
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

13100000( 1 )العاصمة

111200000( 2 )حولي 

11310000( 3 )الفروانية 

38500020( 4 )مبارك الكبير 

271500000( 5 )االحمدي 

8000000( 6 )الجهراء 

1083610020المجموع

(ك.مليون د36.511.636/260 )عقار بمبلغ وقدره  (108 )العقار الخاص 

(ك. مليون د15.032.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (36)العقاراالستثماري 

(ك. مليون د1.400.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (1)العقارالتجاري

(ك. مليون د1.779.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (2)العقارالحرفي

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

 العقـود المسجلـة

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

   2018/ 11/8حتى   2018/ 11/4خالل الفترة من         



حرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
00000( 1 )العاصمة

00000( 2 )حولي 

10000( 3 )الفروانية 

00000( 4 )مبارك الكبير 

20000( 5 )االحمدي 

00000( 6 )الجهراء 

30000المجموع

(ك. ألف د657.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (3)    العقار الخاص

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1113010000000000العاصمـــة

161113120000000000حولــــــــــي

511430100001000الفروانية

1638150050000022مبارك الكبير

292719150010000000األحمـــــدي

108000000000000الجهـــــراء

8710837360160001022المجموع

(133)بينما االسبوع الماضي  (147)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (14)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

   (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع  (21)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع المؤشر بواقع  

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

عقار   (  0)وأما معارض فقد استقر المؤشر بواقع  (6 )وأما العقار الشريط الساحلي فقد انخفض المؤشر بواقع 

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

 (م 2018/ 11/ 8م  الى 2018/  11/4: من)  االسبوع الحالي (  م  2018/ 11/ 1م  الى 2018/  10/28: من)  ) االسبوع الماضي       



                                                                                                                                                                                                                                                               

حرفيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

00000000العاصمـــة

00000000حولــــــــــي

11000000الفروانية

00000000مبارك الكبير

22000000األحمـــــدي

00000000الجهـــــراء

33000000المجموع
600000

 (3)بينما االسبوع الماضي (3)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار ( 3)حيث استقر المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

   (0)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع  (3)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد استقر المؤشر بواقع  

 .( 0 )أما العقار التجارى فقد استقر العقار بواقع

عقار   ( 0)اما الحرفي فقد استقرالمؤشر بواقع 
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 مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول الوكاالت العقارية
 """لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

 (م  2018/  11/ 8: م   الى2018/  4/11:من)  االسبوع الحالي( م 2018/  11/ 1: م   الى2018/  10/28:من) االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع200,000.0001خاصفيالتان متالصقتان1250الخالدية

420,000.0001خاصبيت6500الدسمة

مشاع121,428.5801خاصبيت4142.857الدعية

158,000.0001خاصبيت2357.5الدوحة

530,000.0001خاصبيت4750الروضة

1,000,000.0001خاصبيت2750السرة

630,000.0001خاصبيت3902.5السرة

2,500,000.0001استثماريارض8750الشرق

1,225,000.0001خاصارض11000النزهة

مشاع282,000.0001خاصبيت3252اليرموك

435,000.0001خاصبيت4370اليرموك

330,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد

1,000,000.0001خاصبيت4750عبدهللا السالم

380,000.0001خاصبيت1750غرناطة

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع132,707.6802خاصبيت11710.833الرميثية

490,000.0002خاصبيت2400الزهراء

3,300,000.0002استثماريبناية771306السالمية

435,000.0002خاصبيت66444.5السالمية

93,000.0002استثماريشقة79.26_السالمية

95,000.0002استثماريشقة100.5_السالمية

53,000.0002استثماريشقة60.13_السالمية

53,000.0002استثماريشقة60.35_السالمية

101,000.0002استثماريشقة100.5_السالمية

94,000.0002استثماريشقة79.26_السالمية

72,500.0002استثماريشقة80.13_السالمية

350,000.0002خاصارض6500الصديق

470,000.0002خاصارض6500الصديق

295,000.0002خاصارض5375الصديق

340,000.0002خاصارض6500الصديق

440,000.0002خاصارض4750بيان

630,000.0002خاصبيت4750بيان

550,000.0002خاصبيت تحت االنشاء2400حطين

50,000.0002استثماريشقة60.15_حولي

99,000.0002استثماريشقة100.654_حولي

100,000.0002استثماريشقة100.654_حولي

60,000.0002استثماريشقة73.17_حولي

1,950,000.0002خاصبيت52000مشرف



:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

881,000.0003استثماريبناية3525.5+2+1ابرق خيطان

445,000.0003خاصبيت4375اشبيلية

458,000.0003خاصبيت4405اشبيلية

769,000.0003خاصبيت4750اشبيلية

400,000.0003خاصارض5650االندلس

600,000.0003خاصبيت5540االندلس

300,000.0003خاصبيت4375الرابية

مشاع1,400,000.0003تجاريمعارض800_الصجيج

220,000.0003خاصبيت7300العارضية

2,090,000.0003استثماريبناية25819الفروانية

550,000.0003خاصبيت72500+71الفروانية

749,000.0003خاصبيت1827.5جليب الشيوخ

881,000.0003استثماريبناية6525.5خيطان

205,000.0003خاصبيت10300خيطان

260,000.0003خاصبيت4501صباح الناصر

:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

260,000.0004خاصارض7550ابو فطيرة

225,000.0004خاصارض1400ابو فطيرة

330,000.0004خاصارض7400ابو فطيرة

285,000.0004خاصارض2400ابو فطيرة

285,000.0004خاصارض2400ابو فطيرة

285,000.0004خاصارض2400ابو فطيرة

320,000.0004خاصارض2400ابو فطيرة

406,000.0004خاصبيت5400ابو فطيرة

350,000.0004خاصبيت8400ابو فطيرة

879,000.0004حرفيمحالت500_ابو فطيرة الحرفية

287,000.0004خاصبيت2400العدان

248,000.0004خاصارض1400الفنيطيس

460,000.0004خاصارض7400الفنيطيس

355,000.0004خاصارض3500الفنيطيس

355,000.0004خاصارض3500الفنيطيس

355,000.0004خاصارض3500الفنيطيس

320,000.0004خاصارض4500الفنيطيس

300,000.0004خاصارض8400الفنيطيس

280,000.0004خاصارض8400الفنيطيس

280,000.0004خاصارض1500المسايل

280,000.0004خاصارض1500المسايل

290,000.0004خاصارض1500المسايل

280,000.0004خاصارض1500المسايل

380,000.0004خاصارض1500المسايل

360,000.0004خاصارض1500المسايل

360,000.0004خاصارض2500المسايل

360,000.0004خاصارض2500المسايل

360,000.0004خاصارض2500المسايل

360,000.0004خاصارض2500المسايل

360,000.0004خاصارض1500المسايل

280,000.0004خاصارض1500المسايل

280,000.0004خاصارض1500المسايل

280,000.0004خاصارض1500المسايل

300,000.0004خاصارض5400المسايل

280,000.0004خاصارض1500المسايل

400,000.0004خاصبيت5400المسايل

330,000.0004خاصبيت3500المسايل

105,000.0004استثماريشقة115.37_صباح السالم

105,000.0004خاصشقة115.37_صباح السالم

127,500.0004استثماريمجمع 23000صباح السالم

154,000.0004استثماريمجمع 23000صباح السالم

123,000.0004استثماريمجمع 23000صباح السالم

150,000.0004استثماريمجمع سكني23000صباح السالم

900,000.0004حرفيمحالت500_غرب ابو فطيرة الحرفية

290,000.0004خاصبيت1400مبارك الكبير



:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

65,000.0005خاصارض2400الخيران

220,000.0005خاصبيت2400الرقة

220,000.0005خاصبيت6400الرقة

275,000.0005خاصبيت3375الصباحية

155,000.0005خاصبيت3375الصباحية

137,500.0005خاصبيت6278.92الظهر

130,000.0005خاصبيت6278.92الظهر

مشاع30,000.0005خاصبيت16.98الظهر

279,000.0005خاصبيت2450العقيلة

246,000.0005خاصبيت1600الفحيحيل

44,000.0005استثماريشقة60.19_الفنطاس

445,000.0005استثماريشقة60.19_الفنطاس

55,000.0005استثماريشقة60.19_الفنطاس

40,000.0005استثماريشقة60.19_الفنطاس

158,000.0005استثماريشقة دوبليكس235.23_الفنطاس

مشاع220,000.0005خاصبيت4421.388الفنطاس الزراعية

900,000.0005استثماريارض54960المنقف

270,000.0005خاصارض1375المنقف

95,000.0005استثماريشقة55104.97المنقف

1,700,000.0005استثماريبناية1000أ2المهبولة

73,000.0005استثماريشقة104.16_المهبولة

50,000.0005استثماريشقة477المهبولة

79,000.0005استثماريشقة104.31أ1المهبولة

50,000.0005استثماريشقة477.78المهبولة

38,000.0005استثماريشقة75.86أ1المهبولة

80,000.0005استثماريشقة106.29_المهبولة

43,000.0005استثماريشقة72.21أ2المهبولة

95,000.0005خاصبيت4400الوفرة السكنية

103,000.0005خاصبيت2400الوفرة السكنية

185,000.0005خاصبيت4392جابر العلي

315,000.0005خاصبيت6392جابر العلي

260,000.0005خاصبيت4392جابر العلي

174,000.0005خاصارض485_صباح االحمد البحرية

170,000.0005خاصارض555_صباح االحمد البحرية

170,000.0005خاصارض463_صباح االحمد البحرية

170,000.0005خاصارض481_صباح االحمد البحرية

185,000.0005خاصارض485_صباح االحمد البحرية

172,000.0005خاصارض480_صباح االحمد البحرية

250,000.0005خاصبيت4600صباح االحمد السكنية

140,000.0005خاصبيت4400علي صباح السالم

296,000.0005خاصبيت4400فهد االحمد

275,000.0005خاصارض2750هدية

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

230,000.0006خاصبيت3400القيروان

150,000.0006خاصبيت1400النسيم

125,000.0006خاصبيت2300الواحة

133,000.0006خاصبيت4300الواحة

270,000.0006خاصبيت1400جابر االحمد

210,000.0006خاصبيت10400سعد العبدهللا

205,000.0006خاصبيت10400سعد العبدهللا

310,000.0006خاصبيت4400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

260,000.0003خاصبيت400عبدهللا المبارك

191,000.0005خاصبيت600صباح االحمد السكنية

206,000.0005خاصبيت400علي صباح السالم

 حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
 التي تم تداولها 
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