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مؤشر أسعار األصول العقارية 

رقم 29

1• التوجه العام لسوق العقار خالل الفصل الرابع من سنة 2016

أسعار  مؤشر  سجل  فصلي،   أساس  على 
ارتفاعات  مع   ،%2,2 بنسبة  منوا  العقارية  األصول 

و%2,1  السكنية،  للعقارات  بالنسبة   %2,4 بلغت 

بالنسبة  و%2,9  احلضرية  لألراضي  بالنسبة 

ومبوازاة  التجاري.  لالستعمال  املوجهة  للعقارات 

هذه التطورات، انخفضت املعامالت بنسبة %10,4، 

بنسبة   السكنية  العقارات  مبيعات  تراجع  بفعل 

ارتفعت مبيعات كل من األراضي  17,5%، في حني 

التجاري  لالستعمال  املوجهة  واألصول  احلضرية 

بنسبة 14,3% و11%  على التوالي.

ارتفاعا  األسعار  سجلت  سنوي،  أساس  على 
بنسبة 4,6%، مما يعكس منوها في  كل من العقارات 

املوجهة  واألصول  احلضرية  واألراضي  السكنية 

و%8,6  و%6   %3,9 بنسبة  التجاري  لالستعمال 

على التوالي. وبخصوص املعامالت، وبعد ارتفاعها 

بنسبة  تزايدت  الثالث،  الفصل  32,6% في  بنسبة 

بنسبة   األراضي  مبيعات  الرتفاعات  نتيجة    ،%3,2

19,5%  وتلك اخلاصة باألصول املوجهة لالستعمال 

مبيعات  تدنت  وباملقابل،   .%13,7 بنسبة   التجاري 

العقارات السكنية بنسبة %1,9.

 	 ،2016 سنة  من  الرابع  الفصل  خالل 
من  العقارية  األصول  أسعار  ارتفعت 
جديد، على أساس فصلي، بنسبة %2,2 

مقابل %1,7. 

 	 ،%10,4 انخفض عدد املعامالت بنسبة 
باخلصوص  نتيجة  آخر،  إلى  فصل  من 

لتراجع مبيعات الشقق.
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املعامالت حجم 
)%( التغير 

ف16-4/ 
ف16-3

ف16-4/ 
ف15-4

لي إلجما 10,43,2-�ا

السكنية 1,9-17,5-العقارات 

لشقق 2,8-18,7-ا

ملنازل 1,113,1ا

ت لفيال 10,01,8-ا

الحضرية 14,319,5األراضي 

التجارية 11,013,7العقارات 

التجارية 9,713,3احملالت 

تب ملكا 20,116,3ا

األصول  أسعار  مؤشر 
ية ر لعقا ا

)%( التغير 
ف16-4/ 
ف16-3

ف16-4/ 
ف15-4

لي إلجما 2,24,6�ا

السكنية 2,43,9العقارات 

لشقق 2,84,7ا

ملنازل 1,00,0ا

ت لفيال 0,87,0ا

الحضرية 2,16,0األراضي 

التجارية 2,98,6العقارات 

التجارية 3,98,5احملالت 

تب ملكا 3,28,7-ا
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2.التوجه العام حسب فئة العقار

تطور مؤشر األسعار  )%( وعدد املعامالت )على أساس سنوي(
الشقق

 مؤشرات أسعار األصول العقارية حسب الفئات، 
على أساس سنوي

تطور عدد املعامالت

تطور مؤشر األسعار  )%( وعدد املعامالت )على أساس سنوي(
األراضي احلضرية

العقارات السكنية

العقارات  أسعار  ارتفاع  يعزى  على أساس فصلي، 
السكنية بنسبة  2,4% إلى منو  أسعار الشقق واملنازل 
والفيالت بنسبة 2,8% و1% و0,8% على التوالي. وفي ما 
يخص املعامالت، يرتبط التدني بنسبة 17,5% املالحظ 
خالل الفصل األخير من السنة بتراجع مبيعات الشقق 
والفيالت بنسبة 18,7% و10% على التوالي. وباملقابل، 

تزايدت املعامالت اخلاصة باملنازل بنسبة %1,1.

العقارات  أسعار   تزايدت  سنوي،  أساس  وعلى 
 %4,7 بلغت  ارتفاعات  مع   ،%3,9 بنسبة  السكنية 
بالنسبة للشقق و7% بالنسبة للفيالت. وفي ما يتصل 
باملنازل، لم تعرف أسعارها تغيرات تذكر مقارنة بنفس 
الظروف، سجل عدد  2015. في هذه  الفترة من سنة 
تدني مبيعات  1,9%، يشمل  بنسبة  تراجعا  املعامالت 
الشقق بنسبة 2,8% وارتفاع مبيعات املنازل والفيالت 

بنسبة 13,1% و1,8% على التوالي. 

األراضي احلضرية

على أساس فصلي، منا مؤشر األسعار بنسبة %2,1 
وارتفع عدد املعامالت بنسبة  %14,3.

وعلى أساس سنوي، تزايدت األسعار أيضا بنسبة  
6% واملبيعات بنسبة %19,5. 

 العقارات التجارية

على أساس فصلي، ارتفعت أسعار األصول املوجهة 
لالستعمال التجاري بنسبة 2,9% مما يعكس منو مؤشر 
أسعار احملالت التجارية بنسبة 3,9%، في حني تراجعت 
عدد  يخص  ما  في  أما   .%3,2 بنسبة  املكاتب  أسعار 
ارتفاع  بفضل   %11 بنسبة  حتسنت  فقد  املعامالت، 

تلك اخلاصة باحملالت التجارية واملكاتب بنسبة %9,7 

و 20,1% على التوالي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر األسعار بنسبة 
للمحالت  بالنسبة   %8,5 بلغت   ارتفاعات  مع   %8,6
منت  ذلك،  ومبوازاة  للمكاتب.  بالنسبة  و%8,7  التجارية 
 %13,3 بلغت  ارتفاعات  مع   %13,7 بنسبة  املعامالت 
بالنسبة للمحالت التجارية و16,3% بالنسبة للمكاتب.
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األصول  أسعار  مؤشر   ارتفع  الرابع،  الفصل  في 
العقارية، على أساس فصلي، مبدن اململكة الرئيسية 
فاس.   في  و%6,1  بالرباط   %2,7 بني  ما  تراوحت  بنسب 
وباملقابل، سجلت املعامالت تطورات متباينة من مدينة 
إلى أخرى، مع ارتفاعات همت باخلصوص مدينتي الرباط 

ومراكش وانخفاضات في الدار البيضاء وطنجة. 

األصول  أسعار  مؤشر   سجل  البيضاء،  وبالدار 
في   %4,2 مقابل    %3,8 بلغ  جديدا  ارتفاعا  العقارية 
فئات  جميع  أسعار  لتزايد  نتيجة  الثالث،  الفصل 
و%1,7  للشقق،  بالنسبة   %5 بلغت  بنسب  األصول، 
بالنسبة لألراضي احلضرية، و4,5% بالنسبة للمحالت 
املبيعات  تراجعت  السياق،  هذا  وفي  التجارية.   
من  30,2% فصال  بنسبة   ارتفاعها  بعد   %21 بنسبة 
 .%28,5 بنسبة  الشقق  مبيعات  بتدني  ارتباطا  قبل، 
واحملالت  باألراضي  اخلاصة  املعامالت  وباملقابل، حتسنت 

التجارية بنسبة 21,4% و20,8% على التوالي.

أسعار  مؤشر  منا  الرباط،  مدينة  مستوى  وعلى 
األصول العقارية بنسبة  2,7%، مع ارتفاعات بلغت %2 
احلضرية.  لألراضي  بالنسبة  و%0,9  للشقق  بالنسبة 
وفي ما يخص املعامالت، فقد ارتفعت بنسبة  %25,2 
بعد 19,8% في الفصل السابق، السيما مع منو مبيعات 

الشقق بنسبة %29,1 .

مما   %3 بنسبة  األسعار  تزايدت  مراكش،  ومبدينة 
يعكس ارتفاعا في جميع فئات األصول،  حيث ارتفعت 
أسعار  الشقق واألراضي بنسبة 5% و0,6% على التوالي. 
ومبوازاة ذلك، منت املبيعات بنسبة  3,2% نظرا باخلصوص 
وذلك  باألراضي،  اخلاصة  املعامالت  في  الهام  لالرتفاع 
بعد تراجعها خالل الفصول الثالثة األولى من السنة. 
 %16,6 بنسبة  الشقق  مبيعات  انخفضت  وباملقابل، 

من فصل إلى آخر.

العقارية  األصول  أسعار  مؤشر  سجل  وبطنجة، 
10,2% بالنسبة  3,9% مع ارتفاعات بلغت  منوا بنسبة 
و%14,3  احلضرية،  لألراضي  بالنسبة  و%1,4  للشقق، 
بالنسبة للمحالت التجارية. وفي ما يتصل باملعامالت، 
الثالث،  الفصل  خالل   %22 بنسبة  ارتفاعها  وبعد 
مبيعات  في  انخفاضات  مع   %26,7 بنسبة  تراجعت 

الشقق بنسبة 30,6% واألراضي بنسبة %14,6.

3. توجه سوق العقار حسب املدن

تطور مؤشر أسعار األصول العقارية )%( واملعامالت بالدار البيضاء

 
تطور مؤشر أسعار األصول العقارية )%( واملعامالت بالرباط   

تطور مؤشر أسعار األصول العقارية )%( واملعامالت مبراكش

تطور مؤشر أسعار األصول العقارية )%( واملعامالت بطنجة 

تطور أسعار األصول العقارية حسب املدن
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)-( ال يتم حساب املؤشر في حالة عدم بلوغ احلد األدنى من عدد املعامالت.

ورقة تقنية

مت إعداد مؤشرات أسعار األصول العقارية بتعاون بني بنك املغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية انطالقا من معطيات هذه الوكالة.   ويتم حساب هذه 

املؤشرات- الفصلية- باعتماد سنة 2006 كسنة األساس- وباستخدام طريقة البيع املتكرر التي متكن من جتاوز مشكلة عدم جتانس األمالك العقارية. وال يأخذ هذا املؤشر في االعتبار إال العقار 

الذي مت بيعه مرتني على األقل خالل الفترة املعنية.

وميكن مؤشر أسعار األصول العقارية من تتبع تطور أسعار عقار السكن على الصعيد الوطني، حسب املدن الكبرى بالنسبة للفئات الرئيسية الثالث، وهي عقارات السكن واألراضي احلضرية 

والعقارات التجارية، وكذا أسعار الفئات الستة:   الشقق )مسكن يقع في مبنى سكني مشترك، ويتكون من غرفة واحدة أو أكثر( واملنازل )مسكن منفرد، دون حديقة، ويتكون من طابق 

واحد أو أكثر(، والفيالت )مسكن منفرد مع حديقة(، واألراضي احلضرية )بقعة أرضية داخل اجملال احلضري(، واحملالت التجارية )فضاء مخصص لنشاط اقتصادي معني( واملكاتب )مكان للعمل(.

وجتدر اإلشارة إلى أنه يتم حساب هذه املؤشرات على أساس املعطيات احملصورة 35 يوما بعد انقضاء الفصل قيد الدراسة، مما يقضي بضرورة حتيني املعطيات التاريخية، وهو أمر قد يكون مهما 

بالنظر إلى الفارق الزمني بني تاريخ إجناز املعامالت وتسجيلها و/أو إدراج املمتلكات التي مت بيعها على األقل مرتني خالل الفصل املعني.  وبالرغم من كون هذه املقاربة تتبع منهجية صارمة، إال 

أنها تتطلب وضع حد أدنى من املعامالت من أجل حسابها، مما ال يتيح إعداد مؤشرات خاصة ببعض املدن والفئات و/أو بعض الفصول.

الوطنية  والوكالة  املغرب  بنك  لكل من  اإللكتروني  املوقع  العقارية على  األصول  أسعار  إعداد مؤشر  في  املتبعة  املفصلة  املنهجية   التي تستعرض  املرجعية  الوثيقة  اإلطالع على  وميكن 

للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية.

تطور سوق العقار في سنة 2016تطور مؤشر أسعار األصول العقارية في بعض املدن الكبرى

فئة العقاراملدينة

التغير )%(

السعر

 ف4-16/ ف16-3
املعامالت

 ف4-16/ ف16-3

مراكش

16,6-5,0شقق

4,212,1منازل

2,05,6فيالت

-0,6أراضي حضرية

0,339,4محالت جتارية

--مكاتب

3,03,2اجملموع

مكناس

9,3-6,2شقق

10,32,8منازل

--فيالت

4,14,0أراضي حضرية

14,4-8,7محالت جتارية

87,050,0مكاتب

5,3-5,0اجملموع

وجدة

6,015,6شقق

2,323,9منازل

--فيالت

3,5-4,1أراضي حضرية

--محالت جتارية

--مكاتب

3,111,7اجملموع

الرباط

2,029,1شقق

9,8-4,7منازل

5,95,0فيالت

11,9-0,9أراضي حضرية

1,260,0-محالت جتارية

--مكاتب

2,725,2اجملموع

طنجة

30,6-10,2شقق

2,14,2منازل

26,7-10,4-فيالت

14,6-1,4أراضي حضرية

14,314,5محالت جتارية

13,94,8مكاتب

26,7-3,9اجملموع

فئة العقاراملدينة

التغير )%(

السعر

 ف4-16/ ف16-3
املعامالت

 ف4-16/ ف16-3

أكادير

11,5-4,7شقق

20,5-5,7منازل

26,8-0,0فيالت

7,97,1أراضي حضرية

14,6-7,1محالت جتارية

--مكاتب

8,5-4,2اجملموع

الدار البيضاء

28,5-5,0شقق

12,0-8,0-منازل

12,1-0,9-فيالت

1,721,4أراضي حضرية

4,520,8محالت جتارية

17,659,3-مكاتب

21,0-3,8اجملموع

اجلديدة

14,5-3,9شقق

2,613,3منازل

3,39,1فيالت

5,73,4أراضي حضرية

5,5-5,4محالت جتارية

--مكاتب

10,9-3,6اجملموع

فاس

5,8-8,7شقق

53,3-7,7منازل

8,3-4,1فيالت

4,710,4أراضي حضرية

2,13,6محالت جتارية

7,9-15,2مكاتب

0,9-6,1اجملموع

القنيطرة

36,5-2,3شقق

43,3-5,1-منازل

16,7-5,3فيالت

8,3-5,8أراضي حضرية

21,4-7,6محالت جتارية

13,8-27,2مكاتب

29,6-2,7اجملموع
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تطور سوق العقار في سنة 2016

األصول  أسعار  مؤشر  سجل   ،2016 سنة  خالل 
في   %1,2 بعد   %0,9 بنسبة  ارتفاعا  العقارية 
األراضي  أسعار  لنمو  نتيجة  املاضية،  السنة 
1,2%، وأسعار احملالت  2,1% عوض  احلضرية بنسبة 
املوجهة لالستعمال التجاري بنسبة 4,7%، مقابل 
انخفاضها بنسبة  2% سنة 2015. وشهدت أسعار 
العقارات السكنية من جانبها شبه استقرار بعد 

ارتفاعها بنسبة 1,7% سنة من قبل.

بنسبة   ارتفعت  فقد  املعامالت،  يخص  ما  وفي 
8,1% بعد تراجعها بنسبة 1,3% سنة 2015. وهم 
هذا االرتفاع جميع فئات األصول، مع منو العقارات 
وبالنسبة   .%7,9 بنسبة  باخلصوص  السكنية 
 %8 بنسبة  ارتفاعات  سجلت  فقد  للمبيعات، 
و6,7% في  املنازل  و7,8% في  على مستوى الشقق 

الفيالت.

مؤشر  سجل  الرئيسية،  املدن  مستوى  وعلى 
الدار  عدا  ما  ارتفاعات،  العقارية  األصول  أسعار 
فقد  املعامالت،  أما  فيها.  انخفض  التي  البيضاء 
وحتسنت  وطنجة  مبراكش  جديد  من  انخفضت 

بباقي املدن الكبرى.

التصاعدي  املنحى  توقف  البيضاء،  الدار  وفي 
ملؤشر أسعار األصول العقارية، ليتراجع هذا األخير 
لتدني أسعار الشقق بنسبة  نتيجة   %3,8 بنسبة 
فقد  التجارية،  واحملالت  احلضرية  األراضي  أما   .%5,5
ارتفعت أسعارها بنسبة 2,6% و 4,2% على التوالي. 
 %4,3 بنسبة  تدنيها  وبعد  للمعامالت،  وبالنسبة 
في 2015، ارتفعت بنسبة 4% نتيجة لتزايد مبيعات 

جميع فئات األصول، السيما الشقق )%1,4(.

 ،%0,7 بنسبة  ارتفاعا  األسعار  سجلت  ومبراكش،   
واحملالت   %2,2 بنسبة  الشقق  أسعار  تزايد  يشمل 
األراضي  أسعار  وانخفاض   %8,7 قدره  مبا  التجارية 
تراجعت  الظروف،  هذه  ظل  في   .%1,9 بنسبة 
 %8,6 بنسبة  تدنت  حيث   ،%14,5 بنسبة  املبيعات 
للمحالت  بالنسبة  و%20,7  للشقق  بالنسبة 
التجارية. وباملثل، تدنت املعامالت اخلاصة باألراضي 

احلضرية بنسبة %31,5.

بنسبة 	  العقارية  األصول  أسعار  مؤشر  منو 
ارتفاع  تأثير  2016، خاصة بفعل  0,9% سنة 
أسعار األراضي احلضرية والعقارات املوجهة 

لالستعمال التجارية. 

 	 %8,1 بنسبة  العقارية  املعامالت  ارتفاع 
نتيجة لنمو مبيعات كافة فئات األصول.

التطور السنوي لعدد املعامالت حسب الفئات

 

التطور السنوي لعدد املعامالت حسب املدن

املعامالت تغير 2015 باملقارنة عدد 
مع 2014 )%(

التغير باملقارنة مع 
)%( 2015

لي إلجما 1,38,1-�ا

السكنية 1,97,9-العقارات 

لشقق 1,58,0-ا

ملنازل 4,77,8-ا

ت لفيال 9,46,7-ا

الحضرية 0,59,1األراضي 

التجارية 0,67,4العقارات 

التجارية 0,17,3-احملالت 

تب ملكا 5,67,9ا

األصول  أسعار  مؤشر 
ية ر لعقا ا

تغير 2015 باملقارنة 
مع 2014 )%(

التغير باملقارنة مع 
)%( 2015

لي إلجما 1,20,9�ا

السكنية 1,70,2العقارات 

لشقق 1,80,2ا

ملنازل 0,4-1,3ا

ت لفيال 1,24,4ا

الحضرية 1,22,1األراضي 

التجارية 2,04,7-العقارات 

التجارية 1,65,6-احملالت 

تب ملكا 4,50,6-ا
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الشقق  أسعار  طنجة، منت  مدينة  مستوى  وعلى 
ومن  التوالي.  على  و%1,4   %5,7 بنسبة  واألراضي 
مع   ،%5,6 بنسبة  املعامالت  انخفضت  جهتها، 
واحملالت   %7 بنسبة  بالشقق  اخلاصة  تلك  انخفاض 
مبيعات  ارتفعت  وباملقابل،   .%6,7 بنسبة  التجارية 
األراضي بنسبة 1,2% بعد أن تراجعت بنسبة %10 

في 2015.

نتيجة   %2,1 بنسبة  األسعار  ارتفعت  وبالرباط، 
لتزايد أسعار جميع فئات األصول، السيما الشقق 
التي ارتفعت أثمنتها بنسبة  2,1%.  وفي ما يخص 
 ،%27,4 بنسبة  هاما  حتسنا  عرفت  فقد  املعامالت، 
السكنية  بالعقارات  اخلاصة  تلك  ارتفعت  حيث 

واألراضي بنسبة 31,9% و6,6% على التوالي.

تغير األسعار العقارية في املدن الكبرى 

التطور السنوي حلجم املعامالت العقارية املسجلة 

 بنك املغرب
 277، شارع محمد اخلامس -صندوق البريد 445 الرباط -املغرب

 الهاتف: )212( 5 37 70 66 45
الفاكس: )212( 5 37 20 67 68 

deri@bkam.ma
www.bkam.ma

 الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية
 ملتقى شارع موالي يوسف وشارع موالي احلسن األول، الرباط

 الهاتف: )212( 5 37 70 89 35 
الفاكس: )212( 5 37 70 58 85

www.ancfcc.gov.ma
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تغير األسعار وحجم املعامالت حسب املدن الكبرى 

مدن
التغير باملقارنة مع 2015 )%(

العقارية األصول  أسعار  عددمؤشر 

دير 2,021,4اكا
3,84,0-الدار البيضاء

1,013,9اجلديدة
2,113,4فاس

ة لقنيطر 3,413,6ا
14,5-0,7مراكش

س 3,522,5مكنا
3,85,9وجدة
2,127,4الرباط
5,6-2,3طنجة


