
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

23110000( 1 )العاصمة

14600000( 2 )حولي 

14100001( 3 )الفروانية 

25000000( 4 )مبارك الكبير 

92600000( 5 )االحمدي 

3000000( 6 )الجهراء 

1711410001المجموع

(ك.مليون د52.770.888/594 )عقار بمبلغ وقدره  (171)العقار الخاص 

(ك. مليون د4.233.300/000)عقار بمبلغ وقدره     (14)العقاراالستثماري 

(ك.مليون د1.800.000/000)عقاربمبلغ وقدرة (1)عقار المخازن

(ك. مليون د3.957.500/000)عقار بمبلغ وقدره     (1)العقارالتجاري 

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

العقـود المسجلـة

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

2020/9/24حتى 2020/9/20خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
100000( 1 )العاصمة
000000( 2 )حولي 

200000( 3 )الفروانية 

200000( 4 )مبارك الكبير 

100000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

600000المجموع

(ك. مليون د3.126.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (6)العقار الخاص 

هذا ولم يشهد  العقار االستثماري أوالتجاري اوالمخازن او الحرفي او الشريط الساحلي أي تحرك لهذا االسبوع  

2

الوكاالت العقارية



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1923311100000000العاصمـــة

1414660000000000حولــــــــــي

1014210000000100الفروانية

2425200000000000مبارك الكبير

8792760000000000االحمدي

123000000000000الجهـــــراء

16617120141100000100المجموع

(187)بينما االسبوع الماضي  (187)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (187)  حيث استقر  المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (6)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع (5)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع المؤشر بواقع  

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

عقار (0)اما العقار الساحلي فقد استقر المؤشر بواقع 

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

(م 2020/9/24م الى 2020/9/20: من)  االسبوع الحالي (م2020/9/17م الى 2020/9/13: من)االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

2100000000العاصمـــة

0000000000حولــــــــــي

0200000000الفروانية

0200000000مبارك الكبير

6100000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

8600000000المجموع
1200000

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

 .عقار (2)حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

 عقار (0)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع  (2)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  """  

(م2020/9/24م الى 2020/9/20: من) االسبوع الحالي( م2020/9/17م الى 2020/9/13: من)االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,000,000.0001خاصبيت1737.5الخالدية

1,008,297.0001خاصارض41000الروضة

800,000.0001خاصبيت5750الروضة

570,000.0001خاصبيت1600الروضة

590,000.0001خاصبيت4507.5السرة

720,000.0001خاصبيت5500السرة

480,000.0001خاصبيت4535.5السرة

2,100,000.0001خاصارض4252الشرق

370,000.0001خاصبيت3750الصليبيخات

مشاع301,318.3251خاصبيت4469.587الصليبيخات

1,650,000.0001خاصبيت11000المنصورية

750,000.0001خاصبيت2750المنصورية

900,000.0001خاصبيت2750المنصورية

860,000.0001خاصبيت1750النزهة

79,000.0001استثماريشقة83.314_بنيدالقار

290,000.0001خاصارض7400جابر األحمد 

295,000.0001خاصبيت5400جابر األحمد 

800,000.0001خاصارض2757.5عبدهللا السالم

930,000.0001خاصبيت2750عبدهللا السالم

630,000.0001خاصبيت1387.5عبدهللا السالم

350,000.0001خاصارض1400غرناطة

430,000.0001خاصارض1411غرناطة

3,957,500.0001تجاريبناية14360قبلة

525,000.0001خاصبيت4487.5قرطبة

495,000.0001خاصبيت4357كيفان

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

275,000.0002خاصارض11375الرميثية

445,000.0002خاصبيت3750الرميثية

385,000.0002خاصارض4375الزهراء

750,000.0002خاصبيت1378الزهراء

ب221السالمية 2,280,000.0002استثماريبناية874 

مشاع180,000.0002استثماريبناية184105.375السالمية

مشاع240,000.0002استثماريبناية184140.5السالمية

33,000.0002استثماريشقة48.16_السالمية

420,000.0002خاصارض1400السالم

500,000.0002خاصبيت1400السالم

82,000.0002استثماريشقة77.36_الشعب البحري

458,000.0002خاصبيت1375الشهداء

550,000.0002خاصارض7460.2الصديق

500,000.0002خاصارض3400الصديق

570,000.0002خاصارض3400الصديق

650,000.0002خاصارض2750بيان

342,000.0002خاصبيت11300بيان

62,500.0002استثماريشقة73.17_حولي

420,000.0002خاصارض3833سلوى



مشاع380,000.0002خاصبيت2504.5سلوى

:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

515,000.0003خاصارض11750االندلس

325,771.6543خاصبيت10500االندلس

571,022.1653خاصبيت10750االندلس

320,000.0003خاصبيت8500االندلس

250,000.0003خاصبيت3400االندلس

310,000.0003خاصبيت8500االندلس

55,000.0003استثماريشقة62.49_الرقعي

1,800,000.0003مخازنمخازن21034العارضية 

350,000.0003خاصبيت4600العمرية

160,000.0003خاصبيت7301الفردوس

مشاع27,235.5203خاصبيت463.059الفردوس

260,000.0003خاصارض7400صباح الناصر

245,000.0003خاصارض7500صباح الناصر

375,000.0003خاصارض7625صباح الناصر

315,000.0003خاصبيت4400عبدهللا المبارك 

350,000.0003خاصبيت4400عبدهللا المبارك 

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع229,166.6804خاصبيت4366.57العدان

430,000.0004خاصارض8400الفنيطيس

280,000.0004خاصبيت1400القرين

248,000.0004خاصبيت2399.6القصور

400,000.0004خاصارض1375المسايل

350,000.0004خاصارض1500المسايل

505,000.0004خاصارض1500المسايل

410,000.0004خاصارض5400المسايل

360,000.0004خاصارض1375المسايل

329,964.0004خاصارض2500المسايل

504,907.0004خاصارض1500المسايل

400,000.0004خاصبيت5400المسايل

340,000.0004خاصارض2400أبو فطيرة 

350,000.0004خاصارض6400أبو فطيرة 

275,000.0004خاصارض7400أبو فطيرة 

275,000.0004خاصارض8400أبو فطيرة 

265,000.0004خاصارض3375أبو فطيرة 

285,000.0004خاصارض6400أبو فطيرة 

370,000.0004خاصبيت8375أبو فطيرة 

465,000.0004خاصبيت1400أبو فطيرة 

1,000,000.0004خاصارض1471_أبوالحصانية 

315,000.0004خاصبيت10417صباح السالم

222,000.0004خاصبيت2300صباح السالم

195,000.0004خاصبيت11300.125صباح السالم

267,000.0004خاصبيت13300.125صباح السالم

:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع



965,000.0005استثماريبناية50899ابوحليفة

88,000.0005خاصارض2400الخيران

120,000.0005خاصارض7400الخيران

115,000.0005خاصارض7400الخيران

102,000.0005خاصارض2400الخيران

90,000.0005خاصارض3400الخيران

107,000.0005خاصارض2400الخيران

90,000.0005خاصارض400_الخيران

97,000.0005خاصارض3400الخيران

117,000.0005خاصارض2400الخيران السكنية

193,000.0005خاصبيت2400الرقة

180,000.0005خاصبيت3400الرقة

220,000.0005خاصبيت1400الرقة

340,000.0005خاصبيت4600الصباحية

380,000.0005خاصارض6400المنقف

44,000.0005استثماريشقة75.847_المهبولة

43,000.0005استثماريشقة75.847_المهبولة

44,000.0005استثماريشقة75.848_المهبولة

45,800.0005استثماريشقة68.387ا2المهبولة

80,000.0005استثماريشقة101.3_المهبولة

129,000.0005خاصبيت2400الوفرة السكنية

183,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

185,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

200,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

260,000.0005خاصارض749_صباح األحمد البحرية

85,110.5005خاصارض527_صباح األحمد البحرية

79,296.5005خاصارض491_صباح األحمد البحرية

77,035.5005خاصارض477_صباح األحمد البحرية

79,296.5005خاصارض491_صباح األحمد البحرية

79,296.5005خاصارض491_صباح األحمد البحرية

74,128.5005خاصارض459_صباح األحمد البحرية

77,035.5005خاصارض477_صباح األحمد البحرية

82,365.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

76,712.5005خاصارض475_صباح األحمد البحرية

195,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية

74,128.5005خاصارض459_صباح األحمد البحرية

79,296.5005خاصارض491_صباح األحمد البحرية

190,000.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

74,128.5005خاصارض459_صباح األحمد البحرية

79,296.5005خاصارض491_صباح األحمد البحرية

77,035.5005خاصارض477_صباح األحمد البحرية

250,000.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

79,296.5005خاصارض491_صباح األحمد البحرية

79,296.5005خاصارض491_صباح األحمد البحرية

81,557.5005خاصارض505_صباح األحمد البحرية

190,000.0005خاصارض484_صباح األحمد البحرية

74,128.5005خاصارض459_صباح األحمد البحرية

85,110.5005خاصارض527_صباح األحمد البحرية

199,000.0005خاصارض505_صباح األحمد البحرية

81,719.0005خاصارض506_صباح األحمد البحرية

77,035.5005خاصارض477_صباح األحمد البحرية

74,128.5005خاصارض459_صباح األحمد البحرية

741,285.5005خاصارض459_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصارض1313_صباح األحمد البحرية

79,296.5005خاصارض491_صباح األحمد البحرية

207,000.0005خاصارض573_صباح األحمد البحرية

79,296.5005خاصارض491_صباح األحمد البحرية

77,035.5005خاصارض477_صباح األحمد البحرية

79,296.5005خاصارض491_صباح األحمد البحرية

190,000.0005خاصارض482_صباح األحمد البحرية



188,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

185,000.0005خاصارض455_صباح األحمد البحرية

185,000.0005خاصارض441_صباح األحمد البحرية

110,000.0005خاصارض640_صباح األحمد البحرية

260,000.0005خاصارض1660_صباح األحمد البحرية

185,000.0005خاصارض470_صباح األحمد البحرية

285,000.0005خاصارض1256_صباح األحمد البحرية

185,000.0005خاصارض455_صباح األحمد البحرية

219,551.2505خاصارض500_صباح األحمد البحرية

79,296.5005خاصارض491_صباح األحمد البحرية

77,035.5005خاصارض477_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصارض465_صباح األحمد البحرية

77,035.5005خاصارض477_صباح األحمد البحرية

77,035.5005خاصارض477_صباح األحمد البحرية

77,035.5005خاصارض477_صباح األحمد البحرية

77,035.5005خاصارض477_صباح األحمد البحرية

77,035.5005خاصارض477_صباح األحمد البحرية

77.35.55خاصارض477_صباح األحمد البحرية

135,000.0005خاصارض745_صباح األحمد البحرية

185,000.0005خاصارض455_صباح األحمد البحرية

198,000.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية

227,500.0005خاصارض532_صباح األحمد البحرية

200,000.0005خاصارض481_صباح األحمد البحرية

210,000.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

245,000.0005خاصارض1201_صباح األحمد البحرية

185,000.0005خاصارض455_صباح األحمد البحرية

292,000.0005خاصبيت480_صباح األحمد البحرية

550,000.0005خاصبيت640_صباح األحمد البحرية

280,000.0005خاصبيت2600صباح األحمد السكنية

195,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية

250,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية

280,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية

175,000.0005خاصارض1400علي صباح السالم

190,000.0005خاصبيت1400علي صباح السالم

مشاع70,000.0005خاصبيت7200علي صباح السالم

470,000.0005خاصبيت4750هدية

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

280,000.0006خاصبيت600ب4الجهراء

330,000.0006خاصبيت1400سعد العبدهللا

245,000.0006خاصبيت4400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

1,000,000.0001خاصبيت1000عبدهللا السالم

335,000.0003خاصبناية500االندلس

1,000,000.0003خاصارض1000جليب الشيوخ

330,000.0004خاصارض500المسايل

263,000.0004خاصارض375أبو فطيرة

198,000.0005خاصارض464صباح األحمد البحرية

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 
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