
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

14120000( 1 )العاصمة

17900000( 2 )حولي 

10400000( 3 )الفروانية 

19700000( 4 )مبارك الكبير 

21500000( 5 )االحمدي 

8000000( 6 )الجهراء 

892620000المجموع

(ك. مليون د28.109.462/450 )عقار بمبلغ وقدره  ( 89)العقار الخاص 

(ك. مليون د14.455.334/580 )عقار بمبلغ وقدره     (26)العقاراالستثماري 

(ك. مليون د4.580.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (2)العقارالتجاري

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

العقـود المسجلـة

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

2018/ 11/29حتى 2018/ 11/25خالل الفترة من



حرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

03000( 1 )العاصمة

30000( 2 )حولي 

00000( 3 )الفروانية 

10000( 4 )مبارك الكبير 

11000( 5 )االحمدي 

00000( 6 )الجهراء 

54000المجموع

(ك. ألف د1.752.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (5)    العقار الخاص

(ك. ألف د23.041.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (4)العقار االستثماري

هذا ولم يشهد  العقار التجاري  اوالحرفي او المخازن  او االستثماري أي تحرك لهذا االسبوع  
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الوكاالت العقارية



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1314210200000000العاصمـــة

1117591000000000حولــــــــــي

1010340000000000الفروانية

37191570000000010مبارك الكبير

2021350000000000األحمـــــدي

48000000000000الجهـــــراء

958928261200000010المجموع

(125)بينما االسبوع الماضي  (117)    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  

   (2)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع  (6)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض 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  (0 )وأما عقار الشريط الساحلي فقد استقر المؤشر بواقع 

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

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2018/ 11/ 29م  الى 2018/ 11/25: من)  االسبوع الحالي (  م 2018/ 11/ 22م  الى 2018/ 11/18)  االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

حرفيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

00030000العاصمـــة

03000000حولــــــــــي

00000000الفروانية

11000000مبارك الكبير

01010000األحمـــــدي

00000000الجهـــــراء

15040000المجموع
1008000

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

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

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

 .( 0 )أما العقار التجارى فقد استقر العقار بواقع

عقار   ( 0)اما الحرفي فقد استقرالمؤشر بواقع 
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مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول الوكاالت العقارية

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  
(م  2018/  29/11: م   الى2018/ 11/25:من) االسبوع الحالي( م  2018/  22/11: م   الى2018/ 11/18:من) )االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع450,000.0001خاصبيت4375الخالدية

298,000.0001خاصبيت6400الدسمة

630,000.0001خاصبيت41000الروضة

675,000.0001خاصبيت61004السرة

1,800,000.0001استثماريارض2579الشرق

مرسى مزاد3,300,000.0001تجاريبناية6280الشرق

290,000.0001خاصبيت1400الصليبيخات

296,475.6021خاصبيت4600الصليبيخات

730,000.0001خاصارض7500الفيحاء

مرسى مزاد1,280,000.0001تجاريبناية1217المرقاب

290,000.0001خاصبيت7400جابر االحمد

290,000.0001خاصبيت1400جابر االحمد

290,000.0001خاصبيت7400جابر االحمد

290,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد

253,100.0001خاصبيت5400جابر االحمد

750,000.0001خاصبيت3500عبدهللا السالم

مشاع400,000.0001خاصبيت4375عبدهللا السالم

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

655,000.0002خاصارض9800الجابرية

1,150,000.0002استثماريبناية816ب3الجابرية

480,000.0002خاصبيت6750الجابرية

106,000.0002استثماريشقة100.67_الجابرية

470,000.0002خاصبيت10750الرميثية

850,000.0002خاصبيت61000الرميثية

مشاع170,000.0002خاصبيت7375الرميثية

340,000.0002خاصارض1378الزهراء

670,000.0002خاصبيت2400الزهراء

400,000.0002خاصبيت4400الزهراء

380,000.0002خاصبيت3400الزهراء

3,630,000.0002استثماريارض1552050السالمية

1,000,000.0002استثماريبناية101520السالمية

1,074,084.5802استثماريبناية5948+4السالمية

430,000.0002خاصارض7400السالم

550,000.0002خاصهيكل اسود2500السالم

مرسى مزاد160,825.5002خاصبيت9300بيان

210,000.0002خاصبيت8300بيان

400,000.0002خاصارض4410حطين

74,500.0002استثماريشقة73.71_حولي

35,000.0002استثماريشقة43.16_حولي

100,000.0002استثماريشقة100.654_حولي

123,500.0002استثماريشقة143.56_حولي

مشاع550,000.0002خاصبيت4425سلوى

415,000.0002خاصبيت3375مبارك العبدهللا

500,000.0002خاصبيت3375مبارك العبدهللا



:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

330,000.0003خاصبيت3375اشبيلية

300,000.0003خاصبيت4381.75االندلس

341,000.0003خاصارض41000الرابية

55,000.0003استثماريشقة62.49_الرقعي

280,000.0003خاصبيت3600العارضية

مشاع144,375.0003خاصبيت1309.375العارضية

173,500.0003خاصبيت7300العارضية

286,000.0003خاصبيت1600العمرية

268,022.3153خاصبيت1301الفردوس

2,250,000.0003استثماريبناية78990الفروانية

48,000.0003استثماريشقة75.39_الفروانية

مشاع718,750.0003استثماريبناية17591.531جليب الشيوخ

210,000.0003خاصبيت10300خيطان

مشاع261,244.5003خاصبيت3474.99خيطان

:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

290,000.0004خاصارض4400ابو فطيرة

275,000.0004خاصارض8400ابو فطيرة

260,000.0004خاصارض4400ابو فطيرة

350,000.0004خاصبيت2400ابو فطيرة

223,000.0004خاصارض3400الفنيطيس

223,000.0004خاصارض3400الفنيطيس

233,000.0004خاصارض3400الفنيطيس

233,000.0004خاصارض3400الفنيطيس

233,000.0004خاصارض3400الفنيطيس

233,000.0004خاصارض3400الفنيطيس

مرسى مزاد196,830.0004خاصبيت5400القرين

240,000.0004خاصبيت3400القرين

245,000.0004خاصبيت4400القصور

230,000.0004خاصبيت7400القصور

290,000.0004خاصارض5400المسايل

382,089.5334خاصبيت5400المسايل

400,000.0004خاصبيت5400المسيلة

165,000.0004خاصبيت300.125ب9صباح السالم

مشاع152,000.0004استثماريشقة2.06153_صباح السالم

74,000.0004استثماريشقة70.91_صباح السالم

148,000.0004استثماريشقة136.56_صباح السالم

148,000.0004استثماريشقة136.56_صباح السالم

156,000.0004استثماريمجمع سكني23000صباح السالم

138,000.0004استثماريمجمع سكني23000صباح السالم

136,000.0004استثماريمجمع سكني23000صباح السالم

مشاع30,000.0004خاصبيت350مبارك الكبير



:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,100,000.0005استثماريارض50550ابو حليفة

70,000.0005خاصارض3400الخيران

75,000.0005خاصارض2400الخيران

مشاع129,000.0005خاصبيت304.25_الخيران

390,000.0005خاصبيت1602الصباحية

587,000.0005خاصبيت1600الصباحية

100,000.0005خاصبيت1278.92الظهر

130,000.0005خاصبيت2278.92الظهر

299,000.0005خاصبيت3459العقيلة

711,000.0005خاصبيت4600العقيلة

295,000.0005خاصبيت3600الفحيحيل

80,000.0005استثماريشقة106.39_الفنطاس

500,000.0005خاصبيت4750القادسية

290,000.0005خاصبيت3400المنقف

78,500.0005استثماريشقة102_المهبولة

43,000.0005استثماريشقة75.86أ1المهبولة

37,000.0005استثماريشقة60.01_المهبولة

220,000.0005خاصارض599_صباح االحمد البحرية

110,000.0005خاصارض898_صباح االحمد البحرية

95,000.0005خاصارض536.5_صباح االحمد البحرية

220,000.0005خاصارض1212_صباح االحمد البحرية

220,000.0005خاصارض1228_صباح االحمد البحرية

مشاع241,000.0005خاصبيت608_صباح االحمد البحرية

215,000.0005خاصبيت1600صباح االحمد السكنية

143,000.0005خاصبيت6400علي صباح السالم

505,000.0005خاصبيت2750هدية

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

210,000.0006خاصبيت1400النسيم

134,000.0006خاصبيت1300الواحة

306,000.0006خاصبيت1400جابر االحمد

220,000.0006خاصبيت3400سعد العبدهللا

182,000.0006خاصبيت10400سعد العبدهللا

175,000.0006خاصبيت1400سعد العبدهللا

208,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

240,000.0006خاصبيت3400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

1,261,000.0001استثماريبناية12611بنيد القار

21,000,000.0001استثماريبناية12173بنيد القار

550,000.0001استثماريارض554مدينة الكويت

230,000.0005استثماريارض3465المهبولة

442,000.0002خاصبيت375الزهراء

470,000.0002خاصارض500الصديق

مشاع550,000.0002خاصبيت425سلوى

220,000.0004خاصارض400الفنيطيس

70,000.0005خاصارض400الخيران

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2018نوفمبر 29-نوفمبر 25


