
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

15530000( 1 )العاصمة

141310000( 2 )حولي 

9200000( 3 )الفروانية 

16300000( 4 )مبارك الكبير 

241490000( 5 )االحمدي 

14010000( 6 )الجهراء 

9237140000المجموع

(ك. مليون د29.809.838/187 )عقار بمبلغ وقدره  (92)العقار الخاص 

(ك. مليون د44.935.775/625 )عقار بمبلغ وقدره     (37)العقاراالستثماري 

(ك. مليون د41.938.762/000 )عقار بمبلغ وقدره     (14)العقار التجاري 

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

العقـود المسجلـة

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

2019/ 7/18حتى 2019/7/14خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

120000( 2 )حولي 

110000( 3 )الفروانية 

000000( 4 )مبارك الكبير 

230000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

460000المجموع

(ك. مليون د1.007.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (4)    العقار الخاص

(ك. مليون د4.645.567/000 )عقار بمبلغ وقدره  (6) العقار االستثماري

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

11151451300000000العاصمـــة

9145130100000000حولــــــــــي

149520000000060الفروانية

2316130000000000مبارك الكبير

29247146900000000األحمـــــدي

1214000100000000الجهـــــراء

9892323771400000060المجموع

(143)بينما االسبوع الماضي  (143)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (143)  حيث استقر المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

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

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقر المؤشر بواقع  (7)أما العقارالتجاري فقد ارتفع المؤشر بواقع 

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

 ( 6 )وأما العقار الحرفي فقد انخفض المؤشر بواقع 
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مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2019/ 7/ 18م  الى2019/ 7/14: من)  االسبوع الحالي (  م 2019/ 7/ 11م  الى2019/ 7/7: من)  )  االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

حرفيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0000000000العاصمـــة

3102000000حولــــــــــي

1111000000الفروانية

0000000000مبارك الكبير

3203000000األحمـــــدي

2000000000الجهـــــراء

9416000000المجموع
8112000

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

 .عقار (17)حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

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

 .( 0)أما العقار التجارى فقد استقر العقار بواقع

عقار (0 )اما الحرفي 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  2019/  18/7: م   الى2019/ 7/14: من) االسبوع الحالي( م 2019/ 7/ 11م  الى2019/ 7/7: من: )  مناالسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

4,216,570.0001استثماريارض51105.13الدعية

3,884,831.0001استثماريارض51001.34الدعية

4,093,380.0001استثماريارض51068.29الدعية

8,374,940.0001استثماريارض56576.99الدعية

3,831,482.0001تجاريارض51112.78الدعية

172,000.0001خاصبيت2357.5الدوحة

174,000.0001خاصبيت2357.5الدوحة

200,000.0001خاصبيت2357.5الدوحة

450,000.0001خاصبيت1375الروضة

720,000.0001خاصبيت3750الروضة

3,650,000.0001تجاريبناية6320الشرق

مشاع177,000.0001خاصبيت1420الصليبيخات

86,025.0001خاصبيت3600الصليبيخات

375,000.0001خاصارض4500الفيحاء

325,000.0001خاصارض4500الفيحاء

325,000.0001خاصارض4500الفيحاء

مشاع8,000,000.0001استثماريبناية31104القبلة

1,020,000.0001خاصبيت11000المنصورية

825,000.0001خاصبيت1750النزهة

مشاع112,499.0551خاصفيالتان متالصقتان4124.999اليرموك

203,000.0001خاصبيت6400جابر االحمد

290,000.0001خاصبيت2400شمال غرب الصليبيخات

6,000,000.0001تجاريبناية1430مدينة الكويت



:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

340,000.0002خاصبيت10501الجابرية

430,000.0002خاصبيت5501.5الجابرية

مشاع216,000.0002خاصبيت8200الجابرية

400,000.0002خاصبيت12527.5الجابرية

100,000.0002استثماريشقة102.26_الجابرية

100,000.0002استثماريشقة102.26_الجابرية

135,000.0002استثماريبناية175892السالمية

1,090,000.0002استثماريبناية245770السالمية

1,683,665.6252استثماريبناية1471058السالمية

2,225,000.0002استثماريبناية5792+4السالمية

404,318.0002استثماريبناية215317.094السالمية

مشاع230,417.0002استثماريبناية27154.578السالمية

1,300,000.0002استثماريبناية5765+4السالمية

مشاع217,716.0002استثماريبيت29144.599السالمية

مشاع201,388.0002استثماريبيت49148.772السالمية

135,000.0002استثماريشقة148.584_السالمية

350,000.0002خاصارض1400الشهداء

800,000.0002خاصارض6500الصديق

800,000.0002خاصارض6500الصديق

مشاع647,615.0002خاصبيت3719.572النزهة

280,000.0002خاصبيت9300بيان

مشاع18,295.0002خاصبيت823.863بيان

455,000.0002خاصبيت4500حطين

مرسى مزاد25,000,000.0002تجاريبناية10917050حولي

37,000.0002استثماريشقة40.54_حولي

225,000.0002خاصبيت2375سلوى

435,000.0002خاصبيت11750سلوى

مرسى مزاد400,000.0002خاصبيت1750مشرف



:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

250,000.0003خاصبيت4400اشبيلية

330,000.0003خاصبيت3451.25اشبيلية

320,000.0003خاصبيت1430اشبيلية

222,500.0003خاصبيت12400االندلس

215,000.0003خاصبيت1357الرابية

مشاع46,666.6663خاصبيت1125الرابية

340,000.0003خاصبيت4600العارضية

1,075,000.0003استثماريبناية68750الفروانية

مرسى مزاد1,280,000.0003خاصبيت46934الفروانية

890,000.0003استثماريبناية24600جليب الشيوخ

180,000.0003خاصبيت5300خيطان

:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

270,000.0004خاصارض4500ابو فطيرة

260,000.0004خاصارض2400ابو فطيرة

350,000.0004خاصارض4537.5ابو فطيرة

255,000.0004خاصارض8375ابو فطيرة

234,000.0004خاصارض4375ابو فطيرة

714,514.0004خاصارض10750ابو فطيرة

550,000.0004خاصبيت7400ابو فطيرة

296,000.0004خاصارض6375الفنيطيس

555,000.0004خاصارض3375الفنيطيس

246,000.0004خاصارض7400الفنيطيس

305,000.0004خاصارض5400الفنيطيس

550,000.0004خاصارض8400الفنيطيس

226,500.0004خاصبيت1400القصور

260,000.0004خاصارض1375المسايل

333,000.0004خاصارض1500المسايل

260,000.0004خاصارض1375المسايل

1,360,000.0004استثماريارض31000صباح السالم

1,360,000.0004استثماريارض31000صباح السالم

1,380,000.0004استثماريارض31000صباح السالم



:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,300,000.0005خاصارض511068ابو حليفة

220,000.0005خاصبيت7400الرقة

191,000.0005خاصبيت6278الظهر

177,785.4395خاصبيت3278.92الظهر

635,000.0005خاصبيت3585العقيلة

مرسى مزاد270,000.0005خاصهيكل اسود2542العقيلة

270,000.0005خاصبيت2600الفحيحيل

325,000.0005خاصبيت2600الفحيحيل

مشاع118,125.0275خاصبيت3263.812الفحيحيل

1,480,000.0005استثماريبناية61864المنقف

100,000.0005استثماريشقة215.087_المنقف

61,950.0005استثماريشقة5475.13المنقف

50,000.0005استثماريسرداب890.381أ1المهبولة

41,750.0005استثماريشقة68.387أ2المهبولة

41,750.0005استثماريشقة68.386أ2المهبولة

115,000.0005استثماريشقة1110.05المهبولة

82,000.0005استثماريشقة120.9_المهبولة

70,000.0005استثماريشقة4109.34المهبولة

102,050.0005استثماريشقة1111.69المهبولة

77,000.0005استثماريشقة104.31_المهبولة

33,000.0005استثماريشقة52.335_المهبولة

102,050.0005استثماريشقة1110.05المهبولة

85,000.0005استثماريشقة185.44المهبولة

230,000.0005خاصارض656_صباح االحمد البحرية

165,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

185,000.0005خاصارض541_صباح االحمد البحرية

185,000.0005خاصارض550_صباح االحمد البحرية

170,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

180,000.0005خاصارض510_صباح االحمد البحرية

170,000.0005خاصارض484_صباح االحمد البحرية

190,000.0005خاصارض538_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصبيت440_صباح االحمد البحرية

52,000.0005تجاريمحل34.19_صباح االحمد البحرية

69,000.0005تجاريمحل44.483_صباح االحمد البحرية

53,500.0005تجاريمحل31.775_صباح االحمد البحرية

53,500.0005تجاريمحل31.775_صباح االحمد البحرية

54,000.0005تجاريمحل46.858_صباح االحمد البحرية

83,000.0005تجاريمحل32.77_صباح االحمد البحرية

86,000.0005تجاريمحل34.15_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل45.055_صباح االحمد البحرية

56,280.0005تجاريمحل46.904_صباح االحمد البحرية

172,000.0005خاصبيت1600صباح االحمد السكنية

171,000.0005خاصبيت3600صباح االحمد السكنية

175,000.0005خاصبيت3600صباح االحمد السكنية

231,000.0005خاصبيت3600صباح االحمد السكنية

192,000.0005خاصبيت4600صباح االحمد السكنية

160,000.0005خاصبيت5400هدية



:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع295,313.0006خاصبيت3492.187الجهراء

280,000.0006خاصبيت4500الجهراء

مرسى مزاد2,900,000.0006تجاريمجمع28866الجهراء

290,000.0006خاصبيت1400القيروان

250,000.0006خاصبيت3400القيروان

192,000.0006خاصبيت1400النسيم

295,000.0006خاصبيت3500النسيم

265,000.0006خاصبيت2400النعيم

150,000.0006خاصبيت4300الواحة

295,000.0006خاصبيت7400جابر االحمد

270,000.0006خاصبيت7400جابر االحمد

225,000.0006خاصبيت10400سعد العبدهللا

154,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

255,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

210,000.0006خاصبيت10400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

1,000,000.0002استثماريبناية944السالمية

642,500.0002استثماريبناية587.5المهبولة

770,000.0003استثماريبناية531خيطان

642,500.0005استثماريبناية600المهبولة

1,000,000.0005استثماريبناية700المهبولة

590,567.0005استثماريبناية750المهبولة

390,000.0002خاصارض512حطين

180,000.0003خاصبيت400سعد العبدهللا

162,000.0005خاصارض409صباح االحمد البحرية

275,000.0005خاصبيت400فهد االحمد

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2019يوليو 18-يوليو 14


