
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

14110000( 1 )العاصمة

15212000( 2 )حولي 

4120000( 3 )الفروانية 

21600010( 4 )مبارك الكبير 

821000000( 5 )االحمدي 

7000000( 6 )الجهراء 

1432042010المجموع

(ك. مليون د44.336.424/025 )عقار بمبلغ وقدره  (143)العقار الخاص 

(ك. مليون د6.654.945/864)عقار بمبلغ وقدره  (4)العقار التجاري 

(ك. مليون د5.078.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (2)عقار الشريط الساحلي 

(ك. مليون د1.125.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (1)العقار الحرفي 

(ك.مليون د14.739.565/000)عقار بمبلغ وقدره  (20)العقار اإلستثماري 

هذا ولم يشهد  عقار  المخازن اوالمعارض أي تحرك لهذا االسبوع

العقـود المسجلـة

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

2021/7/1حتى2021/6/27خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

200000( 1 )العاصمة

200000( 2 )حولي 

000000( 3 )الفروانية 

100000( 4 )مبارك الكبير 

600000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

1100000المجموع

(ك. مليون د3.267.050/000 )عقار بمبلغ وقدره  (11)العقار الخاص 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

3214010100000000العاصمـــة

2415520102000000حولــــــــــي

124110200000000الفروانية

1521160010000051مبارك الكبير

205826101000000000االحمدي

47000000000000الجهـــــراء

29214313201412000051المجموع

(312)بينما االسبوع الماضي  (170)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (142)  حيث إنخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

 (7)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع (149)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد إنخفض المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد ااستقر المؤشر بواقع  (3)أما العقارالتجاري فقد ارتفع المؤشر بواقع 

عقار (0)اما عقار المعارض فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار (1)اما العقار الساحلي فقد ارتفع المؤشر بواقع 

 (4)وأما العقار الحرفي فقد أنخفض المؤشر بواقع 
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مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  
(2021/7/1الى 2021/6/27:من )الحالي االسبوع (2021/6/24الى 2021/6/20: من )االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1200100000العاصمـــة

6200000000حولــــــــــي

3000000000الفروانية

8100000000مبارك الكبير

7600000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

251100100000المجموع
2200000

 (26)بينما االسبوع الماضي (11)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

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

 عقار (0)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع  (14)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقدانخفض المؤشر بواقع  

عقار(1)أما العقار التجارى فقد انخفض 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  """  
(2021/7/1الى 2021/6/27)االسبوع الحالي (2021/6/24الى 2021/6/20)االسبوع الماضي 



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

203,000.0001خاصبيت3357.5الدوحه

مشاع21,428.0581خاصبيت451.87الدوحه

880,000.0001خاصبيت61000السره

مشاع420,000.0001خاصبيت3375السره

850,000.0001خاصبيت4500الشاميه

600,000.0001خاصبيت3390الشاميه

1,150,000.0001خاصبيت81000القادسيه

مشاع19,342.1501تجاريدكان93.552القبله

800,000.0001خاصبيت2750المنصوريه

مشاع400,000.0001خاصبيت4375اليرموك

800,000.0001خاصبيت3402.97اليرموك

3,550,000.0001استثماريارض31768.9بنيد القار

320,000.0001خاصبيت1400جابر األحمد السكنيه

480,000.0001خاصبيت7400جابر األحمد السكنيه

200,000.0001خاصبيت21000عبدهللا السالم

610,000.0001خاصبيت1325كيفان

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

840,000.0002خاصارض21000الرميثيه

2,428,000.0002الشريط الساحليبيت1298_الرميثيه

2,650,000.0002الشريط الساحليبيت1225.5_الرميثيه

مرسى مزاد440,000.0002خاصبيت7750الرميثيه

مرسى مزاد435,000.0002خاصبيت6375الزهراء

1,850,000.0002استثماريبنايه180760السالميه

450,000.0002خاصبيت12606السالميه

مشاع32,142.8702خاصبيت22737.142السالميه  

3,075,000.0002استثماريعيادات طبيه38962السالميه

مشاع275,000.0002خاصارض3187.5السالم

570,000.0002خاصبيت4375السالم

800,000.0002خاصبيت2750الشعب

450,000.0002خاصبيت2500الشعب

630,000.0002خاصبيت2375الشهداء

290,000.0002خاصبيت11300بيان

630,000.0002خاصبيت2425حطين

2,000,000.0002تجاريمجمع214669حولي

مشاع382,000.0002خاصبيت11400.248سلوى

330,000.0002خاصبيت11396.5سلوى

560,000.0002خاصارض5375مشرف

:-محافظة الفروانيه

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

190,000.0003خاصبيت4301الفردوس

مرسى مزاد1,875,603.7143تجاريمبنى8440جليب الشيوخ



مرسى مزاد2,760,000.0003تجاريمبني7660جليب الشيوخ

1,511,000.0003استثماريتحت االنشاء91060خيطان

297,000.0003خاصبيت7400عبدهللا المبارك

298,500.0003خاصبيت4400غرب عبدهللا المبارك

297,000.0003خاصبيت3400غرب عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

343,000.0004خاصارض2400ابوفطيره

490,000.0004خاصبيت4416.5ابوفطيره

1,125,000.0004حرفيمحالت500_ابوفطيره

440,000.0004خاصارض8400الفنيطيس

275,000.0004خاصبيت1399.6القرين

400,000.0004خاصبيت3399القرين

250,000.0004خاصبيت3400القصور

460,000.0004خاصبيت7400القصور

380,000.0004خاصارض4400المسايل

640,000.0004خاصارض1500المسايل

345,000.0004خاصارض4400المسايل

510,000.0004خاصارض4450المسايل

345,000.0004خاصارض4400المسايل

365,000.0004خاصارض4400المسايل

365,000.0004خاصارض4400المسايل

365,000.0004خاصارض4400المسايل

485,000.0004خاصارض4400المسايل

345,000.0004خاصارض4400المسايل

170,000.0004استثماريشقه5210.73المسيله

مشاع30,714.2984خاصبيت629.785صباح السالم

172,000.0004استثماريشقه179.98_صباح السالم

121,440.0004استثماريشقه1110.05صباح السالم

110,625.0004استثماريشقه280صباح السالم

105,000.0004استثماريشقه280صباح السالم

122,500.0004استثماريشقه2100.5صباح السالم

330,000.0004خاصبيت5400علي صباح السالم

400,000.0004خاصبيت1400مبارك الكبير

249,853.0004خاصبيت8400مبارك الكبير

:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

35,000.0005استثماريشقه5142ابوحليفه

620,000.0005استثماريارض50580االحمدي

105,000.0005خاصارض3400الخيران

137,000.0005خاصارض2400الخيران

213,000.0005خاصبيت3400الخيران

135,000.0005خاصارض2400الخيران السكنيه

125,000.0005خاصارض2400الخيران السكنيه

125,000.0005خاصارض3400الخيران السكنيه

400,000.0005خاصارض500_الرقه

345,000.0005خاصارض500_الرقه

340,000.0005خاصارض500_الرقه

305,000.0005خاصارض400_الرقه

227,250.0005خاصبيت2400الرقه

290,000.0005خاصبنايه1600الصباحيه

200,000.0005خاصبيت3375الصباحيه



560,369.0005خاصارض4700العقيله

480,000.0005خاصبيت4450العقيله

300,000.0005خاصبيت4600الفحيحيل

350,000.0005استثماريشقه دوبليكس416.28_الفنطاس

220,000.0005خاصبيت43420الفنطاس الزراعيه

185,000.0005خاصارض2328.09المنقف

1,025,000.0005استثماريبنايه601.75أ/1المهبوله

850,000.0005استثماريبنايه500أ/2المهبوله

935,000.0005استثماريبنايه2580المهبوله

36,000.0005استثماريشقه60.336_المهبوله

39,000.0005استثماريشقه602.305أ-2المهبوله

31,000.0005استثماريشقه46.655_المهبوله

31,000.0005استثماريشقه47_المهبوله

100,000.0005خاصارض4400الوفره السكنيه

120,000.0005خاصارض4400الوفره السكنيه

90,000.0005خاصارض3400الوفره السكنيه

105,000.0005خاصارض2400الوفره السكنيه

155,000.0005خاصبيت6600الوفره السكنيه

257,000.0005خاصبيت3392جابر العلي

250,000.0005خاصارض400_شرق الرقه

170,000.0005خاصارض451_صباح األحمد البحريه

185,000.0005خاصارض640_صباح األحمد البحريه

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحريه

400,000.0005خاصارض714_صباح األحمد البحريه

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحريه

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحريه

400,000.0005خاصارض714_صباح األحمد البحريه

400,000.0005خاصارض714_صباح األحمد البحريه

252,000.0005خاصارض589_صباح األحمد البحريه

220,000.0005خاصارض440_صباح األحمد البحريه

157,000.0005خاصارض560.5_صباح األحمد البحريه

100,817.0005خاصارض557_صباح األحمد البحريه

92,491.0005خاصارض511_صباح األحمد البحريه

218,000.0005خاصارض470_صباح األحمد البحريه

260,000.0005خاصارض482_صباح األحمد البحريه

95,025.0005خاصارض525_صباح األحمد البحريه

95,025.0005خاصارض525_صباح األحمد البحريه

49,693.5005خاصارض486_صباح األحمد البحريه

55,726.2505خاصارض545_صباح األحمد البحريه

95,025.0005خاصارض525_صباح األحمد البحريه

111,134.0005خاصارض614_صباح األحمد البحريه

95,025.0005خاصارض525_صباح األحمد البحريه

98,464.0005خاصارض544_صباح األحمد البحريه

55,726.2505خاصارض545_صباح األحمد البحريه

49,693.5005خاصارض486_صباح األحمد البحريه

104,980.0005خاصارض580_صباح األحمد البحريه

96,000.0005خاصارض531_صباح األحمد البحريه

49,693.5005خاصارض486_صباح األحمد البحريه

49,693.5005خاصارض486_صباح األحمد البحريه

250,000.0005خاصارض489_صباح األحمد البحريه

240,000.0005خاصارض478_صباح األحمد البحريه

270,000.0005خاصارض494_صباح األحمد البحريه

260,000.0005خاصارض595_صباح األحمد البحريه

260,000.0005خاصارض474_صباح األحمد البحريه

225,000.0005خاصارض595_صباح األحمد البحريه

141,800.0005خاصارض640_صباح األحمد البحريه

355,000.0005خاصارض576_صباح األحمد البحريه

355,000.0005خاصارض576_صباح األحمد البحريه

300,000.0005خاصارض600_صباح األحمد البحريه

170,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحريه



135,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحريه

235,000.0005خاصارض478_صباح األحمد البحريه

550,000.0005خاصارض577_صباح األحمد البحريه

240,000.0005خاصارض478_صباح األحمد البحريه

175,000.0005خاصارض452_صباح األحمد البحريه

290,000.0005خاصارض479_صباح األحمد البحريه

160,000.0005خاصارض528_صباح األحمد البحريه

240,000.0005خاصارض478_صباح األحمد البحريه

250,000.0005خاصارض487_صباح األحمد البحريه

225,000.0005خاصارض532_صباح األحمد البحريه

260,000.0005خاصارض478_صباح األحمد البحريه

280,000.0005خاصبيت3600صباح األحمد البحريه

450,000.0005خاصبيت450_صباح األحمد البحريه

500,000.0005خاصبيت600_صباح األحمد البحريه

405,154.2995خاصبيت512_صباح األحمد البحريه

210,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنيه

290,000.0005خاصبيت2400فهد األحمد

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

180,000.0006خاصبيت2297.68العيون

224,000.0006خاصبيت4297العيون

390,000.0006خاصبيت2600القصر

300,000.0006خاصبيت3400القيروان

240,000.0006خاصبيت1400النسيم

290,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

320,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

600,000.0001خاصبيت390الشاميه

257,000.0001خاصبيت600الصليبيخات

281,250.0002خاصارض523حولي

228,000.0002خاصارض546حولي

450,000.0004خاصارض375ابوفطيره

124,000.0005خاصبيت400الوفره

160,000.0005خاصارض550صباح األحمد البحريه

320,000.0005خاصارض696صباح األحمد البحريه

141,800.0005خاصارض640صباح األحمد البحريه

155,000.0005خاصارض545صباح األحمد البحريه

550,000.0005خاصارض577صباح األحمد البحريه

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 
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