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 إعالن بيع 

  2017 لصىت 21طلب عروض عدد 
ت سطائُا "قمرث عقاريت"حعتزم شركت  ، ششكت على ملك الّذولت خاطعت ألخكام القاهىن التىوس ي، إلاعالن عً طلب عشوض للتفٍى

ين ًًقصط)شىشت -  عقاراث كائىت  بالقىطاوي 02منها في عدد لحعاب الذولت وبتىكُل 
ّ
 : (مصخقل

 

 القصط الفيــــال الّرشم العقاري  العىىان املىقع مصاحت العقار املصاحت املغطاة

 2 م5 121 2 م2 590

فُال سئِعُت معاختها 

  2 م1 383املغطاة 

 أجىدت صغيرة 08و 

Bungalow 

وفظاء مهّيء وقاعت 

 شاي معّىغت

املىطقت الصياحيت 

 على شىشت القىطاوي 

ت شاسع الىخُل وههج  صاٍو

ظُذي القىطاوي 

فُيش ي أسكى "بجاهب هضل 

وخزو مُىاء " بالُىى

أكىا "القىطاوي و

 "باالص

  شىشت119249

 شىشت 117808

 شىشت 128830

 شىشت 23600

 شىشت 28003

 شىشت 82729

  شىشت29745

 I فلىراليض

 

 

الّرشم العقاري /الىصف املىقع املصاحت  الخصائص العمراهّيت   القصط املقصم 

شبه فىدقيت للخدماث وألاوشطت 

  UTs2الترفيهيت 

باليصبت  ( 0,40) وصبت إشغال ألارض 

 للخدماث وألاوشطت الترفيهيت 

 باليصبت لإلقامت الفىدقيت ( 0,35)و

مع بىاء طابق  (1,2 )طارب البىاء

 ( متر12)علىّيت  طىابق 02أرض ي و

 2 م590 3

 ولل القىطاوي ڨمالصق ل

الذولي ، بالقشب مً جقعُم 

طل  على  خلُج املالئكت ٍو

 املُىاء  اللرفُهي القىطاوي 

 

 جزء على 590 3

الشياع مً الّرشم 

 28283العقاري 

  شىشت

 

 II املالئكت

 

ت للعقاساث على الشابط  ُّ ت " أو مباششة باملقش الاجتماعي لششكت www.gammarth-immobiliere.tnًمكً إلاطالع على ألامثلت املىقع عقاٍس

 ".قمشث

تكل  ملك الذولت )وجشجع بامللكُت إلى الّذولت التىوعُت  خاليت مً الّرهىن أو الخحمالث مىطىع طلب العشوض واملىقىالث الّشظىم العقاٍس

. 2011لعىت  13هزه امللكُت التي إكتعبتها الذولت بمقتض ى قشاساث املصادسة جطبُقا للمشظىم عذد . (الخاص 

ذ التثبت مً  ت واملصالح الفىُت املختّصت ملٍض ُّ ت املدل املهتمىن بطلب العشوض مذعىون عىذ إلاقتظاء إلى سبط الصلت بالجهاث إلاداسٍّ

 .صبغت العقاساث ووطعُتها قبل املشاسكت

ًتعلق البُع بالعقاساث و املىقىالث و التجهيزاث على الحالت التي هي عليها وكما جقع معاًىتها مً قبل املشاسكين ومعتشاسيهم وجدت 

ت قمشث والذولت التىوعُت للمشلري اظتدقاق املبُع وجمىعان عىه كل شغب مادي أو قاهىوي مصذسه الغير  معؤولُتهم وجظمً عقاٍس

 .وجكىهان متظامىتان معه قظائُا في خال وشىب هضاع الخق بعبب اهتقال امللكُت الُه

اسة الحالي  في املشاسكت في طلب العشوض شخص طبُعي أو معىىي ًشغبكل ًمكً ل اساث وججشي . ومعاًىت ألاقعاط املىطىعت للبُعٍص  الٍض

تّم جدذًذ الم. 2017جىيليت  31 جىان إلى28 مً طُلت الفلرة املمتذة ةد معبقيعامىب ق طلب ًقّذم إلى ٍو ت قمشث"وعذ عً طٍش " عقاٍس

http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/residence-florallis/?lang=ar
http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/residence-florallis/?lang=ar
http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/lot-les-anges/?lang=ar
http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/lot-les-anges/?lang=ar


هقذا أو بىاظطت   (د100)دًىاس قذسه مائت  لالظلرجاعطبقا للششوط املدذدة بكشاط الششوط وبعذ سحبها مقابل خالص مبلغ غير قابل 

م إلى القعم املالي للششكت
ّ
. خالل التىقُت إلاداسي  ظىظت ظهلىل  مفلرق  قبالت الكائً هابفشع أو صك ٌعل

ذ ًمكً املشاسكت خعب الاختُاس في قعط أو أكثر وجشظل العشوض في ظشوف مغلقت ومختىمت  ق البًر ذ معً طٍش طمىن الىصىل أو البًر

ع أو  ت قمشث لذي وصل في الاظتالمجىدع مباششة مقابل العَش دمل الظشف الخاسجي وجىبا التىصُصاث . مكتب الظبط لششكت عقاٍس ٍو

: التالُت

 "عقاريت قمرث"شركت :  املرشل إليه

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

 2017   لصىت21املشاركت في طلب العروض عدد:  املىطىع

"  مكخب الظبط مصالحال ًفخح مً قبل" 

بت مً ًتكىّن ملل العشض املظّمً بالظشف الخاسجي مً 
ّ
ت واملالُت املشج  8واملىصىص عليها بالفصل " ح"إلى" أ"َجمُع الىثائق إلاداٍس

خمصىن ألف دًىار رلك طمان املشاسكت طبقا ملقتظُاث كشاط الششوط واملدذد جضافُا بمبلغ بما في  املتعلق بمدتىي العشوض

صبت للقصط   ( د50.000)
ّ
 .II باليصبت للقصط( د 5.000) و خمصت أالف دًىار Iبالي

عتمذ ختم مكتب الظبط لششكت .(00ط10)العاششة صباخا اعت ّط  على ال2017  أوث01 الثالثاءًىم لخّذد آخش أجل لقبىل العشوض   َو

ت قمشث كمشجع وخُذ  خ وصىل العشوضإلثباثعقاٍس  العاششة  على العاعتفي هفغ الُىم  العلىُت فتذ العشوضجىعقذ جلعتو.  جاٍس

ت وبتىكُل)باملقش الاجتماعي للششكت بدظىس عذل جىفُز والعاسطين أو مً ًمثلهم  (30ط10 )والىصل صباخا (. مصحىبين بئثباث هٍى

بقى املشاسكىن ملضمين بعشوطهم ملذة  خ ألاقص ى املدذد لقبىل العشوضًىما( 150 )وخمصىن مائت ٍو .  بذاًت مً الُىم املىالي للتاٍس

ت للششكت ذ إلاسشاداث ًشجى إلاجصال باملصلحت التجاٍس  : على ألاسقام ظىظت ظهلىل  مفلرق  قبالت الكائً الجهىي  بفشعها أو ملٍض

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القىطاوي - املىطقت العُاخُت ظىظت مثال مىقعي بالقمش الصىاعي إلقامت فلىسالِغ

35°53’13.91’’N, 10°35’35.25’’E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكوا بالص
Aqua Palace 



 ظىظت-  خمام ظىظت» املالئكت»  مثال مىقعي بالقمش الصىاعي ملقعم
 35°53'18.01"N- 10°34'37.54"E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القولف الدولي القنطاوي

Le Golf International de 
Kantaoui 

 

 ميناء القنطاوي
Port Kantaoui 

 


