانات

اج تحليل البيانات واستخر 
املؤشرات ذات العالقة 
وى بنسبة التملك على مست

املناطق والفئات العمرية

ةاجراء مقارنات ربعي
لهذه املؤشرات

تقديم تقارير حول الوضع الراهن 
ي تقوم املجهودات التو مللكية املساكن

ملك بها وزاره االسكان في دعم نسبة ت
املواطنين للسكن

اإلطار الزمني للدراسة

2019

2018مسح املساكن السنوي 



أهم املؤشرات في نشرة املساكن

28/06/144011

حسب عمر حسب نوع املسكن

يبي املسكن التقر 

( املشغولة بأسر سعودية ) عدد املساكن 

منزل شعبي 

فيال

دور في فيال

دور في منزل شعبي 

60%

92%

18,32%

29,42%

7.72%

0,75%

شقة
43.79 %

سنوات5أقل من 

سنوات10إلى 5من 

سنة20–10أكبر من 

سنة30–20أكبر من 

92%

8.31%

23.15%

31.59%

22.11%

سنة30أكبر من 
15.33%

حسب نوع املسكن 
ونوع الحيازة 

مملوك

ايجار

مقدم من صاحب العمل

أخرى 

92%

60.48%

37.63%

1,71%

5.16%



أهم املؤشرات في نشرة املساكن

28/06/144012

حسب عمر حسب نوع املسكن

يبي املسكن التقر 

( املشغولة بأسر سعودية ) عدد املساكن 

منزل شعبي 

فيال

دور في فيال

دور في منزل شعبي 

18,32%

29,42%

7.72%

0,75%

شقة
43.79 %

سنوات5أقل من 

سنوات10إلى 5من 

سنة20–10أكبر من 

سنة30–20أكبر من 

8.31%

23.15%

31.59%

22.11%

سنة30أكبر من 
15.33%

حسب نوع املسكن 
ونوع الحيازة 

مملوك

ايجار

مقدم من صاحب العمل

أخرى 

60.48%

37.63%

1,71%

5.16%

(657897 )

(1056463)

(277276)

(26808 )

(1572654 )

(298398)

(831448)

(1116563)

(794169)

(550520)

(2172198 )

(1351254)

(61758 )

(5888)



28/06/144013

نبذة عن مؤشر األسعار الواردة في نشرة اإلسكان



28/06/144014

نبذة عن مؤشر األسعار الواردة في نشرة اإلسكان



28/06/144015

نبذة عن مؤشر األسعار الواردة في نشرة اإلسكان



28/06/144016

نبذة عن مؤشر األسعار الواردة في نشرة اإلسكان



28/06/144017

نبذة عن مؤشر األسعار الواردة في نشرة اإلسكان



املنتجات اإلحصائية في القطاع العقار

28/06/144018

الرقم القياس ي ألسعار العقارات

 :الوصف
قة بأسعار تقوم الهيئة  بتوفير البيانات املتعل

ب بهدف تركيوزارة العدلالعقارات من خالل 
 
ً
الرقم القياس ي ألسعار العقارات، ونظرا

ألهمية هذه البيانات فقد تم وضع نظام 
متكامل يغطي جميع الجوانب املتعلقة 
اب بالحصول على البيانات وتدقيقها وحس

الرقم القياس ي

 :األهداف
إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متطورة •

تقيس أداء السوق العقاري باململكة
سد ثغرة البيانات بالقطاع العقاري •
ية الوفاء باملتطلبات الدولية واإلقليم•

واملحلية 

 :تعريف
."ين زمنيتينأداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات بين فترت: " الرقم القياس ي ألسعار العقارات هو



املنتجات اإلحصائية في القطاع العقار/تابع

28/06/144019

 :طبيعة البيانات
وتم تقييمها والتحقق من 2015إلى 2012بيانات التفصيلية للصفقات العقارية في كافة املدن املمثلة لكافة املناطق اإلدارية لألعوام من 

:وعلى ضوء ذلك تم تحديد التالي, مدى مناسبتها بواسطة املختصين في الهيئة

الرقم القياس ي ألسعار العقارات

رات الرقم القياس ي للعقا
يمثل جميع املناطق 

اإلدارية باململكة

تم تحديد سنة األساس 
2014لتكون عام 

ت تم تقسيم البيانا
حسب ورودها من 

ة إلى ثالثوزارة العدل 
:قطاعات رئيسية

قطاع سكني-1
قطاع تجاري -2
قطاع زراعي-3

التصنيفسنة األساسالشمولية
األوزان 

(األهمية النسبية)

تم حساب األوزان بناءً 
على قيمة الصفقات 
ن العقارية لكل صنف م

رقم األصناف املكونة لل
القياس ي في سنة 

األساس



املنتجات اإلحصائية في القطاع العقار/تابع

28/06/144020

:اتحساب الرقم القياس ي ألسعار العقار 
" .السبير"تستخدم معادلة 

 ملا يلي
ً
.:يتم تدقيق البيانات والتحقق من جودتها وفقا

الرقم القياس ي ألسعار العقارات

ات التأكد من منطقية البيان
واألسعار وشموليتها

وضع عدد من قواعد التدقيق
اآللية 

ء في تطبيق إجراءات معالجة االختفا

أسعار بعض أنواع العقار

:جاالت، منهااالستفادة من نتائج الرقم القياس ي ألسعار العقارات في العديد من امل

اعتبر مؤشر اقتصادي 
ريادي للتنبؤ بالنمو 

االقتصادي

م االعتماد على بيانات الرق
في القياس ي ألسعار العقارات
التحليالت الخاصة 

بتحركات أسعار العقارات

اذ يساعد في اتخ
بعض القرارات
االقتصادية 

ي قياس التغيرات ف
ن أسعار العقارات بي

فترة وأخرى 

رصد تحركات 
أسعار األصول 

العقارية



الرقم القياس ي ألسعار العقارات

28/06/144021

العام الرقم القياس ي 
ألسعار العقارات 

:م2018أبرز النتائج للرقم القياس ي ألسعار العقارات للربع الثالث لعام 
(82.3)2018الرقم القياس ي ألسعار العقارات خالل الربع الثالث 

0.1)%

-0.4%

-0.5%

مقارنة بالربع 

2017الثالث 
-2.0%

-2.1%

مقارنة بالربع 

2017الثالث 

-3.8%

-1.6%

مقارنة بالربع 
2017الثالث 

-3.1%

الرقم القياس ي
للقطاع السكني

مقارنة بالربع 
2018الثاني 

مقارنة بالربع 
2018الثاني 

الرقم القياس ي 
للقطاع التجاري 

ع مقارنة بالرب
2018الثاني 

الرقم القياس ي 
للقطاع الزراعي

مقارنة بالربع 

2017الثالث 

ع مقارنة بالرب
2018الثاني 

:في كل من 2018نسبة التغير في الرقم القياس ي للربع الثالث  



أكاديمية اإلحصاء

28/06/144022

 لتحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية 
ً
ادر وبناًء على دور الهيئة العامة لإلحصاء في توفير وتحسين مهارات الكو 2030وفقا

كاديمية اإلحصاءتم العمل على تأسيس وبناء أالبشرية في القطاع اإلحصائي وحسب ما نصت عليه املادة السادسة في تنظيم الهيئة 

ما يكفل دعم من خالل األكاديمية وببمقابل مادي إلى تنظيم الخدمات واملنتجات اإلحصائية التي تقدمها الهيئة األكاديمية تهدف 

ديد أسعارهاالتنمية الوطنية، من خالل تحديد أنواع الخدمات واملنتجات اإلحصائية املقدمة وفئات العمالء لتلك الخدمات وآلية تح



أكاديمية اإلحصاء

28/06/144023

:الغاية
تقديم خدمات إحصائية ذات قيمة مضافة وبناء القدرات في مجاالت اإلحصاء وعلوم البيانات ودعم 

اتخاذ القرار

؟ملاذا أكاديمية اإلحصاء 



أكاديمية اإلحصاء

28/06/144024

األهداف االستراتيجية

االستخدام األمثل 3
للبيانات املتوفرة لدى الهيئة

2

3

1

4

1
طاع رفع جودة املنتجات والخدمات في الق

اإلحصائي

4
طاع بناء القدرات الوطنية وتوطين الق

اإلحصائي

2
تطوير منتجات تدعم اتخاذ القرار في 

القطاعين العام والخاص



أكاديمية اإلحصاء

28/06/144025

خدمات استشارية إحصائية -
.تقديم بيانات إحصائية-
.خدمات تدريبية إحصائية-

.خدمات تنظيمية ملمارسة العمل االحصائي-

عمالءناخدماتنا ومنتجاتنا

.الجهات الحكومية-
.املنشآت الخاصة-

.املنظمات اإلقليمية والدولية-
.األفراد الباحثون واألكاديميون -

الشركاء الداعمين وبيوت الخبرة

شريك إستشاري وتقني

SASفي مجال التحليالت 
ً
هي الشركة الرائدة عامليا

شريك بمجال األبحاث والتحاليل

ات شركة األبحاث الرقمية شريك داعم بمجال أبحاث السوق وإدارة البيان
وفق معايير أبحاث السوق العاملية



 لحسن استماعكم
ً
شكرا


