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مفهوم وأهمية المؤشر1.

عبرالعقاريةاألصولأنواعمختلفأسعارتطورعنيعبرمؤشر

.الزمن

يفاالستثماريةللنشاطاتالمهمةالمحاورمنالعقاريةاألصولقيمة

.االقتصاد

فيرالكبياالنخفاضخلفيةعلىملالعادولفيالرقماحتسابأهمية

ماوالعالمية،الماليةاألزمةبدايةفيوغيرهاالعقاريةاألصولقيمة

.العالمدولاقتصاداتلمعظمكبيرةهزةمنعنهاتمخض
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تابع/مفهوم وأهمية المؤشر1.
4

يد له دور كبير في االستدالل على ما يحصل من تطورات على صع
:  الكثير من القضايا، منها على سبيل المثال

 رصد فقاعات أسعار األصول العقارية(Asset Bubbles).

يعتبر مؤشر اقتصادي ريادي للتنبؤ بالنمو االقتصادي.

التضخميفيد في السياسة النقدية وخاصة في حال تطبيق سياسة استهداف.

يفيد في تقديرات قيمة المنازل كجزء من قياس الثروة.

خاطر في يعطي مؤشر على المتانة المالية واالستقرار المالي ويقيس مقدار الم
.السوق

يةيستخدم لتخفيض الحسابات القومية من القيمة االسمية إلى الحقيق.

ةيعتبر موجه لقرارات المستهلكين في شراء أو بيع الوحدات العقاري.

قد يدخل في احتساب الرقم القياسي ألسعار المستهلكين  .

يستخدم في المقارنات الدولية  .



الصعوبات في احتساب المؤشر2.

 دصعوبة يف احلصول على سعر موحخيلقجتانس خصائص العقارات عدم  .
ع الن السعر يعتمد على خصائص خمتلفة مثل احلجم، عدد  الردر ، اقو د   

.اخل....اجلررايف،العمر 
 األساسدد ة  اصاصددة بالعمدداع مثددل عددد  الرددر  عمددر  قلةةت فةةالب الاتانةةات

.اخل.... البناء،
صعابت متتتز  فطارات األسعار احلقتقتت وفأثري فطارات اجلادة.
اندا   يف احتساب اقؤشر نظدرا لملدة الب  صعابت استخدام النماذج البياضتت 

.اقتوفرة
 سداب  مما يؤ ي إىل تشوها  عند احتاالختالف الكاري يف أسعار العقارات

.اقتوسطا  احلساب ة عرب الزمن
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:طرق إعداد مؤشرات أسعار األصول العقارية3.

طرق تشير المنهجيات الدولية في مجال احتساب مؤشر األصول العقارية إلى وجود

:رئيسة الحتساب الرقم هي
Main 

approaches

Simple 
methods

Average 
price

median

Econometric 
methods

Hedonic 
model

Repeat sales 
method
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الطريقة البسيطة.أ

(Simple Mean or Median  Indices)

متوسةط أو ال،تعتمد هذه الطريقةة علةى قيةاس السةعر المتوسةط البسةيط

فتةرة أو الوسيط المتعلق بالمعامالت العقارية المنجزة خةالل،المرجح

.معينة

ةال تسمح بالتمييز بين تأثير السعر وتأثير تطور الجود .

  سةةاطتها لبتسةةتعمل هةةذه الطريقةةة فةةي ألمانيةةا وإسةةبانيا وهولنةةدا، نظةةرا

.وألنها ال تتطلب توفر معطيات تتعلق بمواصفات العقارات
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الطريقة الهيدونية. ب

(Hedonic Method  or Hedonic Regression Methods)

ات ترتكز على مبدأ إقصاء عامل الجودة والحصول على تغير

لب في التي تعكس تطور شروط العرض والط" السعر الحقيقي"

.سوق العقار

السةعر، تستند على تحليل تأثير عدد محدود من الخصةائ  علةى
قةةة عةةن طريةةق العالقةةات االقتصةةادية القياسةةية المحةةددة لكةةل منط

.  ولكل فئة من السكنأساسية متجانسة نسبيا  

مواصةفات تتطلب وجود قاعدة بيانات غنية بالمعلومات المتعلقةة ب
.العقار

سويسةرا وتستعمل هذه الطريقة بالخصو  في فرنسةا والسةويد و
.كونغوهونغ 
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طريقة البيع المتكرر. ج

(Repeat Sales Methods)

تسةةتخدم لمعالجةةة مشةةكلة عةةدم تجةةانس العقةةارات مةةن خةةالل وضةةع

ارات مؤشر ألسعار األصول العقارية مةع االقتصةار فقةط علةى العقة

.التي خضعت على األقل لعمليتي بيع خالل فترة الدراسة

طور المتوسةط وبالتالي، فهي تعتبر أّن تطور األسعار يتمثل في الت

.المسجل على مستوى عمليات البيع المتكررة

تخضةةع تسةتثني سةوق العقةارات الحديثةة وكةذلق العقةارات التةي لةم

.سوى لعملية بيع واحدة
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احتساب  المؤشر في األردن  4.

عامةحقائق:أولا 

علىقديرالتعمليةفيأساسيوبشكلوالمساحةاألراضيدائرةتعتمد
فييةوالمركزالمحليةاللجنتينقِبلمنالموضوع"األساسسعر"
بشكليعدل)السوقأسعارمنوالمشتقوالمساحةاألراضيدائرة
.(دوري

القيمةالحتسابطرقثالثوالمساحةاألراضيدائرةتستخدم
ولكافة.(منهااألعلىالقيمة)إحداهاعلىالرسوميستوفىالتيالعقارية
:وهيالعقاراتأنواع
.الكلفةبطريقةعليهاومالألرضاإلجماليةالقيمة◼

.الدخلبطريقةعليهاومالألرضاإلجماليةالقيمة◼

.المقارنةبطريقةعليهاومالألرضاإلجماليةالقيمة◼
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البيانات األولية من دائرة األراضي والمساحة4./تابع

ا  المكونات األساسية للتقدير : ثانيا

يمةالقوتكونمعاملةأيعلىوالبناءاألراضيبتقييمالدائرةتقوم
ييمتقحالفيهذاوالبناءاألرضمجموععنناتجةللتقييماإلجمالية

فيماضاألرتقييمفيالدائرةتأخذهاالتيالخصائصوتتمثل.بنيهاأل
:يلي

الميزات األساسية.

موقع قطعة األرض.

(قرية، حوض، حي، قطعة).

 (او المباعة/الكلية و)المساحة.

 (منتظم او غير منتظم)شكل القطعة.
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البيانات األولية من دائرة األراضي والمساحة 4./تابع

الميزات اليجابية لألرض
اإلطاللة  .

القطعة على أكثر من شارع.

 (.  20,18,16,14)2م12سعة الشارع أكثر من

(.  المدارس، المواصالت، الصحة، األسواق التجارية)الخدمات العامة متوفرة

الميزات السلبية لألرض 
(خفيف ، متوسط، منحدر، شديد االنحدار)الميل واالنحدار.

القطعة على نهاية شارع مغلق.

الخدمات العامة غير متوفرة.

(قلأ  10 ,8 ,6  ,)2م12سعة الشارع اقل من.

 (كهرباء، ماء، صرف صحي، شوارع معبدة)الخدمات األساسية غير متوفرة.

 (وسط العقار ،طرف العقار)الضغط العالي.

 (منتظم ،ضغط الواجهة على الشارع)شكل القطعة.
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البيانات األولية من دائرة األراضي والمساحة4./تابع

أنواع التنظيم

 (مميز، جيد، ضعيف، مشاع ........( )ا، ب ، ج،) سكني.

 (، مشاع جيد،ضعيفمميز، .......( )معارض،مركزي،) تجاري.

 (صناعات خفيفة، كسارات و مقالع،  صناعات حرفية)صناعي.

.(مميز، جيد، ضعيف، مشاع)

 (ملق، ميري، سقي، وحدات)خارج التنظيم

.(مميز، جيد، ضعيف، مشاع)
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هيكل المؤشر5.

وفي ضوء المعلومات والتقسيمات المعتمدة من دائرة األراضي

قارية د الهيكل التالي لمؤشر أسعار األصول العااعتم، تم والمساحة

في األردن
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البيانات وتبويبها6.

  المركزييم اعتماد بطاقات التقييي  المقققيم  يب قايل الين تييب المويييم

.2012في دائرة األراضي  المساحم  اعتااراً  ب بقايم عام 

 ا ه الي  بطاقيم يقييي  ليرقيار نه    ي2005   ي  عيام 2012قال عام

.غير  قققم  بالتالي ه ال  بيا ات ذات جودة   خفضم

 نه  ن  جيودة هي ا الايا يات 2001ه ال  بيا يات نلتتر  ييم   ي  عيام

.  خفضم بساب عقم ايساق عمييات التقيي 

 ًفيي األعيرار يصفيم الايا ات   ضع قيود عيى الت ب بات الراليم جيقا 

.األراضيبيوعاتخاصم في 
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اعتماد سنة األساس واحتساب المؤشر7.

.المؤشرهحتساب عاسكس م2012عاماعتمادي ❑

ً طريقم  سب ن جقطرقالثالثمدراعمبرق❑ الطريقمهيحاليا

ريقطعباحتساب اعيىيوسي اتنجراء ع لتبالمرجومالاسيطم

 طقم كليأخ بويثالايعبم اطقيرياط سايممهميألنخضاع ا

. الووضالموافظم ستوىعيى سايم هميم

Laspeyer’s)السبيرالقياعيالرق اختياري ❑ index)هحتساب

لرئيسمااأل زانباعتخقامالمرجحالتنميريالقياعيالرق هو المؤشر

.األعاسلس م
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.احتساب األوزان النسبية8.

ي كل حوض تم تقدير األوزان النسبية بناء  على قيمة حجم التداول ف

:ولكل بند من هيكل المؤشر وعلى النحو التالي
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*الرقم القياسي ألسعار االصول العقارية  في االردن  (:  1)جدول رقم 
TABLE NO. ( 1 ):  JORDAN REAL ESTATE PRICE INDEX  *

الفترة
االهمية النسبية 

Weight
200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

2020
Period

Q1Q2

58.962.672.682.981.982.193.9100.0103.6108.6110.4111.9110.5108.8109.0106.6106.7Residential%43.6سكني

67.579.588.396.995.686.298.7100.0101.0101.2102.8101.799.799.4101.398.797.2Villa%1.9فيال

80.779.082.086.988.789.395.6100.0100.1105.8105.7106.0105.6105.9105.0103.3105.1House%3.6منزل

56.460.270.981.880.681.293.5100.0104.1109.2111.2113.0111.5109.5109.7107.3107.3Apartment%38.1شقة

88.985.692.596.193.493.095.0100.099.3102.0103.2103.5102.0101.4102.1103.3101.2Non-Residential%2.1غير سكني

73.470.179.188.682.588.587.8100.097.9105.2108.0109.1105.9105.5107.2108.3102.2Commercial%0.8تجاري

98.281.096.8108.399.7100.7107.5100.097.799.3100.693.7105.796.995.094.8100.0Industrial%0.1صناعي

98.797.0101.499.9100.195.398.6100.0100.6100.0100.2100.898.899.199.3100.9100.7Other%1.2اخرى

59.8366.687.994.794.691.193.5100.0107.2120.9126.5129.3128.6130.3129.0132.2132.9Lands%54.3أراضي

56.062.783.291.091.487.690.8100.0109.8126.7134.0138.3137.6139.9138.6142.9146.1Residential%37.2سكني

71.974.987.796.092.493.197.7100.0103.0104.7109.6110.7106.6107.4105.5104.1105.9Commercial%2.7تجاري

59.973.696.7102.399.4103.0103.6100.0109.3123.1128.3126.8128.0126.6122.7128.8108.4Industrial%1.8صناعي

68.675.2100.5104.4103.799.399.0100.099.9107.0107.8106.9106.9107.3106.6107.4103.2Non-Regulated%12.6خارج التنظيم

60.065.281.389.689.087.293.7100.0105.5115.1119.0121.2120.1120.3119.7120.4120.8General Index%100لعامالرقم القياسي ا

.دائرة االراضي والمساحة والبنق المركزي األردني: المصدر
Source: Department of Lands and 

Survey & Central Bank of  Jordan.

.Preliminary :*.أولية*:

النتائج النهائية9.



*الرقم القياسي ألسعار االصول العقارية  حسب المحافظات (: 2)جدول رقم 
TABLE NO. (2) : JORDAN REAL ESTATE PRICE INDEX BY GOVERNORATES *

19

الفترة
االهمية النسبية  

Weight
200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

2020

Period
Q1Q2

52.161.778.987.486.385.292.8100.0105.1114.3118.5120.5119.1119.6119.0119.4120.6Amman%74.3عمان

83.271.882.588.688.889.293.7100.0108.3123.4126.7131.0130.1129.3126.8127.1125.9Irbid%9.0إربد

67.571.481.793.196.695.793.7100.0105.9112.0117.7123.1123.7123.7123.1122.8121.0Zarqa%4.5الزرقاء

78.673.587.098.7100.295.298.9100.0109.1120.2120.7123.7122.3122.9122.0120.8123.0Balqa%4.5البلقاء

82.784.8101.8103.2105.493.599.3100.0107.1120.4121.6121.6122.0122.2121.3120.7124.1Mafraq%1.5المفرق

109.882.979.683.585.090.293.3100.0109.2122.8124.4129.1128.0127.9128.0128.3126.0Karak%0.8الكرق

77.966.365.280.384.383.490.8100.0100.2105.7110.5114.2116.0117.0119.7122.2116.7Tafila%0.2الطفيلة

91.282.391.390.093.588.193.7100.0108.5120.7123.5125.1116.3114.9114.3122.1120.7Ma'an%0.3معان

107.292.5113.8115.2121.393.6107.0100.0100.2106.3108.098.5107.4103.4111.5133.4109.6Madaba%1.8مادبا

104.175.6104.2114.0111.0106.496.9100.0105.1109.7109.7108.2105.0105.4103.6107.8106.5Jerash%1.4جرش

99.095.296.997.596.393.695.1100.0101.9111.2110.4111.5111.7108.7108.8109.2109.7Ajloun%0.7عجلون

62.174.195.1103.995.390.496.9100.099.8106.7114.0119.4121.0118.7119.8116.7119.8Aqaba%1.1العقبة

الرقم القياسي 

العام
100%60.065.281.389.689.087.293.6100.0105.5115.1119.0121.2120.1120.3119.7120.4120.8

General 

Index

.دائرة االراضي والمساحة والبنق المركزي األردني: المصدر

Source: Department of 

Lands and Survey & 

Central Bank of  Jordan.

.Preliminary :*.أولية*: 
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يةالتغير النسبي للرقم القياسي ألسعار األصول العقار
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كمشاكرين لكم حسن استماع
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(2012=100)

Q1Q2

58.962.672.682.981.982.193.9100.0103.6108.6110.4111.9110.5108.8109.0106.6106.7%43.6  سكني

67.579.588.396.995.686.298.7100.0101.0101.2102.8101.799.799.4101.398.797.2%1.9      فيال

80.779.082.086.988.789.395.6100.0100.1105.8105.7106.0105.6105.9105.0103.3105.1%3.6      منزل

56.460.270.981.880.681.293.5100.0104.1109.2111.2113.0111.5109.5109.7107.3107.3%38.1      شقة

88.985.692.596.193.493.095.0100.099.3102.0103.2103.5102.0101.4102.1103.3101.2%2.1  غير سكني

73.470.179.188.682.588.587.8100.097.9105.2108.0109.1105.9105.5107.2108.3102.2%0.8    تجاري

98.281.096.8108.399.7100.7107.5100.097.799.3100.693.7105.796.995.094.8100.0%0.1    صناعي

98.797.0101.499.9100.195.398.6100.0100.6100.0100.2100.898.899.199.3100.9100.7%1.2    اخرى

59.8366.687.994.794.691.193.5100.0107.2120.9126.5129.3128.6130.3129.0132.2132.9%54.3  أراضي

56.062.783.291.091.487.690.8100.0109.8126.7134.0138.3137.6139.9138.6142.9146.1%37.2    سكني

71.974.987.796.092.493.197.7100.0103.0104.7109.6110.7106.6107.4105.5104.1105.9%2.7    تجاري

59.973.696.7102.399.4103.0103.6100.0109.3123.1128.3126.8128.0126.6122.7128.8108.4%1.8     صناعي

68.675.2100.5104.4103.799.399.0100.099.9107.0107.8106.9106.9107.3106.6107.4103.2%12.6    خارج التنظيم

60.065.281.389.689.087.293.7100.0105.5115.1119.0121.2120.1120.3119.7120.4120.8%100الرقم القياسي العام

.Source: Department of Lands and Survey & Central Bank of  Jordanالمصدر: دائرة االراضي والمساحة والبنك المركزي األردني.

.Preliminary :**: اولية .

201220142016 201120132019

جدول رقم )1(:  الرقم القياسي ألسعار االصول العقارية  في االردن  *

الفترة

االهمية 

النسبية 

Weight

200520102018 200720082009 20062017 2015

2020

1مرفق 
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(2012=100)

Q1Q2

52.161.778.987.486.385.292.8100.0105.1114.3118.5120.5119.1119.6119.0119.4120.6%74.3عمان

83.271.882.588.688.889.293.7100.0108.3123.4126.7131.0130.1129.3126.8127.1125.9%9.0 إربد

67.571.481.793.196.695.793.7100.0105.9112.0117.7123.1123.7123.7123.1122.8121.0%4.5 الزرقاء

78.673.587.098.7100.295.298.9100.0109.1120.2120.7123.7122.3122.9122.0120.8123.0%4.5 البلقاء

82.784.8101.8103.2105.493.599.3100.0107.1120.4121.6121.6122.0122.2121.3120.7124.1%1.5 المفرق

109.882.979.683.585.090.293.3100.0109.2122.8124.4129.1128.0127.9128.0128.3126.0%0.8 الكرك

77.966.365.280.384.383.490.8100.0100.2105.7110.5114.2116.0117.0119.7122.2116.7%0.2 الطفيلة

91.282.391.390.093.588.193.7100.0108.5120.7123.5125.1116.3114.9114.3122.1120.7%0.3 معان

107.292.5113.8115.2121.393.6107.0100.0100.2106.3108.098.5107.4103.4111.5133.4109.6%1.8 مادبا

104.175.6104.2114.0111.0106.496.9100.0105.1109.7109.7108.2105.0105.4103.6107.8106.5%1.4 جرش

99.095.296.997.596.393.695.1100.0101.9111.2110.4111.5111.7108.7108.8109.2109.7%0.7 عجلون

62.174.195.1103.995.390.496.9100.099.8106.7114.0119.4121.0118.7119.8116.7119.8%1.1 العقبة

60.065.281.389.689.087.293.6100.0105.5115.1119.0121.2120.1120.3119.7120.4120.8%100الرقم القياسي العام

.Source: Department of Lands and Survey & Central Bank of  Jordanالمصدر: دائرة االراضي والمساحة والبنك المركزي األردني.

.Preliminary :**: اولية .

2020
20062015 20102019 2014

جدول رقم )2(: الرقم القياسي ألسعار االصول العقارية  حسب المحافظات *

2013 الفترة
االهمية النسبية  

Weight
2018 2016 20052011 2007200820092017 2012

2مرفق 


