
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

13000000( 1 )العاصمة

161201000( 2 )حولي 

5100000( 3 )الفروانية 

3100000( 4 )مبارك الكبير 

194600000( 5 )االحمدي 

4000000( 6 )الجهراء 

2352001000المجموع

(ك.مليون د53.367.126/724 )عقار بمبلغ وقدره  (235)العقار الخاص 

(ك. مليون د18.254.500/000 )عقار بمبلغ وقدره  (20)العقار اإلستثماري 

العقـود المسجلـة

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

2021/6/3حتى2021/5/30خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

100000( 2 )حولي 

100000( 3 )الفروانية 

200000( 4 )مبارك الكبير 

1100000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

1500000المجموع

(ك. مليون د5.795.000/000  )عقار بمبلغ وقدره  (15)العقار الخاص 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1413200000000000العاصمـــة

18167120001000000حولــــــــــي

105910000000000الفروانية

203310000000000مبارك الكبير

1801941360000000000االحمدي

104000000000000الجهـــــراء

25223534200001000000المجموع

(256)بينما االسبوع الماضي  (286)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (30)  حيث إنخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

 (14)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع (17)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد إنخفض المؤشر بواقع  

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

عقار (0)اما عقار المعارض فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار (1)اما العقار الساحلي فقد إرتفع المؤشر بواقع 

 (0)وأما العقار الحرفي فقد أستقر المؤشر بواقع 
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مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(2021/6/3الى 2021/5/30)الحالي االسبوع (2021/5/27م الى 2021/5/23)االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

3000000000العاصمـــة

4100000000حولــــــــــي

0100100000الفروانية

1200000000مبارك الكبير

81100000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

161500100000المجموع
3000000

 (15 )بينما االسبوع الماضي (17)  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 

 عقار (0)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع  (2)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض 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  """  

(2021/6/3الى 2021/5/30)االسبوع الحالي (م2021/5/27م الى 2021/5/23من )االسبوع الماضي 



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
580,000.0001خاصبيت4750الخالديه

370,208.6711خاصارض3325الدسمه

700,000.0001خاصبيت3750الدسمه

مشاع271,428.4901خاصبيت1214.28الروضه

770,000.0001خاصبيت5750الروضه

مشاع850,000.0001خاصبيت3878السره

1,450,000.0001خاصبيت3987.5العديليه

1,450,000.0001خاصبيت3987.5العديليه

700,000.0001خاصبيت9487.5الفيحاء

510,000.0001خاصبيت3450اليرموك

425,000.0001خاصبيت7400جابر االحمد السكنيه

333,000.0001خاصبيت2480غرناطه

مشاع450,000.0001خاصبيت4378قرطبه

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,487,000.0002نظام الشريط الساحليبيت131303البدع

837,000.0002خاصبيت9800الجابريه

252,000.0002خاصبيت6750الجابريه

705,000.0002خاصبيت5800الجابريه

507,000.0002خاصبيت7750الرميثيه

350,000.0002خاصبيت4400الرميثيه

345,000.0002خاصبيت10375الرميثيه

2,700,000.0002استثماريارض911036السالميه

110,000.0002استثماريشقه108.205_السالميه

91,000.0002استثماريشقه100.5_السالميه

490,000.0002خاصبيت7500السالم  

556,161.5632خاصبيت5400السالم

112,000.0002استثماريشقه111.26_الشعب

550,000.0002خاصبيت4400الشهداء

490,000.0002خاصبيت4375حطين

1,100,000.0002استثماريبنايه40744حولي

1,200,000.0002استثماريبنايه40825حولي

3,000,000.0002استثماريبنايه1121442حولي

1,150,000.0002استثماريبنايه63775حولي

1,150,000.0002استثماريبنايه63771حولي

55,000.0002استثماريشقه73.457_حولي

62,000.0002استثماريشقه93.25_حولي

1,750,000.0002استثماريعيادات طبيه108767حولي

475,000.0002خاصارض6750سلوى

510,000.0002خاصارض6750سلوى

590,000.0002خاصبيت10939سلوى

385,000.0002خاصبيت7375سلوى

990,000.0002خاصبيت6750مشرف
870,000.0002خاصبيت1750مشرف



:-محافظة الفروانيه

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

350,000.0003خاصبيت2357الرابيه

270,000.0003خاصبيت3357الرابيه

220,000.0003خاصبيت6300العارضيه

225,000.0003خاصبيت5301الفردوس

مشاع650,000.0003استثماريبنايه8465خيطان

247,000.0003خاصبيت10300خيطان

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

500,000.0004خاصارض4400ابوفطيره

475,000.0004خاصبيت2400ابوفطيره
335,000.0004خاصارض7400الفنيطيس

122,000.0004استثماريشقه108.925_صباح السالم

:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
140,000.0005خاصارض2400الخيران

130,000.0005خاصارض7400الخيران السكنيه

153,000.0005خاصارض7400الخيران السكنيه

120,000.0005خاصارض2400الخيران السكنيه

120,000.0005خاصارض2400الخيران السكنيه

150,000.0005خاصارض3400الخيران السكنيه

135,000.0005خاصارض2400الخيران السكنيه

125,000.0005خاصارض3400الخيران السكنيه

مشاع140,000.0005خاصبيت1112.93الظهر

2,250,000.0005استثماريارض1750الفنطاس

2,250,000.0005استثماريارض1750الفنطاس

180,000.0005استثماريشقه دوبليكس229.45_الفنطاس
مشاع340,000.0005خاصبيت4526.82الفنطاس الزراعيه

225,000.0005خاصبيت2295.39المنقف

200,000.0005خاصبيت5400المنقف

345,000.0005خاصبيت1400المنقف

160,000.0005استثماريشقه256.35_المهبوله

82,500.0005استثماريشقه114.65_المهبوله

80,000.0005استثماريشقه2107المهبوله

105,000.0005خاصبيت1400الوفره السكنيه

165,000.0005خاصبيت3251شرق االحمدي

225,000.0005خاصارض524_صباح االحمد البحريه

350,000.0005خاصارض611_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

135,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض519_صباح االحمد البحريه

199,000.0005خاصارض488_صباح االحمد البحريه

215,000.0005خاصارض562_صباح االحمد البحريه

223,000.0005خاصارض471_صباح االحمد البحريه

159,000.0005خاصارض545_صباح االحمد البحريه
205,000.0005خاصارض543_صباح االحمد البحريه
118,012.0005خاصارض652_صباح االحمد البحريه

230,000.0005خاصارض470_صباح االحمد البحريه

95,749.0005خاصارض529_صباح االحمد البحريه



225,000.0005خاصارض503_صباح االحمد البحريه

252,500.0005خاصارض650_صباح االحمد البحريه

175,000.0005خاصارض486_صباح االحمد البحريه

280,000.0005خاصارض474_صباح االحمد البحريه

212,000.0005خاصارض559_صباح االحمد البحريه

135,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحريه

140,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحريه

135,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحريه

135,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحريه

210,000.0005خاصارض503_صباح االحمد البحريه

210,000.0005خاصارض519_صباح االحمد البحريه

135,000.0005خاصارض488_صباح االحمد البحريه

199,000.0005خاصارض478_صباح االحمد البحريه

199,000.0005خاصارض478_صباح االحمد البحريه

295,000.0005خاصارض602_صباح االحمد البحريه
83,260.0005خاصارض460_صباح االحمد البحريه

83,260.0005خاصارض460_صباح االحمد البحريه

82,898.0005خاصارض458_صباح االحمد البحريه

496,935.0005خاصارض486_صباح االحمد البحريه

101,541.0005خاصارض561_صباح االحمد البحريه

95,749.0005خاصارض529_صباح االحمد البحريه

81,450.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

91,948.0005خاصارض508_صباح االحمد البحريه

101,541.0005خاصارض561_صباح االحمد البحريه

95,749.0005خاصارض529_صباح االحمد البحريه

101,541.0005خاصارض561_صباح االحمد البحريه

215,000.0005خاصارض550_صباح االحمد البحريه

55,215.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

95,749.0005خاصارض529_صباح االحمد البحريه

95,749.0005خاصارض529_صباح االحمد البحريه

496,935.0005خاصارض486_صباح االحمد البحريه

496,935.0005خاصارض486_صباح االحمد البحريه

55,215.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

159,000.0005خاصارض567_صباح االحمد البحريه

129,234.0005خاصارض714_صباح االحمد البحريه

101,541.0005خاصارض561_صباح االحمد البحريه

212,000.0005خاصارض524_صباح االحمد البحريه

95,749.0005خاصارض529_صباح االحمد البحريه

225,000.0005خاصارض595_صباح االحمد البحريه

99,912.0005خاصارض552_صباح االحمد البحريه

111,134.0005خاصارض614_صباح االحمد البحريه

82,898.0005خاصارض458_صباح االحمد البحريه

275,000.0005خاصارض490_صباح االحمد البحريه

210,000.0005خاصارض509_صباح االحمد البحريه

98,464.0005خاصارض544_صباح االحمد البحريه

104,075.0005خاصارض575_صباح االحمد البحريه

111,134.0005خاصارض614_صباح االحمد البحريه

199,000.0005خاصارض479_صباح االحمد البحريه

96,111.0005خاصارض531_صباح االحمد البحريه

305,000.0005خاصارض630_صباح االحمد البحريه

235,000.0005خاصارض555_صباح االحمد البحريه

82,174.0005خاصارض508_صباح االحمد البحريه

82,174.0005خاصارض454_صباح االحمد البحريه

205,000.0005خاصارض473_صباح االحمد البحريه

91,948.0005خاصارض508_صباح االحمد البحريه

95,749.0005خاصارض529_صباح االحمد البحريه

100,636.0005خاصارض556_صباح االحمد البحريه

100,093.0005خاصارض553_صباح االحمد البحريه

210,000.0005خاصارض500_صباح االحمد البحريه

95,749.0005خاصارض529_صباح االحمد البحريه



200,000.0005خاصارض481_صباح االحمد البحريه

225,000.0005خاصارض532_صباح االحمد البحريه

97,016.0005خاصارض536_صباح االحمد البحريه

101,541.0005خاصارض561_صباح االحمد البحريه

200,000.0005خاصارض440_صباح االحمد البحريه

200,000.0005خاصارض440_صباح االحمد البحريه

200,000.0005خاصارض440_صباح االحمد البحريه

153,000.0005خاصارض585.5_صباح االحمد البحريه

158,000.0005خاصارض550_صباح االحمد البحريه

100,455.0005خاصارض555_صباح االحمد البحريه

97,740.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

230,000.0005خاصارض1406_صباح االحمد البحريه

96,111.0005خاصارض531_صباح االحمد البحريه

108,238.0005خاصارض598_صباح االحمد البحريه

132,311.0005خاصارض731_صباح االحمد البحريه

98,464.0005خاصارض544_صباح االحمد البحريه

104,980.0005خاصارض580_صباح االحمد البحريه

107,514.0005خاصارض594_صباح االحمد البحريه

135,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحريه

225,000.0005خاصارض562_صباح االحمد البحريه

107,514.0005خاصارض594_صباح االحمد البحريه

300,000.0005خاصارض550_صباح االحمد البحريه

97,740.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

235,000.0005خاصارض503_صباح االحمد البحريه

235,000.0005خاصارض503_صباح االحمد البحريه

99,912.0005خاصارض552_صباح االحمد البحريه

91,948.0005خاصارض508_صباح االحمد البحريه

83,260.0005خاصارض460_صباح االحمد البحريه

91,948.0005خاصارض508_صباح االحمد البحريه

87,604.0005خاصارض484_صباح االحمد البحريه

230,000.0005خاصارض503_صباح االحمد البحريه

97,740.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

83,260.0005خاصارض460_صباح االحمد البحريه

49,693.5005خاصارض486_صباح االحمد البحريه

101,541.0005خاصارض561_صباح االحمد البحريه

170,000.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

99,912.0005خاصارض552_صباح االحمد البحريه

107,514.0005خاصارض594_صباح االحمد البحريه

101,541.0005خاصارض561_صباح االحمد البحريه

225,000.0005خاصارض470_صباح االحمد البحريه

87,604.0005خاصارض484_صباح االحمد البحريه

225,000.0005خاصارض470_صباح االحمد البحريه

83,260.0005خاصارض460_صباح االحمد البحريه

91,948.0005خاصارض508_صباح االحمد البحريه

90,319.0005خاصارض499_صباح االحمد البحريه

87,604.0005خاصارض484_صباح االحمد البحريه

83,260.0005خاصارض460_صباح االحمد البحريه

95,749.0005خاصارض529_صباح االحمد البحريه

91,948.0005خاصارض508_صباح االحمد البحريه

83,260.0005خاصارض460_صباح االحمد البحريه

107,152.0005خاصارض592_صباح االحمد البحريه

83,260.0005خاصارض460_صباح االحمد البحريه

91,948.0005خاصارض508_صباح االحمد البحريه

83,260.0005خاصارض460_صباح االحمد البحريه

83,260.0005خاصارض460_صباح االحمد البحريه

87,604.0005خاصارض484_صباح االحمد البحريه

87,604.0005خاصارض484_صباح االحمد البحريه

91,948.0005خاصارض508_صباح االحمد البحريه

94,663.0005خاصارض523_صباح االحمد البحريه

87,604.0005خاصارض484_صباح االحمد البحريه



83,260.0005خاصارض460_صباح االحمد البحريه

83,260.0005خاصارض460_صباح االحمد البحريه

91,948.0005خاصارض508_صباح االحمد البحريه

210,000.0005خاصارض509_صباح االحمد البحريه

83,260.0005خاصارض460_صباح االحمد البحريه

95,749.0005خاصارض529_صباح االحمد البحريه

295,000.0005خاصارض507_صباح االحمد البحريه

99,912.0005خاصارض552_صباح االحمد البحريه

132,311.0005خاصارض731_صباح االحمد البحريه

100,455.0005خاصارض555_صباح االحمد البحريه

101,541.0005خاصارض561_صباح االحمد البحريه

104,075.0005خاصارض575_صباح االحمد البحريه

91,948.0005خاصارض508_صباح االحمد البحريه

102,446.0005خاصارض566_صباح االحمد البحريه

91,948.0005خاصارض508_صباح االحمد البحريه

102,446.0005خاصارض566_صباح االحمد البحريه

83,260.0005خاصارض460_صباح االحمد البحريه

91,948.0005خاصارض508_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصارض638_صباح االحمد البحريه

215,000.0005خاصارض550_صباح االحمد البحريه

210,000.0005خاصارض550_صباح االحمد البحريه

210,000.0005خاصارض550_صباح االحمد البحريه

255,000.0005خاصارض643_صباح االحمد البحريه

260,000.0005خاصارض643_صباح االحمد البحريه

260,000.0005خاصارض500_صباح االحمد البحريه

225,000.0005خاصارض524_صباح االحمد البحريه

212,000.0005خاصارض559_صباح االحمد البحريه

470,000.0005خاصارض740_صباح االحمد البحريه

212,000.0005خاصارض559_صباح االحمد البحريه

212,000.0005خاصارض559_صباح االحمد البحريه

212,000.0005خاصارض559_صباح االحمد البحريه

232,000.0005خاصارض559_صباح االحمد البحريه

265,000.0005خاصارض479_صباح االحمد البحريه

263,000.0005خاصارض479_صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض440_صباح االحمد البحريه

104,980.0005خاصارض580_صباح االحمد البحريه

84,787.5005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

210,000.0005خاصبيت646_صباح االحمد البحريه

430,000.0005خاصبيت600_صباح االحمد البحريه

361,620.0005خاصبيت960_صباح االحمد البحريه

240,000.0005خاصبيت600_صباح االحمد البحريه

295,000.0005خاصبيت600_صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصبيت600_صباح االحمد البحريه

290,000.0005خاصبيت600_صباح االحمد السكنيه

210,000.0005خاصبيت1400علي صباح السالم

248,000.0005خاصبيت3400علي صباح السالم

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع285,715.0006خاصبيت1428.57القصر

650,000.0006خاصبيت1600القصر

300,000.0006خاصبيت3500النسيم

205,000.0006خاصبيت1400النسيم



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

780,000.0002خاصبيت500السالم

1,500,000.0003خاصارض1000العارضيه

400,000.0004خاصارض400الفنيطيس

305,000.0004خاصبيت300.125صباح السالم

290,000.0005خاصارض400 صباح االحمد البحريه

120,000.0005خاصارض400الخيران

350,000.0005خاصبيت375الفحيحيل

135,000.0005خاصبيت400الوفره السكنيه

210,000.0005خاصارض441صباح االحمد البحريه

300,000.0005خاصارض602صباح االحمد البحريه

275,000.0005خاصارض499صباح االحمد البحريه

350,000.0005خاصارض800صباح االحمد البحريه

215,000.0005خاصارض461صباح االحمد البحريه

275,000.0005خاصارض510صباح االحمد البحريه

290,000.0005خاصبيت600هديه

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 
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