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 إعالن بيع 

  2016 لصىت 24طلب عروض عدد 

ت"حعتزم  ذ سطائُا "كمشث علاٍس ، ششكت على ملك الّذولت خاطعت ألخكام اللاهىن الخىوس ي، إلاعالن عً طلب عشوض للخفٍى

 .(معخللتكعاط أ 04 )أساض ي صالحت للبىاء كائىت بدمام ظىظت وهشكلت ( 04)أسبع  لحعاب الذولت وبخىكُل منها في
 
 

 املىقع الّصبغت   ة  العقارّي والّرس
املصاحت 

 التقدًريت 

 إشم

 العقار
 القصط

 جزء على 590 3

الشياع مً الّرشم 

  شىشت28283العقاري 

شبه فىذكُت للخذماث وألاوشطت 

  UTs2الترفيهُت 

باليعبت  ( 0,40) وعبت إشغال ألاسض 

 للخذماث وألاوشطت الترفيهُت 

 باليعبت لإلكامت الفىذكُت ( 0,35)و

( 1,2 )طاسب البىاء

(R+2)  

ولف ڨمالصم ل

اللىطاوي الذولي ، 

باللشب مً جلعُم 

طل   خلُج املالئكت ٍو

 .على املُىاء  الترفُهي 

 I املالئكت 2 590 3 

 الّرشى  العقاريت

  شىشت58844 

  شىشت 58846 و

  شىشت 58847و

 جزء على الشّياع 353و 

مً الّرشم العقاري 

  شىشت17039

عملُاث جماعُت 

وعبت إشغال 

  (0,5) ألاسض

 (2,2 )طاسب البىاء

(R+4) 

ت ُّ  فشدًت ظكى

 مالصلت

UAa2 

ظبت إشغال ن

( 0,4)ألاسض 

( 1 )طاسب البىاء

(R+2) 

جت  ُّ أسض بُظاء مع

ت نهجيب  أبي جعفش صاٍو

املىصىسي والشارلي 

كاللت ، على بعذ 

دكائم مً املىطلت 

العُاخُت بدمام 

 ظىظت

 II شهد 2 591 1 

ت  شىشت125161 ُّ    فشدًت مالصلتظكى

(  0,4)وعبت إشغال ألاسض 

(  0,7 )طاسب البىاء

(R+1) 

جلعُم الىكالت 

ت للعكنى  العلاٍس

(AFH) 

كبالت  ،"1هشكلت "

 شاطئ هشكلت

 396  2 
لت ڤهر

441 
III 

وشت  س124087 334  2 
لت ڤهر

435 
IV 

 

ً على الشابط  ت للعلاٍس ُّ  أو مباششة بامللش الاجخماعي لششكت www.gammarth-immobiliere.tnًمكً إلاطالع على ألامثلت املىكع

ت كمشث"  ".علاٍس

 طمً ةمذسجي إلى الّذولت الخىوعُت وه وجشجع بامللكُت  مً الّرهىن أو التحمالثةخالي الرشى  العقاريت مىضىع طلب العروض

.  2011 لعىت 13هزه امللكُت التي إكدعبتها الذولت بملخط ى كشاساث املصادسة جطبُلا للمشظىم عذد . ملك الذولت الخاص



ت املّىظمت ملذًىت خمام ظىظت II و Iكطعخا ألاسض مىطىع اللعطين  ُّ راجِب العمشاه
ّ
 . جخظعان إلى الت

ت املّىظمت لخلعُم IV و IIIامللعمان مىطىع اللعطين  ُّ راجِب العمشاه
ّ
ت للعكنى مهُئان و ًخظعان إلى الت  .1 هشكلتالىكالت العلاٍس

. ًخعلم البُع بمخخلف العلاساث على الحالت التي هي عليها وكما جلع معاًىتها مً كبل املشاسكين ومعدشاسيهم وجدذ معؤولُتهم

ت كمشث والذولت الخىوعُت للمشتري اظخدلاق املبُع وجمىعان عىه كل شغب مادي أو كاهىوي مصذسه الغير  وجظمً علاٍس

 .وجكىهان مخظامىخان معه كظائُا في خال وشىب هضاع الخم بعبب اهخلال امللكُت إلُه
 

ملابل خالص مبلغ غير  كشاط الششوط سحبالحالي  في املشاسكت في طلب العشوض شخص طبُعي أو معىىي ًشغبكل ًمكً ل

م إلى اللعم املالي للششكت ( د100)دًىاس مائت  كذسه لالظترجاعكابل 
ّ
 مفترق  كبالت الكائً هابفشع أو هلذا أو بىاظطت صك ٌعل

. خالل الخىكُذ إلاداسي  ظىظت ظهلىل 
 

ذ ًمكً املشاسكت خعب الاخخُاس في كعط أو أكثر وجشظل العشوض في ظشوف مغللت ومخخىمت  م البًر طمىن الىصىل معً طٍش

ع أو  ذ العَش ت كمشث لذي وصل في الاظخالمجىدع مباششة ملابل أو البًر دمل الظشف الخاسجي . مكخب الظبط لششكت علاٍس ٍو

: وجىبا الخىصُصاث الخالُت

 "عقاريت قمرث"شركت :  املرشل إليه

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

 2016  لصىت24املشاركت في طلب العروض عدد : املىضىع

"  مكتب الضبط مصالحال ًفتح مً قبل" 

بت مً ًخكىّن ملف العشض املظّمً بالظشف الخاسجي مً 
ّ
ت واملالُت املشج واملىصىص عليها بالفصل " ح"إلى" أ"َجمُع الىثائم إلاداٍس

 عشرة آالف دًىار رلك طمان املشاسكت طبلا مللخظُاث كشاط الششوط واملدذد جضافُا بمبلغبما في   املخعلم بمدخىي العشوض8

 .IV و III قصطين عددباليصبت لكل مً ال( د 2.000 )دًىار ألفي و II و I قصطين عددباليصبت لكل مً ال( د 10.000)

عخمذ خخم مكخب .(00ط16)الشابعت بعذ الضوال اعت ّط  على ال2016 أكتىبر 11 الثالثاءًىم لخّذد آخش أجل للبىل العشوض   َو

خ وصىل العشوض ت كمشث كمشجع وخُذ الثباث جاٍس  في هفغ الُىم  العلىُت فخذ العشوضجىعلذ جلعتو. الظبط لششكت علاٍس

بامللش الاجخماعي للششكت بدظىس عذل جىفُز والعاسطين أو مً ًمثلهم  (30ط16 ) الشابعت و الىصف بعذ الضوالعلى العاعت

ت وبخىكُل) . (مصحىبين بئثباث هٍى

بلى املشاسكىن ملضمين بعشوطهم ملذة  خ ألاكص ى املدذد للبىل ًىما( 120)و عشرون مائت ٍو  بذاًت مً الُىم املىالي لالٍس

. العشوض

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

                  ق.ع.       (+216 71 960 100أو + 216  71 962 218أو + 216 73 369 037أو +216 98 910 000)

           


