
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

7200000( 1 )العاصمة

6300000( 2 )حولي 

3210000( 3 )الفروانية 

2000000( 4 )مبارك الكبير 

6100000( 5 )االحمدي 

3000000( 6 )الجهراء 

27810000المجموع

(ك.مليون د7.985.692/177 )عقار بمبلغ وقدره  (27)العقار الخاص 

(ك.مليون د14.659.500/000 )عقار بمبلغ وقدره     (8)العقاراالستثماري 

(ك. مليون د10.450.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (1)العقار التجاري 

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

 العقـود المسجلـة

لتقرير االحصائي االسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري ا
 و التوثيق

   2019/ 6/3حتى   2019/6/2خالل الفترة من          



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
000000( 1 )العاصمة

000000( 2 )حولي 

100000( 3 )الفروانية 

000000( 4 )مبارك الكبير 

200000( 5 )االحمدي 

010000( 6 )الجهراء 

310000المجموع

(ك. الف د917.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (3)    العقار الخاص

(ك. الف د880.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1) العقار االستثماري

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

137420000000000العاصمـــة

1162330000000000حولــــــــــي

63220100000010الفروانية

242000010000000مبارك الكبير

14618133000000000األحمـــــدي

93000000000000الجهـــــراء

772747833110000010المجموع

(159)بينما االسبوع الماضي  (37)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (122)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (39)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع  (50)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقر المؤشر بواقع  (32)أما العقارالتجاري فقد انخفض المؤشر بواقع 

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

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

 (م 2019/ 6/ 3م  الى2019/  6/2: من)  االسبوع الحالي (  م 2019/ 5/ 30م  الى2019/  5/26: من)   االسبوع الماضي       



                                                                                                                                                                                                                                                               

حرفيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1000000000العاصمـــة

1010000000حولــــــــــي

0130000000الفروانية

2000000000مبارك الكبير

2260000000األحمـــــدي

0001000000الجهـــــراء

63101000000المجموع
6102000

 (16)بينما االسبوع الماضي (4)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار ( 12)حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

   (9)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد انخفض  المؤشر بواقع  (3)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/  6/ 3: م   الى2019/  6/2: من)  االسبوع الحالي( م  2019/  5/ 30: م   الى2019/  5/26: من)  االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

435,000.0001خاصبيت4487.5الدعية

450,000.0001خاصبيت2375الروضة

مشاع360,000.0001خاصبيت5375السرة

مشاع76,666.0001خاصبيت320.004الصليبيخات

مشاع200,000.0001خاصبيت2250القادسية

1,325,000.0001استثماريارض21034بنيد القار

1,325,000.0001استثماريارض21032بنيد القار

840,000.0001خاصبيت1771.5عبدهللا السالم

مشاع54,115.0001خاصبيت462.475كيفان

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

500,000.0002خاصبيت31000الرميثية

400,000.0002خاصبيت227387.5السالمية

300,000.0002خاصبيت2375السالم

500,000.0002خاصبيت1400الشعب

165,000.0002استثماريفيال208.58_الشعب

815,000.0002استثماريبناية78548حولي

89,500.0002استثماريشقة100.89_حولي

100,000.0002استثماريشقة124377حولي

مشاع42,500.0002خاصبيت537.5سلوى

700,000.0002خاصبيت1750مشرف

:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

145,000.0003خاصبيت8301الفردوس

319,462.0003خاصارض72375+71الفروانية

1,250,000.0003استثماريبناية25752الفروانية

جمع أراضي10,450,000.0003تجاريارض72523خيطان

9,500,000.0003استثماريارض47063.5خيطان التوسعة الجنوبية

300,000.0003خاصبيت6400صباح الناصر

:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

336,000.0004خاصارض3500ابو فطيرة

157,248.0004خاصبيت13300.125صباح السالم



:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

175,000.0005خاصبيت1278.92الظهر

90,000.0005استثماريشقة100.885_الفنطاس

180,000.0005خاصارض500_صباح االحمد البحرية

151,037.0005خاصبيت543_صباح االحمد البحرية

248,664.1775خاصبيت465_صباح االحمد البحرية

160,000.0005خاصبيت4600صباح االحمد السكنية

155,000.0005خاصبيت8400علي صباح السالم

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

290,000.0006خاصبيت4500النسيم

260,000.0006خاصبيت3500النسيم

250,000.0006خاصبيت10400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

522,000.0003خاصبيت500اشبيلية

215,000.0005خاصارض656صباح االحمد البحرية

180,000.0005خاصارض500صباح االحمد البحرية

880,000.0006استثماريبناية656.75الجهراء

 حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
 التي تم تداولها 

 2019يونيو  3   -يونيو  2


