
Prix d´une communication locale

إعالن بيع عن طريق الشباك المفتوح

مراكشالعمرانشركة

3878442405: الهاتف–نونبر، جليز مراكش 16شارع محمد الخامس، ساحة 

العمران مراكش فرع لمجموعة العمران-1862442405: الفاكس

جاريين فعلى األشخاص الراغبين في االقتناء ، االتصال بالمندوبين الت

اوةبشيشالـعمران مراكش أو الوكالة التجارية الجهويةللوكالة التجارية 

.بالعنوانين المذكورين في الجدول أعاله

، أنهاآسفي-مراكشالعمرانشركةتعلن

بقع وحتضع للبيــع عن طريق الشباك المفت

و أرضية لمرافق اقتصادية متنوعة ، كما ه

:مبين في الجدول أسفله 

اسفي-مراكشالعمران

: الهاتف–نونبر، جليز مراكش 16شارع محمد الخامس، ساحة  38 78 44 24 05

العمران مراكش فرع لمجموعة العمران-1862442405: الفاكس

بالمقر الرئيسي وقات المداومةأ

:اسفي للشركة و الوكالة التجارية 

:  من االثنين إلى الجمعة **

15:00إلى 10:00من 

بقع أرضية لمرافق اقتصادية 

متنوعة

-القديمة صويرية-آسفي

الوكاالت التجارية 

وضعية

المشروع

المساحة 

الطبوغرافية  

(²ب م) نوع البقع العمليات الموقع

الى من

الجهويةالوكالة التجارية *

العمران مراكش

شارع محمد -نونبر16ساحة 

الخامس  

مراكش  -كليز

3878442405: الهاتف

-الوكالة العمران اسفي*

اليوسفية

شارع محمد الخامس المدينة 

اسفي-الجديدة 

1827612405: الهاتف

جاهز للتسليم

الصكوك العقارية 

متوفرة

390 بقعة ارضية لبناء حضانة  الرمال الذهبية 

3الشطر 

صويرية

220القديمة بقعة ارضية لبناء مركز تجاري

497 333
مراكز بقع أرضية لبناء 

خدمات القرب/تجارية

الناظوربرج 

آسفي

285 1بقعة أرضية لبناء فرن حمام 

271 2بقعة أرضية لبناء فرن حمام 

318 3بقعة أرضية لبناء فرن حمام 

جاهز للتسليم 100 ية بقعة أرضية  لبناء صيدلية ليل اموني

جاهز للتسليم

الصكوك العقارية 

متوفرة

740 بقعة أرضية لبناء مركز تجاري

200أكوز بقعة أرضية لبناء فرن

400 بقعة أرضية لبناء حمام

1388 بقعة ارضية لبناء سوق مدي الحي المح

11840 بقعة أرضية لبناء مدرسة

الجهويةبالوكالةاالتصالاالقتناء،فيالراغبيناألشخاصفعلى

أوفلهأسالمذكوربالعنوانالرئيسيبمقرهامـراكشللعمرانالتجارية

06:التاليالرقمعلى 69 71 71 71.

ثمن مكالمة محلية



Prix d´une communication locale

عن طريق الشباك المفتوحبيع إعالن 

مراكشالعمرانشركة

3878442405: الهاتف–نونبر، جليز مراكش 16شارع محمد الخامس، ساحة 

العمران مراكش فرع لمجموعة العمران-1862442405: الفاكس

جاريين فعلى األشخاص الراغبين في االقتناء ، االتصال بالمندوبين الت

اوةبشيشالـعمران مراكش أو الوكالة التجارية الجهويةللوكالة التجارية 

.بالعنوانين المذكورين في الجدول أعاله

أنهااسفي، -مراكشالعمرانشركةتعلن

بقع ،تضع للبيــع عن طريق الشباك المفتوح

لفيالت و أكشاك, تجارية,أرضية سكنية 

كما هو مبين في الجدول ، اسفيبمدينة 

:أسفله 

الوكاالت التجارية  وضعية

المشروع

تخفيضات 
*استثنائية

المساحة 

التقريبية

(²ب م) نوع البقع العمليات  الموقع

الى من

الجهويةالوكالة التجارية *

العمران مراكش

شارع محمد -نونبر16ساحة 

الخامس  

مراكش  -كليز

3878442405: الهاتف

-الوكالة العمران اسفي*

اليوسفية

شارع محمد الخامس المدينة 

اسفي-الجديدة 

1827612405: الهاتف

جاهز للتسليم

الصكوك العقارية 

متوفرة

10%

478 248
و ثالث بقع أرضية من سفلي تجاري

طوابق

برج 

الناظور
اسفي

706 668 بقع لبناء فيالت

-
202 124 بقع أرضية من سفلي سكني و طابقين

84 51 ضية  لكشكأربقع 

جاهز للتسليم

الصكوك العقارية 

متوفرة

5% 101 80 بقع أرضية من سفلي سكني و طابق

اكوز
صويرية

القديمة
10% 104 80 بقع أرضية من سفلي تجاري و طابق

في طور

االنجاز
- 114 80 بقع أرضية من سفلي سكني و طابقين النجاح شماعية

Prix d´une communication locale
اسفي-مراكشالعمران

: الهاتف–نونبر، جليز مراكش 16شارع محمد الخامس، ساحة  38 78 44 24 05

العمران مراكش فرع لمجموعة العمران-1862442405: الفاكس

بالمقر الرئيسي وقات المداومةأ

:اسفي للشركة و الوكالة التجارية 

:  من االثنين إلى الجمعة **

15:00إلى 10:00من 

تلفيال, تجارية,بقع أرضية سكنية 

و أكشاك 

شماعية-القديمة صويرية-اسفي

.في حدود المخزون المتوفر. عروض استثنائية خاضعة لشروط* 

الجهويةبالوكالةاالتصالاالقتناء،فيالراغبيناألشخاصفعلى

أوفلهأسالمذكوربالعنوانالرئيسيبمقرهامـراكشللعمرانالتجارية
06:التاليالرقمعلى 69 71 71 71.



Prix d´une communication locale

عن طريق الشباك المفتوحبيع إعالن 

مراكشالعمرانشركة

3878442405: الهاتف–نونبر، جليز مراكش 16شارع محمد الخامس، ساحة 

العمران مراكش فرع لمجموعة العمران-1862442405: الفاكس

جاريين فعلى األشخاص الراغبين في االقتناء ، االتصال بالمندوبين الت

اوةبشيشالـعمران مراكش أو الوكالة التجارية الجهويةللوكالة التجارية 

.بالعنوانين المذكورين في الجدول أعاله

أنهااسفي، -مراكشالعمرانشركةتعلن

،وحتضع للبيــع عن طريق الشباك المفت

مة القديبالصويريةفيالت و سكن فردي 

كما هو مبين في ، اسفيقرب مدينة 

:الجدول أسفله 

التجارية الوكاالت 
وضعية

المشروع

ةالمساحة التقريبي

(²ب م) نوع البقع العمليات  الموقع

الى من

الجهويةالوكالة التجارية *

العمران مراكش

شارع محمد -نونبر16ساحة 

الخامس  

مراكش  -كليز

3878442405: الهاتف

ةاليوسفي-الوكالة العمران اسفي*

-الجديدة شارع محمد الخامس المدينة 

اسفي

1827612405: الهاتف

جاهز للتسليم

الصكوك العقارية 

متوفرة

128 120 فيالت نصف جاهزة
III ميموزة

1الشطر 

صويرية
القديمة

248 119
سكن فردي 

نصف جاهز

III ميموزة
2الشطر 

88
سكن فردي 

نصف جاهز
رمال الذهبية

2الشطر 

85 84
سكن فردي 

نصف جاهز
رمال الذهبية

3الشطر 

75 50 من غرفتينشقق البحارة

Prix d´une communication locale

اسفي-مراكشالعمران

: الهاتف–نونبر، جليز مراكش 16شارع محمد الخامس، ساحة  38 78 44 24 05

العمران مراكش فرع لمجموعة العمران-1862442405: الفاكس

بالمقر الرئيسي وقات المداومةأ

:اسفي للشركة و الوكالة التجارية 

:  من االثنين إلى الجمعة **

15:00إلى 10:00من 

مساكن فردية, فيالت

وشقق رفيعة

القديمةصويرية

الجهويةبالوكالةاالتصالاالقتناء،فيالراغبيناألشخاصفعلى

أوفلهأسالمذكوربالعنوانالرئيسيبمقرهامـراكشللعمرانالتجارية

06:التاليالرقمعلى 69 71 71 71.


