
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

13100000( 1 )العاصمة

9600000( 2 )حولي 

18210000( 3 )الفروانية 

35500000( 4 )مبارك الكبير 

187400000( 5 )االحمدي 

7000000( 6 )الجهراء 

2691810000المجموع

(ك. مليون د69.885.167/370 )عقار بمبلغ وقدره  (269)العقار الخاص 

(ك. مليون د48.090.676/235 )عقار بمبلغ وقدره  (18)العقار االستثماري 

(ك. مليون د2.400.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)عقار التجاري 

هذا ولم يشهد  عقار  المخازن اوالمعارض أي تحرك لهذا االسبوع

العقـود المسجلـة

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

2021/7/8حتى2021/7/4خالل الفترة من 



شريط ساحليمشاتلصناعيتجارياستثماريخاصالمحافظة

011000( 1 )العاصمة

200000( 2 )حولي 

200000( 3 )الفروانية 

100000( 4 )مبارك الكبير 

6002320( 5 )االحمدي 

100000( 6 )الجهراء 

12112320المجموع

(ك. مليون د5.358.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (12)العقار الخاص 

(ك. مليون د1.225.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)العقار االستثماري 

(ك. مليون د2.800.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (1)العقار التجاري 

(ك. مليون د25.145.102/205 )عقار بمبلغ وقدره  (23)العقار الصناعي 

(ك. مليون د1.907.580/000 )عقار بمبلغ وقدره  (2)عقار المشاتل 

.هذا ولم يشهد عقار المخازن او الحرفي او الشريط الساحلي أي تحرك لهذا االسبوع  
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الوكاالت العقارية



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1413111000000000العاصمـــة

159261020000000حولــــــــــي

418122100000000الفروانية

2135650000000010مبارك الكبير

821871040000000000االحمدي

77000000000000الجهـــــراء

14326920184120000010المجموع

(170)بينما االسبوع الماضي  (288)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (118)  حيث إرتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

 (2)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد انخفض المؤشر بواقع (126)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد إرتفع المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد ااستقر المؤشر بواقع  (3)أما العقارالتجاري فقد انخفض المؤشر بواقع 

عقار (0)اما عقار المعارض فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار (2)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  """  
(2021/7/8الى 2021/7/4:من )الحالي االسبوع (2021/7/1الى 2021/6/27:من )االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

صناعيتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

2001010000العاصمـــة

2200000000حولــــــــــي

0200000000الفروانية

1100000000مبارك الكبير

66000002302األحمـــــدي

0100000000الجهـــــراء

1112010102302المجموع
24022046

 (11)بينما االسبوع الماضي (39)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (28)حيث ارتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع 

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

عقار(1)أما العقار التجارى فقد ارتفع العقار بواقع

عقار (23 )اما الصناعي فقد ارتفع المؤشر بواقع 

عقار   (2 )اما المشاتل فقد استقر المؤشر بواقع 
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مشتل

مؤشــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــداول الوكاالت العقارية

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  
(2021/7/8الى 2021/7/4)االسبوع الحالي (2021/7/1الى 2021/6/27)االسبوع الماضي 



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

415,000.0001خاصبيت4380الدسمة

745,000.0001خاصبيت2400الدعية

840,000.0001خاصبيت61040السرة

500,000.0001خاصبيت31000العديلية

960,000.0001خاصبيت4750القادسية

مشاع400,000.0001خاصبيت4375اليرموك

200,000.0001إستثماريشقة1220بنيد القار

180,000.0001خاصشقة349.161_جابر األحمد السكنية

180,000.0001خاصبيت3353.85شمال غرب صليبيخات

187,000.0001خاصشقة353.85_شمال غرب صليبيخات

1,050,000.0001خاصبيت2750عبدهللا السالم

مشاع1,625,000.0001خاصبيت1915.416عبدهللا السالم

550,000.0001خاصأرض1750غرناطة

550,000.0001خاصبيت4427.5قرطبة

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

530,000.0002خاصأرض3500الرميثية

400,000.0002خاصأرض3500الرميثية

2,200,000.0002إستثماريبناية51068السالمية

2,200,000.0002إستثماريبناية51000السالمية

95,676.2352إستثماريشقة90.46_السالمية

510,000.0002خاصبيت5400السالم

745,000.0002خاصأرض3400الشعب

507,500.0002خاصأرض3500الصديق

507,500.0002خاصأرض3500الصديق

مشاع200,000.0002خاصأرض2187.5بيان  

656,250.0002خاصبيت6656.25بيان

215,000.0002خاصبيت5375بيان

1,200,000.0002إستثماريبناية140518حولي

1,250,000.0002إستثماريبناية195550حولي

48,000.0002إستثماريشقة73.457_حولي

:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

مشاع238,269.2203خاصبيت9319.11األندلس

2,400,000.0003تجاريدكاكين1564الرقعي

259,000.0003خاصبيت8300العارضية

380,000.0003خاصبيت4600العارضية

مشاع143,319.0003خاصبيت4199.98العمرية

420,000.0003خاصبيت5450العمرية

191,000.0003خاصبيت7301الفردوس

235,000.0003خاصبيت7301الفردوس

295,000.0003خاصبيت4301الفردوس



مشاع142,500.0003خاصبيت8225.75الفردوس

1,370,000.0003إستثماريبناية18750الفروانية

55,000.0003إستثماريشقة75.39_الفروانية

514,605.0003خاصبيت1440إشبيلية

460,000.0003خاصبيت5600خيطان

مشاع77,205.9003خاصبيت5102.94خيطان

230,000.0003خاصبيت10300خيطان

265,000.0003خاصبيت10300خيطان

218,000.0003خاصبيت10300خيطان

295,000.0003خاصبيت5400غرب عبدهللا المبارك

349,000.0003خاصبيت6400غرب عبدهللا المبارك

498,490.0003خاصبيت3400غرب عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

380,000.0004خاصأرض1400الفنيطيس

420,000.0004خاصأرض8400الفنيطيس

390,000.0004خاصأرض1400الفنيطيس

470,000.0004خاصأرض3500الفنيطيس

380,000.0004خاصأرض3500الفنيطيس

380,000.0004خاصأرض3500الفنيطيس

513,000.0004خاصبيت8400الفنيطيس

310,000.0004خاصبيت2400القرين

مشاع238,000.0004خاصبيت6340القصور

355,000.0004خاصأرض4400المسايل

345,000.0004خاصأرض4400المسايل

360,000.0004خاصأرض4400المسايل

365,000.0004خاصأرض4400المسايل

345,000.0004خاصأرض4400المسايل

345,000.0004خاصأرض4400المسايل

495,000.0004خاصأرض4437.5المسايل

470,000.0004خاصأرض4400المسايل

470,000.0004خاصأرض4400المسايل

365,000.0004خاصأرض4400المسايل

380,000.0004خاصأرض2400المسايل

510,000.0004خاصأرض4450المسايل

355,000.0004خاصأرض4400المسايل

345,000.0004خاصأرض4400المسايل

355,000.0004خاصأرض4400المسايل

355,000.0004خاصأرض4400المسايل

355,000.0004خاصأرض4400المسايل

355,000.0004خاصأرض4400المسايل

520,000.0004خاصبيت5400المسايل

1,350,000.0004خاصأرض61074المسيلة

415,000.0004خاصأرض1400أبوفطيرة

645,000.0004خاصبيت3375أبوفطيرة

23,000,000.0004إستثماريأرض23253.4صباح السالم

15,900,000.0004إستثماريبناية14800صباح السالم

360,000.0004خاصبيت7395صباح السالم

مشاع209,531.2504خاصبيت11261.92صباح السالم

415,000.0004خاصبيت11300.125صباح السالم

117,000.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم

131,000.0004إستثماريشقة1109.818صباح السالم

100,000.0004إستثماريشقة1103.85صباح السالم

350,000.0004خاصبيت8400مبارك الكبير



:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

145,000.0005خاصارض2400الخيران

115,000.0005خاصأرض2400الخيران

125,000.0005خاصأرض3400الخيران

295,000.0005خاصبيت3600الخيران

170,000.0005خاصارض2400الخيران السكنية

149,000.0005خاصأرض7400الخيران السكنية

155,000.0005خاصأرض7400الخيران السكنية

129,000.0005خاصأرض3400الخيران السكنية

235,000.0005خاصبيت3400الرقة

860,000.0005خاصبيت21003الصباحية

مشاع8,750.0005خاصبيت316.406الصباحية

522,000.0005خاصأرض2600العقيلة

360,000.0005خاصبيت112600الفحيحيل

330,000.0005خاصبيت2600الفحيحيل

115,000.0005إستثماريشقة134.92_الفنطاس

310,000.0005خاصبيت1375المنقف

36,000.0005إستثماريشقة62.5_المهبولة

40,000.0005إستثماريشقة58.87_المهبولة

130,000.0005خاصبيت2400الوفرة السكنية

290,000.0005خاصبيت43600أبوحليفة

33,000.0005إستثماريشقة42.25_أبوحليفة

109,324.0005خاصارض604_صباح االحمد البحرية

85,975.0005خاصارض475_صباح االحمد البحرية

85,975.0005خاصارض475_صباح االحمد البحرية

85,975.0005خاصارض475_صباح االحمد البحرية

122,175.0005خاصارض675_صباح االحمد البحرية

116,564.0005خاصارض644_صباح االحمد البحرية

110,410.0005خاصارض610_صباح االحمد البحرية

110,410.0005خاصارض610_صباح االحمد البحرية

110,410.0005خاصارض610_صباح االحمد البحرية

108,600.0005خاصارض600_صباح االحمد البحرية

110,410.0005خاصارض610_صباح االحمد البحرية

116,564.0005خاصارض644_صباح االحمد البحرية

81,450.0005خاصارض450_صباح االحمد البحرية

124,890.0005خاصارض690_صباح االحمد البحرية

116,564.0005خاصارض644_صباح االحمد البحرية

112,175.0005خاصارض675_صباح االحمد البحرية

108,600.0005خاصارض600_صباح االحمد البحرية

225,000.0005خاصارض525_صباح االحمد البحرية

250,000.0005خاصارض515_صباح االحمد البحرية

235,000.0005خاصارض553_صباح االحمد البحرية

225,000.0005خاصارض525_صباح االحمد البحرية

480,000.0005خاصبيت505_صباح االحمد البحرية

240,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية

240,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية

240,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية

255,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصأرض534_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصأرض534_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصأرض534_صباح األحمد البحرية

168,000.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية

257,000.0005خاصأرض461_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصأرض534_صباح األحمد البحرية

245,000.0005خاصأرض552_صباح األحمد البحرية

155,000.0005خاصأرض528_صباح األحمد البحرية



230,000.0005خاصأرض534_صباح األحمد البحرية

270,000.0005خاصأرض494_صباح األحمد البحرية

157,000.0005خاصأرض486_صباح األحمد البحرية

157,000.0005خاصأرض486_صباح األحمد البحرية

157,000.0005خاصأرض486_صباح األحمد البحرية

155,000.0005خاصأرض486_صباح األحمد البحرية

157,000.0005خاصأرض486_صباح األحمد البحرية

157,000.0005خاصأرض486_صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية

157,000.0005خاصأرض486_صباح األحمد البحرية

157,000.0005خاصأرض486_صباح األحمد البحرية

155,000.0005خاصأرض486_صباح األحمد البحرية

155,000.0005خاصأرض486_صباح األحمد البحرية

157,000.0005خاصأرض486_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية

233,000.0005خاصأرض470_صباح األحمد البحرية

260,000.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية

260,000.0005خاصأرض484_صباح األحمد البحرية

245,000.0005خاصأرض529_صباح األحمد البحرية

187,000.0005خاصأرض640_صباح األحمد البحرية

245,000.0005خاصأرض529_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية

255,000.0005خاصأرض559_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية

175,000.0005خاصأرض545_صباح األحمد البحرية

250,000.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية

240,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصأرض534_صباح األحمد البحرية

240,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية

245,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية

240,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصأرض532_صباح األحمد البحرية

240,000.0005خاصأرض534_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية

268,000.0005خاصأرض456_صباح األحمد البحرية

250,000.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية

240,000.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية

240,000.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية

175,000.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصأرض450_صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصأرض450_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصأرض525_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصأرض545_صباح األحمد البحرية

168,000.0005خاصأرض714_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية

400,000.0005خاصأرض472_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصأرض534_صباح األحمد البحرية

153,000.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية

135,000.0005خاصأرض598_صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية

238,000.0005خاصأرض562_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض466_صباح األحمد البحرية

247,000.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض466_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض466_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض466_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض466_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض466_صباح األحمد البحرية

247,000.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية



220,000.0005خاصأرض466_صباح األحمد البحرية

250,000.0005خاصأرض561_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصأرض450_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصأرض529_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض466_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض466_صباح األحمد البحرية

245,000.0005خاصأرض561_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض466_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض466_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض466_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصأرض508_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض466_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصأرض529_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصأرض529_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصأرض480_صباح األحمد البحرية

165,000.0005خاصأرض532_صباح األحمد البحرية

240,000.0005خاصأرض557_صباح األحمد البحرية

245,000.0005خاصأرض559_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصأرض453_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصأرض508_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصأرض508_صباح األحمد البحرية

77,468.0005خاصأرض428_صباح األحمد البحرية

99,550.0005خاصأرض550_صباح األحمد البحرية

114,573.0005خاصأرض633_صباح األحمد البحرية

305,000.0005خاصأرض464_صباح األحمد البحرية

110,591.0005خاصأرض611_صباح األحمد البحرية

110,591.0005خاصأرض611_صباح األحمد البحرية

77,468.0005خاصأرض428_صباح األحمد البحرية

77,468.0005خاصأرض428_صباح األحمد البحرية

114,211.0005خاصأرض631_صباح األحمد البحرية

77,468.0005خاصأرض428_صباح األحمد البحرية

77,468.0005خاصأرض428_صباح األحمد البحرية

116,564.0005خاصأرض644_صباح األحمد البحرية

77,468.0005خاصأرض428_صباح األحمد البحرية

77,468.0005خاصأرض428_صباح األحمد البحرية

77,468.0005خاصأرض428_صباح األحمد البحرية

77,468.0005خاصأرض428_صباح األحمد البحرية

77,468.0005خاصأرض428_صباح األحمد البحرية

77,468.0005خاصأرض428_صباح األحمد البحرية

116,564.0005خاصأرض644_صباح األحمد البحرية

110,410.0005خاصأرض610_صباح األحمد البحرية

116,564.0005خاصأرض644_صباح األحمد البحرية

114,392.0005خاصأرض632_صباح األحمد البحرية

162,500.0005خاصأرض500_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصأرض508_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصأرض529_صباح األحمد البحرية

159,000.0005خاصأرض550_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصأرض478_صباح األحمد البحرية

162,500.0005خاصأرض500_صباح األحمد البحرية

162,500.0005خاصأرض500_صباح األحمد البحرية

420,000.0005خاصأرض1416_صباح األحمد البحرية

245,000.0005خاصأرض458_صباح األحمد البحرية

240,000.0005خاصأرض557_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصأرض484_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصأرض450_صباح األحمد البحرية

77,468.0005خاصأرض428_صباح األحمد البحرية

114,211.0005خاصأرض631_صباح األحمد البحرية

116,564.0005خاصأرض644_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصأرض508_صباح األحمد البحرية

77,468.0005خاصأرض428_صباح األحمد البحرية



230,000.0005خاصأرض484_صباح األحمد البحرية

77,468.0005خاصأرض428_صباح األحمد البحرية

110,410.0005خاصأرض610_صباح األحمد البحرية

116,564.0005خاصأرض644_صباح األحمد البحرية

122,175.0005خاصأرض675_صباح األحمد البحرية

122,175.0005خاصأرض675_صباح األحمد البحرية

85,975.0005خاصأرض475_صباح األحمد البحرية

110,410.0005خاصأرض610_صباح األحمد البحرية

110,410.0005خاصأرض610_صباح األحمد البحرية

110,410.0005خاصأرض610_صباح األحمد البحرية

110,410.0005خاصأرض610_صباح األحمد البحرية

مشاع185,000.0005خاصبيت241_صباح األحمد البحرية

295,000.0005خاصبيت2600صباح األحمد السكنية

290,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية

270,000.0005خاصبيت3600هدية

:-محافظة الجهراء 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

190,000.0006خاصبيت2297العيون

390,000.0006خاصبيت1400جابر األحمد السكنية

208,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

290,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

295,000.0006خاصبيت9400سعد العبدهللا

225,000.0006خاصبيت8400سعد العبدهللا

250,000.0006خاصبيت10400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

1,225,000.0001استثماريبيت عربي500الشرق

2,800,000.0001تجاريبناية360القبلة

500,000.0002خاصبيت1000الرميثية

388,000.0002خاصبيت300بيان

350,000.0003خاصبيت750العارضية

218,000.0003خاصبيت300خيطان

450,000.0004خاصارض417.5الفنيطيس

130,000.0005خاصارض400الخيران

157,000.0005خاصارض400الخيران

510,000.0005خاصبيت417العقيلة

285,000.0005خاصارض464صباح االحمد البحرية

1,100,000.0005خاصبيت5000صباح االحمد البحرية

1,100,000.0005خاصارض5000صباح االحمد البحرية

170,000.0006خاصبيت400النعيم

1,100,000.0005صناعيارض5000صباح االحمد البحرية

1,100,000.0005صناعيارض5000صباح االحمد البحرية

1,100,000.0005صناعيارض5000صباح االحمد البحرية

1,046,540.0005صناعيارض4757صباح االحمد البحرية

4,192,230.0005صناعيارض19056صباح االحمد البحرية

1,100,000.0005صناعيارض5000صباح االحمد البحرية

1,100,000.0005صناعيارض5000صباح االحمد البحرية

1,153,460.0005صناعيارض5243صباح االحمد البحرية

1,100,000.0005صناعيارض5000صباح االحمد البحرية

1,100,000.0005صناعيارض5000صباح االحمد البحرية

1,100,000.0005صناعيارض5000صباح االحمد البحرية

1,596,180.0005صناعيارض5000صباح االحمد البحرية

521,250.0005صناعيارض5000صباح االحمد البحرية

521,250.0005صناعيارض5000صباح االحمد البحرية

521,250.0005صناعيارض5000صباح االحمد البحرية

1,100,000.0005صناعيارض5000صباح االحمد البحرية

1,986,692.2505صناعيارض19057صباح االحمد البحرية

521,250.0005صناعيارض5000صباح االحمد البحرية

521,250.0005صناعيارض5000صباح االحمد البحرية

521,250.0005صناعيارض5000صباح االحمد البحرية

521,250.0005صناعيارض5000صباح االحمد البحرية

1,100,000.0005صناعيارض5000صباح االحمد البحرية

521,250.0005صناعيارض5000صباح االحمد البحرية

953,820.0005مشتلارض15897صباح االحمد البحرية

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 
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953,760.0005مشتلارض15896صباح االحمد البحرية


