
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

14110000( 1 )العاصمة

11510000( 2 )حولي 

11100021( 3 )الفروانية 

11200000( 4 )مبارك الكبير 

2413250000( 5 )االحمدي 

6000000( 6 )الجهراء 

7722270021المجموع

(ك. مليون د24.099.898/009 )عقار بمبلغ وقدره  (77)العقار الخاص 

(ك. مليون د9.962.267/500 )عقار بمبلغ وقدره     (22)العقاراالستثماري 

(ك. مليون د17.448.200/000 )عقار بمبلغ وقدره     (27)العقار التجاري 

(ك. مليون د1.840.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (2)العقار الحرفي 

(ك. مليون د1.450.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (1)عقار المخازن 

   هذا  ولم  يشهد عقار  الشريط الساحلي او المعارض اي تحرك  لهذا  االسبوع * 

العقـود المسجلـة

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

2019/ 8/8حتى 2019/8/4خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

000000( 2 )حولي 

100000( 3 )الفروانية 

000000( 4 )مبارك الكبير 

000000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

100000المجموع

(ك. الف د295.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)    العقار الخاص

هذا ولم يشهد  العقار االستثماري اوالتجاري اوالحرفي او المخازن او الشريط الساحلي أي تحرك لهذا االسبوع  
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الوكاالت العقارية



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1014011100000000العاصمـــة

611950100000000حولــــــــــي

811110000000102الفروانية

2911120000000010مبارك الكبير

24242113272500000000األحمـــــدي

56001000000000الجهـــــراء

82773222292700000112المجموع

(144)بينما االسبوع الماضي  (129)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

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

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

عقار  (1)وأما المخازن فقد ارتفع المؤشر بواقع  (2)أما العقارالتجاري فقد انخفض المؤشر بواقع 

عقار   (0)وأما معارض فقد استقر  المؤشر بواقع  (0 )وأما عقار الشريط الساحلي فقد استقر المؤشر بواقع 

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

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2019/ 8/ 8م  الى 2019/ 8/4: من)  االسبوع الحالي (  م 2019/ 8/ 1م  الى 2019/ 7/28: من)  االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

حرفيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0000000000العاصمـــة

0000000000حولــــــــــي

0100000000الفروانية

2000000000مبارك الكبير

1000000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

3100000000المجموع
200000

 (3)بينما االسبوع الماضي (1)  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 

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

 .( 0)أما العقار التجارى فقد استقر العقار بواقع

عقار (0 )اما الحرفي 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  2019/  8/8: م   الى2019/ 8/4: من) االسبوع الحالي( م  2019/  1/8: م   الى2019/ 7/28: من: )  مناالسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

187,000.0001خاصبيت3357.5الدوحه

160,000.0001خاصبيت1357.5الدوحه

55,000.0001خاصبيت3750السره

مشاع364,500.0001خاصبيت6324السره

2,000,000.0001خاصبيت6750الشاميه

500,000.0001خاصبيت4500الفيحاء

505,000.0001خاصبيت8397القادسيه

360,000.0001خاصبيت8400القادسيه

12,000,000.0001تجاريبنايه15670القبله

2,200,000.0001استثماريبنايه1987.5بنيد القار

268,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد السكنيه

299,000.0001خاصبيت7400جابر االحمد السكنيه

295,000.0001خاصبيت7400جابر االحمد السكنيه

295,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد السكنيه

مشاع267,500.0001خاصبيت1390قرطبه

375,000.0001خاصبيت4375كيفان

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

445,000.0002خاصبيت11482.5الجابريه

950,000.0002استثماريبنايه195914السالميه

62,000.0002استثماريشقه53.83_السالميه

74,000.0002استثماريشقه80.13_السالميه

120,000.0002استثماريشقه79.26_السالميه

65,000.0002استثماريشقه53.83_السالميه

720,000.0002خاصبيت2500السالم

525,000.0002خاصبيت1400السالم

430,000.0002خاصارض6500الصديق

380,000.0002خاصبيت2400حطين

4,200,000.0002تجاريبنايه762ب63حولي

350,000.0002خاصبيت8360سلوى

480,000.0002خاصبيت8795سلوى

مشاع210,000.0002خاصبيت5375مشرف

360,000.0002خاصبيت5375مشرف

380,000.0002خاصبيت5375مشرف

423,792.0002خاصبيت6750مشرف

:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع80,000.0003خاصبيت2178.5الربيه

239,000.0003خاصبيت3400الرحاب

220,000.0003خاصبيت7300العارضيه

1,450,000.0003مخازنتحت االنشاء11000العارضيه

940,000.0003حرفيمحالت2250العارضيه الحرفيه



900,000.0003حرفيمحالت4250العارضيه الحرفيه

450,378.0003خاصبيت1600العمريه

160,000.0003خاصبيت2301الفردوس

200,000.0003خاصبيت4301الفردوس

مرسى مزاد280,000.0003خاصبيت66375الفروانيه

380,000.0003خاصبيت2400إشبيليه

432,360.4723خاصبيت4400إشبيليه

953,744.0003خاصبيت1572جليب الشيوخ

350,000.0003استثماريارض6375خيطان

215,000.0003خاصبيت10300خيطان

:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,200,000.0004خاصبيت2000أ-11ابو الحصانيه

455,000.0004خاصارض8400ابوفطيره

235,000.0004خاصارض4375ابوفطيره

319,000.0004خاصارض2400ابوفطيره

242,000.0004خاصارض5400ابوفطيره

285,000.0004خاصارض4500الفنيطيس

255,000.0004خاصارض7400الفنيطيس

مشاع80,000.0004خاصبيت5200القرين

310,000.0004خاصبيت400_القرين

270,000.0004خاصبيت7400القصور

1,300,000.0004استثماريارض2730.1صباح السالم

900,000.0004استثماريارض2634.6صباح السالم

280,000.0004خاصارض4500صباح السالم

:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

800,000.0005استثماريبنايه52750ابو حليفه

98,000.0005خاصبيت3400الخيران

255,000.0005خاصبيت1400الرقه

189,000.0005خاصبيت6400الرقه

205,000.0005خاصبيت3375الصباحيه

167,000.0005خاصبيت3375الصباحيه

مشاع93,750.0005خاصبيت3217.906الظهر

255,436.0375خاصبيت3400العقيله

96,000.0005استثماريشقه134.92_الفنطاس

96,000.0005استثماريشقه100.885_الفنطاس

230,000.0005خاصبيت1375المنقف

66,450.0005استثماريشقه5474.95المنقف

66,450.0005استثماريشقه5475.13المنقف

75,000.0005استثماريشقه4119.77المنقف

1,450,000.0005استثماريبنايه800أ-1المهبوله

884,867.5005استثماريبنايه500أ-3المهبوله

85,000.0005استثماريشقه102.4_المهبوله

77,000.0005استثماريشقه103.34_المهبوله

85,000.0005استثماريشقه102.5_المهبوله

41,500.0005استثماريشقه70.39_المهبوله

118,000.0005استثماريشقه1109.75المهبوله

73,000.0005خاصشقه113.91_المهبوله

258,000.0005خاصبيت6392جابر العلي

210,000.0005خاصارض640_صباح االحمد البحريه

190,000.0005خاصارض555_صباح االحمد البحريه



113,000.0005خاصارض664_صباح االحمد البحريه

185,000.0005خاصارض484_صباح االحمد البحريه

98,999.5005خاصارض613_صباح االحمد البحريه

167,000.0005خاصارض409_صباح االحمد البحريه

180,000.0005خاصارض510_صباح االحمد البحريه

39,000.0005تجاريمحل35.791_صباح االحمد البحريه

40,000.0005تجاريمحل33.227_صباح االحمد البحريه

40,000.0005تجاريمحل37.6_صباح االحمد البحريه

50,000.0005تجاريمحل56.777_صباح االحمد البحريه

49,200.0005تجاريمحل32.31_صباح االحمد البحريه

60,000.0005تجاريمحل49.492_صباح االحمد البحريه

55,000.0005تجاريمحل33.923_صباح االحمد البحريه

59,000.0005تجاريمحل15.69_صباح االحمد البحريه

54,000.0005تجاريمحل17_صباح االحمد البحريه

57,000.0005تجاريمحل33.266_صباح االحمد البحريه

52,000.0005تجاريمحل32.29_صباح االحمد البحريه

40,000.0005تجاريمحل39.286_صباح االحمد البحريه

58,000.0005تجاريمحل50.411_صباح االحمد البحريه

40,500.0005تجاريمحل32.449_صباح االحمد البحريه

35,000.0005تجاريمحل39.232_صباح االحمد البحريه

66,000.0005تجاريمحل38.36_صباح االحمد البحريه

36,000.0005تجاريمحل37_صباح االحمد البحريه

57,000.0005تجاريمحل17.42_صباح االحمد البحريه

67,000.0005تجاريمحل16.03_صباح االحمد البحريه

57,000.0005تجاريمحل20.78_صباح االحمد البحريه

52,000.0005تجاريمحل36.448_صباح االحمد البحريه

50,000.0005تجاريمحل35.217_صباح االحمد البحريه

40,000.0005تجاريمحل35.211_صباح االحمد البحريه

42,000.0005تجاريمحل33.478_صباح االحمد البحريه

52,500.0005تجاريمحل32.566_صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصبيت3600صباح االحمد السكنيه

150,000.0005خاصبيت4600صباح االحمد السكنيه

280,000.0005خاصبيت4600صباح االحمد السكنيه

185,000.0005خاصبيت1600صباح االحمد السكنيه

160,000.0005خاصبيت4400علي صباح السالم

285,000.0005خاصبيت4400علي صباح السالم

220,000.0005خاصبيت9400علي صباح السالم

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

298,000.0006خاصبيت3500النسيم

مشاع52,500.0006خاصبيت2131.25الواحه

220,000.0006خاصبيت2400سعد العبدهللا

260,000.0006خاصبيت7400سعد العبدهللا

334,938.0006خاصبيت9400سعد العبدهللا

290,000.0006خاصبيت6400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

295,000.0003خاصبيت600العمرية

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2019أغسطس 8-أغسطس4


