شركة عقارية قمرت
شركة ّ
خفية اإلسم رأس مالها  1 000 000دينار
ّ
مقرها االجتماعي :عمارة الكرامة القابضة بحيرة أناس ي
ّ
املالوي
ضفاف البحيرة  1001تونس
ممربحيرة
ّ
املعرف الجبائي425194L/P/M/000 :
الهاتف+ 616 73 369 037/+ 616 11 060 100:
الجوال +616 09 010 000 :الفاكس+216 11 066 110 :
www.gammarth-immobiliere.tn
Contact@gammarth-immobiliere.tn

إعالنات بيع عقارات مصادرة في إطارطلبات عروض جاريةمفتوحة للعموم
ع.ر

العقارموضوع التفويت

املوقـ ـ ـ ـع /الرسم العقاري

إقامة رئيسية باوتيك – طريق بنزرت
مساحتها املغطاة  :حوالي  1449م6

على أعلى تالل و هضاب أوتيك ووسط موقع
طبيعي وفالحي متميز ،يطل على البحيرات
الجبلية و األراض ي الفالحية املجاورة و يتم الولوج
إليه من الطريق السريعة تونس –بنزرت عبر
طريق مهيئة ومعبدة ( حوالي  4كلم) و بالقرب من
املدن الشاطئية رفراف و غارامللح و متلين و
بنزرت و على بعد حوالي 10كلم من تونس
العاصمة
 11091بنزرت ( القطع  5و  )1(24و) 8
و
 10910بنزرت (القطعتين  4و ))1(24



و اسطبل

مساحته املغطاة :حوالي  014م6



وعدد  6مساكن ثانوية غيرمكتملة (مرحلة األشغال النهائية)
مساحتها املغطاة  :حوالي  1041م6

1

 و محالت تقنية و للحراسة
مساحتها املغطاة  :حوالي 196م6
و سياج
املساحة الجملية للعقار 161116 :م( 6حوالي  16هك)
املساحة الجملية املغطاة 1610 :م6
قطعة أرض فالحية باوتيك – طريق بنزرت
بمنطقة سقوية خاصة مشجرة ومجهزة بشبكة
ري قطرة – قطرة
و تحتوي على أشجارمثمرة من مختلف
األصناف (حوالي  1460شجرة) خاصة:
 إجاص حوالي  6،0هك خوخ حوالي  10,40هكو زراعات كبرى
 -قمح حوالي  14,2هك منها  9هك بعلية

2

ومسالك فالحية
 140499م6

مساحتها :
( 14هك منها حوالي  10,10هك مستغلة
ومزروعة)
ممرفالحي مشترك
مساحته :

 4100,0م 4على الشياع من  5285م4

قطعة أرض فالحية بعلية غيرمشجرة
مساحتها  19000 :م 1,9( 6هك)

 11091بنزرت
(القطعة )1
املساحة الجملية
موضوع التفويت :
حوالي  19هك

 69409بنزرت

على أعلى تالل و هضاب
أوتيك ووسط موقع طبيعي
وفالحي متميز ،يطل على
البحيرات الجبلية و األراض ي
الفالحية املجاورة و يتم
الولوج إليه من الطريق
السريعة تونس –بنزرت عبر
طريق مهيئة ومعبدة
( حوالي  4كلم) و بالقرب من
املدن الشاطئية رفراف و
غارامللح و متلين و بنزرت و
على بعد حوالي 10كلم من
تونس العاصمة

 49611بنزرت
(القطعة )90

ّ
املوقعية للعقار ات على الرابط www.gammarth-immobiliere.tn
يمكن اإلطالع على نصوص طلبات العروض واألمثلة

ّ
اعقارية قمرتأو بفرعها الجهوي الكائن قبالة مفترق سهلول سوسة
كما يمكنلمزيد اإلرشادات اإلتصال باملصلحة التجارية
على األرقام) .)216.71.960.100, +216.73.369.037 +216.98.910.000ع.ق

طلب العروض  /آخر
أجل لتلقي العروض

عدد  18لسنة 2019
الثالثاء  09اكتوبر6010
(الثالثة بعد الزوال)

