عقارٍت قمرث

شركت ّ
خفيت إلاصم رأش مالها  1 000 000دًىار
ّ
مقرها الاجتماعي :عمارة الكرامت القابضت بحيرة أهاس ي
ّ
ممر بحيرة املالوي ضفاف البحيرة  1053جىوط
ّ
املعرف الجبائي425194L/P/M/000 :
الهاجف+ 216 71 960 100:
الهاجف الجىال +216 98 910 000 :الفاكط+216 71 962 175 :
www.gammarth-immobiliere.tn
Contact@gammarth-immobiliere.tn

إعالن بيع
طلب عروض عدد  46لضىت 2018
حعتزم "علاسٍت كمشث" ،ششكت على ملك ّ
الذولت خاطعت ألخكام اللاهون الخووس ي ،ؤلاعالن عً طلب عشوض للخفوٍذ سطابُا لخعاب
الذولت وبخوكُل منها في عذد  08علاساث كابىت باإلانزه  – VIIIأسٍاهت وبمىوبت وبوادي اللُل -مىوبت وبعُذي بوعلي وبدمام ظوظت وبمعاكً
–ظوظت (أكعاط معخللت):

 عدد ( )04أراض ي كائىت بمىىبت وبىادي الليل وبضيدي بىعلي وبمضاكً-صىصت :
القضط

إصم ّ
الرصم

ّ
الرصم العقاري

I

زٍىت

 14445أرٍاهت
)  10 530م(2

II

الفىز

 15612أرٍاهت

III

السهرة

IV

الضعادة

 69019صىصت

 141114صىصت
)  3 459م(2

املىقع  /الىصف

مىوبت
مداري إلكاماث و مجامع
ظكىُت ملامت وباللشب مً
كلُت آلاداب والفىون
وؤلاوعاهُاث واللطب
الخكىولوجي بمىوبت وخط
اإلاترو
شباو-وادي اللُل مدارًت
ليعُج ظكني ملام و على بعذ
خمغ دكابم مً الطشٍم
الوطىُت  P7و مً اإلالعب
البلذي لوادي اللُل.
أسض فالخُت
مصجشة صٍخون كابىت
بعُذي بو علي -ظوظت
على الطشٍم الفشعُت اإلاؤدًت
إلى الطشٍم الشبِعُت N°2

على بعذ  1.5كم مً مذًىت
معاكً و مً ملعب الشكبي و
 300م مً طشٍم معاكً-
ظوظت عبر صاوٍت كصِبت ثشٍاث

ّ
الصبغت

املضاحت

حىالي
3515م
على الشياع
2

2

 20 000م

2

23 270م

2

 2 306م
على الشُاع

فالخُت في جضء كبير مً
العلاس و ظكىُت في جضء
آخش ;) (UAc1 ; UAa4و
طشكاث مبرمجت

فالخُت
باللشب مً وعُج ظكني

فالحيت

جسء مً الرصم العقاري
وشاطاث صىاعيت غير
ملىثت UIb
وعبت إشغال ألاسض ()0,5
طاسب البىاء ()1,2
الاسجفاع 12أمخاس)(R+2
وجسء فالحي  NAaو جسء
آخر طرٍق مبرمجت 30م

 عدد ( )02شقق كائىت باملنزه  - VIIIأرٍاهت :
القضط

الشقت

ّ
الرصم
العقاري

العىىان/الىصف

املىقع

الصىف

شلت سكم ،8Jالطابم الثامً
،عماسة  ، Bإكامت سواق
الخذابم ،مفترق شاسع عبذ
ٌضر 8
V
الشخمان الخبثاوي و شاسع جلع بئكامت ظكىُت جخكون
مً طابم أسض ي ججاسي
مصطفى حجُج  ،اإلانزه VIII
 أسٍاهتومً عذد  08طوابم
شلت عذد  ( C3وكع تهُئتها علوٍت ظكىُت  ،على بعذ
44266
دكابم مً اإلاشكض الثلافي
جىوط
ومعخغلت كمكخب)
الطابم الثالث  ،عماسة  ، Bوالشٍاض ي للشباب ومً
اإلاشكض الخجاسي والترفُهي
إكامت سواق الخذابم
ٌضر 3
VI
باإلانزه  VIومً حي الىصش
مفترق شاسع عبذ
الشخمان الخبثاوي و شاسع
مصطفى حجُج  ،اإلانزه VIII
 أسٍاهت عدد ( )01فيال وعدد ( )01شقت مسدوجت بحمام صىصت :
القضط

العقار

ّ
الرصم العقاري

املىقع /العىىان

VII

الكرم

غير مسجل

عذد  36ههج ظطُف ،اإلاذًىت
العخُلت خمام ظوظت
على بعذ  100م مً شاسع
شاسل دًلول
وعلى بعذ دكابم مً الطشٍم
الخضامُت

VIII

ألاوط

غير مسجل

عذد ، 3مجاص خفوص اإلاخفشع
عً ههج ظسلول
خمام ظوظت باللشب مً
اإلاعسذ الثاهوي بدمام ظوظت
وعلى بعذ دكابم مً الطشٍم
الخضامُت P1

ّ
اإلاوكعُت للعلاس على الشابط
ًمكً ؤلاطالع على ألامثلت
كمشث" أو بمكخبها بمذًىت ظوظت.

املضاحت املغطاة

S+3

خوالي 183م2مع ششفت غير
2
مغطاة خوالي 24م

S+2

خوالي
2
 112م

الىصف /املكىهاث

العلاس ملام على كطعت أسض غير
مسجلت ًخكون مً فُال R+2جضةي
عذد  04مالخم ،ومطبخ ،
وعذد  02ششفت غير مغطاة

شلت مضدوجت S+1

مضاحت العقار
مىضىع التفىٍت

خوالي 458م²

2

خوالي  40م

www.gammarth-immobiliere.tnأو مباششة باإلالش الاجخماعي لششكت "علاسٍت

الشهون أو الخدمالث .وجشجع باإلالكُت إلى ّ
ًخم الخفوٍخفُالعلاساجواإلاىلوالث موطوع طلب العشوضخالُت مً ّ
الذولت الخووعُت (ملك الذولت
الخاص) .هزه اإلالكُت التي اكدعبتها الذولت بملخط ى كشاساث اإلاصادسة جطبُلا للمشظوم عذد  13لعىت .2011
ّ
الششوط ّ
ّ
الىمورجي وبىص إعالن طلب العشوض.
الجاسٍت لألخكام والبىود الواسدة بكشاط
وجخظع إجشاءاث الخفوٍذ
وًخعلم البُع بالبىاًاث والخجسيزاث واإلاىلوالث على الخالت التي هي عليها وكما جلع معاًىتها مً كبل اإلاشاسكين ومعدشاسيهم وجدذ
معؤولُتهم.

ّ
ّ
ّ
اإلادلُت واإلاصالح ّ
ّ
ّ
اإلاخخصت ،عىذ الاكخظاء وكبل اإلاشاسكت ،إلى
الفىُت
ؤلاداسٍت
مذعوون إلى سبط الصلت بالجساث
اإلاسخمون بطلب العشوض
اللاهوهُت ّ
الخثبذ مً صبغت اإلامخلكاث موطوع ّ
مضٍذ ّ
ّ
والفىُت.
الخفوٍذ ومً وطعُتها
ًمكً لكل شخص طبُعي أو معىوي ًشغب في اإلاشاسكت في طلب العشوض الخالي صٍاسة ومعاًىت العلاس اإلاوطوع للبُع .وججشى الضٍاساث
وٍخم جدذًذ اإلاوعذ عً طشٍم طلب ّ
ّ
اإلامخذة مً  29أكتىبر إلى17دٌضمبر ّ .2018
ًلذم إلى ششكت "علاسٍت
بمواعُذ معبلت طُلت الفترة
ّ
اإلادذدة بكشاط الششوط وبعذ سخبها ملابل خالص مبلغ غير كابل لالظترجاعكذسه مااة دًىاس (  100د) هلذا أو
كمشث"طبلا للششوط
ّ
بواظطت صك ٌعلم إلى اللعم اإلاالي للششكتأو بفشعسا الكابً كبالت مفترق ظسلول ظوظتخالل الخوكُذ ؤلاداسي.
جشظل العشوض في ظشوف مغللت ومخخومت عً طشٍم البرًذ مظمون الوصول أو البرًذ العشَع أو جودع مباششة ملابل وصل في الاظخالم
لذى مكخب الظبط لششكت علاسٍت كمشث .وٍدمل الظشف الخاسجي وجوبا الخىصُصاث الخالُت:
املرصل إليه :شركت "عقارٍت قمرث"
العىىان :ههج بحيرة أهاس ي – ممر بحيرة املالوي عمارة الكرامت القابضت ضفاف البحيرة  1053جىوط
املىضىع :املشاركت في طلب العروض عدد46لضىت2018
" ال ًفتح مً قبل مصالح مكتب الضبط"
ّ
ّ
ّ
اإلاظمً بالظشف الخاسجي مً جمُع الوثابم ؤلاداسٍت واإلاالُت اإلاشجبت مً "َ أ" إلى" ح" واإلاىصوص عليها بالفصل 8
ًخكون ملف العشض
اإلاخعلم بمدخوى العشوض بما في رلك طمان اإلاشاسكت طبلا إلالخظُاث كشاط الششوط واإلادذد جضافُا بمبلغ عشرون ألف دًىار
ّ
ّ
باليعبت ّ
باليضبت ّ
للل قضط مً ألاقضاط مً  Vإلى
للل قضط مً ألاقضاط مً  Iإلى  IVوعشرة آالف دًىار( 10.000د)
( 20.000د)
ّ
 VIIوخمضت آالف دًىار( 5.000د)باليضبت للقضط.VIII
ّ
ّ
خذد آخش أجل للبول العشوض لًوم الثالثاء 18دٌضمبر  2018على العاعت الثالثت بعذ الضوال ( 15ط .)00وَعخمذ خخم مكخب الظبط
لششكت علاسٍت كمشث كمشجع وخُذ إلثباث جاسٍخ وصول العشوض .وجىعلذ جلعت فخذ العشوض العلىُت في هفغ الُومعلى العاعت الثالثت
والىصف بعذ الضوال ( 15ط)30باإلالش الاجخماعي للششكت بدظوس عذل جىفُز والعاسطين أو مً ًمثلسم (مصخوبين بئثباث هوٍت
وبخوكُل).
وٍبلى اإلاشاسكون ملضمين بعشوطسم ّ
إلاذة مائت وثماهىن (ً )180ىمابذاًت مً الُوم اإلاوالي للخاسٍخ ألاكص ى اإلادذد للبول العشوض.
إلاضٍذ ؤلاسشاداث ًشجى ؤلاًصال باإلاصلخت الخجاسٍت للششكت أو بفشعسا الجسوي الكابً كبالت مفترق ظسلول ظوظت على ألاسكام الخالُت:
(+216 98 910 000أو  +216 73 369 037أو  .)+216 71 960 100ع.ق

موقعي لقطعة األرض "زينة" الكائنة بمنوبة
36°48'40.72"N - 10° 4'34.59"E

موقعي لقطعة األرض "الفوز" الكائنة ببشاا – اادي الليل
36°51'4.85"N- 10° 2'19.55"E

موقعي لقطعة األرض "الزهرة" الكائنة ببييي بوولي  -سوسة
36° 0'49.25"N- 10°20'18.97"E

موقعي لقطعة األرض "البعادة" الكائنة بمبااك  -سوسة
35°44'41.03"N - 10°36'17.78"E

موقعي للبققيك "يبر  3ايبر  "8الكائنقاا بالمنزز اللامك  -أريانة
36°51'19.85"N- 10°10'42.80"E

موقعي لفيال "الكرم" الكائنة ببمام سوسة  -سوسة
35°51'15.18"N, 10°35'21.49"E

موقعي لفيال "األنس" الكائنة ببمام سوسة  -سوسة
19.36'51°35 "N, 10°35'27.57"E

