
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

9000000( 1 )العاصمة

151000000( 2 )حولي 

76303110( 3 )الفروانية 

31400020( 4 )مبارك الكبير 

239330000( 5 )االحمدي 

1200000( 6 )الجهراء 

86313603130المجموع

(ك.مليون د29.165.998/670 )عقار بمبلغ وقدره  (86)العقار الخاص 

(ك.مليون د18.501.500/000 )عقار بمبلغ وقدره     (31)العقاراالستثماري 

(ك.  مليون د26.440.586/000 )عقار بمبلغ وقدره     (36)العقار التجاري 

(ك.  مليون د30.000.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (3)عقار المعارض 

(ك. مليون د16.470.000/000  )عقار بمبلغ وقدره     (13)العقار الحرفي 

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

 العقـود المسجلـة

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

    2019/ 5/23حتى   2019/5/19خالل الفترة من          



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
000000( 1 )العاصمة

100000( 2 )حولي 

000000( 3 )الفروانية 

100000( 4 )مبارك الكبير 

000000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

200000المجموع

(ك. الف د446.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (2)    العقار الخاص

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

159101000000000العاصمـــة

10153100000000000حولــــــــــي

1074613000300011الفروانية

1531340000000032مبارك الكبير

102329193300000000األحمـــــدي

101020000000000الجهـــــراء

708613312136000300313المجموع

(107)بينما االسبوع الماضي  (169)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (62)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

   (18)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع  (16)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع  المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقر المؤشر بواقع  (15)أما العقارالتجاري فقد ارتفع المؤشر بواقع 

عقار   (3)وأما معارض فقد ارتفع المؤشر بواقع  (0 )وأما عقار الشريط الساحلي فقد استقرالمؤشر بواقع 

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

 (م 2019/ 5/ 23م  الى 2019/  5/19: من)  االسبوع الحالي (  م2019/ 5/ 16م  الى 2019/  5/12: من)   االسبوع الماضي       



                                                                                                                                                                                                                                                               

حرفيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0000000000العاصمـــة

0100000000حولــــــــــي

0000000000الفروانية

1100000000مبارك الكبير

0000000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

1200000000المجموع
400000

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

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

   (0)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد استقر  المؤشر بواقع  (1)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 استقر المؤشر بواقع 
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الشريط الساحلي

 مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول الوكاالت العقارية
 """لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

 (م  2019/  5/ 23: م   الى2019/  5/19: من)  االسبوع الحالي( م  2019/  5/ 16: م   الى2019/  5/12: من)  االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

240,000.0001خاصبيت2357.5الدوحة

550,000.0001خاصبيت2600الروضة

400,000.0001خاصبيت2600الروضة

650,000.0001خاصبيت2750الروضة

2,000,000.0001خاصبناية61000الشويخ

1,350,000.0001خاصبيت11000الشويخ السكنية

230,000.0001خاصبيت4600الصليبيخات

550,000.0001خاصبيت3750اليرموك

297,000.0001خاصبيت2400جابر االحمد

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

350,000.0002خاصبيت10750الجابرية

450,000.0002خاصبيت11540الجابرية

مشاع295,000.0002خاصبيت6500الرميثية

490,000.0002خاصارض1500الزهراء

470,000.0002خاصبيت1375الزهراء

1,500,000.0002استثماريبناية37870السالمية

1,050,000.0002استثماريبناية11750السالمية

170,000.0002استثماريشقة98.75_السالمية

170,000.0002استثماريشقة98.75_السالمية

120,000.0002استثماريشقة98.75_السالمية

91,000.0002استثماريشقة79.26_السالمية

350,000.0002خاصارض6500السالم

437,500.0002خاصبيت3375الشعب

437,500.0002خاصبيت3375الشعب

670,000.0002خاصارض7750الصديق

670,000.0002خاصارض7750الصديق

420,000.0002خاصارض6500الصديق

445,000.0002خاصبيت3500حطين

مشاع441,000.0002استثماريارض174303.333حولي

800,000.0002استثماريبناية117370حولي

1,320,000.0002استثماريبناية91501حولي

105,000.0002استثماريشقة100.654_حولي

427,000.0002خاصبيت7750سلوى

350,000.0002خاصبيت3495سلوى

405,000.0002خاصبيت3375مبارك العبدهللا



:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

294,000.0003خاصبيت2357الرابية

970,000.0003حرفيقسيمة حرفية3250العارضية

1,150,000.0003حرفيقسيمة حرفية2250العارضية الحرفية

1,250,000.0003حرفيقسيمة حرفية3250العارضية الحرفية2

1,300,000.0003حرفيقسيمة حرفية4250العارضية الحرفية

1,150,000.0003حرفيقسيمة حرفية2250العارضية الحرفية

1,300,000.0003حرفيمحالت4250العارضية الحرفية

1,300,000.0003حرفيمحالت4250العارضية الحرفية

1,300,000.0003حرفيمحالت4250العارضية الحرفية

1,300,000.0003حرفيمحالت4250العارضية الحرفية

1,300,000.0003حرفيمحالت4250العارضية الحرفية

1,150,000.0003حرفيمحالت2250العارضية الحرفية

295,000.0003خاصبيت3600العمرية

235,000.0003خاصبيت9399.6الفردوس

195,000.0003خاصبيت5301الفردوس

1,430,000.0003استثماريارض78977.5الفروانية

8,210,000.0003تجاريارض491000الفروانية

402,332.0003خاصارض71500+72الفروانية

1,550,500.0003استثماريبناية70977.5الفروانية

800,000.0003استثماريبناية70500الفروانية

1,480,500.0003استثماريبيت70841الفروانية

8,190,000.0003تجاريمجمع58909الفروانية

8,190,000.0003تجاريمجمع58907الفروانية

1,342,500.0003استثماريبناية17644جليب الشيوخ

10,000,000.0003معارض تجاريةارض5764_جنوب ابرق خيطان

10,000,000.0003معارض تجاريةارض5000_جنوب ابرق خيطان

10,000,000.0003معارض تجاريةارض5000_جنوب ابرق خيطان

1,460,500.0003استثماريارض6750خيطان

210,000.0003خاصبيت10300خيطان

235,000.0003خاصبيت5411صباح الناصر



:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

239,000.0004خاصارض2400ابو فطيرة

392,500.0004خاصارض7400ابو فطيرة

256,500.0004خاصارض5450ابو فطيرة

395,000.0004خاصبيت7400ابو فطيرة

290,000.0004خاصبيت6400العدان

312,000.0004خاصارض7400الفنيطيس

326,000.0004خاصارض7400الفنيطيس

311,000.0004خاصارض7400الفنيطيس

241,000.0004خاصارض7400الفنيطيس

229,000.0004خاصارض6375الفنيطيس

230,000.0004خاصارض6375الفنيطيس

292,000.0004خاصارض6375الفنيطيس

330,000.0004خاصارض7400الفنيطيس

241,000.0004خاصارض7400الفنيطيس

مشاع116,666.6704خاصبيت2366.666القصور

330,000.0004خاصارض5400المسايل

330,000.0004خاصارض5400المسايل

595,000.0004خاصارض5400المسايل

350,000.0004خاصارض5400المسايل

350,000.0004خاصارض5400المسايل

390,000.0004خاصارض4500المسايل

322,000.0004خاصارض5400المسايل

270,000.0004خاصارض1400المسايل

325,000.0004خاصارض2400المسايل

37,000.0004خاصارض4500المسايل

420,000.0004خاصارض1500المسايل

330,000.0004خاصارض5400المسايل

355,000.0004خاصارض5400المسايل

450,000.0004خاصارض5400المسيلة

250,000.0004خاصبيت11300.125صباح السالم

230,000.0004خاصبيت300.125أ9صباح السالم

282,500.0004استثماريشقة13000صباح السالم

270,000.0004استثماريشقة13000صباح السالم

145,000.0004استثماريشقة1100صباح السالم

119,000.0004استثماريشقة1100صباح السالم

1,500,000.0004حرفيبناية500_غرب ابو فطيرة الحرفية

1,500,000.0004حرفيبناية500_غرب ابو فطيرة الحرفية



:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,150,000.0005استثماريبناية61000ابو حليفة

45,000.0005استثماريشقة160.19التوسعة الشمالية بالفنطاس

80,000.0005خاصارض2400الخيران

80,000.0005خاصارض2400الخيران

65,000.0005خاصارض7400الخيران

مشاع70,000.0005خاصبيت2139.46الظهر

مشاع230,000.0005خاصبيت4451.129الفنطاس

70,000.0005خاصشقة34134.92الفنطاس

845,000.0005استثماريبناية500أ3المهبولة

76,000.0005استثماريشقة104.03أ3المهبولة

37,000.0005استثماريشقة60.38أ2المهبولة

31,000.0005استثماريشقة52.335_المهبولة

40,000.0005استثماريشقة575.848المهبولة

40,000.0005استثماريشقة75.848_المهبولة

40,000.0005استثماريشقة575.848المهبولة

230,000.0005خاصبيت3392جابر العلي

207,000.0005خاصبيت3392.54جابر العلي

210,000.0005خاصارض506_صباح االحمد البحرية

220,000.0005خاصارض505_صباح االحمد البحرية

220,000.0005خاصارض620_صباح االحمد البحرية

230,000.0005خاصارض618_صباح االحمد البحرية

120,000.0005خاصارض640_صباح االحمد البحرية

195,000.0005خاصارض510_صباح االحمد البحرية

225,000.0005خاصبيت663_صباح االحمد البحرية

320,000.0005خاصبيت450_صباح االحمد البحرية

319,000.0005خاصبيت482_صباح االحمد البحرية

83,886.0005تجاريمحل36.7_صباح االحمد البحرية

45,000.0005تجاريمحل35.328_صباح االحمد البحرية

41,000.0005تجاريمحل35.178_صباح االحمد البحرية

71,500.0005تجاريمحل67.02_صباح االحمد البحرية

52,500.0005تجاريمحل34.78_صباح االحمد البحرية

52,500.0005تجاريمحل33.07_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل33.045_صباح االحمد البحرية

90,000.0005تجاريمحل31.775_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل41.11_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل41.96_صباح االحمد البحرية



40,000.0005تجاريمحل33.396_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل32.168_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل33.492_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل32.539_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل32.795_صباح االحمد البحرية

90,000.0005تجاريمحل31.775_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل32.358_صباح االحمد البحرية

35,000.0005تجاريمحل31.934_صباح االحمد البحرية

106,000.0005تجاريمحل31.775_صباح االحمد البحرية

35,000.0005تجاريمحل33.48_صباح االحمد البحرية

42,500.0005تجاريمحل32.769_صباح االحمد البحرية

46,400.0005تجاريمحل39.057_صباح االحمد البحرية

94,000.0005تجاريمحل34.33_صباح االحمد البحرية

49,500.0005تجاريمحل33.06_صباح االحمد البحرية

60,200.0005تجاريمحل33.02_صباح االحمد البحرية

48,500.0005تجاريمحل49.437_صباح االحمد البحرية

64,500.0005تجاريمحل32.331_صباح االحمد البحرية

52,500.0005تجاريمحل41.88_صباح االحمد البحرية

38,500.0005تجاريمحل31.934_صباح االحمد البحرية

52,500.0005تجاريمحل41.727_صباح االحمد البحرية

55,600.0005تجاريمحل31.775_صباح االحمد البحرية

51,500.0005تجاريمحل35.211_صباح االحمد البحرية

52,000.0005تجاريمحل35.574_صباح االحمد البحرية

268,000.0005خاصبيت3600صباح االحمد السكنية

153,000.0005خاصبيت2600صباح االحمد السكنية

200,000.0005خاصبيت4600صباح االحمد السكنية

280,000.0005خاصبيت4600صباح االحمد السكنية

291,000.0005خاصبيت5400هدية

242,000.0005خاصبيت3600هدية

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

750,000.0006استثماريبناية92500الجهراء

800,000.0006استثماريبناية92500الجهراء

305,000.0006خاصبيت1400جابر االحمد



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

96,000.0002خاصبيت750الرميثية

350,000.0004خاصارض500الفنيطيس

 حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
 التي تم تداولها 

 2019مايو  23   -مايو  19


