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 إعالن بيع 

  2017 لسىت 01طلب عروض عدد 

ت"حعتزم شغكت  ذ عطائُا               "كمغث علاٍع ، شغكت على ملك الّضولت زاطعت ألخكام اللاهىن الخىوس ي، إلاعالن عً طلب عغوض للخفٍى

ت كائىت بدمام شىشت07لحصاب الضولت وبخىكُل منها في عضص  أكصاط )جىىب زلُج املالئكت " الحماصة الكبيرة"مىطلت   عشىم علاعٍّ

ت
ّ
 : (مصخلل

 القسط

Lot 

 الّرسم

Titre 

Foncier 

القطع / إسم الّرسم  

Nom du Titre / Parcelles 

 املساحت

Superficie 

(m2م) 

فىيت
ّ
 املساحت مىضىع الت

Superficie à céder (m2م) 

 الّصبغت املبرمجت

Vocation projetée 

 العلى املبرمج

Hauteur projeté 

I 
26803 

 سىست

 1092الصعاصة 

 213اللطعت 
6 203 6 027,374 UTs1 R+5 / 21 m 

II 
28063 

 سىست

 46واصي الحُطين 

 494 - 493 - 445 - 431اللطع 
3889 685,966 

UBa3 

et UAc1 

R+9 / 30 m 

R+4 / 18 m 

III 
23954 

 سىست

 IV اللفص ي 

 687 - 672  - 676اللطع  
3 194 1 696,816 UAc2 R+6 / 24 m 

IV 
24010 

سىست 

 VIII واصي خطين

 669اللطعت 
1 435 1 435 UAc2 R+6 / 24 m 

V 
135009 

سىست 

 شلُم  

 673اللطعت 
535 535 

UBa3 

et UAc2 

R+9 / 30 m 

R+6 / 24 m 

VI 
23987 

 سىست

 XI الىاصي 

 815اللطعت 
623 311,5 UBa3 R+9 / 30 m 

VII 
23979 

سىست 

 1اللُطىن 

 645اللطعت 
309 309 UAc2 R+6 / 24 m 

ت للعلاعاث على الغابط  ُّ ت " أو مباشغة بامللغ الاجخماعي لشغكت www.gammarth-immobiliere.tnًمكً إلاطالع على ألامثلت املىكع علاٍع

 ".كمغث

مضعجت طمً ملك  وجغجع بامللكُت إلى الّضولت الخىوصُت وهي  مىطىع طلب العغوض زالُت مً الغهىن أو الخدمالثًت العلاع الغشىمكل

. 2011لصىت  13هظه امللكُت التي إكدصبتها الضولت بملخض ى كغاعاث املصاصعة جطبُلا للمغشىم عضص . الضولت الخاص

ض الخثبذ مً  ت واملصالح الفىُت املسخّصت ملٍز ُّ ت املدل املهخمىن بطلب العغوض مضعىون عىض إلاكخظاء إلى عبط الصلت بالجهاث إلاصاعٍّ

 املؤعر 2010 لصىت 1870باألمغ عضص  مثال التهُئت العمغاهُت ملضًىت خمام شىشت املصاصق علُه).صبغت العلاعاث ووطعُتها كبل املشاعكت

لُت 26في   (.2010 جٍى

ًخعلم البُع بالعلاعاث و املىلىالث و الخجهيزاث  على الحالت التي هي عليها وكما جلع معاًىتها مً كبل املشاعكين ومصدشاعيهم وجدذ 

ت كمغث والضولت الخىوصُت للمشتري اشخدلاق املبُع وجمىعان عىه كل شغب ماصي أو كاهىوي مصضعه الغير  مصؤولُتهم وجظمً علاٍع

 .وجكىهان مخظامىخان معه كظائُا في خال وشىب هزاع الخم بصبب اهخلال امللكُت الُه

 ملابل زالص مبلغ غير كابل ب كغاس الشغوطسحالحالي  في املشاعكت في طلب العغوض شخص طبُعي أو معىىي ًغغبكل ًمكً ل

م إلى اللصم املالي للشغكت ( ص200)صًىاع مائتي  كضعه لالشترجاع
ّ
 شىشت شهلىل  مفترق  كبالت الكائً هابفغع أو هلضا أو بىاشطت صك ٌصل

. زالل الخىكُذ إلاصاعي 



ض ًمكً املشاعكت خصب الازخُاع في كصط أو أكثر وجغشل العغوض في ظغوف مغللت ومسخىمت  م البًر ض معً طٍغ طمىن الىصىل أو البًر

ع أو  ت كمغث لضي وصل في الاشخالمجىصع مباشغة ملابل الصَغ دمل الظغف الخاعجي وجىبا الخىصُصاث . مكخب الظبط لشغكت علاٍع ٍو

: الخالُت

 "عقاريت قمرث"شركت :  املرسل إليه

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

 2017  لسىت01املشاركت في طلب العروض عدد :  املىضىع

"  مكتب الضبط مصالحال ًفتح من قبل" 

بت مً ًخكىّن ملف العغض املظّمً بالظغف الخاعجي مً 
ّ
ت واملالُت املغج  املخعلم 8واملىصىص عليها بالفصل " ح"إلى" أ"َجمُع الىثائم إلاصاٍع

 ( د30.000)ثالثىن ألف صًىاع طلك طمان املشاعكت طبلا مللخظُاث كغاس الشغوط واملدضص جزافُا بمبلغ بما في  بمدخىي العغوض

صبت 
ّ
 .VII إلى II لكّل مً ألاكصاط ( د10.000) وعشغة أالف صًىاع  Iللقسط بالي

عخمض زخم مكخب الظبط .(00س15)الثالثت بعض الزوال اعت ّس  على ال2017   يفري 07 الثالثاءًىم لخّضص آزغ أجل للبىل العغوض   َو

ت كمغث كمغجع وخُض  ش وصىل العغوضإلثباثلشغكت علاٍع  الثالثت  على الصاعتفي هفض الُىم  العلىُت فخذ العغوضجىعلض جلصتو.  جاٍع

ت وبخىكُل) بامللغ الاجخماعي للشغكت بدظىع عضل جىفُظ والعاعطين أو مً ًمثلهم (30س15)والىصف بعض الزوال  . (مصحىبين بئثباث هٍى

بلى املشاعكىن ملزمين بعغوطهم ملضة مائت  ش ألاكص ى املدضص للبىل العغوض (150 )وزمصىن ٍو . ًىما بضاًت مً الُىم املىالي للخاٍع

ت للشغكت ض إلاعشاصاث ًغجى إلاجصال باملصلحت الخجاٍع  : على ألاعكام شىشت شهلىل  مفترق  كبالت الكائً الجهىي  بفغعها أو ملٍز

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

                   

           


