
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

19000000( 1 )العاصمة

17900000( 2 )حولي 

11300010( 3 )الفروانية 

12100060( 4 )مبارك الكبير 

204600000( 5 )االحمدي 

8000000( 6 )الجهراء 

2711900070المجموع

(ك. مليون د80.271.022/967 )عقار بمبلغ وقدره  (271)العقار الخاص 

(ك. مليون د7.218.800/000 )عقار بمبلغ وقدره  (19)العقار االستثماري 

(ك. مليون د8.701.400/000 )عقار بمبلغ وقدره  (7)عقار الحرفي 

.هذا ولم يشهد عقار التجاري او المخازن اوالمعارض او الساحلي أي تحرك لهذا االسبوع

العقـود المسجلـة

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

2021/8/19حتى 2021/8/15خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيصناعيتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

000000( 2 )حولي 

000000( 3 )الفروانية 

100000( 4 )مبارك الكبير 

1800000( 5 )االحمدي 

100000( 6 )الجهراء 

2000000المجموع

(ك. مليون د4.528.880/000 )عقار بمبلغ وقدره  (20)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

1419101000000000العاصمـــة

917590000000000حولــــــــــي

611030000000001الفروانية

712010010000016مبارك الكبير

68204360000000000االحمدي

78000000000000الجهـــــراء

1112719191110000017المجموع

(123)بينما االسبوع الماضي  (297)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (174)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

 (10)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع (160)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع المؤشر بواقع  

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

عقار (0)اما عقار المعارض فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار ()اما العقار الساحلي فقد ارتفع المؤشر بواقع 

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

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  
(2021/8/19الى 2021/8/15:من)الحالي االسبوع (2021/8/12الى 2021/8/10:من) االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

صناعيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0000000000العاصمـــة

0000000000حولــــــــــي

0000000000الفروانية

0100000000مبارك الكبير

21800000000األحمـــــدي

0100000000الجهـــــراء

22000000000المجموع
4000000

 (2)بينما االسبوع الماضي (20)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (18)حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

 عقار (0)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع  (18)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقدارتفع 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 

4

مشتل

مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول الوكاالت العقارية

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  
(2021/8/19الى 2021/8/15)االسبوع الحالي (2021/8/12الى 2021/8/10) االسبوع الماضي   



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

695,000.0001خاصارض1362.5الخالدية

900,000.0001خاصبيت1750الخالدية

1,500,000.0001خاصبيت11000الخالدية

مشاع300,000.0001خاصبيت4187.5الخالدية

1,000,000.0001خاصبيت4750الخالدية

402,500.0001خاصبيت3325الدسمة

231,000.0001خاصبيت1357.5الدوحة

1,200,000.0001خاصبيت9640الشامية

370,000.0001خاصبيت4600الصليبيخات

1,650,000.0001خاصبيت3987.5العديلية

485,000.0001خاصبيت8400الفيحاء

مرسى مزاد395,000.0001خاصبيت8400القادسية

1,170,000.0001خاصبيت2750المنصورية

250,000.0001خاصبيت5400جابر األحمد السكنية

455,000.0001خاصبيت5400جابر األحمد السكنية

205,000.0001خاصشقة353.85_جابر األحمد السكنية

650,000.0001خاصبيت6503كيفان

مشاع171,250.0001خاصبيت3125كيفان

850,000.0001خاصهدم6500كيفان

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

580,000.0002خاصبيت10500الجابرية

90,000.0002إستثماريشقة95.79_الجابرية

105,000.0002إستثماريشقة131_الجابرية

86,000.0002إستثماريشقة93.28_السالمية

47,000.0002إستثماريشقة42.44_السالمية  

480,000.0002خاصارض7500السالم

445,000.0002خاصارض1400السالم

650,000.0002خاصارض5500السالم

490,000.0002خاصبيت5412.8السالم

550,000.0002خاصبيت6500السالم

2,000,000.0002إستثماريبناية81016الشعب

870,000.0002خاصبيت7500الصديق

297,000.0002خاصبيت12300بيان

320,000.0002خاصبيت8300بيان

328,000.0002خاصبيت8300بيان

370,000.0002خاصبيت11300بيان

509,400.0002خاصبيت3400حطين

460,000.0002خاصبيت4375حطين

1,500,000.0002إستثماريبناية115846حولي

800,000.0002إستثماريبناية149676حولي

45,000.0002إستثماريشقة64.65_حولي

45,000.0002إستثماريشقة64.65_حولي

280,000.0002خاصارض6400سلوى

400,000.0002خاصبيت12580سلوى

مشاع112,500.0002خاصبيت166.66مبارك العبدهللا



1,000,000.0002خاصبيت3750مشرف

:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

245,000.0003خاصبيت2357الرابية

287,000.0003خاصبيت7301العارضية

215,000.0003خاصبيت9300العارضية

885,000.0003حرفيقسيمة حرفية3250العارضية الحرفية

815,000.0003خاصبيت1600العمرية

380,000.0003خاصبيت5600العمرية

مشاع62,753.9673خاصبيت245.267الفردوس

40,000.0003إستثماريشقة72.36_الفروانية

947,500.0003إستثماريبناية36484خيطان

1,056,800.0003إستثماريبناية7738خيطان

400,000.0003خاصبيت5600خيطان

310,000.0003خاصبيت7400عبدهللا المبارك

330,000.0003خاصبيت3400غرب عبدهللا المبارك

304,000.0003خاصبيت4400غرب عبدهللا المبارك

388,000.0003خاصبيت7400غرب عبدهللا المبارك

محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

330,000.0004خاصبيت7400العدان

365,000.0004خاصارض8400الفنيطيس

355,000.0004خاصارض2400الفنيطيس

560,000.0004خاصبيت8400الفنيطيس

395,000.0004خاصارض2400المسايل

390,000.0004خاصارض2400المسايل

392,500.0004خاصارض4400المسايل

340,000.0004خاصارض7400أبوفطيرة

422,000.0004خاصارض6400أبوفطيرة

510,000.0004خاصارض4375أبوفطيرة

523,000.0004خاصبيت3375أبوفطيرة

295,000.0004حكوميبيت11300.125صباح السالم

69,000.0004إستثماريشقة75.21_صباح السالم

1,158,200.0004حرفيارض500_غرب أبوفطيرة الحرفية

1,400,000.0004حرفيارض3500غرب أبوفطيرة الحرفية

1,158,200.0004حرفيارض500_غرب أبوفطيرة الحرفية

1,400,000.0004حرفيارض3500غرب أبوفطيرة الحرفية

1,400,000.0004حرفيارض3500غرب أبوفطيرة الحرفية

1,300,000.0004حرفيبناية500_غرب أبوفطيرة الحرفية

:-محافظة األحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

147,000.0005خاصارض3400الخيران

140,000.0005خاصارض2400الخيران السكنية

144,000.0005خاصارض2400الخيران السكنية

128,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية

202,195.0005خاصارض2400الخيران السكنية

150,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية

320,000.0005خاصارض400_الرقة



275,000.0005خاصبيت6400الرقة

220,000.0005خاصبيت1400الرقة

240,000.0005خاصبيت4618الصباحية

301,000.0005خاصبيت1600الصباحية

420,000.0005خاصبيت1626الصباحية

740,000.0005خاصارض4545العقيلة

500,000.0005خاصبيت3400العقيلة

430,000.0005خاصبيت2400العقيلة

630,000.0005خاصبيت3629العقيلة

198,000.0005خاصبيت2328.09المنقف

77,500.0005إستثماريشقة1119المنقف

75,000.0005إستثماريشقة1109.17المنقف

80,000.0005إستثماريشقة102_المهبولة

42,500.0005إستثماريشقة473.615المهبولة

36,000.0005إستثماريشقة60.336_المهبولة

76,500.0005إستثماريشقة1102.67-أالمهبولة

200,000.0005خاصبيت3600الوفرة السكنية

250,000.0005خاصبيت3600الوفرة السكنية

210,000.0005خاصبيت5600الوفرة السكنية

123,000.0005خاصبيت3400الوفرة السكنية

268,000.0005خاصبيت4392جابر علي السالم

215,000.0005خاصبيت3257شرق األحمدي

225,000.0005خاصارض525_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض525_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصارض525_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض525_صباح األحمد البحرية

92,310.0005خاصارض495_صباح األحمد البحرية

92,310.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

92,310.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

81,450.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

92,310.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

87,966.0005خاصارض486_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض508_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض508_صباح األحمد البحرية

81,450.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصارض465_صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصارض428_صباح األحمد البحرية

250,000.0005خاصارض525_صباح األحمد البحرية

255,000.0005خاصارض525_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصارض465_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصارض465_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصارض465_صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصارض586_صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصارض512_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصارض508_صباح األحمد البحرية

285,000.0005خاصارض644_صباح األحمد البحرية

315,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصارض512_صباح األحمد البحرية

155,000.0005خاصارض512_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض586_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض585_صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصارض512_صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصارض586_صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصارض586_صباح األحمد البحرية

155,000.0005خاصارض512_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصارض489_صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

185,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض525_صباح األحمد البحرية



270,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحرية

260,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

81,450.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

92,310.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

95,749.0005خاصارض529_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض465_صباح األحمد البحرية

81,450.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

81,450.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

100,274.0005خاصارض554_صباح األحمد البحرية

81,450.0005خاصارض525_صباح األحمد البحرية

77,468.0005خاصارض428_صباح األحمد البحرية

77,468.0005خاصارض428_صباح األحمد البحرية

95,749.0005خاصارض529_صباح األحمد البحرية

260,000.0005خاصارض588_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض475_صباح األحمد البحرية

270,000.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

270,000.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصارض529_صباح األحمد البحرية

270,000.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

155,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحرية

300,000.0005خاصارض529_صباح األحمد البحرية

240,000.0005خاصارض525_صباح األحمد البحرية

325,000.0005خاصارض604_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض484_صباح األحمد البحرية

280,000.0005خاصارض601_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض484_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض484_صباح األحمد البحرية

270,000.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصارض498_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض553_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض553_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض553_صباح األحمد البحرية

240,000.0005خاصارض555_صباح األحمد البحرية

340,000.0005خاصارض540_صباح األحمد البحرية

280,000.0005خاصارض440_صباح األحمد البحرية

250,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

245,000.0005خاصارض560_صباح األحمد البحرية

330,000.0005خاصارض535_صباح األحمد البحرية

330,000.0005خاصارض535_صباح األحمد البحرية

200,000.0005خاصارض550_صباح األحمد البحرية

260,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

155,000.0005خاصارض523_صباح األحمد البحرية

325,000.0005خاصارض604_صباح األحمد البحرية

265,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

245,000.0005خاصارض552_صباح األحمد البحرية

250,000.0005خاصارض555_صباح األحمد البحرية

250,000.0005خاصارض555_صباح األحمد البحرية

245,000.0005خاصارض559_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصارض428_صباح األحمد البحرية

185,000.0005خاصارض698_صباح األحمد البحرية

285,000.0005خاصارض525_صباح األحمد البحرية

270,000.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

180,000.0005خاصارض486_صباح األحمد البحرية

390,000.0005خاصارض611_صباح األحمد البحرية

180,000.0005خاصارض486_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

180,000.0005خاصارض486_صباح األحمد البحرية

180,000.0005خاصارض540_صباح األحمد البحرية

180,000.0005خاصارض486_صباح األحمد البحرية

180,000.0005خاصارض486_صباح األحمد البحرية



180,000.0005خاصارض486_صباح األحمد البحرية

180,000.0005خاصارض486_صباح األحمد البحرية

255,000.0005خاصارض465_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصارض520_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصارض631_صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصارض553_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض475_صباح األحمد البحرية

185,000.0005خاصارض525_صباح األحمد البحرية

175,000.0005خاصارض640_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض511_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض511_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض511_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض511_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض511_صباح األحمد البحرية

255,000.0005خاصارض574_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

190,000.0005خاصارض518_صباح األحمد البحرية

280,000.0005خاصارض644_صباح األحمد البحرية

280,000.0005خاصارض644_صباح األحمد البحرية

280,000.0005خاصارض644_صباح األحمد البحرية

240,000.0005خاصارض564_صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض475_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

275,000.0005خاصارض525_صباح األحمد البحرية

350,000.0005خاصارض1199_صباح األحمد البحرية

285,000.0005خاصارض525_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصارض428_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض428_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصارض428_صباح األحمد البحرية

197,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

250,000.0005خاصارض580_صباح األحمد البحرية

210,000.0005خاصارض503_صباح األحمد البحرية

245,000.0005خاصارض580_صباح األحمد البحرية

245,000.0005خاصارض580_صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصارض523_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

200,000.0005خاصارض495_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

255,000.0005خاصارض544_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصارض631_صباح األحمد البحرية



230,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

270,000.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

270,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

270,000.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

265,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

255,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

255,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

288,000.0005خاصارض461_صباح األحمد البحرية

550,000.0005خاصبيت441_صباح األحمد البحرية

140,000.0005خاصبيت487_صباح األحمد البحرية

550,000.0005خاصبيت543_صباح األحمد البحرية

270,000.0005خاصبيت467_صباح األحمد البحرية

360,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية

260,000.0005خاصبيت2600صباح األحمد السكنية

280,000.0005خاصبيت2600صباح األحمد السكنية

265,000.0005خاصبيت3600صباح األحمد السكنية

260,000.0005خاصبيت3600صباح األحمد السكنية

260,000.0005خاصبيت2600صباح األحمد السكنية

230,000.0005خاصبيت8400علي صباح السالم

294,000.0005خاصبيت2400علي صباح السالم

272,000.0005خاصبيت4400علي صباح السالم

280,000.0005خاصبيت2400فهد األحمد

280,000.0005خاصبيت3600هدية

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

350,000.0006خاصبيت76564الجهراء

198,000.0006خاصبيت2400النسيم

260,000.0006خاصبيت4400النعيم

358,000.0006خاصبيت2400النعيم

290,000.0006خاصبيت1400النهضة

170,000.0006خاصبيت1300الواحة

232,000.0006خاصبيت2300الواحة

425,000.0006خاصبيت9400سعد العبدهللا



قسم التصوير

مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

490,000.0004خاصارض500الفنيطيس

155,000.0005خاصارض400الخيران

115,000.0005خاصبيت400الوفرة السكنية

175,000.0005خاصارض585صباح األحمد البحرية

175,000.0005خاصارض586صباح األحمد البحرية

175,000.0005خاصارض512صباح األحمد البحرية

175,000.0005خاصارض586صباح األحمد البحرية

175,000.0005خاصارض512صباح األحمد البحرية

175,000.0005خاصارض586صباح األحمد البحرية

175,000.0005خاصارض586صباح األحمد البحرية

270,000.0005خاصارض555صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض475صباح األحمد البحرية

249,000.0005خاصارض511صباح األحمد البحرية

249,000.0005خاصارض511صباح األحمد البحرية

249,000.0005خاصارض507صباح األحمد البحرية

249,000.0005خاصارض511صباح األحمد البحرية

249,000.0005خاصارض511صباح األحمد البحرية

249,000.0005خاصارض511صباح األحمد البحرية

300,000.0005خاصارض580صباح األحمد البحرية

254,880.0006خاصبيت400سعد العبدهللا

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 
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