
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

8010000( 1 )العاصمة

51200000( 2 )حولي 

11400001( 3 )الفروانية 

15500040( 4 )مبارك الكبير 

201700000( 5 )االحمدي 

8000000( 6 )الجهراء 

673810041المجموع

(ك. مليون د23.001.823/398 )عقار بمبلغ وقدره  (67)العقار الخاص 

(ك. مليون د31.638.065/000 )عقار بمبلغ وقدره     (38)العقاراالستثماري 

(ك. مليون د9.000.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (4)العقارالحرفي

(ك. مليون د4.100.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (1)العقارالتجاري

(ك. مليون د1.160.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (1)عقار المخازن 

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

العقـود المسجلـة

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

2019/ 1/17حتى 2019/1/13خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

1000000( 2 )حولي 

030000( 3 )الفروانية 

400000( 4 )مبارك الكبير 

110000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

1540000المجموع

(ك. مليون د4.890.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (15)    العقار الخاص

(ك. مليون د2.387.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (4) العقار االستثماري 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

188101100000000العاصمـــة

1357121000000000حولــــــــــي

911240000000100الفروانية

1315750000000014مبارك الكبير

162011170000000000األحمـــــدي

88000000000000الجهـــــراء

776728382100000114المجموع

(108)بينما االسبوع الماضي  (111)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (3)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

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

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

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

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

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2019/ 1/ 17م  الى 2019/ 1/13: من)  االسبوع الحالي (  م 2019/ 1/ 10م  الى 2019/ 1/6: من)  االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

حرفيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

2000000000العاصمـــة

21000000000حولــــــــــي

0003000000الفروانية

1400000000مبارك الكبير

5101000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

101504000000المجموع
3008000

 (10)بينما االسبوع الماضي (19)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار ( 9 )حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

   (4)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع  (5)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع المؤشر بواقع  

 .( 0 )أما العقار التجارى فقد استقر العقار بواقع

عقار (0 )اما الحرفي فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار   (0 )اما الشريط الساحلي فقد انخفض المؤشر بواقع 
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الشريط الساحلي

مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول الوكاالت العقارية

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  
(م  2019/  17/1: م   الى2019/ 1/13:من) االسبوع الحالي( م 2019/ 1/ 10م  الى 2019/ 1/6: من) )االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

850,000.0001خاصبيت4737.5الخالدية

430,000.0001خاصبيت2400الدعية

310,000.0001خاصبيت1357.5الدوحة

200,000.0001خاصارض1375الصليبيخات

475,000.0001خاصبيت8387.5الفيحاء

4,100,000.0001تجاريبناية12704القبلة

390,000.0001خاصبيت4375اليرموك

290,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد

260,000.0001خاصبيت1400جابر االحمد

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,375,000.0002استثماريارض1000ب1الجابرية

370,000.0002خاصبيت8400الزهراء

3,246,000.0002استثماريبناية861044.5السالمية

3,246,000.0002استثماريبناية861081.5السالمية

1,150,000.0002استثماريبناية96850.5السالمية

1,300,000.0002استثماريبناية96884السالمية

908,000.0002استثماريبناية228470السالمية

98,000.0002استثماريشقة100.5_السالمية

100,500.0002استثماريشقة100.5_السالمية

89,000.0002استثماريشقة100.5_السالمية

3,700,000.0002خاصارض41651الصديق

450,000.0002خاصارض6500الصديق

1,300,000.0002استثماريبناية1191087.5حولي

1,180,000.0002استثماريبناية140534حولي

52,000.0002استثماريشقة60.15_حولي

420,000.0002خاصارض11841سلوى

510,000.0002خاصبيت12750سلوى

:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

330,000.0003خاصبيت3500االندلس

270,000.0003خاصبيت6400االندلس

مرسى مزاد405,000.0003خاصبيت2400الرحاب

60,000.0003استثماريشقة62.49_الرقعي

1,160,000.0003مخازنصناعي11000العارضية

مرسى مزاد242,393.0003خاصبيت3600العمرية

165,000.0003خاصبيت8301الفردوس

215,000.0003خاصبيت6301الفردوس

مشاع46,666.0623خاصبيت69.99999الفردوس

1,200,000.0003استثماريبناية51751الفروانية

1,680,000.0003استثماريبناية18810الفروانية

1,000,000.0003خاصحوطة21516جليب الشيوخ

920,000.0003استثماريبيت7629خيطان

260,000.0003خاصبيت5400عبدهللا المبارك

245,000.0003خاصبيت1400عبدهللا المبارك

327,500.0003خاصبيت5400عبدهللا المبارك



:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

265,000.0004خاصارض8500ابو فطيرة

240,000.0004خاصارض2400ابو فطيرة

245,000.0004خاصارض5400ابو فطيرة

2,250,000.0004حرفيارض500_ابو فطيرة الحرفية

2,250,000.0004حرفيبناية500_ابو فطيرة الحرفية

2,250,000.0004حرفيمجمع500_ابو فطيرة الحرفية

2,250,000.0004حرفيمحالت500_ابو فطيرة الحرفية

200,000.0004خاصبيت2400القرين

280,000.0004خاصارض1500المسايل

390,000.0004خاصارض1500المسايل

280,000.0004خاصارض1500المسايل

360,000.0004خاصارض1500المسايل

280,000.0004خاصارض1500المسايل

جمع اراضي1,275,000.0004خاصارض12000المسايل

370,000.0004خاصارض1500المسايل

300,000.0004خاصبيت7395.5صباح السالم

230,000.0004خاصبيت13300.125صباح السالم

300,000.0004خاصبيت6417.9صباح السالم

120,000.0004استثماريشقة126.78_صباح السالم

77,000.0004استثماريشقة70.97_صباح السالم

147,000.0004استثماريشقة135.94_صباح السالم

150,000.0004استثماريشقة136.56_صباح السالم

150,000.0004استثماريشقة136.56_صباح السالم

مرسى مزاد259,200.0004خاصبيت3400مبارك الكبير

:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

72,000.0005خاصارض2400الخيران

180,000.0005خاصبيت7400الرقة

مشاع74,375.0005خاصبيت3167.125الصباحية

140,000.0005خاصبيت6278.92الظهر

1,515,000.0005استثماريبيت161000الفحيحيل

مشاع234,089.3365خاصبيت4539.305الفحيحيل

مشاع200,000.0005خاصبيت1500الفحيحيل

101,000.0005استثماريشقة134.92_الفنطاس

1,068,420.0005استثماريبناية600أ/1المهبولة

1,122,480.0005استثماريبناية500أ/3المهبولة

1,020,450.0005استثماريبناية500أ/3المهبولة

1,020,450.0005استثماريبناية500أ/3المهبولة

1,020,450.0005استثماريبناية500أ/3المهبولة

1,020,450.0005استثماريبناية500أ/3المهبولة

1,020,450.0005استثماريبناية500أ/3المهبولة

1,734,660.0005استثماريبناية961أ/2المهبولة

1,071,465.0005استثماريبناية600أ1المهبولة

1,119,290.0005استثماريبناية487.5أ/2المهبولة

31,500.0005استثماريشقة665.58المهبولة

75,000.0005استثماريشقة104.03_المهبولة

76,000.0005استثماريشقة101.3_المهبولة

35,000.0005استثماريشقة60.43_المهبولة

37,500.0005استثماريشقة61.65_المهبولة

135,000.0005خاصارض807_صباح االحمد البحرية

175,000.0005خاصارض500_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصارض505_صباح االحمد البحرية

102,000.0005خاصارض640_صباح االحمد البحرية

120,000.0005خاصارض480_صباح االحمد البحرية

240,000.0005خاصارض806_صباح االحمد البحرية

175,000.0005خاصارض482_صباح االحمد البحرية

220,000.0005خاصبيت660_صباح االحمد البحرية

250,000.0005خاصبيت712_صباح االحمد البحرية

285,000.0005خاصبيت631_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصبيت4600صباح االحمد السكنية



160,000.0005خاصبيت5600صباح االحمد السكنية

215,000.0005خاصبيت2600صباح االحمد السكنية

335,000.0005خاصبيت2750هدية

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

250,000.0006خاصبيت600أ4الجهراء

مشاع65,000.0006خاصبيت2148.84العيون

520,000.0006خاصبيت1600القصر

180,000.0006خاصبيت1400النسيم

240,100.0006خاصبيت2400النعيم

100,000.0006خاصبيت2300الواحة

217,500.0006خاصبيت11400سعد العبدهللا

281,000.0006خاصبيت5400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

180,000.0003استثماريارض1000الرقعي

180,000.0003استثماريارض1000الرقعي

180,000.0003استثماريارض1000الرقعي

1,847,000.0005استثماريبناية894الفحيحيل

300,000.0002خاصارض500الجابرية

300,000.0002خاصارض500الجابرية

300,000.0002خاصارض500الجابرية

300,000.0002خاصارض500الجابرية

300,000.0002خاصارض500الجابرية

300,000.0002خاصارض500الجابرية

270,000.0002خاصارض500سلوى

270,000.0002خاصارض400سلوى

270,000.0002خاصارض480.5سلوى

270,000.0002خاصارض457.5سلوى

750,000.0004خاصبيت1615.5ابو فطيرة

260,000.0004خاصارض500الفنيطيس

265,000.0004خاصارض500الفنيطيس

575,000.0004خاصبيت500المسايل

160,000.0005خاصبيت600صباح االحمد البحرية

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2019يناير 17-يناير 13


