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218 شقة سكنية 
322 مليون درهم 

193 شقة سكنية
360 مليون درهم

211 شقة تجارية 
166 مليون درهم

145 شقة سكنية
42 مليون درهم

101 شقة سكنية
63 مليون درهم

95 شقة سكنية
57 مليون درهم

94 شقة سكنية
182 مليون درهم

61 شقة سكنية
63 مليون درهم

55 شقة تجارية 
52 مليون درهم

45 شقة تجارية 
29 مليون درهم

• البيانات من دائرة األرايض واألمالك
 يف ديب خالل شهري يناير وفرباير 2019

445 شقة سكنية 
413 مليون درهم 

230 شقة سكنية 
210 ماليني درهم

269 شقة سكنية 
676 مليون درهم

219 شقة سكنية 
459 مليون درهم

183 شقة سكنية 
704 ماليني درهم

164 شقة سكنية 
204 ماليني درهم

134 شقة سكنية 
84 مليون درهم

130 شقة سكنية 
331 مليون درهم

101 شقة سكنية 
52 مليون درهم

96 شقة سكنية 
47 مليون درهم

 البيانات من دائرة األرايض واألمالك 
يف ديب خالل شهري يناير وفرباير 2019

غرافيك: حسام الحوراين

2009
22.4 مليار درهم مبيعات العقارات الجاهزة 
89.6 مليار درهم مبيعات عقارات الخريطة

2010
27.6 مليار درهم مبيعات العقارات الجاهزة 
29.2 مليار درهم مبيعات عقارات الخريطة

2011
30 مليار درهم مبيعات العقارات الجاهزة 

5.5 مليارات درهم مبيعات عقارات الخريطة

2012
31.2 مليار درهم مبيعات العقارات الجاهزة 
8.6 مليارات درهم مبيعات عقارات الخريطة

2013
50.1 مليار درهم 

مبيعات العقارات الجاهزة 

23.5 مليار درهم 
مبيعات عقارات الخريطة

2016
17.8 مليار درهم 

مبيعات العقارات الجاهزة 

22.5 مليار درهم 
مبيعات عقارات الخريطة 

2017
18.5 مليار درهم 

مبيعات العقارات الجاهزة

29.4 مليار درهم 
مبيعات عقارات الخريطة 

2018
13.4 مليار درهم 

مبيعات العقارات الجاهزة

19.8 مليار درهم 
مبيعات عقارات الخريطة 

 2019
( يناير وفرباير)

مبيعات  درهـــم  مليـــارا 
العقارات الجاهزة

3.8 مليارات درهم 
مبيعات عقارات الخريطة

2014
40.7 مليار درهم 
مبيعات العقارات الجاهزة 

22.8 مليار درهم 
مبيعات عقارات الخريطة

2015
23.9 مليار درهم مبيعات العقارات الجاهزة 

23.9 مليار درهم مبيعات عقارات الخريطة زة
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