
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

12100000( 1 )العاصمة

13710000( 2 )حولي 

5000000( 3 )الفروانية 

10600000( 4 )مبارك الكبير 

191300000( 5 )االحمدي 

7020000( 6 )الجهراء 

662730000المجموع

(ك. مليون د29.836.116/200 )عقار بمبلغ وقدره  (66)العقار الخاص 

(ك. مليون د19.181.350/000 )عقار بمبلغ وقدره     (27)العقاراالستثماري 

(ك. مليون د18.100.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (3)العقارالتجاري 

هذا  ولم  يشهد العقار الحرفي او المخازن او المعارض  والشريط الساحلي اي تحرك  لهذا  االسبوع 

العقـود المسجلـة

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

2020/1/16حتى 2020/1/14خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
200000( 1 )العاصمة

200000( 2 )حولي 

100000( 3 )الفروانية 

100000( 4 )مبارك الكبير 

200000( 5 )االحمدي 

100000( 6 )الجهراء 

900000المجموع

(ك. مليون د2.660.500/000 )عقار بمبلغ وقدره   (9)العقار الخاص 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1612110000000000العاصمـــة

1613670100000000حولــــــــــي

65100000000010الفروانية

2310460000000000مبارك الكبير

22198130000000000األحمـــــدي

17000200000000الجهـــــراء

846620270300000010المجموع

(105)بينما االسبوع الماضي  (96)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

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

  (7)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع (18)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقر المؤشر بواقع  (3)أما العقارالتجاري فقد ارتفع المؤشر بواقع 

عقار (0)اما العقار الساحلي فقد استقر المؤشر بواقع 

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

(م 2020/1/16م  الى 2020/ 1/14: من)  االسبوع الحالي (م 2020/1/9م  الى 2020/ 1/5: من)االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

5200000000العاصمـــة

0200000000حولــــــــــي

1100000000الفروانية

2100000000مبارك الكبير

2200000000األحمـــــدي

0100000000الجهـــــراء

10900000000المجموع
1800000

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

 .عقار (1)حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

 عقار (0)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع  (1)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض 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  """  

(م 2020/1/16الى 2020/1/14: من) االسبوع الحالي( م 2020/1/9الى 2020/1/5: من(االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

495,000.0001خاصبيت3494الدسمة 

400,000.0001خاصبيت4500الدعية

166,000.0001خاصبيت1357.5الدوحة

مشاع125,000.0001خاصبيت1139.648الدوحة

635,000.0001خاصارض5750الروضة

مشاع150,000.0001خاصبيت7187.5القادسية

2,477,000.0001استثماريبناية1988بنيد القار

337,000.0001خاصبيت2400جابر االحمد

290,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد

1,500,000.0001خاصارض21000عبدهللا السالم

788,116.2001خاصبيت4500عبدهللا السالم

265,000.0001خاصارض1375غرناطة

515,000.0001خاصبيت6500كيفان

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

33,000.0002خاصبيت8500الرميثية

460,000.0002خاصبيت121000الرميثية

780,000.0002خاصبيت7750الرميثية

1,500,000.0002استثماريبناية151897السالمية

3,000,000.0002استثماريبناية2332320السالمية

مرسى مزاد2,300,000.0002استثماريبناية2552080السالمية

68,000.0002استثماريشقة71.74_السالمية

725,000.0002خاصبيت3600السالم

470,000.0002خاصبيت4375السالم

395,000.0002خاصبيت3375الشعب

405,000.0002خاصبيت6400الشعب

410,000.0002خاصبيت7500بيان

410,000.0002خاصبيت7500بيان

300,000.0002خاصبيت9300بيان

520,000.0002خاصبيت5750بيان

1,730,000.0002استثماريبناية130754حولي

1,475,000.0002استثماريبناية174613حولي

مرسى مزاد7,100,000.0002تجاريبناية782392حولي

45,000.0002استثماريشقة65.67_حولي

800,000.0002خاصبيت111250سلوى

مشاع200,000.0002خاصارض3375مشرف



:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

415,000.0003خاصبيت4375اشبيلية

                                                          300,000.0003خاصبيت4500االندلس

590,000.0003خاصبيت21000العارضية

5,500,000.0003مخازنارض24012.5العارضية مخازن

820,000.0003خاصبيت66750الفروانية

292,000.0003خاصبيت3400عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

450,000.0004خاصبيت2400ابو فطيرة

490,000.0004خاصبيت1400ابو فطيرة

305,000.0004خاصبيت8400العدان

360,000.0004خاصارض6400الفنيطيس

480,000.0004خاصبيت7400الفنيطيس

260,000.0004خاصبيت2400.2القصور

320,000.0004خاصبيت1400القصور

705,000.0004خاصارض1500المسايل

450,000.0004خاصهيكل اسود4375المسايل

380,000.0004خاصارض3400المسيلة

840,000.0004استثماريبناية2500صباح السالم

88,000.0004استثماريشقة295.95صباح السالم

62,000.0004استثماريشقة75.21_صباح السالم

68,000.0004استثماريشقة75.21_صباح السالم

149,175.0004استثماريشقة1100صباح السالم

149,175.0004استثماريشقة1100صباح السالم



:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

525,000.0005خاصبيت151000ابو حليفة

290,000.0005خاصبيت1600الصباحية

مشاع236,250.0005خاصبيت1525الصباحية

160,000.0005خاصبيت3278الظهر

300,000.0005خاصارض3375العقيلة

83,000.0005استثماريشقة2116.27الفنطاس

305,000.0005خاصارض1375المنقف

65,000.0005استثماريشقة5475.13المنقف

1,070,000.0005استثماريارض1000أ/2المهبولة

1,000,000.0005استثماريارض487.5أ/1المهبولة

1,000,000.0005استثماريارض487.5أ/1المهبولة

885,000.0005استثماريارض500أ/1المهبولة

885,000.0005استثماريارض500أ/1المهبولة

42,000.0005استثماريشقة79_المهبولة

45,000.0005استثماريشقة65.17_المهبولة

40,000.0005استثماريشقة78.1_المهبولة

45,000.0005استثماريشقة84.785_المهبولة

32,000.0005استثماريشقة52.672_المهبولة

38,000.0005استثماريشقة60.54أ/2المهبولة

134,000.0005خاصبيت1600الوفرة السكنية

240,000.0005خاصبيت6600الوفرة السكنية

201,000.0005خاصبيت4392جابر العلي

180,000.0005خاصارض480_صباح االحمد البحرية

175,000.0005خاصارض475_صباح االحمد البحرية

335,000.0005خاصارض1650_صباح االحمد البحرية

333,750.0005خاصارض1335_صباح االحمد البحرية

170,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

257,000.0005خاصبيت592_صباح االحمد البحرية

252,000.0005خاصبيت505_صباح االحمد البحرية

247,500.0005خاصبيت2600صباح االحمد السكنية

140,000.0005خاصبيت1600صباح االحمد السكنية

200,000.0005خاصبيت5400علي صباح السالم

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

10,000,000.0006تجاريبناء تجاري931600الجهراء

1,000,000.0006تجاريبناء تجاري931600الجهراء

180,000.0006خاصبيت2297.68العيون

337,000.0006خاصبيت3400القيروان

295,000.0006خاصبيت4500النسيم

175,000.0006خاصبيت2400النسيم

181,500.0006خاصبيت1300الواحة

295,000.0006خاصبيت11400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

170,000.0001خاصبيت357.5الدوحة

347,000.0004خاصارض437.5الفنيطيس

410,000.0002خاصبيت500بيان

400,000.0003خاصبيت400اشبيلية

73,500.0005خاصارض400الخيران

600,000.0002خاصارض400مشرف

400,000.0001خاصارض524غرناطة

180,000.0006خاصبيت400النسيم

80,000.0005خاصارض400الوفرة السكنية

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2020يناير16-2020يناير14




