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 الرقم القياسي ألسعار العقارات 
     2020ي  الربع الثان 

 م  2020  من عام الثانيفي الربع  ٪(0.7)+ بنسبة اتالعقار سعارأ ارتفاع 

بالربع   مقارنة   م2020في الربع الثاني من عام  (%0.7)+ العقارات بنسبةسعار الرقم القياسي ألارتفع 

ض  اانخف)وقد ساهم %(. 1.8)+بنسبة بارتفاع أسعار العقارات "السكنية"  امتأثر  نفسه من العام السابق، 

لت أسعار  سج    في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام(، كما  (%1.7  -)  أسعار العقارات "التجارية" بنسبة 

 . (%0.3)+ا بنسبة ا طفيف  العقارات "الزراعية" ارتفاع  
 

األراضي السكنية العامل الرئيس في الزيادة السنوية في أسعار العقارات في الربع    ر أسعا ارتفاع  السنوي:  التغير  
 م 2020  من عام   الثاني 

على أساس سنوي في الربع الثاني من   (%1.9)+ارتفعت أسعار قطع األراضي السكنية بنسبة  •

لثقلها   انظر   ؛المؤشر العام بالتالي ارتفاع ، مما ساهم في زيادة أسعار العقارات "السكنية" و م2020عام 

 الكبير في المؤشر.  

  بنسبة  الشقق أسعار %( و 2.0)+ بنسبة  األخرى ارتفعت أسعار الفللمن بين العقارات "السكنية"  •

 . %(1.3-)بنسبة  السكنية  عمائر الأسعار %( و 1.3-)بنسبة  البيوت أسعار  انخفضتفي حين  %(،1.0)+

قطع األراضي التجارية التي متأثرة بانخفاض  %(1.7-) بنسبةأسعار العقارات "التجارية" انخفضت  •

  من ناحية أخرى ارتفعت أسعار صاالت العرض والمحالت التجارية بنسبة  ،%(1.7-)بنسبة انخفضت 

+(1.2%)  . 

األراضي الزراعية ارتفاع أسعار ب متأثرة   (%0.3)+بنسبة أسعار العقارات "الزراعية" ارتفعت  •

+(0.3 .)% 

 م 2020من عام    ول األ مقارنة بالربع    ( % 0.1- )أسعار العقارات بنسبة   السنوي: انخفاض التغير ربع  

 مقارنة   م2020في الربع الثاني من عام  (%0.1-)العقارات بنسبة سعار أل العام الرقم القياسيانخفض 

(، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات م2020بالربع السابق )الربع األول من عام  

 واستقر  ، %(0.4-)التي انخفضت بنسبة %(، ال سيما قطع األراضي التجارية 0.4-) بنسبة "التجارية"

 أي تغيير يذكر.عليها ولم يطرأ  ، الربع السابقب قارنة  ممتوسط أسعار العقارات "السكنية" و"الزراعية" 

 : المنهجية 

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

وهي تستند إلى مجموعة بيانات للمعامالت العقارية المتوفرة في وزارة   ،المملكة العربية السعودية

   ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة.  ، الوحيدالعدل بصفتها المرجع الرسمي 

ويشمل  ،في الوزارة مجموعة البيانات هذه هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق اإللكترونية التي تتم  

حسب ت وبناء  عليه ،المتغيرات المختلفة في المعامالت العقارية مثل القيمة والموقع والقطاع والنوع

ونوع العقار لجميع المناطق اإلدارية   ،المؤشر على أساس ربع سنوي حسب القطاع لإلحصاءالهيئة العامة  

  . م2014سنة األساس للمؤشر هي و  ، في المملكة
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 الرقم القياسي ألسعار العقارات 
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 العقارات الرقم القياسي ألسعار سنوي في الربع التغير السنوي و
 م2020 ي من عامالربع الثان خالل حسب القطاع ونوع العقار

 القطاع ونوع العقار

 نسبة التغير )%( خالل
 مع: مقارنة   م2020من عام  الربع الثاني

 م2020ول الربع األ م2019الربع الثاني 

 0.1- 0.7    .الرقم القياسي العام

 0.0 1.8 :سكني

 0.0 1.9 .قطعة أرض

 0.3- 1.3- . عمارة

 1.9 2.0 .فيال

 0.7- 1.0 .شقة

 0.2- 1.3- .بيت

 0.4- 1.7- :تجاري 

 0.4- 1.7- .قطعة أرض

 0.0 0.0 . عمارة

 0.5 1.2 .معرض / محل

 0.0 0.0 .مركز تجاري 

 0.0 0.3 :زراعي 

 0.0 0.3 .رض زراعيةأ

 

 

 المنهجية،   الجداولالروابط:        
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الرقم القياسي العام سكني تجاري زراعي

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

الربع الثاني2019 الربع الثالث2019 الربع الرابع2019 الربع األول2020 الربع الثاني2020
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