
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

8120000( 1 )العاصمة

141000000( 2 )حولي 

7000000( 3 )الفروانية 

28800010( 4 )مبارك الكبير 

241100000( 5 )االحمدي 

5000000( 6 )الجهراء 

863020010المجموع

(ك. مليون د28.599.166/000 )عقار بمبلغ وقدره  (86)العقار الخاص 

(ك. مليون د26.348.500/000 )عقار بمبلغ وقدره     (30)العقاراالستثماري 

(ك. الف د550.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (1)العقارالحرفي

(ك. مليون د5.000.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (2)العقارالتجاري

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

العقـود المسجلـة

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

2019/ 1/24حتى 2019/1/20خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

011000( 2 )حولي 

000000( 3 )الفروانية 

000000( 4 )مبارك الكبير 

100000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

111000المجموع

(ك. الف د295.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)    العقار الخاص

(ك. مليون د1.500.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)العقار االستثماري 

(ك. مليون د9.000.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1) العقار التجاري 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

88011200000000العاصمـــة

51412100000000000حولــــــــــي

117400000001000الفروانية

1528580000000041مبارك الكبير

202417110000000000األحمـــــدي

85000000000000الجهـــــراء

678638301200001041المجموع

(111)بينما االسبوع الماضي  (119)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (8)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

   (8)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع  (19)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد انخفض المؤشر بواقع  (1)أما العقارالتجاري فقد ارتفع المؤشر بواقع 

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

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

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2019/ 1/ 24م  الى 2019/ 1/20: من)  االسبوع الحالي (  م 2019/ 1/ 17م  الى 2019/ 1/13: من)  )  االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

حرفيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0000000000العاصمـــة

10001010000حولــــــــــي

0030000000الفروانية

4000000000مبارك الكبير

1110000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

15141010000المجموع
242200

 (19)بينما االسبوع الماضي (3)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار ( 16 )حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

   (3)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع  (14)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

 .( 1 )أما العقار التجارى فقد ارتفع 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/  17/1: م   الى2019/ 1/13:من) )االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

236,000.0001خاصبيت2357.5الدوحة

525,000.0001خاصبيت4600السرة

570,000.0001خاصبيت3750السرة

2,500,000.0001تجاريبناية14304القبلة

2,500,000.0001تجاريبناية14304القبلة

3,500,000.0001استثماريبيتين21502بنيد القار

285,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد

295,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد

260,000.0001خاصبيت2400جابر االحمد

280,000.0001خاصبيت1400جابر االحمد

1,450,000.0001خاصبيت21000عبدهللا السالم

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع127,166.0002خاصبيت9181.666الجابرية

106,000.0002استثماريشقة100.67_الجابرية

250,000.0002خاصارض1362.5الرميثية

420,000.0002خاصبيت1750الرميثية

مشاع320,000.0002خاصبيت1400الرميثية

520,000.0002خاصبيت4400الزهراء

2,800,000.0002استثماريبناية46750السالمية

2,000,000.0002استثماريبناية451153السالمية

96,000.0002استثماريشقة100.5_السالمية

42,000.0002استثماريشقة45.43_السالمية

570,000.0002خاصبيت3477.5السالم

500,000.0002خاصبيت5500السالم

487,500.0002خاصبيت7375السالم

500,000.0002خاصبيت4400الشهداء

185,000.0002خاصبيت11300بيان

1,475,000.0002استثماريبناية147884حولي

1,305,000.0002استثماريبناية46500حولي

3,000,000.0002استثماريبناية12000حولي

1,500,000.0002استثماريبناية1651155حولي

45,000.0002استثماريشقة57.14_حولي

360,000.0002خاصبيت7750سلوى

235,000.0002خاصبيت8375سلوى

340,000.0002خاصارض5375مشرف

310,000.0002خاصارض5375مشرف

:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

360,000.0003خاصارض1500اشبيليه

295,000.0003خاصبيت4500االندلس

370,000.0003خاصبيت5600خيطان

490,000.0003خاصبيت5600خيطان

200,000.0003خاصبيت7401صباح الناصر

215,000.0003خاصبيت1400عبدهللا المبارك

290,000.0003خاصبيت5400عبدهللا المبارك



:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

275,000.0004خاصارض1400ابو فطيرة

408,000.0004خاصبيت3400ابو فطيرة

490,000.0004خاصبيت8400ابو فطيرة

250,000.0004خاصبيت4400العدان

337,000.0004خاصارض4500الفنيطيس

230,000.0004خاصارض4375الفنيطيس

320,000.0004خاصارض4500الفنيطيس

320,000.0004خاصارض4500الفنيطيس

336,000.0004خاصارض5500الفنيطيس

263,000.0004خاصبيت1400.2القصور

280,000.0004خاصارض1500المسايل

280,000.0004خاصارض1500المسايل

280,000.0004خاصارض1500المسايل

330,000.0004خاصارض5400المسايل

360,000.0004خاصارض1500المسايل

280,000.0004خاصارض2500المسايل

360,000.0004خاصارض2500المسايل

280,000.0004خاصارض1500المسايل

280,000.0004خاصارض2500المسايل

280,000.0004خاصارض1500المسايل

328,000.0004خاصارض5400المسايل

280,000.0004خاصارض2500المسايل

340,000.0004خاصارض5400المسايل

400,000.0004خاصارض1500المسايل

362,000.0004خاصارض1500المسايل

362,000.0004خاصارض1500المسايل

395,000.0004خاصارض1500المسايل

1,090,000.0004استثماريارض11000صباح السالم

1,090,000.0004استثماريارض11000صباح السالم

1,100,000.0004استثماريارض11000صباح السالم

1,090,000.0004استثماريارض11000صباح السالم

1,090,000.0004استثماريارض11000صباح السالم

1,140,000.0004استثماريارض11000صباح السالم

192,000.0004خاصبيت8300.325صباح السالم

146,000.0004استثماريشقة126.78_صباح السالم

120,000.0004استثماريشقة215_صباح السالم

550,000.0004حرفيارض500_غرب ابو فطيرة الحرفية

:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,700,000.0005استثماريبناية61000ابو حليفة

70,000.0005خاصارض7400الخيران

280,000.0005خاصبيت7400الرقة

300,000.0005خاصبيت2500الصباحية

مشاع70,000.0005خاصبيت2139.46الظهر

695,000.0005خاصبيت4700العقيلة

390,000.0005خاصبيت4595الفحيحيل

850,000.0005خاصبيت1600الفحيحيل

189,000.0005استثماريشقة227.76_الفنطاس

60,000.0005استثماريشقة دوبلكس200.08_الفنطاس

1,350,000.0005استثماريبناية54859المنقف

255,000.0005خاصبيت6400المنقف

36,500.0005استثماريشقة81.215_المهبولة

60,000.0005استثماريشقة78.1_المهبولة

38,500.0005استثماريشقة60.001أ1المهبولة

38,500.0005استثماريشقة60أ1المهبولة

42,000.0005استثماريشقة80.15_المهبولة

45,000.0005استثماريشقة568.04المهبولة

54,000.0005استثماريشقة395.33المهبولة

240,000.0005خاصبيت2392جابر العلي

290,000.0005خاصبيت6393.6جابر العلي



137,000.0005خاصارض954_صباح االحمد البحرية

171,000.0005خاصارض488_صباح االحمد البحرية

175,000.0005خاصارض475_صباح االحمد البحرية

400,000.0005خاصبيت465_صباح االحمد البحرية

مشاع129,000.0005خاصبيت303_صباح االحمد البحرية

500,000.0005خاصبيت1392_صباح االحمد البحرية

575,000.0005خاصبيت520_صباح االحمد البحرية

575,000.0005خاصبيت520_صباح االحمد البحرية

170,000.0005خاصبيت4600صباح االحمد السكنية

295,000.0005خاصبيت4600صباح االحمد السكنية

230,000.0005خاصبيت2600صباح االحمد السكنية

180,000.0005خاصبيت4600صباح االحمد السكنية

154,000.0005خاصبيت3400علي صباح السالم

165,000.0005خاصبيت1400علي صباح السالم

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

293,000.0006خاصبيت4500النسيم

144,000.0006خاصبيت4300الواحة

290,000.0006خاصبيت1400جابر االحمد

مشاع137,500.0006خاصبيت6200سعد العبدهللا

295,000.0006خاصبيت11400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

9,000,000.0002تجاريمجمع3451حولي

1,500,000.0002استثماريبناية766السالمية

295,000.0005خاصارض663العقيلة

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2019يناير 24-يناير 20


