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 إعالن بيع 

  2017 لصىت 29طلب عروض عدد 
ت"حعتزم ششكت  ذ "كمشث علاٍس ، ششكت على ملك الّذولت خاطعت ألحكام اللاهىن الخىوس ي، إلاعالن عً طلب عشوض للخفٍى

تأكعاط )بً عشوط و بحمام ظىظت -  علاساث كائىت ببىمهل05سطائُا  لحعاب الذولت وبخىكُل منها في عذد 
ّ
 : (معخلل

املصاحت 

 املغطاة
 القصط إلاقامت الّرشم العقاري  املىقع املكىهاث مصاحت العقار

 2م  987 10 2م623 1 

 معاحتها املغطاة  فيال رئيصيت

  2م127 1

  (2م155) جرفيه فضاء و

  (2 م144)وحمام معبح مغطى 

 ومعبح غير مغطى

 (2 م116)

 (2م 341)   وسشاث عمل 03 عذدو
 عشفذ آثاس الخخٍشب)*(

 بً عشوط، -بىمهل

مىن "كشب ششكت 

   ومحاري "بلىن 

م العُاسة   للطٍش

 ظىظت - جىوغ

 دكُلت 15وعلى بعذ 

صمت امً وظط بالع

 جىوغ

  بن عروس3447

  بن عروس3448

  بن عروس3449

  بن عروس3450

 I الفرح

 

 

  ملصاحت ا

 مىضىع التفىيت
املىقع/ املكىهاث   القصط العقار الّرشم العقاري  

 2م016 8 

اجين   املىطلت الفالحُت ،أساض ي فالحُت مشجشة ٍص

م العُاسة 01لحمام ظىظت ،على بعذ   كلم مً الطٍش

 ظىظت - جىوغ

 مىطلت   دكُلت مً مطاس الىفُظت وم15ًوعلى بعذ 

 اللىطاوي ظىظت

 II 1الزياجين   شىشت 67542

2الزياجين   شىشت67543 2 م382 9   III 

2م 3الزياجين   شىشت67494 258 2   IV 

2م 4الزياجين   شىشت67495 028 1   V 

 

 

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

 ".كمشث

تكل  وجشجع  I ما عدي العقار مىضىع القصط خاليت من الّرهىن أو التحمالث مىطىع طلب العشوض واملىلىالث الّشظىم العلاٍس

 13هزه امللكُت التي إكدعبتها الذولت بملخط ى كشاساث املصادسة جطبُلا للمشظىم عذد . (ملك الذولت الخاص)بامللكُت إلى الّذولت الخىوعُت

 .2011لعىت 

ذ الخثبذ مً  ت واملصالح الفىُت املخخّصت ملٍض ُّ ت املحل املهخمىن بطلب العشوض مذعىون عىذ إلاكخظاء إلى سبط الصلت بالجهاث إلاداسٍّ

 .صبغت العلاساث ووطعُتها كبل املشاسكت

http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/residence-el-farah/?lang=ar
http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/residence-el-farah/?lang=ar
http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/les-terrains-les-oliviers-1-les-oliviers-2-les-oliviers-3-et-les-oliviers-4/?lang=ar
http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/les-terrains-les-oliviers-1-les-oliviers-2-les-oliviers-3-et-les-oliviers-4/?lang=ar
http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/les-terrains-les-oliviers-1-les-oliviers-2-les-oliviers-3-et-les-oliviers-4/?lang=ar
http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/les-terrains-les-oliviers-1-les-oliviers-2-les-oliviers-3-et-les-oliviers-4/?lang=ar


ًخعلم البُع بالعلاساث و املىلىالث و الخجهيزاث على الحالت التي هي عليها وكما جلع معاًىتها مً كبل املشاسكين ومعدشاسيهم وجحذ 

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

 .وجكىهان مخظامىخان معه كظائُا في حال وشىب هضاع الحم بعبب اهخلال امللكُت الُه

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

خّم جحذًذ الم. 2017 اكتىبر18 شبتمبر إلى11 مً طُلت الفترة املمخذة ةد معبميعامىب م طلب ًلّذم إلى ٍو ت كمشث"وعذ عً طٍش " علاٍس

هلذا أو بىاظطت   ( د100)دًىاس مائت  كذسه لالظترجاعوبعذ سحبها ملابل خالص مبلغ غير كابل  طبلا للششوط املحذدة بكشاط الششوط

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

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

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

: الخالُت

 "عقاريت قمرث"شركت :  املرشل إليه

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

 2017 لصىت 29عدد املشاركت في طلب العروض :املىضىع

"  مكتب الضبط مصالحال ًفتح من قبل" 

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

 30.000)ثالثىن ألف دًىاس بمبلغ جضافُا رلك طمان املشاسكت طبلا مللخظُاث كشاط الششوط واملحذد بما في  املخعلم بمحخىي العشوض

عبت لللعط (د
ّ
 .V إلىII  من لألكعاطةباليعب ( د2.000 )ألفي دًىاس  وI بالي

عخمذ خخم مكخب الظبط .(00ط16)الشابعت بعذ الضوال اعت ّط  على ال2017  أكخىبش19 الخمِغًىم لحّذد آخش أجل للبىل العشوض    َو

ت كمشث كمشجع وحُذ  خ وصىل العشوضإلثباثلششكت علاٍس   على العاعتفي هفغ الُىم  العلىُت فخح العشوضجىعلذ جلعتو.  جاٍس

ت )بامللش الاجخماعي للششكت بحظىس عذل جىفُز والعاسطين أو مً ًمثلهم  (30ط16)الشابعت والىصف بعذ الضوال  مصحىبين بئثباث هٍى

. (وبخىكُل

بلى املشاسكىن ملضمين بعشوطهم ملذة  خ ألاكص ى املحذد للبىل العشوضًىما( 150 )وخمصىن مائت ٍو .  بذاًت مً الُىم املىالي للخاٍس

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بن عروس- مثال مىقعي إلقامة فرح بىمهل 
 

 (36°42'40.80"N- 10°17'18.14"E )  
 

 

 

 



  

سىسة–  حمام سىسة 4 و الزياتين 3 و الزياتين 2 و الزياتين 1مثال مىقعي لقطع األراضي الزياتين   

 
35°56'58.16"N -10°31'09.91"E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


