
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

10500000( 1 )العاصمة

15000000( 2 )حولي 

15210000( 3 )الفروانية 

18600000( 4 )مبارك الكبير 

148000000( 5 )االحمدي 

5000000( 6 )الجهراء 

2111310000المجموع

(ك. مليون د53.903.260/984 )عقار بمبلغ وقدره  (211)العقار الخاص 

(ك. مليون د4.383.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (13)العقار اإلستثماري 

(ك.  مليون د2.500.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (1)العقار تجاري 

العقـود المسجلـة

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

2021/5/20حتى2021/5/17خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
000000( 1 )العاصمة

310000( 2 )حولي 

200000( 3 )الفروانية 

100000( 4 )مبارك الكبير 

1000000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

1610000المجموع

(ك. مليون د4.127.000/000  )عقار بمبلغ وقدره  (16)العقار الخاص 

(ك. مليون د2.560.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (1)العقار االستثماري 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

810200000000000العاصمـــة

1815250000000000حولــــــــــي

915100100100000الفروانية

1418020000000000مبارك الكبير

521481462000000000االحمدي

35000000000000الجهـــــراء

10421119132100100000المجموع

(125)بينما االسبوع الماضي  (225)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (100)  حيث إرتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (6)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد أنخفض  المؤشر بواقع (107)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد إرتفع المؤشر بواقع  

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

عقار (1)اما عقار المعارض فقد انخفض المؤشر بواقع 

عقار (0)اما العقار الساحلي فقد إستقر المؤشر بواقع 

 (0)وأما العقار الحرفي فقد أستقر المؤشر بواقع 
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مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود
"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(2021/5/20م الى 2021/5/17)االسبوع الحالي (م 2021/5/11م الى 2021/5/9)االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0000000000العاصمـــة

1311000000حولــــــــــي

1200000000الفروانية

0100000000مبارك الكبير

71000000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

91611000000المجموع
3212000

 (10 )بينما االسبوع الماضي (17)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (7)حيث إرتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

 عقار (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد أستقر المؤشر بواقع  (7)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد إرتفع المؤشر بواقع  

عقار(0 )أما العقار التجارى فقد أستقر العقار بواقع

عقار (0 )اما المخازن فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار   (0 )اما الشريط الساحلي فقد استقر المؤشر بواقع 
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الشريط الساحلي

مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول الوكاالت العقارية
"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م2021/5/20م الى 2021/5/17من )االسبوع الحالي (  م 2021/5/11م الى 2021/5/9من )االسبوع الماضي 



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
630,000.0001خاص بيت 5500الدسمة
210,000.0001خاص بيت 1357.5الدوحة
700,000.0001خاص بيت 2755السرة
مشاع760,000.0001خاص بيت 3500العديلية
645,000.0001خاص بيت 8400الفيحاء
696,857.1491خاص بيت 2500الفيحاء
1,900,000.0001خاص بيت 11000النزهة

340,000.0001خاص بيت 2400جابر األحمد السكنية
298,000.0001خاص بيت 1400شمال غرب الصليبيخات

540,000.0001خاص بيت 3487.5غرناطة

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
710,000.0002خاص أرض6450الجابرية
565,000.0002خاص أرض12750الرميثية
63,904.7622خاص بيت 1107.14الرميثية
550,000.0002خاص بيت 5400الزهراء
87,000.0002إستثماريشقة79.44_السالمية
180,000.0002إستثماريشقة220.51_السالمية
150,000.0002إستثماريشقة145.942_السالمية
600,000.0002خاص أرض6400الصديق
675,000.0002خاص أرض6500الصديق
675,000.0002خاص أرض6500الصديق
510,000.0002خاص أرض3500الصديق

520,000.0002خاص بيت 5750بيان
مرسى مزاد280,000.0002خاص بيت 12300بيان

475,000.0002خاص بيت 13400بيان  
480,000.0002خاص بيت 2400حطين
900,000.0002إستثماريبناية175500حولي
1,120,000.0002إستثماريبناية32657حولي
870,000.0002خاص بيت 6750سلوى
295,000.0002خاص بيت 11434سلوى
635,000.0002خاص بيت 5750مشرف

:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
350,000.0003خاص بيت 9500االندلس
590,000.0003خاص أرض4412.5األندلس
390,000.0003خاص بيت 10507األندلس
290,000.0003خاص بيت 4500األندلس
209,000.0003خاص بيت 3357الرابية
مشاع5,667.5103خاص بيت 27.0993الرابية

260,000.0003خاص بيت 6300العارضية
280,000.0003خاص بيت 11300العارضية
مرسى مزاد495,000.0003خاص بيت 1600العمرية
235,000.0003خاص بيت 7301الفردوس



320,000.0003خاص بيت 2400النهضة
520,000.0003خاص بيت 2500إشبيلية

2,500,000.0003تجاريمواقف+أرض71425+8جليب الشيوخ
490,000.0003خاص بيت 2752.5جليب الشيوخ

215,000.0003خاص بيت 2300خيطان
293,000.0003خاص بيت 1400غرب عبدهللا المبارك

554,548.5634خاص بيت 4400األندلس

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
355,000.0004خاص أرض1400الفنيطيس
290,000.0004خاص بيت 3400القصور

365,000.0004خاص أرض3400المسايل
365,000.0004خاص أرض3400المسايل
370,000.0004خاص أرض3400المسايل
370,000.0004خاص أرض3400المسايل
365,000.0004خاص أرض3400المسايل
370,000.0004خاص أرض3400المسايل
495,000.0004خاص أرض5400المسايل
450,000.0004خاص أرض1400أبوفطيرة
420,000.0004خاص أرض8400أبوفطيرة
420,000.0004خاص أرض8400أبوفطيرة
440,000.0004خاص بيت 4400أبوفطيرة

350,000.0004خاص بيت 6417.9صباح السالم 
270,000.0004خاص بيت 11300.125صباح السالم 
280,000.0004خاص بيت 9300.125صباح السالم 
120,000.0004إستثماريشقة1100صباح السالم 
158,000.0004إستثماريشقة233.23_صباح السالم 
268,500.0004خاص بيت 5400مبارك الكبير

:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
145,000.0005خاص أرض2400الخيران
200,000.0005خاص بيت 1278.92الظهر
450,000.0005خاص بيت 1400العقيلة 
360,000.0005خاص بيت 2600الفحيحيل
310,000.0005خاص بيت 1600الفحيحيل

مشاع300,000.0005خاص بيت 4374.85الفنطاس الزراعية 
1,430,000.0005إستثماريبناية55710المنقف
294,000.0005خاص بيت 1400المنقف
37,000.0005إستثماريشقة260.305-أالمهبولة
76,000.0005إستثماريشقة104.25_المهبولة
31,500.0005إستثماريشقة364المهبولة
45,000.0005إستثماريشقة274.715المهبولة
34,008.0005خاص شقة677.39المهبولة

125,000.0005خاص بيت 3400الوفرة السكنية
48,500.0005إستثماريشقة66.92_أبوحليفة

200,000.0005خاص أرض478_صباح االحمد البحرية 
200,000.0005خاص أرض478_صباح االحمد البحرية 
200,000.0005خاص أرض491_صباح االحمد البحرية 
200,000.0005خاص أرض478_صباح االحمد البحرية 
145,000.0005خاص أرض486_صباح االحمد البحرية 
225,000.0005خاص أرض595_صباح االحمد البحرية 
228,000.0005خاص أرض550_صباح االحمد البحرية 
230,000.0005خاص أرض532_صباح االحمد البحرية 
212,000.0005خاص أرض481_صباح االحمد البحرية 



205,000.0005خاص أرض503_صباح االحمد البحرية 
210,000.0005خاص أرض491_صباح االحمد البحرية 
245,000.0005خاص أرض515_صباح االحمد البحرية 
205,000.0005خاص أرض494_صباح االحمد البحرية 
205,000.0005خاص أرض494_صباح االحمد البحرية 
205,000.0005خاص أرض495_صباح االحمد البحرية 
205,000.0005خاص أرض494_صباح االحمد البحرية 
220,000.0005خاص أرض555_صباح االحمد البحرية 
135,000.0005خاص أرض550_صباح االحمد البحرية 
220,000.0005خاص أرض491_صباح االحمد البحرية 
145,000.0005خاص أرض484_صباح االحمد البحرية 
199,000.0005خاص أرض440_صباح االحمد البحرية 
233,000.0005خاص أرض595_صباح االحمد البحرية 
205,000.0005خاص أرض491_صباح االحمد البحرية 
202,000.0005خاص أرض470_صباح األحمد البحرية
215,000.0005خاص أرض562_صباح األحمد البحرية
215,000.0005خاص أرض595_صباح األحمد البحرية
215,000.0005خاص أرض595_صباح األحمد البحرية
135,000.0005خاص أرض484_صباح األحمد البحرية
159,000.0005خاص أرض666_صباح األحمد البحرية
199,000.0005خاص أرض479_صباح األحمد البحرية
135,000.0005خاص أرض484_صباح األحمد البحرية
135,000.0005خاص أرض484_صباح األحمد البحرية
220,000.0005خاص أرض489_صباح األحمد البحرية
215,000.0005خاص أرض561_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاص أرض478_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاص أرض497_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاص أرض481_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاص أرض482_صباح األحمد البحرية
160,000.0005خاص أرض540_صباح األحمد البحرية
145,000.0005خاص أرض486_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاص أرض532_صباح األحمد البحرية
216,000.0005خاص أرض479_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاص أرض481_صباح األحمد البحرية
130,000.0005خاص أرض593_صباح األحمد البحرية
220,000.0005خاص أرض524_صباح األحمد البحرية
135,000.0005خاص أرض528_صباح األحمد البحرية
100,871.0005خاص أرض557_صباح األحمد البحرية
84,346.0005خاص أرض466_صباح األحمد البحرية
96,654.0005خاص أرض534_صباح األحمد البحرية
84,346.0005خاص أرض466_صباح األحمد البحرية
97,740.0005خاص أرض540_صباح األحمد البحرية
84,346.0005خاص أرض466_صباح األحمد البحرية
225,000.0005خاص أرض494_صباح األحمد البحرية
129,053.0005خاص أرض713_صباح األحمد البحرية
96,654.0005خاص أرض534_صباح األحمد البحرية
100,817.0005خاص أرض557_صباح األحمد البحرية
95,749.0005خاص أرض529_صباح األحمد البحرية
243,000.0005خاص أرض485_صباح األحمد البحرية
96,654.0005خاص أرض534_صباح األحمد البحرية
82,174.0005خاص أرض454_صباح األحمد البحرية
97,740.0005خاص أرض540_صباح األحمد البحرية
97,740.0005خاص أرض540_صباح األحمد البحرية
95,749.0005خاص أرض529_صباح األحمد البحرية
95,749.0005خاص أرض529_صباح األحمد البحرية
95,749.0005خاص أرض529_صباح األحمد البحرية
84,346.0005خاص أرض466_صباح األحمد البحرية
96,654.0005خاص أرض534_صباح األحمد البحرية
215,000.0005خاص أرض461_صباح األحمد البحرية
95,749.0005خاص أرض529_صباح األحمد البحرية
97,740.0005خاص أرض540_صباح األحمد البحرية
97,740.0005خاص أرض540_صباح األحمد البحرية



81,993.0005خاص أرض453_صباح األحمد البحرية
97,740.0005خاص أرض540_صباح األحمد البحرية
129,234.0005خاص أرض714_صباح األحمد البحرية
96,654.0005خاص أرض534_صباح األحمد البحرية
84,346.0005خاص أرض466_صباح األحمد البحرية
95,749.0005خاص أرض529_صباح األحمد البحرية
101,179.0005خاص أرض559_صباح األحمد البحرية
96,292.0005خاص أرض532_صباح األحمد البحرية
96,654.0005خاص أرض534_صباح األحمد البحرية
84,346.0005خاص أرض466_صباح األحمد البحرية
129,053.0005خاص أرض713_صباح األحمد البحرية
95,749.0005خاص أرض529_صباح األحمد البحرية
96,654.0005خاص أرض534_صباح األحمد البحرية
118,012.0005خاص أرض652_صباح األحمد البحرية
95,749.0005خاص أرض529_صباح األحمد البحرية
97,740.0005خاص أرض540_صباح األحمد البحرية
220,000.0005خاص أرض562_صباح األحمد البحرية
84,346.0005خاص أرض466_صباح األحمد البحرية
97,740.0005خاص أرض540_صباح األحمد البحرية
100,817.0005خاص أرض557_صباح األحمد البحرية
95,749.0005خاص أرض529_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاص أرض470_صباح األحمد البحرية
140,000.0005خاص أرض496_صباح األحمد البحرية
130,000.0005خاص أرض492_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاص أرض482_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاص أرض470_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاص أرض482_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاص أرض470_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاص أرض482_صباح األحمد البحرية
135,000.0005خاص أرض492_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاص أرض470_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاص أرض482_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاص أرض482_صباح األحمد البحرية
140,000.0005خاص أرض500_صباح األحمد البحرية
199,000.0005خاص أرض440_صباح األحمد البحرية
150,000.0005خاص أرض840_صباح األحمد البحرية
199,000.0005خاص أرض440_صباح األحمد البحرية
199,000.0005خاص أرض440_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاص أرض497_صباح األحمد البحرية
212,000.0005خاص أرض559_صباح األحمد البحرية
215,000.0005خاص أرض550_صباح األحمد البحرية
220,000.0005خاص أرض555_صباح األحمد البحرية
160,000.0005خاص أرض576_صباح األحمد البحرية
195,000.0005خاص أرض428_صباح األحمد البحرية
212,000.0005خاص أرض524_صباح األحمد البحرية
215,000.0005خاص أرض562_صباح األحمد البحرية
160,000.0005خاص أرض494_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاص أرض481_صباح األحمد البحرية
215,000.0005خاص أرض550_صباح األحمد البحرية
199,000.0005خاص أرض440_صباح األحمد البحرية
210,000.0005خاص أرض503_صباح األحمد البحرية
95,749.0005خاص أرض529_صباح األحمد البحرية
101,722.0005خاص أرض562_صباح األحمد البحرية
217,000.0005خاص أرض479_صباح األحمد البحرية
84,346.0005خاص أرض466_صباح األحمد البحرية
207,000.0005خاص أرض515_صباح األحمد البحرية
129,053.0005خاص أرض713_صباح األحمد البحرية
210,000.0005خاص أرض515_صباح األحمد البحرية
95,749.0005خاص أرض529_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاص أرض494_صباح األحمد البحرية
290,000.0005خاص بيت 505_صباح األحمد البحرية
295,000.0005خاص بيت 715_صباح األحمد البحرية



270,000.0005خاص بيت 4600صباح األحمد السكنية
237,000.0005خاص بيت 1600صباح األحمد السكنية
281,000.0005خاص بيت 2600صباح األحمد السكنية
220,000.0005خاص بيت 5600صباح األحمد السكنية

340,000.0005خاص بيت 1400فهد األحمد
276,000.0005خاص بيت 3600هدية

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
600,000.0006خاص بيت 871000الجهراء
500,000.0006خاص بيت 1000ب 4القصر

440,000.0006خاص بيت 1400القيروان
325,000.0006خاص بيت 9400سعد العبدهللا 
270,000.0006خاص بيت 9400سعد العبدهللا 



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

300,000.0002خاصبيت1000الرميثية

200,000.0002خاصبيت750الرميثية

2,560,000.0002إستثماريبناية698السالمية

1,000,000.0002خاصبيت856سلوى

235,000.0003خاصبيت500األندلس

235,000.0003خاصبيت500األندلس

350,000.0004خاصبيت400القصور

121,000.0005خاصأرض400الخيران

123,000.0005خاصأرض400الخيران

130,000.0005خاصأرض400الخيران

130,000.0005خاصأرض400الخيران

268,000.0005خاصأرض451الرقة

202,000.0005خاصأرض470صباح األحمد البحرية

245,000.0005خاصأرض515صباح األحمد البحرية

158,000.0005خاصأرض486صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصأرض440صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصأرض440صباح األحمد البحرية

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 
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