
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

14200000( 1 )العاصمة

18700000( 2 )حولي 

10900000( 3 )الفروانية 

20300000( 4 )مبارك الكبير 

1801300000( 5 )االحمدي 

10000000( 6 )الجهراء 

2523400000المجموع

(ك. مليون د69.315.031/556 )عقار بمبلغ وقدره  (252)العقار الخاص 

(ك. مليون د21.222.700/000 )عقار بمبلغ وقدره  (34)العقار اإلستثماري 

العقـود المسجلـة

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

2021/5/27حتى/232021/5خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

300000( 1 )العاصمة

400000( 2 )حولي 

001000( 3 )الفروانية 

100000( 4 )مبارك الكبير 

800000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

1601000المجموع

(ك. مليون د5.493.000/000  )عقار بمبلغ وقدره  (16)العقار الخاص 

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

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1014020000000000العاصمـــة

1518570000000000حولــــــــــي

1510091000000000الفروانية

1820230000000000مبارك الكبير

1481806130000000000االحمدي

510000000000000الجهـــــراء

21125213341000000000المجموع

(225)بينما االسبوع الماضي  (286)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (61)  حيث إرتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (21)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع  المؤشر بواقع (41)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد إرتفع المؤشر بواقع  

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

عقار (0)اما عقار المعارض فقد استقر 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  """  

(2021/5/27الى 2021/5/23)الحالي االسبوع (2021/5/20م الى 2021/5/17)االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0300000000العاصمـــة

3410000000حولــــــــــي

2000010000الفروانية

1100000000مبارك الكبير

10800000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

161610010000المجموع
3210200

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

 .عقار (17)حيث استقر المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

 عقار (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع  (16)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد استقر المؤشر بواقع  

عقار(1)أما العقار التجارى فقد ارتفع 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  """  

(2021/5/27الى 2021/5/23)االسبوع الحالي (م2021/5/20م الى 2021/5/17من )االسبوع الماضي 



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
577,700.0001خاصبيت2375الدعية

500,000.0001خاصبيت2400الدعية

3,500,000.0001استثماريارض81050الشرق

140,000.0001استثماريشقة100.01_الشرق

265,000.0001خاصارض2375الصليبيخات

1,550,000.0001خاصبيت1750العديلية

960,000.0001خاصبيت1500الفيحاء

1,200,000.0001خاصبيت3750النزهة

750,000.0001خاصبيت4750اليرموك

285,000.0001خاصبيت6400جابر االحمد

820,000.0001خاصبيت2757.5عبدهللا السالم

500,000.0001خاصبيت1379.75عبدهللا السالم

530,000.0001خاصبيت3500غرناطة

870,000.0001خاصبيت5500كيفان

مشاع300,000.0061خاصبيت2217.667كيفان

800,000.0001خاصبيت4750كيفان

:-حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,800,000.0002خاصارض121541الجابرية

437,000.0002خاصبيت9600الجابرية

105,000.0002استثماريشقة100.52_الجابرية

420,000.0002خاصبيت4400الرميثية

480,000.0002خاصبيت8750الرميثية

440,000.0002خاصارض4375الزهراء

490,000.0002خاصبيت5425الزهراء

1,050,000.0002استثماريبناية30810السالمية  

950,000.0002استثماريبناية101786.5السالمية

900,000.0002استثماريبناية32804السالمية

1,350,000.0002استثماريبناية142786السالمية

98,000.0002استثماريشقة100.5_السالمية

70,000.0002استثماريشقة70.96_السالمية

520,000.0002خاصارض7400الصديق

405,000.0002خاصارض4375الصديق

400,000.0002خاصارض5375بيان

مشاع165,000.0002خاصبيت9125بيان

مشاع350,000.0002خاصبيت10270بيان

مرسى مزاد530,000.0002خاصبيت6750بيان

475,000.0002خاصبيت3400حطين

475,000.0002خاصبيت10500سلوى

415,000.0002خاصبيت10500سلوى

250,000.0002خاصبيت10375سلوى

900,000.0002خاصبيت2750مشرف

605,000.0002خاصبيت5750مشرف



:-الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
350,000.0003خاصبيت8510االندلس

265,000.0003خاصبيت1357الرابية

353,000.0003خاصبيت1400الرحاب

مشاع800,000.0003استثماريبناية14405.38الرقعي

240,000.0003خاصبيت11300العارضية

430,000.0003خاصبيت3600العمرية

1,100,000.0003استثماريبناية2900الفروانية

1,100,000.0003استثماريبناية2900الفروانية

1,100,000.0003استثماريبناية2900الفروانية
1,100,000.0003استثماريبناية13729+12الفروانية
2,200,000.0003استثماريبيت68983.5الفروانية
48,000.0003استثماريشقة84.77_الفروانية

700,000.0003استثماريارض15435جليب الشيوخ

209,000.0003خاصبيت10300خيطان

217,000.0003خاصبيت10300خيطان

223,000.0003خاصبيت10300خيطان

40,000.0003استثماريشقة60.009_خيطان

295,000.0003خاصبيت7400صباح الناصر

298,500.0003خاصبيت1400غرب عبدهللا مبارك

:-مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

370,000.0004خاصارض1400ابو فطيرة

650,000.0004خاصارض10750ابو فطيرة

480,000.0004خاصارض1400ابو فطيرة

333,000.0004خاصارض4375الفنيطيس
445,000.0004خاصارض3375الفنيطيس
438,000.0004خاصارض8400الفنيطيس

295,000.0004خاصبيت1400القرين

320,000.0004خاصبيت5400القرين

265,000.0004خاصبيت4400القرين

مشاع296,727.3004خاصبيت7329.697القصور

470,000.0004خاصارض5400المسايل

550,000.0004خاصارض1500المسايل

380,000.0004خاصارض2400المسايل

375,000.0004خاصارض3400المسايل

375,000.0004خاصارض3400المسايل

375,000.0004خاصارض3400المسايل

240,000.0004خاصبيت11300.125صباح السالم

115,000.0004استثماريشقة1109.818صباح السالم

116,500.0004استثماريشقة109.5_صباح السالم

110,000.0004استثماريشقة126.78_صباح السالم

135,000.0004خاصشقة9188.21صباح السالم

257,455.0004خاصبيت2400مبارك الكبير
380,000.0004خاصبيت5400مبارك الكبير

:-االحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
185,000.0005خاصبيت3251االحمدي



130,000.0005خاصارض2400الخيران السكنية

117,000.0005خاصارض2400الخيران السكنية

220,000.0005خاصبيت4357.5الدوحة

249,000.0005خاصارض439.5_الرقة

595,000.0005خاصارض1000_الرقة

595,000.0005خاصارض1000_الرقة

595,000.0005خاصارض1000_الرقة

595,000.0005خاصارض1000_الرقة

595,000.0005خاصارض1000_الرقة

595,000.0005خاصارض1000_الرقة

240,000.0005خاصارض440_الرقة

300,000.0005خاصارض400_الرقة

260,000.0005خاصبيت4400الرقة

290,000.0005خاصبيت1400الرقة

220,000.0005خاصبيت3377الصباحية

1,400,000.0005استثماريبناية22968الفحيحيل

297,000.0005خاصبيت119750الفحيحيل
مشاع260,000.0005خاصبيت452.499الفنطاس

41,000.0005استثماريشقة60.19_الفنطاس

89,000.0005استثماريشقة116.4_الفنطاس

290,000.0005خاصبيت7400المنقف

305,000.0005خاصبيت1375المنقف

40,000.0005استثماريشقة60أ_1المهبولة

41,500.0005استثماريشقة60.005أ1المهبولة

78,700.0005استثماريشقة114.65_المهبولة

75,000.0005استثماريشقة101.335_المهبولة

31,000.0005استثماريشقة52.355_المهبولة

44,000.0005استثماريشقة274.714المهبولة

39,000.0005خاصشقة473.615المهبولة

94,000.0005خاصارض2400الوفرة السكنية

150,000.0005خاصبيت3600الوفرة السكنية

143,000.0005خاصبيت1400الوفرة السكنية

295,000.0005خاصبيت6600الوفرة السكنية

2,500,000.0005استثماريارض1750توسعة شمالية بالفنطاس

65,000.0005استثماريشقة60.19_توسعة شمالية بالفنطاس

65,000.0005استثماريشقة60.19_توسعة شمالية بالفنطاس

60,000.0005استثماريشقة60.19_توسعة شمالية بالفنطاس

290,000.0005خاصبيت2392جابر العلي

298,000.0005خاصبيت4393.6جابر العلي

240,000.0005خاصارض490_صباح االحمد البحرية

216,000.0005خاصارض479_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصارض484_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصارض484_صباح االحمد البحرية

235,000.0005خاصارض643_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصارض484_صباح االحمد البحرية

205,000.0005خاصارض515_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصارض484_صباح االحمد البحرية

205,000.0005خاصارض515_صباح االحمد البحرية

205,000.0005خاصارض528_صباح االحمد البحرية

199,000.0005خاصارض495_صباح االحمد البحرية

199,000.0005خاصارض488_صباح االحمد البحرية

135,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

135,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

199,000.0005خاصارض488_صباح االحمد البحرية

199,000.0005خاصارض478_صباح االحمد البحرية

202,000.0005خاصارض470_صباح االحمد البحرية

245,000.0005خاصارض504_صباح االحمد البحرية

160,000.0005خاصارض550_صباح االحمد البحرية

230,000.0005خاصارض478_صباح االحمد البحرية



235,000.0005خاصارض643_صباح االحمد البحرية

135,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

135,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

315,000.0005خاصارض524_صباح االحمد البحرية

215,000.0005خاصارض528_صباح االحمد البحرية

500,000.0005خاصارض639_صباح االحمد البحرية

212,000.0005خاصارض559_صباح االحمد البحرية

212,000.0005خاصارض559_صباح االحمد البحرية

130,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

130,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

251,000.0005خاصارض500_صباح االحمد البحرية

290,000.0005خاصارض600_صباح االحمد البحرية

210,000.0005خاصارض515_صباح االحمد البحرية

215,000.0005خاصارض550_صباح االحمد البحرية

215,000.0005خاصارض532_صباح االحمد البحرية

600,000.0005خاصارض1650_صباح االحمد البحرية

290,000.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

250,000.0005خاصارض505_صباح االحمد البحرية

225,000.0005خاصارض474_صباح االحمد البحرية

215,000.0005خاصارض595_صباح االحمد البحرية

215,000.0005خاصارض595_صباح االحمد البحرية

172,000.0005خاصارض493_صباح االحمد البحرية

450,000.0005خاصارض1200_صباح االحمد البحرية

155,000.0005خاصارض605_صباح االحمد البحرية

225,000.0005خاصارض595_صباح االحمد البحرية

260,000.0005خاصارض650_صباح االحمد البحرية

167,000.0005خاصارض532_صباح االحمد البحرية

155,000.0005خاصارض500_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصارض440_صباح االحمد البحرية

212,000.0005خاصارض481_صباح االحمد البحرية

275,000.0005خاصارض480_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصارض495_صباح االحمد البحرية

230,000.0005خاصارض495_صباح االحمد البحرية

202,000.0005خاصارض440_صباح االحمد البحرية

215,000.0005خاصارض595_صباح االحمد البحرية

215,000.0005خاصارض550_صباح االحمد البحرية

205,000.0005خاصارض515_صباح االحمد البحرية

205,000.0005خاصارض482_صباح االحمد البحرية

205,000.0005خاصارض532_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصارض490_صباح االحمد البحرية

220,000.0005خاصارض562_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصارض490_صباح االحمد البحرية

135,000.0005خاصارض550_صباح االحمد البحرية

135,000.0005خاصارض550_صباح االحمد البحرية

130,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصارض470_صباح االحمد البحرية

210,000.0005خاصارض515_صباح االحمد البحرية

135,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

135,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

135,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

135,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

240,000.0005خاصارض431_صباح االحمد البحرية

135,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

145,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

135,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

150,000.0005خاصارض495_صباح االحمد البحرية

210,000.0005خاصارض489_صباح االحمد البحرية

210,000.0005خاصارض489_صباح االحمد البحرية

285,000.0005خاصارض590_صباح االحمد البحرية



220,000.0005خاصارض489_صباح االحمد البحرية

220,000.0005خاصارض489_صباح االحمد البحرية

150,000.0005خاصارض634_صباح االحمد البحرية

215,000.0005خاصارض489_صباح االحمد البحرية

145,000.0005خاصارض484_صباح االحمد البحرية

145,000.0005خاصارض484_صباح االحمد البحرية

145,000.0005خاصارض484_صباح االحمد البحرية

220,000.0005خاصارض478_صباح االحمد البحرية

285,000.0005خاصارض500_صباح االحمد البحرية

215,000.0005خاصارض595_صباح االحمد البحرية

96,654.0005خاصارض534_صباح االحمد البحرية

97,740.0005خاصارض540_صباح االحمد البحرية

49,693.5005خاصارض486_صباح االحمد البحرية

202,000.0005خاصارض479_صباح االحمد البحرية

50,204.7505خاصارض491_صباح االحمد البحرية

205,000.0005خاصارض472_صباح االحمد البحرية

185,000.0005خاصارض490_صباح االحمد البحرية

78,735.0005خاصارض435_صباح االحمد البحرية

202,000.0005خاصارض472_صباح االحمد البحرية

215,000.0005خاصارض481_صباح االحمد البحرية

325,000.0005خاصارض611_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصارض491_صباح االحمد البحرية

49,693.5005خاصارض486_صباح االحمد البحرية

135,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

220,000.0005خاصارض555_صباح االحمد البحرية

49,693.5005خاصارض486_صباح االحمد البحرية

96,654.0005خاصارض534_صباح االحمد البحرية

222,500.0005خاصارض955_صباح االحمد البحرية

55,215.0005خاصارض540_صباح االحمد البحرية

118,012.0005خاصارض952_صباح االحمد البحرية

230,000.0005خاصارض495_صباح االحمد البحرية

215,000.0005خاصارض481_صباح االحمد البحرية

135,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

135,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

160,000.0005خاصارض495_صباح االحمد البحرية

135,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

97,740.0005خاصارض540_صباح االحمد البحرية

218,000.0005خاصارض490_صباح االحمد البحرية

84,346.0005خاصارض466_صباح االحمد البحرية

220,000.0005خاصارض478_صباح االحمد البحرية

95,749.0005خاصارض529_صباح االحمد البحرية

49,693.5005خاصارض486_صباح االحمد البحرية

84,346.0005خاصارض466_صباح االحمد البحرية

163,400.0005خاصارض550_صباح االحمد البحرية

96,654.0005خاصارض534_صباح االحمد البحرية

97,740.0005خاصارض540_صباح االحمد البحرية

96,654.0005خاصارض534_صباح االحمد البحرية

300,000.0005خاصارض532_صباح االحمد البحرية

55,215.0005خاصارض540_صباح االحمد البحرية

49,693.5005خاصارض486_صباح االحمد البحرية

49,693.5005خاصارض486_صباح االحمد البحرية

82,174.0005خاصارض454_صباح االحمد البحرية

327,555.0005خاصارض640_صباح االحمد البحرية

95,749.0005خاصارض529_صباح االحمد البحرية

101,541.0005خاصارض561_صباح االحمد البحرية

49,693.5005خاصارض486_صباح االحمد البحرية

240,000.0005خاصارض479_صباح االحمد البحرية

95,749.0005خاصارض529_صباح االحمد البحرية

95,749.0005خاصارض529_صباح االحمد البحرية



102,084.0005خاصارض564_صباح االحمد البحرية

95,749.0005خاصارض529_صباح االحمد البحرية

95,749.0005خاصارض529_صباح االحمد البحرية

101,541.0005خاصارض561_صباح االحمد البحرية

84,346.0005خاصارض466_صباح االحمد البحرية

436,000.0005خاصبيت450_صباح االحمد البحرية

350,000.0005خاصبيت450_صباح االحمد البحرية

420,000.0005خاصبيت465_صباح االحمد البحرية

290,000.0005خاصبيت1600صباح االحمد السكنية

205,000.0005خاصبيت3600صباح االحمد السكنية

295,000.0005خاصبيت1600صباح االحمد السكنية

293,000.0005خاصبيت3600صباح االحمد السكنية

265,000.0005خاصبيت3400علي صباح السالم

190,000.0005خاصبيت4400علي صباح السالم

420,000.0005خاصبيت3600هدية

:-الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع78,750.0006خاصبيت31129.15الجهراء

200,000.0006خاصبيت2297.68العيون

مشاع87,500.0006خاصبيت399.75العيون

مرسى مزاد200,000.0006خاصبيت1400النسيم

285,000.0006خاصبيت3500النسيم

260,000.0006خاصبيت2400النسيم

مرسى مزاد178,000.0006خاصبيت2300الواحة

187,000.0006خاصبيت1300الواحة

580,000.0006خاصبيت2400جابر االحمد

295,000.0006خاصبيت1400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

2,500,000.0003تجاريارض1425جليب الشيوخ

760,000.0001خاصبيت1004.5السرة

550,000.0001خاصبيت437.5السرة

550,000.0001خاصبيت437.5السرة

480,000.0002خاصارض400الجابرية

500,000.0002خاصارض416.5الصديق

535,000.0002خاصارض416.5الصديق

250,000.0002خاصبيت375سلوى

300,000.0004خاصارض400الفنيطيس

260,000.0005خاصبيت392جابر العلي

155,000.0005خاصارض492صباح االحمد البحرية

155,000.0005خاصارض492صباح االحمد البحرية

283,000.0005خاصارض530صباح االحمد البحرية

250,000.0005خاصارض505صباح االحمد البحرية

155,000.0005خاصارض492صباح االحمد البحرية

155,000.0005خاصارض492صباح االحمد البحرية

155,000.0005خاصارض492صباح االحمد البحرية

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 
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