
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

13000000( 1 )العاصمة

10200000( 2 )حولي 

6210000( 3 )الفروانية 

15100010( 4 )مبارك الكبير 

44900000( 5 )االحمدي 

11000000( 6 )الجهراء 

991410010المجموع

(ك. مليون د36.499.144/341 )عقار بمبلغ وقدره  (99)العقار الخاص 

(ك. مليون د3.762.827/270 )عقار بمبلغ وقدره  (14)العقار االستثماري 

(ك. الف د98.323/500 )عقار بمبلغ وقدره  (1)العقار التجاري 

(ك. مليون د2.400.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)عقار الحرفي 

.هذا ولم يشهد عقار المخازن او الشريط الساحلي او المعارض أي تحرك لهذا االسبوع

العقـود المسجلـة

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

2021/10/14حتى 2021/10/10خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيصناعيتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

000000( 2 )حولي 

000000( 3 )الفروانية 

000000( 4 )مبارك الكبير 

400000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

400000المجموع

(ك. مليون د1.260.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  ()العقار الخاص 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1713100000000000العاصمـــة

1510920000000000حولــــــــــي

146120100000000الفروانية

1215810000000011مبارك الكبير

43441290000000000االحمدي

811000000000000الجهـــــراء

1099931140100000011المجموع

(142)بينما االسبوع الماضي  (115)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (27)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

 (17)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع (10)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

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

عقار (0)اما عقار المعارض فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار (0)اما العقار 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  """  

(2021/10/14إلى 2021/10/10:من)الحالي االسبوع ( 2021/10/7إلى 2021/10/3:من) االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

صناعيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0000000000العاصمـــة

1000000000حولــــــــــي

2000000000الفروانية

3000000000مبارك الكبير

9400000000األحمـــــدي

1000000000الجهـــــراء

16400000000المجموع
800000

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

 .عقار (12)حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

 عقار (0)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع  (12)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقدانخفض المؤشر بواقع  

عقار(0)أما العقار التجارى فقد استقر 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  """  
(2021/10/14إلى 2021/10/10:من)االسبوع الحالي ( 2021/10/7إلى 2021/10/3:من)االسبوع الماضي   



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

800,000.0001خاصبيت4750الدسمة

360,000.0001خاصبيت3325الدسمة

580,000.0001خاصبيت3507.25السرة

600,000.0001خاصبيت4450السرة

886,734.0781خاصبيت2748العديلية

2,350,000.0001خاصبيت31500العديلية

مشاع111,356.0001خاصبيت977.866الفيحاء

305,000.0001خاصبيت1400جابر االحمد

500,000.0001خاصبيت7400جابر االحمد

455,000.0001خاصبيت7400جابر االحمد

180,000.0001خاصشقة353.85_جابر االحمد

320,000.0001خاصبيت2400شمال غرب الصليبيخات

420,000.0001خاصبيت4375كيفان

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

520,000.0002خاصبيت7430الجابرية

710,000.0002خاصبيت11000الرميثية

700,000.0002خاصبيت11487.5الرميثية

مشاع259,200.0002خاصبيت4200الزهراء

76,000.0002استثماريشقة79.44_السالمية

400,000.0002خاصارض1400السالم

780,000.0002خاصبيت2500السالم

595,000.0002خاصبيت7540بيان

1,200,000.0002استثماريبناية102500حولي

345,000.0002خاصبيت7375سلوى

410,000.0002خاصبيت2400سلوى  

620,000.0002خاصبيت4750مشرف

:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

325,000.0003خاصارض1375اشبيلية

460,000.0003خاصبيت4580االندلس

مشاع98,323.5003تجاريبناية5118.581الفروانية

مشاع52,083.2503استثماريبناية820.833خيطان

مشاع52,083.2503استثماريبناية820.833خيطان

370,000.0003خاصبيت2500صباح الناصر

425,000.0003خاصبيت6400غرب عبدهللا مبارك

400,000.0003خاصبيت6400غرب عبدهللا مبارك

445,000.0003خاصبيت6400غرب عبدهللا مبارك

:-محافظة مبارك الكبير 



مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

430,000.0004خاصارض4400ابو فطيرة

405,000.0004خاصارض1400ابو فطيرة

580,000.0004خاصبيت8375ابو فطيرة

350,000.0004خاصبيت2400العدان

670,000.0004خاصارض7400الفنيطيس

450,000.0004خاصارض7400الفنيطيس

380,000.0004خاصبيت3400القرين

310,000.0004خاصبيت2400القرين

280,000.0004خاصبيت4400القرين

377,000.0004خاصبيت3400القرين

330,000.0004خاصبيت7400القصور

555,000.0004خاصارض4500المسايل

195,000.0004خاصبيت13300.125صباح السالم

240,000.0004خاصبيت9300.125صباح السالم

120,000.0004استثماريشقة1108.925صباح السالم

2,400,000.0004حرفيبناية1000_غرب ابو فطيرة الحرفية

580,000.0004خاصبيت6400مبارك الكبير

:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

140,000.0005خاصارض3400الخيران السكنية

140,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية

141,000.0005خاصارض3400الخيران السكنية

171,000.0005خاصارض2400الخيران السكنية

142,000.0005خاصارض3400الخيران السكنية

139,000.0005خاصارض3400الخيران السكنية

310,000.0005خاصارض405_الرقة

455,000.0005خاصارض2750الصباحية

185,000.0005خاصبيت6278.92الظهر

240,000.0005خاصبيت3278.92الظهر

مشاع229,018.0505استثماريبناية190.848_الفحيحيل

مشاع432,142.7205استثماريبناية33234.977الفحيحيل

400,000.0005خاصبيت4595الفحيحيل

641,000.0005خاصبيت1600الفحيحيل

430,000.0005خاصبيت120750الفحيحيل

53,500.0005استثماريشقة66.5_الفنطاس

1,280,000.0005استثماريبناية56847.5المنقف

215,000.0005خاصبيت2328.09المنقف

190,000.0005خاصبيت2295.39المنقف

40,500.0005استثماريشقة71.462_المهبولة

36,000.0005استثماريشقة460.76المهبولة

46,500.0005استثماريشقة77.65_المهبولة

100,000.0005استثماريشقة1110.05المهبولة

45,000.0005استثماريشقة364.777المهبولة

215,000.0005خاصبيت3251شرق االحمدي

275,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

190,000.0005خاصارض518_صباح االحمد البحرية

320,000.0005خاصارض555_صباح االحمد البحرية

285,000.0005خاصارض508_صباح االحمد البحرية

270,000.0005خاصارض428_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصارض488_صباح االحمد البحرية

190,000.0005خاصارض550_صباح االحمد البحرية

265,000.0005خاصارض428_صباح االحمد البحرية

320,000.0005خاصارض675_صباح االحمد البحرية

282,000.0005خاصارض440_صباح االحمد البحرية



420,000.0005خاصارض620_صباح االحمد البحرية

300,000.0005خاصارض498_صباح االحمد البحرية

189,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

277,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

435,000.0005خاصارض740_صباح االحمد البحرية

170,000.0005خاصارض640_صباح االحمد البحرية

296,000.0005خاصارض511_صباح االحمد البحرية

296,000.0005خاصارض511_صباح االحمد البحرية

296,000.0005خاصارض511_صباح االحمد البحرية

230,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

230,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

230,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

500,000.0005خاصارض555_صباح االحمد البحرية

265,000.0005خاصارض428_صباح االحمد البحرية

295,000.0005خاصارض693_صباح االحمد البحرية

465,000.0005خاصبيت1193_صباح االحمد البحرية

237,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية

290,000.0005خاصبيت2600صباح األحمد السكنية

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

225,000.0006خاصبيت3400الجهراء

مشاع120,000.0006خاصبيت88225الجهراء

270,000.0006خاصبيت1600القصر

295,000.0006خاصبيت2600القصر

مشاع53,334.0006خاصبيت299.999الواحة

190,000.0006خاصبيت3300الواحة

220,000.0006خاصبيت3300الواحة

254,520.2636خاصبيت1400سعد العبدهللا

275,000.0006خاصبيت1400سعد العبدهللا

295,000.0006خاصبيت7400سعد العبدهللا

365,000.0006خاصبيت5400سعد العبدهللا



قسم التصوير

مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

850,000.0005خاصبيت600الفحيحيل

150,000.0005خاصارض400الخيران

135,000.0005خاصارض400الخيران

125,000.0005خاصارض400الوفرة السكنية

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2021أكتوبر 14-أكتوبر  10



                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                               


