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 إعالن بيع 

  2018 لضىت 08طلب عروض عدد 

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

 :ورلك على الىحى الخالى (أكعاط معخللت)علاس ) 11( سطائُا  لحعاب الذولت وبخىكُل منها في عذد 

  بً عروش-إقامت ببىمهل (01)عدد:  

املكىهاث/ الىصف مضاحت العقار املضاحت املغطاة  القضط إلاقامت الّرصم العقاري  العىىان / املىقع 

 حىالي

 2 م623 1
 2م987 10

  2م 127 1 معاحتها املغطاة فيال رئيضيت

  (2م155) جرفيه فظاء و

 وحمام ومعبح مغطى 

  (2 م144)

 ومعبح غير مغطى

 (2 م116)

    وسشاث03 عذدو

 (2م 341)

 )عشفذ آثاس جخٍشب(

 بً عشوط، -بىمهل

مىن "كشب ششكت 

   ومحاري "بلىن 

م العُاسة   للطٍش

 ظىظت - جىوغ

 15وعلى بعذ 

دكُلت مً وظط 

 العاصمت جىوغ

  بً عروش3450

 (على الشُاع)

  بً عروش3447

  بً عروش3448

  بً عروش3449

 

 I الفرح

 

  مقضم ميهئ بقمرث  (01)عدد: 

 املىقع املضاحت  الخصائص العمراهّيت 
الّرصم 

 العقاري 
قضمالم  القضط 

 UAa2 ظكني فشدي مضدوج 

( 0,25)وعبت إشغال ألاسض 

(  0,5 )طاسب البىاء

   (R+1) أمخاس 8الاسجفاع  

 مع طابم جحذ أسض ي

 2م 484

ت  جلعُم ميهئ كشب كٍش

طّل  كمشث أعلى الغابت ٍو

ىا كمشث  مباششة على ماٍس

88405 

 جىوط
 II 40فرح 

 

  امليضتير–بضقاهص  كائىت فيال( 01)عدد : 

املضاحت 

 املغطاة
 القضط الفيــــال الّرصم العقاري  العىىان الىصف مضاحت العقار

 حىالي

 2 م277

 حىالي

على  2  م908 

 الشياع

(  2 م219) فُال سئِعُت

  معكً العملت02و عذد 

 وحذًلت مهُأة

 (2 م631حىالي ) 

محمذ صالح  ههج 65

، ظلاهص- الصُادي

بمىطلت ظكىُت ساكُت على 

بعذ دكائم مً شاطئ 

 امليعخير - الفالص ظلاهص

   امليضتير5154

 ( جسء96)
 III الفالز

 

 

 

 



  شقت مسدوجت بحي الىصر (01)عددII  أرياهت : 

 الىىع الىصف العىىان/املىقع  الّرصم العقاري  الشقت القضط
املضاحت 

 املغطاة

IV 
 شلت مضدوجت

 27الىصر 

53556  

/ أرياهت 

اهت22570   أٍس

   شلت  مضدوجت

 DL 25عدد   

  ألاكشوبىل إكامت

 ههج مذًىت ظاللت 

اهت - 2الىصش  أٍس

مع مذخل معخلل شقت مسدوجت 

حىالي معاحتها حدًقت مهيئت و

 2 م42

وجطل على املىتزه الحظشي الىحلي 

 متر مً 100وجلع على بعذ 

شة  الشاسع الخجاسي الهادي هٍى

 شلت مضدوجت

S+4 
 2 م154

  25 ظُاسة عذدمموي 

   DL 25ومخضن عذد 

 

  بماريىا القىطاوي   امليضتير و- بالذخُلتشقق كائىت بالعىيىت و (04)عدد: 

 العىىان الّرصم العقاري  العقار القضط
 الىصف

 الىىع
املضاحت 

 املغطاة

V 
جىان 

 العىيىت

  جىوط59815

 على الشياع

 ألاول،  ق، الطابF 1 -1 شلت

 إكامت وئام، 

 شاسع املىجي ظلُم 

ىت   العٍى

ىت  جلع بئكامت بالعٍى

مخكىهت مً طابم أسض ي 

ت 02ججاسي و   طىابم علٍى

 ظكىُت 

  دكائم5على بعذ 

مً طفاف البحيرة  ومً 

كشطاج -مطاس جىوغ 

 الذولي

S+3 
 حىالي

 2 م158 

 33مع مأوي ظُاسة عذد 

 بالطابم جحذ  ألاسض ي

VI 
جىان 

 4الىصط 

45814 

 /امليضتير

45678 

 امليعخير

الطابم  ،  121 سكم  شلت

  ، Iعماسة ،ألاول 

 جىان الىظط ،

 امليعخير-  الذخُلت 

جلع باملىطلت العُاحُت 

الذخُلت امليعخير كبالت 

املطاس الذولي الحبِب 

 بىسكُبت

S+3 1252 م 

VII 
جىان 

 5الىصط 

45815 

 /امليضتير

45678 

 امليعخير

الطابم  ،  131 سكم  شلت

 ، Iعماسة ،الثاوي

 جىان الىظط ، 

 امليعخير- الذخُلت 

S+3 1162 م 

VIII  57كنزه 
  صىصت31099

 على الشُاع 

الطابم  ،  1045 سكم  شلت

، "دًاس البحشإكامت " ،ألاول 

ىا اللىطاوي   ظىظت- ماٍس

دًاس "جلع باملشكب العُاحي 

ىا اللىطاوي  "البحش - مٍش

 ظىظت

S+0 
 حىالي 

 2 م31,5

 

 

 

 

 

 



  وبكاب ماريىا امليضتير لذخُلتمحالث با( 03)عدد : 

 مضاحت العقار

 مىطىع التفىيت
 القضط العقار الّرصم العقاري  العىىان الىصف

 2 م48

 

فظاء ججاسي مفخىح بالطابم 

 ألاسض ي ًفخح على الشاسع الشئِس ي

 ، الطابم ألاسض ي 5عذد 

 ، جىان الىظط  ، I،عماسة 

باملىطلت العُاحُت 

 امليعخير- الذخُلت 

 / امليضتير45813

  امليعخير45678

جىان 

 3الىصط 
IX 

 2م 51

 02محل ًخكىن مً بهى وعذد 

مكاجب ومطبخ ًخم الىلىج إلُه عبر 

 الشواق الذاخلي لإلكامت  

، 311 و عذد 310عذد 

بالطابم ألاسض ي ،املشكب 

ىا   - العُاحي كاب ماٍس

 امليعخير

/  امليضتير41728

  امليعخير41573
 X 1الّدكان 

 / امليضتير41729

  امليعخير41573

 2 م10

 

مكخب ًخم الىلىج إلُه عبر الشواق 

 الذاخلي لإلكامت

 ، الطابم 312 عذد 

ألاسض ي ،املشكب العُاحي 

ىا    امليعخير- كاب ماٍس

 / امليضتير41730

  امليعخير41573
 XI 2الّدكان 

 
 

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

 ".كمشث

تكل  ذ فيها مىطىع طلب العشوض واملىلىالث الّشظىم العلاٍس وجشجع بامللكُت إلى الّذولت  خاليت مً الّرهىن أو التحمالث بخّم الخفٍى

. 2011لعىت  13هزه امللكُت التي إكدعبتها الذولت بملخط ى كشاساث املصادسة جطبُلا للمشظىم عذد . (ملك الذولت الخاص) الخىوعُت

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

ً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 إلُه

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

خّم جحذًذ الم.  2018  مارش21 فيفري إلى12 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 :  املرصل إليه

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

 2018 لضىت 08 عدد املشاركت في طلب العروض :املىطىع

"  مكتب الظبط مصالحال ًفتح مً قبل" 

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

 ألف دًىار الالالىن بمبلغ جضافُا رلك طمان املشاسكت طبلا مللخظُاث كشاط الششوط واملحذد بما في  املخعلم بمحخىي العشوض

عبت لللعط (  د30.000)
ّ
ضبت ( د10.000)دًىار أالف  ةعشر وI بالي

ّ
ضبت ( د5.000 )خمعت آالف دًىاس و VI إلى IIمًلألكعاط  بالي

ّ
 بالي

 .XI إلى V مً لألكعاط



عخمذ خخم مكخب الظبط .(00ط15)الثالثت بعذ الضوال اعت ّط على ال 2018  مارش22 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  (30ط15)الثالثت والىصف بعذ الضوال  مصحىبين بئثباث هٍى

. (وبخىكُل

بلى املشاسكىن ملضمين بعشوطهم ملذة  خ ألاكص ى املحذد للبىل العشوضًىما( 150 )وخمضىن 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)


