
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

9210000( 1 )العاصمة

16720000( 2 )حولي 

12200100( 3 )الفروانية 

14500000( 4 )مبارك الكبير 

76700000( 5 )االحمدي 

2000000( 6 )الجهراء 

1292330100المجموع

(ك. مليون د48.496.531/523 )عقار بمبلغ وقدره  (129)العقار الخاص 

(ك. مليون د14.294.055/300 )عقار بمبلغ وقدره  (23)العقار االستثماري 

(ك. مليون د17.000.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (3)العقار التجاري 

(ك. مليون د5.010.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)عقار المعارض 

.هذا ولم يشهد العقار الحرفي او المخازن الشريط الساحلي أي تحرك لهذا االسبوع

العقـود المسجلـة

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

2021/11/18حتى 2021/11/14خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

200000( 2 )حولي 

110100( 3 )الفروانية 

100000( 4 )مبارك الكبير 

400000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

810100المجموع

(ك. مليون د3.365.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (8)العقار الخاص 

(ك. الف د300.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)العقار االستثماري 

(ك. مليون د1.350.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)عقار المخازن

.هذا ولم يشهد العقار التجاري  او الحرفي او الشريط الساحلي أي تحرك لهذا االسبوع
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الوكاالت العقارية



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

149120100000000العاصمـــة

2116870200000000حولــــــــــي

1212020000011000الفروانية

2414750000000030مبارك الكبير

60761070000000000االحمدي

42101000000000الجهـــــراء

13512927231300011030المجموع

(167)بينما االسبوع الماضي  (157)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (10)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

 (4)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع (6)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

عقار  (1)وأما المخازن فقد انخفض المؤشر بواقع  (2)أما العقارالتجاري فقد ارتفع المؤشر بواقع 

عقار (1)اما عقار المعارض فقد ارتفع المؤشر بواقع 

عقار (0)اما العقار الساحلي فقد استقر  المؤشر بواقع 

عقار (3)وأما العقار الحرفي فقد انخفض المؤشر بواقع 
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مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(2021/11/18الى2021/11/14:من)الحالي االسبوع ( 2021/11/11الى 2021/11/7: من)االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1000000000العاصمـــة

0200000000حولــــــــــي

2101000100الفروانية

0100000000مبارك الكبير

2400000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

5801000100المجموع
1602002

 (5)بينما االسبوع الماضي (10)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (5)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

 عقار (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 (1)اما المخازن فقد ارتفع المؤشر بواقع 

عقار (0)اما المشاتل فقد استقر المؤشر بواقع 
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مشتل

مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول الوكاالت العقارية

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  
(2021/11/18الى2021/11/14:من)االسبوع الحالي ( 2021/11/11الى2021/11/7:من) االسبوع الماضي   



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,200,000.0001خاصبيت1487.5الخالدية

625,500.0001خاصبيت4379الدسمة

1,500,000.0001خاصبيت11000الروضة

1,175,000.0001خاصبيت21000العديلية

1,570,000.0001خاصبيت31000العديلية

1,000,000.0001خاصبيت1750العديلية

مرسى مزاد3,750,000.0001تجاريبناية1423.5القبلة

6,100,000.0001تجاريبناية3360المرقاب

960,000.0001خاصبيت1750المنصورية

90,000.0001استثماريشقة1120بنيد القار

80,000.0001استثماريشقة1100بنيد القار

315,000.0001خاصبيت5400جابر األحمد السكنية

485,000.0001خاصبيت7400جابر األحمد السكنية

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع560,000.0002خاصبيت8600الجابرية

مشاع360,000.0002خاصبيت12316.5الجابرية

825,000.0002خاصبيت11000الرميثية

695,000.0002خاصارض8600الزهراء

450,000.0002استثماريارض95360السالمية

3,700,000.0002استثماريبناية1961326السالمية

905,000.0002خاصبيت12600السالمية

76,000.0002استثماريشقة148.584_السالمية

تجميع أراضي2,300,000.0002خاصارض72000السالم

تجميع أراضي2,700,000.0002خاصارض72000السالم

100,000.0002استثماريشقة77.36_الشعب  

820,000.0002خاصبيت6375الصديق

450,000.0002خاصارض6375بيان

510,000.0002خاصبيت13375بيان

300,000.0002خاصبيت11300بيان

665,000.0002خاصارض1500حطين

625,000.0002استثماريبناية123375حولي

1,230,000.0002استثماريبناية91752حولي

1,182,017.8002استثماريبناية77500حولي

3,950,000.0002تجاريبناية78624حولي

3,200,000.0002تجاريمجمع168751حولي

470,000.0002خاصارض12667سلوى

320,000.0002خاصبيت8375سلوى

478,885.0002خاصبيت5500.06سلوى

1,000,000.0002خاصبيت21000مشرف

:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع



405,000.0003خاصبيت1400اشبيلية

452,000.0003خاصبيت5507.5األندلس

325,000.0003خاصبيت10500األندلس

200,000.0003خاصبيت2357الرابية

300,000.0003خاصبيت1357الرابية

59,000.0003استثماريشقة62.49_الرقعي

مشاع138,000.0003خاصبيت8180.6الفردوس

220,000.0003خاصبيت1301الفردوس

1,466,537.5003استثماريبناية46552الفروانية

5,010,000.0003معارض تجاريةتجاري4000_الفروانية

320,000.0003خاصبيت5300خيطان

410,000.0003خاصبيت4400عبدهللا المبارك

605,000.0003خاصبيت5400غرب عبدهللا المبارك

310,000.0003خاصبيت6400غرب عبدهللا المبارك

365,000.0003خاصبيت1400غرب عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

430,000.0004خاصبيت8400العدان

427,000.0004خاصارض6500الفنيطيس

350,000.0004خاصارض3375الفنيطيس

360,000.0004خاصارض3375الفنيطيس

350,000.0004خاصارض3375الفنيطيس

435,000.0004خاصارض3375الفنيطيس

470,000.0004خاصارض5400الفنيطيس

مشاع126,666.6674خاصبيت4124.99الفنيطيس

335,000.0004خاصبيت4400القرين

505,000.0004خاصبيت2400أبوفطيرة

1,850,000.0004استثماريارض3750صباح السالم

1,850,000.0004استثماريبناية3750صباح السالم

380,000.0004خاصبيت7395.5صباح السالم

469,290.3004خاصبيت6417.9صباح السالم

280,000.0004خاصبيت11300.125صباح السالم

110,000.0004استثماريشقة1109.818صباح السالم

141,000.0004استثماريشقة1100صباح السالم

106,000.0004استثماريشقة1103.85صباح السالم

مشاع170,000.0004خاصبيت3200مبارك الكبير

:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

140,000.0005خاصارض3400الخيران

175,000.0005خاصارض2400الخيران السكنية

155,000.0005خاصارض3400الخيران السكنية

155,000.0005خاصارض3400الخيران السكنية

300,000.0005خاصبيت2400الرقة

250,000.0005خاصارض2500.5الصباحية

295,000.0005خاصبيت1600الصباحية

300,000.0005خاصبيت1600الصباحية

170,000.0005خاصبيت1278.92الظهر

160,000.0005خاصبيت4278.92الظهر

630,000.0005خاصارض2612.5العقيلة

530,000.0005خاصارض1375العقيلة

395,000.0005خاصبيت1375العقيلة

125,000.0005خاصبيت2375العقيلة



297,000.0005خاصارض2400المنقف

299,258.0805خاصبيت2375المنقف

812,000.0005استثماريبناية2515.5المهبولة

83,000.0005استثماريشقة105.605أ1المهبولة

38,500.0005استثماريشقة58.87_المهبولة

39,000.0005استثماريشقة60.305_المهبولة

79,000.0005استثماريشقة101.16_المهبولة

41,000.0005استثماريشقة60أ-1المهبولة

86,000.0005استثماريشقة105.606أ1المهبولة

70,000.0005خاصشقة296المهبولة

135,000.0005خاصبيت3400الوفرة السكنية

285,000.0005خاصبيت7600الوفرة السكنية

مرسى مزاد295,000.0005خاصبيت1392جابر العلي السالم

450,000.0005خاصبيت2393جابر العلي السالم

175,000.0005خاصبيت2257شرق األحمدي

95,206.0005خاصارض526_صباح االحمد البحرية

95,206.0005خاصارض526_صباح االحمد البحرية

95,206.0005خاصارض526_صباح االحمد البحرية

95,206.0005خاصارض526_صباح االحمد البحرية

95,206.0005خاصارض526_صباح االحمد البحرية

81,450.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

81,450.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

81,450.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

81,450.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

300,000.0005خاصارض540_صباح االحمد البحرية

208,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

278,000.0005خاصارض460_صباح االحمد البحرية

95,206.0005خاصارض526_صباح االحمد البحرية

95,206.0005خاصارض526_صباح االحمد البحرية

95,206.0005خاصارض526_صباح االحمد البحرية

95,206.0005خاصارض526_صباح االحمد البحرية

81,450.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

81,450.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

92,310.0005خاصارض510_صباح االحمد البحرية

92,310.0005خاصارض510_صباح االحمد البحرية

93,577.0005خاصارض517_صباح االحمد البحرية

93,396.0005خاصارض516_صباح االحمد البحرية

95,206.0005خاصارض526_صباح االحمد البحرية

95,206.0005خاصارض526_صباح االحمد البحرية

95,206.0005خاصارض526_صباح االحمد البحرية

95,206.0005خاصارض526_صباح االحمد البحرية

195,000.0005خاصارض518_صباح االحمد البحرية

210,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

410,000.0005خاصبيت612_صباح االحمد البحرية

970,000.0005خاصبيت1222_صباح االحمد البحرية

199,000.0005خاصتحت االنشاء715_صباح االحمد البحرية

320,000.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصارض499_صباح األحمد البحرية

300,000.0005خاصارض483_صباح األحمد البحرية

300,000.0005خاصارض483_صباح األحمد البحرية

250,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض508_صباح األحمد البحرية

254,137.5005خاصارض428_صباح األحمد البحرية

200,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

300,000.0005خاصارض662_صباح األحمد البحرية

305,000.0005خاصارض663_صباح األحمد البحرية

500,000.0005خاصارض620_صباح األحمد البحرية

200,000.0005خاصارض576_صباح األحمد البحرية

310,000.0005خاصارض644_صباح األحمد البحرية



250,000.0005خاصارض526_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض465_صباح األحمد البحرية

300,000.0005خاصبيت5600صباح األحمد السكنية

265,000.0005خاصبيت3600صباح األحمد السكنية

260,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية

230,000.0005خاصبيت8400علي صباح السالم

240,000.0005خاصبيت5400علي صباح السالم

180,000.0005خاصبيت6400علي صباح السالم

310,000.0005خاصبيت3400فهد األحمد

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع65,822.9766خاصبيت2110.079العيون

190,000.0006خاصبيت4300الواحة



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

300,000.0003استثماريبيت934الفروانية

860,000.0002خاصارض762.5الجابرية

435,000.0002خاصبيت300بيان

1,100,000.0003خاصبيت600الفروانية

100,000.0004خاصبيت400مبارك الكبير

150,000.0005خاصارض400الخيران السكنية

120,000.0005خاصارض400الوفرة السكنية

290,000.0005خاصارض455صباح االحمد البحرية

310,000.0005خاصبيت400فهد االحمد

1,350,000.0003مخازنارض1000العارضية

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2021نوفمبر 18-نوفمبر 14



                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                               


