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 م 2022من عام  الرابع% في الربع 1.6ة  ارتفاع أسعار العقارات بنسب

العقارات السكنية    من  كل    متأثرا بارتفاع أسعار   م2021نفسه من عام  مقارنة بالربع    م2022الربع الرابع من عام    % في  1.6العقارات بنسبةالرقم القياسي ألسعار   ارتفع 

 . %0.8والزراعية بنسبة  ،%0.2من العقارات التجارية بنسبة  أسعار كل   انخفاض  التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام  فيساهم  وقد%. 2.6بنسبة 

ارتفاع أسعار العقارات في   األكبر في سعار األراضي السكنية هو المؤثر  أارتفاع 

 من العام السابقمقارنة بنظيره  م 2022من عام  الرابعالربع 

 ا% متتتتتتأثر  2.6القطتتتتتاع الستتتتتكني بنستتتتتبة ارتفعتتتتتا أستتتتتعار العقتتتتتارات  فتتتتتي 

، وذلتتتتت  علتتتتت  (%(2.7بارتفتتتتتاع أستتتتتعار قطتتتتتع األراةتتتتتي الستتتتتكنية بنستتتتتبة 

وزن أستتتعار ا لثقتتتل ، ونظتتتر  م2022متتتن عتتتام  الرابتتتعأستتتان ستتتنال فتتتي الربتتتع 

فقتتتد كتتتان لتتته تتتتأثير كبيتتتر فتتتي ارتفتتتاع  ،المؤشتتتر العتتتام فتتتي القطتتتاع الستتتكني

 المؤشر العام.هذا 

%، والشقق  1.7بنسبة  للفالومن بين العقارات السكنية األخرى، ارتفعا أسعار 

في حين    %،0.4انخفضا أسعار البيات بنسبة    ، ومن ناحية أخرى  .%2.2بنسبة  

 استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أل تغير نسبي يذكر. 

  أستعار  بانخفاض   امتأثر  ؛ %0.2بنستبة    انخفاض أسعار العقارات بالقطاع التجارل

%،  2.3بنسبة    المعارضأسعار  و .  (%(0.2قطع األراةي التجارية بنستبة    من  كل  

التجاريةأسعار    ارتفعافي حين   , واستقرت أسعار العمائر   0.1%بنسبة  المراكز 

 . م2022في الربع الرابع التجارية 

بانخفاض أسعار األراةي    ا%، متأثر  0.8ا بنسبة  وقد سجل القطاع الزراعي انخفاة  

 . (%(0.8الزراعية بنستبة 

 ساس ربع سنوي أعلى % 0.6 العقارات بنسبةسعار أارتفاع 

من    الرابع % خالل الربع   0.6العقارات بنسبةارتفع الرقم القياسي العام ألسعار  

بالربع    م2022عام   عام    الثالثمقارنة  القطاع    رتفاع اب  متأثرا    م2022من  أسعار 

أسعار قطع األراةي السكنية التي ارتفعا    الرتفاعوذل   ؛  %0.8السكني بنسبة  

 %. 0.9بنسبة 

أسعار  و %  0.1بنسبة    الفللأسعار    ارتفعا  ومن بين العقارات السكنية األخرى، 

بنسبة  أسعار  و   % 0.1بنسبة    الشقق أسعار    %، 0.1البيات  استقرت  حين  في 

 العمائر السكنية ولم تسجل أل تغير نسبي يذكر. 

التجارية   األراةي  أسعار قطع في  اارتفاع   ؛التجارل سجل القطاع  ، ناحية أخرى ومن

المراكز  أسعار  و   %0.4بنسبة  المعارض  أسعار  في حين انخفضا  %،  0.2  بنسبة

ولم تسجل أل تغير    ، استقرت أسعار العمائر التجارية  بينما  . %0.1بنسبة    التجارية

 نسبي يذكر. 

في  العقارات  أسعار  وذل   0.2  نسبةب  الزراعي القطاع    انخفضا    النخفاض%؛ 

 % 0.2بنسبة   الزراعيةأسعار قطع األراةي 

 

 

 )الربع . التغير السنال وربع السنال في الرقم القياسي ألسعار العقار حسب القطاع وناع العقار 1جدول 

 ( 2022عام   الرابع 

 القطاع ونوع العقار
 قارنًة مع:م 2022 الرابع نسبة التغير )%( خالل الربع 

 2022 الثالثالربع  2021 الرابع الربع 

 0.6 1.6 الرقم القياسي العام

 0.8 2.6 سكني

 0.9 2.7 قطعة أرض

 0.0 0.0 عمارة 

 0.1 1.7 فيال

 0.1 2.2 شقة

 0.1 0.4- بيا

 0.1 0.2- تجاري

 0.2 0.2- قطعة أرض

 0.0 0.0 عمارة 

 0.4- 2.3- معرض / محل 

 0.1- 0.1 مركز تجارل 

 0.2- 0.8- زراعي 

 0.2- 0.8- أرض زراعية

 . الجداول المصدر:
 

 

 المنهجية 

الرقم القياسي ألسعار العقارات ها أداة إحصائية لقيان التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة  

العربية السعادية، وهي تستند إل  مجماعة بيانات للمعامالت العقارية المتافرة في وزارة العدل بصفتها 

المملكة.   العقارات في  البيانات عن قطاع  الاحيد ومصدر  الرسمي  البيانات هذه هي المرجع  ومجماعة 

في  المختلفة  المتغيرات  وتشمل  الازارة.  في  تتم  التي  اإللكترونية  والتاثيق  التسجيل  لعمليات  نتيجة 

العامة لإلحصاء   الهيئة  تحسب  عليه،  وبناء   والناع.  والقطاع،  والماقع،  القيمة،  العقارية مثل  المعامالت 

عقار لجميع المناطق اإلدارية في المملكة. وسنة المؤشر عل  أسان ربع سنال حسب القطاع وناع ال

 . المنهجية: للمزيد حول المنهجية اتبع الرابط، 2014األسان للمؤشر هي 
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