
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

20100000( 1 )العاصمة

23910000( 2 )حولي 

12400000( 3 )الفروانية 

10000000( 4 )مبارك الكبير 

461720000( 5 )االحمدي 

11000000( 6 )الجهراء 

1223130000المجموع

(ك. مليون د52.377.481/621 )عقار بمبلغ وقدره  (122)العقار الخاص 

(ك. مليون د21.525.715/283 )عقار بمبلغ وقدره  (31)العقار االستثماري 

(ك.مليون د4.375.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (3)عقار التجاري 

.هذا ولم يشهد عقارالحرفي او المخازن او التجاري او الشريط الساحلي او المعارض أي تحرك لهذا االسبوع

العقـود المسجلـة

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

2021/10/28حتى 2021/10/24خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيصناعيتجارياستثماريخاصالمحافظة

100000( 1 )العاصمة

000000( 2 )حولي 

200000( 3 )الفروانية 

000000( 4 )مبارك الكبير 

200000( 5 )االحمدي 

100000( 6 )الجهراء 

600000المجموع

(ك. مليون د2.040.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (6)العقار الخاص 

هذا ولم يشهد العقاراالستثماري او  التجاري والصناعي اوالمخازن او الحرفي او الشريط الساحلي أي تحرك لهذا االسبوع
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الوكاالت العقارية



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1320110000000000العاصمـــة

1423590100000000حولــــــــــي

1212340000000010الفروانية

1010200000000000مبارك الكبير

414610170200000000االحمدي

311000000000000الجهـــــراء

9312221310300000010المجموع

(115)بينما االسبوع الماضي  (156)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (41)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

 (10)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع (29)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقر 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 

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

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(2021/10/28إلى 2021/10/24:من)الحالي االسبوع ( 2021/10/20إلى 2021/10/17:من) االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

صناعيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1100000000العاصمـــة

0000000000حولــــــــــي

4210000000الفروانية

2000000000مبارك الكبير

3200000000األحمـــــدي

1100000000الجهـــــراء

11610000000المجموع
1210000

 (12)بينما االسبوع الماضي (6)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (6)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

 عقار (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع  (5)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  """  
(2021/10/28إلى 2021/10/24:من)االسبوع الحالي ( 2021/10/20إلى 2021/10/17:من)االسبوع الماضي   



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,250,000.0001خاصبيت31000الخالديه

850,000.0001خاصبيت31000الدعيه

مشاع583,333.0001خاصبيت4648.148الدعيه

237,195.0001خاصبيت4357.5الدوحه

580,000.0001خاصبيت5437.5السره

1,200,000.0001خاصارض21000الفيحاء

700,000.0001خاصبيت7487.5الفيحاء

700,000.0001خاصبيت2500الفيحاء

430,000.0001خاصبيت8400القادسيه

مشاع525,000.0001خاصبيت8362.5القادسيه

650,000.0001خاصارض1500المنصوريه

770,000.0001خاصبيت1750المنصوريه

1,450,000.0001استثماريبنايه1500بنيد القار

400,000.0001خاصبيت2400جابر األحمد السكنيه

305,000.0001خاصبيت5400جابر األحمد السكنيه

190,000.0001خاصشقه41000جابر األحمد السكنيه

175,000.0001خاصشقه349.161_جابر األحمد السكنيه

485,000.0001خاصبيت1400شمال غرب الصليبيخات

800,000.0001خاصبيت1750غرناطه

548,000.0001خاصبيت3600غرناطه

600,000.0001خاصبيت1480قرطبه

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

740,000.0002خاصبيت61000الجابريه

470,000.0002خاصبيت6405.5الجابريه

550,000.0002خاصبيت8422الزهراء  

610,000.0002خاصبيت8457الزهراء

1,200,000.0002استثماريبنايه184702السالميه

1,759,345.0002استثماريبنايه169858السالميه

1,105,000.0002استثماريبنايه143845السالميه

1,600,000.0002استثماريبنايه190788السالميه

4,305,000.0002تجاريبنايه906_السالميه

مشاع72,857.1212خاصبيت22774.285السالميه

550,000.0002خاصبيت227400السالميه

مرسى مزاد700,000.0002خاصبيت121000السالميه

78,000.0002استثماريشقه79.44_السالميه

101,000.0002استثماريشقه100.43_السالميه

822,500.0002خاصبيت6493السالم

822,500.0002خاصبيت6478.5السالم

675,000.0002خاصبيت5500السالم

105,000.0002استثماريشقه146_الشعب

590,000.0002خاصبيت2399.32الشهداء

675,000.0002خاصارض3400الصديق

675,000.0002خاصارض3400الصديق

550,000.0002خاصارض3600الصديق

550,000.0002خاصارض3600الصديق



900,000.0002خاصبيت6375الصديق

2,100,000.0002استثماريبنايه79964الفروانيه

1,620,000.0002استثماريبنايه35769حولي

مشاع580,000.0002خاصبيت7880سلوى

670,000.0002خاصبيت4840سلوى

715,000.0002خاصبيت12500سلوى

770,000.0002خاصبيت3375مبارك العبدهللا

900,000.0002خاصبيت3490مبارك العبدهللا

مشاع367,500.0002خاصارض3375مشرف

880,000.0002خاصبيت41000مشرف

:-محافظة الفروانيه

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

650,000.0003خاصبيت3400اشبيليه

650,000.0003خاصبيت3400اشبيليه

370,000.0003خاصبيت8500االندلس

310,612.5003خاصبيت13400االندلس

370,000.0003خاصبيت4500االندلس

720,000.0003خاصبيت6502.5االندلس

226,000.0003خاصبيت1357الرابيه

187,000.0003خاصبيت8301الفردوس

195,000.0003خاصبيت8301الفردوس

950,000.0003استثماريارض68762.5الفروانيه

860,000.0003استثماريبنايه15487.5جليب الشيوخ

1,130,000.0003استثماريبنايه6840خيطان

1,600,000.0003استثماريبنايه28750خيطان

270,000.0003خاصبيت2500صباح الناصر

410,000.0003خاصبيت6400غرب عبدهللا المبارك

400,000.0003خاصبيت6400غرب عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

350,000.0004خاصارض4375ابوفطيره

550,000.0004خاصبيت2400العدان

540,000.0004خاصبيت6400الفنيطيس

540,000.0004خاصبيت6400الفنيطيس

298,000.0004خاصبيت4400القرين

295,000.0004خاصبيت2400القرين

400,000.0004خاصارض3400المسايل

400,000.0004خاصارض3400المسايل

925,000.0004خاصبيت1500المسايل

380,000.0004خاصبيت6417.9صباح السالم

:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

170,000.0005خاصارض3400الخيران السكنيه

145,000.0005خاصارض7400الخيران السكنيه

140,000.0005خاصارض3400الخيران السكنيه

125,000.0005خاصبيت3400الخيران السكنيه

250,000.0005خاصبيت2400الرقه

250,000.0005خاصبيت2400الرقه



280,000.0005خاصبيت2400الرقه

305,000.0005خاصبيت3375الصباحيه

320,000.0005خاصبيت1600الصباحيه

200,000.0005خاصبيت5278.92الظهر

235,000.0005خاصبيت3278الظهر

390,000.0005خاصارض1375العقيله

870,000.0005خاصبيت3770العقيله

200,000.0005خاصارض117375الفحيحيل

1,100,000.0005استثماريبنايه56891الفحيحيل

49,000.0005استثماريشقه60.19_الفنطاس

46,000.0005استثماريشقه60.19_الفنطاس

45,000.0005استثماريشقه60.19_الفنطاس

82,500.0005استثماريشقه1115الفنطاس

75,000.0005استثماريشقه100.882_الفنطاس

110,000.0005خاصشقه134.92_الفنطاس

200,000.0005استثماريشقه دوبليكس207.64_الفنطاس

1,200,000.0005استثماريبنايه55800المنقف

2,281,370.2835استثماريبنايه56880المنقف

325,000.0005خاصبيت4400المنقف

36,500.0005استثماريشقه60أ-1المهبوله

31,000.0005استثماريشقه51.785_المهبوله

149,000.0005استثماريشقه262.48_المهبوله

380,000.0005استثماريشقه71.263_المهبوله

34,000.0005استثماريشقه47.165_المهبوله

44,000.0005استثماريشقه460.76المهبوله

80,000.0005استثماريشقه100.76أ/1المهبوله

34,000.0005استثماريشقه47_المهبوله

238,000.0005خاصبيت7600الوفره السكنيه

291,000.0005خاصبيت1393.6جابر العلي

360,000.0005خاصبيت6392جابر العلي

مشاع240,000.0005خاصبيت6313.6جابر العلي

310,000.0005خاصبيت13جابر العلي

315,000.0005خاصارض540_صباح األحمد البحريه

360,000.0005خاصارض675_صباح األحمد البحريه

235,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

220,000.0005خاصارض454_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض483_صباح األحمد البحريه

285,000.0005خاصارض495_صباح األحمد البحريه

280,000.0005خاصارض483_صباح األحمد البحريه

207,000.0005خاصارض407_صباح األحمد البحريه

334,684.0005خاصارض688_صباح األحمد البحريه

445,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

155,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحريه

170,000.0005خاصارض715_صباح األحمد البحريه

200,000.0005خاصارض640_صباح األحمد البحريه

283,000.0005خاصارض498_صباح األحمد البحريه

283,000.0005خاصارض498_صباح األحمد البحريه

300,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

445,000.0005خاصارض626_صباح األحمد البحريه

445,000.0005خاصبيت580_صباح األحمد البحريه

300,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد البحريه

340,000.0005خاصبيت696_صباح األحمد البحريه

400,000.0005خاصبيت485_صباح األحمد البحريه

491,800.0005خاصبيت543_صباح األحمد البحريه

35,000.0005تجاريمحل17.42_صباح األحمد البحريه

35,000.0005تجاريمحل20.78_صباح األحمد البحريه

290,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنيه

220,000.0005خاصبيت3600صباح األحمد السكنيه

295,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنيه



:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

205,000.0006خاصبيت1297.68العيون

210,000.0006خاصبيت4297.68العيون

213,000.0006خاصبيت2297.68العيون

185,000.0006خاصبيت1300الواحه

265,000.0006خاصبيت3300الواحه

182,000.0006خاصبيت1300الواحه

290,000.0006خاصبيت7400سعد العبدهللا

288,500.0006خاصبيت1400سعد العبدهللا

325,000.0006خاصبيت9400سعد العبدهللا

420,000.0006خاصبيت9400سعد العبدهللا

260,000.0006خاصبيت10400سعد العبدهللا



قسم التصوير

مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

450,000.0001خاصبيت375القادسيه

370,000.0003خاصبيت500االندلس

225,000.0003خاصبيت300العارضيه

120,000.0005خاصارض400الوفره السكنيه

545,000.0005خاصارض550صباح األحمد البحريه

330,000.0006خاصبيت400سعد العبدهللا

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2021أكتوبر 28-أكتوبر  24



                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                               


