
الشريط الساحليمشتلمخازنمعارضحرفيتجارياستثماريخاصالمحافظة

81000000(1)العاصمة 

166100000(2)حولي 

31000000(3)الفروانية 

121000000(4)مبارك الكبير 

2422000000(5)األحمدي 

30000000(6)الجهراء 

6631100000المجموع 

(ك. مليون د32.534.281/591)عقار بمبلغ وقدره   (66)العقار الخاص 

(ك. مليون د11.162.475/000)عقار بمبلغ وقدره   (31)العقار االستثماري 

(ك. مليون د3.000.000/000)عقار بمبلغ وقدره   (1)العقار التجاري 

.هذا ولم يشهد عقار الحرفي او المعارض اوالمخازن او المشتل او الشريط الساحلي أي تحرك لهذا االسبوع

لتقرير االحصائي االسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري و التوثيقا

2022/8/18حتى 2022/8/14خالل الفترة من 

المسجلةالعقود



الشريط الساحليمخازنمعارضحرفيتجارياستثماريخاصالمحافظة

0000000(1)العاصمة 

0000000(2)حولي 

1000000(3)الفروانية 

0000000(4)مبارك الكبير 

0000000(5)األحمدي 

0000000(6)الجهراء 

1000000المجموع 

(ك.الف د400.000/000 )عقار بمبلغ وقدره   (1)العقار الخاص 
لم يشهد العقار  األستثماري التجاري او الحرفي او المعارض او المخازن او الشريط الساحلي اي تغيير لهذا االسبوع

لتقرير االحصائي االسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري و التوثيقا

2022/8/18حتى 2022/8/14خالل الفترة من 

الوكاالت العقارية



     شريط ساحليمخازن         مخازنمعارض         مشاتل          حرفي         تجاري        استثماري          خاصالنوع

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمحافظة

―00―00―00―00↓20↓51↓138العاصمة

―00―00―00―00↑01―66↑1116حولي

―00―00―00―00―00―11↓143الفروانية

―00—00―00―00―00↑01↑812مبارك الكبير

―00―00―00―00↓30↑2122↓2624األحمدي

―00―00―00―00↓10―00―33الجهراء

―00―00―00―00↓61↓3331↓7566المجموع

(115)بينما االسبوع الماضي  (98)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (17)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

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

عقار  (0)وأما الحرفي فقد استقر المؤشر بواقع  (5)أما العقارالتجاري فقد انخفض المؤشر بواقع 

 .(0)عقار وأما عقار المخازن فقد استقر المؤشر بواقع  (0)اما عقار المعارض فقد استقر المؤشر بواقع 

. (0)وأما عقار الشريط الساحلي فقد استقر المؤشر بواقع 

مؤشر تداول العقود

لألسبوع الحالى مقارنة باألسبوع الماضى  
(م 2022/8/18م الى 2022/8/14)األسبوع الحالي (  م2022/8/11م الى 2022/8/7)األسبوع الماضي 



   شريط ساحلي         مخازن         معارض          حرفي         تجاري        استثماري          خاصالنوع

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمحافظة

―00―00―00―00―00―00―00العاصمة

―00―00―00―00―00―00―00حولي

―00―00―00―00―00―00↑01الفروانية

―00―00―00―00―00―00―00مبارك الكبير

―00―00―00―00―00―00↓10األحمدي

―00―00―00―00―00―00―00الجهراء

―00―00―00―00―00―00―11المجموع

(1)بينما االسبوع الماضي  (1)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (1)  حيث استقرالمؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (0)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع (1)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد استقرالمؤشر بواقع  

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

 .(0)عقار وأما العقار الساحلي فقد استقر المؤشر بواقع  (0)اما عقار المعارض فقد استقر  المؤشر بواقع 

 (0)وأما العقار الحرفي فقد استقر  المؤشر بواقع 

مؤشر تداول الوكاالت

لألسبوع الحالى مقارنة باألسبوع الماضى  
(م 2022/8/18م الى 2022/8/14)األسبوع الحالي (  م 2022/8/11م الى 2022/8/7)األسبوع الماضي 



:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

640,000.0001خاصبيت1375الدسمه 

700,000.0001خاصبيت6500الدسمه

1,100,000.0001خاصبيت5750الروضه

420,000.0001خاصبيت4600الصليبيخات

1,100,000.0001خاصارض91000الفيحاء

130,000.0001استثماريشقه120_بنيد القار

200,000.0001خاصشقه349.161_جابر األحمد السكنيه

مرسى مزاد2,400,000.0001خاصبنايه11012عبدهللا السالم

550,000.0001خاصبيت4383كيفان

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مرسى مزاد500,000.0002خاصبيت5429الجابريه

740,000.0002خاصارض5750الرميثيه

1,050,000.0002خاصبيت91000الرميثيه

1,270,000.0002خاصبيت11000الرميثيه

635,000.0002خاصبيت6400الزهراء

1,250,000.0002استثماريارض5756+4السالميه

1,300,000.0002استثماريارض5852.5+4السالميه

1,200,000.0002استثماريارض5756+4السالميه

140,000.0002استثماريشقه6898.75السالميه

63,000.0002استثماريشقه87.26_السالميه

870,000.0002خاصبيت1400الشهداء

645,000.0002خاصارض3600الصديق

320,000.0002خاصبيت8300بيان

630,000.0002خاصبيت4750بيان

300,000.0002خاصبيت8300بيان

840,000.0002خاصبيت2375حطين

1,250,000.0002استثماريبنايه50819حولي

3,000,000.0002تجاريبنايه218522حولي

910,000.0002خاصبيت10750سلوى

440,000.0002خاصبيت12449سلوى

950,000.0002خاصبيت101000سلوى

536,021.0002خاصبيت8556سلوى

450,000.0002خاصبيت5513سلوى

:-محافظة الفروانيه

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع77,265.6253خاصبيت1119.92الرابيه

مشاع137,500.0003خاصبيت9150العارضيه

360,000.0003خاصبيت10300العارضيه

950,000.0003استثماريبنايه17505جليب الشيوخ

:-محافظة مبارك الكبير

احصائية جدول العقود لصفقات البيع التى تم تداولها

أغسطس 18الى  أغسطس14



مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

395,000.0004خاصارض4400ابوفطيره

مرسى مزاد555,000.0004خاصارض8500ابوفطيره

540,000.0004خاصارض1400ابوفطيره

450,000.0004خاصارض1400ابوفطيره

450,000.0004خاصارض1400ابوفطيره

564,500.0004خاصارض3375الفنيطيس

560,000.0004خاصارض2400الفنيطيس

580,000.0004خاصارض6400الفنيطيس

740,000.0004خاصبيت2400الفنيطيس

370,000.0004خاصبيت3400القرين

474,764.9924خاصارض5400المسايل

460,000.0004خاصبيت4375المسايل

150,000.0004استثماريشقه1120.292صباح السالم

:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

238,000.0005خاصارض3400الخيران السكنيه

مشاع260,000.0005خاصبيت3159.136399الصباحيه

215,000.0005خاصبيت2278.92الظهر

مشاع50,000.0005خاصبيت669.73الظهر

250,000.0005استثماريشقه262.57_الفنطاس

680,000.0005استثماريبنايه54578المنقف

850,000.0005استثماريبنايه54840المنقف

1,381,975.0005استثماريبنايه55840المنقف

80,000.0005استثماريبخار39.984أ/1المهبوله

848,000.0005استثماريبنايه500أ/3المهبوله

40,500.0005استثماريشقه60.606أ/1المهبوله

40,500.0005استثماريشقه60.613أ/1المهبوله

40,000.0005استثماريشقه60.618أ/1المهبوله

45,000.0005استثماريشقه60.303أ/1المهبوله

40,500.0005استثماريشقه60.363أ/1المهبوله

40,000.0005استثماريشقه60.606أ/1المهبوله

40,000.0005استثماريشقه60.363أ/1المهبوله

40,000.0005استثماريشقه60.363أ/1المهبوله

35,000.0005استثماريشقه460.015المهبوله

39,000.0005استثماريشقه60أ/1المهبوله

40,500.0005استثماريشقه60أ/1المهبوله

39,500.0005استثماريشقه78.718_المهبوله

40,000.0005استثماريشقه61.613أ/1المهبوله

40,000.0005استثماريشقه60.606أ/1المهبوله

40,000.0005استثماريشقه60.363أ/1المهبوله

39,000.0005استثماريشقه61.613أ/1المهبوله

206,229.9745خاصبيت5600الوفره السكنيه

380,000.0005خاصبيت8400جابر العلي

390,000.0005خاصارض610_صباح األحمد البحريه

200,000.0005خاصارض480_صباح األحمد البحريه

300,000.0005خاصارض460_صباح األحمد البحريه

305,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحريه

290,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحريه

330,000.0005خاصارض493_صباح األحمد البحريه

530,000.0005خاصارض426_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض800_صباح األحمد البحريه

295,000.0005خاصارض440_صباح األحمد البحريه



305,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحريه

290,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

290,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحريه

225,000.0005خاصارض520_صباح األحمد البحريه

305,000.0005خاصبيت2600صباح األحمد السكنيه

275,000.0005خاصبيت3600صباح األحمد السكنيه

260,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنيه

305,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنيه

270,000.0005خاصبيت5400علي صباح السالم

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

303,000.0006خاصبيت600أ4القصر

380,000.0006خاصبيت3500النسيم

197,000.0006خاصبيت2300الواحه



مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

400,000.0003خاصبيت400عبدهللا المبارك

 

احصائية جدول الوكاالت العقارية التى تم تداولها

أغسطس 18الى   أغسطس14


