
يتجارياستثماريخاصالمحافظة
 
يط الساحليمخازنصناعيحرف الشر

14600000(1)العاصمة 

91210000(2)حولي 

9401010(3)الفروانية 

5700000(4)مبارك الكبير 

421320000(5)األحمدي 

3010000(6)الجهراء 

824241010المجموع 

(ك. مليون د38.079.381/971 )عقار بمبلغ وقدره   (82)العقار الخاص 
(ك. مليون د36.226.499/323 )عقار بمبلغ وقدره   (42)العقار االستثماري 

(ك. مليون د16.532.400/000 )عقار بمبلغ وقدره   (4)العقار التجاري 

ي 
 
(ك.  مليون د1.500.000/000)عقار بمبلغ وقدره   (1)العقار الحرف

(ك. مليون د2.500.000/000 )عقار بمبلغ وقدره   (1)العقار المخازن 

يط الساحلي أي تحرك لهذا االسبوع . هذا ولم يشهد عقار الصناعي او الشر

لتقرير االحصائي االسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري و التوثيقا

2022/6/2حتى 2022/5/29خالل الفترة من 

المسجلةالعقود



يتجارياستثماريخاصالمحافظة
 
يط الساحليمخازنمعارضحرف الشر

0000000(1)العاصمة 

0000000(2)حولي 

3100000(3)الفروانية 

0000000(4)مبارك الكبير 

1000000(5)األحمدي 

3000000(6)الجهراء 

7100000المجموع 

(ك. مليون د2.072.000/000 )عقار بمبلغ وقدره   (7)العقار الخاص 

(ك. ألف د100.000/000 )عقار بمبلغ وقدره   (1)العقار االستماري 
يط الساحلي اي تغيير لهذا االسبوع ي او المعارض او المخازن او الشر

 
لم يشهد العقار التجاري او الحرف

لتقرير االحصائي االسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري و التوثيقا

2022/6/2حتى 2022/5/29خالل 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↓40↓16↑1314العاصمة

―00―00―00―00↑01↓1312―99حولي

―00↑01―00↑01―00―44↑79الفروانية

―00—00―00↓10―00↑37↓115مبارك الكبير

―00―00↓10―00↑02↓1513↓4642األحمدي

―00―00―00―00↑01―00↓143الجهراء

―00↑01↓10―11―44↑3642↓10082المجموع

(142)بينما االسبوع الماضي  (130)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (12)  حيث انخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (6)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع (18)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد انخفض المؤشر بواقع  

عقار  (1)وأما الحرفي فقد استقرالمؤشر بواقع  (4)أما العقارالتجاري فقد استقر المؤشر بواقع 

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

. (0)وأما العقار الساحلي فقد استقر  المؤشر بواقع 

مؤشر تداول العقود

لألسبوع الحالى مقارنة باألسبوع الماضى  
(م 2022/6/2م الى2022/5/29)األسبوع الحالي (  م2022/5/26م الى2022/5/22) 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↓10العاصمة

―00―00―00―00―00―00―00حولي

―00―00―00―00―00↑01↑13الفروانية

―00―00―00―00―00―00―00مبارك الكبير

―00―00―00―00―00―00↓21األحمدي

―00―00―00―00―00―00↑13الجهراء

―00―00―00―00―00↑01↑57المجموع

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

 .عقار (3)  حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

  (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع (2)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  (0)اما عقار المعارض فقد استقر  المؤشر بواقع 

عقار (0)اما العقار الساحلي فقد استقر  المؤشر بواقع 

 (0)وأما العقار الحرفي فقد استقر  المؤشر بواقع 

مؤشر تداول الوكاالت

لألسبوع الحالى مقارنة باألسبوع الماضى  
(م2022/6/2م الى2022/5/29)األسبوع الحالي (  م2022/5/26م الى2022/5/22) األسبوع الماضي 



:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

2,000,000.0001خاصبيت21000الخالديه 

600,000.0001خاصبيت6400الدسمه

465,000.0001خاصبيت2750الدعيه

465,000.0001خاصبيت2750الدعيه

762,500.0001خاصبيت3487.5الدعيه

737,500.0001خاصبيت3500الدعيه

1,220,000.0001خاصبيت1750الروضه

745,004.2131خاصبيت2600الروضه

800,000.0001خاصبيت3750الروضه

800,000.0001خاصبيت2666السره

2,900,000.0001استثماريبنايه3787الشرق

1,000,000.0001خاصارض3375العديليه

2,510,000.0001استثماريارض21123بنيد القار

2,750,000.0001استثماريبنايه21032بنيد القار

2,500,000.0001استثماريبنايه21034بنيد القار

1,090,000.0001استثماريبنايه2623بنيد القار

440,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد السكنيه

360,000.0001خاصبيت2400جابر االحمد السكنيه

200,000.0001خاصشقه353.85_جابر االحمد السكنيه

1,200,000.0001استثماريبنايه2497مدينة الكويت

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

2,050,000.0002استثماريبنايه1093ب3الجابريه

760,000.0002خاصبيت6750الرميثيه

680,000.0002خاصبيت5500الزهراء

1,480,000.0002استثماريارض5862+4السالميه

1,825,000.0002استثماريبنايه128638السالميه

910,000.0002استثماريبنايه271578السالميه

65,000.0002استثماريشقه69.577_السالميه

105,000.0002استثماريشقه108.205_السالميه

650,000.0002خاصبيت6400الشعب

100,000.0002استثماريشقه124.85_الشعب

1,350,000.0002خاصارض11000الصديق

780,000.0002خاصبيت7390الصديق

310,000.0002خاصبيت12300بيان

750,000.0002خاصبيت2400حطين

950,000.0002استثماريبنايه32657حولي

1,220,000.0002استثماريبنايه177795حولي

مرسى مزاد907,200.0002استثماريبيت124758حولي

9,300,000.0002تجاريتحويط داخله بنايات1461762حولي

95,000.0002استثماريشقه73.457_حولي

63,000.0002استثماريشقه59.34_حولي

احصائية جدول العقود لصفقات البيع التى تم تداولها

يونيو 2الى  مايو29



550,000.0002خاصبيت5750سلوى

مشاع23,333.3102خاصبيت531.249مشرف

:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

355,000.0003خاصبيت6500االندلس

415,000.0003خاصبيت5500االندلس

450,000.0003خاصبيت4500االندلس

1,500,000.0003حرفيقسيمه4250العارضيه

2,500,000.0003مخازنقسيمه11000العارضيه

220,000.0003خاصبيت8301الفردوس

190,000.0003خاصبيت5301الفردوس

1,750,000.0003استثماريبنايه58954الفروانيه

1,340,000.0003استثماريبنايه79500الفروانيه

1,280,000.0003استثماريبنايه79500الفروانيه

335,000.0003خاصبيت4500جليب الشيوخ

1,100,000.0003استثماريارض91203خيطان

447,000.0003خاصبيت3400غرب عبدهللا المبارك

460,000.0003خاصبيت5400غرب عبدهللا المبارك

580,000.0003خاصبيت4400غرب عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

580,000.0004خاصارض2400ابوفطيره

650,000.0004خاصارض5375ابوفطيره

650,000.0004خاصبيت5375ابوفطيره

320,000.0004خاصبيت1399.9العدان

555,000.0004خاصبيت5499.28صباح السالم

135,000.0004استثماريشقه108.925_صباح السالم

150,000.0004استثماريشقه1108.925صباح السالم

190,000.0004استثماريشقه233.23_صباح السالم

135,000.0004استثماريشقه1105.93صباح السالم

120,000.0004استثماريشقه1100صباح السالم

150,000.0004استثماريشقه1100صباح السالم

135,000.0004استثماريشقه2141.54صباح السالم

:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

178,000.0005خاصارض2400الخيران السكنيه

195,000.0005خاصارض7400الخيران السكنيه

270,000.0005خاصبيت3605الصباحيه

580,000.0005خاصبيت2825الصباحيه

مشاع42,300.0005خاصبيت388.518الصباحيه

227,000.0005خاصبيت3399الصباحيه

480,000.0005خاصبيت2398.4العقيله

390,000.0005خاصبيت3500العقيله



1,300,000.0005خاصبيت1432_الفنطاس

1,370,000.0005استثماريبنايه57846المنقف

1,400,000.0005استثماريبنايه57847المنقف

1,090,000.0005استثماريبنايه55533المنقف

245,000.0005خاصبيت2328.09المنقف

60,000.0005استثماريشقه5474.95المنقف

887,299.9235استثماريبنايه6600المهبوله

850,000.0005استثماريبنايه600_المهبوله

980,000.0005استثماريبنايه487.5أ/3المهبوله

41,000.0005استثماريشقه68.04_المهبوله

31,000.0005استثماريشقه52.24_المهبوله

95,000.0005استثماريشقه102.5_المهبوله

95,000.0005استثماريشقه60.54أ2المهبوله

42,000.0005استثماريشقه62.5_المهبوله

80,000.0005استثماريشقه104.16_المهبوله

163,000.0005خاصبيت2400الوفره السكنيه

300,000.0005خاصبيت4392جابر العلي

3,989,600.0005تجاريارض4987_صباح االحمد البحريه

1,292,800.0005تجاريارض1616_صباح االحمد البحريه

300,000.0005خاصارض560_صباح االحمد البحريه

300,000.0005خاصارض560_صباح االحمد البحريه

300,000.0005خاصارض559_صباح االحمد البحريه

385,000.0005خاصارض501_صباح االحمد البحريه

325,000.0005خاصارض644_صباح االحمد البحريه

315,000.0005خاصارض495_صباح االحمد البحريه

313,000.0005خاصارض553_صباح االحمد البحريه

570,000.0005خاصارض495_صباح االحمد البحريه

305,000.0005خاصارض466_صباح االحمد البحريه

290,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

337,500.0005خاصارض450_صباح االحمد البحريه

325,000.0005خاصارض465_صباح االحمد البحريه

359,000.0005خاصارض1795_صباح االحمد البحريه

346,600.0005خاصارض1733_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصارض985_صباح االحمد البحريه

410,000.0005خاصارض1688_صباح االحمد البحريه

313,000.0005خاصارض610_صباح االحمد البحريه

305,000.0005خاصارض466_صباح االحمد البحريه

215,000.0005خاصارض486_صباح االحمد البحريه

225,000.0005خاصارض545_صباح االحمد البحريه

230,000.0005خاصارض526_صباح االحمد البحريه

595,000.0005خاصبيت441_صباح االحمد البحريه

550,000.0005خاصبيت626_صباح االحمد البحريه

470,000.0005خاصبيت480_صباح االحمد البحريه

337,644.4485خاصهيكل601_صباح االحمد البحريه

305,000.0005خاصبيت1600صباح االحمد السكنيه

250,000.0005خاصبيت3600صباح االحمد السكنيه

220,000.0005خاصبيت5600صباح االحمد السكنيه

310,000.0005خاصبيت1600صباح االحمد السكنيه

227,000.0005خاصبيت8400علي صباح السالم

:-محافظة الجهراء



مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,950,000.0006تجاريمجمع20225الجهراء

560,000.0006خاصبيت3500النسيم

200,000.0006خاصبيت2300الواحه

290,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا



مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

285,000.0003خاصبيت357الرابيه

315,000.0003خاصبيت600العارضيه

100,000.0003استثماريبيت750الفروانيه

300,000.0003خاصبيت752.5جليب الشيوخ

212,000.0005خاصارض486صباح االحمد البحريه

400,000.0006خاصبيت750الجهراء

260,000.0006خاصبيت600القصر

300,000.0006خاصبيت600القصر

احصائية جدول الوكاالت العقارية التى تم تداولها

يونيو 2الى   مايو29


