
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

8100000( 1 )العاصمة

15400000( 2 )حولي 

13100000( 3 )الفروانية 

13600000( 4 )مبارك الكبير 

122500000( 5 )االحمدي 

4000000( 6 )الجهراء 

1751700000المجموع

(ك. مليون د52.893.667/000 )عقار بمبلغ وقدره  (175)العقار الخاص 

(ك. مليون د10.295.500/000 )عقار بمبلغ وقدره  (17)العقار اإلستثماري 

العقـود المسجلـة

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

2021/5/6حتى2021/5/2خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
100000( 1 )العاصمة

600000( 2 )حولي 

100000( 3 )الفروانية 

000000( 4 )مبارك الكبير 

600000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

1400000المجموع

(ك. مليون د7.718.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (14)العقار الخاص 

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

2

الوكاالت العقارية



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

88210000000000العاصمـــة

2215440000000000حولــــــــــي

1013110000000000الفروانية

1113260010000000مبارك الكبير

99122550000000000االحمدي

84000000000000الجهـــــراء

15817514170010000000المجموع

(173)بينما االسبوع الماضي  (192)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (19)  حيث إرتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (3)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد أرتفع  المؤشر بواقع (17)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد إرتفع المؤشر بواقع  

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

عقار ()اما عقار المعارض فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار (1)اما العقار الساحلي فقد إنخفض المؤشر بواقع 

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

(م 2021/5/6م الى 2021/5/2)االسبوع الحالي (م2021/4/29م الى 2021/4/25)االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1100000000العاصمـــة

2600000000حولــــــــــي

0100000000الفروانية

0000000000مبارك الكبير

7600000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

101400000000المجموع
2800000

 (10 )بينما االسبوع الماضي (14)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (4)حيث إرتفع  المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

 عقار (0)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد أستقر المؤشر بواقع  (4)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  """  

(م2021/5/6م الى 2021/5/2من )االسبوع الحالي (  م2021/4/29م الى 2021/4/25من)االسبوع الماضي 



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
172,000.0001خاصبيت4375.5الدوحة
2,100,000.0001خاصأرض51682السرة
750,000.0001خاصبيت3997السرة

1,000,000.0001خاصبيت2750المنصورية
6,650,000.0001إستثماريبناية12000بنيد القار

363,000.0001خاصبيت2400جابر األحمد السكنية
295,000.0001خاصبيت1400شمال غرب الصليبيخات

1,400,000.0001خاصبيت2750عبدهللا السالم
530,000.0001خاصبيت1480قرطبة

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
470,000.0002خاصأرض9432الجابرية
105,000.0002إستثماريشقة101.55_الجابرية
450,000.0002خاصبيت5375الزهراء
480,000.0002خاصبيت5406.83الزهراء
350,000.0002خاصبيت227400السالمية
150,000.0002إستثماريشقة110.12_السالمية
109,000.0002إستثماريشقة103.48_السالمية
515,000.0002خاصبيت5400السالم
800,000.0002خاصبيت5500السالم
485,000.0002خاصأرض1400الشعب
395,000.0002خاصأرض3375الشعب
570,000.0002خاصبيت6750بيان
575,000.0002خاصبيت6750بيان
مرسى مزاد526,500.0002خاصبيت7540بيان
615,000.0002خاصبيت1400حطين
2,250,000.0002إستثماريبناية139820حولي
475,000.0002خاصبيت6781سلوى
مشاع400,000.0002خاصبيت5681.62سلوى
400,000.0002خاصبيت7550سلوى

:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
480,000.0003خاصبيت11507.5األندلس
350,000.0003خاصبيت9500األندلس
540,000.0003خاصبيت3500األندلس
300,000.0003خاصبيت5450العمرية
410,000.0003خاصبيت2600العمرية
295,000.0003خاصبيت72500+71الفروانية
53,000.0003إستثماريشقة68.27_الفروانية

275,000.0003خاصبيت14400جليب الشيوخ
212,000.0003خاصبيت10300خيطان
430,000.0003خاصبيت1400خيطان

300,000.0003خاصبيت5400عبدهللا المبارك
400,000.0003خاصبيت2400عبدهللا المبارك



420,000.0003خاصبيت2400عبدهللا المبارك
292,500.0003خاصبيت7400غرب عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
430,000.0004خاصبيت8400العدان

335,000.0004خاصأرض7400الفنيطيس
560,000.0004خاصأرض2400الفنيطيس
445,000.0004خاصأرض3375الفنيطيس
280,000.0004خاصبيت400فالقرين
180,000.0004إستثماريشقة88_المسيلة
500,000.0004خاصأرض7400أبوفطيرة
535,000.0004خاصأرض8400أبوفطيرة
450,000.0004خاصبيت5375أبوفطيرة
435,000.0004خاصبيت3375أبوفطيرة
570,000.0004خاصبيت2400أبوفطيرة

415,000.0004خاصبيت4400صباح السالم 
200,000.0004خاصبيت13300صباح السالم 

115,000.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم 
120,000.0004إستثماريشقة105.24_صباح السالم 
90,000.0004إستثماريشقة70.97_صباح السالم 
75,000.0004إستثماريشقة70.91_صباح السالم 
67,000.0004إستثماريشقة76.61_صباح السالم 
465,000.0004خاصبيت6400مبارك الكبير

:-محافظة األحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
45,000.0005إستثماريشقة60.19_التوسعة الشمالية بالفنطاس

650,000.0005خاصأرض1000_الرقة
220,000.0005خاصبيت4400الرقة
516,500.0005خاصبيت1420العقيلة

45,000.0005إستثماريشقة60.19_الفنطاس
290,000.0005خاصأرض1375المنقف
300,000.0005خاصبيت6400المنقف
275,000.0005خاصبيت1375المنقف
90,000.0005إستثماريدكان140.02المهبولة
110,000.0005إستثماريدكان144.23المهبولة
41,500.0005ستثماريإشقة78.1_المهبولة
128,500.0005خاصبيت2400الوفرة

86,000.0005خاصأرض4400الوفرة السكنية
160,000.0005خاصبيت1400الوفرة السكنية
180,000.0005خاصبيت7600الوفرة السكنية

333,000.0005خاصأرض560_شرق الرقة
330,000.0005خاصأرض555.5_شرق الرقة
610,000.0005خاصأرض1000_شرق الرقة
310,000.0005خاصأرض518_شرق الرقة
362,000.0005خاصأرض609.5_شرق الرقة

205,000.0005خاصأرض532_صباح األحمد االبحرية
325,000.0005خاصأرض1196_صباح األحمد البحرية
180,000.0005خاصأرض640_صباح األحمد البحرية
158,000.0005خاصأرض529_صباح األحمد البحرية
210,000.0005خاصأرض489_صباح األحمد البحرية
220,000.0005خاصأرض489_صباح األحمد البحرية
210,000.0005خاصأرض489_صباح األحمد البحرية
450,000.0005خاصأرض636.5_صباح األحمد البحرية
137,000.0005خاصأرض625.5_صباح األحمد البحرية



220,000.0005خاصأرض495_صباح األحمد البحرية
135,000.0005خاصأرض611_صباح األحمد البحرية
210,000.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
246,000.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
267,000.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
147,000.0005خاصأرض737_صباح األحمد البحرية
135,000.0005خاصأرض500_صباح األحمد البحرية
135,000.0005خاصأرض500_صباح األحمد البحرية
135,000.0005خاصأرض500_صباح األحمد البحرية
210,000.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
158,000.0005خاصأرض529_صباح األحمد البحرية
220,000.0005خاصأرض562_صباح األحمد البحرية
370,000.0005خاصأرض650_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاصأرض491_صباح األحمد البحرية
265,000.0005خاصأرض480_صباح األحمد البحرية
255,000.0005خاصأرض506_صباح األحمد البحرية
330,000.0005خاصأرض500_صباح األحمد البحرية
350,000.0005خاصأرض700_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
260,000.0005خاصأرض510_صباح األحمد البحرية
282,500.0005خاصأرض522_صباح األحمد البحرية
420,000.0005خاصأرض1200_صباح األحمد البحرية
285,000.0005خاصأرض600_صباح األحمد البحرية
199,000.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية
95,749.0005خاصأرض529_صباح األحمد البحرية
215,000.0005خاصأرض562_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصأرض509_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاصأرض491_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاصأرض491_صباح األحمد البحرية
199,000.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصأرض532_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية
84,346.0005خاصأرض466_صباح األحمد البحرية
82,174.0005خاصأرض454_صباح األحمد البحرية
82,174.0005خاصأرض454_صباح األحمد البحرية
97,740.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية
82,174.0005خاصأرض454_صباح األحمد البحرية
210,000.0005خاصأرض503_صباح األحمد البحرية
210,000.0005خاصأرض503_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصأرض478_صباح األحمد البحرية
220,000.0005خاصأرض589_صباح األحمد البحرية
220,000.0005خاصأرض589_صباح األحمد البحرية
199,000.0005خاصأرض497_صباح األحمد البحرية
790,000.0005خاصأرض1722_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصأرض497_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
230,000.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية
140,000.0005خاصأرض493_صباح األحمد البحرية
220,000.0005خاصأرض487_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
212,000.0005خاصأرض559_صباح األحمد البحرية
217,000.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
215,000.0005خاصأرض461_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاصأرض497_صباح األحمد البحرية
225,000.0005خاصأرض491_صباح األحمد البحرية
220,000.0005خاصأرض474_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية



260,000.0005خاصأرض477_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
215,000.0005خاصأرض588_صباح األحمد البحرية
207,000.0005خاصأرض515_صباح األحمد البحرية
203,000.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
320,000.0005خاصأرض515_صباح األحمد البحرية
203,000.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
203,000.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
203,000.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
215,000.0005خاصأرض489_صباح األحمد البحرية
84,346.0005خاصأرض466_صباح األحمد البحرية
78,735.0005خاصأرض435_صباح األحمد البحرية
225,000.0005خاصأرض595_صباح األحمد البحرية
97,740.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية
225,000.0005خاصأرض595_صباح األحمد البحرية
97,740.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية
270,000.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
137,500.0005خاصأرض495_صباح األحمد البحرية
117,469.0005خاصأرض649_صباح األحمد البحرية
95,749.0005خاصأرض529_صباح األحمد البحرية
97,740.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية
200,000.0005خاصأرض478_صباح األحمد البحرية
100,817.0005خاصأرض557_صباح األحمد البحرية
97,740.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية
96,654.0005خاصأرض534_صباح األحمد البحرية
222,000.0005خاصبيت729_صباح األحمد البحرية
270,000.0005خاصبيت640_صباح األحمد البحرية
295,000.0005خاصبيت3600صباح األحمد السكنية
255,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية
233,000.0005خاصبيت3600صباح األحمد السكنية
295,000.0005خاصبيت2600صباح األحمد السكنية
205,000.0005خاصبيت2600صباح األحمد السكنية
290,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية
280,000.0005خاصبيت2600صباح األحمد السكنية

190,000.0005خاصبيت5400علي صباح السالم
269,500.0005خاصبيت5400علي صباح السالم

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
229,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا
311,080.0006خاصبيت2400سعد العبدهللا
280,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا
400,000.0006خاصبيت5400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

1,000,000.0001خاصبيت1000القادسية

450,000.0002خاصأرض500الزهراء

400,000.0002خاصأرض500السالم

600,000.0002خاصأرض750السالم

600,000.0002خاصأرض750السالم

2,600,000.0002خاصأرض2000السالم

400,000.0002خاصأرض500السالم

180,000.0003خاصبيت301الفردوس

125,000.0005خاصأرض400الخيران

163,000.0005خاصأرض400الخيران

250,000.0005خاصبيت600الصباحية

230,000.0005خاصأرض450صباح األحمد البحرية

200,000.0005خاصأرض497صباح األحمد البحرية

200,000.0005خاصأرض478صباح األحمد البحرية

320,000.0005خاصبيت400فهد األحمد

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2021مايو 6-مايو 2


