
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

8300000( 1 )العاصمة

11300000( 2 )حولي 

4000030( 3 )الفروانية 

22500000( 4 )مبارك الكبير 

20820000( 5 )االحمدي 

5000000( 6 )الجهراء 

701920030المجموع

(ك. مليون د21.871.550/000 )عقار بمبلغ وقدره  (70)العقار الخاص 

(ك. مليون د34.477.150/000 )عقار بمبلغ وقدره     (19)العقاراالستثماري 

(ك. الف  د111.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (2)العقارالتجاري 

(ك. مليون  د2.620.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (3)العقارالحرفي 

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

العقـود المسجلـة

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

2019/10/24حتى 2019/10/20خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

100000( 2 )حولي 

010000( 3 )الفروانية 

100000( 4 )مبارك الكبير 

100000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

310000المجموع

(ك. الف د920.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (3)العقار الخاص 

(ك. مليون د1.150.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)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

108030000000000العاصمـــة

1611830000000000حولــــــــــي

64400000000003الفروانية

2022250000000020مبارك الكبير

1620681200000000األحمـــــدي

115000000000000الجهـــــراء

797020191200000013المجموع

(102)بينما االسبوع الماضي  ( 94)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

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

  (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع (9 )نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

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

عقار (0)اما العقار الساحلي فقد استقر المؤشر بواقع 

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

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2019/ 10/ 24م  الى 2019/ 10/20: من)  االسبوع الحالي )م 2019/ 10/ 17م  الى 2019/ 10/13: من(االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1000000000العاصمـــة

2100000000حولــــــــــي

0001000000الفروانية

0100000000مبارك الكبير

3100000000األحمـــــدي

2000000000الجهـــــراء

8301000000المجموع
602000

 (8)بينما االسبوع الماضي (4)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (4)حيث انخفض المؤشر  لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

   (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع  (5)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 

4

الشريط الساحلي

مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول الوكاالت العقارية

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  
(م  2019/  10/24: م   الى2019/ 10/20: من) االسبوع الحالي( م  2019/  10/17: م   الى2019/ 10/13: من(االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

170,000.0001خاصبيت1357.5الدوحة

750,000.0001خاصبيت2750السرة

484,000.0001خاصبيت8330الشامية

650,000.0001خاصبيت1500الشامية

9,642,650.0001استثماريبناية32667الشرق

مشاع295,000.0001خاصفيالتان متالصقتان4375اليرموك

80,000.0001استثماريشقة85.57_بنيد القار

80,000.0001استثماريشقة85.57_بنيد القار

295,000.0001خاصبيت7400جابر االحمد

422,100.0001خاصبيت1510غرناطة

800,000.0001خاصبيت1902.5قرطبة

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

390,000.0002خاصبيت6407.5الجابرية

395,000.0002خاصبيت6500الجابرية

مشاع375,000.0002خاصبيت8500الرميثية

430,000.0002خاصبيت11750الرميثية

600,000.0002خاصبيت1375الزهراء

400,000.0002خاصبيت6375الزهراء

2,050,000.0002استثماريبناية102810السالمية

3,300,000.0002استثماريبناية711166السالمية

445,000.0002خاصبيت12600السالمية

177,000.0002استثماريشقة146_الشعب

390,000.0002خاصارض5500الصديق

555,000.0002خاصبيت3400الصديق

435,000.0002خاصبيت6375بيان

1,075,000.0002خاصبيت1750مشرف



:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

940,000.0003حرفيقسيمة حرفية4250العارضية الحرفية

840,000.0003حرفيقسيمة حرفية3250العارضية الحرفية

840,000.0003حرفيمبنى3250العارضية الحرفية

236,000.0003خاصبيت7301الفردوس

430,000.0003خاصبيت66375الفروانية

700,000.0003خاصبيت66750الفروانية

220,000.0003خاصبيت6620صباح الناصر

:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

285,000.0004خاصارض3500ابو فطيرة

242,000.0004خاصارض4375ابو فطيرة

260,000.0004خاصارض5400ابو فطيرة

مرسى مزاد279,450.0004خاصارض3500ابو فطيرة

240,000.0004خاصارض3375ابو فطيرة

مشاع110,000.0004خاصبيت1199.95العدان

228,000.0004خاصبيت3399.9العدان

330,000.0004خاصبيت4399.5العدان

400,000.0004خاصارض8400الفنيطيس

337,000.0004خاصارض8400الفنيطيس

280,000.0004خاصارض2400المسايل

340,000.0004خاصارض2500المسايل

292,000.0004خاصارض2500المسايل

282,000.0004خاصارض2500المسايل

280,000.0004خاصارض1500المسايل

320,000.0004خاصارض1500المسايل

320,000.0004خاصارض1500المسايل

322,000.0004خاصارض2500المسايل

447,000.0004خاصارض1500المسايل

372,000.0004خاصارض1500المسايل

160,000.0004خاصبيت12300.125صباح السالم

280,000.0004خاصبيت7395.5صباح السالم

100,000.0004استثماريشقة1100صباح السالم

145,500.0004استثماريشقة1100صباح السالم

125,000.0004استثماريشقة1100صباح السالم

150,000.0004استثماريشقة1100صباح السالم

139,000.0004استثماريشقة1100صباح السالم



:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

69,000.0005خاصارض3400الخيران

70,000.0005خاصارض3400الخيران

265,000.0005خاصبيت2600الخيران

230,000.0005خاصبيت4400الرقة

170,000.0005خاصبيت6400الرقة

مرسى مزاد160,000.0005خاصبيت3400الرقة

241,000.0005خاصبيت3375الصباحية

945,000.0005استثماريبيت63508.25المنقف

145,000.0005خاصبيت2295.39المنقف

280,000.0005خاصبيت1375المنقف

245,000.0005خاصبيت1375المنقف

17,000,000.0005استثماريبناية46000المهبولة

95,000.0005استثماريشقة102.5_المهبولة

113,000.0005استثماريشقة5148المهبولة

82,000.0005استثماريشقة100.76أ1المهبولة

73,000.0005استثماريشقة699.44المهبولة

81,000.0005استثماريشقة1101.3المهبولة

99,000.0005استثماريشقة1111.69المهبولة

97,000.0005خاصبيت3400الوفرة السكنية

210,000.0005خاصبيت3392جابر العلي

200,000.0005خاصارض534_صباح االحمد البحرية

108,000.0005خاصارض1080_صباح االحمد البحرية

105,000.0005خاصارض985_صباح االحمد البحرية

107,000.0005خاصارض1041_صباح االحمد البحرية

190,000.0005خاصارض564_صباح االحمد البحرية

180,000.0005خاصارض500_صباح االحمد البحرية

مشاع49,500.0005خاصبيت40.4_صباح االحمد البحرية

38,000.0005تجاريمحل39.223_صباح االحمد البحرية

73,000.0005تجاريمحل45.43_صباح االحمد البحرية

295,000.0005خاصبيت3600صباح االحمد السكنية

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

315,000.0006خاصبيت4500النسيم

159,500.0006خاصبيت3300الواحة

195,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

227,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

210,000.0006خاصبيت3400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

445,000.0002خاصارض750بيان

115,000.0005خاصارض487صباح االحمد البحرية

360,000.0004خاصارض500ابو فطيرة

1,150,000.0003استثماريبيت750الفروانية

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2019اكتوبر 24-اكتوبر 20


