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مؤشر أسعار األصول العقارية 

رقم 13

مؤشر أسعار األصول العقارية

1 التوجه العام لسوق العقار خالل الفصل الرابع من سنة 2012

األصول  أسعار  مؤشر 
ية ر لعقا ا

)%( التغير 
ف12-4/ 
ف12-3

ف12-4/ 
ف11-4

لي إلجما 0,00,9�ا

السكن 1,20,0-عقارات 

لشقق 0,6-0,3-ا

ملنازل 0,70,4ا

ت لفيال 5,6-4,6-ا

احلضرية 2,63,2األراضي 

التجارية 1,8-0,7-العقارات 

التجارية 2,2-0,9-احملالت 

تب ملكا 0,50,7ا

األصول  أسعار  مؤشر 
ية ر لعقا ا

)%( التغير 

ف12-4/
ف12-3

ف12-4/ 
ف11-4

لي إلجما 0,3-7,5�ا

السكن 1,90,2عقارات 

لشقق 2,01,0ا

ملنازل 9,9-0,5-ا

ت لفيال 5,76,2ا

احلضرية 1,8-24,2األراضي 

التجارية 14,90,1العقارات 

التجارية 0,2-16,0احملالت 

تب ملكا 5,53,0ا

از
ج

إي
ب

األسعار - خالل الفصل الرابع، استقرت أسعار األصول 
أسعار  انخفاض  يعكس  مما  آلخر،  فصل  من  العقارية 
العقارات السكنية والتجارية وارتفاع أسعار األراضي. 

بواقع  األسعار  هذه  تزايدت  سنوي،  أساس  وعلى 
ويشمل  السابق.  الفصل  خالل   %0,5 مقابل   %0,9
العقارات السكنية  التطور استقرارا في أسعار  هذا 
وانخفاضا  األراضي  أسعار  في   %3,2 بواقع  وارتفاعا 
بنسبة 1,8% في العقارات التجارية. ومت تسجيل أقوى 
فيما  وطنجة-تطوان،  الشرق  مناطق  في  االرتفاعات 
همت أكبر االنخفاضات جهات دكالة-عبدة وسوس-

ماسة-درعة.

حجم املعامالت  - تشير املعطيات احملصورة 35 يوما بعد 
نهاية الفصل الرابع من سنة 2012 إلى أن أسعار األمالك 
للمحافظة  الوطنية  بالوكالة  املسجلة  العقارية 
بنسبة  تزايدت  واخلرائطية  العقاري  واملسح  العقارية 
7,5% من فصل آلخر وبقيت شبه مستقرة على أساس 

سنوي، لتصل إلى 27.425.

العقارية 	  األصول  أسعار  استقرار 
أسعار  انخفاض  مع  آلخر،  فصل  من 
وارتفاع  والتجارية  السكنية  العقارات 

أثمان األراضي.

تزايد األسعار بنسبة 0,9% خالل الفصل 	 
أساس  على   ،2012 سنة  من  الرابع 

سنوي.

تنامي حجم املعامالت بنسبة 7,5% من 	 
فصل آلخر، فيما بقي شبه مستقر على 

أساس سنوي.
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2. التوجه العام حسب الفئات

املبيعات من الشقق

مؤشرات أسعار األصول العقارية، على أساس سنوي

عدد املعامالت

توزيع املعامالت العقارية حسب الفئات 

املساكن

الشقق من  املبيعات 
)%( التغير 

ف12-4/
ف12-3

ف12-4/ 
ف11-4

0,6-0,3-103,4مؤشر األسعار

9652,01,0 16عدد املعامالت

السكنية  العقارات  أسعار  تدنت  آلخر،  فصل  من 
التطور  هذا  ويشمل  الرابع،  الفصل  خالل   %1,2 بواقع 
انخفاضات بنسبة 0,3% و % 4,6 على التوالي في أسعار 
املنازل.  أسعار  في   %0,7 بواقع  ومنوا  والفيالت  الشقق 
بعد   %2,6 بنسبة  تزايدت  فقد  األراضي،  يخص  وفيما 
تراجع بنسبة 0,8% في الفصل السابق فيما تقلصت 
تدني  إثر  على   %0,7 بنسبة  التجارية  العقارات  أسعار 
السنة،  وخالل   .%0,9 بنسبة  التجارية  احملالت  أسعار 
ارتفعت أسعار املنازل واألراضي احلضرية واملكاتب بواقع 
أسعار  تدنت  بينما  التوالي  على  و%0,7  و%3,2   %0,4
و%5,6   %0,6 بواقع  التجارية  واحملالت  والفيالت  الشقق 

و%2,2.

وفي ما يخص عدد املعامالت، تزايد عدد املعامالت اخلاصة 
بالعقارات السكنية، من فصل إلى آخر، بحوالي %1,9 
ارتفاع عدد مبيعات الشقق  18.697 بفعل  إلى  ليصل 
والعقارات  األراضي  مبيعات  ارتفعت  كما  والفيالت. 
التوالي.  على  و%14,9   %24,2 بنسبة  وذلك  التجارية، 
 %1,8 بواقع  العدد  هذا  تقلص  سنوي،  أساس  وعلى 
بالنسبة  مستقر  شبه  بقي  فيما  لألراضي  بالنسبة 

للعقارات السكنية والتجارية. 

العقارات  تزال  ال  املعامالت،  ببنية  يتعلق  ما  وفي 
املبيعات  مجموع  من   %68 حوالي   تشكل  السكنية 
احلضرية،  األراضي  أما  الشقق.  هيمنة  مع  العقارية، 
ناهزت  فيما  املعامالت،  من   %25,2 حوالي  مثلت  فقد 

حصة العقارات التجارية %7.

مستقرة  شبه  الشقق  أسعار  بقيت  الشقق: 
فصلي،  أساس  على  التوالي،  على  الثالث  للفصل 
فيما عرفت انخفاضا سنويا بنسبة 0,6% بعد شبه 

استقرار في الفصل السابق. 

والذي  الشقق،  تخص  التي  املعامالت  حجم  وارتفع 
الفصل،  هذا  خالل  املعامالت  من   %62 حوالي  مثل 
سنة  من   %1 وبنسبة  آلخر  فصل  من   %2 بحوالي 
ألخرى، ليصل إلى 16.965 وحدة. وحسب املدن، سجل 
وطنجة  البيضاء  الدار  مبدن  املعامالت  من  عدد  أكبر 

ومراكش. 
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املبيعات من الفيالت

املبيعات من األراضي احلضرية

املبيعات من املنازل

العقار

األراضي من  املبيعات 
)%( التغير 

ف12-4/
ف12-3

ف12-4/ 
ف11-4

113,42,63,2مؤشر األسعار

1,8-91124,2 6عدد املعامالت

الفيالت من  املبيعات 
)%( التغير 

ف12-4/
ف12-3

ف12-4/ 
ف11-4

5,6-4,6-105,5مؤشر األسعار

4105,76,2عدد املعامالت

املنازل من  املبيعات 
)%( التغير 

ف12-4/
ف12-3

ف12-4/ 
ف11-4

104,40,70,4مؤشر األسعار

9,9-0,5-322 1عدد املعامالت

خالل   %0,7 بنسبة  املنازل  أسعار  تقلصت  املنازل: 
الفصل  خالل   %0,4 بنسبة  منو  بعد  الرابع،  الفصل 
األسعار  هذه  تزايدت  أخرى،  إلى  سنة  ومن  السابق. 
الفصل   خالل   مستقرة   بقيت  أن  بعد   %0,4 بنسبة 
السابق، ويشمل هذا التطور انخفاضات ملموسة في 
كل من مدن الدار البيضاء واجلديدة ومراكش ومكناس 

وارتفاعات مهمة مبدن وجدة وطنجة. 

أما عدد املعامالت اخلاصة باملنازل، التي متثل 4,8% من 
مجموع املبيعات، فقد بلغ 1.322، في انخفاض بنسبة 
0,5 مقارنة بالفصل السابق وحوالي 10% على أساس 

سنوي.

الفيالت: تقلصت أسعار الفيالت بنسبة 4,6% من فصل 
سجلت  املدن،  وحسب  سنة.  خالل   %5,6 وبنسبة  آلخر 
وانخفاضات  بالقنيطرة   %4,9 بنسبة  سنويا  ارتفاعا 
بلغت 7,6% و7,1% و3,6% بكل من الدار البيضاء ومكناس 

ومراكش. 

ومن جهة أخرى ارتفعت مبيعات الفيالت بواقع 5,7% من 
فصل آلخر وبنسبة 6,2% خالل سنة لتصل إلى 410 وحدة. 

األراضي احلضرية: سجلت أسعار األراضي احلضرية 
انخفاض  بعد  آلخر،  فصل  من   %2,6 بنسبة  ارتفاعا 
2012. وعلى  0,8% في الفصل الثالث من سنة  بواقع 
وتيرة  وهي   ،%3,2 بنسبة  تزايدت  فقد  سنوي،  أساس 

فاقت مثيلتها خالل الفصل السابق، وهي %2,1. 
 %25,2 حوالي  متثل  التي  احلضرية،  األراضي  وكانت 
مما ميثل  6.911 معاملة،  الوطنية، موضوع  السوق  من 
ارتفاعا بنسبة 24,2% من فصل آلخر وانخفاضا بنسبة 

1,8% كتغير سنوي. 
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)%( التغير 

ف12-4/
ف12-3

ف12-4/ 
ف11-4

109,80,50,7مؤشر األسعار

1725,53,0عدد املعامالت

التجارية احملالت  من  املبيعات 
)%( التغير 

ف12-4/
ف12-3

ف12-4/ 
ف11-4

2,2-0,9-109,8مؤشر األسعار

0,2-64516,0 1عدد املعامالت

املبيعات من احملالت التجارية

املبيعات من املكاتب

العقارات التجارية

3. توجه سوق العقار حسب املدن

تطور أسعار األصول العقارية حسب املدن

احملالت التجارية:  تدنت أسعار احملالت التجارية 
على   %2,2 وبواقع  آلخر  فصل  من   %0,9 بنسبة 

أساس سنوي.

أي  بيع،  1.645 عملية  بلغ  املعامالت فقد  أما عدد 
حوالي 6% من مجموع العقارات، في ارتفاع بنسبة 

16% من فصل آلخر واستقرار من سنة ألخرى. 

فقد  املكاتب،  بأسعار  يتعلق  ما  وفي  املكاتب:  
 %0,7 وبواقع  آلخر  فصل  من   %0,5 بنسبة  تزايدت 
على  االرتفاع  هذا  هم  وقد  سنوي.  أساس  على 

اخلصوص مدن القنيطرة والدارالبيضاء. 

وفي نفس الوقت، بلغ حجم املعامالت، التي مثلت 
1% من مجموع املبيعات، 172 وحدة خالل الفصل 
الرابع، أي ما يوازي ارتفاعا بنسبة 5,5% من فصل 

آلخر وبحوالي 3% خالل سنة.

األصول  أسعار  مؤشر  حتليل  أبرز   – األسعار 
وجود  الرابع  الفصل  خالل  املدن  حسب  العقارية 
عرفت  فقد  سنوي.  أساس  على  متباينة،  تطورات 
األسعار بكل من وجدة وطنجة ومراكش ارتفاعات 
بلغت 7,3% و2,6% و0,6% على التوالي. أما في املدن 
األخرى، فقد انخفضت األسعار بنسب بلغت %0,3 

بالرباط و2,3% بأكادير. 
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املؤشرفئة العقاراملدن
التغير )%(

ف12-4/ 
ف12-3

ف12-4/ 
ف11-4

أكادير

4,4-1,8-105,9شقق

3,00,0-114,0منازل

---فيالت

4,4-1,8-122,9أراضي حضرية

5,6-110,58,6محالت جتارية

---مكاتب

2,3-2,7-115,8اجملموع

الدار البيضاء

4,4-1,8-105,9شقق

3,00,0-114,0منازل

---فيالت

4,4-1,8-122,9أراضي حضرية

5,6-110,58,6محالت جتارية

---مكاتب

2,3-2,7-115,8اجملموع

اجلديدة

6,2-94,30,3شقق

6,2-6,4-106,7منازل

---فيالت

102,05,27,0أراضي حضرية

5,5-11,5-91,3محالت جتارية

---مكاتب

2,0-98,61,8اجملموع

فاس

2,3-2,3-117,2شقق

---منازل

---فيالت

1,50,4-101,5أراضي حضرية

0,8-113,56,9محالت جتارية

---مكاتب

0,4-1,1-110,7اجملموع

القنيطرة

101,60,40,5شقق

3,3-0,4-108,5منازل

128,212,04,9فيالت

1,9-3,8-132,1أراضي حضرية

0,2-1,9-116,8محالت جتارية

11,67,2-114,5مكاتب

1,2-0,9-116,9اجملموع

املؤشرفئة العقاراملدن
)%( التغير 

ف12-4/ 
ف12-3

ف12-4/ 
ف11-4

مراكش

0,2-2,8-90,1شقق

7,5-0,8-102,1منازل

3,9-7,6-98,4فيالت

124,16,35,0أراضي حضرية

1,9-109,811,2محالت جتارية

---مكاتب

1,50,6-99,6اجملموع

مكناس

0,6-112,70,3شقق

5,8-3,7-112,0منازل

7,1-116,710,0فيالت

---أراضي حضرية

0,65,1-114,9محالت جتارية

---مكاتب

0,6-114,60,3اجملموع

وجدة

9,4-106,01,5شقق

1,510,3-112,7منازل

---فيالت

120,82,14,9أراضي حضرية

11,3-7,0-120,1محالت جتارية

---مكاتب

2,27,3-116,7اجملموع

الرباط

0,61,0-112,2شقق

109,10,12,5منازل

---فيالت

1,3-114,24,3أراضي حضرية

4,9-4,5-1212,9محالت جتارية

---مكاتب

0,3-0,6-110,3اجملموع

طنجة

124,40,71,4شقق

125,01,65,1منازل

---فيالت

99,811,35,9أراضي حضرية

4,9-136,11,7محالت جتارية

---مكاتب

107,53,22,6اجملموع

)-( ال يتم حساب املؤشر في حالة عدم بلوغ احلد األدنى من عدد املعامالت.

التوزيع والتطور الفصلي للمبيعات حسب املدن وأكادير  فاس  مدن  باستثناء   – املعامالت  حجم 
 %7,5 بنسب  املعامالت  حجم  انخفض  حيث  ووجدة 
األخرى  املدن  شهدت  التوالي،  على  و%0,7  و%2,9 
ارتفاعات تراوحت ما بني 0,9% بالنسبة للجديدة و%3,7 
بالنسبة للرباط. ويبرز توزيع املعامالت العقارية حسب 
املدن أن حصتها بلغت  27,8% بالنسبة للدار البيضاء 

و15,2% بالنسبة لطنجة و14,6 مبراكش. 
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 بنك املغرب
 277، شارع محمد اخلامس -صندوق البريد 445 الرباط -املغرب

 الهاتف: )212( 5 37 70 66 45
الفاكس: )212( 5 37 20 67 68 

deri@bkam.ma
www.bkam.ma

 الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية
 ملتقى شارع موالي يوسف وشارع موالي احلسن األول، الرباط

 الهاتف: )212( 5 37 70 89 35 
الفاكس: )212( 5 37 70 58 85

www.ancfcc.gov.ma

MO 0015 2010 :االيداع القانوني

ورقة تقنية

العقارية  للمحافظة  الوطنية  والوكالة  املغرب  بنك  بني  بتعاون  العقارية  األصول  أسعار  مؤشرات  إعداد  مت 
الفصلية-  املؤشرات-  هذه  حساب  ويتم   . الوكالة  هذه  معطيات  من  انطالقا  واخلرائطية  العقاري  واملسح 
جتانس  عدم  مشكلة  جتاوز  من  متكن  التي  املتكرر  البيع  طريقة  وباستخدام  األساس-  كسنة   2006 سنة  باعتماد 
املعنية. الفترة  خالل  األقل  على  مرتني  بيعه  مت  الذي  العقار  إال  االعتبار  في  املؤشر  هذا  يأخذ  وال  العقارية.   األمالك 
واملدن  اجلهات  حسب  الوطني،  الصعيد  على  السكن  عقار  أسعار  تطور  تتبع  من  العقارية  األصول  أسعار  مؤشر  وميكن 
أسعار  وكذا  التجارية،  والعقارات  احلضرية  واألراضي  السكن  عقارات  وهي  الثالث،  الرئيسية  للفئات  بالنسبة  الكبرى 
)مسكن  واملنازل  أكثر(  أو  واحدة  غرفة  من  ويتكون  مشترك،  سكني  مبنى  في  يقع  )مسكن  الشقق  الستة:  الفئات 
)بقعة  احلضرية  واألراضي  حديقة(،  مع  منفرد  )مسكن  والفيالت  أكثر(،  أو  واحد  طابق  من  ويتكون  حديقة،  دون  منفرد، 
للعمل(. )مكان  واملكاتب  معني(  اقتصادي  لنشاط  مخصص  )فضاء  التجارية  واحملالت  احلضري(،  اجملال  داخل   أرضية 
وجتدر اإلشارة إلى أنه يتم حساب هذه املؤشرات على أساس املعطيات احملصورة 35 يوما بعد انقضاء الفصل قيد الدراسة، مما يقضي 
بضرورة حتيني املعطيات التاريخية، وهو أمر قد يكون مهما بالنظر إلى الفارق الزمني بني تاريخ إجناز املعامالت وتسجيلها و/أو إدراج 
املمتلكات التي مت بيعها على األقل مرتني خالل الفصل املعني. وبالرغم من كون هذه املقاربة تتبع منهجية صارمة، إال أنها تتطلب 
 وضع حد أدنى من املعامالت من أجل حسابها، مما قد ينتج عنه عدم إعداد مؤشرات خاصة ببعض املدن واجلهات و/أو بعض الفصول.
وميكن اإلطالع على الوثيقة املرجعية التي تستعرض املنهجية املتبعة في إعداد مؤشر أسعار األصول العقارية على املوقع 

اإللكتروني لكل من بنك املغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية.

4. التوجه اجلهوي لسوق العقار

املؤشرفئة العقاراجلهات
التغير )%(

ف12-4/ 
ف12-3

ف12-4/ 
ف11-4

الشاوية-ورديغة

5,4-4,0-107,9مساكن

0,63,9-105,4أراضي حضرية

5,614,0-129,2عقارات جتارية

2,00,2-106,6اجملموع

دكالة-عبدة

6,3-97,70,3مساكن

122,85,37,0أراضي حضرية

3,2-18,9-98,6عقارات جتارية

2,1-104,31,8اجملموع

فاس-بوملان

2,3-2,3-110,5مساكن

1,50,5-101,6أراضي حضرية

0,8-111,25,0عقارات جتارية

0,4-1,1-105,4اجملموع

الغرب الشراردة-
بن حسن

105,00,40,5مساكن

1,9-3,8-121,0أراضي حضرية

11,7-20,7-104,6عقارات جتارية

0,2-0,9-107,9اجملموع

الدار البيضاء 
الكبرى

1,1-104,90,1مساكن

123,311,67,6أراضي حضرية

4,5-4,0-104,9عقارات جتارية

0,7-106,20,7اجملموع

كلميم-سمارة

4,10,1-108,0مساكن

---أراضي حضرية

---عقارات جتارية

4,10,1-108,0اجملموع

العيون-بوجدور-
الساقية احلمراء

6,70,0-111,4مساكن

104,23,21,2أراضي حضرية

---عقارات جتارية

4,70,2-110,0اجملموع

مكناس-تافياللت

0,6-110,90,3مساكن

119,62,31,5أراضي حضرية

124,40,90,0عقارات جتارية

0,6-110,90,3اجملموع

املؤشرفئة العقاراجلهات
التغير )%(

ف12-4/ 
ف12-3

ف12-4/ 
ف11-4

مراكش-تانسيفت 
-احلوز

0,2-2,8-94,4مساكن

122,05,45,0أراضي حضرية

1,9-105,79,3عقارات جتارية

1,50,6-98,4اجملموع

اجلهة الشرقية

1,610,4-110,7مساكن

117,32,15,0أراضي حضرية

10,4-10,1-107,5عقارات جتارية

114,40,57,1اجملموع

وادي الذهب-الكويرة

1,10,2-104,7مساكن

---أراضي حضرية

---عقارات جتارية

1,10,2-104,7اجملموع

الرباط-سال-زمور- زعير

0,61,0-114,7مساكن

1,3-119,64,3أراضي حضرية

5,0-4,5-102,9عقارات جتارية

0,3-0,6-114,0اجملموع

سوس ماسة درعة

0,6-3,9-107,6مساكن

4,4-1,9-118,7أراضي حضرية

7,6-110,17,7عقارات جتارية

2,3-2,7-111,4اجملموع

تادلة-أزيالل

7,5-3,4-107,6مساكن

2,55,4-111,6أراضي حضرية

---عقارات جتارية

1,3-2,8-109,1اجملموع

طنجة-تطوان

115,60,71,4مساكن

106,511,45,9أراضي حضرية

5,0-110,81,7عقارات جتارية

109,04,32,7اجملموع

تازة-احلسيمة-تاونات

3,1-9,7-109,9مساكن

5,52,1-119,4أراضي حضرية

122,39,015,6عقارات جتارية

7,50,0-115,2اجملموع
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 	 ،2012 في   %1 بنسبة  العقار  أسعار  منو 
في  املسجلة  تلك  من  أقل  وتيرة  وهي 

السنة املاضية )%2,2(.
 	 %7,8 بنسبة  املعامالت  حجم  ارتفاع 

مقارنة بسنة 2011، ليصل إلى 250 110  
وحدة في 2012

األصول  أسعار  مؤشر 
ية  ر لعقا ا

أسعار  مؤشر 
العقارية  األصول 

 2012 في 

مقارنة  التغير 
 2011 بسنة 

)%(
لي إلجما 107,81,0�ا

السكن 105,90,2عقارات 

لشقق 103,50,4ا

ملنازل 103,80,7ا

ت لفيال 109,70,1ا

احلضرية 111,72,6األراضي 

التجارية 110,81,0العقارات 

التجارية 110,80,2احملالت 

تب ملكا 110,85,2ا

املعامالت املعامالت عدد  عدد 
2012 في 

مقارنة  التغير 
 2011 بسنة 

)%(
لي إلجما 2507,8 110�ا

السكن 0928,7 76عقارات 

لشقق 8659,7 68ا

ملنازل 4,4-558 5ا

ت لفيال 66916,6 1ا

احلضرية 6265,5 26األراضي 

التجارية 5327,0 7العقارات 

التجارية 7207,6 6احملالت 

تب ملكا 8122,4ا

التطور السنوي ملؤشر أسعار األصول العقارية

مؤشر أسعار األصول العقارية 

 2010 سنة  في   %1,4 بنسبة  منوها  بعد   - األسعار 
وبنسبة 2,2% في 2011، بلغ منو أسعار األصول العقارية  
شبه  إلى  باألساس  التباطؤ  هذا  ويعزى   .2012 في   %1
استقرار أسعار عقارات السكن، مقابل ارتفاعها بنسبة 

2,4% في 2011.

العقارات  مبيعات  سجلت   - املعامالت  حجم 
املسجلة في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 
في   %7,8 بنسبة  منوا   واخلرائطية  العقاري  واملسح 
عدد  بلغ  وبالتالي،   .2011 في   %14,8 مقابل   2012
املعامالت 250 110 عملية، ليعكس بشكل رئيسي 
واألراضي   %8,7 بنسبة  السكن  منو مبيعات عقارات 

احلضرية بنسبة %5,5.

السكن  عقارات  تزال  ال  املعامالت،  لبنية  وبالنسبة 
متثل قرابة 69% من مجموع هذه املبيعات، مع هيمنة 
الشقق. أما األراضي احلضرية، فتمثل حوالي 24% من 
إال  التجارية  العقارات  ال تشكل  في حني  املعامالت، 

حوالي 7% منها.

 

التطور السنوي لعدد املعامالت العقارية 
املسجلة
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2012 مجموع  شمل تراجع أسعار العقار في سنة   
الفئات، باستثناء عقارات السكن التي ظلت مستقرة 
أما   .2011 في   %2,4 بنسبة  ارتفاعها  بعد  تقريبا، 
فقد  والتجارية،  احلضرية  األراضي  ألسعار  بالنسبة 

سجلت ارتفاعات بلغت على التوالي 2,6% و%1.

معاملة،   76  092 السكن  عقارات  مبيعات  وبلغت 
الفارطة،  بالسنة  مقارنة   %8,7 بنسبة  مرتفعة 
لتعكس على اخلصوص منو مبيعات الشقق والفيالت 
تراجع  مقابل  و%16,6،   %9,7 بنسبة  التوالي  على 
عدد  أيضا  وارتفع   .%4,4 بنسبة  املنازل  مبيعات 
إلى  لتصل   ،%5,5 بنسبة  احلضرية  األراضي  مبيعات 
املتعلقة  للمعامالت  بالنسبة  أما  معاملة.   26  626
بالعقارات التجارية، البالغ عددها 7532 معاملة، فقد 
احملالت  ارتفاع مبيعات  نتيجة   %7 بواقع  منوا  سجلت 

التجارية بنسبة 7,6% واملكاتب بنسبة %2,4.

وحسب املدن، سجلت أسعار العقار تطورات متباينة 
من  كل  في  تراجع  سجل  حيث  ألخرى،  سنة  من 
 %1,7 بواقع  التوالي  على  وطنجة  وأكادير  مراكش 
و1,6% و0,7%، مقابل ارتفاع في املدن األخرى تراوحت 

بني 1,2% في اجلديدة و 10,9% في القنيطرة.

 %0,5 وعلى الصعيد اجلهوي، تراوحت االرتفاعات بني 
في اجلهة الشرقية و4% في جهة الشاوية –ورديغة، 
مقابل تسجيل انخفاضات خاصة في جهة دكالة-

في  وسوس-ماسة-درعة،  ومكناس-تافياللت  عبدة، 
حني لم تشهد اجلهات األخرى تغييرات كبرى.

منو أسعاراألمالك العقارية حسب الفئات الكبرى

التطور السنوي لعدد املبيعات من العقارات 
حسب الفئات

التطور السنوي لألسعار حسب املدن

التطور السنوي لألسعار حسب اجلهات

 بنك املغرب
277، شارع محمد اخلامس -صندوق البريد 445 الرباط -املغرب

الهاتف:
   45 66 70 37 5 )212(

الفاكس:
68 67 20 37 5 )212(

deri@bkam.ma
www.bkam.ma

 الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية
 ملتقى شارع موالي يوسف وشارع موالي احلسن األول، الرباط

الهاتف:
)212( 5 37 70 89 35

الفاكس:
)212( 5 37 70 58 58

www.ancfcc.gov.ma
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