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 2022من عام  الثاني% في الربع 0.7ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 

%. 1.9متأثرا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة  2021مقارنة بالربع نفسه من عام  2022من عام  الثاني% في الربع 0.7الرقم القياسي ألسعار العقارات بنسبة  ارتفع

 % في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.0.6% والزراعية بنسبة 1.5كما ساهم انخفاض أسعار كل من العقارات التجارية بنسبة 

ارتفاع أسعار  في األكبرسعار األراضي السكنية هو المؤثر أارتفاع 

من العام مقارنة بنظيره  2022من عام  الثانيالعقارات في الربع 

 السابق

بارتفجججاع أسججججعار ق ججججع  % متججججأثرا1.9سججججل الق ججججاع السجججكني ارتفاعججججا بنسجججبة 

%، وذلجججل علججج  أسجججا  سجججنو  فجججي الربجججع 2.0األراضجججي السجججكنية بنسجججبة 

 فججججي الق ججججاع السججججكنيوزن أسججججعار ، ونظججججرا لثقججججل 2022مججججن عججججام  الثججججاني

 المؤشر العام.هذا فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع  ،المؤشر العام

 ،%1.1لل بنسبةڤالمن ومن بين العقارات السكنية األخرى، انخفضت أسعار كل 

 استقرت أسعار العمائر في حين %.0.9والبيوت بنسبة  ،%1.1والشقق بنسبة 

  .يذكرتغير نسبي ل أ  يتسج دون

بانخفاض أسجعار ق ع  ا% متأثر1.5سجل الق اع التجار  انخفاضا بنسجبة هذا وقد 

%، 1.1أسعار المعارض بنسبة  انخفضتكذلل %. و1.5األراضي التجارية بنسجبة 

، واستقرت أسعار العمائر  0.1%بنسبة أسعار المراكز التجارية ارتفعتفي حين 

 ولم تسجل أ  تغير نسبي يذكر.التجارية 

بانخفاض أسعار األراضي  %، متأثرا0.6وقد سجل الق اع الزراعي انخفاضا بنسبة 

 %.0.6الزراعية بنسجبة 

 سا  ربع سنو أعل  % 0.3  العقارات بنسبةسعار أارتفاع 

من  الثاني% خالل الربع 0.3ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار العقارات بنسبة 

أسعار الق اع السكني  رتفاعاب متأثرا   2022من عام  ولاألمقارنة بالربع  2022عام 

أسعار ق ع األراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة  الرتفاعوذلل ؛ %0.5بنسبة 

0.5.% 

 والشقق%، 3.1بنسبة لل ڤالأسعار  ارتفعتومن بين العقارات السكنية األخرى، 

في حين ،  %0.1انخفضت أسعار البيوت بنسبة  ،ومن ناحية أخرى .%1.2بنسبة 

 استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أ  تغير نسبي يذكر.

وذلل النخفاض أسعار  ؛%0.2بنسبة  خفاضاان الق اع التجار  سجلفي حين 

ناحية  ومن .%1.4المعارض بنسبة  وأسعار%، 0.2ق ع األراضي التجارية بنسبة 

استقرت أسعار %، في حين 0.1بنسبة  أسعار المراكز التجاريةارتفعت فقد  ،أخرى

 ولم تسجل أ  تغير نسبي يذكر. العمائر التجارية

انخفاض أسعار ق ع بسبب  %0.1بنسبة  أسعار الق اع الزراعي نخفضتا كما

 .%0.1األراضي الزراعية بنسبة 

 

 )الربع. التغير السنو  وربع السنو  في الرقم القياسي ألسعار العقار حسب الق اع ونوع العقار 1جدول 

 (2022عام  الثاني

 الق اع ونوع العقار
 قارنة  مع:م 2022 الثانينسبة التغير )%( خالل الربع 

 2022 ولاألالربع  2021 الثانيالربع 

 0.3 0.7 الرقم القياسي العام

 0.5 1.9 سكني

 0.5 2.0 ق عة أرض

 0.0 0.0 عمارة

 3.1 1.1- فيال

 1.2 1.1- شقة

 0.1- 0.9- بيت

 0.2- 1.5- تجار 

 0.2- 1.5- ق عة أرض

 0.0 0.0 عمارة

 1.4- 1.1- معرض / محل

 0.1 0.1 مركز تجار 

 0.1- 0.6- زراعي

 0.1- 0.6- أرض زراعية

 .لجداولا المصدر:

 

 

 عل  أسا  سنو ، %(للتغير  الرقم القياسي ألسعار العقار حسب الق اع

 

 

 المنهجية

الرقم القياسي ألسعار العقارات هو أداة إحصائية لقيا  التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة 

العربية السعودية، وهي تستند إل  مجموعة بيانات للمعامالت العقارية المتوفرة في وزارة العدل بصفتها 

ومجموعة البيانات هذه هي المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن ق اع العقارات في المملكة. 

نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق اإللكترونية التي تتم في الوزارة. وتشمل المتغيرات المختلفة في 

المعامالت العقارية مثل القيمة، والموقع، والق اع، والنوع. وبناء  عليه، تحسب الهيئة العامة لإلحصاء 

عقار لجميع المناطق اإلدارية في المملكة. وسنة المؤشر عل  أسا  ربع سنو  حسب الق اع ونوع ال

 .المنهجية: للمزيد حول المنهجية اتبع الرابط، 2014األسا  للمؤشر هي 
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الرقم القياسي العام سكني تجاري زراعي
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