
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

2000000( 1 )العاصمة

4300000( 2 )حولي 

1200000( 3 )الفروانية 

2000000( 4 )مبارك الكبير 

6200000( 5 )االحمدي 

1000000( 6 )الجهراء 

16700000المجموع

(ك. مليون د5.125.748/163 )عقار بمبلغ وقدره  (16)العقار الخاص 

(ك. مليون د2.568.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (7)العقاراالستثماري 

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

العقـود المسجلـة

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

2019/ 8/15حتى 2019/8/14خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

000000( 2 )حولي 

000000( 3 )الفروانية 

000000( 4 )مبارك الكبير 

000000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

000000المجموع

هذا ولم يشهد  العقار الخاص او االستثماري اوالتجاري اوالحرفي او المخازن او الشريط الساحلي أي تحرك لهذا االسبوع  
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الوكاالت العقارية



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

142101000000000العاصمـــة

114531000000000حولــــــــــي

111120000001020الفروانية

112200000000000مبارك الكبير

24613225000000000األحمـــــدي

61000000000000الجهـــــراء

771622727000001010المجموع

(129)بينما االسبوع الماضي  (38)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (91)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (15)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع  (61)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

عقار  (1)وأما المخازن فقد انخفض المؤشر بواقع  (27)أما العقارالتجاري فقد انخفض المؤشر بواقع 

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

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

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2019/ 8/ 15م  الى 2019/ 8/14: من)  االسبوع الحالي (  م 2019/ 8/ 8م  الى 2019/ 8/4: من)  االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

حرفيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0000000000العاصمـــة

0000000000حولــــــــــي

1000000000الفروانية

0000000000مبارك الكبير

0000000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

1000000000المجموع
000000

 (1)بينما االسبوع الماضي (0)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (1)حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

   (0)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع  (1)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/  15/8: م   الى2019/ 8/14: من) االسبوع الحالي( م 2019/ 8/ 8م  الى 2019/ 8/4: من: )  مناالسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

850,000.0001خاصبيت21000الخالدية

400,000.0001خاصبيت8400القادسية

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع266,666.0002خاصبيت7499.999الرميثية

مشاع393,853.0002خاصبيت5375الرميثية

650,000.0002خاصبيت8600الزهراء

95,000.0002استثماريشقة100.43_السالمية

98,000.0002استثماريشقة100.43_السالمية

300,000.0002خاصبيت3500السالم

51,500.0002استثماريشقة60.15_حولي

:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

500,000.0003خاصبيت2500اشبيلية

1,050,000.0003استثماريبناية68765الفروانية

1,100,000.0003استثماريبناية67655خيطان

:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

240,000.0004خاصارض2400ابو فطيرة

مرسى مزاد315,000.0004خاصبيت7395صباح السالم

:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع48,229.1635خاصبيت363.499العقيلة

36,500.0005استثماريشقة62.165أ-1المهبولة

77,000.0005استثماريشقة4101.46المهبولة

57,000.0005خاصارض3400الوفرة

185,000.0005خاصارض510_صباح االحمد البحرية

125,000.0005خاصارض715_صباح االحمد البحرية

247,500.0005خاصبيت450_صباح االحمد البحرية

380,000.0005خاصبيت2750هدية

:-محافظة الجهراء 



مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

167,500.0006خاصبيت2300الواحة


