
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

10120000( 1 )العاصمة

101300000( 2 )حولي 

11410000( 3 )الفروانية 

9000000( 4 )مبارك الكبير 

25340000( 5 )االحمدي 

4000000( 6 )الجهراء 

692170000المجموع

(ك. مليون د23.740.021/690 )عقار بمبلغ وقدره  (69)العقار الخاص 

(ك. مليون د32.978.108/812 )عقار بمبلغ وقدره     (21)العقاراالستثماري 

(ك. مليون د26.969.500/000)عقار بمبلغ وقدره     (7)العقارالتجاري 

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

العقـود المسجلـة

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

2019/12/5حتى 2019/12/1خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
100000( 1 )العاصمة
000000( 2 )حولي 

100000( 3 )الفروانية 

100000( 4 )مبارك الكبير 

100000( 5 )االحمدي 

100000( 6 )الجهراء 

500000المجموع

(ك. مليون د1.394.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (5)العقار الخاص 

هذا ولم يشهد  العقار االستثماري أوالتجاري اوالمخازن او الحرفي او الشريط الساحلي أي تحرك لهذا االسبوع  
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الوكاالت العقارية



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

610010200000000العاصمـــة

11107130000000000حولــــــــــي

1011040100000000الفروانية

279200000000000مبارك الكبير

4425531400000000األحمـــــدي

94000000000000الجهـــــراء

1076914211700000000المجموع

(97)بينما االسبوع الماضي  (105)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (8)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (7)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع (38)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقرالمؤشر بواقع  (6)أما العقارالتجاري فقد ارتفع المؤشر بواقع 

عقار (0)اما العقار الساحلي فقد استقر المؤشر بواقع 

 (0 )وأما العقار الحرفي فقد استقر المؤشر بواقع 

مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود
"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2019/ 12/ 5م  الى 2019/ 12/1: من)  االسبوع الحالي (2019/11/28الى2019/11/24)االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

2100000000العاصمـــة

0000000000حولــــــــــي

1100001000الفروانية

1100000000مبارك الكبير

4100000000األحمـــــدي

0100000000الجهـــــراء

8500001000المجموع
1000010

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

 .عقار (4)حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

 عقار (0)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع  (3)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع المؤشر بواقع  

عقار( 0)أما العقار التجارى فقد استقر العقار بواقع

عقار (1 )اما المخازن فقد انخفض 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/  12/5: م   الى2019/ 12/1: من) االسبوع الحالي( م  2019/  11/28: م   الى2019/ 11/24: من(االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

140,000.0001خاصبيت3357.5الدوحه

600,000.0001خاصبيت1750الروضه

مشاع720,000.0001خاصبيت2600الفيحاء

1,350,000.0001تجاريبنايه6152القبله

13,000,000.0001تجاريبنايه111504القبله

1,650,000.0001استثماريبنايه11000بنيد القار

295,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد السكنيه

285,000.0001خاصبيت7400جابر االحمد السكنيه

235,000.0001خاصبيت6400جابر االحمد السكنيه

225,000.0001خاصبيت6400جابر االحمد السكنيه

405,000.0001خاصبيت2400شمال غرب الصليبيخات

120,000.0001خاصشقه353.85_شمال غرب الصليبيخات

مشاع26,740.0001خاصبيت436.458قرطبه

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,520,000.0002استثماريارض1000أ1الجابريه

450,000.0002خاصبيت12750الجابريه

108,000.0002استثماريشقه102.26_الجابريه

126,000.0002استثماريشقه150.08_الجابريه

290,000.0002خاصارض10375الرميثيه

1,100,000.0002خاصبيت71000الرميثيه

820,817.0002خاصبيت8500الرميثيه

2,200,000.0002استثماريبنايه9750السالميه

2,250,000.0002استثماريبنايه806أ201السالميه

مشاع75,000.0002استثماريشقه72.971_السالميه

103,000.0002استثماريشقه100.5_السالميه

750,000.0002خاصبيت7500السالم

4,000,000.0002استثماريارض81023الشعب

540,000.0002خاصبيت2387.5الشهداء

285,000.0002خاصبيت12300بيان

مشاع125,000.0002خاصبيت12150بيان

1,668,500.0002استثماريارض261103حولي

10,971,000.0002استثماريارض269431حولي

1,150,000.0002استثماريبنايه151751حولي

1,376,000.0002استثماريبنايه42795حولي

54,000.0002استثماريشقه60.78_حولي

350,000.0002خاصبيت5750سلوى

380,000.0002خاصبيت6352مشرف

:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

                                                          370,000.0003خاصبيت3607.5االندلس

700,000.0003خاصبيت41000الرابيه

300,000.0003خاصبيت1400الرحاب

12,500,000.0003تجاريمعارض10000_الضجيج

185,000.0003خاصبيت10300العارضيه

345,000.0003خاصبيت2600العمريه

160,000.0003خاصبيت2301الفردوس

190,000.0003خاصبيت4301الفردوس

193,000.0003خاصبيت5301الفردوس

1,056,608.8123استثماريبنايه68875الفروانيه

910,000.0003استثماريبنايه62487.5الفروانيه

900,000.0003استثماريبنايه24588جليب الشيوخ

870,000.0003استثماريبنايه2452.5جليب الشيوخ

480,000.0003خاصبيت13750جليب الشيوخ

475,000.0003خاصبيت13750جليب الشيوخ

345,000.0003خاصبيت7400عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

275,000.0004خاصارض7400ابوالحصانيه

334,000.0004خاصارض1400ابوفطيره

265,000.0004خاصارض7400ابوفطيره

424,000.0004خاصارض3400الفنيطيس

422,500.0004خاصبيت8400الفنيطيس

300,000.0004خاصبيت4375المسايل

3,000,000.0004خاصبيت62127المسايل

470,000.0004خاصبيت5400المسايل

295,000.0004خاصبيت3400مبارك الكبير 



:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

70,000.0005خاصارض3400الخيران

70,000.0005خاصارض3400الخيران

84,000.0005خاصارض7400الخيران

مشاع175,357.3405خاصبيت2500الصباحيه

149,650.0005خاصبيت2278.92الظهر

295,000.0005خاصارض1420العقيله

485,000.0005خاصبيت2500العقيله

340,000.0005خاصبيت1404.25العقيله

مشاع250,000.0005خاصارض379.37_الفنطاس

مشاع245,000.0005خاصبيت4377.36الفنطاس

440,000.0005خاصارض1500الفنيطيس

مشاع26,757.2105خاصبيت246.492المنقف

975,000.0005استثماريارض971.25أ1المهبوله

975,000.0005استثماريارض971.25أ1المهبوله

40,000.0005استثماريشقه60.49_المهبوله

100,000.0005خاصارض3400الوفره

135,000.0005خاصبيت3600الوفره

146,673.0005خاصبيت2257شرق االحمدي

120,000.0005خاصارض453_صباح االحمد البحريه

180,000.0005خاصارض483_صباح االحمد البحريه

85,000.0005خاصارض508_صباح االحمد البحريه

223,000.0005خاصارض1243_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصبيت441_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصبيت643_صباح االحمد البحريه

29,000.0005تجاريمحل31.31_صباح االحمد البحريه

29,000.0005تجاريمحل31.31_صباح االحمد البحريه

33,000.0005تجاريمحل31.82_صباح االحمد البحريه

28,500.0005تجاريمحل31.31_صباح االحمد البحريه

مشاع240,000.0005خاصهيكل اسود964_صباح االحمد البحريه

228,500.0005خاصبيت1600صباح االحمد السكنيه

200,000.0005خاصبيت9400علي صباح السالم

200,000.0005خاصبيت9400علي صباح السالم

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

280,000.0006خاصبيت4500النسيم

330,027.1406خاصبيت4400النعيم

150,000.0006خاصبيت1300الواحه

280,000.0006خاصبيت7400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

352,000.0001خاصبيت250الدسمه

315,000.0003خاصبيت450العمريه

322,000.0004خاصارض500المسايل

110,000.0005خاصبيت600الوفره

295,000.0006خاصبيت400سعد العبدهللا

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2019ديسمبر 5-ديسمبر 1


