
يتجارياستثماريخاصالمحافظة
 
يط الساحليمشتلمخازنصناعيحرف الشر

173000000(1)العاصمة 

159000000(2)حولي 

103100000(3)الفروانية 

112000001(4)مبارك الكبير 

61142300000(5)األحمدي 

10000000(6)الجهراء 

115312400001المجموع 

(ك. مليون د48.537.371/147 )عقار بمبلغ وقدره   (115)العقار الخاص 
(ك. مليون د18.211.500/000 )عقار بمبلغ وقدره   (31)العقار االستثماري 

(ك. مليون د3.185.000/000 )عقار بمبلغ وقدره   (24)العقار التجاري 

يط الساحلي  (ك. مليون د6.300.000/000 )عقار بمبلغ وقدره   (1)عقار الشر

ي او الصناعي او المخازن او المشتل أي تحرك لهذا االسبوع
 
. هذا ولم يشهد العقار الحرف

لتقرير االحصائي االسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري و التوثيقا

2022/6/23حتى 2022/6/19خالل الفترة من 

المسجلةالعقود



يتجارياستثماريخاصالمحافظة
 
يط الساحليمخازنمعارضحرف الشر

1000000(1)العاصمة 

2000000(2)حولي 

0000000(3)الفروانية 

0000100(4)مبارك الكبير 

2000000(5)األحمدي 

1000000(6)الجهراء 

6000100المجموع 

(ك. مليون د2.025.000/000 )عقار بمبلغ وقدره   (6)العقار الخاص 

(ك. مليون د2.250.000/000 )عقار بمبلغ وقدره   (1)عقار المعارض 

يط الساحلي اي تغيير لهذا االسبوع ي او المخازن او الشر
 
لم يشهد العقار االستثماري او التجاري او الحرف

لتقرير االحصائي االسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري و التوثيقا

2022/6/23حتى 2022/6/19خالل الفترة من 

الوكاالت العقارية



ي         تجاري        استثماري          خاصالنوع
 
يط ساحليمخازن         مخازنصناعي         مشاتل          حرف      شر

يالمحافظة
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

المؤشر

―00―00―00―00―00↑23↓1817العاصمة

―00―00―00―00―00↓59↓1815حولي

―00↓10―00―00↑01↓73↑910الفروانية

↑01—00―00↓20―00―22↓2611مبارك الكبير

―00―00―00―00↑023↑1014↓7161األحمدي

―00―00―00―00―00―00↓71الجهراء

↑01↓10―00↓20↑024↑2631↓149115المجموع

(178)بينما االسبوع الماضي  (171)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (7)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (5)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع (34)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

عقار  (2)وأما الحرفي فقد انخفض المؤشر بواقع  (24)أما العقارالتجاري فقد ارتفع المؤشر بواقع 

 .(1)عقار وأما عقار المخازن فقد انخفض  المؤشر بواقع  (0)اما العقار الصناعي فقد استقر المؤشر بواقع 

. (1)وأما عقار الشريط الساحلي فقد ارتفع  المؤشر بواقع 

مؤشر تداول العقود

لألسبوع الحالى مقارنة باألسبوع الماضى  
(م 2022/6/23م الى2022/6/19)األسبوع الحالي (  م 2022/6/16م الى2022/6/12) األسبوع الماضي 



ي         تجاري        استثماري          خاصالنوع
 
يط ساحلي         مخازن         معارض          حرف    شر

يالمحافظة
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

يالمؤشر
الحاليالماض 

المؤشر

―00―00―00―00―00―00↑01العاصمة

―00―00―00―00―00―00↑12حولي

―00―00―00―00―00↓10↓20الفروانية

―00―00↑01―00―00―00―00مبارك الكبير

―00―00―00―00―00↓20↑12األحمدي

―00―00―00―00―00―00―11الجهراء

―00―00↑01―00―00↓30↑56المجموع

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

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

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

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

 .(.)عقار وأما العقار الساحلي فقد استقر المؤشر بواقع  (1)اما عقار المعارض فقد ارتفع  المؤشر بواقع 

 (0)وأما العقار الحرفي فقد استقر  المؤشر بواقع 

مؤشر تداول الوكاالت

لألسبوع الحالى مقارنة باألسبوع الماضى  
(م2022/6/23م الى2022/6/19)األسبوع الحالي (  م2022/6/16م الى2022/6/12) األسبوع الماضي 



:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,500,000.0001خاصبيت31000الخالدية 

1,100,000.0001خاصبيت3987الدعية

370,000.0001خاصبيت2357.5الدوحة

240,000.0001خاصبيت1357.5الدوحة

مرسى مزاد180,000.0001خاصبيت3357.5الدوحة

مشاع79,666.6351خاصبيت562.499الروضة

850,000.0001خاصبيت2772السرة

800,000.0001خاصبيت8500الشامية

1,285,000.0001خاصبيت4737.5القادسية

900,000.0001خاصبيت2750المنصورية

900,000.0001خاصبيت2750المنصورية

106,000.0001استثماريشقة91.32_بنيد القار

130,000.0001استثماريشقة100.902_بنيد القار

133,000.0001استثماريشقة100.902_بنيد القار

426,000.0001خاصبيت1400جابر االحمد

200,000.0001خاصشقة353.85_جابر االحمد

265,849.8201خاصبيت2400شمال غرب الصليبيخات

2,500,000.0001خاصبيت21000عبدهللا السالم

420,000.0001خاصبيت2450غرناطة

634,221.4301خاصتحت االنشاء1750قرطبة

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

2,100,000.0002استثماريبناية3985بالجابرية

785,000.0002خاصبيت11752.5الجابرية

620,000.0002خاصارض8500الرميثية

540,000.0002خاصارض1500الرميثية

785,000.0002خاصارض2600الزهراء

650,000.0002خاصبيت5375الزهراء

مشاع1,485,000.0002استثماريارض71384.78السالمية

1,450,000.0002استثماريارض221757السالمية

1,425,000.0002استثماريارض791077السالمية

1,350,000.0002استثماريبناية181748.5السالمية

1,600,000.0002استثماريبناية231835.5السالمية

3,200,000.0002استثماريبناية1000_السالمية

940,000.0002خاصبيت121000السالمية

74,000.0002استثماريشقة85.36_السالمية

62,000.0002استثماريشقة60.35_السالمية

520,000.0002خاصارض3375بيان

520,000.0002خاصارض3375بيان

520,000.0002خاصبيت3750بيان

950,000.0002خاصبيت3750بيان

755,000.0002خاصبيت5781سلوى

احصائية جدول العقود لصفقات البيع التى تم تداولها
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780,000.0002خاصبيت6750سلوى

300,000.0002خاصبيت10375سلوى

390,066.4692خاصبيت10500سلوى

550,000.0002خاصبيت12510سلوى

:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

390,000.0003خاصارض8500االندلس

450,000.0003خاصبيت5500االندلس

1,450,000.0003استثماريبناية1500الرقعي

290,000.0003خاصبيت3301الفردوس

2,000,000.0003تجاريارض39500الفروانية

950,000.0003استثماريبناية75510الفروانية

172,503.0003خاصبيت72375+71الفروانية

مشاع1,000,000.0003استثماريبناية10743.984جليب الشيوخ

460,000.0003خاصبيت2600خيطان

550,000.0003خاصارض4804.5صباح الناصر

مشاع250,000.0003خاصبيت4375صباح الناصر

490,000.0003خاصبيت2400عبدهللا المبارك

390,000.0003خاصبيت8400عبدهللا المبارك

550,000.0003خاصبيت1400غرب عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

6,300,000.0004شريط ساحليمطاعم114000ابو الحصانية

415,000.0004خاصارض7400ابو فطيرة 

3,400,000.0004خاصبيت112303ابو فطيرة 

416,618.0434خاصبيت7400ابو فطيرة 

570,000.0004خاصبيت5400ابو فطيرة 

400,000.0004خاصبيت4399.5العدان

675,000.0004خاصارض5400الفنيطيس

415,000.0004خاصارض3400الفنيطيس

740,000.0004خاصبيت8400الفنيطيس

410,000.0004خاصبيت400_القرين

510,000.0004خاصارض1400المسايل

120,000.0004استثماريشقة1109.818صباح السالم

138,000.0004استثماريشقة2141.54صباح السالم

مرسى مزاد340,000.0004خاصبيت3400مبارك الكبير

:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

300,000.0005خاصبيت4400الرقة

مشاع245,000.0005خاصبيت1600الصباحية

245,000.0005خاصبيت3375الصباحية

420,000.0005خاصبيت1600الصباحية

300,000.0005خاصبيت4606الصباحية



مرسى مزاد301,000.0005خاصبيت1278.92الظهر

440,000.0005خاصبيت7400المنقف

740,000.0005استثماريبناية6500المهبولة

115,000.0005استثماريدكان39.95_المهبولة

73,000.0005استثماريشقة104.16أ1المهبولة

44,000.0005استثماريشقة60.618أ1المهبولة

40,000.0005استثماريشقة60.303أ1المهبولة

40,000.0005استثماريشقة60.618أ1المهبولة

40,000.0005استثماريشقة60.303أ1المهبولة

40,000.0005استثماريشقة60.304أ1المهبولة

40,000.0005استثماريشقة60.618أ1المهبولة

45,000.0005استثماريشقة61.613أ1المهبولة

44,500.0005استثماريشقة68.04_المهبولة

80,000.0005استثماريشقة105.064_المهبولة

180,000.0005خاصبيت3400الوفرة السكنية

178,223.0005خاصبيت7600الوفرة السكنية

180,000.0005خاصبيت2400الوفرة السكنية

170,000.0005خاصبيت4400الوفرة السكنية

48,500.0005استثماريشقة60.19_توسعة شمالية بالفنطاس

48,500.0005استثماريشقة60.19_توسعة شمالية بالفنطاس

230,000.0005خاصبيت3251شرق االحمدي

300,000.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

1,000,000.0005خاصارض2546_صباح االحمد البحرية

315,000.0005خاصارض479_صباح االحمد البحرية

222,000.0005خاصارض486_صباح االحمد البحرية

310,000.0005خاصارض561_صباح االحمد البحرية

49,080.0005خاصارض480_صباح االحمد البحرية

49,080.0005خاصارض480_صباح االحمد البحرية

49,080.0005خاصارض480_صباح االحمد البحرية

49,080.0005خاصارض480_صباح االحمد البحرية

94,120.0005خاصارض520_صباح االحمد البحرية

92,310.0005خاصارض510_صباح االحمد البحرية

49,080.0005خاصارض480_صباح االحمد البحرية

94,120.0005خاصارض520_صباح االحمد البحرية

89,233.0005خاصارض493_صباح االحمد البحرية

99,550.0005خاصارض550_صباح االحمد البحرية

49,080.0005خاصارض480_صباح االحمد البحرية

48,977.7505خاصارض479_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

49,080.0005خاصارض480_صباح االحمد البحرية

92,310.0005خاصارض510_صباح االحمد البحرية

95,025.0005خاصارض525_صباح االحمد البحرية

91,043.0005خاصارض503_صباح االحمد البحرية

94,120.0005خاصارض520_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

94,120.0005خاصارض520_صباح االحمد البحرية

81,450.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

94,120.0005خاصارض520_صباح االحمد البحرية

49,080.0005خاصارض480_صباح االحمد البحرية

92,310.0005خاصارض510_صباح االحمد البحرية

94,120.0005خاصارض520_صباح االحمد البحرية

94,120.0005خاصارض520_صباح االحمد البحرية

320,000.0005خاصارض525_صباح االحمد البحرية

227,000.0005خاصارض454_صباح االحمد البحرية



217,000.0005خاصارض488_صباح االحمد البحرية

295,000.0005خاصارض487_صباح االحمد البحرية

305,000.0005خاصارض503_صباح االحمد البحرية

190,000.0005خاصارض480_صباح االحمد البحرية

290,000.0005خاصارض500_صباح االحمد البحرية

320,000.0005خاصارض642_صباح االحمد البحرية

290,000.0005خاصارض500_صباح االحمد البحرية

460,000.0005خاصبيت500_صباح االحمد البحرية

600,000.0005خاصبيت450_صباح االحمد البحرية

85,000.0005تجاريمحل32.527_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل33.31_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل31.845_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل31.775_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل36.029_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل31.858_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل40.7_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل39.259_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل31.786_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل33.397_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل31.796_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل41.02_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل31.775_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل31.775_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل31.755_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل31.853_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل33.427_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل31.775_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل31.805_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل32.354_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل33.31_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل39.76_صباح االحمد البحرية

50,000.0005تجاريمحل31.824_صباح االحمد البحرية

650,000.0005خاصهيكل اسود477_صباح االحمد البحرية

مشاع250,000.0005خاصهيكل اسود238.5_صباح االحمد البحرية

320,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية

325,000.0005خاصبيت2600صباح األحمد السكنية

295,000.0005خاصبيت5400علي صباح السالم

485,000.0005خاصبيت3400فهد االحمد

420,000.0005خاصبيت2400فهد االحمد

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع385,000.0006خاصبيت64699.941الجهراء



مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

300,000.0001خاصبيت400جابر االحمد

400,000.0002خاصبيت 498حطين

480,000.0002خاصارض500سلوى

245,000.0005خاصبيت600الصباحية

220,000.0005خاصارض518صباح االحمد البحرية

380,000.0006خاصبيت400سعد العبدهللا

2,250,000.0004معارضبناية1000غرب ابو فطيرة الحرفية

احصائية جدول الوكاالت العقارية التى تم تداولها

يونيو 23الى   يونيو19


