
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

11000000( 1 )العاصمة

9400000( 2 )حولي 

13200000( 3 )الفروانية 

15201000( 4 )مبارك الكبير 

64900000( 5 )االحمدي 

6000000( 6 )الجهراء 

1181701000المجموع

(ك.مليون د46.993.289/612)عقار بمبلغ وقدره  (118)العقار الخاص 

(ك.مليون د1.200.000/000)عقار بمبلغ وقدره   (1)العقارالساحلي 

(ك.مليون د6.693.488/750)عقار بمبلغ وقدره  (17)العقار اإلستثماري 

العقـود المسجلـة

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

2021/3/10حتى 2021/3/7خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
10000( 1 )العاصمة

110000( 2 )حولي 

100000( 3 )الفروانية 

000000( 4 )مبارك الكبير 

200000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

510000المجموع

(ك.مليون د2.558.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (5)العقار الخاص 

(ك.مليون د2.240.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (1)العقار االستثماري 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1711101000000000العاصمـــة

89140000000000حولــــــــــي

613020000000000الفروانية

415620001000010مبارك الكبير

6664790000000000االحمدي

36000000000000الجهـــــراء

10411815171001000010المجموع

(121)بينما االسبوع الماضي  (136)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

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

  (2)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع  المؤشر بواقع (11)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع  المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقر المؤشر بواقع  (1)أما العقارالتجاري فقد انخفض 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 انخفض  المؤشر بواقع 
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مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود
"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2021/3/10م الى 2021/3/7:من)االسبوع الحالي ((م 2021/3/4الى م 2021/3/1من))االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0100000000العاصمـــة

0101000000حولــــــــــي

0100000000الفروانية

2000000000مبارك الكبير

1200000000األحمـــــدي

1000000000الجهـــــراء

4501000000المجموع
1002000

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

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

 عقار (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد ارتفع  المؤشر بواقع  (1)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع  المؤشر بواقع  

عقار( 0)أما العقار التجارى فقد استقر 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  """  

(م 2021/3/10م الى 2021/3/7: من)االسبوع الحالي ((  م 2021/3/4م الى 2021/3/1:  من ))االسبوع الماضي 



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
435,000.0001خاصبيت3500الدعية
مرسى مزاد232,000.0001خاصبيت3357.5الدوحة

350,000.0001خاصارض3600الصليبيخات
1,350,000.0001خاصارض6737.5الفيحاء
680,000.0001خاصبيت4750اليرموك

300,000.0001خاصبيت5400جابر األحمد السكنية
295,000.0001خاصبيت7400جابر األحمد السكنية

1,250,000.0001خاصبيت2750عبدهللا السالم
295,000.0001خاصبيت2400غرناطة
800,000.0001خاصبيت4765قرطبة
950,000.0001خاصبيت5750كيفان

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
400,000.0002خاصبيت5540الجابرية
660,000.0002خاصبيت10750الرميثية 
600,000.0002خاصبيت6500الزهراء
1,200,000.0002إستثماريبناية79784السالمية
82,000.0002إستثماريشقة87.03_السالمية
70,000.0002إستثماريشقة70.96_السالمية
520,000.0002خاصبيت3411السالم
مشاع17,129.6122خاصبيت213.888الشعب
450,000.0002خاصارض3400الصديق

مشاع265,843.0002خاصبيت12275.01بيان
57,000.0002إستثماريشقة60.01_حولي
1,500,000.0002خاصبيت121785سلوى
570,000.0002خاصبيت3750مشرف

:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
330,000.0003خاصبيت5500االندلس

310,000.0003خاصبيت4500االندلس
290,000.0003خاصبيت4500االندلس
475,000.0003خاصبيت9500االندلس
300,000.0003خاصبيت1357الرابية

295,000.0003خاصبيت3600العارضية
560,000.0003خاصبيت2750العارضية
182,000.0003خاصبيت7301الفردوس
1,861,238.7503إستثماريبناية46902الفروانية
مشاع150,000.0003خاصبيت1200القيروان
395,000.0003خاصارض3400إشبيلية
440,000.0003خاصبيت4375إشبيلية
1,600,000.0003إستثماريبناية9700.5خيطان
240,000.0003خاصبيت10300خيطان

370,000.0003خاصبيت5400غرب عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
 244,785.0004خاصبيت6400العدان

420,000.0004خاصبيت7400العدان
515,000.0004خاصارض1500الفنيطيس
1,200,000.0004ساحليبيت91088الفنيطيس
مشاع125,000.0004خاصبيت1200القرين
350,000.0004خاصبيت4400القرين
260,000.0004خاصبيت4400القصور
495,000.0004خاصبيت1375المسايل
9,895,000.0004خاصارض711641المسيلة

430,000.0004خاصارض4375أبوفطيرة
320,000.0004خاصارض2400أبوفطيرة
420,000.0004خاصارض8400أبوفطيرة
600,000.0004خاصبيت8500أبوفطيرة
550,000.0004خاصبيت8400أبوفطيرة
600,000.0004خاصبيت3500أبوفطيرة

460,000.0004خاصبيت4399.6صباح السالم
118,750.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم
127,500.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم

:-محافظة االحمدي



مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
108,000.0005خاصارض2400الخيران
130,000.0005خاصارض2400الخيران 

112,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية
114,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية
132,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية

245,000.0005خاصارض403_الرقة
267,000.0005خاصارض450_الرقة
239,790.0005خاصارض403_الرقة

مشاع700,000.0005خاصبيت3150الصباحية
220,000.0005خاصبيت1600الصباحية
135,000.0005خاصبيت5278الظهر

600,000.0005خاصبناية124750الفحيحيل
260,000.0005خاصبيت3596الفحيحيل
400,000.0005خاصبيت37607الفنطاس
950,000.0005إستثماريتحت االنشاء2659المهبولة
75,000.0005إستثماريشقة101.067أ1المهبولة
90,000.0005إستثماريشقة103.498أ1المهبولة
42,000.0005إستثماريشقة80.15_المهبولة
42,500.0005إستثماريشقة72.21_المهبولة
102,000.0005إستثماريشقة1111.69المهبولة
39,000.0005إستثماريشقة75.86أ1المهبولة
100,000.0005إستثماريشقة1111.69المهبولة
136,500.0005إستثماريوحده سكنية افقية262.48_المهبولة

255,000.0005خاصبيت6600الوفرة السكنية
244,800.0005خاصارض408_شرق الرقة

228,000.0005خاصارض441_صباح األحمد البحرية
220,000.0005خاصارض480_صباح األحمد البحرية
220,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية
140,000.0005خاصارض664_صباح األحمد البحرية
215,000.0005خاصارض441_صباح األحمد البحرية

210,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية
250,000.0005خاصارض485_صباح األحمد البحرية
250,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية
150,000.0005خاصارض451_صباح األحمد البحرية
245,000.0005خاصارض595_صباح األحمد البحرية
220,000.0005خاصارض555_صباح األحمد البحرية
315,000.0005خاصارض638_صباح األحمد البحرية
215,000.0005خاصارض494_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصارض487_صباح األحمد البحرية
198,000.0005خاصارض465_صباح األحمد البحرية
125,000.0005خاصارض495_صباح األحمد البحرية
250,000.0005خاصارض581_صباح األحمد البحرية
125,000.0005خاصارض495_صباح األحمد البحرية
196,000.0005خاصارض474_صباح األحمد البحرية
130,000.0005خاصارض495_صباح األحمد البحرية
196,000.0005خاصارض474_صباح األحمد البحرية
130,000.0005خاصارض529_صباح األحمد البحرية
199,000.0005خاصارض471_صباح األحمد البحرية
260,000.0005خاصارض564_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصارض471_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصارض471_صباح األحمد البحرية
198,000.0005خاصارض494_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصارض495_صباح األحمد البحرية
125,000.0005خاصارض495_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصارض491_صباح األحمد البحرية
140,000.0005خاصارض528_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصارض474_صباح األحمد البحرية
230,000.0005خاصارض491_صباح األحمد البحرية
198,000.0005خاصارض474_صباح األحمد البحرية
56,237.5005خاصارض550_صباح األحمد البحرية
49,489.0005خاصارض484_صباح األحمد البحرية
49,489.0005خاصارض484_صباح األحمد البحرية
49,489.0005خاصارض484_صباح األحمد البحرية
198,000.0005خاصارض474_صباح األحمد البحرية
56,237.5005خاصارض550_صباح األحمد البحرية
140,000.0005خاصارض528_صباح األحمد البحرية
225,000.0005خاصارض650_صباح األحمد البحرية
198,000.0005خاصارض474_صباح األحمد البحرية
120,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية
243,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية
295,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية
365,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية

500,000.0005خاصارض21000هدية

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
170,000.0006خاصبيت2297.68العيون
350,000.0006خاصبيت3500النسيم
240,000.0006خاصبيت1400النسيم
155,000.0006خاصبيت2300الواحة

298,000.0006خاصبيت9400سعد العبدهللا
323,000.0006خاصبيت9400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

1,420,000.0001خاصبيت1000المنصورية

325,000.0002خاصارض400الجابرية

2,240,000.0002إستثماريبناية1114السالمية

230,000.0003خاصبيت400عبدهللا المبارك

350,000.0005خاصارض500العقيلة

233,000.0005خاصارض490صباح األحمد البحرية

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 
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