
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

11100000( 1 )العاصمة

201420000( 2 )حولي 

12200000( 3 )الفروانية 

16200000( 4 )مبارك الكبير 

20700000( 5 )االحمدي 

8100000( 6 )الجهراء 

872720000المجموع

(ك. مليون د82.144.464/259 )عقار بمبلغ وقدره  (87)العقار الخاص 

(ك. مليون د39.419.433/540 )عقار بمبلغ وقدره  (27)العقار االستثماري 

(ك. مليون د2.696.313/577)عقار بمبلغ وقدره  (2)عقار التجاري 

هذا ولم يشهد  عقارالشريط الساحلي والحرفي او  المخازن اوالمعارض أي تحرك لهذا االسبوع

العقـود المسجلـة

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

2021/7/29حتى 2021/7/25خالل الفترة من 



شريط ساحليمشاتلصناعيتجارياستثماريخاصالمحافظة

000000( 1 )العاصمة

110000( 2 )حولي 

100000( 3 )الفروانية 

400000( 4 )مبارك الكبير 

1600000( 5 )االحمدي 

200000( 6 )الجهراء 

2410000المجموع

(ك.  مليون د6.710.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (24)العقار الخاص 

(ك. مليون د1.300.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (1)عقار استثماري 

هذا ولم يشهد عقار األستثماري او التجاري او الصناعي اوالمخازن او الحرفي او الشريط الساحلي أي تحرك لهذا االسبوع
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الوكاالت العقارية



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

2411012000000000العاصمـــة

17206140200000000حولــــــــــي

1312720000000010الفروانية

1316220010000000مبارك الكبير

157201170000000000االحمدي

108110000000000الجهـــــراء

2348727272210000010المجموع

(265)بينما االسبوع الماضي  (116)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (149)  حيث إنخفض المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

 (27)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد استقرالمؤشر بواقع (147)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد إنخفض المؤشر بواقع  

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

عقار (0)اما عقار المعارض فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار (1)اما العقار الساحلي فقد انخفض المؤشر بواقع 

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

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  
(2021/7/29الى 2021/7/25:من )الحالي االسبوع (2021/7/15الى 2021/7/11: من )االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

صناعيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0000000000العاصمـــة

1101000000حولــــــــــي

4100000000الفروانية

1400000000مبارك الكبير

91600000010األحمـــــدي

0200000000الجهـــــراء

152401000010المجموع
4802000

 (15)بينما االسبوع الماضي (25)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (10)حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

 عقار (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع  (9)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقدارتفع المؤشر بواقع  

عقار(0)أما العقار التجارى فقد استقر العقار بواقع

عقار (0)اما الصناعي فقد استقرالمؤشر بواقع 

عقار (1)اما المشاتل فقد انخفض المؤشر بواقع 
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مشتل

مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول الوكاالت العقارية

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  
(2021/7/29الى 2021/7/25)االسبوع الحالي (2021/7/15الى 2021/7/11)االسبوع الماضي 



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

700,000.0001خاصبيت3325الدسمة

585,000.0001خاصبيت4379الدسمة

600,000.0001خاصبيت3750الدعية

مرسى مزاد198,000.0001خاصبيت4357.5الدوحة

825,000.0001خاصبيت5750الروضة

3,000,000.0001خاصبيت62000السرة

1,350,000.0001خاصبيت1750النزهة

120,000.0001إستثماريشقة 124.33_بنيد القار

400,000.0001خاصبيت5400جابر األحمد السكنية

170,000.0001خاصشقه349.161_جابر األحمد السكنية

820,608.7601خاصبيت5487.5كيفان

318,500.2491خاصبيت1250كيفان

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

1,030,000.0002خاصبيت10877الجابريه

60,000.0002إستثماريشقة 70.8_الجابريه

67,000.0002استثماريشقه101.55_الجابريه

543,000.0002خاصبيت10375الرميثية

500,000.0002خاصبيت3750الرميثية

620,000.0002خاصبيت1375الزهراء

740,000.0002خاصبيت1400الزهراء

1,425,000.0002إستثماريارض791077السالمية

1,900,000.0002إستثماريارض31072السالمية

1,600,000.0002إستثماريارض3894السالمية

مشاع103,333.5402استثماريبنايه 12459السالمية

1,600,000.0002إستثماريبنايه 146705السالمية  

1,300,000.0002إستثماريبنايه 541أ84السالمية

1,200,000.0002إستثماريبنايه 541أ84السالمية

125,000.0002إستثماريبنايه 79750السالمية

45,000.0002إستثماريشقه45.43_السالمية

50,000.0002إستثماريشقه45.43_السالمية

420,000.0002خاصارض3405.9السالم

2,200,000.0002خاصارض12000السالم

1,100,000.0002خاصارض11000السالم

1,120,000.0002خاصارض11000السالم

1,100,000.0002خاصارض11000السالم

900,000.0002خاصبيت1750السالم

1,300,000.0002خاصبيت21000الشعب

125,000.0002إستثماريشقه111.26_الشعب

812,880.0002خاصبيت3446الشهداء

480,000.0002خاصبيت1380.75الشهداء

580,000.0002خاصبيت4400الشهداء

675,000.0002خاصبيت1562.5الصديق

675,000.0002خاصبيت1562.5الصديق

450,000.0002خاصبيت5540بيان

335,000.0002خاصبيت12300بيان



مشاع428,850.0002إستثماريبنايه 118216.075حولي

مشاع489,090.0002تجاريمجمع4147.155حولي

2,207,223.5772تجاريمجمع135529حولي

780,000.0002خاصبيت111091سلوى

:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

432,000.0003خاصبيت4500األندلس

290,000.0003خاصبيت3357الرابية

428,850.0003خاصبيت3400الرحاب

58,000.0003استثماريشقه62.49_الرقعي

420,000.0003خاصبيت5450العمرية

مشاع25,553.0003خاصبيت133.4411الفردوس

186,000.0003خاصبيت7301الفردوس

234,500.0003خاصبيت5301الفردوس

مرسى مزاد1,012,500.0003إستثماريبنايه 21034جليب الشيوخ

280,000.0003خاصبيت14400جليب الشيوخ

540,000.0003خاصبيت3750خيطان

400,000.0003خاصبيت1750صباح الناصر

358,000.0003خاصبيت6400عبدهللا المبارك

301,000.0003خاصبيت5400غرب عبد هللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

325,000.0004خاصارض7400ابوفطيره

360,000.0004خاصارض8400الفنيطيس

220,000.0004خاصارض8400الفنيطيس

470,000.0004خاصارض3375الفنيطيس

560,000.0004خاصارض8400الفنيطيس

290,000.0004خاصبيت4375الفنيطيس

280,000.0004خاصبيت6400القصور

470,000.0004خاصارض4400المسايل

330,000.0004خاصارض8400أبوفطيرة

330,000.0004خاصارض4375أبوفطيرة

345,000.0004خاصارض2400أبوفطيرة

620,000.0004خاصبيت11780أبوفطيرة

23,850,000.0004استثماريبنايه 17200صباح السالم

215,000.0004خاصبيت9300.125صباح السالم

245,000.0004خاصبيت300.125أ9صباح السالم

325,000.0004خاصبيت10417صباح السالم

مشاع280,000.0004خاصبيت2130.05صباح السالم

123,000.0004إستثماريشقة 108.925_صباح السالم

:-محافظة االحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

45,000.0005إستثماريشقة 60.19_التوسعة الشمالية بالفنطاس

181,000.0005إستثماريشقة دوبليكس235.23_التوسعة الشمالية بالفنطاس

250,000.0005خاصبيت6400الرقة

300,000.0005خاصبيت7400الرقة

مشاع355,000.0005خاصبيت2384.09الرقة

350,000.0005خاصبيت1600الصباحية



مشاع210,000.0005خاصبيت2378.5الصباحية

380,000.0005خاصبيت4604الصباحية

270,000.0005خاصبيت3375الصباحية

170,000.0005خاصبيت3278الظهر

200,000.0005خاصبيت2278.92الظهر

207,000.0005خاصبيت6278.92الظهر

230,000.0005خاصبيت5278.91الظهر

500,000.0005خاصارض4500العقيلة

300,000.0005خاصبيت2478العقيلة

1,550,000.0005إستثماريبنايه 55898المنقف

43,750.0005إستثماريشقة 460.76المهبوله

82,000.0005إستثماريشقة 2104.48المهبوله

37,000.0005استثماريشقه62.07أ2المهبوله

38,000.0005إستثماريشقه52.335_المهبوله

107,000.0005خاصارض4400الوفرة السكنية

112,000.0005خاصارض3400الوفرة السكنية

230,000.0005خاصبيت1600الوفرة السكنية

76,176.7505خاصارض507_صباح االحمد البحريه

240,000.0005خاصارض557_صباح االحمد البحريه

240,000.0005خاصارض557_صباح االحمد البحريه

285,000.0005خاصارض534_صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507_صباح االحمد البحريه

270,000.0005خاصارض600_صباح االحمد البحريه

245,000.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

255,000.0005خاصارض604_صباح االحمد البحريه

240,000.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

240,000.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

160,000.0005خاصارض491_صباح االحمد البحريه

230,000.0005خاصارض534_صباح االحمد البحريه

240,000.0005خاصارض540_صباح االحمد البحريه

180,000.0005خاصارض613_صباح االحمد البحريه

240,000.0005خاصارض540صباح االحمد البحريه

500,000.0005خاصارض714_صباح األحمد البحريه

500,000.0005خاصارض714_صباح األحمد البحريه

240,000.0005خاصارض564_صباح األحمد البحريه

163,000.0005خاصارض492_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض484_صباح األحمد البحريه

275,000.0005خاصارض480_صباح األحمد البحريه

175,000.0005خاصارض492 _صباح األحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

225,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

225,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض525_صباح األحمد البحريه

165,000.0005خاصارض492_صباح األحمد البحريه

165,000.0005خاصارض492_صباح األحمد البحريه

170,000.0005خاصارض492_صباح األحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

225,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

300,000.0005خاصارض460_صباح األحمد البحريه

160,000.0005خاصارض525_صباح األحمد البحريه

285,000.0005خاصارض525_صباح األحمد البحريه

240,000.0005خاصارض564_صباح األحمد البحريه

295,000.0005خاصارض505_صباح األحمد البحريه

160,000.0005خاصارض486_صباح األحمد البحريه

155,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحريه

235,000.0005خاصارض553_صباح األحمد البحريه

235,000.0005خاصارض553_صباح األحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض465_صباح األحمد البحريه



230,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

250,000.0005خاصارض556_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

280,000.0005خاصارض643_صباح األحمد البحريه

333,000.0005خاصارض1406_صباح األحمد البحريه

300,000.0005خاصارض505_صباح األحمد البحريه

265,000.0005خاصارض483_صباح األحمد البحريه

270,000.0005خاصارض553_صباح األحمد البحريه

195,000.0005خاصارض474_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض465_صباح األحمد البحريه

360,000.0005خاصارض619_صباح األحمد البحريه

360,000.0005خاصارض1202_صباح األحمد البحريه

245,000.0005خاصارض540_صباح األحمد البحريه

165,000.0005خاصارض540_صباح األحمد البحريه

160,000.0005خاصارض540_صباح األحمد البحريه

165,000.0005خاصارض540_صباح األحمد البحريه

235,000.0005خاصارض454_صباح األحمد البحريه

165,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحريه

190,000.0005خاصارض492_صباح األحمد البحريه

295,000.0005خاصارض555_صباح األحمد البحريه

155,000.0005خاصارض500_صباح األحمد البحريه

155,000.0005خاصارض486_صباح األحمد البحريه

155,000.0005خاصارض486_صباح األحمد البحريه

155,000.0005خاصارض486_صباح األحمد البحريه

155,000.0005خاصارض486_صباح األحمد البحريه

155,000.0005خاصارض486_صباح األحمد البحريه

284,000.0005خاصارض525_صباح األحمد البحريه

235,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

320,000.0005خاصارض491_صباح األحمد البحريه

225,000.0005خاصارض465_صباح األحمد البحريه

155,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحريه

81,450.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

97,921.0005خاصارض541_صباح األحمد البحريه

81,450.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

93,034.0005خاصارض514_صباح األحمد البحريه

81,450.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

81,450.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

97,740.0005خاصارض540_صباح األحمد البحريه

81,450.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

81,450.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

100,274.0005خاصارض554_صباح األحمد البحريه

92,310.0005خاصارض510_صباح األحمد البحريه

81,450.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

97,740.0005خاصارض540_صباح األحمد البحريه

81,450.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

81,450.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

97,740.0005خاصارض540_صباح األحمد البحريه

97,740.0005خاصارض540_صباح األحمد البحريه

94,120.0005خاصارض520_صباح األحمد البحريه



230,000.0005خاصارض508_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض508_صباح األحمد البحريه

350,000.0005خاصارض880_صباح األحمد البحريه

240,000.0005خاصارض483_صباح األحمد البحريه

160,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحريه

255,000.0005خاصارض526_صباح األحمد البحريه

160,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحريه

155,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحريه

155,000.0005خاصارض488_صباح األحمد البحريه

160,000.0005خاصارض539_صباح األحمد البحريه

160,000.0005خاصارض540_صباح األحمد البحريه

265,000.0005خاصارض473_صباح األحمد البحريه

230,000.0005خاصارض534_صباح األحمد البحريه

160,000.0005خاصارض539_صباح األحمد البحريه

210,000.0005خاصارض608_صباح األحمد البحريه

160,000.0005خاصارض539_صباح األحمد البحريه

160,000.0005خاصارض539_صباح األحمد البحريه

160,000.0005خاصارض539_صباح األحمد البحريه

165,000.0005خاصارض539_صباح األحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507_صباح األحمد البحريه

235,000.0005خاصارض483_صباح األحمد البحريه

225,000.0005خاصارض483_صباح األحمد البحريه

225,000.0005خاصارض483_صباح األحمد البحريه

315,000.0005خاصارض731_صباح األحمد البحريه

345,000.0005خاصارض531_صباح األحمد البحريه

345,000.0005خاصارض531_صباح األحمد البحريه

355,000.0005خاصارض566_صباح األحمد البحريه

355,000.0005خاصارض566_صباح األحمد البحريه

169,000.0005خاصارض492_صباح األحمد البحريه

280,000.0005خاصارض577_صباح األحمد البحريه

220,000.0005خاصارض525_صباح األحمد البحريه

315,000.0005خاصارض731_صباح األحمد البحريه

310,000.0005خاصارض731_صباح األحمد البحريه

165,000.0005خاصارض492_صباح األحمد البحريه

235,000.0005خاصارض465_صباح األحمد البحريه

245,000.0005خاصارض561_صباح األحمد البحريه

245,000.0005خاصارض561_صباح األحمد البحريه

302,000.0005خاصارض490_صباح األحمد البحريه                                                                     

225,000.0005خاصارض529_صباح األحمد البحريه

245,000.0005خاصارض561_صباح األحمد البحريه

250,000.0005خاصارض525_صباح األحمد البحريه

245,000.0005خاصارض561_صباح األحمد البحريه

240,000.0005خاصارض564_صباح األحمد البحريه

295,000.0005خاصارض531_صباح األحمد البحريه

240,000.0005خاصارض540_صباح األحمد البحريه

240,000.0005خاصارض536_صباح األحمد البحريه

240,000.0005خاصارض564_صباح األحمد البحريه

240,000.0005خاصارض540_صباح األحمد البحريه

240,000.0005خاصارض564_صباح األحمد البحريه



225,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

225,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

160,000.0005خاصارض518_صباح األحمد البحريه

240,000.0005خاصارض564_صباح األحمد البحريه

155,000.0005خاصارض518_صباح األحمد البحريه

155,000.0005خاصارض518_صباح األحمد البحريه

155,000.0005خاصارض518_صباح األحمد البحريه

265,000.0005خاصارض484_صباح األحمد البحريه

155,000.0005خاصارض518_صباح األحمد البحريه

240,000.0005خاصارض540_صباح األحمد البحريه

160,000.0005خاصارض492_صباح األحمد البحريه

165,000.0005خاصارض640_صباح األحمد البحريه

260,000.0005خاصارض450_صباح األحمد البحريه

76,026.5005خاصارض506_صباح األحمد البحريه

260,000.0005خاصبيت640_صباح األحمد البحريه

426,620.0005خاصبيت431_صباح األحمد البحريه

420,000.0005خاصبيت520_صباح األحمد البحريه

300,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية

250,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية

320,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية

351,080.0005خاصبيت3600هدية

450,000.0005خاصبيت2750هدية

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

2,250,000.0006إستثماريبنايه 46758.25+45الجهراء

550,000.0006خاصبيت1400القيروان

350,000.0006خاصبيت1400النعيم

300,000.0006خاصبيت3400النعيم

167,000.0006خاصبيت4300الواحة

195,000.0006خاصبيت2300الواحة

315,000.0006خاصبيت3400سعد العبدهللا

295,000.0006خاصبيت4400سعد العبدهللا

280,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

600,000.0002خاصبيت618الجابريه

1,300,000.0002استثماريبنايه537حولي

300,000.0003خاصبيت500صباح الناصر

450,000.0004خاصارض500ابوفطيره

400,000.0004خاصارض400الفنيطيس

400,000.0004خاصارض400الفنيطيس

400,000.0004خاصارض400الفنيطيس

320,000.0005خاصارض1200صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507صباح االحمد البحريه

220,000.0005خاصارض507صباح االحمد البحريه

240,000.0006خاصبيت297.68العيون

300,000.0006خاصبيت400القيروان

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 

2021يوليو 29-يوليو25



                                  

                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                               


