
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

32000000( 1 )العاصمة

24500000( 2 )حولي 

12100000( 3 )الفروانية 

15101050( 4 )مبارك الكبير 

205610000( 5 )االحمدي 

4000000( 6 )الجهراء 

2921311050المجموع

(ك. مليون د82.192.975/517 )عقار بمبلغ وقدره  (292)العقار الخاص 

(ك. الف د34.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)العقار التجاري 

(ك. مليون د6.318.454/657 )عقار بمبلغ وقدره  (13)العقار اإلستثماري 

(ك. مليون د6.158.200/000 )عقار بمبلغ وقدره  (5)العقار الحرفي 

(ك. الف د550.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (1)عقار الشريط 

.هذا ولم يشهد  العقار المعارض او المخازن أي تحرك لهذا االسبوع  

العقـود المسجلـة

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

2021/6/24حتى2021/6/20خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

101000( 1 )العاصمة

600000( 2 )حولي 

300000( 3 )الفروانية 

800000( 4 )مبارك الكبير 

700000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

2501000المجموع

(ك. مليون د10.830.500/000 )عقار بمبلغ وقدره  (25)العقار الخاص 

(ك. الف د560.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)العقار التجاري 

.هذا ولم يشهد  العقار األستثماري اوالمخازن او الحرفي او الشريط الساحلي أي تحرك لهذا االسبوع  
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الوكاالت العقارية



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1932201000000000العاصمـــة

28242150000000000حولــــــــــي

1212010000002000الفروانية

1215410001000045مبارك الكبير

2822051160100000000االحمدي

124000000000000الجهـــــراء

36529238131101002045المجموع

(410)بينما االسبوع الماضي  (312)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (98)  حيث إنخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

 (25)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع (73)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد إنخفض المؤشر بواقع  

عقار  (2)وأما المخازن فقد انخفض المؤشر بواقع  (1)أما العقارالتجاري فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار (0)اما عقار المعارض فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار (1)اما العقار الساحلي فقد ارتفع المؤشر بواقع 

 (1)وأما العقار الحرفي فقد أرتفع المؤشر بواقع 
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مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  
(2021/6/24الى 2021/6/20:من )الحالي االسبوع (2021/6/17الى 2021/6/13: من )االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0100010000العاصمـــة

1610000000حولــــــــــي

1300000000الفروانية

2800000000مبارك الكبير

13700000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

172510010000المجموع
5010200

 (17)بينما االسبوع الماضي (26)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (9)حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

 عقار (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع  (8)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد ارتفع المؤشر بواقع  

عقار(1)أما العقار التجارى فقد ارتفع 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  """  
(2021/6/24الى 2021/6/20)االسبوع الحالي (2021/6/17الى 2021/6/13)االسبوع الماضي 



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

660,000.0001خاصبيت6380الدسمة

540,000.0001خاصبيت4500الدسمة

مشاع122,222.0221خاصبيت4218.472الدوحة

180,000.0001خاصبيت3357.5الدوحة

900,000.0001خاصبناية41000الروضة

725,000.0001خاصبيت5750الروضة

مشاع250,000.0001خاصبيت4248.75السرة

625,000.0001خاصبيت6750السرة

590,000.0001خاصبيت8500الشامية

208,000.0001خاصبيت2300الصليبيخات

مشاع722,656.2501خاصارض1781.25العديلية

650,000.0001خاصارض2500العديلية

مشاع807,031.2501خاصبيت2576.171العديلية

1,500,000.0001خاصبيت31000العديلية

1,100,000.0001خاصبيت21000العديلية

580,000.0001خاصبيت7500الفيحاء

900,000.0001خاصبيت9500الفيحاء

460,000.0001خاصبيت8400الفيحاء

385,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد

530,000.0001خاصبيت5400جابر االحمد

298,500.0001خاصبيت5400جابر االحمد

365,000.0001خاصبيت7400جابر االحمد

400,000.0001خاصبيت1400جابر االحمد

175,000.0001خاصشقة353.85_جابر االحمد  

500,000.0001خاصبيت2400شمال غرب صليبيخات

550,000.0001خاصبيت1400شمال غرب صليبيخات

380,000.0001خاصبيت1400شمال غرب صليبيخات

200,000.0001خاصشقة353.85_شمال غرب صليبيخات

1,320,000.0001خاصبيت41000عبدهللا السالم

740,000.0001خاصبيت3750قرطبة

1,300,000.0001خاصبيت41000كيفان

1,000,000.0001خاصبيت7500كيفان

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

480,000.0002خاصبيت9400الجابرية

750,000.0002خاصارض31000الرميثية

900,000.0002خاصبيت101000الرميثية

225,000.0002خاصبيت11000الرميثية

2,428,000.0002خاصبيت131298الرميثية

500,000.0002خاصبناية5400الزهراء

1,500,000.0002استثماريبناية263644السالمية

100,000.0002استثماريشقة100.5_السالمية

130,000.0002استثماريشقة98.75_السالمية

95,704.6572استثماريشقة91.42_السالمية

450,000.0002خاصارض7500السالم

مشاع18,055.5052خاصارض711.111السالم



580,000.0002خاصبيت4400الشهداء

475,000.0002خاصارض6400الصديق

480,000.0002خاصارض4375الصديق

480,000.0002خاصارض5375بيان

410,000.0002خاصارض5375بيان

350,000.0002خاصبيت12300بيان

1,100,000.0002استثماريبناية53651حولي

1,329,229.4302خاصارض121107.69سلوى

1,169,022.5602خاصارض121022.8سلوى

460,000.0002خاصبيت7500سلوى

395,000.0002خاصبيت12450سلوى

985,000.0002خاصبيت61730سلوى

985,000.0002خاصبيت61730سلوى

460,000.0002خاصارض5375مشرف

425,000.0002خاصارض5375مشرف

750,000.0002خاصبيت4750مشرف

600,000.0002خاصبيت5750مشرف

:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

320,000.0003خاصبناية4500االندلس

420,000.0003خاصبيت4400االندلس

280,000.0003خاصبيت11300العارضية

195,000.0003خاصبيت5301الفردوس

480,000.0003خاصارض71500+72الفروانية

290,000.0003خاصبيت72500+71الفروانية

1,000,000.0003استثماريبناية24588جليب الشيوخ

مشاع315,000.0003خاصبيت10656.25خيطان

295,000.0003خاصبيت5400عبدهللا المبارك

400,000.0003خاصبيت8400عبدهللا المبارك

375,000.0003خاصبيت6400عبدهللا المبارك

295,000.0003خاصبيت3400غرب عبدهللا المبارك

295,000.0003خاصبيت5400غرب عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

550,000.0004شريط ساحليارض10750ابو الحصانية

1,000,000.0004حرفيارض500_ابو فطيرة

353,000.0004خاصارض2400ابو فطيرة

340,000.0004خاصارض4400ابو فطيرة

405,000.0004خاصارض7400ابو فطيرة

405,000.0004خاصارض6400ابو فطيرة

405,000.0004خاصارض7400ابو فطيرة

500,000.0004خاصارض3500ابو فطيرة

426,000.0004خاصبيت8400ابو فطيرة

500,000.0004خاصبيت6400ابو فطيرة

490,000.0004خاصبيت6400ابو فطيرة

407,000.0004خاصارض6400الفنيطيس

460,000.0004خاصبيت7400الفنيطيس

260,000.0004خاصبيت2400.2القصور

345,000.0004خاصارض4400المسايل

350,000.0004خاصارض5400المسايل

580,000.0004استثماريارض2500صباح السالم

مرسى مزاد370,000.0004خاصبيت10417صباح السالم



1,300,000.0004حرفيبناية500_غرب ابو فطيرة الحرفية

1,258,200.0004حرفيبناية500_غرب ابو فطيرة الحرفية

1,300,000.0004حرفيبناية500_غرب ابو فطيرة الحرفية

1,300,000.0004حرفيبناية500_غرب ابو فطيرة الحرفية

:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

146,000.0005خاصارض7400الخيران

163,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية

141,000.0005خاصارض7400الخيران السكنية

220,000.0005خاصبيت2600الخيران السكنية

270,000.0005خاصارض400_الرقة

275,000.0005خاصارض400_الرقة

212,000.0005خاصبيت2400الرقة

230,000.0005خاصبيت6400الرقة

272,000.0005خاصبيت2400الرقة

263,000.0005خاصبيت2400الرقة

350,000.0005خاصارض2770الصباحية

590,000.0005خاصبيت4500العقيلة

250,000.0005خاصبيت112600الفحيحيل

1,460,500.0005استثماريبناية834أ53المنقف

310,000.0005خاصبيت1375المنقف

370,000.0005خاصبيت1375المنقف

155,000.0005استثماريشقة215.087_المنقف

86,000.0005استثماريشقة2101.16المهبولة

31,750.0005استثماريشقة52.355_المهبولة

41,000.0005استثماريشقة78.1_المهبولة

38,500.0005استثماريشقة78.1_المهبولة

180,000.0005خاصبيت3600الوفرة السكنية

134,000.0005خاصبيت2400الوفرة السكنية

290,000.0005خاصارض6393.6جابر العلي

245,000.0005خاصبيت4392جابر العلي

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

301,000.0005خاصارض602_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

90,681.0005خاصارض501_صباح االحمد البحرية

98,464.0005خاصارض544_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

101,360.0005خاصارض560_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

101,360.0005خاصارض560_صباح االحمد البحرية

96,111.0005خاصارض531_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

170,000.0005خاصارض499_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

49,898.0005خاصارض488_صباح االحمد البحرية



92,491.0005خاصارض511_صباح االحمد البحرية

104,980.0005خاصارض580_صباح االحمد البحرية

94,898.0005خاصارض488_صباح االحمد البحرية

81,450.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

104,980.0005خاصارض580_صباح االحمد البحرية

49,898.0005خاصارض488_صباح االحمد البحرية

88,509.0005خاصارض489_صباح االحمد البحرية

87,604.0005خاصارض484_صباح االحمد البحرية

84,165.0005خاصارض465_صباح االحمد البحرية

290,000.0005خاصارض600_صباح االحمد البحرية

84,165.0005خاصارض465_صباح االحمد البحرية

84,165.0005خاصارض465_صباح االحمد البحرية

125,433.0005خاصارض693_صباح االحمد البحرية

104,980.0005خاصارض580_صباح االحمد البحرية

81,450.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

255,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

84,165.0005خاصارض465_صباح االحمد البحرية

53,681.2505خاصارض525_صباح االحمد البحرية

81,450.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

84,165.0005خاصارض465_صباح االحمد البحرية

95,025.0005خاصارض525_صباح االحمد البحرية

109,324.0005خاصارض604_صباح االحمد البحرية

48,165.0005خاصارض465_صباح االحمد البحرية

95,025.0005خاصارض525_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

84,165.0005خاصارض465_صباح االحمد البحرية

49,898.0005خاصارض488_صباح االحمد البحرية

53,476.7505خاصارض523_صباح االحمد البحرية

49,898.0005خاصارض488_صباح االحمد البحرية

88,509.0005خاصارض489_صباح االحمد البحرية

49,693.5005خاصارض486_صباح االحمد البحرية

220,000.0005خاصارض482_صباح االحمد البحرية

220,000.0005خاصارض482_صباح االحمد البحرية

210,000.0005خاصارض455_صباح االحمد البحرية

199,000.0005خاصارض478_صباح االحمد البحرية

205,000.0005خاصارض478_صباح االحمد البحرية

199,000.0005خاصارض478_صباح االحمد البحرية

370,000.0005خاصارض1237_صباح االحمد البحرية

84,165.0005خاصارض465_صباح االحمد البحرية

104,980.0005خاصارض580_صباح االحمد البحرية

360,000.0005خاصارض598_صباح االحمد البحرية

84,165.0005خاصارض465_صباح االحمد البحرية

360,000.0005خاصارض598_صباح االحمد البحرية

103,894.0005خاصارض574_صباح االحمد البحرية

92,491.0005خاصارض511_صباح االحمد البحرية

95,025.0005خاصارض525_صباح االحمد البحرية

92,491.0005خاصارض511_صباح االحمد البحرية

95,025.0005خاصارض525_صباح االحمد البحرية

84,165.0005خاصارض465_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

84,165.0005خاصارض465_صباح االحمد البحرية

84,165.0005خاصارض465_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

84,165.0005خاصارض465_صباح االحمد البحرية

84,165.0005خاصارض465_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

84,165.0005خاصارض465_صباح االحمد البحرية

84,165.0005خاصارض465_صباح االحمد البحرية

282,150.0005خاصارض505_صباح االحمد البحرية



91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

55,726.2505خاصارض545_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

55,726.2505خاصارض545_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

49,693.5005خاصارض486_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

265,000.0005خاصارض510_صباح االحمد البحرية

235,000.0005خاصارض479_صباح االحمد البحرية

235,000.0005خاصارض479_صباح االحمد البحرية

168,000.0005خاصارض717_صباح االحمد البحرية

225,000.0005خاصارض595_صباح االحمد البحرية

225,000.0005خاصارض595_صباح االحمد البحرية

260,000.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

55,726.2505خاصارض545_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

49,693.5005خاصارض486_صباح االحمد البحرية

280,000.0005خاصارض495_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

49,693.5005خاصارض486_صباح االحمد البحرية

240,000.0005خاصارض503_صباح االحمد البحرية

49,693.5005خاصارض486_صباح االحمد البحرية

129,234.0005خاصارض714_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

49,693.5005خاصارض486_صباح االحمد البحرية

235,000.0005خاصارض524_صباح االحمد البحرية

245,000.0005خاصارض461_صباح االحمد البحرية

355,000.0005خاصارض652_صباح االحمد البحرية

355,000.0005خاصارض652_صباح االحمد البحرية

155,000.0005خاصارض495_صباح االحمد البحرية

340,000.0005خاصارض530_صباح االحمد البحرية

165,000.0005خاصارض608_صباح االحمد البحرية

104,980.0005خاصارض580_صباح االحمد البحرية

160,000.0005خاصارض550_صباح االحمد البحرية

160,000.0005خاصارض550_صباح االحمد البحرية

102,265.0005خاصارض565_صباح االحمد البحرية

49,693.5005خاصارض486_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

95,025.0005خاصارض525_صباح االحمد البحرية

49,693.5005خاصارض486_صباح االحمد البحرية

55,726.2505خاصارض545_صباح االحمد البحرية

104,075.0005خاصارض575_صباح االحمد البحرية

49,693.5005خاصارض486_صباح االحمد البحرية

250,000.0005خاصارض550_صباح االحمد البحرية

240,000.0005خاصارض550_صباح االحمد البحرية

245,000.0005خاصارض550_صباح االحمد البحرية

240,000.0005خاصارض461_صباح االحمد البحرية

163,000.0005خاصارض495_صباح االحمد البحرية

250,000.0005خاصارض529_صباح االحمد البحرية

160,000.0005خاصارض816_صباح االحمد البحرية

247,000.0005خاصارض489_صباح االحمد البحرية

280,000.0005خاصارض500_صباح االحمد البحرية

297,000.0005خاصارض490_صباح االحمد البحرية

168,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية



165,000.0005خاصارض492_صباح االحمد البحرية

320,000.0005خاصارض515_صباح االحمد البحرية

250,000.0005خاصارض562_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

49,693.5005خاصارض486_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

49,693.5005خاصارض486_صباح االحمد البحرية

91,767.0005خاصارض507_صباح االحمد البحرية

57,669.0005خاصارض564_صباح االحمد البحرية

250,000.0005خاصارض562_صباح االحمد البحرية

325,000.0005خاصارض525_صباح االحمد البحرية

200,000.0005خاصارض440_صباح االحمد البحرية

325,000.0005خاصارض525_صباح االحمد البحرية

205,000.0005خاصارض440_صباح االحمد البحرية

850,000.0005خاصارض4044_صباح االحمد البحرية

390,000.0005خاصارض714_صباح االحمد البحرية

390,000.0005خاصارض714_صباح االحمد البحرية

390,000.0005خاصارض714_صباح االحمد البحرية

390,000.0005خاصارض714_صباح االحمد البحرية

390,000.0005خاصارض714_صباح االحمد البحرية

390,000.0005خاصارض714_صباح االحمد البحرية

390,000.0005خاصارض714_صباح االحمد البحرية

390,000.0005خاصارض714_صباح االحمد البحرية

390,000.0005خاصارض714_صباح االحمد البحرية

390,000.0005خاصارض714_صباح االحمد البحرية

310,000.0005خاصارض474_صباح االحمد البحرية

210,000.0005خاصبيت640_صباح االحمد البحرية

34,500.0005تجاريمحل31.31_صباح االحمد البحرية

150,000.0005خاصبيت4600صباح االحمد السكنية

279,000.0005خاصبيت3600صباح االحمد السكنية

280,000.0005خاصبيت4600صباح االحمد السكنية

262,000.0005خاصبيت2600صباح االحمد السكنية

282,000.0005خاصبيت3600صباح االحمد السكنية

255,000.0005خاصبيت5600صباح االحمد السكنية

285,000.0005خاصبيت3600صباح االحمد السكنية

285,000.0005خاصبيت3600صباح االحمد السكنية

185,000.0005خاصبيت5400علي صباح السالم

283,500.0005خاصبيت8400علي صباح السالم

270,000.0005خاصبيت1400فهد االحمد

620,000.0005خاصبيت3600هدية

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

227,000.0006خاصبيت2297.68العيون

340,000.0006خاصبيت2600القصر

220,000.0006خاصبيت9400سعد العبدهللا

290,000.0006خاصبيت9400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

560,000.0001تجاريدكان37.8القبلة

500,000.0001خاصارض487.5السرة

375,000.0002خاصارض375الرميثية

1,150,000.0002خاصارض1000السالم

1,150,000.0002خاصارض1000السالم

450,000.0002خاصحوطة667سلوى

450,000.0002خاصحوطة667سلوى

450,000.0002خاصحوطة666سلوى

400,000.0003خاصبيت750العارضية

297,000.0003خاصبيت400عبدهللا المبارك

295,000.0003خاصبيت400عبدهللا المبارك

330,000.0004خاصارض400ابو فطيرة

385,000.0004خاصارض400ابو فطيرة

405,000.0004خاصارض400ابو فطيرة

377,500.0004خاصارض400الفنيطيس

327,500.0004خاصارض400الفنيطيس

337,500.0004خاصارض400الفنيطيس

370,000.0004خاصارض487.5الفنيطيس

370,000.0004خاصارض400الفنيطيس

117,000.0005خاصبيت400الوفرة

97,000.0005خاصارض400الوفرة

550,000.0005خاصارض1208صباح االحمد البحرية

550,000.0005خاصارض1203صباح االحمد البحرية

550,000.0005خاصارض1203صباح االحمد البحرية

297,000.0005خاصارض490صباح االحمد البحرية

250,000.0005خاصارض562صباح االحمد البحرية

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 
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