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  2017 لسىت 11طلب عروض عدد

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

 .(أكعاط معخللت  )سىست -  ااىت باللماماث ووالقىناوي (03)علاساث  لحعاب الذولت وبخىكُل منها في ثالثت

املساحت 

 املغناة
 مساحت العقار

 املكىهاث

 
 القسط الفيــــال الّرسم العقاري  العىىان

 2 م867 1

 

 2م219 2
الن في أكامخحن

ّ
 ًخمث

سئِعِخحن مع مجمىعت 

 انبىاءاث فشعُت جخمحز

ت  بهىذظت معماٍس

وجخخصان . جللُذًت

بىاجهت جىىبُت طىلها 

 متر، جفخذ 170خىالي 

مباششة على شاطئ 

ثخلُج الحماما  

على شاطئ خليج اللماماث 

وسط املدًىت بجاهب رواط 

جطالن  (املذًىت العخُلت)القصبت 

ت شاسعي  مباششة على البدش وبضاٍو

العلبت ألاسدهُت الهاشمُت  

 لجزل مالصلت- وفشخاث خشاد 

 ".داس خُاة"

 هابل 573610

 I إًريس

  هابل570273 2 م448 1

 II ميمىزا هابل 538336 2 م193 4 2م733 

 2 م5 121 2 م2 590

فُال سئِعُت معاختها 

  2 م1 383املغطاة 

 أجىدت صغحرة 08و 

Bungalows 

وفظاء مهّيء وكاعت 

 شاي معّىغت

املىنقت السياحيت سىست 

ت شاسع القىناوي   على صاٍو

الىخُل وههج ظُذي اللىطاوي 

" فُيش ي أسكى بالُىى"بجاهب هضل 

أكىا "وخزو مُىاء اللىطاوي و

 "باالص

  سىست119249

 سىست 117808

 سىست 128830

 سىست 23600

 سىست 28003

 سىست 82729

  سىست29745

 III فلىراليس

 

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

". كمشث

 وجشجع بامللكُت إلى الّذولت الخىوعُت وهي مذسجت طمً ملك خاليت من الّرهىن أو التحمالث الرسىم العقاريت مىضىع طلب العروض

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

جلعان على شاطئ خلُج الحماماث وظط   بىاءاث فرعيت في إقامتين رايسيتين مع مجمىعت II  وIمىضىع القسط  ًتمثل العقاران

طالن مباششة على البدش على واجهت كشابت  (املذًىت العخُلت)املذًىت بجاهب سباط اللصبت   .  متر170ٍو

 .(UTa)الصبغت العمراهّيت للعقاراث حسب مثال التهيئت ملدًىت اللماماث هي سكىّيت راقيت وسياحّيت 

http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/residence-iris/?lang=ar
http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/residence-iris/?lang=ar
http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/residence-mimosa/?lang=ar
http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/residence-mimosa/?lang=ar
http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/residence-florallis/?lang=ar
http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/residence-florallis/?lang=ar


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

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

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

اسة ومعاًىت ألاكعاط املىطىعت للبُع اساث . ًمكً لكل شخص طبُعي أو معىىي ًشغب في املشاسكت في طلب العشوض الحالي ٍص وججشي الٍض

م طلب ًلّذم إلى . 2017 جىان 14 ماي إلى 02بمىاعُذ معبلت طُلت الفترة املمخذة مً  خّم جدذًذ املىعذ عً طٍش ت كمشث"ٍو طبلا " علاٍس

هلذا أو  ( د150)للششوط املدذدة بكشاط الششوط وبعذ سحبها ملابل خالص مبلغ غحر كابل لالظترجاع كذسه مائت وخمعىن دًىاس 

م إلى اللعم املالي للششكت
ّ
. خالل الخىكُذ إلاداسي  أو بفشعها الكائً كبالت مفترق ظهلىل ظىظت بىاظطت صك ٌعل

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

ت كمشث ع أو جىدع مباششة ملابل وصل في الاظخالم لذي مكخب الظبط لششكت علاٍس دمل الظشف الخاسجي وجىبا الخىصُصاث . العَش ٍو

: الخالُت

" عقاريت قمرث"شركت : املرسل إليه 

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

 2017 لسىت 11املشاركت في طلب العروض عدد : املىضىع

" ال ًفتح من قبل مصالح مكتب الضبط" 

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

خمسىن ألف دًىار املخعلم بمدخىي العشوض بما في رلك طمان املشاسكت طبلا مللخظُاث كشاط الششوط واملدذد جضافُا بمبلغ 

. بعىىان كل كعط ( د50.000)

عخمذ خخم مكخب الظبط . (00ط10) على الّعاعت العاششة صباخا 2017جىان  15الخميس خّذد آخش أجل للبىل العشوض لُىم  َو

خ وصىل العشوض ت كمشث كمشجع وخُذ الثباث جاٍس في هفغ الُىم على العاعت  وجىعلذ جلعت فخذ العشوض العلىُت. لششكت علاٍس

ت )بامللش الاجخماعي للششكت بدظىس عذل جىفُز والعاسطحن أو مً ًمثلهم  (30ط10)العاششة و الىصف صباخا  مصحىبحن بئثباث هٍى

. (وبخىكُل

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هابل-  الحماماث»إًَشغ  »مثال مىكعي باللمش الصىاعي لفُال 
 36°23'57.01"N, 10°36'33.53"E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نزل دار حياة

Hôtel DAR HAYET 

 نزل دار حياة

Hôtel DAR HAYET 



 هابل-  الحماماث» مُمىصا »مثال مىكعي باللمش الصىاعي لفُال 
 36°23'55.87"N, 10°36'35.82"E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نزل دار حياة

Hôtel DAR HAYET 



 اللىطاوي - املىطلت العُاخُت ظىظت مثال مىكعي باللمش الصىاعي إلكامت فلىسالِغ

35°53’13.91’’N, 10°35’35.25’’E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 أكوا بالص

Aqua Palace 

 ميناء القنطاوي

Port El Kantaoui 


