
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

11110000( 1 )العاصمة

201110000( 2 )حولي 

12400010( 3 )الفروانية 

74000000( 4 )مبارك الكبير 

371000000( 5 )االحمدي 

4000000( 6 )الجهراء 

1582620010المجموع

(ك. مليون د49.905.889/910 )عقار بمبلغ وقدره  (158)العقار الخاص 

(ك. مليون د17.576.750/923 )عقار بمبلغ وقدره     (26)العقاراالستثماري 

(ك. مليون د6.300.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (2)العقارالتجاري

(ك. الف د950.000/000  )عقار بمبلغ وقدره     (1)العقار الحرفي 

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

 العقـود المسجلـة

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

    2019/ 3/28حتى   2019/3/24خالل الفترة من          



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
000000( 1 )العاصمة

310000( 2 )حولي 

100010( 3 )الفروانية 

000000( 4 )مبارك الكبير 

100000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

510010المجموع

(ك. مليون د2.027.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (5)    العقار الخاص

(ك. الف د800.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)العقار االستثماري

(ك. الف د860.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)العقار الحرفي

هذا ولم يشهد  عقار الشريط الساحلي او المخازن او التجاري أي تحرك لهذا االسبوع  
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 الوكاالت العقارية



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1011211100000000العاصمـــة

21207110110000000حولــــــــــي

1112640000000001الفروانية

6374600000000000مبارك الكبير

20377100000000000األحمـــــدي

124000000000000الجهـــــراء

13715828261210000001المجموع

(167)بينما االسبوع الماضي  (187)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (20)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

   (2)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع  (21)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع  المؤشر بواقع  

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

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

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

 (م 2019/ 3/ 28م  الى 2019/  3/24: من)  االسبوع الحالي (  م 2019/ 3/ 21م  الى 2019/  3/17: من)   االسبوع الماضي       



                                                                                                                                                                                                                                                               

حرفيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1000000000العاصمـــة

2301000000حولــــــــــي

1100000100الفروانية

0000000000مبارك الكبير

4100000000األحمـــــدي

1000000000الجهـــــراء

9501000100المجموع
1002002

 (9)بينما االسبوع الماضي (7)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (2 )حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

   (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع  (4)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

 .(0 )أما العقار التجارى فقد استقر العقار بواقع

عقار (1 )اما الحرفي فقد ارتفع 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/  3/ 28: م   الى2019/  3/24: من)  االسبوع الحالي( م  2019/  3/ 21: م   الى2019/  3/17: من)  االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

185,000.0001خاصبيت4357.5الدوحة

848,000.0001خاصبيت2750الروضة

480,000.0001خاصبيت6487.5السرة

450,000.0001خاصبيت2750السرة

1,761,060.0001خاصبيت51000الشويخ السكنية

1,300,000.0001خاصبيت31000العديلية

662,089.0001خاصبيت8487.5الفيحاء

420,000.0001خاصبيت2500القادسية

3,500,000.0001تجاريتحت االنشاء11295.625القبلة

980,000.0001خاصبيت1750المنصورية

90,000.0001استثماريشقة83.314_بنيد القار

280,000.0001خاصبيت7400جابر االحمد

295,000.0001خاصبيت2400شمال غرب الصليبيخات



:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع425,000.0002خاصبيت6500الجابرية

مشاع425,000.0002خاصبيت6500الجابرية

مشاع425,000.0002خاصبيت6495الجابرية

340,000.0002خاصبيت10383.5الجابرية

510,000.0002خاصبيت111000الرميثية

825,000.0002خاصبيت9750الرميثية

540,000.0002خاصبيت1375الزهراء

440,000.0002خاصبيت6375الزهراء

1,700,000.0002استثماريبناية3752السالمية

2,400,000.0002استثماريبناية196813السالمية

3,795,000.0002استثماريبناية983163السالمية

1,500,000.0002استثماريبناية3787السالمية

92,000.0002استثماريشقة100.5_السالمية

100,500.0002استثماريشقة100.5_السالمية

41,000.0002استثماريشقة45.43_السالمية

41,000.0002استثماريشقة45.43_السالمية

41,000.0002استثماريشقة45.43_السالمية

41,000.0002استثماريشقة45.43_السالمية

530,000.0002خاصبيت5500السالم

640,000.0002خاصبيت5600السالم

295,000.0002خاصبيت5400السالم

350,000.0002خاصبيت9300بيان

340,000.0002خاصارض2400حطين

900,000.0002استثماريبناية122754حولي

2,800,000.0002تجاريمجمع37830حولي

662,500.0002خاصارض4627.2سلوى

350,000.0002خاصبيت3532سلوى

700,000.0002خاصبيت2963سلوى

662,500.0002خاصبيت4627.2سلوى

662,500.0002خاصبيت4627.2سلوى

مشاع305,000.0002خاصفيالتان متالصقتان4425سلوى

مشاع20,507.8132خاصبيت620.507مشرف

:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

462,000.0003خاصبيت6606.5االندلس

270,000.0003خاصبيت2357الرابية

270,000.0003خاصبيت1400الرحاب

2,250,000.0003استثماريبناية151000الرقعي

950,000.0003حرفيقسيمة حرفية3250العارضية الحرفية

300,000.0003خاصبيت1600العمرية

160,000.0003خاصبيت5301الفردوس

مشاع5,104.1623خاصبيت510.973الفردوس

380,000.0003خاصبيت72400+71الفروانية

45,000.0003استثماريشقة68.37_الفروانية

40,000.0003استثماريشقة62.34_الفروانية

1,455,250.9233استثماريبناية6535خيطان

220,000.0003خاصبيت10300خيطان

220,000.0003خاصارض1375صباح الناصر

170,000.0003خاصارض1375صباح الناصر

245,000.0003خاصبيت5400صباح الناصر

292,000.0003خاصبيت2400عبدهللا المبارك



:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

505,000.0004خاصارض3375ابو فطيرة

244,250.0004خاصارض4500ابو فطيرة

335,000.0004خاصارض8500ابو فطيرة

340,000.0004خاصارض2400ابو فطيرة

250,000.0004خاصارض3500ابو فطيرة

300,000.0004خاصارض3500ابو فطيرة

250,000.0004خاصارض3500ابو فطيرة

265,000.0004خاصارض4500ابو فطيرة

250,000.0004خاصارض3500ابو فطيرة

210,000.0004خاصارض3400ابو فطيرة

مشاع122,500.0004خاصبيت8350العدان

263,000.0004خاصارض2400الفنيطيس

321,037.6914خاصارض4400الفنيطيس

321,038.1904خاصارض4400الفنيطيس

321,038.1904خاصارض4400الفنيطيس

401,710.6494خاصارض4400الفنيطيس

401,710.6494خاصارض4500الفنيطيس

321,038.1904خاصارض4400الفنيطيس

243,250.0004خاصارض7400الفنيطيس

262,000.0004خاصارض7400الفنيطيس 275,000.0004خاصبيت3400القرين

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض2500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

250,000.0004خاصارض1500المسايل

175,000.0004خاصبيت13300.125صباح السالم

187,000.0004خاصبيت13300.125صباح السالم

217,000.0004خاصبيت300.125ب9صباح السالم



:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

136,000.0005خاصبيت2251االحمدي

163,000.0005خاصبيت3375الصباحية

165,000.0005خاصبيت3278.92الظهر

150,000.0005خاصبيت3278.92الظهر

350,000.0005خاصارض2600العقيلة

250,000.0005خاصبيت2375العقيلة

330,000.0005خاصبيت3406.25العقيلة

1,700,000.0005استثماريبناية33855الفحيحيل

340,000.0005خاصبيت119750الفحيحيل

92,000.0005استثماريشقة100.967_الفنطاس

90,000.0005خاصشقة134.92_الفنطاس

مشاع160,000.0005خاصارض1262.346المنقف

74,000.0005استثماريشقة3109.17المنقف

850,000.0005استثماريبناية500أ1المهبولة

80,000.0005استثماريشقة101.335أ1المهبولة

39,000.0005استثماريشقة60.43_المهبولة

70,000.0005استثماريشقة4125.25المهبولة

39,000.0005استثماريشقة60.54أ2المهبولة

51,000.0005استثماريشقة84.785_المهبولة

50,000.0005استثماريشقة65.58_المهبولة

180,000.0005خاصبيت4392جابر العلي

248,000.0005خاصبيت1393.6جابر العلي

260,000.0005خاصارض600_صباح االحمد البحرية

205,000.0005خاصارض580_صباح االحمد البحرية

110,000.0005خاصارض480_صباح االحمد البحرية

130,000.0005خاصارض433_صباح االحمد البحرية

218,995.8335خاصارض550_صباح االحمد البحرية

173,000.0005خاصارض415_صباح االحمد البحرية

100,000.0005خاصارض640_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصارض1688_صباح االحمد البحرية

100,000.0005خاصارض640_صباح االحمد البحرية

100,000.0005خاصارض640_صباح االحمد البحرية

190,000.0005خاصارض1243_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصارض1688_صباح االحمد البحرية

190,000.0005خاصارض1198_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصارض1688_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصارض1688_صباح االحمد البحرية

270,000.0005خاصارض675_صباح االحمد البحرية

240,000.0005خاصارض1407_صباح االحمد البحرية

300,000.0005خاصبيت503_صباح االحمد البحرية

390,000.0005خاصبيت465_صباح االحمد البحرية

175,000.0005خاصبيت3600صباح االحمد السكنية

270,000.0005خاصبيت1600صباح االحمد السكنية

213,000.0005خاصبيت5600صباح االحمد السكنية

205,000.0005خاصبيت5400علي صباح السالم

150,000.0005خاصبيت2400علي صباح السالم

205,000.0005خاصبيت8400علي صباح السالم

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع1,286.0006خاصبيت22.871القصر

660,773.5436خاصبيت3750القصر

285,000.0006خاصبيت3500النسيم

270,000.0006خاصبيت7400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

800,000.0002استثماريةبناية627حولي

860,000.0003حرفيارض250العارضية الحرفية

440,000.0002خاصبيت375الزهراء

640,000.0002خاصبيت600السالم

500,000.0002خاصارض750بيان

270,000.0003خاصفيال400الرحاب

177,000.0005خاصارض515صباح االحمد البحرية

 حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
 التي تم تداولها 

 2019مارس  28   -مارس  24


