
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

4100000( 1 )العاصمة

7100000( 2 )حولي 

4400000( 3 )الفروانية 

6200000( 4 )مبارك الكبير 

39210000( 5 )االحمدي 

3000000( 6 )الجهراء 

631010000المجموع

(ك. مليون د16.787.146/869)عقار بمبلغ وقدره (63)العقار الخاص 

(ك.مليون د4.516.000/000)عقار بمبلغ وقدره     (10)العقاراالستثماري 

(ك.الف د40.500/000 )عقار بمبلغ وقدره     (1)العقارالتجاري 

هذا  ولم  يشهد أي من عقار الساحلي او الحرفي او  المعارض او المخازن اي تحرك  لهذا  االسبوع 

العقـود المسجلـة

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

2020/7/16الى 2020/7/12خالل الفترة من  



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
000000( 1 )العاصمة

000000( 2 )حولي 

000000( 3 )الفروانية 

200000( 4 )مبارك الكبير 

000000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

200000المجموع

(ك. الف د510.000/000)عقار بمبلغ وقدره   (2)العقار الخاص 

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

2

الوكاالت العقارية



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

44110000000000العاصمـــة

47210000000000حولــــــــــي

24240000000000الفروانية

16020000000000مبارك الكبير

4139220100000000األحمـــــدي

23000000000000الجهـــــراء

54637100100000000المجموع

(61)بينما االسبوع الماضي  (74)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (13)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (3)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع (9)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقرالمؤشر بواقع  (1)أما العقارالتجاري فقد ارتفع المؤشر بواقع 

عقار (0)اما العقار الساحلي فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار ( 0)وأما العقار الحرفي فقد استقر المؤشر بواقع 
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مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود
"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2020/7/16م الى 2020/7/12من )االسبوع الحالي (م 2020/7/9م الى 2020/7/5من )االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1000000000العاصمـــة

0000000000حولــــــــــي

2010000000الفروانية

0200000000مبارك الكبير

2000000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

5210000000المجموع
410000

 (6)بينما االسبوع الماضي (2)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (4)حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

 عقار (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد انخفض  المؤشر بواقع  (3)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

عقار(0)أما العقار التجارى فقد استقر العقار بواقع

عقار (0)اما المخازن 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/162020/7م الى / 122020/7من )االسبوع الحالي(م2020/7/9م الى2020/7/5)االسبوع الماضي 



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

155,000.0001خاصبيت2300الصليبخات

168,000.0001استثماريشقه147_بنيد القار 

295,000.0001خاصبيت2400جابر األحمد السكنية

295,000.0001خاصبيت1400شمال غرب الصليبيخات

315,000.0001خاصارض2501.99غرناطة

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

450,000.0002خاصبيت6500الجابرية

600,000.0002خاصبيت31000الرميثية

915,322.8132خاصبيت1611الزهراء 

709,047.5002خاصبيت7390الصديق

400,000.0002خاصبيت2375بيان

118,000.0002استثماريشقه173.34_حولي

325,000.0002خاصارض11489.5سلوى

375,000.0002خاصارض11489.5سلوى

:-محافظه الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

152,000.0003خاصبيت5301الفردوس

1,400,000.0003استثماريبناية68765الفروانية

1,850,000.0003استثماريبناية64851الفروانية

60,000.0003استثماريشقة6470.8الفروانية

60,000.0003استثماريشقة73.7_الفروانية

400,000.0003خاصبيت2400إشبيلية

860,000.0003خاصبيت101000خيطان

295,000.0003خاصبيت8400عبدهللا مبارك

:-محافظه مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

300,000.0004خاصبيت5399.6القرين

420,000.0004خاصارض3500أبو فطيرة

265,000.0004خاصارض4400أبو فطيرة

240,000.0004خاصارض3375أبو فطيرة

250,000.0004خاصارض3375أبو فطيرة

600,000.0004استثماريارض2500صباح السالم

225,000.0004خاصبيت300.125أ9صباح السالم

165,000.0004استثماريشقة1200صباح السالم



:-محاظه االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

240,000.0005خاصارض400_الرقة

256,500.0005خاصارض450_الرقة

228,000.0005خاصارض400_الرقة

256,500.0005خاصارض450_الرقة

183,000.0005خاصبيت7400الرقة

290,000.0005خاصبيت6400الرقة

215,000.0005خاصبيت1600الصباحية

387,555.9945خاصبيت2400العقيلة

325,000.0005خاصبيت3600الفحيحيل

35,000.0005استثماريشقه665.58المهبولة

60,000.0005استثماريشقه102_المهبولة

252,000.0005خاصارض400_شرق الرقة

253,080.0005خاصارض444_شرق الرقة

90,000.0005خاصارض406_صباح األحمد البحرية

167,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

245,000.0005خاصارض634_صباح األحمد البحرية

195,000.0005خاصارض534_صباح األحمد البحرية

210,000.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

205,000.0005خاصارض585_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

205,000.0005خاصارض585_صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض470_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض470_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض470_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض474_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض485_صباح األحمد البحرية

171,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

172,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

175,000.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية

169,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

158,000.0005خاصبيت3251صباح األحمد البحرية

40,500.0005تجاريمحل32.18_صباح األحمد البحرية

:-محافظه الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

176,124.5626خاصبيت5500+4الجهراء

467,016.0006خاصبيت801000الجهراء

189,000.0006خاصبيت3300الواحه



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

220,000.0004خاصارض400أبو فطيرة

290,000.0004خاصبيت400أبو فطيرة

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2020يـــولــيـــو 16-2020يــولــيــو12


