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  فيال  سكنية ألرض الجزيرة الحمراءتم تسجيلها بمنطقة  2020 سبتمبر شهر أعلى مبايعة من حيث القيمة خالل - 

  .درهمألف  600و مليون  3 بقيمة (تملك حر -)انتقال

  انتقال( خاليةسكنية  ألرض العرقوببمنطقة تم تسجيلها   2019 سبتمبرشهر أعلى مبايعة من حيث القيمة خالل( 

 درهم. مليون  32بقيمة 

 
 

 (1جدول رقم)
 

شهر  عن 2020سبتمبرلشهر  20% ( بنسبةالتصرفات العقارية )بيع في إجمالي قيمة انخفاض( 1نالحظ في الجدول رقم )

  .2019سبتمبرشهر عن  13%بنسبة  2020سبتمبرلشهر عدد معامالت التصرفات العقارية في  انخفاض و، 2019سبتمبر

 

20192020

 التصرفات العقارية برأس الخيمة
 سبتمبر

2020 

 سبتمبر

2019 
 اتجاه ونسبة التغيير

 %20- 128,953,165 103,141,004 حجم املبايعات العقارية

 %13- 215 187 املبايعات العقاريةعدد 

 (1رسمة رقم)

 

 (2رسمة رقم)
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 2020/ 9201لعام  سبتمبر شهر الرواج حسب املبايعات العقارية خالل  مناطق
 

 ،الجزيرة الحمراء الخيمة هي:برأس  1920/2020 لعام سبتمبر شهر العقارية خالل ناطق من حيث املبايعات أكثر امل

 لعام سبتمبر شهر درهم في  ون ملي 33أكثر من  بقيمة مبايعات بلغتاملناطق الجزيرة الحمراء وتصدرت منطقة 

 بأن 21% قيمة املبايعات بنسبة ارتفعتحيث  2019 لعام سبتمبر شهر في مليون درهم  27 و ، 2020
ً
، ونالحظ أيضا

 .5%بنسبة  2019 لعام سبتمبر شهر عن  2020 لعام سبتمبر شهر في  رتفعاقد  الجزيرة الحمراء د املبايعات ملنطقةعد

 

 

 (2جدول رقم)

 

 

 

 
 

 
 
 

  2020-2019 عامل سبتمبر شهر تتصدر املبايعات العقارية من حيث القيمة خالل  الجزيرة الحمراء

 املنطقة )الجزيرة الحمراء(
 سبتمبر

2020 

 سبتمبر

2019 
 اتجاه ونسبة التغيير

 %21 27,636,924 33,329,083 املبايعات العقارية حجم

 %5 43 45 عدد املبايعات العقارية

 (4رسمة رقم)

 
 (3رسمة رقم)
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