
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

4450000( 1 )العاصمة

101601000( 2 )حولي 

12700000( 3 )الفروانية 

45000000( 4 )مبارك الكبير 

154240000( 5 )االحمدي 

3000000( 6 )الجهراء 

8931291000المجموع

(ك. مليون د25.713.952/946 )عقار بمبلغ وقدره  (89)العقار الخاص 

(ك.مليون د30.031.378/271 )عقار بمبلغ وقدره     (31)العقاراالستثماري 

(ك. مليون د15.304.306/000 )عقار بمبلغ وقدره     (29)العقار التجاري 

(ك. مليون د14.000.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (1)العقار الشريط الساحلي 

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

العقـود المسجلـة

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

2019/ 6/27حتى 2019/6/23خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

011000( 1 )العاصمة

192000( 2 )حولي 

002000( 3 )الفروانية 

060000( 4 )مبارك الكبير 

140000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

2205000المجموع

(ك. الف د810.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (2)    العقار الخاص

(ك. مليون د18.431.236/000)عقار بمبلغ وقدره  (20) العقار االستثماري

(ك. مليون د13.800.000/000عقار بمبلغ وقدره  (5) العقار التجاري 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

84041500000000العاصمـــة

12104161001000000حولــــــــــي

912570000000000الفروانية

2245100000000000مبارك الكبير

2615184302400000000األحمـــــدي

73300000000000الجهـــــراء

84893131322901000000المجموع

(147)بينما االسبوع الماضي  (150)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (3)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (31)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع  (5)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع المؤشر بواقع  

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

عقار   (0)وأما معارض فقد استقر  المؤشر بواقع  ( 1)وأما عقار الشريط الساحلي فقد ارتفع المؤشر بواقع 

 ( 0 )وأما العقار الحرفي فقد استقر المؤشر بواقع 
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مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2019/ 6/ 27م  الى2019/ 6/23: من)  االسبوع الحالي (  م 2019/ 6/ 20م  الى2019/ 6/16: من)  )  االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

حرفيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0001010000العاصمـــة

0109020000حولــــــــــي

1000022000الفروانية

0006003000مبارك الكبير

2104000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

32020055000المجموع
40401050

 (8)بينما االسبوع الماضي (27)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (19 )حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

   (20)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع  (1)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

 .(5 )أما العقار التجارى فقد ارتفع العقار بواقع

عقار (5 )اما الحرفي فقد انخفض 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/  27/6: م   الى2019/ 6/23: من) االسبوع الحالي( م  2019/  20/6: م   الى2019/ 6/16: من) االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

3,906,171.0001استثماريارض51006.63الدعيه

5,680,293.0001استثماريارض51649.46الدعيه

3,448,333.0001استثماريارض51111.06الدعيه

3,374,614.0001تجاريارض51023.13الدعيه

3,701,502.0001تجاريارض51045.43الدعيه

4,075,940.0001تجاريارض51323.38الدعيه

425,000.0001خاصبيت4500الدعيه

830,000.0001خاصبيت2750الروضه

650,000.0001خاصبيت5750الروضه

400,000.0001تجاريدكان237.8القبله

2,300,000.0001استثماريبنايه11000بنيد القار

227,000.0001خاصبيت7400جابر االحمد السكنية

2,650,000.0001تجاريبنايه6320مدينة الكويت

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

14,000,000.0002الشريط الساحليمطاعم133962.4البدع

245,000.0002خاصبيت5387.5الجابريه

240,000.0002خاصارض7375الرميثيه

555,000.0002خاصارض1500الزهراء

310,000.0002خاصبيت5403الزهراء

مرسى مزاد495,000.0002خاصبيت2450الزهراء

241,000.0002استثماريارض911036السالميه

591,211.2502استثماريبنايه245653السالميه

591,211.2502استثماريبنايه245653السالميه

108,000.0002استثماريشقه100.5_السالميه

87,500.0002استثماريشقه79.26_السالميه

87,500.0002استثماريشقه79.26_السالميه

86,000.0002استثماريشقه79.26_السالميه

83,000.0002استثماريشقه79.26_السالميه

86,000.0002استثماريشقه79.26_السالميه

350,000.0002خاصبيت1400الشعب

530,000.0002خاصبيت6375الصديق

510,000.0002خاصبيت6500الصديق

مشاع114,141.0002استثماريبنايه16576.094حولي

مشاع123,653.0002استثماريبنايه11195.1179حولي

مشاع128,409.0002استثماريبنايه16396.449حولي

1,445,965.7712استثماريبنايه114825حولي

45,000.0002استثماريشقه57.14_حولي

58,000.0002استثماريشقه65.67_حولي

1,630,000.0002استثماريبنايه6750خيطان

290,000.0002خاصبيت1507سلوى

450,000.0002خاصبيت3750مشرف

:-محافظة الفروانية



مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

446,803.1783خاصبيت12400االندلس

385,000.0003خاصبيت10375االندلس

295,000.0003خاصبيت2400الرحاب

1,908,000.0003استثماريبنايه11000الرقعي

280,000.0003خاصبيت3600العارضيه

مشاع93,958.3483خاصبيت68.12502العارضيه

188,000.0003خاصبيت6300العارضيه

مرسى مزاد229,500.0003خاصبيت3600العارضيه

245,000.0003خاصبيت4600العارضيه

797,910.0003خاصبيت2750العارضيه

150,000.0003خاصبيت11300العارضيه

811,240.0003استثماريارض79750الفروانيه

265,000.0003خاصارض72375+71الفروانيه

870,000.0003استثماريبنايه70750الفروانيه

1,600,000.0003استثماريبنايه70750الفروانيه

1,600,000.0003استثماريبنايه68750الفروانيه

1,075,000.0003استثماريبنايه68750الفروانيه

1,075,000.0003استثماريبنايه68750الفروانيه

350,000.0003خاصبيت1400عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

227,777.0004خاصارض1400ابوفطيره

227,777.0004خاصارض1400ابوفطيره

227,777.0004خاصارض2400ابوفطيره

227,777.0004خاصارض2400ابوفطيره

227,777.0004خاصارض2400ابوفطيره

227,777.0004خاصارض2400ابوفطيره

227,777.0004خاصارض2400ابوفطيره

227,777.0004خاصارض2400ابوفطيره

227,777.0004خاصارض2400ابوفطيره

227,777.0004خاصارض2400ابوفطيره

227,777.0004خاصارض2400ابوفطيره

227,777.0004خاصارض2400ابوفطيره

227,777.0004خاصارض2400ابوفطيره

227,777.0004خاصارض2400ابوفطيره

227,777.0004خاصارض2400ابوفطيره

227,777.0004خاصارض2400ابوفطيره

227,777.0004خاصارض2400ابوفطيره

227,777.0004خاصارض1400ابوفطيره

259,250.0004خاصارض4500ابوفطيره

276,250.0004خاصارض4500ابوفطيره

269,250.0004خاصارض4500ابوفطيره

340,000.0004خاصارض3500ابوفطيره

228,000.0004خاصارض6375الفنيطيس

240,000.0004خاصارض3375الفنيطيس

237,750.0004خاصارض7400الفنيطيس

239,000.0004خاصارض7400الفنيطيس

234,000.0004خاصارض4375الفنيطيس

242,500.0004خاصارض6375الفنيطيس

325,000.0004خاصارض5400المسايل

325,000.0004خاصارض5400المسايل

مشاع194,166.6604خاصارض5388.333المسايل

مشاع242,708.3254خاصارض1485.41المسايل

370,000.0004خاصارض1500المسايل



مشاع242,708.3254خاصارض1485.41المسايل

مشاع246,139.7254خاصارض1492.27المسايل

مشاع246,139.7254خاصارض1492.27المسايل

مشاع194,166.6604خاصارض5388.333المسايل

200,000.0004خاصارض5400المسايل

265,000.0004خاصارض1400المسايل

258,000.0004خاصارض1375المسايل

362,000.0004خاصارض2500المسايل

362,000.0004خاصارض2500المسايل

282,000.0004خاصارض2500المسايل

362,000.0004خاصارض1500المسايل

325,000.0004خاصبيت5400المسايل

:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

93,000.0005خاصارض7400الخيران

195,000.0005خاصبيت1600الصباحيه

200,000.0005خاصبيت1602الصباحيه

550,000.0005خاصبيت1600الصباحيه

150,000.0005خاصبيت3278الظهر

385,000.0005خاصارض2400المنقف

250,000.0005خاصبيت2395.5المنقف

90,000.0005استثماريشقه4102.5المهبوله

38,000.0005استثماريشقه68.31أ-2المهبوله

37,750.0005استثماريشقه376المهبوله

85,000.0005استثماريشقه102.4_المهبوله

100,000.0005تجاريمحل241.58المهبوله

110,000.0005خاصبيت2400الوفره

314,766.0005خاصارض1193_صباح االحمد البحريه

210,000.0005خاصبيت636_صباح االحمد البحريه

175,000.0005خاصبيت540_صباح االحمد البحريه

215,000.0005خاصبيت640_صباح االحمد البحريه

60,000.0005تجاريمحل17.09_صباح االحمد البحريه

36,250.0005تجاريمحل31.31_صباح االحمد البحريه

37,000.0005تجاريمحل31.792_صباح االحمد البحريه

70,000.0005تجاريمحل48.51_صباح االحمد البحريه

38,000.0005تجاريمحل31.807_صباح االحمد البحريه

38,000.0005تجاريمحل31.841_صباح االحمد البحريه

32,000.0005تجاريمحل34.36_صباح االحمد البحريه

32,000.0005تجاريمحل31.31_صباح االحمد البحريه

32,000.0005تجاريمحل33.9_صباح االحمد البحريه

32,000.0005تجاريمحل31.31_صباح االحمد البحريه

32,000.0005تجاريمحل31.82_صباح االحمد البحريه

32,000.0005تجاريمحل33.42_صباح االحمد البحريه

47,000.0005تجاريمحل31.775_صباح االحمد البحريه

44,000.0005تجاريمحل35.12_صباح االحمد البحريه

42,000.0005تجاريمحل32.037_صباح االحمد البحريه

47,000.0005تجاريمحل32.919_صباح االحمد البحريه

54,000.0005تجاريمحل16.432_صباح االحمد البحريه

57,000.0005تجاريمحل53.65_صباح االحمد البحريه

52,500.0005تجاريمحل17.28_صباح االحمد البحريه

60,000.0005تجاريمحل16.18_صباح االحمد البحريه

44,500.0005تجاريمحل31.775_صباح االحمد البحريه

45,000.0005تجاريمحل31.775_صباح االحمد البحريه

38,000.0005تجاريمحل35.21_صباح االحمد البحريه

255,000.0005خاصبيت3600صباح االحمد السكنيه

285,000.0005خاصبيت3400فهد االحمد



255,000.0005خاصبيت3600هديه

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

285,000.0006خاصبيت3500النسيم

200,000.0006خاصبيت6400سعد العبدهللا

285,000.0006خاصبيت11400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

2,000,000.0001استثماريارض998مدينة الكويت

3,000,000.0001تجاريارض360مدينة الكويت

2,000,000.0002استثماريبنايه2070الرميثيه

1,000,000.0002استثماريبنايه2090السالميه

1,000,000.0002استثماريبنايه9436السالميه

786,331.0002استثماريبنايه840السالميه

994,905.0002استثماريبنايه770السالميه

1,000,000.0002استثماريبنايه815السالميه

2,800,000.0002تجاريدكان525الشعب

605,000.0002خاصبيت500الصديق

750,000.0002استثماريبنايه1140حولي

750,000.0002استثماريبنايه927حولي

1,000,000.0002استثماريبنايه764حولي

2,000,000.0002تجاريبنايه10023حولي

3,000,000.0003تجاريارض5000الفروانية

3,000,000.0003تجاريارض5000الفروانية

625,000.0004استثماريبنايه875صباح السالم

625,000.0004استثماريبنايه862.5صباح السالم

750,000.0004استثماريبنايه862.5صباح السالم

750,000.0004استثماريبنايه875صباح السالم

750,000.0004استثماريبنايه875صباح السالم

750,000.0004استثماريبنايه862.5صباح السالم

1,100,000.0005استثماريارض846المهبوله

900,000.0005استثماريارض750المهبوله

900,000.0005استثماريارض750المهبوله

1,100,000.0005استثماريارض750المهبوله

205,000.0005خاصارض640صباح االحمد البحرية

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2019يونيو 27-يونيو 23


