
يتجارياستثماريخاصالمحافظة
 
يط الساحليمخازنمشاتلحرف الشر

11100000(1)العاصمة 

19500000(2)حولي 

9200000(3)الفروانية 

11200000(4)مبارك الكبير 

86200000(5)األحمدي 

3000000(6)الجهراء 

1391200000المجموع 

(ك. مليون د34.638.235/881 )عقار بمبلغ وقدره  (139)العقار الخاص 
(ك. مليون د5.690.031/369 )عقار بمبلغ وقدره  (12)العقار االستثماري 

ي او المشاتل اوالمخازن أي تحرك لهذا االسبوع
 
. هذا ولم يشهد عقار التجاري او الساحلي الحرف

لتقرير االحصائي االسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري و التوثيقا

2022/2/17حتى 2022/2/13خالل الفترة من 

المسجلةالعقود



يتجارياستثماريخاصالمحافظة
 
يط الساحليمخازنمعارضحرف الشر

0000000(1)العاصمة 

1100000(2)حولي 

1200000(3)الفروانية 

0000000(4)مبارك الكبير 

0000000(5)األحمدي 

0000000(6)الجهراء 

2300000المجموع 

(ك. مليون د1.050.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (2)العقار الخاص 

(ك. مليون د1.600.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (3)العقار االستثماري  
يط اوالمعارض اوالمخازن أي تحرك لهذا االسبوع  ي او الشر

 
.هذا ولم يشهد العقار التجاري اوالحرف

لتقرير االحصائي االسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري و التوثيقا

2022/2/17حتى 2022/2/13خالل الفترة من 

الوكاالت العقارية



ي         تجاري        استثماري          خاصالنوع
 
يط ساحلي         مخازن         مشاتل          حرف    شر

يالمحافظة
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

المؤشر

―00―00―00―00↓20―11↑1011العاصمة

―00―00―00―00↓20↓65↑919حولي

―00―00―00―00―00↑12↓189الفروانية

↓10―00―00―00―00↓82↓1311مبارك الكبير

―00―00―00―00―00↓112↑3286األحمدي

―00―00―00―00―00―00↓43الجهراء

↓10―00―00―00↓40↓2712↑86139المجموع

(118)بينما االسبوع الماضي  (151)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (33)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (15)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع (53)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع المؤشر بواقع  

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

 .()عقار وأما العقار الساحلي فقد استقر المؤشر بواقع  (0)اما عقار المشاتل فقد استقر المؤشر بواقع 

 ()وأما العقار الحرفي فقد انخفض المؤشر بواقع 

مؤشر تداول العقود

لألسبوع الحالى مقارنة باألسبوع الماضى  
(م2021/2/17م الى 2021/2/13:من)األسبوع الحالي (  م 2022/2/6م الى 2022/2/3:من)األسبوع الماضي 



ي         تجاري        استثماري          خاصالنوع
 
يط ساحلي         مخازن         معارض          حرف    شر

يالمحافظة
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

المؤشر

―00―00―00―00―00―00―00العاصمة

―00―00―00―00―00―01↑01حولي

―00―00―00―00―00↑12↑01الفروانية

―00―00―00―00―00―00↓30مبارك الكبير

―00―00―00―00―00―00↓20األحمدي

―00―00―00―00―00―00―00الجهراء

―00―00―00―00―00↑13↓52المجموع

(6)بينما االسبوع الماضي  (5)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

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

  (2)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع (3)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

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

 .(.)عقار وأما العقار الساحلي فقد استقر المؤشر بواقع  (0)اما عقار المعارض فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار (0)اما العقار الساحلي فقد استقر  المؤشر بواقع 

 (0)وأما العقار الحرفي فقد استقر  المؤشر بواقع 

مؤشر تداول الوكاالت

لألسبوع الحالى مقارنة باألسبوع الماضى  
(م2021/2/17م الى2021/2/13:من)األسبوع الحالي (  م2022/2/10م الى 2022/2/6:من) األسبوع الماضي 



:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

580,000.0001خاصبيت6750الدسمة

447,500.0001خاصبيت3400الدعية

186,354.3161خاصبيت1357.5الدوحة

مشاع415,000.0001خاصبيت3450السرة

500,000.0001خاصبيت4525السرة

350,000.0001خاصبيت8250الشامية

636,260.0001خاصبيت1750الصليبيخات

330,000.0001خاصبيت3600الصليبيخات

880,000.0001خاصبيت31000العديلية

290,000.0001خاصبيت5400جابر األحمد السكنية

1,769,031.3691إستثماريبناية5867.75شرق

603,000.0001خاصبيت1512.5قرطبة

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

410,000.0002خاصارض9432الجابرية

500,000.0002خاصبيت7370الجابرية

540,000.0002خاصبيت8375الجابرية

460,000.0002خاصبيت8375الجابرية

174,000.0002إستثماريشقة200.15_الجابرية

475,000.0002خاصبيت4750الرميثية

600,000.0002خاصارض2500الزهراء

454,866.9832خاصبيت12600السالمية

360,000.0002خاصبيت12600السالمية

100,000.0002إستثماريشقة100.5_السالمية

41,000.0002إستثماريشقة42.44_السالمية

100,000.0002إستثماريشقة110.12_السالمية

1,000,000.0002خاصارض61000الشعب

640,000.0002خاصبيت4400الشهداء

305,000.0002خاصارض11300بيان

545,000.0002خاصبيت1750بيان

375,000.0002خاصبيت1375حطين

1,050,000.0002إستثماريبناية142518حولي

مشاع335,000.0002خاصبيت8500سلوى

مشاع292,000.0002خاصبيت5380.5سلوى

370,000.0002خاصبيت12476سلوى

555,000.0002خاصبيت2750مشرف

450,000.0002خاصبيت1375مشرف

537,500.0002خاصبيت4750مشرف

:-محافظة الفروانية

احصائية جدول العقود لصفقات البيع التى تم تداولها
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مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

298,000.0003خاصارض9375األندلس

600,000.0003خاصبيت9750األندلس

305,000.0003خاصبيت5375العمرية

355,000.0003خاصبيت2600العمرية

500,000.0003خاصبيت21754الفروانية

400,000.0003خاصبيت1400إشبيلية

1,200,000.0003إستثماريبناية21023جليب الشيوخ

900,000.0003إستثماريبناية24510جليب الشيوخ

375,000.0003خاصبيت3400عبدهللا المبارك

400,000.0003خاصبيت6400عبدهللا المبارك

428,800.0003خاصبيت3400غرب عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع718,000.0004خاصبيت9850الفنيطيس

300,000.0004خاصبيت2399.6القصور

570,000.0004خاصبيت1500المسايل

315,000.0004خاصارض6400أبوفطيرة

425,000.0004خاصارض2400أبوفطيرة

415,000.0004خاصارض1400أبوفطيرة

385,000.0004خاصارض5500أبوفطيرة

170,000.0004خاصارض9300.125بصباح السالم

300,000.0004خاصبيت11300.125صباح السالم

115,000.0004إستثماريشقة108.925_صباح السالم

105,000.0004إستثماريشقة109.5_صباح السالم

320,000.0004خاصبيت3400مبارك الكبير

286,500.0004خاصبيت2400مبارك الكبير

:-محافظة األحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

150,000.0005خاصارض2400الخيران

125,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية

130,000.0005خاصارض2400الخيران السكنية

240,000.0005خاصبيت1400الرقة

200,000.0005خاصبيت6400الرقة

265,000.0005خاصبيت4600الصباحية

178,000.0005خاصبيت3375الصباحية

166,000.0005خاصبيت4278.92الظهر

292,000.0005خاصبيت1375العقيلة

مشاع113,333.3325خاصبيت2199.99الفحيحيل

60,000.0005إستثماريشقة5474.95المنقف

76,000.0005إستثماريشقة104.05_المهبولة

95,000.0005خاصارض2400الوفرة السكنية

110,000.0005خاصبيت2400الوفرة السكنية



285,000.0005خاصبيت2392جابر العلي

255,000.0005خاصبيت8400جابر العلي

140,000.0005خاصبيت2251شرق األحمدي

200,000.0005خاصبيت5600صباح االحمد السكنية

290,000.0005خاصبيت5600صباح االحمد السكنية

226,000.0005خاصارض495_صباح األحمد البحرية

232,000.0005خاصارض459_صباح األحمد البحرية

258,000.0005خاصارض590_صباح األحمد البحرية

223,000.0005خاصارض504_صباح األحمد البحرية

265,000.0005خاصارض660_صباح األحمد البحرية

210,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

217,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

200,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

200,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

163,000.0005خاصارض641_صباح األحمد البحرية

245,000.0005خاصارض485_صباح األحمد البحرية

140,000.0005خاصارض722_صباح األحمد البحرية

79,296.5005خاصارض491_صباح األحمد البحرية

79,296.5005خاصارض491_صباح األحمد البحرية

83,441.0005خاصارض461_صباح األحمد البحرية

116,383.0005خاصارض643_صباح األحمد البحرية

115,478.0005خاصارض638_صباح األحمد البحرية

86,699.0005خاصارض479_صباح األحمد البحرية

88,690.0005خاصارض490_صباح األحمد البحرية

86,699.0005خاصارض479_صباح األحمد البحرية

116,383.0005خاصارض643_صباح األحمد البحرية

107,695.0005خاصارض595_صباح األحمد البحرية

83,441.0005خاصارض461_صباح األحمد البحرية

153,000.0005خاصارض650_صباح األحمد البحرية

84,165.0005خاصارض465_صباح األحمد البحرية

86,699.0005خاصارض479_صباح األحمد البحرية

50,613.7505خاصارض495_صباح األحمد البحرية

86,699.0005خاصارض479_صباح األحمد البحرية

95,930.0005خاصارض530_صباح األحمد البحرية

55,215.0005خاصارض540_صباح األحمد البحرية

89,414.0005خاصارض494_صباح األحمد البحرية

88,509.0005خاصارض489_صباح األحمد البحرية

94,482.0005خاصارض522_صباح األحمد البحرية

89,414.0005خاصارض494_صباح األحمد البحرية

86,699.0005خاصارض479_صباح األحمد البحرية

55,726.2505خاصارض545_صباح األحمد البحرية

88,690.0005خاصارض490_صباح األحمد البحرية

50,613.7505خاصارض495_صباح األحمد البحرية

84,165.0005خاصارض465_صباح األحمد البحرية

238,000.0005خاصارض545_صباح األحمد البحرية

58,896.0005خاصارض576_صباح األحمد البحرية

86,880.0005خاصارض480_صباح األحمد البحرية

55,215.0005خاصارض540_صباح األحمد البحرية

83,441.0005خاصارض461_صباح األحمد البحرية

50,613.7505خاصارض495_صباح األحمد البحرية

94,844.0005خاصارض524_صباح األحمد البحرية

86,699.0005خاصارض479_صباح األحمد البحرية

83,441.0005خاصارض461_صباح األحمد البحرية



94,844.0005خاصارض524_صباح األحمد البحرية

117,831.0005خاصارض651_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض590_صباح األحمد البحرية

88,690.0005خاصارض490_صباح األحمد البحرية

95,930.0005خاصارض530_صباح األحمد البحرية

96,292.0005خاصارض532_صباح األحمد البحرية

85,070.0005خاصارض470_صباح األحمد البحرية

86,699.0005خاصارض479_صباح األحمد البحرية

95,930.0005خاصارض530_صباح األحمد البحرية

86,699.0005خاصارض479_صباح األحمد البحرية

86,699.0005خاصارض479_صباح األحمد البحرية

50,613.7505خاصارض495_صباح األحمد البحرية

83,441.0005خاصارض461_صباح األحمد البحرية

95,930.0005خاصارض530_صباح األحمد البحرية

86,699.0005خاصارض479_صباح األحمد البحرية

53,988.0005خاصارض528_صباح األحمد البحرية

86,699.0005خاصارض479_صباح األحمد البحرية

210,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

510,000.0005خاصبيت1237_صباح األحمد البحرية

350,000.0005خاصبيت645_صباح األحمد البحرية

250,000.0005خاصبيت8400علي صباح السالم

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع12,500.0006خاصبيت230القصر

200,000.0006خاصبيت2400النهضة

165,000.0006خاصبيت4300الواحة



مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

500,000.0002خاصبيت540بيان

800,000.0002إستثماريبناية498حولي

550,000.0003خاصبيت600األندلس

400,000.0003إستثماريبيت599خيطان

400,000.0003إستثماريبيت599خيطان

احصائية جدول الوكاالت العقارية التى تم تداولها
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