
 

 

 

 شركت علاريت كمرث

  دًىار1 000 000شركت خفّيت إلاسم رأس مالها 

عمارة الكرامت اللابظت بحيرة أهاس ي: ملّرها الاجتماعي  

  جووس1053ممّر بحيرة املالوي طفاف البحيرة 

425194L/P/M/000 املعّرف الجبائي:  

  +216 71 960 100:الهاجف

  216+71 962 175: الفاكس+ 216 98 910 000: الجوالالهاجف

www.gammarth-immobiliere.tn 

Contact@gammarth-immobiliere.tn 

 

إعالن بيع  

 2018 لسىت28طلب عروض عدد 
 

  طوابم06التفويت في عمارة جامت البىاء ذاث 

  ملاسم للسكً الفردي والجماعي06وعدد 

 كائىت بمفترق شارعي البيئت والىخيل باملىطلت السياحيت اللىطاوي حمام سوست
 

 
 

 للخفىيذ ، ششكت على ملك الّذولت خاطعت ألحكام اللاهىن الخىوس ي، إلاعالن عً ػلب عشوض"علاسيتكمشث"حعتزم ششكت 

ي(كعؼان معخلالن)العلاساث الخاليت في  » ظيذد اللىؼاودي« لحعاب ششكتسطابيا 
ي

 الخصائص العمراهيت/ الوصف العام  املساحاث الرسوم العلاريت موطوع البيع اللسط

I 

كامل عمارة 

 "دًار خيرة"

 02 شلت و67

فظاءاث 

 ججاريت

ي24020

ي75771ظىظتو

ي54255ظىظت و

ي.ظىظت

ي:معاحت ألاسض 

 2 م 551 2 حوالي

 

 :املعاحت املغؼاة 

ي2م 725 8 حوالي

باإلطافت إلى الؼابلين 

ي260 4)جحذ ألاسطيين 

 (.2م

 02 طوابم علويت وعدد 06طابم أرض ي وعدد 

ي. بيذ خضي14ً ظّياسة و68يدعع لـ طابم سفلي 

ت ومذخل فشعي02عذد 
ّ
ي مذاخل معخلل

ي مصاعذ05 مذاسج و 05مع عذد 

 محالث جفخح مباششة على الشاسع 02وعذد 

يالّشبيس ي

ي(.2 م117حىالي )مغؼى  مع معبح غير

II 

 06عدد 

 ملاسم

 "IIخيرة "

سكً جماعي 

 وفردي مىععل 

  ظىظت92037

  ظىظت88880و

  ظىظت24020و

  ظىظت75770و

 ظىظت 54255و

  ظىظت117807و

ي ظىظت27214و

املعاحت الجملّيت الصافيت 

ي:مىطىع الخفىيذ 
 

 .2 م400 4حوالي 

يصبغتها بعذ الدعىيت ملاسم 02عدد 

 ( م 20: علو  )ظكً جماعي 

 2 م 246 2حوالي  
 

يصبغتها بعذ الدعىيت ملاسم 04عدد 

 (R+2)ظكً فشدد مىعضل 

 2 م 154 2حوالي 
ي
 

    

ؤو مباششة بامللش الاجخماعي www.gammarth-immobiliere.tnيمكً إلاػالع على ألامثلت املىكعّيت للعلاس على الشابؽ 

 . ؤو بمكخبها بمذيىت ظىظت"علاسيت كمشث"لششكت

ظيذد  «ششكتوجشجع ملكيتهاإلى .يخاليت مً الّشهىن ؤو الخحّمالث مىطىع ػلب العشوضالعلاساث  يخّم الخفىيذ في

ي.هصف سؤط مالها مصادس لفابذة الذولت الخىوعيت » اللىؼاودي

شوغ الّىمىرجي وبىص إعالن ػلب العشوض
ّ

ي.وجخظع إجشاءاث الخفىيذ الجاسّيت لألحكام والبىىد الىاسدة بكشاط الش

كّل و .2003 جىيليت 07بىاء صادسة عً بلذيت حمام ظىظت بخاسيخ  مشّيذة ػبلا لشخصت Iالعماسة مىطىع اللعؽ 

وحشغيل املصاعذ   ألاكعاغ الخاّصت بالشبؽ الخاسجي بالشبكاث بععال جضالجلشيبا في حينفظاءاتها وميشأتها جاّمت البىاء 

ي.يوإلاهاسة غير جامت

ب الدعىيت7652مىطىع جلعيم عذد IIكما ؤن ألاساض ي الصالحت للبىاء مىطىع اللعؽ 
ّ
ي. مصادق عليه ويخؼل

https://gammarth-immobiliere.tn/biens-confisques/ar/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%A1/440-1-14
https://gammarth-immobiliere.tn/biens-confisques/ar/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%A1/440-1-14
https://gammarth-immobiliere.tn/biens-confisques/ar/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%A1/442-06
https://gammarth-immobiliere.tn/biens-confisques/ar/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%A1/442-06
https://gammarth-immobiliere.tn/biens-confisques/ar/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%A1/442-06


م البيع باألساض ي
ّ
والبىاءاث واملىلىالث والخجهيزاث على الحالت التي هي عليها كما جلع معايىتها مً كبل املشاسكين  يخعل

ي.ومعدشاسيهم وجحذ معؤوليتهم

املهخّمىن بؼلب العشوض مذعىون عىذ إلاكخظاء إلى سبؽ الّصلت بالجهاث إلاداسّيت املحلّيت واملصالح الفىّيت املخخّصت ملضيذ 

 .ووطعيتها كبل املشاسكت الّخثبذ مً صبغت العلاساث

.ييمكً لكل شخص ػبيعي ؤو معىىد يشغب في املشاسكت في ػلب العشوض الحالي صياسة ومعايىت ألاكعاغ املىطىعت للبيع

وعذ عً ػشيم ػلب  ويخّم جحذيذ الم .2018 جويليت 30 إلى جوان11مًوججشي الضياساث بمىاعيذ معبلت ػيلت الفترة املمخذة 

وبعذ سحبها ملابل خالص مبلغ غير كابل لالظترجاع كذسه  ػبلا للششوغ املحذدة بكشاط الششوغ"يعلاسيت كمشث"يلّذم إلى 

م إلى اللعم املالي للششكتؤو بفشعها الكابً كبالت مفترق ظهلىل ظىظتخالل ي( د200) ديىاس حيماا
ّ
هلذا ؤو بىاظؼت صك يعل

.يالخىكيذ إلاداسدي

جشظل العشوض في ظشوف مغللت ومخخىمت عً ػشيم البريذ مظمىن الىصىل ؤو البريذ العشيع ؤو جىدع مباششة ملابل وصل 

:يويحمل الظشف الخاسجي وجىبا الخىصيصاث الخاليت.يفي الاظخالم لذًمكخب الظبؽ لششكت علاسيت كمشث

"يعلاسيت كمشث"ششكت :ياملشظل إليه

 جىوغ 1053ممش بحيرة املالود عماسة الكشامت اللابظت طفاف البحيرة –يههج بحيرة ؤهاس ي :يالعىىان

ي2018 لسىت28املشاسكت في ػلب العشوض عذد :ياملىطىع

"يال يفخح مً كبل مصالح مكخب الظبؽ"ي

بت مً مًيخكىّن ملف العشض املظّمً بالظشف الخاسجي
ّ
واملىصىص عليها بالفصل "يح"إلى"يؤ"َجميع الىثابم إلاداسيت واملاليت املشج

 املخعلم بمحخىي العشوطبما في كزلك طمان املشاسكت ػبلا مللخظياث كشاظاث الششوغ واملحّذد جضافيا بمبلغ 8

 000 70)ألف دًىار وسبعون Iموطوع اللسط " دًار خيرة"باليسبت لكامل العمارة( د000 150)ألف دًىار وخمسون ةمائ

 .II موطوع اللسط "IIخيرة "باليسبت للعلار (د

ويعخمذ خخم مكخب .ي(00ط10ي)العاششةصباحا على الّعاعت 2018 جويليت 31 الثالثاءحّذد آخش ؤجل للبىل العشوض ليىم 

وجىعلذ جلعت فخح العشوض العلىيتفي هفغ اليىم .يالظبؽ لششكت علاسيت كمشث كمشجع وحيذ الثباث جاسيخ وصىل العشوض

بامللش الاجخماعي للششكت بحظىس عذل جىفيز والعاسطين ؤو مً يمثلهم (30ط10ي)صباحا والىصف العاششةعلى العاعت

.ي(مصحىبين بئثباث هىيت وبخىكيل)

 بذايت مً اليىم املىالي للخاسيخ ألاكص ى املحذد للبىل ًوما (180 )وثماهون مائت ويبلى املشاسكىن ملضمين بعشوطهم ملّذة 

.يالعشوض

ملضيذ إلاسشاداث يشجى إلاجصال باملصلحت الخجاسيت للششكتؤو بفشعها الجهىد الكابً كبالت مفترق ظهلىل ظىظت على ألاسكام  

ق .ع.ي(216.98.910.000+  216.73.369.037+ ,216.71.960.100+)

ي

ي

ي

ي
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سوسة –مثال موقعي لعمارة ديار الخير بسيذي القنطاوي   
35°53'9.33"N, 10°35'27.08"E 

 

A titre indicatif selon Photos et droits Google fournis au public 

 

 

 

 

 

 

 



سوسة – الكائنة بسيذي القنطاوي 2مثال موقعي الراضي خيرة    

 35°53'12.75"N, 10°35'26.59"E 
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