
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

17300000( 1 )العاصمة

25700000( 2 )حولي 

11400000( 3 )الفروانية 

20303100( 4 )مبارك الكبير 

57790000( 5 )االحمدي 

4010000( 6 )الجهراء 

13424103100المجموع

(ك. مليون د57.938.532/578 )عقار بمبلغ وقدره  (134)العقار الخاص 

(ك. مليون د23.446.400/000 )عقار بمبلغ وقدره  (24)العقار االستثماري 

(ك. مليون د6.336.093/377 )عقار بمبلغ وقدره  (10)العقار التجاري 

(ك. مليون د4.000.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)عقار المعارض 

(ك. مليون د2.760.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)عقار الشريط الساحلي 

.هذا ولم يشهد العقار الحرفي او المخازن  أي تحرك لهذا االسبوع

العقـود المسجلـة

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

2021/11/25حتى 2021/11/21خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

000000( 2 )حولي 

130000( 3 )الفروانية 

100000( 4 )مبارك الكبير 

100000( 5 )االحمدي 

010000( 6 )الجهراء 

340000المجموع

(ك. مليون د4.000.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (3)العقار الخاص 

(ك. مليون د4.289.881/500  )عقار بمبلغ وقدره  (4)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 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

917231000000000العاصمـــة

1625772000000000حولــــــــــي

1211240000100000الفروانية

1420530003010000مبارك الكبير

7657770900000000االحمدي

24000100000000الجهـــــراء

129134232431003110000المجموع

(157)بينما االسبوع الماضي  (172)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (15)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

 (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع (5)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقر المؤشر بواقع  (7)أما العقارالتجاري فقد ارتفع المؤشر بواقع 

عقار (1)اما عقار المعارض فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار (3)اما العقار الساحلي فقد ارتفع  المؤشر بواقع 

عقار (0)وأما العقار الحرفي فقد استقر المؤشر بواقع 

3

مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(2021/11/25الى2021/11/21:من)الحالي االسبوع ( 2021/11/18الى2021/11/14:من)االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0000000000العاصمـــة

2000000000حولــــــــــي

1113001000الفروانية

1100000000مبارك الكبير

4100000000األحمـــــدي

0001000000الجهـــــراء

8314001000المجموع
618010

 (10)بينما االسبوع الماضي (7)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

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

 عقار (3)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع  (5)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

عقار(0)أما العقار التجارى فقد استقر العقار بواقع

عقار (1)اما المخازن فقد انخفض 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  """  

(2021/11/25الى2021/11/21:من)االسبوع الحالي ( 2021/11/18الى2021/11/14:من) االسبوع الماضي   



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع132,107.8001خاصبيت455.449الخالدية

مشاع35,709.0001خاصبيت414.878الخالدية

500,000.0001خاصبيت5450الدسمة

378,000.0001خاصبيت3325الدسمة

850,000.0001خاصبيت41000الدعية

650,000.0001خاصبيت4512السرة

1,800,000.0001استثماريبنايتان متالصقتان8487.5الشرق

520,000.0001خاصبيت9400الفيحاء

604,169.2511خاصارض2375القادسية

604,169.2511خاصارض2375القادسية

1,200,000.0001خاصبيت81000القادسية

1,000,000.0001خاصبناية2500النزهة

82,500.0001استثماريشقة83.314_بنيد القار

82,500.0001استثماريشقة83.314_بنيد القار

185,000.0001خاصشقة349.161_جابر االحمد

187,000.0001خاصشقة349.161_جابر االحمد

150,000.0001خاصشقة353.85_شمال غرب الصليبيخات

1,900,000.0001خاصبيت11000عبدهللا السالم

750,000.0001خاصبيت6500كيفان

630,000.0001خاصبيت4356كيفان

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع375,000.0002خاصبيت13383.125البدع

620,000.0002خاصبيت10750الجابرية

425,000.0002خاصارض1375الرميثية

750,000.0002خاصبيت5750الرميثية  

2,400,000.0002استثماريبناية1991018السالمية

مشاع995,400.0002استثماريبناية209613.9السالمية

1,150,000.0002استثماريبيت181748.5السالمية

50,000.0002استثماريشقة68.317_السالمية

840,000.0002خاصبيت1375السالم

800,000.0002خاصبيت1375السالم

800,000.0002خاصبيت3500الشعب

880,000.0002خاصارض4750الصديق

460,000.0002خاصارض6400الصديق

700,000.0002خاصبيت6375الصديق

520,000.0002خاصارض5375بيان

365,000.0002خاصبيت8300بيان

600,000.0002خاصبيت5750بيان

680,000.0002خاصبيت4750بيان

مشاع150,000.0002خاصبيت11150بيان

1,000,000.0002استثماريبناية150746حولي

1,100,000.0002استثماريبناية150749حولي

2,900,000.0002استثماريبناية931000حولي

470,000.0002خاصارض12667سلوى

مشاع17,045.4602خاصارض1151.515سلوى



مشاع290,909.0132خاصارض1484.848سلوى

مشاع13,636.3502خاصارض115.151سلوى

530,000.0002خاصبيت11377.5سلوى

950,000.0002خاصبيت6750سلوى

600,000.0002خاصبيت5750سلوى

331,458.2012خاصبيت8375سلوى

645,000.0002خاصبيت11763سلوى

950,000.0002خاصبيت3750مشرف

:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

435,000.0003خاصبيت9500االندلس

424,500.0003خاصبيت3500االندلس

260,000.0003خاصبيت11300العارضية

430,000.0003خاصبيت4600العمرية

مشاع233,333.3333خاصبيت5250العمرية

1,470,000.0003استثماريبناية54783الفروانية

1,050,000.0003استثماريبيت68750الفروانية

48,000.0003استثماريشقة68.37_الفروانية

550,000.0003خاصبيت13760جليب الشيوخ

1,800,000.0003استثماريبناية8871خيطان

518,649.3263خاصبيت3600خيطان

400,000.0003خاصبيت10300خيطان

285,000.0003خاصبيت10300خيطان

440,000.0003خاصبيت4400غرب عبدهللا المبارك

310,000.0003خاصبيت5400غرب عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,400,000.0004خاصارض111500ابو فطيرة

365,000.0004خاصارض4375ابو فطيرة

580,000.0004خاصارض7400ابو فطيرة

1,600,000.0004خاصبيت111500ابو فطيرة

460,000.0004خاصبيت2400ابو فطيرة

290,000.0004خاصبيت4399.5العدان

200,000.0004خاصارض4400القرين

مشاع296,000.0004خاصبيت1320.16القصور

390,000.0004خاصارض5400المسايل

650,000.0004خاصارض1500المسايل

920,000.0004خاصبيت7800المسيلة

920,000.0004خاصبيت7800المسيلة

920,000.0004خاصبيت7800المسيلة

920,000.0004نظام الشريط الساحليبيت4800المسيلة

920,000.0004نظام الشريط الساحليبيت7800المسيلة

920,000.0004نظام الشريط الساحليبيت7800المسيلة

5,400,000.0004استثماريارض13000صباح السالم

مشاع20,845.5934خاصبيت12300.125صباح السالم

260,000.0004خاصبيت11300.125صباح السالم

295,000.0004خاصبيت300.125أ9صباح السالم

440,000.0004خاصبيت4399صباح السالم

مرسى مزاد198,000.0004خاصبيت12300.125صباح السالم

365,000.0004خاصبيت13300.125صباح السالم

110,000.0004استثماريشقة2106.25صباح السالم

155,000.0004استثماريشقة212.18_صباح السالم



4,000,000.0004معارضارض1000_غرب ابو فطيرة الحرفية

350,000.0004خاصبيت1400مبارك الكبير

:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مرسى مزاد850,500.0005استثماريبناية750_التوسعة الشمالية بالفنطاس

44,000.0005استثماريشقة60.19_التوسعة الشمالية بالفنطاس

155,000.0005خاصارض3400الخيران

180,000.0005خاصارض2400الخيران

150,000.0005خاصارض2400الخيران الجديدة

170,000.0005خاصارض2400الخيران السكنية

185,000.0005خاصارض2400الخيران السكنية

146,000.0005خاصارض3400الخيران السكنية

172,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية

405,000.0005خاصارض500_الرقة

250,000.0005خاصبيت7400الرقة

250,000.0005خاصبيت7400الرقة

265,000.0005خاصبيت3400الرقة

500,000.0005خاصبيت1600الصباحية

340,000.0005خاصبيت3600الصباحية

232,000.0005خاصبيت5278.92الظهر

175,000.0005خاصبيت5278.92الظهر

175,000.0005خاصبيت6278.92الظهر

200,000.0005خاصبيت3375العقيلة

مشاع280,000.0005خاصبيت4418.471الفنطاس

45,000.0005استثماريشقة60.19_الفنطاس

380,000.0005خاصبيت1500المنقف

810,000.0005استثماريبناية5497.5المهبولة

35,000.0005استثماريشقة65.58_المهبولة

33,500.0005استثماريشقة47.165_المهبولة

35,000.0005استثماريشقة60أ1المهبولة

150,000.0005خاصبيت1400الوفرة

125,000.0005خاصارض4400الوفرة السكنية

125,000.0005خاصبيت2400الوفرة السكنية

295,000.0005خاصارض483_صباح االحمد البحرية

450,000.0005خاصارض598_صباح االحمد البحرية

230,000.0005خاصارض497_صباح االحمد البحرية

230,000.0005خاصارض497_صباح االحمد البحرية

530,000.0005خاصارض600_صباح االحمد البحرية

600,000.0005خاصارض537_صباح االحمد البحرية

160,000.0005خاصارض483_صباح االحمد البحرية

335,000.0005خاصارض731_صباح االحمد البحرية

270,000.0005خاصارض610_صباح االحمد البحرية

225,000.0005خاصارض495_صباح االحمد البحرية

280,000.0005خاصارض428_صباح االحمد البحرية

240,000.0005خاصارض478_صباح االحمد البحرية

293,000.0005خاصارض487_صباح االحمد البحرية

157,000.0005خاصارض400_صباح االحمد البحرية

285,000.0005خاصارض475_صباح االحمد البحرية

450,000.0005خاصارض460_صباح االحمد البحرية

320,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

330,000.0005خاصارض506_صباح االحمد البحرية

350,000.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

350,000.0005خاصارض538_صباح االحمد البحرية

350,000.0005خاصارض555_صباح االحمد البحرية

550,000.0005خاصبيت1203_صباح االحمد البحرية

550,000.0005خاصبيت1203_صباح االحمد البحرية



550,000.0005خاصبيت1208_صباح االحمد البحرية

526,000.0005خاصبيت450_صباح االحمد البحرية

80,000.0005تجاريمحل17.18_صباح االحمد البحرية

45,000.0005تجاريمحل32.63_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل41.727_صباح االحمد البحرية

45,000.0005تجاريمحل32.63_صباح االحمد البحرية

55,000.0005تجاريمحل41.823_صباح االحمد البحرية

55,000.0005تجاريمحل41.96_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل4061_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل41.11_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل40.77_صباح االحمد البحرية

430,000.0005خاصهيكل اسود516_صباح االحمد البحرية

295,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية

340,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية

365,000.0005خاصبيت2600صباح األحمد السكنية

255,000.0005خاصبيت3600صباح األحمد السكنية

245,000.0005خاصبيت3600صباح األحمد السكنية

410,000.0005خاصبيت3600صباح األحمد السكنية

205,000.0005خاصبيت8400علي صباح السالم

245,000.0005خاصبيت2400علي صباح السالم

565,000.0005خاصارض21000هدية

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

550,000.0006خاصبيت918هـ41الجهراء

5,856,093.3776تجاريمجمع تجاري93875الجهراء

240,000.0006خاصبيت2297.68العيون

350,000.0006خاصبيت2400سعد العبدهللا

282,000.0006خاصبيت4400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

1,160,000.0003استثماريبيت600الفروانية

872,756.5003استثماريبناية784الفروانية

907,125.0003استثماريبناية753خيطان

1,350,000.0006استثماريبناية1000الجهراء

250,000.0003خاصبيت300العارضية

3,500,000.0004خاصبيت4146.5المسيلة

250,000.0005خاصارض526صباح االحمد البحرية

                                                                                                                                                               

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 
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