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النرشة العقارية

ً
عقارا خال ل شهر نوفمبر ؛ وذلك بمبلغ إجمالي وقدره 3,286,945,216
بلغ إجمالي حجم العقارات املتداولة بمعامالت البيع 388 :
ر.ق  ،حيث سجلت بلدية الريان أعلى ً
ً
عددا في العقارات املتداولة ؛ فبلغ عددها  93عقارا والتي تشكل  24%من عدد العقارات
املتداولة خالل هذا الشهر وبقيمة إجمالية قدرها  680,324,536ر.ق  ،وتليها
ً
عقارا بنسبة  23%من إجمالي الصفقات وبقيمة إجمالية
بلدية الدوحة بعدد 91
بلغت  1,778,823,623ر.ق  ،فيما بلغت أقل حركة لتعامالت البيع بمنطقة الشمال
بعدد ً 17
عقارا بقيمة إجمالية  22,074,401ر .ق  .انظر الرسم البياني ()1
حيث يوضح النسبة املئوية ألعداد العقارات املتداولة حسب كل بلدية وكذلك الرسم
البياني ( )2يوضح حجم التداوالت باملبالغ املالية .ومن خالل النظر لحركة التداوالت
التي تمت في شهر أكتوبر املاض ي لهذا العام  ،نجد بأن إجمالي العقارات املتداولة في
عمليات البيع بلغ  418 :؛ وذلك بمبلغ إجمالي وقدره  3,396,531,149ر.ق  ،وكانت
بلديتي الدوحة والريان ً
أيضا قد سجلتا أعلى التداوالت بعدد  102و ً 93
عقارا بقيمة
إجمالية  1,848,494,231ر.ق و  439,289,948ر.ق على التوالي .فيما سجلت بلدية
الرسم البياني رقم () 1
ً
عقارا بقيمة  24,409,617ر.ق.
الشمال أقل حركة تداول في السوق العقاري بعدد 17
وق ددد ش ددهد ملش ددر الس ددوق العق دداري القط ددري تر ً
اجع ددا ف ددي
حركة التداوالت طال ع ً
دددا مدن البلدديات فدي شدهر ندوفمبر
مقارنة بأكتوبر .فقد تراجع عدد الصفقات من  418فدي
شد ددهر أكتد ددوبر إلد ددى  388صد ددفقة فد ددي شد ددهر ند ددوفمبر  ،وهد ددذا
التراج د ددع ش د ددكل  3-%م د ددن إجم د ددالي املب د ددالغ املالي د ددة لتل د ددك
الصد ددفقات مد ددا بد د ن أكتد ددوبر وند ددوفمبر .فقد ددد كد ددان التراجد ددع
كب د ًدرا ف ددي حرك ددة الت ددداوالت فددي ك ددل م ددن بل ددديتي الظع دداين ،
والخددور والددذخ رة حيددث بلددغ معدددل التراجددع  45-%و -%
 37علددى التددوالي  .فيمددا تراجعددت كددذلك حركددة التددداوالت
فددي كددل مددن بلديددة الددوكرة بمعدددل ، 15-%
وبلديد د د ددة الشد د د ددمال بمعد د د دددل  .10-%وفد د د ددي
املقابد ددل ارتفد ددع ملشد ددر التد ددداول فد ددي بلديد ددة
الريان في ندوفمبر بمعددل بلدغ  55%مقارندة
بش د ددهر أكت د ددوبر  ،حي د ددث ش د ددملت الحرك د ددة
العقاريددة فددي بلديددة الريددان مسدداحات كب ددرة
متداول د د د د ددة تش د د د د ددكل  31%م د د د د ددن إجم د د د د ددالي
املسدداحات املتداولددة علددى مسددتو الدولددة.
ومد ددن املالحد ددل ً
أيضد ددا أن بلديد ددة أم صد ددالل
شددهدت أدا ً جيد ًددا فددي تددداوالاها العقاريددة حيددث ارتفددع معدددل تددداوالاها بنسددبة  . 10%انظددر الجدددول ( )1حيددث يوضددح معدددل فددرق التغ ددر فددي
أدا السوق العقاري على مستو كل بلدية.
ً
ً
وتجددر بندا اإلشددارة هندا إلددى أن بلديدة الدوحدة _ والتددي سدجلت فددي تدداوالاها  91عقدارا متددداوال أي  :أقدل بعقددارين مدن بلديدة الريددان _ قدد حققددت
ً
ً
قيمددة إجماليددة فددي التددداول العقدداري خددالل شددهر نددوفمبر أعلددى مددن بلديددة الريددان ؛ فحققددت  1,778,823,623ر.ق ؛ وذلددك يرجددع إلددى القيمددة
العظمى التي حققتها بلدية الدوحة وهي ما يقارب املليار ريال قطري  ،وهدي عبدارة عدن عقدارين أحددهما بدري فدي منطقدة القصدار وانخدر مب دى
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متعدددد االسددت دام فددي منطقددة املرقدداب الجديددد ؛ وقددد أثدرا بشددكل كب ددر جد ًددا علددى إجمددالي مبلددغ البيددع لهددذا الشددهر ؛ حيددث شددمالن ً
معددا 56%
م ددن إجم ددالي مب ددالغ البي ددع لبلدي ددة الدوح ددة  ،وق ددد حق د ه ددذان العق دداران أعل ددى قيمت د ن ض ددمن أعل ددى عش ددرة عق ددارات متداول ددة ش ددهدها الس ددوق
العقاري خالل شهر نوفمبر .

العقارات املتداولة على حسب البلديات
ً
فاضا في املساحات
شهد السوق العقاري خالل شهر نوفمبر ان
العقارية املتداولة ؛ فتراجع حجم املساحات العقارية املتداولة عن
مترا ً
الشهر املاض ي أكتوبر من ً 496,094
مربعا حتى بلغ إجمالي مساحة
ً
ً
مربعا في شهر
مترا
التداوالت التي تمت على العقارات 416,369
نوفمبر  ،فيما ساهمت بلديتي الريان والدوحة بأكثر من  50%من
إجمالي املساحات املتداولة ؛ فحققت بلدية الريان  31%كأعلى نسبة
في مساحة التداوالت  ،وتليها بلدية الدوحة بنسبة  .21%فيما كانت
بلدية الشمال األقل مساهمة في إجمالي املساحة املتداولة في الحركة
ً
تحسنا
العقارية خالل شهر نوفمبر وذلك بنسبة  3%؛ وهذا عد
لبلدية الشمال على صعيد مساحااها املتداولة حيث كانت تشكل 2%
في شهر أكتوبر املاض ي .انظر الرسم البياني (  )3يوضح النسب املئوية
للمساحات املتداولة حسب البلديات لشهر نوفمبر.
تنوع السوق العقاري القطري في تداوالته خالل شهر نوفمبر ؛ فشهد تداوالت على عقارات متنوعة وهي  :األراض ي  ،والعقارات
السمنية  ،واإلدارية/االستثمارية  ،والتجارية .من خالل املشاهدة للحركة العقارية نجد أن عدد العقارات السمنية املتداولة
بالبيع قد تجاوز نصف عدد العقارات املتداولة لهذا الشهر ؛ فبلغ عدد العقارات السمنية ً 208
عقارا _أي ما يقارب 54%
من إجمالي عدد العقارات املتداولة_ فكان سعر القدم املربع املتداول معدله  582ر.ق/قدم مربع  ،فيما تال ذلك التداول على
األراض ي الفضا فبلغ عددها  126بنسبة تشكل قرابة  33%من إجمالي العقارات املتداولة خالل شهر نوفمبر وكان معدل
تداول القدم املربع  361ر.ق/قدم مربع .وللمزيد حول أنواع العقارات املتداولة خالل شهر نوفمبر انظر الرسم البياني (.)4
تراوح متوسط أسعار القدم املربع للعقارات التي تم تداولها خالل شهر نوفمبر ما ب ن قرابة  8000و  300ريال قطري لكل قدم
مربع وذلك حسب نوع كل عقار متداول .فسجلت بلدية الدوحة أعلى متوسط لسعر القدم املربع وذلك عن بري في منطقة
القصار بلغت قيمته النصف مليار ريال قطري وسعر القدم  8,087ر.ق .ولمن هذه القيمة تعد قيمة عظمى قد أثرت بشكل
جدا على إجمالي مبلغ البيع لهذا الشهر كما ذكرنا ً
كب ر ً
آنفا .فيما كان معدل سعر القدم املربع للعمارات السمنية واملحالت
التجارية  3,056ر.ق/قدم مربع .يلي ذلك العمارات التجارية بمعدل  2,632ر.ق/قدم مربع  ،ثم العمارات السمنية بمعدل
 2,597ر.ق/قدم مربع .وأخ ًرا املباني املتعددة االست دام بمعدل  1,628ر.ق/قدم مربع.
وأما بالنسبة ملعدل سعر القدم
املربع على صعيد البلديات فقد
تراوح سعر القدم املربع ما ب ن
 190إلى  1,300ر.ق/قدم مربع.
حيث شهد تداوالت بلدية الدوحة
أعلى معدل لسعر القدم املربع
فكان  1,304ر.ق/قدم مربع  ،تال
ذلك بلدية الريان بمعدل 644
ر.ق/قدم مربع .فيما كانت بلدية
الشمال األقل على مستو باقي
البلديات ؛ فكان معدل سعر
القدم فيها  191ر.ق/قدم مربع .وللمزيد حول معدل أسعار القدم املربع حسب كل بلدية انظر الرسم البياني (.)5
الرسم البياني ( : )3النسبة املئوية ألعداد العقارات املتداولة حسب
البلديات
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ومن خالل مالحظة التداوالت التي تمت في السوق
العقاري القطري على قيمة أعلى  10عقارات في شهر
نوفمبر  ،فقد سجلت بلدية الدوحة  4عقارات ضمن
الوكرة
أعلى  10عقارات على مستو الدولة  ،وفيما تلتها بلدية
644.40
562.82
الريان والوكرة بددعقارين لكل بلدية  ،وعقار واحد فقط
484.37 417.25
لكل من بلدية الظعاين وبلدية أم صالل  ،حيث ُس ِّجلت
316.20
190.60
أعلى قيمة عقار متداول خالل شهر نوفمبر بقيمة
 500,000,000ر.ق وهذا العقار عبارة عن بري في
منطقة القصار  ،ويليه باملرتبة الثانية مب ى متعدد
االست دام في منطقة املرقاب الجديد وبقيمة
الرسم البياني رقم ( ) 5
 490,000,000ر.ق .فيما تالهما باملرتبة الثالثة مسمن
في الللللة بقيمة  110,000,000ر.ق  ،وهذه العقارات الثالث جميعها في بلدية الدوحة ،وفيما كانت قيمة أقل عقار تم تداوله
خالل هذا الشهر  600,000ر.ق وهو عقار سم ي في منطقة أم قرن التابعة لبلدية الظعاين .ولالطالع على املزيد حول أعلى
ً
العقارات تداوال انظر الجدول ()2
الدوحة

1304.27

1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00

الجدول رقم () 2

حركة تداول الرهونات
بلغ حجم معامالت الرهن التي تمت خالل شهر نوفمبر  115 :معاملة ؛ وذلك عن قيمة إجمالية بلغت  5,256,314,842ر.ق.
حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى رقم في عدد معامالت الرهن  ،فبلغت  40معاملة بقيمة إجمالية  3,318,025,053ر.ق _أي
ما عادل  63%من إجمالي مبالغ عمليات الرهن_  ،يلي
0.2%
ذلك بلدية الريان  ،وقد سجلت  34معاملة رهن خالل
الشمال
3.5%
1.4%
شهر نوفمبر ؛ وذلك بقيمة إجمالية 1,606,042,684
الخور والذخيرة
2.6%
ر.ق .فيما سجلت بلدية الخور والذخ رة أقل حركة في
0.5%
الظعاين
7.8%
معامالت الرهن .حيث يوضح ملخص لعمليات الرهن على
1.7%
أم صالل
11.3%
مستو البلديات .ومن خالل مشاهدة حركة عمليات
30.6%
الريان
29.6%
الرهن يالحل أن نسبة عدد العقارات إلى نسبة مبالغ
2.5%
الوكرة
10.4%
معامالت الرهن أكبر وذلك في جميع البلديات ما عدا
63.1%
الدوحة
34.8%
بلديتي الدوحة والريان ؛ حيث لوحل أن نسبة مبالغ
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
الرهن لكل من بلدية الدوحة والريان أكبر من نسبة عدد
ً
العقارات املرهونة ؛ وهذا قد يكون
ملشرا إلى أن قيمة
النسبة المئوية لمبالغ الرهن
النسبة المئوية لعدد العقارات
العقارات في كل من بلدية الدوحة وبلدية الريان كب رة من
هذه الحيثية .انظر الرسم البياني (.)7
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الرسم البياني ( : )6النسبة املئوية لعدد ومبالغ معامالت رهن
العقارات حسب البلدية

وبموجز النظر والتتبع لحركة وحجم معامالت الرهن
التي تمت خالل شهر نوفمبر نجد أن بلدية الدوحة
والريان تصدروا قائمة أعلى قيمة ملعامالت الرهن ،
فكانت أعلى قيمة رهن عقاري مسجل في بلدية
الدوحة بقيمة  767,339,764ر.ق .وقد بلغ حجم
معامالت الرهن ألعلى  10عقارات  71%من القيمة

29%

أعلى  10عقارات
مرهونة

71%

اإلجمالية لجميع معامالت الرهن التي تمت خالل شهر
نوفمبر .انظر الجدول ( )3والرسم البياني (.)7
الرسم البياني ( : )7نسبة أعلى  10عقارات مرهونة إلى باقي عمليات
الرهن

الجدول رقم ( : ) 3احصائية رهن العقارات حسب البلدية
النسبة املئوية ملبالغ
الرهن

البلدية

عدد معامالت
الرهن

النسبة املئوية لعدد
العقارات

مجموع مبالغ
الرهن

الدوحة

40

34.8%

3,318,025,053

63.1%

الوكرة

12

10.4%

131,630,980

2.5%

الريان

34

29.6%

1,606,042,684

30.6%

أم صالل
الظعاين
الخور والذخيرة
الشمال
املجموع

13
9
3
4
115

11.3%
7.8%
2.6%
3.5%
100%

91,323,019
26,524,764
72,320,000
10,448,342
5,256,314,842

1.7%
0.5%
1.4%
0.2%
100%

مع تحيات وزارة العدل

مراكز خدمات وزارة العدل لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق
الفروع الجديدة
مراكز الخدمات
فترات العمل
مراكز الخدمات

فرع مدينة خليفة -مبنى اإلدارة العامة للمرور
ملعامالت القطرين فقط ( البيع –الرهن – الهبة ) من الساعة ( ) 12 -8
فرع الريان  -مجمع الخدمات الحكومية
مواعيد العمل  1:00 – 7:30ص  7:00-3:00م
الهالل – أم صالل – مسيمير – الوكرة
 1:00 – 7:30ص

 7:00-3:00م

الزبارة – الظعاين – الخور – الشحانية – الصناعية

فترات العمل

 1:00 – 7:30ص

ملعرف ةةة موال ةةع الف ةةروع الخارلي ةةة وأول ةةات العم ةةل الرل ةةاأ زي ة ةةارة مولعن ةةا اإللكترون ةةي أو ا
الساخن ،كما ندعوكم ملتابعتنا على وسائل التواصل ا لتماعي .
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ةةال عل ةةى الخ ةةط

