
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

16210000( 1 )العاصمة

13600000( 2 )حولي 

9600000( 3 )الفروانية 

231200000( 4 )مبارك الكبير 

172300000( 5 )االحمدي 

11000000( 6 )الجهراء 

894910000المجموع

(ك.مليون د31.869.372/015 )عقار بمبلغ وقدره  (89)العقار الخاص 

(ك.مليون د19.043.470/477 )عقار بمبلغ وقدره     (49)العقاراالستثماري 

(ك. مليون  د27.000.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (1)العقارالتجاري 

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

العقـود المسجلـة

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

2019/11/7حتى 2019/11/3خالل الفترة من 



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

000000( 3 )الفروانية 

300000( 4 )مبارك الكبير 

110000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

410000المجموع

(ك.مليون د1.080.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (4)العقار الخاص 

(ك.الف د775.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)العقار االستثماري 

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

1316520100000000العاصمـــة

1213960000000000حولــــــــــي

59660000000000الفروانية

28231120000000000مبارك الكبير

32178232000000000األحمـــــدي

311000000000000الجهـــــراء

938929492100000000المجموع

(124)بينما االسبوع الماضي  (139 )    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (15)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (20)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع (4)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقرالمؤشر بواقع  (1)أما العقارالتجاري فقد انخفض  المؤشر بواقع 

عقار (0)اما العقار الساحلي فقد استقر المؤشر بواقع 

 (0 )وأما العقار الحرفي فقد استقر المؤشر بواقع 

مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود
"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2019/ 11/ 7م  الى 2019/ 11/3: من)  االسبوع الحالي )م 2019/ 10/ 31م  الى 2019/ 10/27: من(االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1000000000العاصمـــة

0000000000حولــــــــــي

1010000000الفروانية

1300000000مبارك الكبير

1101000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

4411000000المجموع
812000

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

 .عقار (5)حيث استقر المؤشر  لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

   (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع  (4)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد استقر 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 

4

الشريط الساحلي

مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول الوكاالت العقارية
"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م  2019/  11/7: م   الى2019/ 11/3: من) االسبوع الحالي( م  2019/  10/31: م   الى2019/ 10/27: من(االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع370,000.0001خاصبيت3375السرة

450,000.0001خاصبيت6400السرة

350,000.0001خاصبيت8250الشامية

125,000.0001استثماريشقة93.84_الشرق

125,000.0001استثماريشقة100.01_الشرق

مشاع110,000.0001خاصبيت4300الصليبيخات

مشاع50,000.0001خاصبيت850الفيحاء

27,000,000.0001تجاريارض143601القبلة

290,000.0001خاصبيت7400جابر االحمد

290,000.0001خاصبيت1400جابر االحمد

298,000.0001خاصبيت2400جابر االحمد

298,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد

300,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد

2,000,000.0001خاصبيت11012عبدهللا السالم

750,000.0001خاصبيت11228غرناطة

380,000.0001خاصبيت1375قرطبة

550,000.0001خاصبيت4750قرطبة

500,000.0001خاصبيت4375قرطبة

مشاع500,000.0001خاصبيت1400كيفان

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

850,000.0002خاصبيت7750الرميثية

350,000.0002خاصبيت7375الرميثية

565,000.0002خاصبيت2376.5الزهراء

مشاع88,125.0002خاصبيت678.093الزهراء

1,600,000.0002استثماريبناية201022السالمية

80,000.0002استثماريشقة103.48_السالمية

52,000.0002استثماريشقة70.5_السالمية

118,000.0002استثماريشقة110.12_السالمية

53,000.0002استثماريشقة69.577_السالمية

525,000.0002خاصبيت1400السالم

520,000.0002خاصارض6500الشعب

520,000.0002خاصارض6500الشعب

520,000.0002خاصارض2500الشعب

475,000.0002خاصبيت1400الشهداء

430,000.0002خاصبيت4509.5حطين

1,550,000.0002استثماريبناية170746حولي

454,000.0002خاصبيت1695سلوى

500,000.0002خاصبيت1400مبارك العبدهللا

725,000.0002خاصبيت6750مشرف

:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع



458,364.0153خاصبيت4375اشبيلية

495,000.0003خاصبيت4500االندلس

420,000.0003خاصبيت10500االندلس

مشاع200,000.0003خاصبيت3250االندلس

245,000.0003خاصبيت1357الرابية

300,000.0003خاصبيت1400الرحاب

245,000.0003خاصبيت6300العارضية

180,000.0003خاصبيت8300العارضية

290,000.0003خاصبيت3600العمرية

1,900,000.0003استثماريبناية76791الفروانية

41,000.0003استثماريشقة72.36_الفروانية

45,000.0003استثماريشقة73.86_الفروانية

810,000.0003استثماريبناية17523جليب الشيوخ

550,000.0003استثماريبيت23351جليب الشيوخ

50,000.0003استثماريشقة60.567_خيطان

:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

433,000.0004خاصارض1500ابو فطيرة

360,000.0004خاصارض3500ابو فطيرة

239,000.0004خاصارض4400ابو فطيرة

239,000.0004خاصارض4400ابو فطيرة

240,000.0004خاصارض3400ابو فطيرة

290,000.0004خاصارض3500ابو فطيرة

245,000.0004خاصارض3400ابو فطيرة

415,000.0004خاصبيت2400ابو فطيرة

270,000.0004خاصارض1400الفنيطيس

380,000.0004خاصارض8400الفنيطيس

380,000.0004خاصارض3500الفنيطيس

290,000.0004خاصارض3500الفنيطيس

550,000.0004خاصبيت8400الفنيطيس

230,000.0004خاصبيت2400القرين

335,000.0004خاصارض1500المسايل

445,000.0004خاصارض5400المسايل

352,000.0004خاصارض2500المسايل

282,000.0004خاصارض2500المسايل

282,000.0004خاصارض2500المسايل

502,000.0004خاصبيت3500المسايل

500,000.0004خاصبيت4500المسيلة

207,000.0004خاصبيت11300.125صباح السالم

330,000.0004خاصبيت7395.5صباح السالم

95,000.0004استثماريشقة107.75_صباح السالم

66,000.0004استثماريشقة76.61_صباح السالم

97,500.0004استثماريشقة107.71_صباح السالم

70,000.0004استثماريشقة76.61_صباح السالم

118,000.0004استثماريشقة107.71_صباح السالم

105,000.0004استثماريشقة107.71_صباح السالم

98,000.0004استثماريشقة107.71_صباح السالم

98,000.0004استثماريشقة107.71_صباح السالم

96,000.0004استثماريشقة107.75_صباح السالم

95,000.0004استثماريشقة107.75_صباح السالم

100,000.0004استثماريشقة107.75_صباح السالم

100,000.0004استثماريشقة107.71_صباح السالم

:-محافظة األحمدي 



مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

190,000.0005خاصبيت6400الرقة

340,000.0005خاصبيت4600الصباحية

195,000.0005خاصبيت4603الصباحية

156,000.0005خاصبيت5278.92الظهر

295,000.0005خاصارض3618العقيلة

395,000.0005خاصبيت1375العقيلة

706,256.6675استثماريبناية615_الفنطاس

مشاع35,000.0005استثماريبناية621الفنطاس

مشاع252,117.0005خاصبيت59630.292الفنطاس

مشاع40,000.0005استثماريشقة58.13_الفنطاس

1,290,000.0005استثماريبناية700ب53المنقف

62,500.0005استثماريشقة5474.95المنقف

2,100,000.0005استثماريارض61136المهبولة

850,000.0005استثماريارض971.25أ1المهبولة

1,777,355.9505استثماريبناية2876المهبولة

1,777,355.9505استثماريبناية2876المهبولة

990,000.0005استثماريبناية750أ/2المهبولة

183,204.0005استثماريدكان158.8المهبولة

132,106.0005استثماريدكان142.4المهبولة

124,600.9105استثماريدكان140.02المهبولة

42,000.0005استثماريشقة71.34_المهبولة

43,000.0005استثماريشقة84.785_المهبولة

43,000.0005استثماريشقة91.34_المهبولة

40,000.0005استثماريشقة62.45_المهبولة

129,697.0005استثماريشقة1110.51المهبولة

129,697.0005استثماريشقة1109.85المهبولة

129,697.0005استثماريشقة1111.69المهبولة

44,000.0005استثماريشقة71.34_المهبولة

88,000.0005استثماريشقة102.5_المهبولة

110,000.0005خاصبيت1600الوفرة السكنية

48,500.0005استثماريشقة60.19_توسعة شمالية بالفنطاس

210,000.0005خاصبيت2392جابر العلي

180,000.0005خاصارض510_صباح االحمد البحرية

206,506.0005خاصارض504_صباح االحمد البحرية

130,000.0005خاصارض985_صباح االحمد البحرية

225,000.0005خاصبيت2600صباح االحمد السكنية

238,000.0005خاصبيت3600صباح االحمد السكنية

260,000.0005خاصبيت1600صباح االحمد السكنية

290,000.0005خاصبيت4400فهد االحمد

450,000.0005خاصارض11000هدية

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

525,000.0006خاصبيت871000الجهراء

400,000.0006خاصبيت5500+4الجهراء

202,000.0006خاصبيت3399العيون

209,260.0006خاصبيت2297العيون

212,000.0006خاصبيت600ب4القصر

290,000.0006خاصبيت2400القيروان

292,000.0006خاصبيت4500النسيم

294,000.0006خاصبيت1400جابر االحمد

230,000.0006خاصبيت7400سعد العبدهللا

205,000.0006خاصبيت7400سعد العبدهللا

250,000.0006خاصبيت3400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

775,000.0005استثماريارض580األحمدي

260,000.0004خاصارض400الفنيطيس

320,000.0004خاصارض500المسايل

350,000.0004خاصارض500المسايل

150,000.0005خاصبيت400جابر العلي

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 
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