
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

2000000( 1 )العاصمة

1010000( 2 )حولي 

0000000( 3 )الفروانية 

4004000( 4 )مبارك الكبير 

42000000( 5 )االحمدي 

0000000( 6 )الجهراء 

49014000المجموع

(ك.  مليون د9.725.770/787)عقار بمبلغ وقدره (49)العقار الخاص 

(ك. مليون د3.250.000/000)عقار بمبلغ وقدره     (1)العقارالتجاري 

(ك. مليون د2.192.000/000)عقار بملغ وقدره (4)عقار الشريط الساحلي

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

العقـود المسجلـة

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

2020/6/18حتى2020/6/14خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
000000( 1 )العاصمة

000000( 2 )حولي 

000000( 3 )الفروانية 

000000( 4 )مبارك الكبير 

000000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

000000المجموع

(ك.د )عقار بمبلغ وقدره   (0)العقار الخاص 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

82000000000000العاصمـــة

131000100000000حولــــــــــي

20000000000000الفروانية

24400004000000مبارك الكبير

3142300000000000األحمـــــدي

20001000000000الجهـــــراء

5849701104000000المجموع

(65)بينما االسبوع الماضي  (54)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (11)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (7)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع (9)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

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

عقار (4)اما العقار الساحلي فقد ارتفع  المؤشر بواقع 

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

(م2020/6/18الى 2020/6/14من )  االسبوع الحالي (م2020/6/11الى /2020/6/7من )االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0000000000العاصمـــة

0000000000حولــــــــــي

0000000000الفروانية

0000000000مبارك الكبير

0000000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

0000000000المجموع
000000

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

 .عقار (0)حيث استقر المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

 عقار (0)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد استقر  المؤشر بواقع  (0)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد استقر 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  """  

(م2020/6/18الى/2020/6/14من)االسبوع الحالي( م 2020/6/11م الى2020/6/7من)االسبوع الماضي 



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

360,023.2871خاصبيت11750الجابرية

مشاع275,000.0001خاصبيت2187.5الروضة

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

475,000.0002خاصبيت2420السالم

3,250,000.0002تجاريدكان8525الشعب

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

530,000.0004خاصارض101001ابوفطيرة

530,000.0004شريط ساحليارض101001ابوفطيرة

530,000.0004شريط ساحليارض101001ابوفطيرة

602,000.0004شريط ساحليارض101057.5ابوفطيرة

530,000.0004شريط ساحليارض101001ابوفطيرة

225,000.0004خاصبيت5400القرين

375,000.0004خاصارض2500المسايل

410,000.0004خاصارض4400المسايل

:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

80,000.0005خاصارض7400الخيران

190,000.0005خاصبيت2400الرقه

160,000.0005خاصبيت3360الظهر

305,000.0005خاصارض3663العقيلة

400,000.0005خاصبيت2375المنقف

60,000.0005خاصبيت4400الوفرة

235,000.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

167,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض474_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض474_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

190,000.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

86,241.0005خاصارض534_صباح األحمد البحرية

190,000.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

86,402.5005خاصارض535_صباح األحمد البحرية

86,564.0005خاصارض536_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

153,000.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

265,000.0005خاصبيت441_صباح األحمد البحرية



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2020يـــونــيــو 18-2020يــونــيـــو14


