
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

12110000( 1 )العاصمة

12600000( 2 )حولي 

6100010( 3 )الفروانية 

11400000( 4 )مبارك الكبير 

95510000( 5 )االحمدي 

9000000( 6 )الجهراء 

1451720010المجموع

(ك. مليون د39.839.623/453 )عقار بمبلغ وقدره  (145)العقار الخاص 

(ك.  مليون د6.612.500/000)عقار بمبلغ وقدره  (17)العقار اإلستثماري 

(ك.مليون د1.030.500/000 )عقار بمبلغ وقدره  (2)العقار التجاري 

(ك. مليون د2.100.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (1)العقار الحرفي 

العقـود المسجلـة

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

2021/4/22حتى2021/4/18خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
000000( 1 )العاصمة

100000( 2 )حولي 

200000( 3 )الفروانية 

100000( 4 )مبارك الكبير 

900000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

1300000المجموع

(ك.مليون د3.577.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (13)العقار الخاص 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

912010100000000العاصمـــة

2112960000000000حولــــــــــي

126010000000001الفروانية

911040000000000مبارك الكبير

951150100000000##االحمدي

99000000000000الجهـــــراء

19414520170200000001المجموع

(214)بينما االسبوع الماضي  (160)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (54)  حيث إنخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (3)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد أنخفض  المؤشر بواقع (49)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد إنخفض المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقر المؤشر بواقع  (2)أما العقارالتجاري فقد أرتفع المؤشر بواقع 

عقار ()اما عقار المعارض فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار ()اما العقار الساحلي فقد إنخفض المؤشر بواقع 

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

(م  2021/4/22م الى 2021/4/18)االسبوع الحالي (م2021/4/15م الى 2021/4/11من )االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

2000000000العاصمـــة

2100000000حولــــــــــي

2200000000الفروانية

1100000000مبارك الكبير

2900000000األحمـــــدي

1000000000الجهـــــراء

101300000000المجموع
2600000

 (10)بينما االسبوع الماضي (13 )  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (3)حيث إرتفع  المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

 عقار (0)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد أستقر المؤشر بواقع  (3)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  """  

(م2021/4/22م الى 2021/4/18من )االسبوع الحالي (  م 2021/4/15الى2021/4/11من)االسبوع الماضي 



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
365,000.0001خاصبيت3325الدسمة
مشاع200,000.0001خاصبيت1250الدسمة
216,000.0001خاصبيت3357.5الدوحة
222,000.0001خاصبيت4357.5الدوحة
790,000.0001خاصبيت3750الروضة
585,000.0001خاصبيت6441.5السرة

420,000.0001خاصبيت8330الشامية
1,990,000.0001إستثماريتحت األنشاء8750الشرق

620,000.0001خاصبيت6395.5القادسية
1,000,000.0001تجاريبناية6144.5القبلة
1,600,000.0001خاصبيت1750النزهة

460,000.0001خاصبيت7400جابر األحمد السكنية
298,000.0001خاصبيت1400شمال غرب الصليبيخات

325,000.0001خاصبيت2448غرناطة

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
400,000.0002خاصبيت5480الجابرية
100,000.0002إستثماريشقة101.55_الجابرية
100,000.0002إستثماريشقة100.52_الجابرية
مشاع303,571.4222خاصبيت7535.7الرميثية
مشاع60,714.0312خاصبيت7107.14الرميثية
900,000.0002خاصبيت1750الرميثية
78,000.0002إستثماريشقة93.28_السالمية
86,000.0002إستثماريشقة79.26_السالمية
100,000.0002إستثماريشقة77.33_الشعب
485,268.0002خاصبيت2393الشهداء

1,000,000.0002خاصأرض61000بيان
1,000,000.0002خاصأرض61000بيان
مشاع170,625.0002خاصبيت1164بيان
مشاع170,625.0002خاصبيت1164بيان
1,550,000.0002إستثماريبناية26800حولي
610,000.0002خاصبيت11865سلوى

600,000.0002خاصبيت1400مبارك العبدهللا
600,000.0002خاصبيت3750مشرف

:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
330,000.0003خاصبيت3500االندلس
300,000.0003خاصبيت8500االندلس
310,000.0003خاصبيت4500األندلس
216,000.0003خاصبيت9300العارضية

2,100,000.0003حرفيقسيمة حرفية4500العارضية الحرفية
187,000.0003خاصبيت5301الفردوس
1,650,000.0003إستثماريبناية58516الفروانية

440,000.0003خاصبيت5400غرب عبدهللا المبارك



:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
530,000.0004خاصأرض1500الفنيطيس
515,000.0004خاصبيت7400الفنيطيس
255,000.0004خاصبيت3400القرين
355,000.0004خاصأرض5400المسايل
290,000.0004خاصأرض2400أبوفطيرة
500,000.0004خاصأرض5500أبوفطيرة
320,000.0004خاصأرض4375أبوفطيرة
385,000.0004خاصأرض1400أبوفطيرة
440,000.0004خاصأرض1400أبوفطيرة
مشاع224,286.0004خاصأرض10316.15أبوفطيرة
400,000.0004خاصبيت7400أبوفطيرة

118,000.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم
137,500.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم
115,000.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم
130,000.0004إستثماريشقة1100صباح السالم

:-محافظة األحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مرسى مزاد150,000.0005خاصبيت3251األحمدي
173,000.0005إستثماريشقة دوبليكس229.39_التوسعة الشمالية بالفنطاس

122,000.0005خاصأرض7400الخيران السكنية
115,000.0005خاصأرض3400الخيران السكنية

330,000.0005خاصبيت1612الصباحية
250,000.0005خاصبيت4600الصباحية
220,000.0005خاصبيت6278.92الظهر
مرسى مزاد210,000.0005خاصأرض2375المنقف
1,450,000.0005خاصأرض91980المهبولة
100,000.0005إستثماريشقة1110.55المهبولة
103,000.0005إستثماريشقة1110.05المهبولة
46,000.0005إستثماريشقة83.23_المهبولة
36,000.0005إستثماريشقة60.43_المهبولة
99,000.0005خاصبيت2400الوفرة 

170,000.0005خاصبيت6600الوفرة السكنية
105,000.0005خاصبيت3400الوفرة السكنية
180,000.0005خاصبيت5600الوفرة السكنية
120,000.0005خاصبيت4400الوفرة السكنية
170,000.0005خاصبيت3251شرق األحمدي
286,000.0005خاصأرض480_شرق الرقة

200,000.0005خاصأرض435_صباح األحمد البحرية
182,500.0005خاصأرض712_صباح األحمد البحرية
221,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية
235,000.0005خاصأرض503_صباح األحمد البحرية
245,000.0005خاصأرض429_صباح األحمد البحرية
420,000.0005خاصأرض450_صباح األحمد البحرية
350,000.0005خاصأرض465_صباح األحمد البحرية
225,000.0005خاصأرض470_صباح األحمد البحرية
235,000.0005خاصأرض459_صباح األحمد البحرية
145,000.0005خاصأرض545_صباح األحمد البحرية
127,000.0005خاصأرض640_صباح األحمد البحرية
155,000.0005خاصأرض707_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاصأرض478_صباح األحمد البحرية
215,000.0005خاصأرض562_صباح األحمد البحرية
199,000.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية



200,000.0005خاصأرض478_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاصأرض509_صباح األحمد البحرية
215,000.0005خاصأرض562_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصأرض532_صباح األحمد البحرية
210,000.0005خاصأرض465_صباح األحمد البحرية
199,000.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
91,043.0005خاصأرض503_صباح األحمد البحرية
94,844.0005خاصأرض524_صباح األحمد البحرية
93,215.0005خاصأرض515_صباح األحمد البحرية
50,307.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية
140,000.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية
90,681.0005خاصأرض501_صباح األحمد البحرية
140,000.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية
94,844.0005خاصأرض524_صباح األحمد البحرية
140,000.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية
99,550.0005خاصأرض550_صباح األحمد البحرية
99,550.0005خاصأرض550_صباح األحمد البحرية
140,000.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية
199,000.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
199,000.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية
145,000.0005خاصأرض529_صباح األحمد البحرية
235,000.0005خاصأرض503_صباح األحمد البحرية
225,000.0005خاصأرض519_صباح األحمد البحرية
215,000.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
225,000.0005خاصأرض519_صباح األحمد البحرية
220,000.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
280,000.0005خاصأرض520_صباح األحمد البحرية
220,000.0005خاصأرض465_صباح األحمد البحرية
225,000.0005خاصأرض494_صباح األحمد البحرية
220,000.0005خاصأرض465_صباح األحمد البحرية
270,000.0005خاصأرض500_صباح األحمد البحرية
350,000.0005خاصأرض1239_صباح األحمد البحرية
140,000.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاصأرض478_صباح األحمد البحرية
158,000.0005خاصأرض484_صباح األحمد البحرية
140,000.0005خاصأرض545_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاصأرض497_صباح األحمد البحرية
197,000.0005خاصأرض489_صباح األحمد البحرية
197,000.0005خاصأرض489_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصأرض489_صباح األحمد البحرية
197,000.0005خاصأرض489_صباح األحمد البحرية
199,000.0005خاصأرض489_صباح األحمد البحرية
150,000.0005خاصأرض484_صباح األحمد البحرية
199,000.0005خاصأرض489_صباح األحمد البحرية
160,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية
199,000.0005خاصأرض489_صباح األحمد البحرية
199,000.0005خاصأرض489_صباح األحمد البحرية
199,000.0005خاصأرض489_صباح األحمد البحرية
155,000.0005خاصأرض484_صباح األحمد البحرية
235,000.0005خاصأرض650_صباح األحمد البحرية
235,000.0005خاصأرض643_صباح األحمد البحرية
154,000.0005خاصأرض484_صباح األحمد البحرية
300,000.0005خاصبيت640_صباح األحمد البحرية
345,000.0005خاصبيت545_صباح األحمد البحرية
30,500.0005تجاريمحل31.31_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية
210,000.0005خاصبيت2600صباح األحمد السكنية

170,000.0005خاصبيت3400علي صباح السالم
290,000.0005خاصبيت4400فهد األحمد



:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
430,000.0006خاصبيت65600الجهراء
520,000.0006خاصبيت2400القيروان
340,000.0006خاصبيت4500النسيم
270,000.0006خاصبيت1400النسيم
145,000.0006خاصبيت2300الواحة
170,000.0006خاصبيت4300الواحة

300,000.0006خاصبيت5400سعد العبدهللا
280,000.0006خاصبيت7400سعد العبدهللا
280,000.0006خاصبيت2400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

770,000.0002خاصبيت750الرميثية

270,000.0003خاصبيت500األندلس

300,000.0003خاصبيت357الرابية

290,000.0004خاصأرض400أبوفطيرة

120,000.0005خاصأرض400الخيران 

140,000.0005خاصأرض400الخيران السكنية

455,000.0005خاصأرض400المنقف

145,000.0005خاصأرض545صباح األحمد البحرية

127,000.0005خاصأرض640صباح األحمد البحرية

205,000.0005خاصأرض488صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصأرض461صباح األحمد البحرية

270,000.0005خاصأرض464صباح األحمد البحرية

270,000.0005خاصأرض464صباح األحمد البحرية

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 
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