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***  

  بالمزاد العلنيإعالن بیع 

  على رؤوس أشجارھا قوارصصابة ل
  

إجراء ثالث بتات بالمزاد العلني لبیع صابة قوارص  المھني المشترك للغاللیعتزم المجمع 
  :عة لھ حسب البیانات التالیة على رؤوس أشجارھا بالمنابت الثالث التاب

   

تاریخ إجراء  الضمان
 المنبت العنوان عدد األشجار البتة

  الثالثاء دینار 2000
 منبت القبة  .قرنبالیة - طریق بني خالد 4000 20/10/2020

االربعاء  دینار 1000
طریق عین بومرة  السبیخة  2650 21/10/2020

 منبت السبیخة  .القیروان -

الخمیس  دینار 1500
 منبت وادي ملیز  جندوبة    -وادي ملیز  5776 22/10/2020

لذا، بإمكان الراغبین في المشاركة معاینة الصابة بدایة من تاریخ صدور ھذا البالغ خالل 
   :أوقات العمل مع وجوب  إتباع التراتیب التالیة قبل الشروع في البتة 

ü نكي باسم المجمع المھني المشترك إیداع مبلغ بقیمة الضمان نقدا أو بواسطة صك ب
  .لدى قباضة المجمع بالمكان للغالل مسحوب عن العارض دون غیره

ü تقدیم نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة . 
ü و رقم الھاتف تقدیم المعلومات المتعلقة بالعنوان. 

أعاله  تتم البتة بالمزاد العلني على عین المكان حسب التواریخ و العناوین المبینة بالجدول -
  . على الساعة العاشرة  صباحا

           .یحتفظ المجمع بحقھ في عدم البیع إذا تبین أن العرض غیر مناسب*  
تباع الصابة آلخر مزاید و ذلك  بعد الرجوع إلى اإلدارة العامة للمجمع و یلتزم الشاري  -

بعنوان مصاریف  %10بدفع المبلغ المقترح كامال حال االنتھاء من المزایدة مع إضافة 
  .و في صورة عدم سداد المبلغ یحجز مبلغ الضمان نھائیا، قانونیة
   71 787 721 :الھاتف
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