
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

14100000( 1 )العاصمة

101200000( 2 )حولي 

3200000( 3 )الفروانية 

13000010( 4 )مبارك الكبير 

2031300000( 5 )االحمدي 

10000000( 6 )الجهراء 

7046300010المجموع

(ك. مليون د23.347.049/405 )عقار بمبلغ وقدره  (70)العقار الخاص 

(ك. مليون د21.478.750/000 )عقار بمبلغ وقدره     (46)العقاراالستثماري 

(ك.  مليون د1.414.176/000 )عقار بمبلغ وقدره     (30)العقار التجاري 

(ك.  مليون د2.500.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (1)العقار الحرفي 

   هذا  ولم  يشهد عقار المخازن او المعارض او الشريط الساحلي اي تحرك  لهذا  االسبوع * 

العقـود المسجلـة

ل العقاري لتقرير االحصائي االسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيا
و التوثيق

2019/ 5/9حتى 2019/5/5خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

000000( 2 )حولي 

000000( 3 )الفروانية 

100000( 4 )مبارك الكبير 

000000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

100000المجموع

(ك. الف د245.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)    العقار الخاص

هذا ولم يشهد  العقار االستثماري أو التجاري او المخازن او الحرفي او الشريط الساحلي أي تحرك لهذا االسبوع  
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الوكاالت العقارية



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1314412000000000العاصمـــة

211017121000000000حولــــــــــي

143320000000010الفروانية

3013100010000081مبارك الكبير

34202131103000000000األحمـــــدي

510000000000000الجهـــــراء

117704646133010000091المجموع

(186)بينما االسبوع الماضي  (129)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (57)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

   (46)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع  (47)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض  المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقر المؤشر بواقع  (17)أما العقارالتجاري فقد ارتفع المؤشر بواقع 

عقار   (0)وأما معارض فقد استقر المؤشر بواقع  ( 1)وأما عقار الشريط الساحلي فقد انخفض المؤشر بواقع 

 ( 8 )وأما العقار الحرفي فقد انخفض المؤشر بواقع 
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مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2019/ 5/ 9م  الى 2019/ 5/5: من)  االسبوع الحالي (  م 2019/ 5/ 2م  الى 2019/ 4/28: من)  االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

حرفيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1000000000العاصمـــة

1010000000حولــــــــــي

3000000000الفروانية

0100000000مبارك الكبير

3000000000األحمـــــدي

1000000000الجهـــــراء

9110000000المجموع
210000

 (10)بينما االسبوع الماضي (1)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (9 )حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

   (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع  (8)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

 .(0 )أما العقار التجارى فقد استقر العقار بواقع

عقار (0 )اما الحرفي فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار   (0 )اما الشريط الساحلي فقد استقر المؤشر بواقع 
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الشريط الساحلي

مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول الوكاالت العقارية

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  
(م  2019/  9/5: م   الى2019/ 5/5: من) االسبوع الحالي( م  2019/  2/5: م   الى2019/ 4/28: من) االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

350,000.0001خاصبيت5500الدسمة

355,000.0001خاصبيت6400الدسمة

265,000.0001خاصبيت3600الصليبيخات

495,000.0001خاصبيت9500القادسية

1,650,000.0001استثماريبناية21016بنيد القار

250,000.0001خاصبيت2400جابر االحمد

290,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد

240,000.0001خاصبيت2400شمال غرب الصليبيخات

905,000.0001خاصارض3753عبدهللا السالم

920,000.0001خاصارض3753عبدهللا السالم

905,000.0001خاصارض3753عبدهللا السالم

905,000.0001خاصارض3753عبدهللا السالم

1,150,000.0001خاصبيت2750عبدهللا السالم

مشاع200,000.0001خاصبيت3166.7كيفان

410,000.0001خاصبيت4382كيفان

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

415,000.0002خاصبيت8500الجابرية

370,000.0002خاصارض1487.5الرميثية

550,000.0002خاصبيت11000الرميثية

300,000.0002خاصبيت6400الزهراء

1,800,000.0002استثماريبناية811أ201السالمية

1,850,000.0002استثماريبناية841121السالمية

3,400,000.0002استثماريبناية31168السالمية

525,000.0002خاصبيت121000السالمية

45,000.0002استثماريشقة69.577_السالمية

78,500.0002استثماريشقة79.26_السالمية

96,000.0002استثماريشقة100.5_السالمية

36,000.0002استثماريشقة40.04_السالمية

105,000.0002استثماريشقة100.5_السالمية

450,000.0002خاصارض6478.5السالم

350,000.0002خاصارض6493السالم

450,000.0002خاصارض6478.5السالم

620,000.0002خاصبيت6400السالم

219,000.0002خاصبيت8300بيان

مشاع750,000.0002استثماريبناية42397.5حولي

1,076,000.0002استثماريبناية86722حولي

820,000.0002استثماريبناية194526حولي

44,000.0002استثماريشقة48.255_حولي



:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

340,000.0003خاصبيت4412.5اشبيلية

270,000.0003خاصبيت5500االندلس

190,000.0003خاصبيت5301الفردوس

1,750,000.0003استثماريبناية5818الفروانية

40,000.0003استثماريشقة62.34_الفروانية

:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

300,000.0004خاصارض2400ابو فطيرة

160,000.0004خاصارض1200ابو فطيرة

402,000.0004خاصارض8400الفنيطيس

295,000.0004خاصارض8400الفنيطيس

265,000.0004خاصارض1400المسايل

600,000.0004خاصارض6999المسايل

800,000.0004خاصارض6999المسايل

مشاع242,708.3254خاصارض1485.416المسايل

مشاع242,708.3254خاصارض1485.416المسايل

مشاع242,708.3254خاصارض1485.416المسايل

265,000.0004خاصارض2400المسايل

مشاع120,000.0004خاصبيت9150.062صباح السالم

مشاع29,999.9884خاصبيت33.333أ14صباح السالم

2,500,000.0004حرفيقسيمة حرفية1000_غرب ابو فطيرة الحرفية



:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

130,000.0005خاصبيت2257االحمدي

مشاع114,444.4425خاصبيت2326.984الرقة

200,000.0005خاصبناية1600الصباحية

310,000.0005خاصارض2450العقيلة

263,000.0005خاصبيت3375العقيلة

265,000.0005خاصارض3600الفحيحيل

105,000.0005استثماريشقة134.92_الفنطاس

1,310,000.0005استثماريبناية16809.47المنقف

1,300,000.0005استثماريبناية55812المنقف

1,300,000.0005استثماريبناية55812المنقف

1,400,000.0005استثماريبناية55828.5المنقف

1,250,000.0005استثماريبناية57880المنقف

275,000.0005خاصبيت2295.39المنقف

997,000.0005استثماريبناية2525المهبولة

85,000.0005استثماريشقة102.5_المهبولة

37,000.0005استثماريشقة60.336_المهبولة

37,000.0005استثماريشقة60.336_المهبولة

38,250.0005استثماريشقة77.53_المهبولة

42,000.0005استثماريشقة77.53_المهبولة

37,000.0005استثماريشقة460.008المهبولة

215,000.0005خاصبيت1393.6جابر العلي

175,000.0005خاصارض465_صباح االحمد البحرية

126,000.0005خاصارض433_صباح االحمد البحرية

160,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

مشاع195,000.0005خاصارض309.5_صباح االحمد البحرية

167,000.0005خاصارض464_صباح االحمد البحرية

228,480.0005خاصارض1344_صباح االحمد البحرية

35,000.0005تجاريمحل33.318_صباح االحمد البحرية

33,000.0005تجاريمحل33.411_صباح االحمد البحرية

42,000.0005تجاريمحل40.05_صباح االحمد البحرية

45,000.0005تجاريمحل17.39_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل17.016_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل42.049_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل16.58_صباح االحمد البحرية

53,000.0005تجاريمحل32.22_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل35.699_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل34.135_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل32.33_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل34.78_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل33.42_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل36.93_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل32.8_صباح االحمد البحرية

44,000.0005تجاريمحل32.22_صباح االحمد البحرية

52,000.0005تجاريمحل52.54_صباح االحمد البحرية

56,144.0005تجاريمحل36.91_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل34.19_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل33.07_صباح االحمد البحرية

45,000.0005تجاريمحل24.065_صباح االحمد البحرية

57,500.0005تجاريمحل31.775_صباح االحمد البحرية

40,293.0005تجاريمحل35.936_صباح االحمد البحرية

38,239.0005تجاريمحل41.516_صباح االحمد البحرية

36,685.0005تجاريمحل36.685_صباح االحمد البحرية

52,000.0005تجاريمحل32.708_صباح االحمد البحرية

50,300.0005تجاريمحل35.211_صباح االحمد البحرية

41,515.0005تجاريمحل31.934_صباح االحمد البحرية

47,500.0005تجاريمحل31.775_صباح االحمد البحرية

45,000.0005تجاريمحل17.616_صباح االحمد البحرية

188,000.0005خاصبيت2600صباح االحمد السكنية

180,000.0005خاصبيت1600صباح االحمد السكنية

195,000.0005خاصبيت4600صباح االحمد السكنية

140,000.0005خاصبيت3400علي صباح السالم

160,000.0005خاصبيت2400علي صباح السالم

300,000.0005خاصبيت5400هدية



:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

295,000.0006خاصبيت1400القيروان

380,000.0006خاصبيت3500النسيم

295,000.0006خاصبيت4500النسيم

289,000.0006خاصبيت4500النسيم

295,000.0006خاصبيت2400جابر االحمد

225,000.0006خاصبيت3400سعد العبدهللا

253,000.0006خاصبيت3400سعد العبدهللا

240,000.0006خاصبيت4400سعد العبدهللا

215,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

219,000.0006خاصبيت7400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

245,000.0004خاصارض400الفنيطيس

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2019مايو 9-مايو 5


