
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

17100000( 1 )العاصمة

15900000( 2 )حولي 

14100000( 3 )الفروانية 

12800010( 4 )مبارك الكبير 

431200000( 5 )االحمدي 

8000000( 6 )الجهراء 

1093100010المجموع

(ك. مليون د43.021.924/905 )عقار بمبلغ وقدره  (109)العقار الخاص 

(ك. مليون د27.896.963/340 )عقار بمبلغ وقدره  (31)العقار االستثماري 

(ك. مليون د2.415.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)عقار الحرفي 

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

العقـود المسجلـة

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

2021/10/7حتى 2021/10/3خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيصناعيتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

100000( 2 )حولي 

200000( 3 )الفروانية 

300000( 4 )مبارك الكبير 

900000( 5 )االحمدي 

100000( 6 )الجهراء 

1600000المجموع

(ك. مليون د3.299.750/000 )عقار بمبلغ وقدره  (16)العقار الخاص 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1117111000000000العاصمـــة

1615690000000000حولــــــــــي

1314110000000000الفروانية

1112280000000011مبارك الكبير

65437122000000000االحمدي

78000000000000الجهـــــراء

12310917313000000011المجموع

(144)بينما االسبوع الماضي  (142)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

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

 (14)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع (14)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقر المؤشر بواقع  (3)أما العقارالتجاري فقد انخفض 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 استقر المؤشر بواقع 

3

مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(2021/10/7ألى 2021/10/3:من)الحالي االسبوع (2021/9/30الى 2021/9/26: من) االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

صناعيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1000000000العاصمـــة

1100000000حولــــــــــي

0220000000الفروانية

1300000000مبارك الكبير

1900000000األحمـــــدي

0100000000الجهـــــراء

41620000000المجموع
3220000

 (6)بينما االسبوع الماضي (16)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (10)حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

 عقار (2)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع  (12)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقدارتفع 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  """  
(2021/10/7ألى 2021/10/3:من)االسبوع الحالي (2021/9/30الى 2021/9/26:من)االسبوع الماضي   



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع412,125.0001خاصبيت1328.125الدسمة

240,000.0001خاصبيت1357.5الدوحة

مرسى مزاد210,000.0001خاصبيت1357.5الدوحة

210,000.0001خاصبيت3357.5الدوحة السكنية

745,000.0001خاصبيت4375الروضة

1,350,000.0001خاصبيت41000الروضة

710,000.0001خاصبيت3750السرة

5,000,000.0001إستثماريارض83678الشرق

3,000,000.0001إستثماريارض4600الشرق

مشاع338,472.2321خاصبيت1534الصليبيخات

مرسى مزاد1,250,000.0001خاصبيت71000الفيحاء

600,000.0001خاصبيت1500النزهة

1,005,000.0001خاصبيت2750النزهة

مشاع191,666.6661خاصبيت4166.66اليرموك

200,000.0001خاصشقة349.161_جابر األحمد السكنية

162,000.0001خاصشقة349.161_جابر األحمد السكنية

400,000.0001خاصبيت2487.5غرناطة

550,000.0001خاصبيت4375قرطبة

1,500,000.0001خاصبيت41173قرطبة

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,155,000.0002إستثماريبناية782ب3الجابرية

750,000.0002خاصبيت9800الجابرية

620,000.0002خاصبيت5750الجابرية

850,000.0002خاصبيت121050الجابرية

360,000.0002خاصارض9375الرميثية  

360,000.0002خاصارض9375الرميثية

360,000.0002خاصبيت9750الرميثية

1,140,000.0002خاصبيت121000الرميثية

2,755,000.0002إستثماريبناية1110ج246السالمية

2,195,000.0002إستثماريبناية964ج246السالمية

1,675,000.0002إستثماريبناية201029السالمية

210,000.0002إستثماريشقة186.73_السالمية

635,000.0002خاصبيت3375السالم

720,000.0002خاصارض6375الصديق

540,000.0002خاصارض3500الصديق

650,000.0002خاصبيت4500الصديق

370,000.0002خاصبيت11300بيان

560,000.0002خاصبيت4750بيان

450,000.0002خاصبيت1375حطين

مشاع25,725.0002إستثماريبناية21819.788حولي

مرسى مزاد835,000.0002إستثماريبناية151777حولي

1,206,038.3402إستثماريبناية145774حولي

50,000.0002إستثماريشقة72.455_حولي

600,000.0002خاصبيت8750سلوى



:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

535,000.0003خاصارض3607.5األندلس

310,000.0003خاصبيت7400األندلس

410,000.0003خاصبيت4502األندلس

335,000.0003خاصبيت5450العمرية

مشاع142,985.0073خاصبيت4199.98العمرية

300,000.0003خاصبيت1400النهضة

445,000.0003خاصبيت3390إشبيلية

400,000.0003خاصبيت4440إشبيلية

مشاع91,304.0003خاصارض10114خيطان

900,000.0003إستثماريبناية8508خيطان

520,000.0003خاصبيت5753خيطان

250,000.0003خاصبيت10300خيطان

370,000.0003خاصبيت2400عبدهللا المبارك

مرسى مزاد250,000.0003خاصبيت7400عبدهللا المبارك

560,000.0003خاصبيت3400غرب عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

350,000.0004خاصبيت3399.9العدان

445,000.0004خاصبيت4399.5العدان

380,000.0004خاصارض8400الفنيطيس

330,000.0004خاصبيت5399.6القرين

420,000.0004خاصبيت7400القصور

360,000.0004خاصارض2375المسايل

400,000.0004خاصبيت5400المسايل

360,000.0004خاصارض4400أبوفطيرة

350,000.0004خاصارض2400أبوفطيرة

243,000.0004خاصبيت2300صباح السالم

مشاع210,000.0004خاصبيت249.5_صباح السالم

220,000.0004خاصبيت11300صباح السالم

150,000.0004إستثماريشقة1120.292صباح السالم

117,000.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم

122,500.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم

141,000.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم

100,000.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم

138,000.0004إستثماريشقة1108.925صباح السالم

73,000.0004إستثماريشقة376.61صباح السالم

124,000.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم

2,415,000.0004حرفيمحالت1000_غرب أبو فطيرة الحرفية

:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

45,000.0005إستثماريشقة60.19_التوسعة الشمالية بالفنطاس

80,000.0005خاصارض3400الخيران السكنية

160,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية

180,000.0005خاصارض3400الخيران السكنية

165,000.0005خاصارض2400الخيران السكنية

282,000.0005خاصارض440_الرقة

230,000.0005خاصبيت2400الرقة



240,000.0005خاصبيت1600الصباحية

مشاع150,000.0005خاصبيت2375الصباحية

250,000.0005خاصبيت4603الصباحية

354,000.0005خاصبيت4600الصباحية

160,000.0005خاصبيت3278.92الظهر

197,000.0005خاصبيت6278الظهر

168,000.0005خاصبيت1278.92الظهر

2,037,750.0005إستثماريبناية752_الفحيحيل

1,839,000.0005إستثماريبناية750_الفحيحيل

281,372.0005خاصبيت1400الفحيحيل

700,000.0005خاصبيت321000الفنطاس

42,000.0005إستثماريشقة60.19_الفنطاس

45,000.0005إستثماريشقة60.19قطاع1الفنطاس

850,000.0005إستثماريارض4882المهبولة

870,000.0005إستثماريبناية487.5أ\1المهبولة

1,965,200.0005إستثماريبناية1050أ1المهبولة

76,000.0005إستثماريشقة104.05_المهبولة

40,250.0005إستثماريشقة75.847_المهبولة

77,000.0005إستثماريشقة2101.91المهبولة

37,500.0005إستثماريشقة60.305أ-2المهبولة

مشاع440,000.0005خاصبناية369_أبوحليفة

360,000.0005خاصبيت7400جابر العلي

340,000.0005خاصارض400_شرق الرقة

420,000.0005خاصارض520_شرق الرقة

326,000.0005خاصارض505_صباح األحمد البحرية

285,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

285,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

285,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

285,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحرية

320,000.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية

320,000.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحرية

380,000.0005خاصارض1200_صباح األحمد البحرية

285,000.0005خاصارض465_صباح األحمد البحرية

190,000.0005خاصارض492_صباح األحمد البحرية

203,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض640_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض640_صباح األحمد البحرية

320,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية

300,000.0005خاصارض498_صباح األحمد البحرية

210,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحرية

450,000.0005خاصبيت476_صباح األحمد البحرية

555,000.0005خاصبيت696_صباح األحمد البحرية

810,000.0005خاصبيت1342_صباح األحمد البحرية

550,000.0005خاصبيت495_صباح األحمد البحرية

297,000.0005خاصبيت2600صباح األحمد السكنية

235,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية

مشاع215,000.0005خاصارض1375هدية

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

415,000.0006خاصبيت1400القيروان

310,000.0006خاصبيت4500النسيم

166,000.0006خاصبيت4300الواحة

185,000.0006خاصبيت4300الواحة

مشاع176,000.0006خاصبيت4240الواحة

290,000.0006خاصبيت2400سعد العبدهللا



260,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

300,000.0006خاصبيت4400سعد العبدهللا



قسم التصوير

مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

260,000.0002خاصبيت500الجابرية

307,000.0003خاصبيت500األندلس

387,750.0003خاصبيت600خيطان

112,500.0004خاصارض400أبوفطيرة

112,500.0004خاصارض400أبوفطيرة

360,000.0004خاصبناية400مبارك الكبير

200,000.0005خاصارض375الفحيحيل

115,000.0005خاصارض400الوفرة

85,000.0005خاصارض400الوفرة السكنية

115,000.0005خاصارض400الوفرة السكنية

185,000.0005خاصارض512صباح األحمد البحرية

185,000.0005خاصارض512صباح األحمد البحرية

185,000.0005خاصارض512صباح األحمد البحرية

185,000.0005خاصارض520صباح األحمد البحرية

185,000.0005خاصارض512صباح األحمد البحرية

320,000.0006خاصبيت431.5الجهراء

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2021أكتوبر 7-أكتوبر  3



                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                               


