
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

6310000( 1 )العاصمة

101000000( 2 )حولي 

17700000( 3 )الفروانية 

111000000( 4 )مبارك الكبير 

26700000( 5 )االحمدي 

11100000( 6 )الجهراء 

813810000المجموع

(ك. مليون د22.350.048/228)عقار بمبلغ وقدره  (81)العقار الخاص 

(ك. مليون د23.844.516/732 )عقار بمبلغ وقدره     (38)العقاراالستثماري 

(ك.ألف د325.500/000 )عقار بمبلغ وقدره     (1)العقارالتجاري 
   هذا  ولم  يشهد   العقار المخازن اوالحرفي أوالشريط الساحلي او المعارض اي تحرك  لهذا  االسبوع * 

 العقـود المسجلـة

لتقرير االحصائي االسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري ا
 و التوثيق

   2018/ 8/16حتى   2018/ 8/ 12خالل الفترة من         



حرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
10000( 1 )العاصمة

00000( 2 )حولي 

20000( 3 )الفروانية 

20000( 4 )مبارك الكبير 

00000( 5 )االحمدي 

00000( 6 )الجهراء 

50000المجموع

(ك. مليون د987.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (5)    العقار الخاص

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

66330100000000العاصمـــة

10108101000000000حولــــــــــي

917370000000000الفروانية

34112100000000000مبارك الكبير

1226970000000000األحمـــــدي

411010000000000الجهـــــراء

758125381100000000المجموع

(99)بينما االسبوع الماضي  (120)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (21)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

   (13)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع  (6)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع المؤشر بواقع  

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

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

 (0 )وأما العقار الحرفي فقد استقر المؤشر بواقع 
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 مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود
 """لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

 (م 2018/ 8/  16م  الى2018/  8/12: من)  االسبوع الحالي (  م 2018/  8/ 9م  الى2018/  8/5: من) االسبوع الماضي       



                                                                                                                                                                                                                                                               

حرفيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

11000000العاصمـــة

20000000حولــــــــــي

02000000الفروانية

12000000مبارك الكبير

00000000األحمـــــدي

10000000الجهـــــراء

55000000المجموع
1000000

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

 .عقار (5 )حيث استقر المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

   (0)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع  (5)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد استقر المؤشر بواقع  

 .( 0 )أما العقار التجارى فقد استقر العقار بواقع

عقار   (0 )اما الحرفي فقد استقرالمؤشر بواقع 
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 مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول الوكاالت العقارية
 """لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

 (م  2018/  8/ 16: م   الى2018/  8/12:من)  االسبوع الحالي( م 2018/  8/ 9:م   الى2018/ 8/5من) االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

155,000.0001خاصبيت1357.5الدوحه

مرسى مزاد910,000.0001خاصبيت2661السره

475,000.0001خاصبيت6401الفيحاء

مشاع200,000.0001خاصبيت8200الفيحاء

1,530,000.0001استثماريبنايه2765بنيد القار

1,200,000.0001استثماريبنايه2568بنيد القار

116,000.0001استثماريشقه101.37_بنيد القار

285,000.0001خاصبيت1400شمال غرب الصليبيخات

290,000.0001خاصبيت1400شمال غرب الصليبيخات

مشاع325,500.0001تجاريبنايه128.629مدينة الكويت

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

235,000.0002خاصارض1362.5الرميثيه

1,400,000.0002استثماريبنايه791072السالميه

290,000.0002خاصبيت13600السالميه

72,000.0002استثماريشقه79.59_السالميه

98,500.0002استثماريشقه100.5_السالميه

88,500.0002استثماريشقه100.5_السالميه

123,000.0002استثماريشقه100.5_السالميه

115,000.0002استثماريشقه100.5_السالميه

91,000.0002استثماريشقه79.26_السالميه

220,000.0002خاصبيت8300بيان

236,000.0002خاصبيت12300بيان

178,000.0002خاصبيت9300بيان

295,000.0002خاصارض2400حطين

مرسى مزاد328,050.0002خاصبيت1440حطين

1,600,000.0002استثماريبنايه171779حولي

1,300,000.0002استثماريبنايه75700حولي

36,000.0002استثماريشقه40.77_حولي

400,000.0002خاصبيت11761سلوى

700,000.0002خاصبيت11980سلوى

395,000.0002خاصبيت10500سلوى



:-محافظة الفروانيه

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

2,425,000.0003استثماريبنايه41701خيطان- ابرق

410,000.0003خاصبيت3750خيطان- ابرق

448,000.0003خاصبيت1500اشبيليه

200,000.0003خاصبيت2357الرابيه

165,000.0003خاصبيت3357الرابيه

155,000.0003خاصبيت1357الرابيه

240,000.0003خاصبيت1400الرحاب

مشاع7,483.0283خاصبيت516.0885الفردوس

مشاع791,666.7003استثماريبنايه44638.08الفروانيه

660,000.0003خاصبنايه66750الفروانيه

640,000.0003خاصبيت66750الفروانيه

مشاع593,750.0003خاصارض23417.208جليب الشيوخ

مشاع593,750.0003استثماريبنايه23417.208جليب الشيوخ

258,000.0003خاصبيت14400جليب الشيوخ

2,380,000.0003استثماريارض4933خيطان

2,380,000.0003استثماريارض4819.9خيطان

2,380,000.0003استثماريارض4815.1خيطان

مشاع752,083.3653استثماريبنايه9593.75خيطان

223,000.0003خاصبيت4401صباح الناصر

230,000.0003خاصبيت2500صباح الناصر

295,000.0003خاصبيت7600صباح الناصر

255,000.0003خاصبيت2400عبدهللا المبارك

265,000.0003خاصبيت4400عبدهللا المبارك

220,000.0003خاصبيت8400عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

285,000.0004خاصارض2400ابوفطيره

220,000.0004خاصارض8400ابوفطيره

310,000.0004خاصبيت7400العدان

460,000.0004خاصارض8400الفنيطيس

290,000.0004خاصارض2400الفنيطيس

467,000.0004خاصبيت4500الفنيطيس

355,000.0004خاصبيت8400الفنيطيس

400,000.0004خاصبيت5400الفنيطيس

285,000.0004خاصارض5400المسايل

550,000.0004خاصبيت2400المسايل

176,000.0004خاصبيت13300.125صباح السالم

105,000.0004استثماريشقه115.37_صباح السالم

105,000.0004استثماريشقه115.37_صباح السالم

105,000.0004استثماريشقه115.37_صباح السالم

115,000.0004استثماريشقه115.37_صباح السالم

115,000.0004استثماريشقه115.37_صباح السالم

105,000.0004استثماريشقه115.37_صباح السالم

105,000.0004استثماريشقه115.37_صباح السالم

115,000.0004استثماريشقه115.37_صباح السالم

115,000.0004استثماريشقه115.37_صباح السالم

105,000.0004استثماريشقه115.37_صباح السالم



:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

124,000.0005خاصبيت7400الخيران

230,000.0005خاصبيت1600الصباحيه

150,000.0005خاصبيت2278.92الظهر

300,000.0005خاصبيت2400العقيله

350,000.0005خاصبيت3381العقيله

830,000.0005استثماريبنايه55500الفحيحيل

45,000.0005استثماريشقه60.19_الفنطاس

540,516.6675استثماريارض500أ2المهبوله

40,500.0005استثماريشقه68.387أ2المهبوله

37,000.0005استثماريشقه60.54أإ2المهبوله

74,000.0005استثماريشقه4101المهبوله

115,000.0005استثماريشقه دوبليكس224.61_المهبوله

190,000.0005خاصبيت7400جابر العلي

175,000.0005خاصارض500_صباح االحمد البحريه

250,000.0005خاصارض1428_صباح االحمد البحريه

165,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

180,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

180,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

180,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

175,000.0005خاصارض510_صباح االحمد البحريه

200,000.0005خاصارض520_صباح االحمد البحريه

105,000.0005خاصارض693_صباح االحمد البحريه

مشاع200,000.0005خاصبيت300.75_صباح االحمد البحريه

مشاع128,000.0005خاصبيت300.75_صباح االحمد البحريه

166,000.0005خاصبيت640_صباح االحمد البحريه

400,000.0005خاصبيت520_صباح االحمد البحريه

131,000.0005خاصبيت5600صباح االحمد السكنيه

154,000.0005خاصبيت5600صباح االحمد السكنيه

287,000.0005خاصبيت1600صباح االحمد السكنيه

265,000.0005خاصبيت1600صباح االحمد السكنيه

180,000.0005خاصبيت4400علي صباح السالم

250,000.0005خاصبيت9400علي صباح السالم

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,600,000.0006استثماريبنايه921000الجهراء

مشاع59,791.2006خاصبيت3170.404العيون

215,000.0006خاصبيت600أ4القصر

290,000.0006خاصبيت3500النسيم

290,000.0006خاصبيت4500النسيم

170,000.0006خاصبيت4300الواحه

380,000.0006خاصبيت1400جابر  االحمد السكنيه

265,000.0006خاصبيت6400جابر  االحمد السكنيه

200,000.0006خاصبيت6400جابر  االحمد السكنيه

280,000.0006خاصبيت5400جابر االحمد السكنيه

190,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

240,000.0006خاصبيت2400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

148,000.0001خاصبيت357.5الدوحه

250,000.0003خاصبيت357الرابيه

220,000.0003خاصبيت400عبدهللا المبارك

225,000.0004خاصبيت395صباح السالم

144,000.0004خاصبيت400صباح السالم

 حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
 التي تم تداولها 

 2018أغسطس  16   -أغسطس 12


