
يتجارياستثماريخاصالمحافظة
 
يط الساحليمخازنمعارضحرف الشر

13300000(1)العاصمة 

291200000(2)حولي 

16200000(3)الفروانية 

24801100(4)مبارك الكبير 

671410000(5)األحمدي 

11200000(6)الجهراء 

1604111100المجموع 

(ك. مليون د66.088.869/764 )عقار بمبلغ وقدره   (160)العقار الخاص 
(ك. مليون د42.171.467/241 )عقار بمبلغ وقدره   (41)العقار االستثماري 

(ك. مليون د5.400.000/000 )عقار بمبلغ وقدره   (1)العقار التجاري 

ي 
 
(ك. مليون د1.400.000/000 )عقار بمبلغ وقدره   (1)العقار الحرف

(ك. مليون د2.100.000/000 )عقار بمبلغ وقدره   (1)العقار معارض 

يط الساحلي أي تحرك لهذا االسبوع . هذا ولم يشهد عقار  المشاتل اوالمخازن أو الشر

لتقرير االحصائي االسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري و التوثيقا

2022/3/24حتى 2022/3/20خالل الفترة من 

المسجلةالعقود



يتجارياستثماريخاصالمحافظة
 
يط الساحليمخازنمعارضحرف الشر

0000000(1)العاصمة 

0000000(2)حولي 

0000000(3)الفروانية 

0000000(4)مبارك الكبير 

15000000(5)األحمدي 

0000000(6)الجهراء 

15000000المجموع 

(ك. مليون د4.864.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (15)العقار الخاص 

يط اوالمخازن او المعارض أي تحرك لهذا االسبوع  ي او الشر
 
.هذا ولم يشهد العقار األستثماري اوالتجاري اوالحرف

لتقرير االحصائي االسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري و التوثيقا

2022/3/24حتى 2022/3/20خالل الفترة من 

الوكاالت العقارية



ي         تجاري        استثماري          خاصالنوع
 
يط ساحليمخازن         مخازن   معارض         مشاتل          حرف    شر

يالمحافظة
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

المؤشر

―00―00―00―00↓10↑13↑1213العاصمة

―00―00―00―00―00↓1712↑1929حولي

―00—00―00―00—00↓82—1616الفروانية

—00—00↑01↑21―00↑28↑824مبارك الكبير

―00―00―00―00—11↑1014↑5867األحمدي

―00―00―00―00―00↑02↑711الجهراء

—00—00↑01↑21↓21↑3841↑120160المجموع

(162 )بينما االسبوع الماضي  (204)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (42)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (3)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع (40)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع المؤشر بواقع  

عقار  (1)وأما الحرفي فقد انخفض المؤشر بواقع  (1)أما العقارالتجاري فقد انخفض المؤشر بواقع 

 .(1)عقار وأما العقار المعرض فقد ارتفع المؤشر بواقع  (0)اما عقار المشاتل فقد استقر المؤشر بواقع 

 (0)وأما العقار المخازن فقد استقر المؤشر بواقع 

مؤشر تداول العقود

لألسبوع الحالى مقارنة باألسبوع الماضى  
(م2022/3/24م الى 2022/3/20) األسبوع الحالي (  م2022/3/17م الى 2022/3/13: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↓20العاصمة

―00―00―00―00―00―00―00حولي

―00―00―00―00―00―00―00الفروانية

―00―00↓10―00―00―00↓10مبارك الكبير

―00―00―00―00―00―00↑215األحمدي

―00―00―00―00―00―00―00الجهراء

―00―00↓10―00―00―00↑515المجموع

(6)بينما االسبوع الماضي  (15)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

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

  ()عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع (10)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع 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  ()اما عقار المعارض فقد ارتفع 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  
(م2022/3/24م الى 2022/3/20)األسبوع الحالي (  م2022/3/17م الى2022/3/13: من)األسبوع الماضي 



:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

3,280,000.0001إستثماريأرض51287.15الدعية 

مشاع522,000.0001خاصبيت5375السرة

2,000,000.0001خاصبيت6750الشامية

3,000,000.0001خاصبيت61000الشويخ السكنية

310,000.0001خاصبيت2300الصليبيخات

1,000,000.0001خاصبيت6750الفيحاء

130,000.0001خاصبيت2400جابر األحمد السكنية

325,000.0001خاصبيت1400جابر األحمد السكنية

4,400,000.0001إستثماريأرض11052.5دسمان

2,200,000.0001إستثماريأرض1736.5دسمان

360,000.0001خاصبيت1400شمال غرب الصليبيخات

400,000.0001خاصبيت2400شمال غرب الصليبيخات

500,000.0001خاصبيت1400شمال غرب الصليبيخات

430,000.0001خاصأرض2432.5غرناطة

410,000.0001خاصبيت2487.5غرناطة

700,000.0001خاصبيت5500كيفان

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,800,000.0002إستثماريبناية568أ3الجابرية

550,000.0002خاصبيت5550الجابرية

700,000.0002خاصبيت9750الجابرية

660,000.0002خاصبيت12750الرميثية

400,000.0002خاصبيت12600الرميثية

580,000.0002خاصبيت3375الزهراء

2,450,000.0002إستثماريبناية1961000السالمية

5,000,000.0002إستثماريبناية89821السالمية

2,935,000.0002إستثماريبناية1001135السالمية

470,000.0002خاصبيت12600السالمية

700,000.0002خاصبيت121000السالمية

110,000.0002إستثماريشقة110.12_السالمية

105,000.0002إستثماريشقة100.5_السالمية

105,000.0002إستثماريشقة110.12_السالمية

693,000.0002خاصأرض4500السالم

520,000.0002خاصبيت2387.5الشهداء

490,000.0002خاصأرض4375الصديق

495,000.0002خاصأرض4375الصديق

830,000.0002خاصأرض1600الصديق

590,000.0002خاصأرض5500الصديق

480,000.0002خاصأرض4400الصديق

480,000.0002خاصأرض4400الصديق

635,000.0002خاصأرض3375الصديق

احصائية جدول العقود لصفقات البيع التى تم تداولها
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527,500.0002خاصأرض3375الصديق

745,000.0002خاصبيت3400الصديق

465,000.0002خاصأرض5375بيان

570,000.0002خاصأرض5375بيان

370,000.0002خاصبيت11300بيان

900,000.0002خاصبيت5750بيان

590,000.0002خاصبيت3375حطين

مشاع266,666.0002خاصبيت4249.99حطين

1,090,000.0002إستثماريبناية144855حولي

1,315,000.0002إستثماريبناية35608حولي

1,330,000.0002إستثماريبناية35642حولي

مرسى مزاد1,150,000.0002إستثماريبناية29890حولي

62,000.0002إستثماريشقة60.15_حولي

2,600,000.0002خاصأرض122065سلوى

مشاع312,500.0002خاصبيت10375سلوى

430,000.0002خاصبيت10500سلوى

450,000.0002خاصبيت8489سلوى

مشاع375,000.0002خاصبيت7500سلوى

:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

380,000.0003خاصبيت4500األندلس

320,000.0003خاصبيت5500األندلس

340,000.0003خاصبيت4500األندلس

مشاع371,000.8753خاصبيت4656.25الرابية

270,000.0003خاصبيت7300العارضية

410,000.0003خاصبيت2600العمرية

235,000.0003خاصبيت8301الفردوس

مشاع9,374.9943خاصبيت310.451الفردوس

46,000.0003خاصشقة73.86_الفروانية

720,000.0003إستثماريأرض24573جليب الشيوخ

310,000.0003خاصبيت10300خيطان

300,000.0003خاصبيت1405خيطان

400,000.0003خاصبيت3396.5خيطان

41,000.0003إستثماريشقة60.567_خيطان

395,000.0003خاصبيت2500صباح الناصر

مشاع121,000.0003خاصبيت8133.328عبدهللا المبارك

350,000.0003خاصبيت8400عبدهللا المبارك

520,000.0003خاصبيت5400غرب عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

560,000.0004خاصأرض1500الفنيطيس

515,000.0004خاصبيت8400الفنيطيس

394,000.0004خاصبيت4400القرين

مشاع313,124.9764خاصبيت7347.91القصور

510,000.0004خاصأرض4375المسايل

مشاع325,555.4174خاصأرض4388.88المسايل



425,000.0004خاصأرض2400المسايل

425,000.0004خاصأرض2400المسايل

425,000.0004خاصأرض2400المسايل

425,000.0004خاصأرض2400المسايل

مشاع325,555.4174خاصأرض4388.88المسيلة

605,000.0004خاصأرض4400أبوفطيرة

450,000.0004خاصأرض4375أبوفطيرة

مشاع325,555.4174خاصأرض4355.55أبوفطيرة

مشاع325,555.4174خاصأرض4355.55أبوفطيرة

مشاع325,555.4174خاصأرض4355.55أبوفطيرة

مشاع325,555.4174خاصأرض4355.55أبوفطيرة

مشاع325,555.4174خاصأرض4355.55أبوفطيرة

481,000.0004خاصأرض8375أبوفطيرة

520,000.0004خاصبيت2400أبوفطيرة

650,000.0004خاصبيت3437.5أبوفطيرة

2,100,000.0004معارض سياراتأرض1000_أبوفطيرة الحرفية

400,000.0004خاصأرض5499.28صباح السالم

245,000.0004خاصبيت9300.125صباح السالم

123,000.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم

115,000.0004إستثماريشقة3103.68صباح السالم

130,000.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم

129,000.0004إستثماريشقة109.9_صباح السالم

123,000.0004إستثماريشقة109.5_صباح السالم

113,000.0004إستثماريشقة107.75_صباح السالم

123,262.5004إستثماريشقة1110.05صباح السالم

122,075.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم

1,400,000.0004حرفيمحالت500_غرب أبوفطيرة الحرفية

مرسى مزاد300,000.0004خاصبيت2400مبارك الكبير

:-محافظة األحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

48,500.0005إستثماريشقة60.19_التوسعة الشمالية بالفنطاس

190,000.0005خاصأرض7400الخيران السكنية

200,000.0005خاصأرض2400الخيران السكنية

197,000.0005خاصأرض3400الخيران السكنية

185,000.0005خاصأرض3400الخيران السكنية

250,000.0005خاصبيت4278.92الظهر

207,000.0005خاصبيت4278.92الظهر

470,000.0005خاصأرض1500العقيلة

380,000.0005خاصبيت2402.5العقيلة

1,650,000.0005إستثماريبناية33748الفحيحيل

5,400,000.0005تجاريبناية722101الفحيحيل

410,000.0005خاصبيت4602الفحيحيل

400,000.0005خاصبيت5400المنقف

880,000.0005إستثماريبناية500أ2المهبولة

1,720,000.0005إستثماريبناية1975المهبولة

مرسى مزاد740,000.0005إستثماريبناية7670+6المهبولة

39,000.0005إستثماريشقة75.86أ1المهبولة

36,000.0005إستثماريشقة60أ-1المهبولة

80,000.0005إستثماريشقة6107.8المهبولة



37,000.0005إستثماريشقة63.04أ-1المهبولة

88,000.0005إستثماريشقة120.9_المهبولة

83,000.0005إستثماريشقة2104.79المهبولة

235,000.0005خاصبيت3600الوفرة السكنية

152,000.0005خاصبيت4400الوفرة السكنية

180,000.0005خاصبيت1600الوفرة السكنية

290,000.0005خاصبيت6600الوفرة السكنية

221,300.0005خاصبيت7600الوفرة السكنية

1,248,629.7415إستثماريبناية17790.5أبوحليفة

1,100,000.0005إستثماريبناية50795أبوحليفة

1,100,000.0005إستثماريبناية50750أبوحليفة

295,000.0005خاصأرض507_صباح األحمد البحرية

277,000.0005خاصأرض474_صباح األحمد البحرية

283,000.0005خاصأرض474_صباح األحمد البحرية

197,000.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية

197,000.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية

285,000.0005خاصأرض465_صباح األحمد البحرية

250,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية

210,000.0005خاصأرض512_صباح األحمد البحرية

346,500.0005خاصأرض510_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض640_صباح األحمد البحرية

مشاع160,000.0005خاصأرض225_صباح األحمد البحرية

155,000.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية

180,000.0005خاصأرض495_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصأرض499_صباح األحمد البحرية

360,000.0005خاصأرض597_صباح األحمد البحرية

420,000.0005خاصأرض1848_صباح األحمد البحرية

317,000.0005خاصأرض510_صباح األحمد البحرية

350,000.0005خاصأرض483_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصأرض518_صباح األحمد البحرية

370,000.0005خاصأرض548_صباح األحمد البحرية

370,000.0005خاصأرض548_صباح األحمد البحرية

330,000.0005خاصأرض484_صباح األحمد البحرية

310,000.0005خاصأرض450_صباح األحمد البحرية

370,000.0005خاصأرض525_صباح األحمد البحرية

310,000.0005خاصأرض450_صباح األحمد البحرية

310,000.0005خاصأرض450_صباح األحمد البحرية

330,000.0005خاصأرض484_صباح األحمد البحرية

370,000.0005خاصأرض548_صباح األحمد البحرية

360,000.0005خاصأرض510_صباح األحمد البحرية

360,000.0005خاصأرض510_صباح األحمد البحرية

360,000.0005خاصأرض510_صباح األحمد البحرية

305,000.0005خاصأرض466_صباح األحمد البحرية

305,000.0005خاصأرض466_صباح األحمد البحرية

305,000.0005خاصأرض466_صباح األحمد البحرية

205,000.0005خاصأرض480_صباح األحمد البحرية

205,000.0005خاصأرض480_صباح األحمد البحرية

320,000.0005خاصأرض474_صباح األحمد البحرية

320,000.0005خاصأرض474_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض714_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية

200,000.0005خاصأرض525_صباح األحمد البحرية

610,000.0005خاصبيت550_صباح األحمد البحرية



530,000.0005خاصبيت480_صباح األحمد البحرية

525,000.0005خاصبيت480_صباح األحمد البحرية

550,000.0005خاصبيت450_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية

252,000.0005خاصبيت3600صباح األحمد السكنية

270,000.0005خاصبيت5600صباح األحمد السكنية

239,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية

265,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية

330,000.0005خاصبيت3600صباح األحمد السكنية

220,000.0005خاصبيت4400علي صباح السالم

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

2,000,000.0006إستثماريبناية911000الجهراء

2,250,000.0006إستثماريبناية46789+45الجهراء

237,015.0006خاصبيت4297.68العيون

495,000.0006خاصبيت3500النسيم

420,000.0006خاصبيت3500النسيم

420,000.0006خاصبيت3500النسيم

180,000.0006خاصبيت3300الواحة

425,000.0006خاصبيت400_جابر األحمد

330,000.0006خاصبيت1400سعد العبدهللا

270,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

مشاع140,000.0006خاصبيت7200سعد العبدهللا

380,000.0006خاصبيت7400سعد العبدهللا

350,000.0006خاصبيت6400سعد العبدهللا



مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

200,000.0005خاصأرض488صباح األحمد البحرية

317,000.0005خاصأرض510صباح األحمد البحرية

330,000.0005خاصأرض484صباح األحمد البحرية

310,000.0005خاصأرض450صباح األحمد البحرية

310,000.0005خاصأرض450صباح األحمد البحرية

370,000.0005خاصأرض548صباح األحمد البحرية

370,000.0005خاصأرض548صباح األحمد البحرية

330,000.0005خاصأرض484صباح األحمد البحرية

310,000.0005خاصأرض450صباح األحمد البحرية

370,000.0005خاصأرض525صباح األحمد البحرية

370,000.0005خاصأرض548صباح األحمد البحرية

360,000.0005خاصأرض510صباح األحمد البحرية

360,000.0005خاصأرض510صباح األحمد البحرية

360,000.0005خاصأرض510صباح األحمد البحرية

197,000.0005خاصأرض679صباح األحمد البحرية

احصائية جدول الوكاالت العقارية التى تم تداولها
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