
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

11110000( 1 )العاصمة

16600000( 2 )حولي 

13100000( 3 )الفروانية 

11200010( 4 )مبارك الكبير 

65720000( 5 )االحمدي 

7000000( 6 )الجهراء 

1231730010المجموع

(ك. مليون د48.217.098/360 )عقار بمبلغ وقدره  (123)العقار الخاص 

(ك.  مليون د7.603.669/896)عقار بمبلغ وقدره  (17)العقار االستثماري 

(ك. مليون د1.418.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (3)عقار التجاري 

(ك.مليون د1.000.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)عقار الحرفي 

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

العقـود المسجلـة

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

2021/9/30حتى 2021/9/26خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيصناعيتجارياستثماريخاصالمحافظة

100000( 1 )العاصمة

100000( 2 )حولي 

020000( 3 )الفروانية 

100000( 4 )مبارك الكبير 

100000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

420000المجموع

(ك. مليون د1.589.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (4)العقار الخاص 

(ك. مليون د1.775.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (2)العقار االستثماري 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1711110100000000العاصمـــة

2016660000000000حولــــــــــي

1413610000100000الفروانية

22111920000000001مبارك الكبير

90651672200000000االحمدي

67000000000000الجهـــــراء

16912348172300100001المجموع

(220)بينما االسبوع الماضي  (144)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (76)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

 (31)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع (46)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

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

عقار (1)اما عقار المعارض فقد انخفض المؤشر بواقع 

عقار (0)اما العقار الساحلي فقد استقر  المؤشر بواقع 

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

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(2021/9/30الى 2021/9/26: من)الحالي االسبوع (2021/9/23الى 2021/9/19: من) االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

صناعيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1100000000العاصمـــة

0100000000حولــــــــــي

0002000000الفروانية

1100000000مبارك الكبير

2100000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

4402000000المجموع
804000

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

 .عقار (2)حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

 عقار (2)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع  (4)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقداستقرالمؤشر 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  """  
(2021/9/30الى 2021/9/26:من)االسبوع الحالي (2021/9/23الى 2021/9/19:من)االسبوع الماضي   



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

520,000.0001خاصبيت4506الدسمه

190,000.0001خاصبيت23357.5الدوحه

1,250,000.0001خاصارض31000الروضه

570,000.0001خاصبيت4500السره

مرسى مزاد1,750,000.0001خاصبيت13000الصليبيخات

480,000.0001خاصبيت6400الفيحاء

160,000.0001تجاريمحل945القبله

900,000.0001خاصبيت4752اليرموك

100,000.0001استثماريشقه100.08_بنيد القار

445,000.0001خاصبيت400_جابر االحمد

175,000.0001خاصشقه3353.85جابر االحمد

500,000.0001خاصبيت2400شمال غرب الصليبيخات

750,000.0001خاصبيت1617.5قرطبه

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

500,000.0002خاصبيت10504الجابريه

590,000.0002خاصبيت7370الجابريه

540,000.0002خاصارض5500الرميثيه

520,000.0002خاصبيت4400الرميثيه

510,000.0002خاصبيت6375الرميثيه

950,000.0002خاصبيت8750الزهراء

مشاع700,000.0002خاصبيت8461.4الزهراء

مرسى مزاد1,170,000.0002استثماريبنايه46824السالميه

1,120,000.0002استثماريبنايه148679السالميه

1,300,000.0002استثماريبنايه101780السالميه

475,000.0002خاصبيت12606السالميه  

95,000.0002استثماريشقه100.5_السالميه

650,000.0002خاصارض3500السالم

650,000.0002خاصارض3500السالم

680,000.0002خاصارض4500الصديق

714,634.6692خاصبيت2450الصديق

600,000.0002خاصبيت1400حطين

1,060,000.0002استثماريارض216750حولي

110,000.0002استثماريشقه143.56_حولي

550,000.0002خاصارض11516سلوى

900,000.0002خاصفيالتان متالصقتان2763.5سلوى

800,000.0002خاصبيت6750مشرف

:-محافظة الفروانيه

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

330,000.0003خاصبيت8500االندلس

301,000.0003خاصبيت5507االندلس

470,000.0003خاصبيت1400الرابيه



مرسى مزاد431,000.0003خاصبيت3500العارضيه

305,000.0003خاصبيت8300العارضيه

740,000.0003خاصبيت5750العمريه

958,069.8963استثماريارض70755الفروانيه

350,000.0003خاصبيت14400جليب الشيوخ

320,000.0003خاصبيت3300خيطان

310,000.0003خاصبيت8400عبدهللا المبارك

430,000.0003خاصبيت1400عبدهللا المبارك

310,000.0003خاصبيت1400غرب عبدهللا المبارك

540,000.0003خاصبيت4400غرب عبدهللا المبارك

320,000.0003خاصبيت7400غرب عبدهللا المبارك

-:محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

420,000.0004خاصارض4400ابوفطيره

445,000.0004خاصارض7400ابوفطيره

480,000.0004خاصارض2400ابوفطيره

450,000.0004خاصارض3400ابوفطيره

1,000,000.0004حرفيارض500_ابوفطيره الحرفيه

440,000.0004خاصارض1400الفنيطيس

480,000.0004خاصارض1487.5الفنيطيس

577,000.0004خاصبيت2400الفنيطيس

1,050,000.0004خاصبيت9822.5الفنيطيس

295,000.0004خاصبيت1400القصور

135,000.0004استثماريشقه2215المسيله

275,000.0004خاصبيت8300.125صباح السالم

265,000.0004خاصبيت11300.125صباح السالم

111,600.0004استثماريشقه1100صباح السالم

:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

170,000.0005خاصارض2400الخيران

160,000.0005خاصارض3400الخيران

140,000.0005خاصارض2400الخيران

157,000.0005خاصارض3400الخيران الجديده

153,000.0005خاصارض3400الخيران السكنيه

153,000.0005خاصارض2400الخيران السكنيه

168,000.0005خاصارض3400الخيران السكنيه

163,000.0005خاصارض2400الخيران السكنيه

160,000.0005خاصارض7400الخيران السكنيه

140,000.0005خاصارض2400الخيران السكنيه

293,000.0005خاصبيت1400الرقه

225,000.0005خاصبيت3375الصباحيه

232,000.0005خاصبيت3375الصباحيه

500,000.0005خاصبيت1608الصباحيه

169,000.0005خاصبيت2278.92الظهر

450,000.0005خاصبيت2400العقيله

317,047.7585خاصبيت1375العقيله

مرسى مزاد524,880.0005خاصارض2750الفحيحيل

855,000.0005خاصبيت11000الفحيحيل

45,000.0005استثماريشقه60.19_الفنطاس

46,000.0005استثماريشقه60.19_الفنطاس

1,060,000.0005استثماريبنايه54513.75المنقف

263,000.0005خاصبيت2328المنقف



51,000.0005استثماريشقه5474.95المنقف

77,000.0005استثماريشقه104.25_المهبوله

77,000.0005استثماريشقه6102.87المهبوله

88,000.0005استثماريشقه120.71_المهبوله

120,000.0005خاصارض2400الوفره السكنيه

145,000.0005خاصبيت2400الوفره السكنيه

137,000.0005خاصبيت2400الوفره السكنيه

210,000.0005خاصبيت7600الوفره السكنيه

230,000.0005خاصبيت3600الوفره السكنيه

340,000.0005خاصبيت6400جابر االحمد

370,000.0005خاصبيت4392جابر العلي

335,000.0005خاصبيت3392جابر العلي

260,000.0005خاصبيت1392جابر العلي

600,000.0005خاصبيت8400جابر العلي

285,000.0005خاصبيت6392جابر العلي

330,000.0005خاصبيت2392جابر العلي

1,350,000.0005تجاريارض1101_صباح االحمد البحريه

300,000.0005خاصارض507_صباح االحمد البحريه

205,000.0005خاصارض523_صباح االحمد البحريه

295,000.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

290,000.0005خاصارض465_صباح االحمد البحريه

327,000.0005خاصارض1265_صباح االحمد البحريه

160,000.0005خاصارض525_صباح االحمد البحريه

230,000.0005خاصارض499_صباح االحمد البحريه

225,000.0005خاصارض498_صباح االحمد البحريه

265,000.0005خاصارض483_صباح االحمد البحريه

200,000.0005خاصارض715_صباح االحمد البحريه

215,000.0005خاصارض428_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصارض480_صباح االحمد البحريه

300,000.0005خاصارض479_صباح االحمد البحريه

230,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

230,000.0005خاصارض508_صباح االحمد البحريه

189,000.0005خاصارض518_صباح االحمد البحريه

190,000.0005خاصارض407_صباح االحمد البحريه

317,000.0005خاصارض490_صباح االحمد البحريه

200,000.0005خاصارض518_صباح االحمد البحريه

190,000.0005خاصارض488_صباح االحمد البحريه

210,000.0005خاصارض525_صباح االحمد البحريه

200,000.0005خاصارض525_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصارض501_صباح االحمد البحريه

295,000.0005خاصارض503_صباح االحمد البحريه

300,000.0005خاصارض550_صباح االحمد البحريه

535,000.0005خاصبيت475_صباح االحمد البحريه

500,000.0005خاصبيت450_صباح االحمد البحريه

450,000.0005خاصبيت تحت االنشاء527_صباح االحمد البحريه

68,000.0005تجاريمحل16.44_صباح االحمد البحريه

290,000.0005خاصبيت600_صباح االحمد السكنيه

290,000.0005خاصبيت2600صباح االحمد السكنيه

295,000.0005خاصبيت2600صباح االحمد السكنيه

301,000.0005خاصبيت1600صباح االحمد السكنيه

280,000.0005خاصبيت1600صباح االحمد السكنيه

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

350,535.9336خاصبيت1600القصر

447,000.0006خاصبيت4500النسيم

210,000.0006خاصبيت3300الواحه



295,000.0006خاصبيت9400سعد العبدهللا

270,000.0006خاصبيت1400سعد العبدهللا

355,000.0006خاصبيت7400سعد العبدهللا

297,000.0006خاصبيت11400سعد العبدهللا



قسم التصوير

مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

430,000.0001خاصبيت400الدعيه

550,000.0002خاصبيت375مشرف

887,500.0003استثماريبنايه525.5خيطان

887,500.0003استثماريبنايه525.5خيطان

330,000.0004خاصارض400ابوفطيره

279,000.0005خاصبيت598الفحيحيل

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 
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