
مخازنحرفيمعارضالشريط الساحليتجارياستثماريخاصالمحافظة

19110000( 1 )العاصمة

251010000( 2 )حولي 

19200000( 3 )الفروانية 

10100030( 4 )مبارك الكبير 

222800000( 5 )االحمدي 

4000000( 6 )الجهراء 

2992220030المجموع

(ك. مليون د77.005.911/266)عقار بمبلغ وقدره  (299)العقار الخاص 

(ك. مليون د18.585.000/000 )عقار بمبلغ وقدره  (22)العقار اإلستثماري 

(ك. مليون د6.260.000/000)عقار بمبلغ وقدره  (2)العقار التجاري 

(ك. مليون د3.674.600/000)عقار بمبلغ وقدره  (3)العقار الحرفي 

هذا ولم يشهد  العقار المخازن او المعارض  أي تحرك لهذا االسبوع  

العقـود المسجلـة

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

2021/6/10حتى2021/6/6خالل الفترة من 



شريط ساحليحرفيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

100000( 1 )العاصمة

210000( 2 )حولي 

100000( 3 )الفروانية 

300000( 4 )مبارك الكبير 

800000( 5 )االحمدي 

000000( 6 )الجهراء 

1510000المجموع

(ك. مليون د4.283.500/000  )عقار بمبلغ وقدره  (15)العقار الخاص 

(ك. الف د780.000.000  )عقار بمبلغ وقدره  (1)العقار إستثماري 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

حرفيمخازنمعارضالشريط الساحليتجـــــاري استثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

1319010100000000العاصمـــة

162512100110000000حولــــــــــي

519120000000000الفروانية

310110000000030مبارك الكبير

194222680000000000االحمدي

44000000000000الجهـــــراء

23529920220210000030المجموع

(286)بينما االسبوع الماضي  (326)    يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

 .عقار (40)  حيث إرتفع المؤشر لألسبوع الحالى عن الماضي بواقع  

 (2)عقار للخاص ، أما بالنسبه األستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع (64)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد إرتفع المؤشر بواقع  

عقار  (0)وأما المخازن فقد استقر المؤشر بواقع  (2)أما العقارالتجاري فقد أرتفع المؤشر بواقع 

عقار (0)اما عقار المعارض فقد استقر المؤشر بواقع 

عقار (1)اما العقار الساحلي فقد إرتفع المؤشر بواقع 

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

"""لالسبوع الحالى مقارنة باالسبوع الماضى  """  

(2021/6/10الى 2021/6/6)الحالي االسبوع (2021/6/3الى 2021/5/30) االسبوع الماضي 



                                                                                                                                                                                                                                                               

مخازنتجــــــــــــارياستثمــــــــاريخــــــــــــــــــاص 

المؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحالىالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضيالمؤشرالحاليالماضي

0100000000العاصمـــة

1201000000حولــــــــــي

1100000000الفروانية

2300000000مبارك الكبير

11800000000األحمـــــدي

0000000000الجهـــــراء

151501000000المجموع
3002000

 (17 )بينما االسبوع الماضي (16)  يشير الجدول أعاله الى حركة  تداول العقار بمختلف انواعه فقد كان اجمالي العقارات المتداولة لالسبوع الحالي 

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

 عقار (1)عقار للخاص ، أما بالنسبه لألستثمارى فقد ارتفع المؤشر بواقع  (15)نالحظ بالنسبة للعقارالخاص فقد استقر المؤشر بواقع  

عقار(0)أما العقار التجارى فقد استقر 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  """  

(2021/6/10الى 2021/6/6)االسبوع الحالي (2021/6/3الى 2021/5/30)االسبوع الماضي 



المسايل

:-محافظة العاصمة

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع
1,150,000.0001خاصبيت31000الخالدية

1,750,000.0001خاصبيت11023الخالدية

485,000.0001خاصبيت5500الدسمة

750,000.0001خاصبيت2750الروضة

1,100,000.0001خاصبيت5750الروضة

827,287.7281خاصبيت61032السرة

1,275,000.0001خاصبيت51000السرة

855,000.0001خاصبيت6800السرة

3,500,000.0001تجاريدكان2560السرة

1,000,000.0001خاصبيت6750الشامية

مشاع779,240.0001خاصبيت7531,3الشامية

1,000,000.0001خاصبيت2750العديلية

899,610.1361خاصبيت3500الفيحاء

2,000,000.0001خاصبيت11000النزهة

1,550,000.0001إستثماريهدم11000بنيد القار

160,000.0001خاصشقة353,85_جابر األحمد السكنية

175,000.0001خاصشقة353,85_جابر األحمد السكنية

191,000.0001خاصشقة353,85 3جابر األحمد السكنية

مشاع192,000.0001خاصبناية3200شمال غرب الصليبيخات

488,850.0001خاصبيت1400شمال غرب الصليبيخات

192,000.0001خاصشقة349.161_شمال غرب الصليبيخات

:-محافظة حولي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

580,000.0002خاصبيت8750الجابرية

490,000.0002خاصبيت8697,5الجابرية

550,000.0002خاصبيت6375الرميثية  

مرسى مزاد284,000.0002خاصبيت4400الرميثية

625,000.0002خاصبيت4375الزهراء

430,000.0002خاصبيت8400الزهراء

430,000.0002خاصبيت8400الزهراء

1,600,000.0002إستثماريبناية106766السالمية

1,350,000.0002إستثماريبناية36863,5السالمية

550,000.0002خاصبيت65377السالمية

3,750,000.0002إستثماريعيادات طبية152776السالمية

367,000.0002خاصأرض7375السالم

750,000.0002خاصأرض7500السالم

750,000.0002خاصأرض7500السالم

485,000.0002خاصبيت4375السالم

1,100,000.0002خاصأرض41000الصديق

595,000.0002خاصبيت7375الصديق

434,526.8062خاصبيت6750بيان

888,210.0002خاصبيت2500حطين

900,000.0002إستثماريبناية149756حولي
784,000.0002إستثماريبناية174501حولي

1,167,000.0002إستثماريبناية63786بحولي

1,188,000.0002إستثماريبناية63735بحولي



مشاع103,200.0002خاصبيت9129,06حولي

40,000.0002إستثماريشقة43.29_حولي

59,000.0002إستثماريشقة62.32_حولي

110,000.0002إستثماريشقة100,654_حولي

مرسى مزاد2,760,000.0002تجاريمجمع92661حولي

مرسى مزاد370,000.0002خاصبيت5500سلوى
305,000.0002خاصبيت8375سلوى
425,000.0002خاصبيت12500سلوى
373,000.0002خاصبيت4415سلوى
748,236.9982خاصأرض1375مشرف

748,236.9982خاصأرض1375مشرف

600,000.0002خاصبيت5750مشرف

870,000.0002خاصبيت6750مشرف

:-محافظة الفروانية 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

380,000.0003خاصبيت6606األندلس

478,335.6003خاصبيت4500األندلس

312,000.0003خاصبيت1400الرحاب

365,000.0003خاصبيت3400الرحاب

340,000.0003خاصبيت6300العارضية

260,000.0003خاصبيت9300العارضية

360,145.0003خاصبيت5375العمرية
495,000.0003خاصبيت2600العمرية

190,000.0003خاصبيت2301الفردوس

مرسى مزاد177,000.0003خاصبيت7301الفردوس

2,350,000.0003إستثماريبناية751000الفروانية

41,000.0003إستثماريشقة70,87_الفروانية

400,000.0003خاصبيت3387خيطان

290,000.0003خاصبيت10300خيطان

280,000.0003خاصبيت10300خيطان

450,000.0003خاصبيت3385خيطان

مشاع230,000.0003خاصفيالتان متالصقتان3375خيطان

520,000.0003خاصبيت1750صباح الناصر

650,000.0003خاصبيت1750صباح الناصر

310,000.0003خاصبيت3400عبدهللا المبارك

295,000.0003خاصبيت6400غرب عبدهللا المبارك

:-محافظة مبارك الكبير 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

520,000.0004خاصبيت2400العدان

425,000.0004خاصأرض2400الفنيطيس

265,000.0004خاصبيت1400القرين

330,000.0004خاصبيت5400القصور
400,000.0004خاصأرض3400أبوفطيرة
630,000.0004خاصأرض2400أبوفطيرة

645,000.0004خاصأرض3500أبوفطيرة

480,000.0004خاصبيت6400أبوفطيرة

675,000.0004خاصبيت6400أبوفطيرة

318,000.0004خاصبيت9300صباح السالم

125,000.0004إستثماريشقة1109,818صباح السالم

1,158,200.0004حرفيأرض500_غرب أبوفطيرة الحرفية

1,358,200.0004حرفيبناية500_غرب أبوفطيرة الحرفية

1,158,200.0004حرفيبناية500_غرب أبوفطيرة الحرفية



:-محافظة األحمدي 

مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

48,000.0005إستثماريشقة60,19_التوسعة الشمالية بالفنطاس

45,000.0005إستثماريشقة60,19_التوسعة الشمالية بالفنطاس

45,000.0005إستثماريشقة60,19_التوسعة الشمالية بالفنطاس

138,000.0005خاصأرض2400الخيران السكنية

320,000.0005خاصبيت7400الرقة

310,000.0005خاصبيت4600الصباحية

مشاع110,000.0005خاصبيت3194,5الصباحية

300,000.0005خاصأرض2444العقيلة

340,000.0005خاصبيت2450العقيلة
290,000.0005خاصبيت2400العقيلة

420,000.0005خاصبيت1453العقيلة

800,000.0005إستثماريبناية34519الفحيحيل

1,050,000.0005إستثماريبناية25635الفنطاس

1,400,000.0005إستثماريبناية55699المنقف

174,502.0005خاصبيت1375المنقف

80,000.0005خاصفيال63116,74المنقف

101,000.0005إستثماريشقة1110,51المهبولة

82,000.0005إستثماريشقة3107المهبولة

175,000.0005خاصبيت5600الوفرة السكنية

180,000.0005خاصبيت2600الوفرة السكنية

150,000.0005خاصبيت3400الوفرة السكنية

210,000.0005خاصبيت5600الوفرة السكنية

مشاع132,000.0005خاصبيت6157.44جابر العلي السالم الصباح

260,000.0005خاصبيت7400جابر العلي السالم الصباح

225,000.0005خاصأرض470_صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصأرض562_صباح األحمد البحرية

325,000.0005خاصأرض525_صباح األحمد البحرية

325,000.0005خاصأرض525_صباح األحمد البحرية

320,000.0005خاصأرض505_صباح األحمد البحرية

320,000.0005خاصأرض505_صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصأرض499_صباح األحمد البحرية

345,000.0005خاصأرض546_صباح األحمد البحرية

222,000.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصأرض524_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصأرض524_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصأرض524_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصأرض532_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصأرض524_صباح األحمد البحرية

290,000.0005خاصأرض678_صباح األحمد البحرية

108,238.0005خاصأرض598_صباح األحمد البحرية

285,000.0005خاصأرض515_صباح األحمد البحرية

158,000.0005خاصأرض529_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصأرض470_صباح األحمد البحرية

99,912.0005خاصأرض552_صباح األحمد البحرية

91,948.0005خاصأرض508_صباح األحمد البحرية

102,084.0005خاصأرض564_صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصأرض487_صباح األحمد البحرية

82,898.0005خاصأرض458_صباح األحمد البحرية

87,604.0005خاصأرض484_صباح األحمد البحرية

81,450.0005خاصأرض450_صباح األحمد البحرية

83,620.0005خاصأرض460_صباح األحمد البحرية

83,260.0005خاصأرض460_صباح األحمد البحرية

91,948.0005خاصأرض508_صباح األحمد البحرية

101,541.0005خاصأرض561_صباح األحمد البحرية



87,604.0005خاصأرض484_صباح األحمد البحرية

83,260.0005خاصأرض460_صباح األحمد البحرية

122,175.0005خاصأرض675_صباح األحمد البحرية

132,311.0005خاصأرض731_صباح األحمد البحرية

91,948.0005خاصأرض508_صباح األحمد البحرية

300,000.0005خاصأرض740_صباح األحمد البحرية

83,260.0005خاصأرض460_صباح األحمد البحرية

108,057.0005خاصأرض597_صباح األحمد البحرية

102,084.0005خاصأرض564_صباح األحمد البحرية

87,604.0005خاصأرض484_صباح األحمد البحرية

91,948.0005خاصأرض508_صباح األحمد البحرية

83,260.0005خاصأرض460_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية

87,604.0005خاصأرض484_صباح األحمد البحرية

240,000.0005خاصأرض559_صباح األحمد البحرية

91,948.0005خاصأرض508_صباح األحمد البحرية

91,948.0005خاصأرض508_صباح األحمد البحرية

87,604.0005خاصأرض484_صباح األحمد البحرية

83,260.0005خاصأرض460_صباح األحمد البحرية

91,948.0005خاصأرض508_صباح األحمد البحرية

101,541.0005خاصأرض561_صباح األحمد البحرية

83,260.0005خاصأرض460_صباح األحمد البحرية

87,423.0005خاصأرض483_صباح األحمد البحرية

87,604.0005خاصأرض484_صباح األحمد البحرية

83,260.0005خاصأرض460_صباح األحمد البحرية

102,084.0005خاصأرض564_صباح األحمد البحرية

250,000.0005خاصأرض526_صباح األحمد البحرية

83,260.0005خاصأرض460_صباح األحمد البحرية

91,948.0005خاصأرض508_صباح األحمد البحرية

91,948.0005خاصأرض508_صباح األحمد البحرية

83,260.0005خاصأرض460_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية

81,450.0005خاصأرض450_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصأرض450_صباح األحمد البحرية

83,260.0005خاصأرض460_صباح األحمد البحرية

83,260.0005خاصأرض460_صباح األحمد البحرية

83,260.0005خاصأرض460_صباح األحمد البحرية

91,948.0005خاصأرض508_صباح األحمد البحرية

83,260.0005خاصأرض460_صباح األحمد البحرية

99,912.0005خاصأرض552_صباح األحمد البحرية

83,260.0005خاصأرض460_صباح األحمد البحرية

81,450.0005خاصأرض450_صباح األحمد البحرية

122,175.0005خاصأرض675_صباح األحمد البحرية

82,898.0005خاصأرض458_صباح األحمد البحرية

87,604.0005خاصأرض484_صباح األحمد البحرية

87,604.0005خاصأرض484_صباح األحمد البحرية

82,898.0005خاصأرض458_صباح األحمد البحرية

83,260.0005خاصأرض460_صباح األحمد البحرية

222,000.0005خاصأرض490_صباح األحمد البحرية

245,000.0005خاصأرض470_صباح األحمد البحرية

99,912.0005خاصأرض552_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصأرض532_صباح األحمد البحرية

132,311.0005خاصأرض731_صباح األحمد البحرية

49,182.2505خاصأرض481_صباح األحمد البحرية

55,112.7505خاصأرض539_صباح األحمد البحرية

53,681.2505خاصأرض525_صباح األحمد البحرية

49,182.2505خاصأرض481_صباح األحمد البحرية

53,170.0005خاصأرض520_صباح األحمد البحرية

52,965.5005خاصأرض518_صباح األحمد البحرية

102,084.0005خاصأرض564_صباح األحمد البحرية



49,182.2505خاصأرض481_صباح األحمد البحرية

49,386.7505خاصأرض483_صباح األحمد البحرية

53,681.2505خاصأرض525_صباح األحمد البحرية

55,112.7505خاصأرض539_صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصأرض489_صباح األحمد البحرية

53,681.2505خاصأرض525_صباح األحمد البحرية

52,352.0005خاصأرض512_صباح األحمد البحرية

102,084.0005خاصأرض564_صباح األحمد البحرية

52,352.0005خاصأرض512_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض489_صباح األحمد البحرية

53,681.2505خاصأرض525_صباح األحمد البحرية

49,182.2505خاصأرض481_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض489_صباح األحمد البحرية

59,816.2505خاصأرض585_صباح األحمد البحرية

49,080.0005خاصأرض480_صباح األحمد البحرية

49,080.0005خاصأرض480_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصأرض489_صباح األحمد البحرية

52,965.5005خاصأرض518_صباح األحمد البحرية

52,352.0005خاصأرض512_صباح األحمد البحرية

53,681.2505خاصأرض525_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية

49,182.2505خاصأرض481_صباح األحمد البحرية

55,215.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية

280,000.0005خاصأرض516_صباح األحمد البحرية

99,912.0005خاصأرض552_صباح األحمد البحرية

81,450.0005خاصأرض450_صباح األحمد البحرية

49,080.0005خاصأرض480_صباح األحمد البحرية

59,918.5005خاصأرض586_صباح األحمد البحرية

49,386.7505خاصأرض483_صباح األحمد البحرية

240,000.0005خاصأرض475_صباح األحمد البحرية

53,681.2505خاصأرض525_صباح األحمد البحرية

55,112.7505خاصأرض539_صباح األحمد البحرية

49,182.2505خاصأرض481_صباح األحمد البحرية

83,260.0005خاصأرض460_صباح األحمد البحرية

53,681.2505خاصأرض525_صباح األحمد البحرية

255,000.0005خاصأرض1198_صباح األحمد البحرية

345,000.0005خاصأرض544_صباح األحمد البحرية

345,000.0005خاصأرض544_صباح األحمد البحرية

225,000.0005خاصأرض440_صباح األحمد البحرية

81,450.0005خاصأرض450_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية

81,450.0005خاصأرض450_صباح األحمد البحرية

52,352.0005خاصأرض512_صباح األحمد البحرية

81,450.0005خاصأرض450_صباح األحمد البحرية

81,450.0005خاصأرض450_صباح األحمد البحرية

52,352.0005خاصأرض512_صباح األحمد البحرية

52,965.5005خاصأرض518_صباح األحمد البحرية

90,150.0005خاصأرض600_صباح األحمد البحرية

125,433.0005خاصأرض693_صباح األحمد البحرية

52,965.5005خاصأرض518_صباح األحمد البحرية

124,709.0005خاصأرض689_صباح األحمد البحرية

91,948.0005خاصأرض508_صباح األحمد البحرية

52,965.5005خاصأرض518_صباح األحمد البحرية

300,000.0005خاصأرض510_صباح األحمد البحرية

55,112.7505خاصأرض539_صباح األحمد البحرية

52,352.0005خاصأرض512_صباح األحمد البحرية

125,433.0005خاصأرض693_صباح األحمد البحرية

52,965.5005خاصأرض518_صباح األحمد البحرية

59,918.5005خاصأرض586_صباح األحمد البحرية

91,948.0005خاصأرض508_صباح األحمد البحرية



52,352.0005خاصأرض512_صباح األحمد البحرية

52,352.0005خاصأرض512_صباح األحمد البحرية

99,912.0005خاصأرض552_صباح األحمد البحرية

52,352.0005خاصأرض512_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصأرض489_صباح األحمد البحرية

132,311.0005خاصأرض731_صباح األحمد البحرية

91,948.0005خاصأرض508_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصأرض491_صباح األحمد البحرية

132,311.0005خاصأرض731_صباح األحمد البحرية

145,000.0005خاصأرض492_صباح األحمد البحرية

240,000.0005خاصأرض491_صباح األحمد البحرية

159,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية

199,000.0005خاصأرض478_صباح األحمد البحرية

199,000.0005خاصأرض478_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصأرض528_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض484_صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصأرض540_صباح األحمد البحرية

360,000.0005خاصأرض614_صباح األحمد البحرية

360,000.0005خاصأرض614_صباح األحمد البحرية

199,000.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية

199,000.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية

199,000.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية

199,000.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية

205,000.0005خاصأرض556_صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصأرض550_صباح األحمد البحرية

200,000.0005خاصأرض501_صباح األحمد البحرية

230,000.0005خاصأرض515_صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصأرض559_صباح األحمد البحرية

200,000.0005خاصأرض482_صباح األحمد البحرية

199,000.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية

360,000.0005خاصأرض594_صباح األحمد البحرية

360,000.0005خاصأرض594_صباح األحمد البحرية

235,000.0005خاصأرض478_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض509_صباح األحمد البحرية

260,000.0005خاصأرض479_صباح األحمد البحرية

322,500.0005خاصأرض1237_صباح األحمد البحرية

322,500.0005خاصأرض1237_صباح األحمد البحرية

220,000.0005خاصأرض509_صباح األحمد البحرية

240,000.0005خاصأرض519_صباح األحمد البحرية

140,000.0005خاصأرض488_صباح األحمد البحرية

199,000.0005خاصأرض478_صباح األحمد البحرية

800,000.0005خاصبيت1613_صباح األحمد البحرية

260,000.0005خاصبيت422_صباح األحمد البحرية

392,500.0005خاصبيت450_صباح األحمد البحرية

355,000.0005خاصبيت1404_صباح األحمد البحرية

مشاع88,375.0005خاصبيت تحت اإلنشاء250_صباح األحمد البحرية

300,000.0005خاصبيت هيكل أسود501_صباح األحمد البحرية

170,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية

277,000.0005خاصبيت4600صباح األحمد السكنية

290,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية

290,000.0005خاصبيت1600صباح األحمد السكنية

290,000.0005خاصبيت5600صباح األحمد السكنية

295,000.0005خاصبيت2600صباح األحمد السكنية

273,000.0005خاصبيت5600صباح األحمد السكنية

207,000.0005خاصبيت4400علي صباح السالم

280,000.0005خاصبيت3600هدية

:-محافظة الجهراء 



مالحظاتمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالقطعهالموقع

250,000.0006خاصبيت1400النسيم/الجهراء

295,000.0006خاصبيت3500النسيم/الجهراء

171,000.0006خاصبيت1300الواحة

295,000.0006خاصبيت7400سعد العبدهللا



مالحظهالمحافظةالثمننوع العقارالوصفالمساحةالموقع

360,000.0001خاصبيت400شمال غرب الصليبيخات

780,000.0002إستثماريةبناية679السالمية

374,000.0002خاصأرض375مشرف

374,000.0002خاصأرض375مشرف

250,000.0003خاصبيت357الرابية

400,000.0004خاصأرض417,5الفنيطيس

450,000.0004خاصأرض487,5الفنيطيس

350,000.0004خاصأرض400الفنيطيس

150,000.0005خاصأرض737صباح األحمد البحرية

263,000.0005خاصأرض479صباح األحمد البحرية

160,000.0005خاصأرض487صباح األحمد البحرية

215,000.0005خاصأرض481صباح األحمد البحرية

255,000.0005خاصأرض456صباح األحمد البحرية

145,000.0005خاصأرض492صباح األحمد البحرية

239,000.0005خاصبيت600صباح األحمد السكنية

298,500.0005خاصبيت400صباح األحمد السكنية

حصائية جدول الوكاالت العقاريةا
التي تم تداولها 
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