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مؤشر أسعار األصول العقارية 

رقم 44

1• التوجه العام لسوق العقار خالل الفصل الثالث من سنة 2020

في  العقارية  املعامالت  بتراجع  اتسما  فصلني  بعد 
األصول  أسعار  مؤشر  عرف  الصحية،  األزمة  ظل 
سنة  من  الثالث  الفصل  في  ارتفاعا  العقارية 
بعد  وذلك  فصلي،  أساس  على   %3,6 بواقع   2020
ويعكس  السابق.  الفصل  في   %3 بنسبة  انخفاض 
كل  أسعار  في   %3,6 بنسبة  تزايدا  االرتفاع  هذا 
في   %5,1 وبواقع  واألراضي  السكنية  العقارات  من 
العقارات اخملصصة لالستعمال املهني. في املقابل، 

ارتفعت عدد املعامالت إلى مستويات قريبة 
وارتفعت  األزمة.  قبل  املسجلة  تلك  من 
بعد   %117,6 بنسبة  الثالث  الفصل  في  املبيعات 
الثاني  الفصل  في    %41,4 بنسبة  فصلي  تراجع 
كل  االرتفاع  هذا  هم  وقد  األول.  الفصل  في  و%29 

الفئات. 

أسعار  مؤشر  انخفض  سنوي،  أساس  على 
0,8% مع تراجعات بنسبة  األصول العقارية بنسبة 
%1,2% بالنسبة لألصول السكنية و0,4% بالنسبة 
اخملصصة  العقارات  تزايدت  بينما  لألراضي، 
عدد  وتراجع   .%3 بنسبة  املهني  لالستعمال 
مبيعات  بانخفاض  ارتباطا   %9,5 بنسبة  املعامالت 
املقابل، عرفت  15,3%. في  بواقع  السكنية  األصول 
مبيعات  تزايدت  بينما  ركود  شبه  األراضي  مبيعات 
بنسبة  املهني  لالستعمال  اخملصصة  العقارات 

.%22,8

املعامالت حجم 
)%( التغير 

ف-3 20/
 ف-2 20

ف-3 20/
 ف-3 19

لي إلجما 9,5-117,6�ا

السكنية 15,3-96,2العقارات 

لشقق 14,8-96,0ا

ملنازل 26,1-138,4ا

ت لفيال 10,1-35,1ا

الحضرية 188,80,1األراضي 

التجارية 181,922,8العقارات 

189,922,4احملالت

تب ملكا 136,425,0ا

األصول  أسعار  مؤشر 
ية ر لعقا ا

)%( التغير 
ف3- 20/    

ف-2 20
ف20-3/ 
ف19-3

لي إلجما 0,8-3,6�ا

السكنية 1,2-3,6العقارات 

لشقق 1,1-3,4ا

ملنازل 2,7-4,8ا

ت لفيال 5,40,8ا

الحضرية 0,4-3,6األراضي 

التجارية 5,13,0العقارات 

5,53,0احملالت

تب ملكا 3,23,8ا
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2.التوجه العام حسب فئة العقار

 تطور مؤشر األسعار )بالنسبة املئوية( وعدد املعامالت 
الشقق

 مؤشرات أسعار األصول العقارية حسب الفئات، 
على أساس فصلي

تطور عدد املعامالت

 تطور مؤشر األسعار )بالنسبة املئوية( وحجم املعامالت 
األراضي احلضرية

العقارات السكنية

العقارات  أسعار  تزايدت  فصلي،  أساس  على 
السكنية بنسبة 3,6% ، ما يعكس ارتفاع كل فئات 
 %4,8 و  الشقق  في   %  3,4 بنسب   وذلك  األصول 
مبيعات  وسجلت  الفيالت.   في  و%5,4  املنازل  في 
متتاليني  انخفاضني  بعد  ارتفاعا  العقارية  األصول 

في الشقق واملنازل والفيالت.

على أساس سنوي، تراجعت األسعار بنسبة %1,2 
1,1% واملنازل  ارتباطا بتراجع أسعار الشقق بنسبة 
بنسبة 2,7%.  بينما تزايدت أسعار الفيالت بنسبة 
0,8%. وفيما يتعلق باملبيعات، فقد تقلصت بنسبة 
 %14,8 بنسبة  انخفاضا  يعكس  ما  وهو   %15,3

بالنسبة للشقق و للمنازل و10,1% للفيالت.

األراضي احلضرية

من فصل إلى آخر، ارتفعت أسعار األراضي بنسبة 
ملستواها  لتعود   %188,8 بنسبة  واملعامالت   %3,6

املسجل في سنة 2019.

العقارات  أسعار  تراجعت  سنوي،  أساس  على 
بنسبة 0,4%. وبخصوص املبيعات، فقد عرفت شبه 

استقرار.

العقار املهني

اخملصصة  العقارات  أسعار  مؤشر  ارتفع 
إلى  فصل  من   %5,1 بنسبة  املهني  لالستعمال 
5,5%  في احملالت  آخر، مما يعكس ارتفاعات بنسبة 

املكاتب. و3,2 %في  التجارية 

 %181,9 بنسبة  املعامالت  حجم  ارتفع  جهته،  من 
بعد االنخفاض املسجل خالل الفصلني األخيرين.

العقارات  أسعار  تزايدت  سنوي،   أساس  على 
نتيجة   ،%3 بنسبة  املهني  لالستعمال  اخملصصة 
التجارية  للمحالت  بالنسبة   %3 بلغت  ارتفاعات 
املعامالت  وارتفعت  للمكاتب.  بالنسبة  و%3,8 
بنسبة 22,8% مع ارتفاعات بلغت 22,4% في احملالت 

التجارية و25% في املكاتب.
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على   %12 بنسبة  األسعار  ارتفعت  الرباط،  في 
في   %6,4 بنسبة  انخفاض  بعد  فصلي  أساس 
ارتفعت  األصول،  فئات  حسب  السابق.  الفصل 
السكنية  لألصول  بالنسبة   %11,9  بنسبة 
4,2% في األراضي و33,2% في العقارات اخملصصة  و 
بنسبة  املعامالت  وارتفعت  املهني.  لالستعمال 
 %29,9 و   %56,6 بنسب  انخفاضات  بعد   %228,4
ملستواها  لتعود   ،2020 من  األولني  الفصلني  خالل 
ارتفعت  سنوي،  أساس  على   .2019 سنة  في 

.%3,9 بنسبة  املبيعات 

في الدار البيضاء، تزايدت األسعار بنسبة 2,9% من 
فصل آلخر، نتيجة الرتفاعات بنسبة 2.5% في األصول 
العقارات  في  و%2,9  األراضي  في  و%5,5  السكنية، 
اخملصصة لالستعمال املهني. وفيما يتعلق باملبيعات، 
بنسب  انخفاضات  بعد   %97,3 بواقع  ارتفعت  فقد 
التوالي.  على  األولني  الفصلني  خالل  و%25,1   %27,9
وارتفعت بنسبة 2% مقارنة بالفصل الثالث من سنة 

  .2019

في مراكش،  تزايدت األسعار بنسبة 0,9% على أساس 
فصلي، نتيجة ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 
اخملصصة  والعقارات   %2,1 بنسبة  واألراضي   %1,4
لالستعمال املهني بنسبة 3,4%. وبخصوص املعامالت، 
ارتفاع  مع  الصحية،  األزمة  قبل  ملستواها  عادت  فقد 
بنسبة 128,3% بعد انخفاضات بنسب 39,1% و%34,9 
أساس سنوي،  2020. على  من  األولني  الفصلني  خالل 

ارتفعت بنسبة %1,1. 

فصليا  ارتفاعا  األسعار  مؤشر  سجل  طنجة،  في 
لكل  بالنسبة  ارتفاعات  يعكس  مما   ،%5,3 بنسبة 
7,8% في العقارات السكنية و%2,6  الفئات، أي بواقع 
في األراضي و3,7% في العقارات اخملصصة لالستعمال 
لتعود   %59 بنسبة  املبيعات  وارتفعت  املهني. 
بنسبة  وتراجعت   2019 سنة  املسجلة  للمستويات 

34% على أساس سنوي.  

3. توجه سوق العقار حسب املدن

تغير مؤشر األسعار )%( وتطور عدد املعامالت
الرباط

الدار البيضاء

مراكش

طنجة

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

ورقة تقنية

يتم 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 ذات الوتيرة الفصلية، التي تعتمد عام 2006 كسنة األساس، باستخدام طريقة البيع املتكرر التي متكن من التحكم في إشكالية عدم جتانس العقارات. وال تأخذ هذه الطريقة في 

االعتبار سوى العقارات التي مت بيعها مرتني على األقل خالل الفترة املعنية.

ومتكن هذه املؤشرات من تتبع تطور أسعار األصول العقارية على الصعيد الوطني وفي املدن الكبرى بالنسبة للفئات الرئيسية الثالث التي تشمل العقارات السكنية واألراضي احلضرية 

والعقارات التجارية، وكذا أسعار الفئات الستة: الشقق )مسكن يقع في عمارة مشتركة ويتكون من غرفة واحدة أو أكثر( واملنازل )مسكن منفرد ال يتوفر على حديقة ويتكون من طابق 

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

ويتم حساب هذه املؤشرات على أساس املعطيات احملصورة 35 يوما بعد نهاية الفصل املعني، مما يفضي إلى حتيني املعطيات التاريخية، الذي قد يكون مهما بالنظر إلى الفارق الزمني بني تاريخ 

إجناز املعامالت وتسجيلها و/أو إدراج العقارات التي مت بيعها على األقل مرتني خالل الفصل املعني. وبالرغم من اعتماد هذه املقاربة على منهجية صارمة، إال أنها تتطلب حتديد حد أدنى من 

املعامالت من أجل حسابها، مما يحول دون إعداد مؤشرات خاصة ببعض املدن و/أو الفئات و/أو الفصول.

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

للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية.

تطور مؤشر أسعار األصول العقارية في بعض املدن الكبرى

فئة العقاراملدن

التغير )%( ف-3 20/ ف-2 20

لسعر ملعامالتا ا

أكادير

-5,4شقق

-8,2منازل

-1,4-فيالت

-4,2أراضي حضرية

-6,4محالت جتارية

-18,6-مكاتب

3,5107,4اجملموع

الدار البيضاء

-2,3شقق

-4,3منازل

-2,9فيالت

-5,5أراضي حضرية

-4,6محالت جتارية

-1,7-مكاتب

2,997,3اجملموع

اجلديدة

-0,1-شقق

-7,6-منازل

--فيالت

-1,1أراضي حضرية

-9,3محالت جتارية

--مكاتب

0,5121,6-اجملموع

فاس

-6,2شقق

-8,2منازل

--فيالت

-1,0-أراضي حضرية

-0,7-محالت جتارية

-16,4مكاتب

3,5163,5اجملموع

القنيطرة

-4,9شقق

-6,9منازل

-13,4فيالت

-1,4أراضي حضرية

-12,4محالت جتارية

-30,1مكاتب

4,9202,6اجملموع

فئة العقاراملدن
التغير )%( ف-3 20/ ف-2 20

لسعر ملعامالتا ا

مراكش

-1,0شقق

-6,1منازل

-2,4-فيالت

-2,1أراضي حضرية

-3,5محالت جتارية

--مكاتب

0,9128,3اجملموع

مكناس

-4,0شقق

-7,0منازل

-6,5فيالت

-6,4أراضي حضرية

-0,6-محالت جتارية

--مكاتب

5,07156,1اجملموع

وجدة

-7,0شقق

-4,2منازل

--فيالت

-5,4أراضي حضرية

-14,5محالت جتارية

--مكاتب

5,2127,1اجملموع

الرباط

-10,5شقق

-13,6منازل

-7,8فيالت

-4,2أراضي حضرية

-28,2محالت جتارية

--مكاتب

12,0228,4اجملموع

طنجة

-8,7شقق

-11,0منازل

-0,6فيالت

-2,6أراضي حضرية

-7,5محالت جتارية

-23,5-مكاتب

5,359,0اجملموع


