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 إعالن بيع 

  2016 لسىت 21طلب عروض عدد 

ت"حعتزم  ذ سطائُا لحعاب "كمشث علاٍس ، ششكت على ملك الّذولت خاطعت ألحكام اللاهىن الخىوس ي، إلاعالن عن ػلب عشوض للخفٍى

ن  الذولت وبخىكُل منها في  . (كعؼان معخلالن) أرياهت–  كائىين بسكرة(02)علاٍس
 

 

قريبّيتاملساحت املغطاة
ّ
 القسط الفيــــال الّرسم العقاري  املىقع مساحت العقار  الت

 2م 000 5  2 م586 1  

م شؼشاهت، بجاهب  ظكشة ػٍش

جىان "املشكب العكني 

 " ظكشة

 I مالك  أرياهت44752

  2  م777  

 للدراست بهدف إلاصالح

  أو إعادة البىاء

الصبغت العمراهيت ) 

UBa2) 

 2 م155 4

كشب املشكب الخجاسي 

ومعدشفى املىجي "  اسرىس "

 ظلُم في إججاه ظكشة

 شاسع رؼىمت بىسكُبت

م الىػىُت  )   (RN 10الؼٍش

 II ألامل  جىوس43796

 

 

ن على الشابؽ  ت للعلاٍس ُّ ت " أو مباششة بامللش الاجخماعي لششكت www.gammarth-immobiliere.tnًمكن إلاػالع على ألامثلت املىكع علاٍس

 ".كمشث

شجعان بامللكُت  من الّشهىن أو الخحمالثانخالي العلاسان مىطىع ػلب العشوض  طمن ملك الذولت انمذسجما إلى الّذولت الخىوعُت وه ٍو

.  2011 لعىت 13هزه امللكُت التي إكدعبتها الذولت بملخض ى كشاساث املصادسة جؼبُلا للمشظىم عذد . الخاص

ل في إكامت I مىضىع القسط عدد" مالك"العقار 
ّ
م شؼشاهت على   ًخمث  دكائم من  بظعتبعذجلع في مىؼلت ظكىُت ساكُت بعكشة ػٍش

ت لعكشة واملشس ى الهُكلت العامت للبىاًت في حالت جُذة وكذ عشرذ بعع آثاس الّخذهىس . املؼاس الذولي جىوغ كشػاج واملشاكض الخجاٍس

  . ًخعّين إعادة دساظتها وإهجاصهاLots spéciaux ّل ألاكعاغ الخاّصت . وإلاجالف

جت ملام عليها عذد  ًخمثل في  IIمىضىع القسط عدد " ألامل"العقار  ُّ م الشئِس ي02 بىاًاث و بها 04أسض مع  ة مذاخل على الؼٍش

RN10 .ب ا آثاس جذهىس وجخٍش ُّ خعّين إعادة دساظتها بالكامل لإلصالح أو للهذم وإعادة . وكذ عشرذ الهُكلت العامت للبىاًاث املىجىدة حال ٍو

  .(حعب مثال التهُئت لعكشة UBa2 الصبغت العمشاهُت) البىاء

وجظمن . ًخعلم البُع بمخخلف ألاشغال على الحالت التي هي عليها وكما جلع معاًىتها من كبل املشاسكين ومعدشاسيهم وجحذ معؤولُتهم

ت كمشث والذولت الخىوعُت للمشتري اظخحلاق املبُع وجمىعان عىه  ل شغب مادي أو كاهىوي مصذسه الغير وجكىهان مخظامىخان  علاٍس

 .معه كظائُا في حال وشىب هضاع الحم بعبب اهخلال امللكُت الُه

اسة الحالي  في املشاسكت في ػلب العشوض شخص ػبُعي أو معىىي ًشغب ل ًمكن ل اساث وججشي . ومعاًىت ألاكعاغ املىطىعت للبُعٍص  الٍض

م ػلب ًلّذم إلى . 2016 ظبخمبر 19 أوث إلى 08  ػُلت الفترة املمخذة منةد معبميعامىب خّم جحذًذ املىعذ عن ػٍش ت كمشث"ٍو " علاٍس

هلذا أو  ( د150) دًىاس مائت وخمعىن  كذسه لالظترجاعػبلا للششوغ املحذدة بكشاط الششوغ وبعذ سحبها ملابل خالص مبلغ غير كابل 

م إلى اللعم املالي للششكت
ّ
. خالل الخىكُذ إلاداسي  ظىظت ظهلىل  مفترق  كبالت الكائن هابفشع أو بىاظؼت صك ٌعل



 

ذ ًمكن املشاسكت حعب الاخخُاس في كعؽ أو أكثر وجشظل العشوض في ظشوف مغللت ومخخىمت  م البًر ذ معن ػٍش طمىن الىصىل أو البًر

ع أو  ت كمشث لذي وصل في الاظخالمجىدع مباششة ملابل العَش حمل الظشف الخاسجي وجىبا الخىصُصاث . مكخب الظبؽ لششكت علاٍس ٍو

: الخالُت

 "عقاريت قمرث"شركت :  املرسل إليه

 جىوس 1053ممر بحيرة املالوي عمارة الكرامت القابضت ضفاف البحيرة – ههج بحيرة أهاس ي :  العىىان

 2016  لسىت21املشاركت في طلب العروض عدد : املىضىع

"  مكتب الضبط مصالحال يفتح من قبل" 

بت من ًخكىّن ملف العشض املظّمن بالظشف الخاسجي من 
ّ
ت واملالُت املشج  املخعلم 8واملىصىص عليها بالفصل " ح"إلى" أ"َجمُع الىثائم إلاداٍس

 ( د50.000)خمسىن ألف ديىار  رلك طمان املشاسكت ػبلا مللخظُاث كشاط الششوغ واملحذد جضارُا بمبلغبما في  بمحخىي العشوض

 .لللعؽ الىاحذ

عخمذ خخم مكخب الظبؽ .(00ط16)الشابعت بعذ الضوال اعت ّط  على ال2016 سبتمبر 20 الثالثاءًىم لحّذد آخش أجل للبىل العشوض   َو

خ وصىل العشوض ت كمشث كمشجع وحُذ الثباث جاٍس   على العاعتفي هفغ الُىم  العلىُت رخح العشوضجىعلذ جلعتو. لششكت علاٍس

ت )بامللش الاجخماعي للششكت بحظىس عذل جىفُز والعاسطين أو من ًمثلهم  (30ط16 )الشابعت و الىصف بعذ الضوال مصحىبين بئثباث هٍى

. (وبخىكُل

بلى املشاس ىن ملضمين بعشوطهم ملذة  خ ألاكص ى املحذد للبىل العشوضيىما( 150 )وخمسىن مائت ٍو .  بذاًت من الُىم املىالي للخاٍس

ت للششكت ذ إلاسشاداث ًشجى إلاجصال باملصلحت الخجاٍس  : على ألاسكام ظىظت ظهلىل  مفترق  كبالت الكائن اللهىي  بفشعها أو ملٍض

                  ق.ع.    ( 71 962 218 أو 73 369 037 أو 98 910 000)

           


