
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

6020000( 1 )العاصمة

10600000( 2 )حولي 

5390600( 3 )الفروانية 

14301000( 4 )مبارك الكبير 

91210000( 5 )االحمدي 

8050000( 6 )الجهراء 

13414171600المجموع

(ك. مليون د32.431.924/720)عقار بمبلغ وقدره (134)العقار الخاص 

(ك.مليون د10.610.053/333)عقار بمبلغ وقدره     (14)العقاراالستثماري 

(ك. مليون د52.674.000/000)عقار بمبلغ وقدره     (17)العقار التجاري 

(ك. الف د590.000/000)عقار بمبلغ وقدره     (1)العقار الساحلي 

(ك. مليون د21.375.000/000)عقار بمبلغ وقدره     (6)العقار المعارض 

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

العقـود المسجلـة

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

2020/7/29الى2020/7/26خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
000000( 1 )العاصمة

000000( 2 )حولي 

100000( 3 )الفروانية 

510000( 4 )مبارك الكبير 

800000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

1410000المجموع

(ك.مليون  د3.530.000/000 )عقار بمبلغ وقدره (14)العقار الخاص 

(ك. مليون  د5.856.120/000)عقار بمبلغ وقدره (1)العقاراالستثماري 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

76100200000000العاصمـــة

310160000000000حولــــــــــي

35130900060000الفروانية

514030001100000مبارك الكبير

7491420100000000األحمـــــدي

28000500000000الجهـــــراء

9413471401701160000المجموع

(102)بينما االسبوع الماضي  (172)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (70)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (7)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع (40)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع المؤشر بواقع  

عقار  (17)أما العقارالتجاري فقد ارتفع المؤشر بواقع 

عقار (5)اما عقار المعارض فقد ارتفع المؤشر بواقع 

عقار (1)اما عقار الساحلي فقد ارتفع المؤشر بواقع 

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

(م 2020/7/29م الى 2020/7/26من )االسبوع الحالي (م 2020/7/23م الى 2020/7/19من )االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0000000000العاصمـــة

0000000000حولــــــــــي

0100000000الفروانية

2501000000مبارك الكبير

3800000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

51401000000المجموع
2802000

 (5)بينما االسبوع الماضي (15)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (10)حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

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

(م2020/7/29م الى 2020/7/26من)الحالي(م2020/7/23م الى 2020/7/19من )االسبوع الماضي 



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

465,000.0001خاصارض2375الخالدية

415,000.0001خاصبيت4500الدسمة

1,050,000.0001خاصارض6737.5الشامية

1,000,000.0001خاصبيت9750الشامية

275,000.0001خاصارض1600الصليبيخات

4,700,000.0001تجاريبناية1487.5المرقاب

377,763.1321خاصبيت1400جابر األحمد

5,525,000.0001تجاريبناية 5523شرق

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

432,500.0002خاصبيت9750الرميثية

مشاع250,000.0002خاصبيت6300الرميثية

750,000.0002خاصبيت91000الرميثية

1,800,000.0002استثماريبناية195817السالمية

1,300,000.0002استثماريبناية225753السالمية

95,000.0002استثماريشقه100.5_السالمية

55,000.0002استثماريشقه60.13_السالمية

مشاع96,250.0002خاصبيت387.5الشعب

115,000.0002استثماريشقه124.85_الشعب

415,000.0002خاصبيت1390الشهداء

505,000.0002خاصارض1500الصديق

تجميع أراضي3,720,000.0002خاصارض33600الصديق

340,000.0002خاصبيت12300بيان

مشاع290,000.0002خاصبيت11279.53بيان

53,000.0002استثماريشقه60.25_حولي

مرسى مزاد440,000.0002خاصبيت10543.5سلوى

:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

370,000.0003خاصبيت6502.5االندلس

310,000.0003خاصبيت9500االندلس

210,000.0003خاصبيت3301الفردوس

1,232,053.3333استثماريبناية52845الفروانية

49,000.0003استثماريشقه68.37_الفروانية

395,000.0003خاصبيت3400إشبيلية

1,450,000.0003استثماريبناية17523جليب الشيوخ

320,000.0003خاصبيت14400جليب الشيوخ

3,500,000.0003تجاريارض5000_جنوب ابرق خيطان

3,825,000.0003تجاريارض5000_جنوب ابرق خيطان

3,525,000.0003تجاريارض5000_جنوب ابرق خيطان

3,525,000.0003تجاريارض5000_جنوب ابرق خيطان

3,325,000.0003تجاريارض5000_جنوب ابرق خيطان

3,400,000.0003تجاريارض5000_جنوب ابرق خيطان

3,400,000.0003تجاريارض5000_جنوب ابرق خيطان

3,350,000.0003تجاريارض5000_جنوب ابرق خيطان

3,275,000.0003تجاريارض5000_جنوب ابرق خيطان

3,825,000.0003معارضارض5000_جنوب ابرق خيطان

3,650,000.0003معارضارض5000_جنوب ابرق خيطان

3,475,000.0003معارضارض5000_جنوب ابرق خيطان

3,525,000.0003معارضارض5000_جنوب ابرق خيطان

3,525,000.0003معارضارض5000_جنوب ابرق خيطان

3,375,000.0003معارضارض5000_جنوب ابرق خيطان



:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

275,000.0004خاصارض4400ابو فطيرة

590,000.0004شريط ساحليارض101057ساحلي ب-ابوالحصانية 

275,000.0004خاصارض4400ابوفطيرة

300,000.0004خاصارض1400الفنيطيس

294,000.0004خاصارض6400الفنيطيس

360,000.0004خاصارض7400الفنيطيس

340,000.0004خاصارض3400الفنيطيس

72,000.0004استثماريشقه787المسيلة

275,000.0004خاصارض4400أبو فطيرة

340,000.0004خاصارض4400أبو فطيرة

270,000.0004خاصارض4400أبو فطيرة

270,000.0004خاصارض4400أبو فطيرة

270,000.0004خاصارض4400أبو فطيرة

275,000.0004خاصارض4400أبو فطيرة

350,000.0004خاصارض4400أبو فطيرة

2,100,000.0004استثماريارض11000صباح السالم

2,100,000.0004استثماريبناية11000صباح السالم

مشاع165,000.0004خاصبيت10208.95صباح السالم

:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

130,000.0005خاصبيت3257األحمدي

100,000.0005خاصارض2400الخيران

110,000.0005خاصارض2400الخيران

85,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية

150,000.0005خاصارض3382الصباحية

155,000.0005خاصبيت3278.92الظهر

265,000.0005خاصبيت1375العقيلة

280,000.0005خاصبيت2400المنقف

147,000.0005استثماريشقه262.48_المهبولة

70,000.0005خاصشقه114.54_المهبولة

42,000.0005استثماريشقه60.19_توسعه الشمالية بالفنطاس

2,150,000.0005تجاريارض2750_صباح األحمد البحرية

180,000.0005خاصارض480_صباح األحمد البحرية

82,365.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

87,694.5005خاصارض543_صباح األحمد البحرية

80,750.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية

89,632.5005خاصارض555_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض506_صباح األحمد البحرية

74,936.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية

95,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

82,365.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

87,533.0005خاصارض542_صباح األحمد البحرية

87,533.0005خاصارض542_صباح األحمد البحرية

82,365.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

86,241.0005خاصارض534_صباح األحمد البحرية

94,477.5005خاصارض585_صباح األحمد البحرية

92,539.5005خاصارض573_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

74,936.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية

87,694.5005خاصارض543_صباح األحمد البحرية

87,533.0005خاصارض542_صباح األحمد البحرية

74,936.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية

440,000.0005خاصارض1762_صباح األحمد البحرية

175,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية

175,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية



180,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية

175,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

175,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

180,000.0005خاصارض537_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض465_صباح األحمد البحرية

195,000.0005خاصارض475_صباح األحمد البحرية

185,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحرية

175,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية

175,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية

178,000.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

135,000.0005خاصارض640_صباح األحمد البحرية

180,000.0005خاصارض537_صباح األحمد البحرية

195,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية

210,000.0005خاصارض640_صباح األحمد البحرية

360,000.0005خاصارض720_صباح األحمد البحرية

87,533.0005خاصارض542_صباح األحمد البحرية

87,694.5005خاصارض543_صباح األحمد البحرية

180,000.0005خاصارض537_صباح األحمد البحرية

210,000.0005خاصبيت680_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية 

175,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية 

185,000.0005خاصارض537_صباح األحمد البحرية 

215,000.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية 

250,000.0005خاصارض1588_صباح األحمد البحرية 

175,000.0005خاصارض525_صباح األحمد البحرية 

165,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية 

165,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية 

170,000.0005خاصارض470_صباح األحمد البحرية 

165,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية 

176,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية 

135,000.0005خاصارض640_صباح األحمد البحرية 

140,000.0005خاصارض1031_صباح األحمد البحرية 

160,000.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية 

330,000.0005خاصارض1350_صباح األحمد البحرية 

125,000.0005خاصارض693_صباح األحمد البحرية 

160,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية 

87,533.0005خاصارض542_صباح األحمد البحرية 

74,936.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية 

96,900.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية 

71,221.5005خاصارض441_صباح األحمد البحرية 

80,750.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية 

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية 

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية 

87,533.0005خاصارض542_صباح األحمد البحرية 

74,936.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية 

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية 

165,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية 

165,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية 

190,000.0005خاصارض555_صباح األحمد البحرية 

350,000.0005خاصبيت450_صباح األحمد البحرية 

217,000.0005خاصبيت696_صباح األحمد البحرية 

360,000.0005خاصبيت480_صباح األحمد البحرية 

295,000.0005خاصبيت4750هدية

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,800,000.0006تجاريارض90600الجهراء

1,800,000.0006تجاريارض90600الجهراء

1,974,000.0006تجاريارض90657.9الجهراء

1,800,000.0006تجاريارض90600الجهراء

1,800,000.0006تجاريارض90600الجهراء

295,000.0006خاصبيت500_النسيم

215,000.0006خاصبيت2400النسيم

165,000.0006خاصبيت4300الواحة

280,298.3346خاصبيت1400جابر األحمد

360,000.0006خاصبيت1400جابر األحمد

245,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

253,000.0006خاصبيت10400سعد العبدهللا

206,169.7546خاصبيت3400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

320,000.0003خاصبيت357الرابية

290,000.0004خاصارض400ابوفطيرة

330,000.0004خاصارض375الفنيطيس

330,000.0004خاصارض375الفنيطيس

380,000.0004خاصارض375الفنيطيس

360,000.0004خاصارض375الفنيطيس

5,856,120.0004استثماريارض3253.4صباح السالم

100,000.0005خاصارض400الخيران

360,000.0005خاصبيت400الرقه

165,000.0005خاصارض450صباح األحمد البحرية

180,000.0005خاصارض480صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض450صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصارض441صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصارض465صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض470صباح األحمد البحرية

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2020يـــولــيـــو 29-2020يــولــيــو26


