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 الرقم القياسي ألسعار العقارات
    2020 الثالثالربع 

 م2020 من عام في الربع الثالث ٪(0.5) بنسبة اتالعقار سعارأ ارتفاع

بالربع نفسه من  مقارنة   م2020من عام  الثالثفي الربع  (%0.5) العقارات بنسبةأسعار  مؤشر ارتفع

لت أسعار العقارات كما سج  %(. 2.1)+بنسبة بارتفاع أسعار العقارات "السكنية"  امتأثر  العام السابق، 

 %(.2.5-) بنسبة أسعار العقارات "التجارية" تانخفضبينما  ،(%0.3 )+ بنسبة اا طفيف  "الزراعية" ارتفاع  

 

العامل الرئيس في الزيادة السنوية في أسعار  هو األراضي السكنية أسعارارتفاع 
 م2020في الربع الثالث من عام  العقارات

من  الثالثعلى أساس سنوي في الربع  (%2.1)ة بنسبة ارتفعت أسعار قطع األراضي السكني   ▪

 ؛المؤشر العامبالتالي ارتفاع ة" و، مما ساهم في زيادة أسعار العقارات "السكني  م2020عام 

 نظرا  لثقلها الكبير في المؤشر. 

كما ارتفعت أسعار %( 0.8)+بنسبة ة" األخرى، ارتفعت أسعار الفلل من بين العقارات "السكني   ▪

انخفضت كذلك و%( 0.9-)بنسبة  العمائرفي حين انخفضت أسعار  %(،1.5)+ بنسبة الشقق

 %(.1.3-)بنسبة السكنية  البيوتأسعار 

بنسبة متأثرة بارتفاع أسعار األراضي الزراعية  (%0.3)ارتفعت أسعار العقارات "الزراعية" بنسبة  ▪

+(0.3.)% 

 ،%(2.5-) بنسبة قطع األراضي التجاريةمتأثرة بانخفاض أسعار العقارات "التجارية" انخفضت  ▪

( على %2.5+) و %(0.1+) بنسبة والمحالت التجارية العمائرارتفعت أسعار  من ناحية أخرىو

 يذكر.ل أي تغير ولم تسج   ،التجاريةاستقرت أسعار المراكز  بينما ،التوالي

 م2020من عام  الثانيبالربع  مقارنة   (%0.6)أسعار العقارات بنسبة  انخفاض

بالربع  مقارنة   م(2020)من عام  الثالثفي الربع  (%0.6)العقارات بنسبة أسعار مؤشر انخفض  ▪

إلى انخفاض متوسط أسعار  ي(، ويرجع ذلك بشكل رئيسم2020من عام  الثانيالسابق )الربع 

-)التي انخفضت بنسبة السكنية %(، ال سيما قطع األراضي 0.5-)بنسبة " السكنيةالعقارات "

0.5.)%  

 بنسبة الشققأسعار و%( 0.1-) بنسبة الفللأسعار انخفضت  األخرى من بين العقارات "السكنية" ▪

بنسبة  العمائر السكنيةارتفعت أسعار في حين %(، 0.2-)بنسبة  البيوتأسعار و %(0.1-)

(+0.1%.) 

راضي التجارية قطع األأسعار  %(، السيما0.7-)بنسبة متوسط أسعار العقارات التجارية  انخفض ▪

 ( في حين استقرت1.0)+ بنسبة المحالت أسعار ارتفعت بينما (٪0.7-)التي انخفضت بنسبة 

 يذكر.ل أي تغير سج  ولم ت   ،العمائر والمراكز التجارية أسعار

 يذكر.ل أي تغير سج  استقرت أسعار األراضي الزراعية ولم ت   ▪

 

 



 

 
 http://www.stats.gov.saالموقع اإللكتروني:  الهيئة العامة لإلحصاء                                                    920020081خدمة العمالء :

 info@stats.gov.saالبريد اإللكتروني:  إدارة إحصاءات األسعار 

 

 الرقم القياسي ألسعار العقارات
    2020 الثالثالربع 

 :المنهجية

الرقم القياسي ألسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في 

ة المتوفرة تستند إلى مجموعة بيانات للمعامالت العقاري  ذه األداة وه ،المملكة العربية السعودية

 ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة. ،العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد في وزارة

 .العدل وزارةتوثيق اإللكترونية التي تتم في مجموعة البيانات هذه هي نتيجة لعمليات التسجيل وال

وبناء   ،وعوالن ،والقطاع ،والموقع ،القيمة :مثل ،ةشمل المتغيرات المختلفة في المعامالت العقاري  تو

ونوع العقار لجميع  ،حسب القطاع ،المؤشر على أساس ربع سنوي عليه، تحسب الهيئة العامة لإلحصاء

 . م2014سنة األساس للمؤشر هي و المناطق اإلدارية في المملكة.

 

 

 

 

 التغير السنوي وربع السنوي في الرقم القياسي ألسعار العقارات 
 م2020الثالث من عام حسب القطاع ونوع العقار خالل الربع 

 القطاع ونوع العقار

 نسبة التغير )%( خالل

 مقارنة مع: 2020الربع الثالث

 من عام الربع الثالث

 م2019

 من عام الربع الثاني

 م2020

 0.6- 0.5 الرقم القياسي العام  

 0.5- 2.1 سكني

 0.5- 2.1 قطعة أرض

 0.1 0.9- عمارة

 0.1- 0.8 فيال

 0.1- 1.5 شقة

 0.2- 1.3- بيت

 0.7- 2.5- تجاري

 0.7- 2.5- قطعة أرض

 0.0 0.1 عمارة

 1.0 2.5 معرض / محل

 0.0 0.0 مركز تجاري

 0.0 0.3 زراعي

 0.0 0.3 رض زراعية أ
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 المنهجية،   الجداول        الروابط:
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الرقم القياسي العام سكني تجاري زراعي

%(, التغير على أساس سنوي)الرقم القياسي ألسعار العقار حسب القطاع 

الربع الثالث2019 الربع الرابع2019 الربع األول2020 الربع الثاني2020 الربع الثالث2020

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/REPI_Tables_Q3-2020_Ar.xlsx
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/real_estate_index_methodology_ar.pdf

