
التجاري المستشار بالدرهم الثمن مربع بالمتر المساحة المنتوج صنف المشروع المدينة

209.300 الى  174.720 من 115  الى96 من  طوابق2 +سفلي سكني 

107  الى101 من اىل212.100من   246.100  طوابق3 +سفلي سكني 

152  الى105 من اىل288.600من  410.400  طوابق3 +سفلي تجاري 

الى 185.900من  588.000 588  الى143 من بقع فيالت

219  الى120 من اىل276.000من     554.070  طوابق2 +سفلي سكني 

339  الى177 من اىل386.400من     784.800  طوابق3 +سفلي تجاري 

476  الى242 من اىل713.900من     1.404.200  طوابق4 +سفلي تجاري 

123  الى80 من اىل320.000من     504.300  طوابق2 +سفلي سكني 

176  الى96 من اىل432.000من     844.800  طوابق2 +سفلي تجاري 

592.200 126  طوابق3 +سفلي سكني 

175  الى110 من اىل660.000من     1.095.600  طوابق3 +سفلي تجاري 

80 اىل176.000من     196.000  طوابق2 +سفلي سكني 

80 اىل208.000من     216.000  طوابق2 +سفلي تجاري 

154  الى120 من اىل384.000من     654.500  طوابق3 +سفلي تجاري 

157  الى90 من اىل198.000من     353.250  طوابق2 +سفلي سكني 

177  الى90 من اىل292.950من     557.865  طوابق2 +سفلي تجاري 

136  الى81 من اىل105.300من     190.400  طوابق2 +سفلي سكني 

97  الى81 من اىل129.600من     159.800  طوابق2 +سفلي تجاري 

166  الى96 من اىل168.300من     273.900  طوابق2 +سفلي سكني 

169  الى120 من اىل371.200من     659.100  طوابق3 +سفلي تجاري 
السيد عبدي همام

102  الى73 من اىل365.000من     530.400 0661 85 58 31 1 بنموسى الشطر طوابق2 +سفلي تجاري  سوق السبت

183  الى85 من اىل333.750من     696.600  طوابق2 +سفلي تجاري 

531  الى372 من اىل706.800من     901.000 بقع بقع فيالت

126  الى95 من اىل356.250من     478.800 2  شطر4 الزيتون طوابق2 +سفلي تجاري 

131  الى70 من اىل252.000من     491.250 3  شطر4 الزيتون طوابق2 +سفلي تجاري 

176  الى136 من اىل258.400من     334.400 طابق+ سفلي سكني 

150  الى115 من اىل310.500من     375.000  طوابق2 +سفلي تجاري 

166  الى80 من اىل164.000من     315.400 طابق+ سفلي سكني 

290.000 100  طوابق2 +سفلي تجاري 

144  الى101 من اىل244.420من     380.160  طوابق2 +سفلي سكني 

140  الى130 من اىل386.100من     431.200  طوابق3 +سفلي سكني 

141  الى130 من اىل471.900من     700.374  طوابق3 +سفلي تجاري 

145  الى120 من اىل396.000من     478.500  طوابق3 +سفلي سكني 

443  الى198 من اىل435.600من     811.580 بقع فيالت

149  الى120 من اىل468.000من     700.300  طوابق3 +سفلي تجاري 

134  الى83 من اىل166.000من     301.500  طوابق2 +سفلي تجاري 

120  الى80 من اىل136.000من     216.000  طوابق2 +سفلي سكني 

115  الى80 من اىل152.000من     218.500  طوابق2 +سفلي تجاري 

119  الى80 من اىل136.950من     207.000  طوابق2 +سفلي سكني 

148  الى120 من اىل312.000من     399.600  طوابق3+ سفلي تجاري

147  الى120 من اىل258.000من     316.050  طوابق3 +سفلي سكني 

السيد أيت الصغير إدريس 

0661787730
115  الى99 من اىل275.000من     341.550 األ مان طوابق2 +سفلي تجاري  بوالنوار

المستشار التجاري الثمن بالدرهم المساحة بالمتر مربع صنف المنتوج المشروع المدينة

140.000

البيع خاضع لشروط

247.730 الى186.357من 

البيع خاضع لشروط

المستشار التجاري الثمن بالدرهم المساحة بالمتر مربع صنف المنتوج المشروع المدينة
833.250    الى     112.200  من      101  الى14 من محالت تجارية  درهم250000 الفضل

521.400      الى    283.800  من     73  الى43 من محالت تجارية  درهم140000 الرحمة

3.324.000 831 بقعة أرضية مخصصة لبناء حضانة

1.436.000 359 بقعة أرضية مخصصة لفرن

343.200 156 بقعة أرضية مخصصة لبناء سوق

343.200 156 بقعة مخصصة لبناء مخبزة

343.200 156
بقعة أرضية مخصصة لبناء مركز 

تجاري
598.000 260 بقعة أرضية مخصصة لحمام

288.000 180 بقعة أرضية مخصصة لفرن

993.600 621 بقعة أرضية مخصصة لبناء سوق

1.132.300 871 بقعة أرضية مخصصة لبناء حضانة

3 النجاح مركز سيدي جابر

السالم

الفقيه بن صالح

2 دراعو شطر

136  الى90 من اىل190.000من     272.000  طوابق2 +سفلي تجاري 

1 ديار المستقبل الشطر بني مالل

مركز دار أوالد زيدوح توسيع3 الفالح

فم أودي

2 النور

المسيرة مركز واويزغت

2 المرس قصبة تادلة

الوحدة ازيالل

السيد أيت الصغير إدريس 

0661787730

شقق خنيفرة درهم140000المجمع السكني زيان 

53  الى39 من شقق خريبكة درهم250000 المجمع السكني الفضل

51  الى45 من
السيد أيت الصغير إدريس 

0661787730

السيدة هنوني مريم

 0661562731

السيد أيت الصغير إدريس 

0661787730

خريبكة

3 اال نبعاث شطر

النسيم أبي الجعد

1 الفضل الشطر مركز بني وكيل

1 البستان شطر

وادي زم

2 البستان شطر

البستان مركز امليل

1  شطر4 الزيتون

خريبكة

1 النور

السيد أيت الصغير إدريس 

0661787730

السيدة هنوني مريم

 0661562731

أرضية بقع

السيدة هنوني مريم

 0661562731

السيد أيت الصغير إدريس 

0661787730

السيد عبدي همام

31 58 85 0661 

السيد عبدي همام

31 58 85 0661 

سكن

تجارية أنشطة

السيدة هنوني مريم

 0661562731

السيد عبدي همام

31 58 85 0661 

السيدة هنوني مريم

 0661562731

السيد عبدي همام

31 58 85 0661 

السيدة هنوني مريم

 0661562731


