
 

 شركت عقاريت قمرث
  دًىار1 000 000شركت خفّيت إلاسم رأس مالها 

عمارة الكرامت القابظت بحيرة أهاس ي: مقّرها الاجتماعي  

  جىوس1053ممّر بحيرة املالوي طفاف البحيرة 

425194L/P/M/000 املعّرف الجبائي:  

   +216 71 960 100 أو + 216 71 218 962 :الهاجف

  216+71 962 175: الفاكس+ 216 98 910 000: الجىال الهاجف
www.gammarth-immobiliere.tn 

Contact@gammarth-immobiliere.tn 
 

 

 شركت عقاريت قمرث
  دًىار1 000 000شركت خفّيت إلاسم رأس مالها 

عمارة الكرامت القابظت بحيرة أهاس ي: مقّرها الاجتماعي  

  جىوس1053ممّر بحيرة املالوي طفاف البحيرة 

425194L/P/M/000 املعّرف الجبائي:  

  216+71 962 175:  الفاكس+216 71 218 962  :الهاجف

www.gammarth-immobiliere.tn 
Contact@gammarth-immobiliere.tn 

 

 إعالن بيع 

  2016 لسىت 32طلب عروض عدد 

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

 وبدمام شىشت وهشكلت ومصاكً- جىوض– 1ملاشم وأساض ي كابىت بظفاف البدحرة وبدذابم املجزه  (07)شبعت في الذولت وبخىكُل منها 

 : (مصخللتأكصاط  ) 
 

 القسط ألارض الّرسم العقاري  املىكع املصاخت  الخصائص العمراهّيت

 صبغت شكىُت، مكاجب وججاسة

 (0,6)وصبت إشغال ألاسض 

 ( 5 ) طاسب البىاء

  متر44الاسجفاع  

R+10 

 2م 070 2

  جىوض، 139508جلصُم الششم العلاسي 

إكاماث املىتزه املىطلت الشمالُت الششكُت 

خىهت  لظفاف  البدحرة، باللشب مً بىك الٍز

  كشطاج قواملىطلت الصكىُت لحذاا

اطُت    ومذًىت جىوض الٍش

 I الياسمين  جىوض140471

 (مىفشد جماعي)صبغت شكىُت 

 (0,5)وصبت إشغال ألاسض 

 (0,35) طاسب البىاء

  متر23 سجفاعإلا

(R+6مع طابم جدذ أسض ي ) 

 2م 520 2
إكامت "جلصُم ، جىوض- 1خذابم املجزه 

خزو املعشض وعلى بعذ دكابم مً " الحذابم

 مشاكز الدصىق والترفُه باملىاس وبحي الىصش

 II القرهفل  جىوض114962

الياسمين   جىوض114961 2 م977 1 III 

شبه فىذكُت للخذماث وألاوشطت 

  UTs2الترفيهُت 

باليصبت   (0,40) وصبت إشغال ألاسض 

 للخذماث وألاوشطت الترفيهُت 

 باليصبت لإلكامت الفىذكُت  (0,35)و

مع بىاء طابم أسض ي  (1,2) طاسب البىاء

ت  طىابم 02و  ( متر12)علىٍّ

 2 م590 3

ولف اللىطاوي الذولي ، باللشب ڨمالصم ل

طل  على املُىاء   مً جلصُم خلُج املالبكت ٍو

 الترفُيي اللىطاوي 
 

 جزء على الشُاع مً الّششم 590 3

   شىشت28283العلاسي 
 

 IV املالئكت

أسض بُظاء جزء منها مصىف ملك 

عمىمي بدشي مع امكاهُت التهُئت 

 ملششوع جشفُيى

 2 م135 1
على شاطئ هشكلت باللشب مً مُىاء الصُذ 

 البدشي وعلى ملشبت مً مطاس الىفُظت الذولي
أمير   شىشت52129 V 

 2 م9 312 صبغت فالخُت

شىشت - على شاطئ هشكلت 

   بجاهب أخىاض جشبُت الصمك

 دكُلت مً املىطلت الصُاخُت 15وعلى بعذ 

 بصىشت

جزء على الشُاع مً الّششم  312 9

  شىشت  50641العلاسي 
 VI الىصر

 2 م4 591 صبغت فالخُت
م الصُاسة  -  املشدًً،  مصاكً 1على الطٍش

 شىشت

  جزء على الشُاع  590,982 4

 مً الّششم العلاسي 

  شىشت52212 

 VII السعادة

 

ت للعلاساث على الشابط  ُّ ت كمشث" أو مباششة بامللش الاجخماعي لششكت www.gammarth-immobiliere.tnًمكً إلاطالع على ألامثلت املىكع  ".علاٍس



ً مىطىع اللصطحن مىطىع طلب العشوض خالُت مً الشهىن أو الخدمالثًت العلاس الششىمكل وجشجع بامللكُت إلى الّذولت  IIIو  II  ماعذا العلاٍس

لصىت  13هزه امللكُت التي إكدصبتها الذولت بملخط ى كشاساث املصادسة جطبُلا للمششىم عذد . مذسجت طمً ملك الذولت الخاص الخىوصُت وهي

2011 .

ذ الخثبذ مً صبغت  ت واملصالح الفىُت املخخّصت ملٍز ُّ ت املدل املهخمىن بطلب العشوض مذعىون عىذ إلاكخظاء إلى سبط الصلت بالجهاث إلاداسٍّ

 .العلاساث ووطعُتها كبل املشاسكت

ًخعلم البُع بالعلاساث و املىلىالث و الخجهحزاث  على الحالت التي هي عليها وكما جلع معاًىتها مً كبل املشاسكحن ومصدشاسيهم وجدذ مصؤولُتهم 

ت كمشث والذولت الخىوصُت للمشتري اشخدلاق املبُع وجمىعان عىه كل شغب مادي أو كاهىوي مصذسه الغحر وجكىهان مخظامىخان  وجظمً علاٍس

 .معه كظابُا في خال وشىب هزاع الخم بصبب اهخلال امللكُت الُه

 لالشترجاع ملابل خالص مبلغ غحر كابل ب كشاس الششوطسحالحالي  في املشاسكت في طلب العشوض شخص طبُعي أو معىىي ًشغبكل ًمكً ل

م إلى اللصم املالي للششكت ( د150) دًىاس مابت وخمصىن كذسه 
ّ
خالل  شىشت شهلىل  مفترق  كبالت الكابً هابفشع أو هلذا أو بىاشطت صك ٌصل

. الخىكُذ إلاداسي 

ذ ًمكً املشاسكت خصب الاخخُاس في كصط أو أكثر وجششل العشوض في ظشوف مغللت ومخخىمت  م البًر ع معً طٍش ذ الصَش طمىن الىصىل أو البًر

ت كمشث لذي وصل في الاشخالمجىدع مباششة ملابل أو  دمل الظشف الخاسجي وجىبا الخىصُصاث الخالُت. مكخب الظبط لششكت علاٍس : ٍو

 "عقاريت قمرث"شركت :  املرسل إليه

 جىوس 1053ممر بحيرة املالوي عمارة الكرامت القابظت طفاف البحيرة – ههج بحيرة أهاس ي :  العىىان

 2016  لسىت32املشاركت في طلب العروض عدد :  املىطىع

"  مكتب الظبط مصالحال ًفتح مً قبل" 

بت مً ًخكىّن ملف العشض املظّمً بالظشف الخاسجي مً 
ّ
ت واملالُت املشج  املخعلم 8واملىصىص عليها بالفصل " ح"إلى" أ"َجمُع الىثابم إلاداٍس

باليسبت  ( د50.000)خمسين ألف دًىار رلك طمان املشاسكت طبلا مللخظُاث كشاس الششوط واملدذد جزافُا بمبلغ بما في  بمدخىي العشوض

 .V II إلىIV باليسبت لكّل مً ألاقساط (د 5.000)  وبمبلغ خمست أالف دًىار III الىIلكل مً ألاقساط 

عخمذ خخم مكخب الظبط لششكت .(00س15)الثالثت بعذ الزوال اعت ّس على ال 2017  جاهفي10 الثالثاءًىم لخّذد آخش أجل للبىل العشوض   َو

ت كمشث كمشجع وخُذ  خ وصىل العشوضإلثباثعلاٍس  الثالثت والىصف  على الصاعتفي هفض الُىم  العلىُت فخذ العشوضجىعلذ جلصتو.  جاٍس

ت وبخىكُل)بامللش الاجخماعي للششكت بدظىس عذل جىفُز والعاسطحن أو مً ًمثلهم  (30س15)بعذ الزوال  (. مصحىبحن بئثباث هٍى

بلى املشاسكىن ملزمحن بعشوطهم ملذة  خ ألاكص ى املدذد للبىل العشوضًىما (150) وخمسىن مائت ٍو .  بذاًت مً الُىم املىالي للخاٍس

ت للششكت ذ إلاسشاداث ًشجى إلاجصال باملصلحت الخجاٍس  : على ألاسكام شىشت شهلىل  مفترق  كبالت الكابً الجهىي  بفشعها أو ملٍز

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

  

  

  

                 

           


