
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

17000000( 1 )العاصمة

101614000( 2 )حولي 

23410010( 3 )الفروانية 

49700000( 4 )مبارك الكبير 

35800000( 5 )االحمدي 

6000000( 6 )الجهراء 

1403524010المجموع

(ك.  مليون د43.357.200/575)عقار بمبلغ وقدره  (140)العقار الخاص 

(ك. مليون د28.924.160/000 )عقار بمبلغ وقدره     (35)العقاراالستثماري 

(ك. مليون د8.218.750/002 )عقار بمبلغ وقدره     (2)العقارالتجاري 

(ك. الف د77.412.500)عقار بمبلغ وقدرة  (1)العقار الحرفي 

(ك. الف د728.749.981)عقار بمبلغ وقدره     (4)عقار الشريط الساحلي 

هذا  ولم  يشهد العقار المعارض او المخازن اي تحرك  لهذا  االسبوع 

العقـود المسجلـة

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

2020/2/20حتى /162020/2خالل الفترة من



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

000001( 2 )حولي 

100000( 3 )الفروانية 

000002( 4 )مبارك الكبير 

300000( 5 )االحمدي 

100000( 6 )الجهراء 

500003المجموع

(ك.الف د976.545.000 )عقار بمبلغ وقدره   (5)العقار الخاص 

(ك.مليون د8.400.000.000 )عقار بمبلغ وقدره   (3)لعقار الساحلي 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1217403000000000العاصمـــة

141013162114000000حولــــــــــي

923440100000001الفروانية

1449470020000000مبارك الكبير

24351380000000000األحمـــــدي

46000000000000الجهـــــراء

7714038355234000001المجموع

(123)بينما االسبوع الماضي  (182)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (59)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (3)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع (63)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقرالمؤشر بواقع  (3)أما العقارالتجاري فقد انخفض المؤشر بواقع 

عقار (1)اما العقار الساحلي فقد ارتفع  المؤشر بواقع 

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

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2020/ 2/ 20م  الى 2020/ 2/16: من)  االسبوع الحالي (م 2020/ 2/ 13م  الى 2020/ 2/9: من)  )االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1000000000العاصمـــة

0000000001حولــــــــــي

0100000000الفروانية

0000000002مبارك الكبير

1300000000األحمـــــدي

0100000000الجهـــــراء

2500000003المجموع
1000000

 (2)بينما االسبوع الماضي (8)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (6)حيث ارتفع 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 (0)اما المخازن فقد استقر  المؤشر بواقع 

عقار   (3 )اما الشريط الساحلي فقد ارتفع المؤشر بواقع 
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الشريط الساحلي

مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول الوكاالت العقارية

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  
(م 2020/2/20الى 2020/2/16: من) االسبوع الحالي( م 2020/ 2/ 13م  الى 2020/ 2/9: من)  )االسبوع الماضي 



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

190,000.0001خاصبيت4357.5الدوحة

850,000.0001خاصارض6750الشامية

320,000.0001خاصبيت3330الشامية

مشاع1,333,334.0001خاصبيت 91200الشامية

1,020,000.0001خاصبيت31000العديلية

مشاع300,000.0001خاصبيت9337.06القادسية

760,000.0001خاصبيت2750المنصورية

مشاع880,000.0001خاصبيت1800النزهة

290,000.0001خاصبيت7400جابر األحمد

260,000.0001خاصبيت3400جابر األحمد

290,000.0001خاصبيت1400شمال غرب الصليبيخات

295,000.0001خاصبيت1400شمال غرب الصليبيخات

290,000.0001خاصبيت1400شمال غرب الصليبيخات

مشاع358,875.0001خاصارض4618.75عبدهللا السالم

مشاع358,875.0001خاصارض4618.75عبدهللا السالم

مشاع358,875.0001خاصارض4618.75عبدهللا السالم

975,000.0001خاصبيت21000عبدهللا السالم

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع1,200,000.0002استثماريبناية300أ1الجابرية

600,000.0002خاصبيت7750الجابرية

480,000.0002خاصبيت7750الجابرية

101,000.0002استثماريشقة102.26_الجابرية

545,000.0002خاصبيت1375الزهراء

1,750,000.0002استثماريبناية781053السالمية

1,508,000.0002استثماريبناية201769السالمية

900,000.0002استثماريبناية272761السالمية

1,600,000.0002استثماريبناية270949السالمية

مشاع810,000.0002استثماريبناية270475.8السالمية

7,600,000.0002تجاريبناية711314السالمية

420,000.0002خاصتحت االنشاء12487.5السالمية

100,500.0002استثماريشقة108.205_السالمية

59,000.0002استثماريشقة60.13_السالمية

109,000.0002استثماريشقة111.26_الشعب

83,000.0002استثماريشقة77.33_الشعب

111,000.0002استثماريشقة100.17_الشعب البحري

358,000.0002خاصارض13400بيان

480,000.0002خاصبيت13375بيان

420,000.0002خاصبيت6500بيان

805,000.0002استثماريارض111550حولي

1,100,000.0002استثماريبناية171751حولي

2,050,000.0002استثماريبناية901022حولي

55,500.0002استثماريشقة60.25_حولي

مشاع92,812.5002الشريط الساحليارض13250.52سلوى

مشاع240,624.9822الشريط الساحليارض13253.55سلوى

مشاع240,624.9992الشريط الساحليارض13253.55سلوى

مشاع154,687.5002الشريط الساحليارض13250.7سلوى

375,000.0002خاصبيت5519.5سلوى

620,000.0002خاصبيت6500مشرف



:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

425,000.0003خاصارض1375اشبيلية

425,000.0003خاصارض1375اشبيلية

425,000.0003خاصارض1375اشبيلية

425,000.0003خاصارض1375اشبيلية

445,000.0003خاصبيت3450اشبيلية

430,000.0003خاصبيت1450اشبيلية

257,000.0003خاصبيت3500االندلس

486,699.4003خاصبيت9417.7االندلس

235,000.0003خاصبيت1357الرابية

230,000.0003خاصبيت1357الرابية

220,000.0003خاصبيت3357الرابية

300,000.0003خاصبيت3400الرحاب

مشاع240,000.0003خاصبيت1258.36الرحاب

مشاع77,412.5003حرفيارض434.37العارضية الحرفية

295,000.0003خاصبيت2600العمرية

210,000.0003خاصبيت1301الفردوس

158,000.0003خاصبيت4301الفردوس

175,000.0003خاصبيت7301الفردوس

1,077,660.0003استثماريبناية68765الفروانية

50,000.0003استثماريشقة73.7_الفروانية

1,100,000.0003استثماريبناية24600جليب الشيوخ

1,320,000.0003استثماريبناية24600جليب الشيوخ

500,000.0003خاصبيت21538.5جليب الشيوخ

600,000.0003خاصبيت2902جليب الشيوخ

300,000.0003خاصبيت1500جليب الشيوخ

1,200,000.0003خاصبيت21451جليب الشيوخ

مشاع618,750.0023تجاريارض7163.28خيطان

230,000.0003خاصبيت10300خيطان

350,000.0003خاصبيت5600خيطان



:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

105,000.0004خاصارض5400ابوفطيرة

مشاع28,185.4504خاصارض254.99ابوفطيرة

مشاع28,187.8764خاصارض254.99ابوفطيرة

مشاع31,722.3004خاصارض654.99ابوفطيرة

مشاع30,247.8004خاصارض654.99ابوفطيرة

مشاع28,185.4504خاصارض654.99ابوفطيرة

مشاع28,185.4504خاصارض654.99ابوفطيرة

مشاع37,112.3004خاصارض654.99ابوفطيرة

مشاع30,247.8004خاصارض654.99ابوفطيرة

303,635.0004خاصارض5400ابوفطيرة

1,000,000.0004خاصبيت101615.5ابوفطيرة

530,000.0004خاصبيت8500ابوفطيرة

1,600,000.0004خاصبيت112000ابوفطيرة

280,000.0004خاصبيت1399.9العدان

395,000.0004خاصارض6400الفنيطيس

مشاع36,435.9164خاصارض855الفنيطيس

مشاع38,500.0014خاصارض855الفنيطيس

مشاع39,875.0004خاصارض855الفنيطيس

مشاع37,124.9994خاصارض855الفنيطيس

مشاع37,124.9994خاصارض855الفنيطيس

مشاع36,435.9164خاصارض855الفنيطيس

مشاع28,875.0014خاصارض855الفنيطيس

مشاع28,875.0004خاصارض855الفنيطيس

مشاع29,562.5004خاصارض855الفنيطيس

مشاع29,562.5004خاصارض855الفنيطيس

مشاع35,750.0014خاصارض855الفنيطيس

مشاع36,435.9164خاصارض855الفنيطيس

مشاع39,875.0004خاصارض855الفنيطيس

مشاع39,875.0004خاصارض855الفنيطيس

مشاع42,625.0004خاصارض855الفنيطيس

385,000.0004خاصارض3375الفنيطيس

350,000.0004خاصارض6375الفنيطيس

463,000.0004خاصبيت3400الفنيطيس

435,000.0004خاصبيت1375الفنيطيس

260,000.0004خاصبيت7400القرين

272,000.0004خاصبيت6400القصور

مشاع350,000.0004خاصارض2500المسايل

295,000.0004خاصارض5400المسايل

295,000.0004خاصارض5400المسايل

330,000.0004خاصارض2500المسايل

390,000.0004خاصارض2500المسايل

535,000.0004خاصارض2500المسايل

470,000.0004خاصبيت4375المسايل

1,200,000.0004استثماريارض3875صباح السالم

1,200,000.0004استثماريارض3857صباح السالم

1,150,000.0004استثماريارض3857صباح السالم

1,150,000.0004استثماريارض3875صباح السالم

1,150,000.0004استثماريارض3875صباح السالم

1,150,000.0004استثماريارض3875صباح السالم

178,000.0004خاصبيت5400صباح السالم

185,000.0004خاصبيت9300صباح السالم

390,000.0004خاصبيت4400صباح السالم

200,000.0004خاصبيت2300.125صباح السالم

125,000.0004استثماريشقة107.71_صباح السالم

270,000.0004خاصبيت4400مبارك الكبير

330,000.0004خاصبيت1400مبارك الكبير



:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

145,000.0005خاصبيت1251االحمدي

78,000.0005خاصارض7400الخيران

130,000.0005خاصارض7400الخيران

90,000.0005خاصارض7400الخيران 

مرسى مزاد80,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية

280,000.0005خاصارض2285.725العقيلة

1,200,000.0005استثماريبناية33819الفحيحيل

380,000.0005خاصبيت112600الفحيحيل

360,000.0005خاصارض1400المنقف

950,000.0005استثماريبناية54507.5المنقف

1,500,000.0005استثماريبناية56840المنقف

1,100,000.0005استثماريارض623_المهبولة

940,000.0005استثماريبناية500أ/3المهبولة

102,000.0005استثماريشقة1110.3المهبولة

75,000.0005استثماريشقة103.87_المهبولة

42,500.0005استثماريشقة60أ-1المهبولة

119,000.0005خاصبيت5600الوفرة السكنية

120,000.0005خاصبيت5600الوفرة السكنية

210,000.0005خاصبيت6400جابر األحمد السكنية

275,000.0005خاصبيت5392جابر العلي

320,000.0005خاصبيت7400جابر العلي

280,900.0005خاصارض530.11_شرق الرقة

130,000.0005خاصارض514_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض475_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض480_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية

188,000.0005خاصارض475_صباح األحمد البحرية

89,000.0005خاصارض508_صباح األحمد البحرية

200,000.0005خاصارض466_صباح األحمد البحرية

1,000,000.0005خاصارض2581_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصارض1500صباح األحمد البحرية

590,000.0005خاصبيت636_صباح األحمد البحرية

263,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية

285,000.0005خاصبيت3600صباح األحمد السكنية

262,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية

180,000.0005خاصبيت3600صباح األحمد السكنية

227,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية

250,000.0005خاصبيت5400علي صباح السالم

195,000.0005خاصبيت4400علي صباح السالم

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

520,000.0006خاصبيت75797الجهراء

350,000.0006خاصبيت4297.68العيون

295,000.0006خاصبيت3400القيروان

240,000.0006خاصبيت1400النسيم

200,000.0006خاصبيت2400سعد العبدهللا

300,000.0006خاصبيت3400سعد العبدهللا 48,838,501.558



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

3,000,000.0002شريط ساحليبيت1535سلوى

366,345.0003خاصبيت400عبدهللا مبارك

1,400,000.0004شريط ساحليارض2165المسايل

4,000,000.0004شريط ساحليبيت2347المسايل

80,000.0005خاصارض400الخيران

200,200.0005خاصارض480صباح األحمد البحرية

100,000.0005خاصبيت600صباح األحمد السكنية

230,000.0006خاصبيت400سعد العبدهللا

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2020فبراير 20-2020فبراير16


