
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

1000000( 1 )العاصمة

4310000( 2 )حولي 

0000000( 3 )الفروانية 

11100000( 4 )مبارك الكبير 

1000000( 5 )االحمدي 

4010000( 6 )الجهراء 

21420000المجموع

(ك. مليون د6.077.449/400)عقار بمبلغ وقدره  (21)العقار الخاص 

(ك. ألف د443.000/000 )عقار بمبلغ وقدره     (4)العقاراالستثماري 

(ك.  مليون د64.836.600/000)عقار بمبلغ وقدره     (2)العقارالتجاري

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

 العقـود المسجلـة

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

    2019/ 2/28حتى   2019/2/27خالل الفترة من          



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
100000( 1 )العاصمة

000000( 2 )حولي 

000000( 3 )الفروانية 

100000( 4 )مبارك الكبير 

000000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

200000المجموع

(ك. ألف د528.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (2)    العقار الخاص

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

171101000000000العاصمـــة

174730100000000حولــــــــــي

70400000000000الفروانية

5911110000000000مبارك الكبير

1611801000000000األحمـــــدي

204000100000000الجهـــــراء

136213142200000000المجموع

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

 .عقار (142)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

   (27)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع  (115)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض  المؤشر بواقع  

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

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

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

 (م 2019/ 2/ 28م  الى 2019/  2/27: من)  االسبوع الحالي (  م 2019/ 2/ 21م  الى 2019/  2/17: من)  )   االسبوع الماضي       



                                                                                                                                                                                                                                                               

حرفيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0100000000العاصمـــة

0000000000حولــــــــــي

0000000000الفروانية

2100000000مبارك الكبير

0020400000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

2220400000المجموع
420000

 (8)بينما االسبوع الماضي (2)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (6 )حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

   (2)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع  (2)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد استقر المؤشر بواقع  

 .(4 )أما العقار التجارى فقد انخفض العقار بواقع

عقار (0 )اما الحرفي 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/  2/ 28: م   الى2019/  2/27: من)  االسبوع الحالي( م  2019/  2/ 21: م   الى2019/  2/17: من االسبوع الماضي



المسايل

:محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

257,000.0001خاصبيت2400شمال غرب الصليبيخات

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

جمع اراضي25,836,600.0002تجارياراضي12396_ابرق خيطان

155,000.0002استثماريشقه200.15_الجابريه

440,000.0002خاصبيت3400الزهراء

350,000.0002خاصبيت5375الزهراء

410,000.0002خاصبيت8400الزهراء

130,000.0002استثماريشقه124.85_الشعب

410,000.0002خاصبيت3388حطين

51,000.0002استثماريشقه60.01_حولي

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

300,000.0004خاصارض2400ابوفطيره

292,000.0004خاصارض2400ابوفطيره

410,000.0004خاصبيت5400الفنيطيس

مشاع244,175.7504خاصارض2488.35المسايل

مشاع245,107.6254خاصارض2490.2المسايل

مشاع245,107.6254خاصارض2490.2المسايل

مشاع244,175.7504خاصارض2488.35المسايل

مشاع240,215.2254خاصارض2480.43المسايل

مشاع240,215.2254خاصارض2480.43المسايل

مشاع233,226.1004خاصارض1488.35المسايل

مشاع233,226.1004خاصارض1466.45المسايل

107,000.0004استثماريشقه1109.5صباح السالم

:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع350,000.0005خاصبيت2400هديه

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

39,000,000.0006تجاريمجمع12000أ41الجهراء

295,000.0006خاصبيت3750القصر

238,000.0006خاصبيت2600القصر

150,000.0006خاصبيت3300الواحه

مرسى مزاد250,000.0006خاصبيت3300الواحه



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

188,000.0001خاصبيت357.5الدوحه

340,000.0004خاصارض400ابوفطيره

 حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
 التي تم تداولها 

 2019فبراير  28   -فبراير  27




