
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

5100000( 1 )العاصمة

7300000( 2 )حولي 

7020010( 3 )الفروانية 

5000010( 4 )مبارك الكبير 

18310000( 5 )االحمدي 

2150000( 6 )الجهراء 

44880020المجموع

(ك. مليون د14.744.702/667  )عقار بمبلغ وقدره (44)العقار الخاص 

(ك. مليون د5.896.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (8)العقاراالستثماري 

(ك.  مليون د23.081.000/000)عقار بمبلغ وقدره     (8)العقارالتجاري 

(ك.مليون  د1.975.606/000 )عقار بمبلغ وقدرة  (2)العقار الحرفي 

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

العقـود المسجلـة

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

2020/2/24حتى /2020/2/ 23خالل الفترة من



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

000000( 2 )حولي 

100000( 3 )الفروانية 

100000( 4 )مبارك الكبير 

000000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

200000المجموع

(ك.الف د502.000/000)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

175010000000000العاصمـــة

1071631040000000حولــــــــــي

237401200000011الفروانية

495700000000001مبارك الكبير

3518830100000000األحمـــــدي

62010500000000الجهـــــراء

140443582840000002المجموع

(182)بينما االسبوع الماضي  (62)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (120)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (27)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع (96)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقرالمؤشر بواقع  (6)أما العقارالتجاري فقد ارتفع المؤشر بواقع 

عقار (4)اما العقار الساحلي فقد انخفض  المؤشر بواقع 

 ( 2)وأما العقار الحرفي فقد ارتفع المؤشر بواقع 
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مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2020/ 2/ 24م  الى 2020/ 2/23: من)  االسبوع الحالي (م  2020/ 2/ 20م  الى 2020/ 2/16) )االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0000000000العاصمـــة

0000000010حولــــــــــي

1100000000الفروانية

0100000020مبارك الكبير

3000000000األحمـــــدي

1000000000الجهـــــراء

5200000030المجموع
400000

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

 .عقار (6)حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

 عقار (0)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد استقر   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   (3 )اما الشريط الساحلي فقد انخفض المؤشر بواقع 
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الشريط الساحلي

مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول الوكاالت العقارية

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  
(م 2020/2/24م الى 2020/2/23: من) االسبوع الحالي( م 2020/2/20الى 2020/2/16: من)االسبوع الماضي 



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

380,000.0001خاصبيت4500الدعية

مشاع210,000.0001خاصبيت4375الدعية

679,726.0001خاصبيت5750الروضة

72,000.0001استثماريشقه85.57_بنيد القار 

300,000.0001خاصبيت7400جابر األحمد السكنية

295,000.0001خاصبيت2400جابر األحمد السكنية

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

66,000.0002استثماريشقه70.8_الجابرية

430,000.0002خاصارض1425الرميثية

900,000.0002خاصبيت21000الرميثية

500,000.0002خاصبيت1750الرميثية

470,000.0002خاصبيت 8400الزهراء

2,500,000.0002استثماريبناية989_السالمية

2,000,000.0002استثماريبناية931048السالمية

470,000.0002خاصارض3509السالم

1,050,000.0002خاصبيت1750السالم

مشاع166,666.6672خاصبيت11333.33سلوى

:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

390,000.0003خاصبيت2500اشبيلية

595,000.0003خاصبيت1750العارضية 

1,000,000.0003حرفيتحت االنشاء2250العارضية الحرفية

410,000.0003خاصبيت1600العمرية

286,000.0003خاصبيت2400النهضة

252,000.0003خاصبيت1400النهضة

مشاع294,910.0003خاصبيت5631.95خيطان

3,900,000.0003تجاريتحت االنشاء7750خيطان

3,900,000.0003تجاريتحت االنشاء7500خيطان

299,900.0003خاصبيت6400عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

420,000.0004خاصارض1500المسايل

430,000.0004خاصبيت1500المسايل

مشاع150,000.0004خاصارض3200أبو فطيرة

190,000.0004خاصبيت11300.125صباح السالم

975,606.0004حرفيمحالت500_غرب أبوفطيرة الحرفية

344,000.0004خاصبناية1400مبارك الكبير



:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

100,000.0005خاصارض7400الخيران

105,000.0005خاصارض7400الخيران

88,000.0005خاصارض2400الخيران

70,000.0005خاصارض7400الخيران

122,000.0005خاصارض2400الخيران السكنية

200,000.0005خاصبيت6400الرقه

240,000.0005خاصبيت1600الصباحية

219,000.0005خاصبيت2278.92الظهر

320,000.0005خاصبيت119750الفحيحيل

1,100,000.0005استثماريبناية57867.5المنقف

320,000.0005خاصبيت7400المنقف

43,000.0005استثماريشقه68.04_المهبولة

73,000.0005استثماريشقه102.65_المهبولة

110,000.0005خاصارض729_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض1751_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض1713_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض475_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصبيت هيكل اسود1317_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصبيت هيكل اسود1316_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصبيت هيكل اسود1316_صباح األحمد البحرية

31,000.0005تجاريمحل31.31_صباح األحمد البحرية

272,500.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

3,050,000.0006تجاريارض431000الجهراء

3,050,000.0006تجاريارض431000الجهراء

3,050,000.0006تجاريارض431000الجهراء

3,050,000.0006تجاريارض431000الجهراء

3,050,000.0006تجاريارض431000الجهراء

مشاع42,000.0006استثماريبناية4527.18+46الجهراء

250,000.0006خاصبيت1600القصر

245,000.0006خاصبيت6400سعد العبدهللا 18,486,500.000



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

132,000.0003خاصبيت301الفردوس

370,000.0004خاصبيت400أبو فطيرة

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2020فبراير 24-2020فبراير23


