
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

11160000( 1 )العاصمة

14500000( 2 )حولي 

17300000( 3 )الفروانية 

10400010( 4 )مبارك الكبير 

229900000( 5 )االحمدي 

12000000( 6 )الجهراء 

2932260010المجموع

(ك.مليون د63.128.801/236)عقار بمبلغ وقدره  (293)العقار الخاص 

(ك.مليون د13.595.399/000)عقار بمبلغ وقدره  (22)العقار اإلستثماري 

(ك.مليون د4.300.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (6)العقار تجاري 

(ك.مليون د2.300.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (1)العقار حرفي  

العقـود المسجلـة

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

2021/4/1حتى2021/3/28خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
100000( 1 )العاصمة

500000( 2 )حولي 

200000( 3 )الفروانية 

000000( 4 )مبارك الكبير 

314000( 5 )االحمدي 

100000( 6 )الجهراء 

1214000المجموع

(ك.مليون د4.945.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (12)العقار الخاص 

(ك.مليون د1.060.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)العقار إستثماري 

(ك.مليون د7.920.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (4)العقار تجاري 

هذا ولم يشهد  العقار ا او  المخازن او الحرفي او الشريط الساحلي أي تحرك لهذا االسبوع  
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الوكاالت العقارية



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1711010600000000العاصمـــة

1814750000000000حولــــــــــي

717430000000000الفروانية

1510040000000001مبارك الكبير

229490000000000##االحمدي

512000000000000الجهـــــراء

29029315220600000001المجموع

(305)بينما االسبوع الماضي  (322)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (17)  حيث ارتفع    المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

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

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقر المؤشر بواقع  (6)أما العقارالتجاري فقد أرتفع المؤشر بواقع 

عقار (0)اما عقار المعارض فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار (0)اما العقار الساحلي فقد إستقر  المؤشر بواقع 

 (1)وأما العقار الحرفي فقد أرتفع  المؤشر بواقع 
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مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول العــــــقـود
"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(م 2021/4/1م الى 2021/3/28:من)االسبوع الحالي ((م 2021/3/25م الى 2021/3/21:من))االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 
المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1100000000العاصمـــة

3500000000حولــــــــــي

1200000000الفروانية

2000000000مبارك الكبير

11301040000األحمـــــدي

0100000000الجهـــــراء

181201040000المجموع
2402800

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

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

 عقار (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد أرتفع المؤشر بواقع  (6)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد إنخفض  المؤشر بواقع  

عقار( 4)أما العقار التجارى فقد أرتفع 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  """  

(م 2021/4/1م الى 2021/3/28من)االسبوع الحالي ((  م  2021/3/25م الى 2021/3/21من))االسبوع الماضي 



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
735,000.0001خاصبيت5375الروضة
600,000.0001خاصبيت3750السرة

800,000.0001خاصبيت4500الشامية
640,000.0001خاصأرض3400العديلية
700,000.0001خاصأرض3366.5العديلية
600,000.0001خاصأرض3375العديلية
1,100,000.0001خاصبيت71000الفيحاء
1,656,039.6001تجاريبناية9209القبلة
490,000.0001تجاريدكان237.8القبلة
525,625.0001تجاريدكان238.7القبلة
525,625.0001تجاريدكان238.7القبلة
525,625.0001تجاريدكان238.7القبلة
525,625.0001تجاريدكان238.7القبلة

2,300,000.0001إستثماريأرض600_المقوع الشرقي
725,000.0001خاصبيت2750المنصورية

450,000.0001خاصبيت7400جابر األحمد السكنية
290,000.0001خاصبيت5400جابر األحمد السكنية
390,000.0001خاصبيت1400شمال غرب صليبيخات

:-محافظة حولي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
540,000.0002خاصأرض8750الجابرية
650,000.0002خاصأرض51000الرميثية
600,000.0002خاصبيت11750الرميثية
565,000.0002خاصبيت9750الرميثية
مرسى مزاد480,000.0002خاصبيت4375الزهراء
460,000.0002خاصبيت8423الزهراء
1,840,624.0002إستثماريبناية37852.5السالمية
42,000.0002إستثماريشقة42.44_السالمية
1,850,000.0002إستثماريبناية81013.5الشعب 

115,000.0002إستثماريشقة101.12_الشعب البحري
تجميع أراضي3,180,000.0002خاصأرض43000الصديق

130,000.0002خاصبيت9300بيان
مشاع321,428.5502خاصبيت3321.4بيان
2,013,275.0002إستثماريبناية175722حولي
840,000.0002خاصبيت5750سلوى
395,000.0002خاصبيت1487.5سلوى
مشاع127,543.2702خاصبيت6375سلوى
479,000.0002خاصأرض2375مشرف
675,000.0002خاصبيت4750مشرف

:-محافظة الفروانية

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
490,000.0003خاصبيت10625األندلس
295,000.0003خاصبيت5500األندلس
375,000.0003خاصبيت2400الرابية



285,000.0003خاصبيت1400الرحاب
220,000.0003خاصبيت10300العارضية
222,065.6023خاصبيت9300العارضية
220,000.0003خاصبيت10300العارضية
300,000.0003خاصبيت5375العمرية
177,000.0003خاصبيت4301الفردوس
225,000.0003خاصبيت4301الفردوس
1,306,000.0003إستثماريبنابة54783الفروانية
2,330,000.0003إستثماريبناية78977.5الفروانية
607,591.1943خاصبيت71500+72الفروانية
67,000.0003إستثماريشقة81.44_الفروانية
500,000.0003خاصبيت2450إشبيلية

297,000.0003خاصبيت3500صباح الناصر
530,000.0003خاصبيت7500صباح الناصر
420,000.0003خاصبيت7630صباح الناصر

مرسى مزاد279,000.0003خاصبيت1400عبدهللا المبارك
290,000.0003خاصبيت5400غرب عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
مشاع58,333.3104خاصبيت266.666العدان
380,000.0004خاصبيت2400القرين
267,000.0004خاصبيت6400القرين
295,000.0004خاصبيت6400القرين
440,000.0004خاصأرض5400المسايل
460,000.0004خاصأرض2500المسايل
600,000.0004خاصأرض1500المسايل
520,000.0004خاصبيت1400أبوفطيرة
540,000.0004خاصبيت8375أبوفطيرة

129,000.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم
121,000.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم
128,500.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم
137,000.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم

2,300,000.0004حرفيقسيمة حرفية500_غرب أبوفطيرة الحرفية
345,000.0004خاصبيت3400مبارك الكبير

:-محافظة األحمدي

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
مشاع215,000.0005خاصبيت2255األحمدي
113,000.0005خاصأرض3400الخيران
120,000.0005خاصأرض2400الخيران

127,000.0005خاصأرض2400الخيران السكنية
148,000.0005خاصأرض2400الخيران السكنية
115,000.0005خاصأرض2400الخيران السكنية
165,000.0005خاصأرض3400الخيران السكنية

280,000.0005خاصبيت4400الرقة
270,000.0005خاصبيت2400الرقة

200,000.0005خاصبيت3377الصباحية
110,000.0005خاصبيت6278.92الظهر
150,000.0005خاصبيت3278.92الظهر
510,000.0005خاصبيت3417.5العقيلة

445,000.0005خاصبيت1600الفحيحيل
635,000.0005خاصبيت11000الفحيحيل
180,000.0005خاصبيت2328.09المنقف
320,000.0005خاصبيت4400المنقف
681,000.0005إستثماريبناية6478.5المهبولة
51,000.0005إستثماريشقة97.65_المهبولة



33,500.0005إستثماريشقة52.24_المهبولة
51,000.0005إستثماريشقة83.58_المهبولة
70,000.0005إستثماريشقة104.16أ/3المهبولة
34,000.0005إستثماريشقة460.76المهبولة
46,500.0005إستثماريشقة75.26_المهبولة
140,000.0005إستثماريشقة دوبليكس224.62_المهبولة

85,000.0005خاصأرض2400الوفرة السكنية
175,000.0005خاصبيت7600الوفرة السكنية
150,000.0005خاصبيت6600الوفرة السكنية

109,000.0005إستثماريشقة121.06_أبوحليفة
285,000.0005خاصبيت5400جابر األحمد السكنية

290,000.0005خاصبيت1393جابر العلي 
340,000.0005خاصأرض1688_صباح األحمد البحرية
240,000.0005خاصأرض643_صباح األحمد البحرية
370,000.0005خاصأرض1312_صباح األحمد البحرية
247,000.0005خاصأرض485_صباح األحمد البحرية
235,000.0005خاصأرض643_صباح األحمد البحرية
310,000.0005خاصأرض1529_صباح األحمد البحرية
140,000.0005خاصأرض528_صباح األحمد البحرية
215,000.0005خاصأرض960_صباح األحمد البحرية
139,000.0005خاصأرض528_صباح األحمد البحرية
86,518.0005خاصأرض478_صباح األحمد البحرية
86,518.0005خاصأرض478_صباح األحمد البحرية
89,957.0005خاصأرض497_صباح األحمد البحرية
89,957.0005خاصأرض497_صباح األحمد البحرية
92,129.0005خاصأرض509_صباح األحمد البحرية
88,871.0005خاصأرض491_صباح األحمد البحرية
92,129.0005خاصأرض509_صباح األحمد البحرية
86,518.0005خاصأرض478_صباح األحمد البحرية
49,898.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية
49,898.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية
79,640.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية
79,640.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية
110,591.0005خاصأرض611_صباح األحمد البحرية
88,690.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
51,125.0005خاصأرض500_صباح األحمد البحرية
85,432.0005خاصأرض472_صباح األحمد البحرية
51,022.7505خاصأرض499_صباح األحمد البحرية
79,640.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية
95,025.0005خاصأرض525_صباح األحمد البحرية
79,640.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية
87,242.0005خاصأرض482_صباح األحمد البحرية
49,898.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية
87,242.0005خاصأرض482_صباح األحمد البحرية
50,307.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية
91,405.0005خاصأرض505_صباح األحمد البحرية
92,129.0005خاصأرض509_صباح األحمد البحرية
49,898.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية
92,129.0005خاصأرض509_صباح األحمد البحرية
87,242.0005خاصأرض482_صباح األحمد البحرية
88,871.0005خاصأرض491_صباح األحمد البحرية
240,000.0005خاصأرض533_صباح األحمد البحرية
87,242.0005خاصأرض482_صباح األحمد البحرية
101,722.0005خاصأرض562_صباح األحمد البحرية
87,242.0005خاصأرض482_صباح األحمد البحرية
101,722.0005خاصأرض562_صباح األحمد البحرية
101,722.0005خاصأرض562_صباح األحمد البحرية
87,785.0005خاصأرض485_صباح األحمد البحرية
50,307.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية
51,125.0005خاصأرض500_صباح األحمد البحرية
86,518.0005خاصأرض478_صباح األحمد البحرية
88,147.0005خاصأرض487_صباح األحمد البحرية



85,613.0005خاصأرض473_صباح األحمد البحرية
89,957.0005خاصأرض497_صباح األحمد البحرية
87,242.0005خاصأرض482_صباح األحمد البحرية
49,898.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية
88,690.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
101,722.0005خاصأرض562_صباح األحمد البحرية
92,129.0005خاصأرض509_صباح األحمد البحرية
79,640.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية
240,000.0005خاصأرض650_صباح األحمد البحرية
195,000.0005خاصأرض465_صباح األحمد البحرية
97,640.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية
87,242.0005خاصأرض482_صباح األحمد البحرية
50,307.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية
160,000.0005خاصأرض715_صباح األحمد البحرية
86,699.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
101,722.0005خاصأرض562_صباح األحمد البحرية
87,242.0005خاصأرض482_صباح األحمد البحرية
79,640.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية
50,307.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية
93,215.0005خاصأرض515_صباح األحمد البحرية
89,414.0005خاصأرض494_صباح األحمد البحرية
49,898.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية
51,125.0005خاصأرض500_صباح األحمد البحرية
89,414.0005خاصأرض494_صباح األحمد البحرية
51,125.0005خاصأرض500_صباح األحمد البحرية
86,699.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
51,125.0005خاصأرض500_صباح األحمد البحرية
88,690.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
88,690.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
325,000.0005خاصأرض600_صباح األحمد البحرية
86,699.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
315,000.0005خاصأرض600_صباح األحمد البحرية
96,292.0005خاصأرض532_صباح األحمد البحرية
91,224.0005خاصأرض504_صباح األحمد البحرية
89,957.0005خاصأرض497_صباح األحمد البحرية
93,215.0005خاصأرض515_صباح األحمد البحرية
86,518.0005خاصأرض478_صباح األحمد البحرية
50,307.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية
86,518.0005خاصأرض478_صباح األحمد البحرية
51,125.0005خاصأرض500_صباح األحمد البحرية
89,595.0005خاصأرض495_صباح األحمد البحرية
88,690.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
88,871.0005خاصأرض491_صباح األحمد البحرية
89,414.0005خاصأرض494_صباح األحمد البحرية
86,699.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
51,125.0005خاصأرض500_صباح األحمد البحرية
49,898.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية
51,125.0005خاصأرض500_صباح األحمد البحرية
85,070.0005خاصأرض470_صباح األحمد البحرية
51,125.0005خاصأرض500_صباح األحمد البحرية
145,000.0005خاصأرض494_صباح األحمد البحرية
88,871.0005خاصأرض491_صباح األحمد البحرية
88,328.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية
89,957.0005خاصأرض497_صباح األحمد البحرية
51,125.0005خاصأرض500_صباح األحمد البحرية
235,000.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
88,690.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
88,871.0005خاصأرض491_صباح األحمد البحرية
88,690.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
85,070.0005خاصأرض470_صباح األحمد البحرية
79,640.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية
92,129.0005خاصأرض509_صباح األحمد البحرية



101,722.0005خاصأرض562_صباح األحمد البحرية
86,518.0005خاصأرض478_صباح األحمد البحرية
88,690.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية
79,640.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية
101,722.0005خاصأرض562_صباح األحمد البحرية
150,000.0005خاصأرض691_صباح األحمد البحرية
86,699.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
49,898.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية
95,568.0005خاصأرض528_صباح األحمد البحرية
210,000.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
143,000.0005خاصأرض494_صباح األحمد البحرية
89,414.0005خاصأرض494_صباح األحمد البحرية
87,242.0005خاصأرض482_صباح األحمد البحرية
94,844.0005خاصأرض524_صباح األحمد البحرية
79,640.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية
86,699.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
50,307.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية
49,898.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية
79,640.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية
77,468.0005خاصأرض428_صباح األحمد البحرية
95,025.0005خاصأرض525_صباح األحمد البحرية
86,518.0005خاصأرض478_صباح األحمد البحرية
79,640.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية
89,957.0005خاصأرض497_صباح األحمد البحرية
92,129.0005خاصأرض509_صباح األحمد البحرية
86,518.0005خاصأرض478_صباح األحمد البحرية
79,640.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية
138,000.0005خاصأرض495_صباح األحمد البحرية
91,405.0005خاصأرض505_صباح األحمد البحرية
94,120.0005خاصأرض520_صباح األحمد البحرية
86,699.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
101,722.0005خاصأرض562_صباح األحمد البحرية
50,307.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية
86,699.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
240,000.0005خاصأرض650_صباح األحمد البحرية
145,000.0005خاصأرض495_صباح األحمد البحرية
130,000.0005خاصأرض528_صباح األحمد البحرية
125,000.0005خاصأرض494_صباح األحمد البحرية
135,000.0005خاصأرض545_صباح األحمد البحرية
135,000.0005خاصأرض545_صباح األحمد البحرية
135,000.0005خاصأرض528_صباح األحمد البحرية
203,000.0005خاصأرض519_صباح األحمد البحرية
198,000.0005خاصأرض474_صباح األحمد البحرية
198,000.0005خاصأرض474_صباح األحمد البحرية
208,000.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
199,000.0005خاصأرض471_صباح األحمد البحرية
196,000.0005خاصأرض474_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصأرض462_صباح األحمد البحرية
212,000.0005خاصأرض555_صباح األحمد البحرية
225,000.0005خاصأرض643_صباح األحمد البحرية

210,000.0005خاصأرض555_صباح األحمد البحرية 
196,000.0005خاصأرض474_صباح األحمد البحرية
225,000.0005خاصأرض650_صباح األحمد البحرية
240,000.0005خاصأرض644_صباح األحمد البحرية
195,000.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصأرض474_صباح األحمد البحرية
203,000.0005خاصأرض519_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية
320,000.0005خاصأرض678_صباح األحمد البحرية
130,000.0005خاصأرض528_صباح األحمد البحرية
125,000.0005خاصأرض495_صباح األحمد البحرية
130,000.0005خاصأرض528_صباح األحمد البحرية



250,000.0005خاصأرض506_صباح األحمد البحرية
270,000.0005خاصأرض507_صباح األحمد البحرية
263,000.0005خاصأرض544_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض471_صباح األحمد البحرية
220,000.0005خاصأرض471_صباح األحمد البحرية
140,000.0005خاصأرض576_صباح األحمد البحرية
160,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية
150,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية
150,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية
298,000.0005خاصأرض678_صباح األحمد البحرية
150,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية
150,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية
150,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية
325,000.0005خاصأرض660_صباح األحمد البحرية
205,000.0005خاصأرض494_صباح األحمد البحرية
220,000.0005خاصأرض471_صباح األحمد البحرية
150,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية
125,000.0005خاصأرض494_صباح األحمد البحرية
245,000.0005خاصأرض600_صباح األحمد البحرية
125,000.0005خاصأرض495_صباح األحمد البحرية
255,000.0005خاصأرض505_صباح األحمد البحرية
342,000.0005خاصبيت465_صباح األحمد البحرية
402,000.0005خاصبيت450_صباح األحمد البحرية
270,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية
295,000.0005خاصبيت3600صباح األحمد السكنية
210,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية
180,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية
239,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية
290,000.0005خاصبيت2600صباح األحمد السكنية
79,640.0005خاصأرض440_صبح األحمد البحرية
110,000.0005خاصبيت5400علي صباح السالم

290,000.0005خاصبيت4400فهد األحمد
300,000.0005خاصبيت3600هدية

:-محافظة الجهراء

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
995,554.5606خاصبيت591000الجهراء
580,000.0006خاصبيت751000الجهراء
160,000.0006خاصبيت1297.68العيون
400,000.0006خاصبيت600ب 4القصر
410,000.0006خاصبيت600ب 4القصر
مرسى مزاد420,000.0006خاصبيت2600القصر

320,000.0006خاصبيت2400القيروان
140,000.0006خاصبيت2300الواحة

320,000.0006خاصبيت2400سعد العبدهللا
277,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا
285,000.0006خاصبيت3400سعد العبدهللا
290,000.0006خاصبيت4400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

1,060,000.0005إستثماريبناية500المهبولة

1,980,000.0005تجاريأرض1160صباح األحمد البحرية

1,980,000.0005تجاريأرض1650صباح األحمد البحرية

1,980,000.0005تجاريأرض1650صباح األحمد البحرية

1,980,000.0005تجاريأرض1650صباح األحمد البحرية

1,250,000.0001خاصبيت750عبدهللا السالم

850,000.0002خاصبيت600الرميثية

550,000.0002خاصبيت375السالم

740,000.0002خاصبيت750بيان

500,000.0002خاصبيت400حطين

830,000.0002خاصأرض750مشرف

310,000.0003خاصبيت500األندلس

320,000.0003خاصبيت500األندلس

135,000.0005خاصأرض400الخيران

180,000.0005خاصبيت600الوفرة السكنية

230,000.0005خاصأرض429صباح األحمد البحرية

300,000.0006خاصبيت400سعد العبدهللا

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 
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