
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

7000000( 1 )العاصمة

9900000( 2 )حولي 

10300000( 3 )الفروانية 

18500010( 4 )مبارك الكبير 

23730000( 5 )االحمدي 

6200000( 6 )الجهراء 

732630010المجموع

(ك. مليون د21.667.452/000 )عقار بمبلغ وقدره  (73)العقار الخاص 

(ك. مليون د26.442.154/656 )عقار بمبلغ وقدره     (26)العقاراالستثماري 

(ك. الف  د96.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (3)العقارالتجاري 

(ك. مليون  د1.300.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (1)العقارالحرفي 

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

2019/10/10حتى 2019/10/6خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

100000( 1 )العاصمة

010000( 2 )حولي 

000000( 3 )الفروانية 

200000( 4 )مبارك الكبير 

310000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

620000المجموع

(ك. مليون د1.920.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (6)العقار الخاص 

(ك. مليون د2.800.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (2)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

167001000000000العاصمـــة

1391090020000000حولــــــــــي

1210030000001000الفروانية

2018150000000001مبارك الكبير

23231677300000000األحمـــــدي

156120000000000الجهـــــراء

997328268320001001المجموع

(138)بينما االسبوع الماضي  (103 )    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (35)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (2)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع (26 )نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

عقار  (1)وأما المخازن فقد انخفض المؤشر بواقع  (5)أما العقارالتجاري فقد انخفض المؤشر بواقع 

عقار (2)اما العقار الساحلي فقد انخفض المؤشر بواقع 

 (1 )وأما العقار الحرفي فقد ارتفع المؤشر بواقع 
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مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2019/ 10/ 10م  الى 2019/ 10/6: من)  االسبوع الحالي )م 2019/ 10/ 3م  الى 2019/ 9/29: من(االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0110000000العاصمـــة

1001000000حولــــــــــي

0000000000الفروانية

0200000000مبارك الكبير

1301000000األحمـــــدي

1000000000الجهـــــراء

3612000000المجموع
1214000

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

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

   (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع  (3)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع 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/  10/10: م   الى2019/ 10/6: من) االسبوع الحالي( م  2019/  10/3: م   الى2019/ 9/29: من(االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

800,000.0001خاصبيت3750الروضة

800,000.0001خاصبيت31000الروضة

395,000.0001خاصبيت6400الفيحاء

420,000.0001خاصبيت9400الفيحاء

مشاع200,000.0001خاصبيت4375القادسية

280,000.0001خاصبيت1400شمال غرب الصليبيخات

720,000.0001خاصبيت1780قرطبة

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

102,000.0002استثماريشقة102.26_الجابرية

115,000.0002استثماريشقة100.5_الجابرية

270,000.0002خاصارض3375الرميثية

1,660,000.0002استثماريبناية103783السالمية

330,000.0002خاصبيت64394.5السالمية

مشاع205,000.0002خاصبيت1250السالم

145,000.0002استثماريشقة146_الشعب

410,000.0002خاصبيت1419الشهداء

421,387.0002خاصبيت6500بيان

750,000.0002استثماريبناية139500حولي

1,260,000.0002استثماريبناية55750حولي

1,220,000.0002استثماريبناية92765حولي

1,345,000.0002استثماريبناية74845حولي

1,500,000.0002استثماريبناية1571095حولي

380,000.0002خاصبيت3495سلوى

مشاع290,000.0002خاصبيت1596.5سلوى

مشاع26,065.0002خاصبيت134.722مشرف

مشاع370,000.0002خاصبيت2500مشرف

:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

320,000.0003خاصبيت4400اشبيلية

445,000.0003خاصبيت4375اشبيلية

295,000.0003خاصبناية4507.5االندلس

295,000.0003خاصبيت4507.5االندلس

390,000.0003خاصبيت6500االندلس

194,000.0003خاصبيت2357الرابية

1,300,000.0003استثماريبناية1827الفروانية

1,070,812.5003استثماريبناية9512الفروانية

مشاع250,000.0003خاصبيت21313.5جليب الشيوخ

770,000.0003استثماريبناية7531خيطان

335,000.0003خاصارض2500صباح الناصر

270,000.0003خاصبيت4400صباح الناصر

300,000.0003خاصبيت1400عبدهللا المبارك



:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع400,000.0004خاصبيت11404.699ابو الحصانية

242,000.0004خاصارض3400ابو فطيرة

250,000.0004خاصارض7400ابو فطيرة

239,000.0004خاصارض3375ابو فطيرة

239,000.0004خاصارض3375ابو فطيرة

250,000.0004خاصارض4400ابو فطيرة

350,000.0004خاصارض7400ابو فطيرة

250,000.0004خاصارض4400ابو فطيرة

457,000.0004خاصبيت6400ابو فطيرة

290,000.0004خاصارض3500الفنيطيس

330,000.0004خاصارض4375الفنيطيس

400,000.0004خاصبيت8400الفنيطيس

240,000.0004خاصبيت3400القرين

130,000.0004خاصبيت1400.2القصور

445,000.0004خاصبيت5400المسايل

1,575,000.0004استثماريارض11000صباح السالم

1,575,000.0004استثماريارض11000صباح السالم

1,600,000.0004استثماريارض11000صباح السالم

1,650,000.0004استثماريارض11000صباح السالم

2,070,000.0004استثماريارض3750صباح السالم

185,000.0004خاصبيت13300.125صباح السالم

240,000.0004خاصبيت11300.125صباح السالم

305,000.0004خاصبيت4399.6صباح السالم

1,300,000.0004حرفيبناية500_غرب ابو فطيرة الحرفية



:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,523,275.0005استثماريبناية19836ابو حليفة

310,000.0005خاصبيت43600ابو حليفة

74,000.0005خاصارض2400الخيران

269,000.0005خاصبيت2400الرقة

275,000.0005خاصبيت7400الرقة

140,000.0005خاصبيت2278.92الظهر

142,000.0005خاصبيت6278.92الظهر

293,000.0005خاصبيت4416.65العقيلة

300,000.0005خاصبيت2400العقيلة

مشاع160,000.0005خاصبيت1225العقيلة

240,000.0005خاصبيت1600الفحيحيل

295,000.0005خاصبيت3600الفحيحيل

2,068,000.0005استثماريبناية52917المنقف

1,100,000.0005استثماريبناية54900المنقف

مشاع263,067.1565استثماريبناية55203.998المنقف

78,000.0005استثماريشقة101.335_المهبولة

77,000.0005استثماريشقة2101.91المهبولة

90,000.0005استثماريشقة149.7_المهبولة

215,000.0005خاصبيت1392جابر العلي

مشاع80,000.0005خاصبيت4196جابر العلي

245,000.0005خاصارض1688_صباح االحمد البحرية

112,000.0005خاصارض664_صباح االحمد البحرية

173,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

400,000.0005خاصبيت486_صباح االحمد البحرية

285,000.0005خاصبيت548_صباح االحمد البحرية

45,000.0005تجاريمحل37.389_صباح االحمد البحرية

44,000.0005تجاريمحل31.581_صباح االحمد البحرية

مشاع7,000.0005تجاريمحل5.295_صباح االحمد البحرية

280,000.0005خاصبيت3600صباح االحمد السكنية

180,000.0005خاصبيت4600صباح االحمد السكنية

295,000.0005خاصبيت1600صباح االحمد السكنية

140,000.0005خاصبيت5400علي صباح السالم

290,000.0005خاصبيت4400فهد االحمد

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

740,000.0006استثماريبناية45646+46الجهراء

795,000.0006استثماريبناية45656.75+46الجهراء

708,000.0006خاصبيت75819الجهراء

145,000.0006خاصبيت4300الواحة

225,000.0006خاصبيت4400سعد العبدهللا

273,000.0006خاصبيت7400سعد العبدهللا

225,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

245,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

1,200,000.0002استثماريبناية795حولي

1,600,000.0005استثماريبناية802توسعة شمالية بالفنطاس

400,000.0001خاصارض500السرة

330,000.0004خاصارض375الفنيطيس

370,000.0004خاصارض500المسايل

250,000.0005خاصارض537صباح االحمد البحرية 

400,000.0005خاصبيت486صباح االحمد البحرية 

170,000.0005خاصارض490صباح االحمد البحرية 

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2019اكتوبر 10-اكتوبر 6


