
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

14100000( 1 )العاصمة

13800000( 2 )حولي 

3200010( 3 )الفروانية 

92200000( 4 )مبارك الكبير 

23700000( 5 )االحمدي 

7300000( 6 )الجهراء 

1522300010المجموع

(ك. مليون د44.935.123/272 )عقار بمبلغ وقدره  (152)العقار الخاص 

(ك. مليون د28.816.180/000 )عقار بمبلغ وقدره     (23)العقاراالستثماري 

(ك.  الف د1.200.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (1)العقار الحرفي 

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

 العقـود المسجلـة

لتقرير االحصائي االسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري ا
 و التوثيق

   2019/ 4/3حتى   2019/3/31خالل الفترة من          



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
000000( 1 )العاصمة

000000( 2 )حولي 

000000( 3 )الفروانية 

400000( 4 )مبارك الكبير 

100000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

500000المجموع

(ك. الف د972.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (5)    العقار الخاص

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1114111000000000العاصمـــة

20141181000000000حولــــــــــي

123420000000011الفروانية

7492020000000000مبارك الكبير

37231070000000000األحمـــــدي

47030000000000الجهـــــراء

15815326232000000011المجموع

(187)بينما االسبوع الماضي  (176)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (11)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

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

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقر المؤشر بواقع  (2)أما العقارالتجاري فقد انخفض المؤشر بواقع 

عقار   (0)وأما معارض فقد استقر المؤشر بواقع  (0 )وأما عقار الشريط الساحلي فقد استقر المؤشر بواقع 

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

 (م 2019/ 4/ 3م  الى 2019/  3/31: من)  االسبوع الحالي (  م 2019/ 3/ 28م  الى 2019/  3/24: من)   االسبوع الماضي       



                                                                                                                                                                                                                                                               

حرفيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0000000000العاصمـــة

3010000000حولــــــــــي

1000001000الفروانية

0400000000مبارك الكبير

1100000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

5510001000المجموع
1010010

 (7)بينما االسبوع الماضي (5)  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 

   (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع  (5)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد استقر المؤشر بواقع  

 .(0 )أما العقار التجارى فقد استقر العقار بواقع

عقار (1 )اما الحرفي فقد انخفض 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/  4/ 3: م   الى2019/  3/31: من)  االسبوع الحالي( م  2019/  3/ 28: م   الى2019/  3/24: من)  االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

875,650.0001خاصارض11000الخالدية

مرسى مزاد530,000.0001خاصبيت6750الدسمة

675,000.0001خاصبيت7500الشامية

250,000.0001خاصبيت2600الصليبيخات

515,000.0001خاصبيت9500القادسية

710,000.0001خاصبيت9500القادسية

480,000.0001خاصبيت6500القادسية

400,000.0001خاصبيت8400القادسية

1,813,255.3961خاصبيت41372.5اليرموك

120,000.0001استثماريشقة147_بنيد القار

280,000.0001خاصبيت7400جابر االحمد

290,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد

255,000.0001خاصبيت2480غرناطة

1,260,000.0001خاصارض21260قرطبة

380,000.0001خاصبيت2412قرطبة

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

400,000.0002خاصارض9916.5الجابرية

470,000.0002خاصارض9720الجابرية

400,000.0002خاصبيت6450الزهراء

201,600.0002خاصبيت2400الزهراء

2,150,000.0002استثماريارض731016السالمية

3,696,330.0002استثماريبناية122240.2السالمية

1,000,000.0002استثماريبناية228470السالمية

2,356,350.0002استثماريبناية139773السالمية

1,200,000.0002استثماريبناية32769السالمية

340,000.0002خاصبيت12600السالمية

350,000.0002خاصارض6493السالم

1,775,000.0002استثماريبناية8503.5الشعب

1,700,000.0002استثماريبناية8516الشعب البحري

405,000.0002خاصبيت5750بيان

400,000.0002خاصبيت6500بيان

465,000.0002خاصبيت13375بيان

88,000.0002استثماريشقة101.45_حولي

350,000.0002خاصبيت5500سلوى

مشاع250,000.0002خاصبيت8375سلوى

470,000.0002خاصبيت1750مشرف

420,000.0002خاصبيت3500مشرف



:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,200,000.0003حرفيارض3250العارضية الحرفية

183,000.0003خاصبيت7301الفردوس

215,000.0003خاصبيت2301الفردوس

2,100,000.0003استثماريبناية73951الفروانية

1,250,000.0003استثماريبناية6663.5خيطان

220,000.0003خاصبيت2300خيطان

:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

312,000.0004خاصارض5485ابو فطيرة

265,000.0004خاصارض5500ابو فطيرة

300,000.0004خاصارض2400ابو فطيرة

330,000.0004خاصارض4375الفنيطيس

275,000.0004خاصارض3500الفنيطيس

295,000.0004خاصارض6375الفنيطيس

252,000.0004خاصارض2400الفنيطيس

مشاع233,611.0664خاصارض8322.222الفنيطيس

289,000.0004خاصارض3375الفنيطيس

240,000.0004خاصارض7400الفنيطيس

220,000.0004خاصبيت2400.2القصور

مشاع189,705.8804خاصارض5379.411المسايل

مشاع189,705.8804خاصارض5379.411المسايل

مشاع189,705.8804خاصارض5379.411المسايل

مشاع189,705.8804خاصارض5379.411المسايل

مشاع189,705.8804خاصارض5379.411المسايل

مشاع189,705.8804خاصارض5379.411المسايل

مشاع246,354.1504خاصارض2492.708المسايل

مشاع246,354.0154خاصارض2492.708المسايل

مشاع246,354.0154خاصارض2492.708المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

500,000.0004خاصارض2400المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

مشاع246,354.1754خاصارض1492.708المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

مشاع246,354.1754خاصارض1492.708المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

248,000.0004خاصارض1375المسايل

248,000.0004خاصارض1375المسايل



250,000.0004خاصارض2500المسايل

200,000.0004خاصارض5400المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

200,000.0004خاصارض5400المسايل

200,000.0004خاصارض5400المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

200,000.0004خاصارض5400المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

570,000.0004خاصبيت5400المسيلة

1,975,000.0004استثماريبناية3750صباح السالم

170,000.0004خاصبيت12300.125صباح السالم

206,000.0004خاصبيت13300.125صباح السالم

100,000.0004استثماريشقة109.5_صباح السالم

100,000.0004خاصشقة9134.47صباح السالم

260,000.0004خاصبيت6400مبارك الكبير



:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

68,000.0005خاصارض2400الخيران

77,000.0005خاصارض3400الخيران

84,000.0005خاصارض3400الخيران

290,000.0005خاصبيت1400الرقة

170,000.0005خاصبيت1602الصباحية

مرسى مزاد272,000.0005خاصبيت1600الصباحية

280,000.0005خاصبيت3400العقيلة

250,000.0005خاصبيت3375العقيلة

1,500,000.0005استثماريبناية42843.5الفحيحيل

1,200,000.0005خاصبيت2356_الفنطاس الزراعية

695,000.0005استثماريبناية61500المنقف

70,000.0005استثماريشقة109.17_المنقف

710,000.0005استثماريبناية8710.5المهبولة

30,500.0005استثماريشقة52.24_المهبولة

50,000.0005استثماريشقة80.56_المهبولة

250,000.0005استثماريوحدة سكنية أفقية438.38_المهبولة

185,000.0005خاصبيت3392جابر العلي

165,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

165,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

199,301.0005خاصارض632_صباح االحمد البحرية

180,000.0005خاصارض458_صباح االحمد البحرية

175,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

300,000.0005خاصارض750_صباح االحمد البحرية

391,200.0005خاصارض978_صباح االحمد البحرية

280,000.0005خاصارض700_صباح االحمد البحرية

345,000.0005خاصبيت545_صباح االحمد البحرية

175,000.0005خاصبيت2600صباح االحمد السكنية

180,000.0005خاصبيت4600صباح االحمد السكنية

138,000.0005خاصبيت7400علي صباح السالم

400,000.0005خاصبيت4400فهد االحمد

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مرسى مزاد2,000,000.0006استثماريبناية92500الجهراء

مرسى مزاد2,000,000.0006استثماريبناية92500الجهراء

مرسى مزاد2,000,000.0006استثماريبناية92500الجهراء

430,000.0006خاصبيت761000الجهراء

185,000.0006خاصبيت2297العيون

250,000.0006خاصبيت2600القصر

297,000.0006خاصبيت4500النسيم

285,000.0006خاصبيت3500النسيم

138,500.0006خاصبيت2300الواحة

143,000.0006خاصبيت3300الواحة



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

165,000.0004خاصارض400ابو فطيرة

248,000.0004خاصارض450ابو فطيرة

100,000.0004خاصارض375المسايل

259,000.0004خاصارض418صباح السالم

200,000.0005خاصارض640صباح االحمد البحرية

 حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
 التي تم تداولها 

 2019ابريل  3   -مارس  31


