
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

14110000( 1 )العاصمة

9500000( 2 )حولي 

6000000( 3 )الفروانية 

4001010( 4 )مبارك الكبير 

68300000( 5 )االحمدي 

7000000( 6 )الجهراء 

108911010المجموع

(ك. مليون د36.299.626/452 )عقار بمبلغ وقدره  (108)العقار الخاص 

(ك. مليون د6.537.166/000 )عقار بمبلغ وقدره  (9)العقار االستثماري 

(ك. مليون د2.800.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)عقار التجاري 

(ك. مليون د1.250.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)عقار الحرفي 

(ك. مليون د5.000.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)عقار الشريط الساحلي 

.هذا ولم يشهد عقار المخازن اوالمعارض أي تحرك لهذا االسبوع

العقـود المسجلـة

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

2021/8/12حتى 2021/8/10خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيصناعيتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

000000( 2 )حولي 

000000( 3 )الفروانية 

000000( 4 )مبارك الكبير 

200000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

200000المجموع

(ك. الف د415.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (2)العقار الخاص 

هذا ولم يشهد العقار االستثماري و التجاري والصناعي اوالمخازن او الحرفي او الشريط الساحلي أي تحرك لهذا االسبوع
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الوكاالت العقارية



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1814110100000000العاصمـــة

299650000000000حولــــــــــي

96200000000000الفروانية

177200001000001مبارك الكبير

21868731000000000االحمدي

67000000000000الجهـــــراء

2971111891101000001المجموع

(316)بينما االسبوع الماضي  (123)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (193)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

 (9)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع (186)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد ااستقر المؤشر بواقع  (1)أما العقارالتجاري فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار (0)اما عقار المعارض فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار (1)اما العقار الساحلي فقد ارتفع المؤشر بواقع 

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

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  
(2021/8/12الى 2021/8/10:من)الحالي االسبوع (2021/8/5الى 2021/8/1:من) االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

صناعيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1000000000العاصمـــة

0010000000حولــــــــــي

1000000000الفروانية

0000000000مبارك الكبير

9200100000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

11210100000المجموع
410000

 (13)بينما االسبوع الماضي (2)  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 

 عقار (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع  (9)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقدانخفض المؤشر بواقع  

عقار(1)أما العقار التجارى فقد انخفض العقار بواقع

عقار (0)اما الصناعي فقد استقرالمؤشر بواقع 

عقار (0)اما المشاتل فقد استقر المؤشر بواقع 
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مشتل

مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول الوكاالت العقارية

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  
(2021/8/12الى 2021/8/10)االسبوع الحالي (2021/8/5الى 2021/8/1) االسبوع الماضي   



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

850,000.0001خاصبيت2362.5الخالدية

217,000.0001خاصبيت17357.5الدوحة

170,000.0001خاصبيت52357.5الدوحة

590,000.0001خاصبيت5478.5السرة

580,000.0001خاصبيت2500السرة

مرسى مزاد810,000.0001خاصبيت3887.5السرة

مشاع176,610.0001خاصبيت1145.83العديلية

مشاع247,911.0001خاصبيت1145.83العديلية

1,500,000.0001خاصبيت1987.5الفيحاء

2,800,000.0001تجاريبناية12360القبلة

95,000.0001استثماريشقة85.57_بنيد القار

200,000.0001خاصبيت2400جابر االحمد

295,000.0001خاصبيت7400جابر االحمد

450,000.0001خاصبيت2400شمال غرب الصليبيخات

470,000.0001خاصفيال2450قرطبة

613,655.4521خاصبيت7500كيفان

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

485,000.0002خاصارض9381الجابرية

مشاع325,000.0002خاصبيت7375الجابرية

420,000.0002خاصبيت12536.25الرميثية

1,100,000.0002استثماريارض102764السالمية

مرسى مزاد1,510,000.0002استثماريبناية201935السالمية

1,919,166.0002استثماريبناية211720السالمية

600,000.0002خاصبيت121000السالمية

100,000.0002استثماريشقة100.5_السالمية  

550,000.0002خاصبيت1375السالم

330,000.0002خاصبيت12300بيان

950,000.0002استثماريبناية151793حولي

415,000.0002خاصارض12666سلوى

مرسى مزاد656,100.0002خاصبيت1918سلوى

300,000.0002خاصبيت8375سلوى

:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

638,000.0003خاصبيت10765االندلس

400,000.0003خاصبيت7400االندلس

235,000.0003خاصبيت1357الرابية

550,000.0003خاصبيت4600العمرية

196,000.0003خاصبيت7301الفردوس

320,000.0003خاصبيت4400عبدهللا المبارك



:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

415,000.0004خاصارض4400ابو فطيرة

340,000.0004خاصارض4375ابو فطيرة

5,000,000.0004نظام الشريط الساحليارض2440_ابو فطيرة

360,000.0004خاصبيت4400العدان

550,000.0004خاصارض8400الفنيطيس

545,000.0004خاصبيت5400الفنيطيس

468,000.0004خاصبيت7400الفنيطيس

570,000.0004خاصارض4500المسيلة

1,250,000.0004حرفيارض500_غرب ابو فطيرة الحرفية

:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

125,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية

163,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية

167,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية

750,000.0005استثماريبناية8749.5المهبولة

76,000.0005استثماريشقة101.335أ1المهبولة

37,000.0005استثماريشقة60.336_المهبولة

270,000.0005خاصبيت7600الوفرة السكنية

170,000.0005خاصبيت1400الوفرة السكنية

295,000.0005خاصبيت4393.6جابر العلي

270,000.0005خاصارض600_صباح االحمد البحرية

265,000.0005خاصارض604_صباح االحمد البحرية

265,000.0005خاصارض610_صباح االحمد البحرية

225,000.0005خاصارض483_صباح االحمد البحرية

235,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

230,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

145,000.0005خاصارض523_صباح االحمد البحرية

275,000.0005خاصارض560_صباح االحمد البحرية

270,000.0005خاصارض600_صباح االحمد البحرية

215,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

225,000.0005خاصارض465_صباح االحمد البحرية

285,000.0005خاصارض553_صباح االحمد البحرية

330,000.0005خاصارض600_صباح االحمد البحرية

315,000.0005خاصارض689_صباح االحمد البحرية

285,000.0005خاصارض534_صباح االحمد البحرية

285,000.0005خاصارض534_صباح االحمد البحرية

235,000.0005خاصارض553_صباح االحمد البحرية

155,000.0005خاصارض488_صباح االحمد البحرية

155,000.0005خاصارض488_صباح االحمد البحرية

160,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

245,000.0005خاصارض560_صباح االحمد البحرية

275,000.0005خاصارض490_صباح االحمد البحرية

245,000.0005خاصارض560_صباح االحمد البحرية

245,000.0005خاصارض560_صباح االحمد البحرية

245,000.0005خاصارض560_صباح االحمد البحرية

290,000.0005خاصارض632_صباح االحمد البحرية

225,000.0005خاصارض456_صباح االحمد البحرية

220,000.0005خاصارض428_صباح االحمد البحرية

285,000.0005خاصارض644_صباح االحمد البحرية

270,000.0005خاصارض610_صباح االحمد البحرية

270,000.0005خاصارض610_صباح االحمد البحرية

225,000.0005خاصارض464_صباح االحمد البحرية



225,000.0005خاصارض475_صباح االحمد البحرية

185,000.0005خاصارض488_صباح االحمد البحرية

270,000.0005خاصارض610_صباح االحمد البحرية

235,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

215,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

330,000.0005خاصارض600_صباح االحمد البحرية

155,000.0005خاصارض488_صباح االحمد البحرية

220,000.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

225,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

230,000.0005خاصارض508_صباح االحمد البحرية

300,000.0005خاصارض482_صباح االحمد البحرية

280,000.0005خاصارض601_صباح االحمد البحرية

285,000.0005خاصارض532_صباح االحمد البحرية

305,000.0005خاصارض540_صباح االحمد البحرية

415,000.0005خاصارض660_صباح االحمد البحرية

300,000.0005خاصارض675_صباح االحمد البحرية

265,000.0005خاصارض610_صباح االحمد البحرية

289,000.0005خاصارض526_صباح االحمد البحرية

270,000.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

270,000.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

285,000.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

420,000.0005خاصارض1200_صباح االحمد البحرية

280,000.0005خاصارض525_صباح االحمد البحرية

370,000.0005خاصارض611_صباح االحمد البحرية

370,000.0005خاصارض611_صباح االحمد البحرية

310,000.0005خاصبيت475_صباح االحمد البحرية

280,350.0005خاصبيت691_صباح االحمد البحرية

210,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية

300,000.0005خاصبيت3600صباح األحمد السكنية

290,000.0005خاصبيت2600صباح األحمد السكنية

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

240,000.0006خاصبيت600أ4القصر

245,000.0006خاصبيت600أ4القصر

306,000.0006خاصبيت3400القصر

400,000.0006خاصبيت1400النعيم

306,000.0006خاصبيت11400سعد العبدهللا

225,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

300,000.0006خاصبيت9400سعد العبدهللا



قسم التصوير

مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

250,000.0005خاصارض465صباح االحمد البحرية

165,000.0005خاصارض400الخيران الجديدة

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2021اغسطس 12-اغسطس 01



                                  

                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                               


