
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

12120000( 1 )العاصمة

12400000( 2 )حولي 

6100040( 3 )الفروانية 

15700000( 4 )مبارك الكبير 

78600000( 5 )االحمدي 

4000000( 6 )الجهراء 

1271920040المجموع

(ك.مليون د44.320.631/000)عقار بمبلغ وقدره  (127)العقار الخاص 

(ك.مليون د2.239.000/000)عقار بمبلغ وقدره   (2)العقارالتجاري 

(ك.مليون د10.077.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (19)العقار اإلستثماري 

(ك.مليون د3.351.598/671)عقار بمبلغ وقدره   (4)العقار الحرفي 

العقـود المسجلـة

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

2021/2/24حتى 2021/2/21خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
10000( 1 )العاصمة

200000( 2 )حولي 

000000( 3 )الفروانية 

200000( 4 )مبارك الكبير 

200000( 5 )االحمدي 

100000( 6 )الجهراء 

800000المجموع

(ك.مليون د2.807.500/000)عقار بمبلغ وقدره  (8)العقار الخاص 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1312210200000000العاصمـــة

2112940000000000حولــــــــــي

116210000000002الفروانية

1315270010000000مبارك الكبير

9378461000000000االحمدي

74001000000000الجهـــــراء

15812719192210000002المجموع

(180)بينما االسبوع الماضي  (152)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (28)  حيث انخفض   المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (19)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد استقر  المؤشر بواقع (31)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض  المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقر المؤشر بواقع  (2)أما العقارالتجاري فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار (0)اما عقار المعارض فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار (1)اما العقار الساحلي فقد انخفض  المؤشر بواقع 

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

(م 2021/2/24م الى 2021/2/21:من)االسبوع الحالي ((م 2021/2/18الى 2021/2/14من))االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0100000000العاصمـــة

0200000000حولــــــــــي

2000000000الفروانية

1200000000مبارك الكبير

6200000000األحمـــــدي

0100000000الجهـــــراء

9800000000المجموع
1600000

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

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

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

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

(م 2021/2/24م الى 2021/2/21: من)االسبوع الحالي ((  م  2021/2/18م الى 2021/2/14:  من ))االسبوع الماضي 



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

630,000.0001خاصبيت2506الدسمة

555,000.0001خاصبيت4379الدسمة

205,000.0001خاصبيت2357.5الدوحة

245,000.0001خاصبيت3357.5الدوحة

730,000.0001خاصبيت4750الروضة

2,500,000.0001خاصبيت21000الشامية

280,000.0001خاصبيت3600الصليبيخات

1,250,000.0001خاصبيت11000العديلية

1,355,000.0001خاصبيت3750العديلية

550,000.0001خاصبيت9500القادسية

1,800,000.0001تجاريبناية1288المرقاب

960,000.0001خاصبيت2750المنصورية

1,800,000.0001إستثماريبناية11000بنيدالقار

295,000.0001خاصبيت1400جابراالحمد 

439,000.0001تجاريدكان238.7قبلة

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

500,000.0002خاصبيت11375الرميثية

530,000.0002خاصبيت3750الرميثية

393,000.0002خاصبيت9375الرميثية

1,730,000.0002إستثماريبناية148770السالمية

1,300,000.0002إستثماريبناية49745.5السالمية

1,670,000.0002إستثماريبناية38770السالمية

93,000.0002إستثماريشقة100.5_السالمية

830,000.0002خاصبيت6478.5السالم

مرسى مزاد465,000.0002خاصارض12400بيان 

515,000.0002خاصارض12400بيان 

590,000.0002خاصبيت4750بيان 

525,000.0002خاصبيت4750بيان 

255,000.0002خاصبيت8300بيان 

450,000.0002خاصبيت4400حطين

455,683.0002خاصبيت11531.5سلوى

450,000.0002خاصبيت6781سلوى

:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

903,680.8333حرفيارض4250العارضية الحرفية

650,000.0003حرفيارض4250العارضية الحرفية

897,917.8383حرفيقسيمة حرفيه4250العارضية الحرفية

900,000.0003حرفيقسيمة حرفيه4250العارضية الحرفية

مشاع4,166.0003خاصبيت26.2708الفردوس

1,100,000.0003إستثماريبناية73600الفروانية

295,000.0003خاصبيت4405خيطان

225,000.0003خاصبيت10300خيطان

 410,000.0003خاصبيت7400عبدهللا المبارك

297,000.0003خاصبيت3400غرب عبدهللا المبارك

355,000.0003خاصبيت1400غرب عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

430,000.0004خاصارض4375الفنيطيس

520,000.0004خاصبيت2400الفنيطيس

290,000.0004خاصبيت1399.6القرين

295,000.0004خاصبيت6400القرين

247,000.0004خاصبيت5400القرين

445,000.0004خاصارض5400المسايل

مشاع225,000.0004خاصبيت5200المسايل

300,000.0004خاصارض4375أبوفطيرة

460,000.0004خاصارض2400أبوفطيرة

430,000.0004خاصبيت7400أبوفطيرة

مشاع235,000.0004خاصبيت11293.8724صباح السالم

420,000.0004خاصبيت4400صباح السالم

405,000.0004خاصبيت10417.9صباح السالم

85,000.0004إستثماريشقة75.21_صباح السالم

83,000.0004إستثماريشقة76.61_صباح السالم

67,000.0004إستثماريشقة76.61_صباح السالم

66,000.0004إستثماريشقة76.61_صباح السالم

119,500.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم



119,500.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم

149,000.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم

295,000.0004خاصبيت6400مبارك الكبير

مشاع185,000.0004خاصبيت3200مبارك الكبير

:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

130,000.0005خاصارض7400الخيران 

142,000.0005خاصارض3400الخيران السكنية

125,000.0005خاصارض3400الخيران السكنية

140,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية

133,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية

238,000.0005خاصارض400_الرقة

320,000.0005خاصارض510_الرقة

240,000.0005خاصارض403_الرقة

315,000.0005خاصارض500_الرقة

238,000.0005خاصارض400_الرقة

268,000.0005خاصارض451_الرقة

مشاع50,000.0005خاصبيت2133.3332الرقة

600,000.0005خاصبناية21001الصباحية

410,000.0005خاصبيت1602الصباحية

453,282.0005خاصبيت2757الصباحية

230,000.0005خاصبيت1278.92الظهر

285,000.0005خاصبيت3599الفحيحيل

مشاع320,000.0005خاصبيت4474.5الفنطاس

76,000.0005إستثماريشقة104.97_المنقف

1,400,000.0005إستثماريبناية2877-أالمهبولة

37,000.0005إستثماريشقة162.165-أالمهبولة

102,000.0005إستثماريشقة1110.51المهبولة

36,000.0005إستثماريشقة60.49_المهبولة

44,000.0005إستثماريشقة71.383_المهبولة

104,000.0005خاصبيت1400الوفرة السكنية

260,000.0005خاصبيت2392جابر العلي

175,000.0005خاصبيت1257شرق االحمدي

248,000.0005خاصارض416_شرق الرقة

202,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصارض640_صباح األحمد البحرية

240,000.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

153,000.0005خاصارض680_صباح األحمد البحرية

140,000.0005خاصارض664_صباح األحمد البحرية

335,000.0005خاصارض566_صباح األحمد البحرية

218,000.0005خاصارض506_صباح األحمد البحرية

162,000.0005خاصارض464_صباح األحمد البحرية

255,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية

140,000.0005خاصارض640_صباح األحمد البحرية

138,000.0005خاصارض737_صباح األحمد البحرية

195,000.0005خاصارض471_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض650_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض650_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض650_صباح األحمد البحرية

130,000.0005خاصارض529_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصارض650_صباح األحمد البحرية

130,000.0005خاصارض529_صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصارض595_صباح األحمد البحرية

199,000.0005خاصارض487_صباح األحمد البحرية

199,000.0005خاصارض487_صباح األحمد البحرية

199,000.0005خاصارض487_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصارض510_صباح األحمد البحرية

198,000.0005خاصارض494_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصارض555_صباح األحمد البحرية

210,000.0005خاصارض555_صباح األحمد البحرية

213,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصارض477_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحرية

210,000.0005خاصارض429_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحرية

210,500.0005خاصارض450_صباح األحمد البحرية

340,000.0005خاصارض1428_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصارض460_صباح األحمد البحرية



400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصارض713_صباح األحمد البحرية

292,000.0005خاصبيت23600صباح األحمد السكنية 

273,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية 

188,000.0005خاصبيت9400علي صباح السالم

620,000.0005خاصارض4750هدية

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

220,000.0006خاصبيت2297.68العيون

250,000.0006خاصبيت2400النسيم

250,000.0006خاصبيت3400النعيم

290,000.0006خاصبيت4400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

290,000.0001خاصبيت400شمال غرب الصليبيخات

500,000.0002خاصبيت500الجابرية

625,500.0002خاصبيت1000السالمية

295,000.0004خاصبيت400العدان

500,000.0004خاصارض500أبوفطيرة

248,000.0005خاصارض410شرق الرقة

210,000.0005خاصارض413صباح األحمد البحرية

139,000.0006خاصبيت300الواحة

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 
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