
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

21010000( 1 )العاصمة

141000000( 2 )حولي 

11000000( 3 )الفروانية 

8101010( 4 )مبارك الكبير 

93720000( 5 )االحمدي 

4000000( 6 )الجهراء 

1511831010المجموع

(ك. مليون د51.344.303/566)عقار بمبلغ وقدره  (151)العقار الخاص 

(ك.مليون د27.981.990/500 )عقار بمبلغ وقدره  (18)العقار االستثماري 

(ك.مليون د5.612.700/000 )عقار بمبلغ وقدره  (3)عقار التجاري 

(ك. مليون د1.525.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)عقار الحرفي 

(ك. ألف د497.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)عقار الشريط الساحلي

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

العقـود المسجلـة

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

2021/9/9حتى 2021/9/5خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيصناعيتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

000000( 2 )حولي 

000000( 3 )الفروانية 

000000( 4 )مبارك الكبير 

200000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

200000المجموع

(ك. ألف د347.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (2)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

1621203100000000العاصمـــة

21149100000000000حولــــــــــي

1811000000002010الفروانية

188410001000001مبارك الكبير

11693870200000000االحمدي

24000000000000الجهـــــراء

19115123183301002011المجموع

(220)بينما االسبوع الماضي  (174)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (46)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

 (5)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع (40)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

عقار  (2)وأما المخازن فقد انخفض المؤشر بواقع  (3)أما العقارالتجاري فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار (0)اما عقار المعارض فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار (1)اما العقار الساحلي فقد ارتفع المؤشر بواقع 

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

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(2021/9/9الى 2021/9/5:من)الحالي االسبوع (2021/9/2الى 2021/8/29:من) االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

صناعيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0000000000العاصمـــة

1000000000حولــــــــــي

1000000000الفروانية

3000000000مبارك الكبير

0200000000األحمـــــدي

1000000000الجهـــــراء

6200000000المجموع
400000

 (6)بينما االسبوع الماضي (2)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (4)حيث انخفض لمؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

 عقار (0)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع  (4)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  """  
(2021/9/9الى 2021/9/5:من)االسبوع الحالي (2021/9/2الى 2021/8/29: من)االسبوع الماضي   



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع30,000.0001خاصارض3240الخالديه

مشاع30,000.0001خاصارض3240الخالديه

مشاع2,500.0001خاصبيت45.257الدوحه

330,000.0001خاصبيت2357.5الدوحه السكنيه

975,000.0001خاصبيت2750الروضه

640,000.0001خاصبيت4375الروضه

870,000.0001خاصبيت2936السره

1,354,955.6101خاصبيت7750الشاميه

670,000.0001خاصارض2500الفيحاء

650,000.0001خاصبيت4500الفيحاء

740,000.0001خاصبيت2487.5الفيحاء

474,102.8511خاصبيت8400القادسيه

520,000.0001تجاريدكان237.8القبله

300,000.0001خاصبيت6400جابر االحمد السكنيه

180,000.0001خاصبيت31000جابر االحمد السكنيه

485,000.0001خاصبيت1400جابر االحمد السكنيه

310,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد السكنيه

180,000.0001خاصشقه353.85_جابر االحمد السكنيه

165,000.0001خاصبيت2750عبدهللا السالم

850,000.0001خاصبيت4587.5قرطبه

690,000.0001خاصبيت2455قرطبه

825,000.0001خاصبيت4750كيفان

390,000.0002خاصارض6382.5الجابريه

570,000.0002خاصبيت3375الرميثيه  

710,000.0002خاصبيت9750الرميثيه

472,000.0002خاصبيت5750الرميثيه

750,000.0002خاصبيت5500الزهراء

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

934,370.2502استثماريارض11558السالميه

4,550,000.0002استثماريبنايه2621045السالميه

934,370.2502استثماريبنايه11558السالميه

مرسى مزاد1,200,000.0002استثماريبنايه188789السالميه

100,000.0002استثماريشقه100.5_السالميه

95,000.0002استثماريشقه107.81_السالميه

71,000.0002استثماريشقه80.13_السالميه

700,000.0002خاصارض7750السالم

625,000.0002خاصبيت2500الشعب 

295,000.0002خاصبيت11300بيان

62,000.0002استثماريشقه62.32_حولي

96,250.0002استثماريشقه104.12_حولي

55,000.0002استثماريشقه60.01_حولي

450,000.0002خاصبيت5750سلوى

320,000.0002خاصبيت4400سلوى

750,000.0002خاصبيت5750سلوى

630,000.0002خاصارض1375مشرف



460,000.0002خاصارض1375مشرف

مرسى مزاد710,000.0002خاصبيت41000مشرف

:-محافظة الفروانيه

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

315,000.0003خاصبيت11500االندلس

415,000.0003خاصبيت1400الرحاب

185,000.0003خاصبيت4301الفردوس

230,000.0003خاصبيت5301الفردوس

620,000.0003خاصبيت1400إشبيليه

مشاع267,500.0003خاصبيت4451.5جليب الشيوخ

510,000.0003خاصبيت7502صباح الناصر

410,000.0003خاصبيت3400عبدهللا المبارك

330,000.0003خاصبيت1400عبدهللا المبارك

315,000.0003خاصبيت1400غرب عبدهللا المبارك

350,000.0003خاصبيت5400غرب عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع497,000.0004الشريط الساحليارض11430.5ابوفطيره

450,000.0004خاصارض3400ابوفطيره

410,000.0004خاصارض7400ابوفطيره

350,000.0004خاصارض7400ابوفطيره

280,000.0004خاصبيت1400القصور

400,000.0004خاصارض2400المسايل

207,000.0004خاصبيت12300.125صباح السالم

340,000.0004خاصبيت10417صباح السالم

79,000.0004استثماريشقه70.91_صباح السالم

1,525,000.0004حرفيبنايه500_غرب ابوفطيره الحرفيه

305,000.0004خاصارض3400مبارك الكبير

:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

140,000.0005خاصارض2400الخيران السكنيه

193,000.0005خاصبيت6400الرقه

200,000.0005خاصبيت6278.92الظهر

330,000.0005خاصبيت2375العقيله

75,000.0005خاصشقه115.87_الفنطاس

8,881,000.0005استثماريارض566234.5المنقف

8,619,000.0005استثماريارض566050المنقف

1,250,000.0005استثماريبنايه56855.5المنقف

460,000.0005خاصبيت4400المنقف

850,000.0005استثماريبنايه487.5أ1المهبوله

30,000.0005استثماريشقه47.165_المهبوله

95,000.0005استثماريشقه149.7_المهبوله

80,000.0005استثماريشقه1110.05المهبوله

75,000.0005خاصشقه99.45_المهبوله

250,000.0005خاصبيت3600الوفرة السكنيه

105,000.0005خاصارض3400الوفره السكنيه

305,000.0005خاصبيت6392جابر العلي

190,000.0005خاصبيت3251شرق االحمدي



2,342,700.0005تجاريارض2603_صباح االحمد البحريه

2,750,000.0005تجاريارض2518_صباح االحمد البحريه

190,000.0005خاصارض487_صباح االحمد البحريه

350,000.0005خاصارض610_صباح االحمد البحريه

290,000.0005خاصارض529_صباح االحمد البحريه

310,000.0005خاصارض675_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصارض600_صباح االحمد البحريه

295,000.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

295,000.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

250,000.0005خاصارض511_صباح االحمد البحريه

245,000.0005خاصارض507_صباح االحمد البحريه

295,000.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

250,000.0005خاصارض511_صباح االحمد البحريه

250,000.0005خاصارض511_صباح االحمد البحريه

250,000.0005خاصارض511_صباح االحمد البحريه

250,000.0005خاصارض511_صباح االحمد البحريه

240,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصارض560_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصارض559_صباح االحمد البحريه

295,000.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

295,000.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

250,000.0005خاصارض507_صباح االحمد البحريه

175,000.0005خاصارض486_صباح االحمد البحريه

275,000.0005خاصارض507_صباح االحمد البحريه

255,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

255,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

290,000.0005خاصارض511_صباح االحمد البحريه

440,000.0005خاصارض600_صباح االحمد البحريه

280,000.0005خاصارض525_صباح االحمد البحريه

335,000.0005خاصارض506_صباح االحمد البحريه

مشاع144,000.0005خاصارض242_صباح االحمد البحريه

290,000.0005خاصارض525_صباح االحمد البحريه

225,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

190,000.0005خاصارض512_صباح االحمد البحريه

281,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

188,000.0005خاصارض539_صباح االحمد البحريه

225,000.0005خاصارض475_صباح االحمد البحريه

212,000.0005خاصارض539_صباح االحمد البحريه

285,000.0005خاصارض644_صباح االحمد البحريه

285,000.0005خاصارض644_صباح االحمد البحريه

285,000.0005خاصارض633_صباح االحمد البحريه

300,000.0005خاصارض554_صباح االحمد البحريه

280,000.0005خاصارض610_صباح االحمد البحريه

230,000.0005خاصارض574_صباح االحمد البحريه

250,000.0005خاصارض510_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصارض483_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصارض464_صباح االحمد البحريه

285,000.0005خاصارض553_صباح االحمد البحريه

170,000.0005خاصارض480_صباح االحمد البحريه

295,000.0005خاصارض488_صباح االحمد البحريه

193,000.0005خاصارض523_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصارض465_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصارض465_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصارض465_صباح االحمد البحريه

260,000.0005خاصارض507_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصارض465_صباح االحمد البحريه

240,000.0005خاصارض460_صباح االحمد البحريه

240,000.0005خاصارض460_صباح االحمد البحريه

240,000.0005خاصارض460_صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض428_صباح االحمد البحريه



220,000.0005خاصارض428_صباح االحمد البحريه

215,000.0005خاصارض428_صباح االحمد البحريه

215,000.0005خاصارض428_صباح االحمد البحريه

265,000.0005خاصارض483_صباح االحمد البحريه

306,000.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

290,000.0005خاصارض511_صباح االحمد البحريه

310,000.0005خاصارض525_صباح االحمد البحريه

310,000.0005خاصارض525_صباح االحمد البحريه

235,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

240,000.0005خاصارض586_صباح االحمد البحريه

580,000.0005خاصبيت431_صباح االحمد البحريه

550,000.0005خاصبيت480_صباح االحمد البحريه

480,000.0005خاصبيت450_صباح االحمد البحريه

450,000.0005خاصبيت509_صباح االحمد البحريه

355,000.0005خاصبيت743_صباح االحمد البحريه

230,000.0005خاصبيت475_صباح االحمد البحريه

255,000.0005خاصبيت507_صباح االحمد البحريه

205,000.0005خاصبيت484_صباح االحمد البحريه

250,000.0005خاصبيت540_صباح االحمد البحريه

250,000.0005خاصبيت540_صباح االحمد البحريه

295,000.0005خاصبيت3600صباح االحمد السكنيه

380,000.0005خاصبيت600_صباح االحمد السكنيه

280,000.0005خاصبيت1600صباح االحمد السكنيه

190,000.0005خاصبيت1400علي صباح السالم

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

230,000.0006خاصبيت3399العيون

334,245.1056خاصبيت2400القيروان

330,000.0006خاصبيت2400القيروان

350,000.0006خاصبيت6400سعد العبدهللا



قسم التصوير

مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

212,000.0005خاصارض539صباح االحمد البحريه

135,000.0005خاصارض400الخيران

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 
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