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مقدمة

التعامــات  لقيمــة  العــام  المــؤرش  يواصــل 
العقاريــة الســكنية يف المملكــة الــزول بعــد 
تســجيله تراجعــا بنســبة %4.4 يف الربــع الرابــع 
مــن عــام 2022 عــن الربــع الســابق حيــث اســتقر 
عنــد 24.4 مليــار ريــال، ويذكــر بــأن المؤرش ســجل 

ــبة 29%. ــابق بنس ــع الس ــا يف الرب تراجع

كمــا انخفــض مــؤرش عدد الصفقــات العقارية 
ــث ســجل 33496 صفقــة  ــك حي الســكنية كذل

بانخفــاض قــدره %11.2 عــن الربــع الســابق.

واســتمرت مدينة الرياض العاصمة يف تصدر 
قائمــة المــدن مــن حيــث قيمــة الصفقــات 

نســبة  عــى  حــازت  حيــث  الســكنية  العقاريــة 
يف  الصفقــات  قيمــة  إجمــايل  مــن   37.5%
المملكــة تلتهــا مدينــة جــدة بـــ 9% ثــم الدمــام 

 .7.8%

العقاريــة  الصفقــات  عــدد  صعيــد  وعــى 
بنســبة  ثالثــا  بريــدة  مدينــة  حلّــت  الســكنية 
%5 بعــد الريــاض وجــدة مــن إجمــايل عــدد 

المملكــة. يف  الصفقــات 

نسبة توزع الصفقات عىل أهم المدن يف الرابع من 2022

 %37.5 %9%7.8

الدمامجدةالرياض
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بيانات عقار

األوىل  المنصــة  هــي  عقــار  منصــة  باعتبــار 
داخــل  العقــارات  عــن  والباحثــن  للعقاريــن 
المســتخدمن  لعــدد  نســبة  المملكــة 
فــإن  الضخــم،  الباحثــن  وتفاعــل  والعــروض 
مــا تملكــه المنصــة مــن بيانــات يعكــس واقــع 
الســوق عى األرض، وتحليل رحلة تلك العروض 
يقــود المتابــع والمهتم والمســتفيد لمعرفة 
واســتنتاج الحركــة العقاريــة يف وقــت قيــايس.

واســتنادا عــى بيانــات عقــار يف تحليــل بيانــات 
ــع فقــد أوضحــت  ــع الراب الســوق العقــاري للرب
إجمــايل  مــن   24.5% أن  المنصــة  بيانــات 

العــروض يف المملكــة خــال الربــع الرابــع كانــت 
تحــت تصنيــف بيــع األرايض، و %27 مصنفــة 
ســجلت  فيمــا  جاهــزة،  الفلــل  بيــع  كعــروض 
ــط. ــبته  %11 فق ــا نس ــقق م ــع الش ــروض بي ع

ــع تراجعــت عــروض  ــع الراب ــه خــال الرب ويذكــر ان
بيــع الفلــل الجاهــزة عــى مســتوى المملكــة 
بيــع  عــروض  واصلــت  فيمــا   ،8.4% بنســبة 
الشــقق أخــذ حصــة أكــر مــن عــروض العقارات 

بنموهــا %23.8 عــن الربــع الســابق.

توزع العروض يف الربع الرابع من 2022

%23.8

%100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0

%24.5

%27

%11

بيع شققبيع أرايض فلل جاهزة

مؤرش عروض
الشقق
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إسهامات وزارة الشؤون 
البلدية والقروية واإلسكان

والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  تواصــل 
يف  المتتاليــة  اإلنجــازات  تحقيــق  واإلســكان 
رؤيــة  مســتهدفات  أحــد  لتحقيــق  عملهــا 
المملكــة 2030 الــذي يتمثــل بزيــادة نســبة 
التملــك بــن المواطنن إىل %70 حيث ســكنت 
35863  أرسة مســكنها األول خــال الربــع الرابــع 
أرسة   28393 واســتفادت   ،2022 عــام  مــن 
مــن برامــج ومنتجــات وزارة الشــؤون البلديــة 

واإلســكان. والقرويــة 

وعــى صعيــد ســعي الــوزارة المســتمر لتوفــر 
المنتجــات العقاريــة يف الســوق لتلبيــة الطلــب 

المزتايــد،

عــن  الرابــع  الربــع  خــال  الــوزارة  أعلنــت  فقــد 
ــتحقيها يف  ــكنية لمس ــدة س ــليم 990 وح تس

جــدة، و1035 يف مكــة.
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التمويالت العقارية من 
البنوك

مــن  العقاريــة  التمويــل  عقــود  انخفضــت 
حيــث عــدد القــروض وقيمتهــا، حيــث تراجــع 
التمويــل الجديــد لألفــراد خــال الربــع الرابــع مــن 
هــذا العــام بنســبة ٪23 مقارنــة بالربــع الثالــث 

ــال. ــار ري ــد 23 ملي ــتقر عن ليس

الجديــدة  القــروض  عــدد  ســجلت  فيمــا 
ــث بنســبة 20٪ . ــع الثال ــة بالرب انخفاضــا مقارن

التمويل العقاري من البنوك خالل الربع الرابع من 2022 مقارنة بالربع السابق

%20 23 مليار ريال %23
عدد القروض 

الجديدة
قيمة التمويل يف 

الربع الرابع
التمويل الجديد   

لألفراد
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أداء سوق العقار السكين يف 
الثالث مدن الرئيسية

الرياض

الدمام

جدة
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الرياض

ملخص الصفقات العقارية

العقاريــة  التعامــات  قيمــة  مــؤرش  ارتفــع 
الســكنية يف مدينــة الريــاض خــال الربــع الرابــع 
مــن عــام 2022 بنســبة %2.7 مقارنــة بالربــع 

الســابق مســجا 9.1  مليــار ريــال.

وعــى النقيــض فقــد انخفــض مــؤرش عــدد 
الصفقــات العقاريــة الســكنية المرمــة خــال 
الربــع الرابــع بنســبة %20 عمــا كان عليــه يف 

الربــع الســابق.

ملخص الصفقات العقارية يف الرياض ضمن الربع الرابع لعام 2022

%20 ريال 9.1 مليار  %2.7
مؤرش عدد الصفقات 

العقارية السكنية
قيمة التعامات 

العقارية
مؤرش قيمة التعامات 

العقارية السكنية
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مؤرش أداء العروض العقارية

مدى األسعار

الريــاض  مدينــة  مســاحة  باالعتبــار  أخــذا 
غالبــا  العقاريــة  اإلحصــاءات  فــإن  الشاســعة، 
مــا تختلــف بفــوارق كبــره حســب المنطقــة أو 
الحــي، كمــا هــو الحــال مــع لك المــدن الكــرى 

العالــم. يف 

وحــى نصــل لرؤيــة أكــر دقــة يف توجــه أســعار 
العقــارات الســكنية خــال الربــع الرابــع، سنســلط 

المــدى  عــى  التــايل  الجــدول  يف  الضــوء 
الســعري للمــر المربــع لـــ%50 مــن عــروض بيع 

األرايض.

لـــ%50 مــن  باإلضافــة إىل المــدى الســعري 
عــروض بيــع الفلــل ذات المســاحات )200 م٢ 
– 299 م٢( و )300 م٢ – 399 م٢( لقائمة من 
األحيــاء ذات الحركــة العقاريــة الكبــرة يف أنحــاء 

مدينــة الريــاض.

النطاق السعري ل 50% من العروض بالريال السعودي

الملقا الرمال المهديةالدار البيضاء

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000 7,350

6,500

3,000

2,200

3,000

2,350 1,675

1,400

الملقا الرمال المهديةالدار البيضاء

1 مليون

2 مليون

3 مليون

4 مليون

5 مليون

3.9

2.5

1.55

1.3
1

0.7

1.25

1

4.5

3.5

1.85

1.6 1.1

0.725

1.4

1.25

بيع الفلل ذات المساحات )200 م٢ – 299 م٢(

بيع الفلل ذات المساحات )300 م٢ – 399 م٢(

بيع األرايض السكنية
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نمو حجم العروض العقارية

تشــر بيانــات منصــة عقــار إىل انخفــاض يف 
عــدد عــروض بيــع األرايض الســكنية يف مدينة 
 36.6% بنســبة  الرابــع  الربــع  خــال  الريــاض 
عــروض  الســابق، وانخفضــت  بالربــع  مقارنــة 
تكــن  %14، ولــم  الجاهــزة بنســبة  الفلــل  بيــع 

عــروض بيــع الشــقق بمعــزل فقــد انخفضــت 
هــي األخــرى بنســبة %5.4 خــال هــذا الربــع.

توزع عروض الوحدات السكنية ضمن مدينة الرياض خالل الربع الرابع من 2022

%36.6%14%5.4
عروض الشقق 

السكنية
عروض بيع الفلل 

الجاهزة
عروض بيع األرايض 

السكنية
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جدة

ملخص الصفقات العقارية

العقاريــة  الصفقــات  قيمــة  انخفضــت 
مقارنــة   13.4% بنســبة  جــدة  يف  اإلجماليــة 
بالربــع الســابق، و بالمقابــل انخفضــت أيضــا 

أعــداد الصفقــات العقاريــة يف نفــس المــدة 
.18.5% بنســبة 

ملخص الصفقات العقارية يف جدة ضمن الربع الرابع لعام 2022

%18.5 %13.4
مؤرش الصفقات العقارية 

السكنية
مؤرش قيمة التعامات 

العقارية
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مؤرش أداء العروض العقارية

مدى األسعار

ولرؤيــة أكــر دقــة يف توجــه أســعار العقــارات 
ــع، سنســلط الضــوء  ــع الراب الســكنية خــال الرب
يف الجــدول التــايل عــى المــدى الســعري للمــر 

المربــع لـــ%50 مــن عــروض بيــع األرايض.

لـــ%50 مــن  باإلضافــة إىل المــدى الســعري 
عــروض بيــع الفلــل ذات المســاحات )200 م٢ 
– 299 م٢( و )300 م٢ – 399 م٢( لحيــن اثنــن 
يعتــران مــن أكــر أحيــاء جــدة حركــة يف ســوق 

العقــار.

النطاق السعري ل 50% من العروض بالريال السعودي

الزمرد القرينة

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2,000

1,300

1,890

1,445

الزمرد القرينة

1 مليون

2 مليون

3 مليون

4 مليون

5 مليون

1.65

1.35

1.25

1.15

2

1.73 1.35

1.18

بيع الفلل ذات المساحات )200 م٢ – 299 م٢(

بيع الفلل ذات المساحات )300 م٢ – 399 م٢(

بيع األرايض السكنية
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نمو حجم العروض العقارية

تباينــت نســب نمــو حجــم المعــروض العقــاري 
حيــث  الســابق،  الربــع  مــع  مقارنــة  جــدة  يف 
ســجلت عــروض بيــع األرايض و بيــع الشــقق 

نمــوا بنســبة %2.5، فيمــا تراجعــت عــروض بيع 
الفلــل تراجعــا طفيفــا بنســبة 0.15%.

توزع عروض الوحدات السكنية ضمن مدينة جدة خالل الربع الرابع من 2022

%2.5%0.5%2.5
عروض الشقق 

السكنية
عروض بيع الفلل 

الجاهزة
عروض بيع األرايض 

السكنية
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الدمام

ملخص الصفقات العقارية

العقاريــة  الصفقــات  قيمــة  مــؤرش  ارتفــع 
 2.7% بنســبة  الدمــام  اإلجماليــة يف مدينــة 
ــك ارتفاعــا  ــع الســابق، وصاحــب ذل ــة بالرب مقارن

نفــس  يف  العقاريــة  الصفقــات  أعــداد  يف 
.%3.9 بنســبة  المــدة 

ملخص الصفقات العقارية يف الدمام ضمن الربع الرابع لعام 2022

%2.7%3.9
مؤرش الصفقات العقارية 

السكنية
مؤرش قيمة 

التعامات العقارية
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مؤرش أداء العروض العقارية

مدى األسعار

ولرؤيــة أكــر دقــة يف توجــه أســعار العقــارات 
الســكنية خــال الربــع الرابــع، وكمــا هــو الحال يف 
الريــاض وجــدة، سنســلط الضــوء يف الجــدول 
التــايل عــى المــدى الســعري للمــر المربــع لـــ 

%50 مــن عــروض بيــع األرايض.

باإلضافــة إىل المــدى الســعري لـــ %50 مــن 
 300( المســاحات  ذات  الفلــل  بيــع  عــروض 
)400 م٢ – 499 م٢( لحــي  م٢ – 399 م٢( و 
الصدفــة يف رشق الدمــام. باعتبــاره أحــد أكــر 
المــدة  خــال  العقاريــة  الحركــة  يف  األحيــاء 

الماضيــة. القليلــة 

النطاق السعري ل 50% من العروض بالريال السعودي

الصدفة

1,000
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8,000
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2,200

الصدفة

1 مليون

2 مليون

3 مليون

4 مليون

5 مليون

2.45

1.77

3

2.7

بيع الفلل ذات المساحات )200 م٢ – 299 م٢(

بيع الفلل ذات المساحات )300 م٢ – 399 م٢(

بيع األرايض السكنية



نظرة عامة عىل السوق العقاري السكين يف السعودية20

نمو حجم العروض العقارية

ســجلت العــروض العقاريــة يف مدينــة الدمــام 
ــع  ــع الراب نمــوا طفيفــا يف أعدادهــا خــال الرب
مــن العــام 2022، خافــا لما حــدث يف مدينيت 

الريــاض و جــدة.

حيــث واصــل الســوق اســتقراره نســبيا، مســجا 
نمــوا بنســبة %2.3 يف عــروض بيــع األرايض و 
%3.6 لعــروض بيــع الفلــل و %3.8 لعــروض 

بيــع الشــقق.

توزع عروض الوحدات السكنية ضمن مدينة الدمام خالل الربع الرابع من 2022

عروض الشقق 
السكنية

عروض بيع الفلل 
الجاهزة

عروض بيع األرايض 
السكنية

%2.3%3.6%3.8





تواصلو معنا لمعرفة المزيد عن خدمات بيانات عقار

https://bit.ly/aqar-data
data@aqar.fm

https://sa.aqar.fm

بيانات عقار

تحتــوي قاعــدة بيانــات عقــار عــى بيانــات عقاريــة منــذ عــام 
ــات  ــا بيان ــر فيه ــة، و تتوف ــاء المملك ــة أرج ــد إىل كاف 2014 وتمت
ــخ  ــة إضافــة إىل ســجل تاري ــات العقاري كافــة مواصفــات اإلعان
تفاعــات المســتخدمن و يتــم اســتخدام البيانــات يف التطبيــق 
تحليــل  إىل  إضافــة  العقــاري  الســوق  حركــة  لغــرض معرفــة 
توجــه المســتخدمن وتفاعاتهــم مــع مختلــف أنــواع الوحدات 

ــاء. ــة داخــل األحي العقاري

كمــا يعمــل فريــق البيانــات يف تطبيق عقــار دائماً عى اســتخراج 
المعلومــات القيمــة بشــكل دوري بحيــث تدعــم هــذه البيانــات 
ســر العمليــات داخــل التطبيــق إضافــة إىل تغطيــة احتيــاج 

العمــاء مــن هــذه المعلومــات.

https://bit.ly/aqar-data
https://bit.ly/aqar-data

