
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

18400000( 1 )العاصمة

18920000( 2 )حولي 

22100001( 3 )الفروانية 

17300000( 4 )مبارك الكبير 

139610000( 5 )االحمدي 

6000000( 6 )الجهراء 

2202330001المجموع

(ك.مليون د70.945.041/666 )عقار بمبلغ وقدره  (220)العقار الخاص 

(ك. مليون د12.867.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (23)العقار االستثماري 

(ك. مليون د7.405.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (3)عقار التجاري 

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

.هذا ولم يشهد عقارالحرفي اوالمعارض او الساحلي أي تحرك لهذا االسبوع

العقـود المسجلـة

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

2021/8/26حتى 2021/8/22خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيصناعيتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

000000( 2 )حولي 

000000( 3 )الفروانية 

000000( 4 )مبارك الكبير 

700000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

700000المجموع

(ك. مليون د1.403.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (7)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

1918040000000000العاصمـــة

1718990200000000حولــــــــــي

1122310000000110الفروانية

1217130000000060مبارك الكبير

204139660100000000االحمدي

86000000000000الجهـــــراء

27122019230300000170المجموع

(297)بينما االسبوع الماضي  (247)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (50)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

 (4)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع (51)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

عقار  (1)وأما المخازن فقد ارتفع المؤشر بواقع  (3)أما العقارالتجاري فقد ارتفع المؤشر بواقع 

عقار (0)اما عقار المعارض فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار (0)اما العقار الساحلي فقد استقر المؤشر بواقع 

 (7)وأما العقار الحرفي فقد انخفض المؤشر بواقع 
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مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  
(2021/8/26الى 2021/8/22:من)الحالي االسبوع (2021/8/19الى 2021/8/15:من) االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

صناعيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0000000000العاصمـــة

0000000000حولــــــــــي

0000000000الفروانية

1000000000مبارك الكبير

18700000000األحمـــــدي

1000000000الجهـــــراء

20700000000المجموع
1400000

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

 .عقار (13)حيث انخفض لمؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

 عقار (0)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع  (13)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقدانخفض 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 
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مشتل

مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول الوكاالت العقارية

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  
(2021/8/26الى 2021/8/22)االسبوع الحالي (2021/8/19الى 2021/8/15) االسبوع الماضي   



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

465,000.0001خاصبيت4506الدسمه

مشاع300,000.0001خاصبيت5243.75الدسمه

290,000.0001خاصبيت1357.5الدوحه 

330,000.0001خاصبيت2357.5الدوحه السكنيه

مشاع640,624.0951خاصبيت3640.62الروضه

750,000.0001خاصبيت3482السره

1,100,000.0001خاصبيت2750السره

290,000.0001خاصارض2375الصليبيخات

145,000.0001خاصبيت2300الصليبيخات

560,000.0001خاصبيت6500القادسيه

2,300,000.0001خاصبيت11000النزهه

2,000,000.0001استثماريبنايه21075بنيد القار

2,950,000.0001استثماريبنايه11000بنيد القار

100,000.0001استثماريشقه91.32_بنيد القار

118,000.0001استثماريشقه101_بنيد القار

370,000.0001خاصبيت2400جابر االحمد السكنيه

350,000.0001خاصبيت2400جابر االحمد السكنيه

190,000.0001خاصشقه353.85_جابر االحمد السكنيه

مشاع465,753.5711خاصبيت3273.97عبدهللا السالم

1,100,000.0001خاصبيت4750عبدهللا السالم

800,000.0001خاصبيت2591.5قرطبه

870,000.0001خاصبيت4487.5كيفان

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

185,000.0002خاصشقه8146 الشعب البحري

مرسى مزاد420,000.0002خاصبيت8500الجابريه  

550,000.0002خاصبيت7480الجابريه

720,000.0002خاصبيت11833الجابريه

120,000.0002استثماريشقه102_الجابريه

143,000.0002استثماريشقه150.08_الجابريه

510,000.0002خاصبيت1750الرميثيه

895,000.0002خاصبيت91000الرميثيه

850,000.0002خاصبيت11000الرميثيه

435,000.0002خاصبيت6400الزهراء

527,000.0002خاصبيت8423الزهراء

1,753,000.0002استثماريبنايه601057السالميه

1,753,000.0002استثماريبنايه601027السالميه

60,000.0002استثماريشقه60.35_السالميه

585,000.0002خاصبيت4375السالم

515,000.0002خاصارض7500الصديق

515,000.0002خاصارض7500الصديق

500,000.0002خاصارض3375الصديق

500,000.0002خاصارض3375الصديق

589,254.0002خاصبيت6375الصديق

327,000.0002خاصبيت12300بيان

557,000.0002خاصبيت4750بيان



مشاع46,000.0002استثماريبنايه15612.125حولي

4,480,000.0002تجاريبنايه69796حولي

110,000.0002استثماريشقه100.654_حولي

53,000.0002استثماريشقه65.67_حولي

53,000.0002استثماريشقه65.67_حولي

2,875,000.0002تجاريمجمع135524حولي

470,000.0002خاصبيت1750سلوى

:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

465,000.0003خاصبيت4375اشبيليه

395,000.0003خاصبيت5500االندلس

340,000.0003خاصبيت6500االندلس

290,000.0003خاصبيت5500االندلس

360,000.0003خاصبيت1400الرحاب

4,000,000.0003مخازنارض22000العارضيه

258,000.0003خاصبيت10300العارضيه

800,000.0003خاصبيت1750العارضيه

مشاع106,688.0003خاصبيت6100.02العارضيه

256,000.0003خاصبيت11300العارضيه

700,000.0003خاصبيت31000العمريه

460,000.0003خاصبيت3600العمريه

200,000.0003خاصبيت7301الفردوس

194,000.0003خاصبيت2301الفردوس

250,000.0003خاصبيت8301الفردوس

250,000.0003خاصبيت2301الفردوس

190,000.0003خاصبيت6301الفردوس

950,000.0003استثماريارض4750خيطان

230,000.0003خاصبيت10300خيطان

395,000.0003خاصبيت4400عبدهللا المبارك

315,000.0003خاصبيت5400غرب عبدهللا المبارك

425,000.0003خاصبيت6400غرب عبدهللا المبارك

320,000.0003خاصبيت2400غرب عبدهللا المبارك

463,000.0003خاصبيت4400غرب عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

415,000.0004خاصارض2400ابوفطيره

340,000.0004خاصارض7400ابوفطيره

340,000.0004خاصارض7400ابوفطيره

420,000.0004خاصارض8400ابوفطيره

570,000.0004خاصبيت3437.5ابوفطيره

360,000.0004خاصبيت1400ابوفطيره

450,000.0004خاصبيت8400الفنيطيس

430,000.0004خاصبيت8400الفنيطيس

350,000.0004خاصبيت4400القرين

160,000.0004خاصارض3400القصور

348,000.0004خاصبيت3400القصور

495,000.0004خاصارض5400المسايل

144,500.0004خاصشقه6215المسيله

850,000.0004خاصارض41250صباح السالم

260,000.0004خاصارض10417.9صباح السالم

340,000.0004خاصارض4418صباح السالم

85,000.0004استثماريشقه1103.85صباح السالم



120,000.0004استثماريشقه1110.05صباح السالم

117,000.0004استثماريشقه3103.68صباح السالم

مرسى مزاد341,000.0004خاصبيت4400مبارك الكبير

:-محافظة االحمدي

800,000.0005استثماريبنايه9578ابوحليفه

151,000.0005خاصارض2400الخيران 

153,000.0005خاصارض7400الخيران السكنيه

147,000.0005خاصارض2400الخيران السكنيه

130,000.0005خاصارض7400الخيران السكنيه

129,000.0005خاصارض3400الخيران السكنيه

180,000.0005خاصارض7400الخيران السكنيه

150,000.0005خاصارض3400الخيران السكنيه

133,000.0005خاصارض2400الخيران السكنيه

153,000.0005خاصارض2400الخيران السكنيه

273,000.0005خاصبيت1400الرقه

مشاع232,222.0005خاصبيت1366.66الصباحيه

مرسى مزاد447,000.0005خاصبيت4600الصباحيه

مشاع300,000.0005خاصبيت1514.06الصباحيه

199,000.0005خاصبيت5278الظهر

170,000.0005خاصبيت4278.92الظهر

165,000.0005خاصبيت2278.92الظهر

157,000.0005خاصبيت2278الظهر

430,000.0005خاصبيت3459العقيله

1,300,000.0005استثماريبنايه33748الفحيحيل

500,000.0005خاصبنايه321000الفنطاس

322,000.0005خاصبيت1400المنقف

295,000.0005خاصبيت6400المنقف

220,000.0005خاصبيت2328المنقف

74,000.0005استثماريشقه101.76_المهبوله

43,000.0005استثماريشقه560.49المهبوله

44,000.0005استثماريشقه72_المهبوله

75,000.0005استثماريشقه6104.17المهبوله

210,000.0005خاصبيت7600الوفره السكنيه

140,000.0005خاصبيت1400الوفره السكنيه

252,000.0005خاصبيت1393.6جابر العلي

155,000.0005خاصارض486_صباح االحمد البحريه

155,000.0005خاصارض486_صباح االحمد البحريه

155,000.0005خاصارض486_صباح االحمد البحريه

155,000.0005خاصارض486_صباح االحمد البحريه

155,000.0005خاصارض486_صباح االحمد البحريه

310,000.0005خاصارض500_صباح االحمد البحريه

230,000.0005خاصارض465_صباح االحمد البحريه

230,000.0005خاصارض465_صباح االحمد البحريه

230,000.0005خاصارض465_صباح االحمد البحريه

235,000.0005خاصارض465_صباح االحمد البحريه

230,000.0005خاصارض465_صباح االحمد البحريه

235,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

165,000.0005خاصارض488_صباح االحمد البحريه

175,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصارض553_صباح االحمد البحريه

165,000.0005خاصارض488_صباح االحمد البحريه

255,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

360,000.0005خاصارض564_صباح االحمد البحريه

185,000.0005خاصارض525_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصارض610_صباح االحمد البحريه



285,000.0005خاصارض644_صباح االحمد البحريه

285,000.0005خاصارض644_صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507_صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507_صباح االحمد البحريه

210,000.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

260,000.0005خاصارض507_صباح االحمد البحريه

240,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

280,000.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

200,000.0005خاصارض1054_صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

230,000.0005خاصارض501_صباح االحمد البحريه

225,000.0005خاصارض465_صباح االحمد البحريه

183,000.0005خاصارض480_صباح االحمد البحريه

300,000.0005خاصارض534_صباح االحمد البحريه

245,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

155,000.0005خاصارض512_صباح االحمد البحريه

260,000.0005خاصارض466_صباح االحمد البحريه

155,000.0005خاصارض512_صباح االحمد البحريه

260,000.0005خاصارض466_صباح االحمد البحريه

155,000.0005خاصارض512_صباح االحمد البحريه

260,000.0005خاصارض466_صباح االحمد البحريه

155,000.0005خاصارض512_صباح االحمد البحريه

260,000.0005خاصارض466_صباح االحمد البحريه

160,000.0005خاصارض512_صباح االحمد البحريه

260,000.0005خاصارض466_صباح االحمد البحريه

260,000.0005خاصارض466_صباح االحمد البحريه

260,000.0005خاصارض466_صباح االحمد البحريه

260,000.0005خاصارض466_صباح االحمد البحريه

260,000.0005خاصارض466_صباح االحمد البحريه

260,000.0005خاصارض466_صباح االحمد البحريه

260,000.0005خاصارض466_صباح االحمد البحريه

260,000.0005خاصارض466_صباح االحمد البحريه

230,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

195,000.0005خاصارض512_صباح االحمد البحريه

305,000.0005خاصارض498_صباح االحمد البحريه

260,000.0005خاصارض484_صباح االحمد البحريه

280,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

335,000.0005خاصارض601_صباح االحمد البحريه

190,000.0005خاصارض528_صباح االحمد البحريه

285,000.0005خاصارض509_صباح االحمد البحريه

280,000.0005خاصارض529_صباح االحمد البحريه

265,000.0005خاصارض483_صباح االحمد البحريه

297,000.0005خاصارض529_صباح االحمد البحريه

280,000.0005خاصارض507_صباح االحمد البحريه

285,000.0005خاصارض484_صباح االحمد البحريه

180,000.0005خاصارض486_صباح االحمد البحريه

180,000.0005خاصارض486_صباح االحمد البحريه

185,000.0005خاصارض486_صباح االحمد البحريه

430,000.0005خاصارض480_صباح االحمد البحريه

265,000.0005خاصارض610_صباح االحمد البحريه

225,000.0005خاصارض475_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصارض610_صباح االحمد البحريه

235,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

165,000.0005خاصارض525_صباح االحمد البحريه

295,000.0005خاصارض693_صباح االحمد البحريه

295,000.0005خاصارض693_صباح االحمد البحريه

340,000.0005خاصارض522_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصارض1520_صباح االحمد البحريه

295,000.0005خاصارض693_صباح االحمد البحريه

295,000.0005خاصارض693_صباح االحمد البحريه



295,000.0005خاصارض693_صباح االحمد البحريه

180,000.0005خاصارض525_صباح االحمد البحريه

295,000.0005خاصارض693_صباح االحمد البحريه

295,000.0005خاصارض693_صباح االحمد البحريه

295,000.0005خاصارض693_صباح االحمد البحريه

225,000.0005خاصارض508_صباح االحمد البحريه

215,000.0005خاصارض471_صباح االحمد البحريه

250,000.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

250,000.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

245,000.0005خاصارض514_صباح االحمد البحريه

340,000.0005خاصارض1200_صباح االحمد البحريه

50,000.0005تجاريمحل33.411_صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصبيت2600صباح االحمد السكنيه

320,000.0005خاصارض580_صباح األحمد البحريه

310,000.0005خاصارض540_صباح األحمد البحريه

240,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

285,000.0005خاصارض644_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض475_صباح األحمد البحريه

265,000.0005خاصارض483_صباح األحمد البحريه

265,000.0005خاصارض483_صباح األحمد البحريه

265,000.0005خاصارض483_صباح األحمد البحريه

300,000.0005خاصارض627_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

385,000.0005خاصارض546_صباح األحمد البحريه

260,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

215,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

255,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

325,000.0005خاصارض464_صباح األحمد البحريه

225,000.0005خاصارض508_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

245,000.0005خاصارض489_صباح األحمد البحريه

250,000.0005خاصارض510_صباح األحمد البحريه

245,000.0005خاصبيت6400علي صباح السالم

325,000.0005خاصبيت2400فهد األحمد

305,000.0005خاصبيت4750هديه

:-محافظة الجهراء

340,000.0006خاصبيت1600القصر

264,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

310,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

295,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

240,000.0006خاصبيت10400سعد العبدهللا

300,000.0006خاصبيت6400سعد العبدهللا



قسم التصوير

مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

155,000.0005خاصارض400الخيران

150,000.0005خاصارض400الخيران السكنيه

158,000.0005خاصارض400الخيران السكنيه

160,000.0005خاصارض400الخيران السكنيه

195,000.0005خاصبيت278.92الظهر

290,000.0005خاصارض460صباح األحمد البحريه

295,000.0005خاصبيت600صباح األحمد السكنيه

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 
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