
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

13500000( 1 )العاصمة

12900000( 2 )حولي 

5600000( 3 )الفروانية 

28100000( 4 )مبارك الكبير 

32820000( 5 )االحمدي 

3000000( 6 )الجهراء 

932920000المجموع

(ك. مليون د32.238.171/784)عقار بمبلغ وقدره  (93)العقار الخاص 

(ك.مليون د27.861.882/500 )عقار بمبلغ وقدره     (29)العقاراالستثماري 

(ك. الف  د75.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (2)العقارالتجاري 

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

العقـود المسجلـة

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

2019/10/31حتى 2019/10/27خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

100000( 1 )العاصمة

000000( 2 )حولي 

110000( 3 )الفروانية 

100000( 4 )مبارك الكبير 

100000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

410000المجموع

(ك. مليون د1.372.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (4)العقار الخاص 

(ك.الف د.100.000/000 )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

813350000000000العاصمـــة

1112390000000000حولــــــــــي

45060000000030الفروانية

2228510000000000مبارك الكبير

2032882200000000األحمـــــدي

53000000000000الجهـــــراء

709319292200000030المجموع

(102)بينما االسبوع الماضي  ( 124)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (22)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (10)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع (23)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع المؤشر بواقع  

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

عقار (0)اما العقار الساحلي فقد استقر المؤشر بواقع 

 (3 )وأما العقار الحرفي فقد انخفض المؤشر بواقع 
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مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2019/ 10/ 31م  الى 2019/ 10/27: من)  االسبوع الحالي )2019/ 10/ 24م  الى 2019/ 10/20: من(االسبوع الماضي



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0100000000العاصمـــة

1000000000حولــــــــــي

0111000000الفروانية

1100000000مبارك الكبير

1100000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

3411000000المجموع
812000

 (4)بينما االسبوع الماضي (5)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

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

   (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد استقر المؤشر بواقع  (1)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع 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  2019/  10/31: م   الى2019/ 10/27: من) االسبوع الحالي( م  2019/  10/24: م   الى2019/ 10/20: من(االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,000,000.0001خاصبيت41000الخالدية

235,000.0001خاصبيت4357.5الدوحة

780,000.0001خاصبيت7500الشامية

1,100,000.0001خاصبيت7750الشامية

890,000.0001خاصبيت2750العديلية

800,000.0001خاصأرض9375الفيحاء

800,000.0001خاصأرض9375الفيحاء

360,000.0001خاصبيت8400القادسية

355,000.0001خاصبيت6400القادسية

1,465,100.0001استثماريبناية2500بنيد القار 

1,465,100.0001استثماريبناية2500بنيد القار 

1,465,100.0001استثماريبناية2500بنيد القار 

1,465,100.0001استثماريبناية2500بنيد القار 

295,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد السكنية

290,000.0001خاصبيت1400جابر االحمد السكنية

290,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد السكنية

125,000.0001استثماريشقة93.84_شرق

250,000.0001خاصبيت2400شمال غرب الصليبيخات

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

500,000.0002خاصبيت8750الجابرية

760,000.0002خاصبيت7750الجابرية

95,000.0002استثماريشقة101.55_الجابرية

330,000.0002خاصأرض3375الرميثية

410,000.0002خاصبيت11750الرميثية

447,921.8002خاصديوان1375الزهراء

4,250,000.0002استثماريبناية2050_السالمية

1,160,000.0002استثماريبناية238791السالمية

1,300,000.0002استثماريبناية35872السالمية

59,000.0002استثماريشقة60.13_السالمية

135,500.0002استثماريشقة220.51_السالمية

400,000.0002خاصبيت5375السالم

560,000.0002خاصبيت5500السالم

1,800,000.0002استثماريبناية81000الشعب

480,000.0002خاصبيت1500الشعب

110,000.0002استثماريشقة87.58_الشعب

440,000.0002خاصأرض6750بيان

320,000.0002خاصبيت2375حطين

مشاع1,109,920.0002استثماريبناية194597.72986حولي

340,000.0002خاصأرض6412.5سلوى

380,000.0002خاصبيت9540سلوى



:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع231,249.9843خاصبيت1385.41664الرحاب

55,000.0003استثماريشقة62.49_الرقعي

240,000.0003خاصبيت10300العارضية

1,400,000.0003استثماريبناية791032الفروانية

63,000.0003خاصبيت66375الفروانية

43,000.0003استثماريشقة72.06_الفروانية

47,000.0003استثماريشقة70.87_الفروانية

42,000.0003استثماريشقة70.87_الفروانية

1,070,000.0003استثماريبناية2852.5جليب الشيوخ

213,000.0003خاصبيت10300خيطان

310,000.0003خاصبيت6400عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

370,000.0004خاصأرض5400الفنيطيس

309,000.0004خاصأرض5400الفنيطيس

380,000.0004خاصأرض1500الفنيطيس

295,000.0004خاصأرض2400الفنيطيس

345,000.0004خاصأرض1437.5الفنيطيس

328,000.0004خاصأرض6400الفنيطيس

300,000.0004خاصبيت7400القصور

460,000.0004خاصأرض1400المسايل

250,000.0004خاصأرض1500المسايل

250,000.0004خاصأرض1500المسايل

250,000.0004خاصأرض1500المسايل

250,000.0004خاصأرض1500المسايل

400,000.0004خاصأرض2500المسايل

445,000.0004خاصبيت5400المسايل

295,000.0004خاصأرض8500أبو فطيرة

290,000.0004خاصأرض6400أبو فطيرة

340,000.0004خاصأرض3400أبو فطيرة

240,000.0004خاصأرض3400أبو فطيرة

450,000.0004خاصأرض1400أبو فطيرة

400,000.0004خاصبيت3375أبو فطيرة

510,000.0004خاصبيت1400أبو فطيرة

290,000.0004خاصبيت4400أبو فطيرة

400,000.0004خاصبيت1400أبو فطيرة

300,000.0004خاصأرض4418صباح السالم

4,000,000.0004استثماريبناية23000صباح السالم

165,000.0004خاصبيت300_صباح السالم

265,000.0004خاصبيت11300.125صباح السالم

290,000.0004خاصبيت1400مبارك الكبير

295,000.0004خاصبيت1400مبارك الكبير



:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

75,000.0005خاصأرض7400الخيران

105,000.0005خاصأرض3400الخيران

150,000.0005خاصبيت3400الرقة

190,000.0005خاصبيت3400الرقة

175,000.0005خاصبيت3382الصباحية

240,000.0005خاصأرض2408العقيلة

500,000.0005خاصبيت3680العقيلة

300,000.0005خاصبيت3400العقيلة

330,000.0005خاصهيكل اسود2542العقيلة

1,900,000.0005استثماريبناية42894الفحيحيل

370,000.0005خاصبيت1600الفحيحيل

700,000.0005خاصبيت41382الفنطاس

800,000.0005خاصبيت41462الفنطاس

1,279,062.5005استثماريبناية57880المنقف

290,000.0005خاصبيت6400المنقف

95,000.0005استثماريشقة102.4_المهبولة

88,000.0005استثماريشقة102.5_المهبولة

85,000.0005استثماريشقة102.4_المهبولة

31,000.0005استثماريشقة52.335_المهبولة

84,000.0005خاصشقة2108.33المهبولة

320,000.0005خاصبيت14750أبوحليفة

1,675,000.0005استثماريتحت االنشاء51834أبوحليفة

47,000.0005استثماريشقة60.19_توسعه شماليه بالفنطاس

250,000.0005خاصبناية2392جابر العلي

104,000.0005خاصأرض640_صباح االحمد البحرية

180,000.0005خاصأرض480_صباح االحمد البحرية

335,000.0005خاصأرض1651_صباح االحمد البحرية

335,000.0005خاصأرض1650_صباح االحمد البحرية

165,000.0005خاصأرض450_صباح االحمد البحرية

148,000.0005خاصأرض446_صباح االحمد البحرية

180,000.0005خاصأرض510_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصأرض475_صباح االحمد البحرية

210,000.0005خاصأرض580_صباح االحمد البحرية

46,000.0005تجاريمحل45.399_صباح االحمد البحرية

29,000.0005تجاريمحل31.31_صباح االحمد البحرية

170,000.0005خاصبيت 3600صباح االحمد السكنية

292,000.0005خاصبيت 1600صباح االحمد السكنية

185,000.0005خاصبيت 4600صباح االحمد السكنية

130,000.0005خاصبيت1400علي صباح السالم

295,000.0005خاصبيت3400فهد االحمد

مشاع360,000.0005خاصبيت4300فهد االحمد

353,000.0005خاصبيت2750هدية

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

290,000.0006خاصبيت4500النسيم

150,000.0006خاصبيت 2300الواحة

245,000.0006خاصبيت7400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

100,000.0003استثماريبناية645الفروانية

232,000.0001خاصبيت400جابر االحمد

630,000.0003خاصبيت375الفروانية

350,000.0004خاصارض400الفنيطيس

160,000.0005خاصارض510صباح االحمد البحرية

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2019اكتوبر 31-اكتوبر 27


