
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

16010000( 1 )العاصمة

131002000( 2 )حولي 

12000001( 3 )الفروانية 

20100000( 4 )مبارك الكبير 

231670000( 5 )االحمدي 

15100000( 6 )الجهراء 

992882001المجموع

(ك.  مليون د34.216.134/411)عقار بمبلغ وقدره  (99)العقار الخاص 

(ك.مليون د14.378.250/000  )عقار بمبلغ وقدره     (28)العقاراالستثماري 

(ك. مليون  د4.389.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (8)العقارالتجاري 

(ك. مليون  د2.150.000/000)عقار بمبلغ وقدره     (2)عقارالشريط الساحلي 

(ك. مليون  د1.500.000/000)عقار بمبلغ وقدره     (1)عقارالمخازن 

هذا  ولم  يشهد عقار المعارض او الحرفي اي تحرك  لهذا  االسبوع   

العقـود المسجلـة

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

2019/10/3حتى 2019/9/29خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

010000( 1 )العاصمة

100000( 2 )حولي 

000000( 3 )الفروانية 

000000( 4 )مبارك الكبير 

100000( 5 )االحمدي 

100000( 6 )الجهراء 

310000المجموع

(ك. مليون د1.280.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (3)العقار الخاص 

(ك. مليون د6.724.702/000)عقار بمبلغ وقدره  (1)العقار استثماري 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1316100100000000العاصمـــة

18136100012000000حولــــــــــي

712300000000100الفروانية

1120410000000000مبارك الكبير

14239169700000000األحمـــــدي

615010000000000الجهـــــراء

699923289812000100المجموع

(102)بينما االسبوع الماضي  ( 138)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (36)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (5)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع ( 30)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع المؤشر بواقع  

عقار  (1)وأما المخازن فقد رتفع المؤشر بواقع  (1)أما العقارالتجاري فقد انخفض المؤشر بواقع 

عقار (1)اما العقار الساحلي فقد ارتفع المؤشر بواقع 

 (0 )وأما العقار الحرفي فقد انخفض المؤشر بواقع 
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مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2019/ 10/ 3م  الى 2019/ 9/29: من)  االسبوع الحالي )م2019/  9/26: م   الى2019/ 9/22: من(االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0001000000العاصمـــة

2130000000حولــــــــــي

0000000000الفروانية

1000000000مبارك الكبير

0100000000األحمـــــدي

2100000000الجهـــــراء

5331000000المجموع
632000

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

 .عقار (4)حيث انخفض المؤشر  لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

   (2)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد انخفض 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  """  
(م  2019/  10/3: م   الى2019/ 9/29: من) االسبوع الحالي( م   2019/  9/26: م   الى2019/ 9/22:  من(االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,250,000.0001خاصارض31000الخالديه

380,000.0001خاصبيت1250الدسمه

202,000.0001خاصبيت2357.5الدوحه

220,000.0001خاصبيت1357.5الدوحه

190,000.0001خاصبيت4357.5الدوحه

مشاع290,000.0001خاصبيت1375الرميثية

600,000.0001خاصبيت1750العديلية

500,000.0001خاصبيت6500القادسية

مشاع200,000.0001خاصبيت8201القادسية

1,190,000.0001خاصبيت41000اليرموك

295,000.0001خاصبيت2400جابر االحمد

مشاع112,000.0001خاصبيت7160جابر االحمد

290,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد

4,150,000.0001تجاريبنايه5200شرق

295,000.0001خاصبيت1400شمال غرب الصليبيخات

295,000.0001خاصبيت1400شمال غرب الصليبيخات

1,250,000.0001خاصبيت1775عبدهللا السالم

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

104,000.0002استثماريشقه102.26_الجابرية 

102,000.0002استثماريشقه102.26_الجابرية 

1,050,000.0002الشريط الساحليارض906_الرميثية

1,100,000.0002الشريط الساحليارض908.5_الرميثية

310,000.0002خاصارض8500الرميثية

310,000.0002خاصارض8500الرميثية

500,000.0002خاصارض6500الرميثية

530,000.0002خاصبيت121000الرميثية

930,000.0002استثماريبنايه27637السالميه

1,800,000.0002استثماريبنايه49737.5السالميه

1,000,000.0002استثماريبنايه500_السالميه

57,000.0002استثماريشقه60.13_السالميه

34,000.0002استثماريشقه40.04_السالميه

850,000.0002خاصبيت7750السالم

2,000,000.0002استثماريبنايه81052الشعب

2,000,000.0002استثماريبنايه81054الشعب

مشاع480,000.0002خاصبيت3600بيان

515,000.0002خاصبيت4500حطين

2,470,000.0002استثماريبنايه80795حولي

706,120.0002خاصبيت7750سلوى

830,000.0002خاصبيت11841سلوى

600,000.0002خاصبيت10500سلوى

749,561.0002خاصبيت10750سلوى

380,000.0002خاصبيت10492.5سلوى

670,000.0002خاصبيت11940سلوى



:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

400,000.0003خاصارض2500اشبيلية

426,787.0003خاصبيت11507.5االندلس

مرسى مزاد280,000.0003خاصبيت1400الرحاب

240,000.0003خاصبيت7300العارضية

265,000.0003خاصبيت3600العارضية

مشاع11,282.8903خاصبيت1013.8157العارضيه

1,500,000.0003مخازنقسيمة صناعية تخزينية21000العارضيه مخازن

350,000.0003خاصبيت5600العمرية

400,000.0003خاصبيت1500إشبيليه

225,000.0003خاصبيت10300خيطان

160,000.0003خاصبيت10300خيطان

320,000.0003خاصبيت71000صباح الناصر

255,000.0003خاصبيت2500صباح الناصر

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

250,000.0004خاصارض4400ابوفطيرة

250,000.0004خاصارض2400ابوفطيرة

237,000.0004خاصارض4375ابوفطيرة

247,000.0004خاصارض1400ابوفطيرة

250,000.0004خاصارض7400ابوفطيرة

400,000.0004خاصبيت3375ابوفطيرة

400,000.0004خاصبيت2400ابوفطيرة

398,000.0004خاصبيت2400ابوفطيرة

300,000.0004خاصبيت2400العدان

390,000.0004خاصارض5400الفنيطيس

350,000.0004خاصارض6400الفنيطيس

320,000.0004خاصارض4375الفنيطيس

255,000.0004خاصارض2400الفنيطيس

350,000.0004خاصارض4400المسايل

422,000.0004خاصارض1500المسايل

422,000.0004خاصارض1500المسايل

282,000.0004خاصارض2500المسايل

292,000.0004خاصارض2500المسايل

500,000.0004خاصبيت5400المسايل

380,000.0004خاصبيت4400صباح السالم

126,000.0004استثماريشقه1100صباح السالم



:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,050,000.0005استثماريبنايه8735.5ابوحليفه

35,000.0005استثماريشقه42.25_ابوحليفه

70,000.0005خاصارض2400الخيران

198,000.0005خاصبيت1400الرقه

185,000.0005خاصبيت6400الرقه

189,000.0005خاصبيت3400الرقه

465,000.0005خاصارض2750الصباحيه

309,262.1775خاصبيت4600الصباحيه

180,000.0005خاصبيت4278.92الظهر

145,000.0005خاصبيت3278.92الظهر

160,000.0005خاصبيت5278الظهر

425,000.0005خاصبيت3406.25العقيلة

355,000.0005خاصبيت4600الفحيحيل

مشاع26,666.0005خاصشقه638.799612الفنطاس

مشاع366,750.0005استثماريارض55326المنقف

650,000.0005استثماريبيت7653+6المهبوله

99,000.0005استثماريشقه102.5_المهبوله

85,000.0005استثماريشقه102.5_المهبوله

35,500.0005استثماريشقه52.335_المهبوله

85,000.0005استثماريشقه102.4_المهبوله

80,000.0005استثماريشقه102.65_المهبوله

81,000.0005استثماريشقه185.44المهبوله

111,000.0005استثماريشقه1111.69المهبوله

43,000.0005استثماريشقه75.848_المهبوله

33,000.0005استثماريشقه52.672_المهبوله

38,500.0005استثماريشقه60.336_المهبوله

137,500.0005استثماريشقه دوبليكس224.61_المهبوله

140,000.0005خاصبيت6600الوفرة السكنيه

61,000.0005خاصارض1400الوفره السكنيه

50,000.0005استثماريشقه60.19_توسعة شمالية بالفنطاس

220,000.0005خاصبيت1392جابر العلي

162,000.0005خاصارض429_صباح االحمد البحريه

180,000.0005خاصارض485_صباح االحمد البحريه

170,000.0005خاصارض464_صباح االحمد البحريه

115,000.0005خاصارض640_صباح االحمد البحريه

32,000.0005تجاريمحل31.31_صباح االحمد البحريه

32,000.0005تجاريمحل35.21_صباح االحمد البحريه

32,000.0005تجاريمحل35.84_صباح االحمد البحريه

32,000.0005تجاريمحل35.05_صباح االحمد البحريه

32,000.0005تجاريمحل31.31_صباح االحمد البحريه

32,000.0005تجاريمحل37.28_صباح االحمد البحريه

47,000.0005تجاريمحل35.323_صباح االحمد البحريه

260,000.0005خاصبيت3600صباح االحمد السكنيه

150,000.0005خاصبيت2400علي صباح السالم

290,000.0005خاصبيت2400فهد االحمد

520,000.0005خاصارض4750هدية



:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

775,000.0006استثماريبنايه92546.5الجهراء

625,000.0006خاصبيت79750الجهراء

262,500.0006خاصبيت3399العيون

210,000.0006خاصبيت3399العيون

290,000.0006خاصبيت1400القيروان

514,944.0006خاصبيت4500النسيم

290,000.0006خاصبيت490النسيم

222,000.0006خاصبيت2300الواحه

140,000.0006خاصبيت3300الواحه

175,000.0006خاصبيت9400سعد العبدهللا

213,500.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

245,000.0006خاصبيت3400سعد العبدهللا

220,000.0006خاصبيت6400سعد العبدهللا

249,111.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

295,400.3446خاصبيت10400سعد العبدهللا

270,000.0006خاصبيت6400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

6,724,702.0001استثماريارض2217.79الدعية

450,000.0002خاصارض400الشهداء

450,000.0005خاصارض420العقيله

380,000.0006خاصبيت600القصر

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2019اكتوبر 3-سبتمبر 29


