
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

16230000( 1 )العاصمة

21900000( 2 )حولي 

18000012( 3 )الفروانية 

18400000( 4 )مبارك الكبير 

116800000( 5 )االحمدي 

2000000( 6 )الجهراء 

1912330012المجموع

(ك. مليون د63.294.022/616)عقار بمبلغ وقدره  (191)العقار الخاص 

(ك. مليون د22.374.500/000)عقار بمبلغ وقدره  (23)العقار االستثماري 

(ك. مليون د6.900.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (3)عقار التجاري 

(ك. الف د950.000.000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)عقار الحرفي 

(ك. مليون د3.400.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (2)عقار المخازن

.هذا ولم يشهد عقارالمعارض او الساحلي أي تحرك لهذا االسبوع

العقـود المسجلـة

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

2021/9/2حتى 2021/8/29خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيصناعيتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

100000( 2 )حولي 

100000( 3 )الفروانية 

000000( 4 )مبارك الكبير 

300000( 5 )االحمدي 

100000( 6 )الجهراء 

600000المجموع

(ك. مليون د1.788.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (6)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

1816420300000000العاصمـــة

1821992000000000حولــــــــــي

2218100000001201الفروانية

1718340000000000مبارك الكبير

139116681000000000االحمدي

62000000000000الجهـــــراء

22019123233300001201المجموع

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

 .عقار (27)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

 (23)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد استقرالمؤشر بواقع (29)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

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

عقار ()اما عقار المعارض فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار ()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  """  

(2021/9/2الى 2021/8/29:من)الحالي االسبوع (2021/8/26الى 2021/8/22:من) االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

صناعيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0000000000العاصمـــة

0100000000حولــــــــــي

0100000000الفروانية

0300000000مبارك الكبير

7000000000األحمـــــدي

0100000000الجهـــــراء

7600000000المجموع
1200000

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

 .عقار (1)حيث انخفض لمؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

 عقار ()عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع  ()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  """  
(2021/9/2الى 2021/8/29:من)االسبوع الحالي (2021/8/26الى 2021/8/22: من)االسبوع الماضي   



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مرسى مزاد316,000.0001خاصبيت3325الدسمة

مرسى مزاد282,000.0001خاصبيت2250الدسمة

510,000.0001خاصبيت2400الدعية

215,540.0001خاصبيت4357.5الدوحة

720,000.0001خاصبيت3750السرة

750,000.0001خاصبيت6840السرة

1,500,000.0001خاصبيت1500الشامية

8,000,000.0001إستثماريبناية71000الشرق

6,000,000.0001تجاريبناية6677الشرق

190,000.0001خاصبيت2300الصليبيخات

270,000.0001خاصبيت2300الصليبيخات

450,000.0001تجاريدكان238.25القبلة

450,000.0001تجاريدكان238.25القبلة

مشاع650,000.0001خاصبيت3375النزهة

1,575,000.0001إستثماريبناية1488بنيدالقار

375,000.0001خاصبيت2400جابر األحمد السكنية

500,000.0001خاصبيت7400جابر األحمد السكنية

158,000.0001خاصشقة349.161_جابر األحمد السكنية

440,000.0001خاصبيت1400جابراألحمد السكنية

1,600,000.0001خاصبيت2750عبدهللا السالم

840,000.0001خاصبيت1617.5قرطبة

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

670,000.0002خاصبيت10640الجابرية

105,000.0002إستثماريشقة102.26_الجابرية

325,000.0002خاصارض10375الرميثية  

520,000.0002خاصبيت6750الرميثية

680,000.0002خاصبيت5750الرميثية

325,000.0002خاصبيت12750الرميثية

750,000.0002خاصبيت31000الرميثية

705,319.9132خاصبيت5750الرميثية

1,550,000.0002إستثماريبناية211029السالمية

930,000.0002إستثماريبناية199584السالمية

1,640,000.0002إستثماريبناية209869السالمية

مشاع20,835.0002خاصبيت6420.833السالمية

525,000.0002خاصبيت227520السالمية

660,000.0002خاصبيت121000السالمية

مشاع41,666.6502خاصبناية131.249السالم

570,000.0002خاصبيت7500السالم

2,350,000.0002إستثماريبناية81009الشعب

3,000,000.0002إستثماريبناية8863الشعب

84,000.0002إستثماريشقة77.36_الشعب البحري

605,000.0002خاصبيت1400الشهداء

560,000.0002خاصارض4500الصديق

500,000.0002خاصارض6400الصديق

540,000.0002خاصارض3400حطين



1,500,000.0002إستثماريبناية51864حولي

51,500.0002إستثماريشقة73.457_حولي

400,000.0002خاصبناية6500سلوى

440,000.0002خاصبيت5750سلوى

412,000.0002خاصبيت1487.5سلوى

450,000.0002خاصارض5375مشرف

500,000.0002خاصارض5375مشرف

:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

330,000.0003خاصبيت6500األندلس

510,000.0003خاصبيت11500األندلس

345,428.7173خاصبيت4500األندلس

365,000.0003خاصبيت9500األندلس

مرسى مزاد265,000.0003خاصبيت9300العارضية

مشاع16,770.7953خاصبيت721.874العارضية

260,000.0003خاصبيت11300العارضية

1,700,000.0003مخازنقسيمة تخزينية21000العارضية الحرفية

950,000.0003حرفيقسيمة حرفية4250العارضية الحرفية

1,700,000.0003مخازنقسيمة تخزينية21000العارضية مخازن

600,000.0003خاصبيت1600العمرية

167,000.0003خاصبيت5301الفردوس

342,000.0003خاصبيت2400النهضة

225,000.0003خاصبيت14400جليب الشيوخ

275,000.0003خاصبيت10300خيطان

225,000.0003خاصبيت10300خيطان

مشاع16,666.6663خاصبيت520.833خيطان

300,000.0003خاصبيت6600صباح الناصر

310,000.0003خاصبيت5400غرب عبدهللا المبارك

500,000.0003خاصبيت1400غرب عبدهللا المبارك

500,000.0003خاصبيت1400غرب عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

440,000.0004خاصارض6400ابوفطيرة

340,000.0004خاصارض7400ابوفطيرة

350,000.0004خاصارض7400ابوفطيرة

340,000.0004خاصارض7400ابوفطيرة

350,000.0004خاصارض7400ابوفطيرة

340,000.0004خاصارض7400ابوفطيرة

340,000.0004خاصارض7400ابوفطيرة

340,000.0004خاصارض7400ابوفطيرة

600,000.0004خاصبيت3437.5ابوفطيرة

500,000.0004خاصارض1500الفنيطيس

310,000.0004خاصبيت1400القرين

390,000.0004خاصبيت7400القصور

380,000.0004خاصبيت6400القصور

660,000.0004خاصارض3400المسايل

385,000.0004خاصارض2400المسايل

385,000.0004خاصارض2400المسايل

105,000.0004إستثماريشقة3101.95صباح السالم

149,000.0004إستثماريشقة4212.18صباح السالم

120,000.0004إستثماريشقة115.32_صباح السالم

73,000.0004إستثماريشقة75.21_صباح السالم



430,000.0004خاصبيت3400مبارك الكبير

400,000.0004خاصبيت8400مبارك الكبير

:-محافظة األحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

725,000.0005إستثماريبناية10595ابوحليفة

180,000.0005خاصارض2400الخيران السكنية

158,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية

160,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية

310,000.0005خاصبيت6400الرقة

360,000.0005خاصبيت1600الصباحية

200,000.0005خاصبيت6278.92الظهر

180,000.0005خاصبيت4278.92الظهر

206,000.0005خاصبيت4278.92الظهر

355,000.0005خاصبيت2375العقيلة

410,000.0005خاصبيت1375الفحيحيل

مشاع250,000.0005خاصبيت4413الفنطاس

81,000.0005إستثماريشقة116.26_الفنطاس

110,000.0005إستثماريشقة134.92_الفنطاس

246,294.8755خاصبيت1375المنقف

36,000.0005إستثماريشقة75.86أ1المهبولة

43,000.0005إستثماريشقة72.21أ2المهبولة

35,000.0005إستثماريشقة52.24_المهبولة

70,000.0005إستثماريشقة104.1_المهبولة

42,000.0005إستثماريشقة78.1_المهبولة

270,000.0005خاصبيت7400جابر العلي

380,000.0005خاصبيت2400جابر العلي

225,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

280,000.0005خاصارض495_صباح األحمد البحرية

275,000.0005خاصارض465_صباح األحمد البحرية

182,500.0005خاصارض539_صباح األحمد البحرية

182,500.0005خاصارض539_صباح األحمد البحرية

182,500.0005خاصارض539_صباح األحمد البحرية

182,500.0005خاصارض539_صباح األحمد البحرية

182,500.0005خاصارض540_صباح األحمد البحرية

240,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض508_صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصارض480_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصارض483_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصارض483_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصارض483_صباح األحمد البحرية

328,000.0005خاصارض504_صباح األحمد البحرية

250,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

245,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض640_صباح األحمد البحرية

200,000.0005خاصارض484_صباح األحمد البحرية

205,000.0005خاصارض458_صباح األحمد البحرية

385,000.0005خاصارض554_صباح األحمد البحرية

365,000.0005خاصارض529_صباح األحمد البحرية

155,000.0005خاصارض523_صباح األحمد البحرية

330,000.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصارض523_صباح األحمد البحرية

330,000.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصارض508_صباح األحمد البحرية



295,000.0005خاصارض644_صباح األحمد البحرية

270,000.0005خاصارض487_صباح األحمد البحرية

295,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

295,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

295,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

295,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

295,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

295,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

295,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

265,000.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصارض715_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصارض475_صباح األحمد البحرية

310,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

310,000.0005خاصارض675_صباح األحمد البحرية

305,000.0005خاصارض675_صباح األحمد البحرية

315,000.0005خاصارض675_صباح األحمد البحرية

250,000.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

270,000.0005خاصارض553_صباح األحمد البحرية

280,000.0005خاصارض553_صباح األحمد البحرية

250,000.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

285,000.0005خاصارض553_صباح األحمد البحرية

250,000.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

250,000.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

275,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

270,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصارض640_صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصارض486_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض486_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض529_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض508_صباح األحمد البحرية

285,000.0005خاصارض544_صباح األحمد البحرية

285,000.0005خاصارض534_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض486_صباح األحمد البحرية

285,000.0005خاصارض534_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

320,000.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

310,000.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

287,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

315,000.0005خاصارض595_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

305,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

190,000.0005خاصارض512_صباح األحمد البحرية

375,000.0005خاصارض1204_صباح األحمد البحرية

265,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

200,000.0005خاصارض484_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

275,000.0005خاصارض489_صباح األحمد البحرية

875,000.0005خاصارض4044_صباح األحمد البحرية

155,000.0005خاصارض518_صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصارض520_صباح األحمد البحرية

155,000.0005خاصارض518_صباح األحمد البحرية

155,000.0005خاصارض518_صباح األحمد البحرية

155,000.0005خاصارض518_صباح األحمد البحرية

155,000.0005خاصارض518_صباح األحمد البحرية

245,000.0005خاصبيت تحت األنشاء640_صباح األحمد البحرية

300,000.0005خاصبيت3600صباح األحمد السكنية



295,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية

295,000.0005خاصبيت3600صباح األحمد السكنية

290,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية

230,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية

250,000.0005خاصبيت5400علي صباح السالم

250,000.0005خاصبيت9400علي صباح السالم

302,000.0005خاصبيت3400فهد األحمد

320,000.0005خاصبيت2400فهد األحمد

مشاع162,000.0005خاصارض4225هدية

562,000.0005خاصبيت4750هدية

450,000.0005خاصبيت2750هدية

450,000.0005خاصبيت3600هدية

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

173,000.0006خاصبيت3300الواحة

298,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا



قسم التصوير

مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

474,000.0002خاصبيت375الزهراء

244,000.0003خاصبيت400غرب عبدهللا المبارك

180,000.0005خاصارض518صباح األحمد البحرية

180,000.0005خاصارض518صباح األحمد البحرية

180,000.0005خاصارض512صباح األحمد البحرية

530,000.0006خاصبيت500الجهراء
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