
 

 

 

 "بريموها"األزرق، التحرير، و مجموعة اتفاقيات شراكة مع المنعشين العقاريين

 مجموعة األزرق

 المشروع الموقع الشروط التفضيلية تصاللال اإللكترونيالموقع 

www.costamar.ma 

  
0522 58 59 72 

 ؛%0,5تغطية رسوم الموثق في حدود 

 تغطية مصاريف اتحاد المالكين لمدة سنة؛

 ؛%15% بدالً من 10لى مبلغ التسبيق: تخفيض ع

 درهم. 10.000قسيمة شراء قيمتها 

 مارتيل
 كوستا مار 

COSTA MAR 

www.vistaverde.ma 0522 58 59 74 

 % على الثمن المقترح للعموم؛5تخفيض بنسبة 

  تغطية مصاريف اتحاد المالكين لمدة سنة؛

 %.30% بدالً من 20تخفيض على مبلغ التسبيق: 

 تطوان
 يستا فيرديف

VISTA VERDE 

www.jawharat-

oumkeltoum.com 
0522 58 59 76 

 % على الثمن المقترح للعموم؛10تخفيض بنسبة 

 %.0,5تغطية رسوم الموثق في حدود 
 تطوان

 جوهرة أم كلثوم 

JAWHARAT 

OUM KALTOUM 

-www.zenith

mahills. 

0522 58 59 69 

0661 92 96 24 

 % على الثمن المقترح للعموم؛5تخفيض بنسبة 

 %.0,5تغطية رسوم الموثق في حدود 

الدار  -بوسكورة 

 البيضاء

 زينيث هيلز 

ZENITH HILLS 

 

http://www.zenith-hills.ma/
http://www.zenith-hills.ma/


 

 

 

 التحرير

 المشروع الموقع الشروط التفضيلية تصاللال اإللكترونيالموقع 

www.attahrir.net/attahrir/ 05 35 62 62 64/65 

 % على الثمن المقترح للعموم؛5تخفيض بنسبة 

)تغطية  درهم 2900محددة في  رسوم الموثق

 ؛) الفارق من طرف المنعش العقاري

 أجهزة منزلية مهداة: تلفاز + ثالجة + غسالة.

 عين الحياة  الصخيرات

 % على الثمن المقترح للعموم؛5تخفيض بنسبة 

 تلفاز + ثالجة + غسالة. أجهزة منزلية مهداة:
 العرفان تازة

 % على الثمن المقترح للعموم؛5تخفيض بنسبة 

)تغطية  درهم 3900محددة في  رسوم الموثق

 ؛) الفارق من طرف المنعش العقاري

 أجهزة منزلية مهداة: تلفاز + ثالجة + غسالة.

 النخيل طنجة

 % على الثمن المقترح للعموم؛5تخفيض بنسبة 

)تغطية  درهم 3900محددة في  لموثقرسوم ا

 ؛) الفارق من طرف المنعش العقاري

 أجهزة منزلية مهداة: تلفاز + ثالجة + غسالة.

 1أصيل  طنجة

 % على الثمن المقترح للعموم؛5تخفيض بنسبة 

)تغطية  درهم 3900محددة في  رسوم الموثق

 ؛) الفارق من طرف المنعش العقاري

 از + ثالجة + غسالة.أجهزة منزلية مهداة: تلف

 2أصيل   طنجة



 

 

 

 "بريموها"

 

 

 

 المشروع الموقع الشروط التفضيلية لالتصال الموقع اإللكتروني

www.attahrir.net/primoha/ 05 35 62 62 64/65 

درهم  3500تخفيض على الثمن المقترح للعموم: 

 درهم للمتر المربع؛ 3900للمتر المربع عوض 

)تغطية  درهم 3900محددة في  رسوم الموثق

 ؛) الفارق من طرف المنعش العقار

 أجهزة منزلية مهداة: تلفاز + ثالجة + غسالة.

 الخير  فاس


