
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

10000000( 1 )العاصمة

6400000( 2 )حولي 

7000000( 3 )الفروانية 

19000000( 4 )مبارك الكبير 

151300000( 5 )االحمدي 

2000000( 6 )الجهراء 

195700000المجموع

(ك. مليون د37.912.655/500)عقار بمبلغ وقدره  (195)العقار الخاص 

(ك. مليون د4.557.800/000)عقار بمبلغ وقدره     (7)العقاراالستثماري 

هذا  ولم  يشهد العقار التجاري والمعارض او المخازن او الشريط والحرفي اي تحرك  لهذا  االسبوع   

العقـود المسجلـة

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

2020/8/13حتى 2020/8/9خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
500000( 1 )العاصمة
100000( 2 )حولي 

100000( 3 )الفروانية 

800000( 4 )مبارك الكبير 

300000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

1800000المجموع

(ك. مليون د5.507.500/000)عقار بمبلغ وقدره(17)العقار الخاص 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

310201000000000العاصمـــة

46240010000000حولــــــــــي

07100000000000الفروانية

719400000000000مبارك الكبير

29151531000000000األحمـــــدي

12000000000000الجهـــــراء

441951472010000000المجموع

(61)بينما االسبوع الماضي  ( 202)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (141)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (7)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع (151)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقرالمؤشر بواقع  (1)أما العقارالتجاري فقد انخفض  المؤشر بواقع 

عقار (0)اما العقار الساحلي فقد استقر المؤشر بواقع 

 (0 )وأما عقار المعارض فقد انخفض المؤشر بواقع 
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مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود
"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2020/8/13الى /  2020/8/9: من)  االسبوع الحالي ( م 2020/8/6الى /  2020/8/4من)االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0400000000العاصمـــة

0100000000حولــــــــــي

0100000000الفروانية

1800000000مبارك الكبير

1300000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

21700000000المجموع
3400000

 (2)بينما االسبوع الماضي (17)  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 

   (0)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع  (15)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  """  

(م2020/8/13م الى 2020/8/9: من) االسبوع الحالي( م2020/8/6م الى 2020/8/4: من(االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

190,000.0001خاصبيت4357.5الدوحة

725,000.0001خاصبيت4750الروضة

140,000.0001خاصبيت2300الصليبيخات

820,000.0001خاصبيت3750العديلية

1,240,000.0001خاصبيت4737.5الفيحاء

مرسى مزاد910,000.0001خاصبيت2750اليرموك

290,000.0001خاصبيت7400جابر األحمد 

380,000.0001خاصبيت5400جابر األحمد 

377,000.0001خاصبيت5400جابر األحمد 

345,000.0001خاصبيت1400جابر األحمد 

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع282,000.0002خاصبيت9375الرميثية

1,500,000.0002استثماريبناية41022السالمية

2,050,000.0002استثماريبناية91131السالمية

99,000.0002استثماريشقة108.205_السالمية

81,500.0002استثماريشقه71.74_السالمية

640,000.0002خاصارض7600السالم

400,000.0002خاصارض7400السالم

295,000.0002خاصبيت11300بيان

770,000.0002خاصبيت61000بيان

828,900.0002خاصبيت2500حطين

:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

411,000.0003خاصبيت3500االندلس

600,000.0003خاصبيت6885االندلس

545,000.0003خاصبيت9417.7االندلس

72,675.0003خاصبيت3357الرابية

160,000.0003خاصبيت6301الفردوس

200,000.0003خاصبيت10300خيطان

بيع اغلبية332,500.0003خاصبيت6500صباح الناصر

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

390,000.0004خاصارض7400ابوفطيرة

267,000.0004خاصارض2400ابوفطيرة

390,000.0004خاصبيت8400ابوفطيرة

300,000.0004خاصبيت2400العدان

355,000.0004خاصارض2400الفنيطيس



300,000.0004خاصارض8400الفنيطيس

410,000.0004خاصارض7400الفنيطيس

مشاع228,000.0004خاصارض6240الفنيطيس

385,000.0004خاصبيت4375الفنيطيس

225,000.0004خاصبيت5400القصور

500,000.0004خاصارض1500المسايل

290,000.0004خاصارض1375المسايل

290,000.0004خاصارض1375المسايل

290,000.0004خاصارض2375المسايل

330,000.0004خاصارض5400المسايل

330,000.0004خاصارض5400المسايل

330,000.0004خاصارض5400المسايل

292,000.0004خاصارض2500المسايل

282,000.0004خاصارض1500المسايل

:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

80,000.0005خاصارض3400الخيران

256,000.0005خاصارض418_الرقة

281,000.0005خاصارض460_الرقة

263,700.0005خاصارض439_الرقة

195,000.0005خاصبيت4400الرقة

170,000.0005خاصبيت375_الصباحية

280,000.0005خاصبيت4597الفحيحيل

380,000.0005خاصبيت4400المنقف

740,000.0005استثماريبناية1506.75/االمهبولة

45,000.0005استثماريشقة62.5_المهبولة

42,300.0005استثماريشقة70.39_المهبولة

320,000.0005خاصارض500_شرق الرقة

140,000.0005خاصارض669_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

377,050.0005خاصارض1350_صباح األحمد البحرية

96,900.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

88,825.0005خاصارض550_صباح األحمد البحرية

75,905.0005خاصارض470_صباح األحمد البحرية

96,900.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

73,482.5005خاصارض455_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

88,825.0005خاصارض550_صباح األحمد البحرية

96,900.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

73,482.5005خاصارض455_صباح األحمد البحرية

94,477.5005خاصارض585_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

94,477.5005خاصارض585_صباح األحمد البحرية

77,520.0005خاصارض480_صباح األحمد البحرية

73,482.5005خاصارض455_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

75,905.0005خاصارض470_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية



72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

96,900.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

96,900.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

130,000.0005خاصارض680_صباح األحمد البحرية

99,161.0005خاصارض614_صباح األحمد البحرية

94,477.5005خاصارض585_صباح األحمد البحرية

75,905.0005خاصارض470_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

200,000.0005خاصارض550_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض532_صباح األحمد البحرية

73,482.5005خاصارض455_صباح األحمد البحرية

94,477.5005خاصارض585_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض1274_صباح األحمد البحرية

75,905.0005خاصارض470_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

73,482.5005خاصارض455_صباح األحمد البحرية

73,482.5005خاصارض455_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

75,905.0005خاصارض470_صباح األحمد البحرية

73,482.5005خاصارض455_صباح األحمد البحرية

73,482.5005خاصارض455_صباح األحمد البحرية

73,482.5005خاصارض455_صباح األحمد البحرية

88,825.0005خاصارض550_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

185,000.0005خاصارض520_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

210,000.0005خاصارض538_صباح األحمد البحرية

87,533.0005خاصارض542_صباح األحمد البحرية

92,539.5005خاصارض573_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

88,825.0005خاصارض550_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

71,060.0005خاصارض440_صباح األحمد البحرية

73,482.5005خاصارض455_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

96,900.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

75,905.0005خاصارض470_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

75,905.0005خاصارض470_صباح األحمد البحرية

180,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصارض647_صباح األحمد البحرية

340,000.0005خاصارض536_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

96,900.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

96,900.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية



72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

88,825.0005خاصارض550_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

405,260.0005خاصارض1762_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

95,123.5005خاصارض589_صباح األحمد البحرية

95,285.0005خاصارض590_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

96,900.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

96,900.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض45_صباح األحمد البحرية

80,750.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية

75,905.0005خاصارض470_صباح األحمد البحرية

96,900.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

96,900.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

96,900.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

98,515.0005خاصارض610_صباح األحمد البحرية

96,900.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

95,285.0005خاصارض590_صباح األحمد البحرية

72,675.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

103,198.5005خاصارض639_صباح األحمد البحرية

275,000.0005خاصارض1665_صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصارض546_صباح األحمد البحرية

175,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض441_صباح األحمد البحرية

190,000.0005خاصارض536_صباح األحمد البحرية

167,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

195,000.0005خاصارض538_صباح األحمد البحرية

190,000.0005خاصارض538_صباح األحمد البحرية

190,000.0005خاصارض536_صباح األحمد البحرية

175,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية

285,000.0005خاصارض600_صباح األحمد البحرية

190,000.0005خاصارض538_صباح األحمد البحرية

185,000.0005خاصارض460_صباح األحمد البحرية

200,000.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية

270,000.0005خاصارض618_صباح األحمد البحرية

390,000.0005خاصبيت475_صباح األحمد البحرية

395,000.0005خاصبيت450_صباح األحمد البحرية

200,000.0005خاصبيت697_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصبيت2600صباح األحمد السكنية

320,000.0005خاصبيت2600صباح األحمد السكنية

167,000.0005خاصبيت6278الظهر

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

215,000.0006خاصبيت4297.68العيون



295,000.0006خاصبيت1400القيروان



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

140,000.0001خاصبيت300الصليبيخات

415,000.0001خاصبيت750المنصورية

375,000.0001خاصبيت750المنصورية

450,000.0001خاصبيت450السرة

855,000.0002خاصارض600الصديق

500,000.0003خاصبيت754الفروانية

335,000.0004خاصارض400ابوفطيرة

385,500.0004خاصبيت275الفنيطيس

290,000.0004خاصارض560صباح السالم

364,000.0004خاصارض455صباح السالم

155,000.0004خاصارض560صباح السالم

255,000.0004خاصارض455صباح السالم

285,000.0004خاصارض455صباح السالم

255,000.0004خاصارض560صباح السالم

93,000.0005خاصارض400الخيران السكنية

180,000.0005خاصبيت600الوفرة السكنية

175,000.0005خاصارض450صباح األحمد البحرية

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 
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