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إعالن بيع  

 2018  لسىت49طلب عروض عدد 

 " حي امليىاء القدًم"مشروع  – بحلق الىادي" اليسيم"في أرض  التفىيت

أرض صالحت للتقسيم والبىاء  
 

ت"حعتزم ؼشكت  ذ ، ؼشكت على ملك الّذولت خاطعت ألحكام القاهىن الخىوس ي، إلاعالن عن طلب عشوض"قمشث عقاٍس سطائُا  للخفٍى

 : (وحُذ قعط) أسض 01في عذد 

 مبرمجت ملشروع تهيئت وجقسيمبيظاء أرض  :الىصف العام 

  (718القطعت ) جىوس 147846 :الّرسم العقاري 

  I اليسيم :القسط

  هك4 :املساحت الجملّيت 

 2 م000 40 

 1955 جىان 1 ؼاسع الطريق الّسريعت،مً مدخل مدًىت حلق الىادي  :املىقع 

 " حي املُىاء القذًم"مؽشوع 

ت قبالت  ًّ ت الحذًذ
ّ
ت حلق الىادي والعك   TGM املحطت البحٍش

  :ابحيرة جىوغ، ًحّذه م من 500 وعلى بعذ 

 "UAc 6حي املُىاء القذًم"جقعُم املىطقت املبرمجت  : شماال

ت :وشرقا ًّ ت الحذًذ
ّ
 TGM   العك

 « Porsch »  وقاعاث العشض لعُاساث بىسػVolkswagen » «الّىقل "  أسض بُظاء و  :غرباو

ت حلق الىادي1955 جىان 1  ؼاسع  :وجىىبا   ثم املحطت البحٍش

 أهّم الخصائص

 :العمراهّيت

 :الّصبغت 

 

 على اليشاط التجاري و اعماراث سكىيت جماعيت مع امكاهيت احتىائه

 UAc6مكاجب  

 :و جكىن مىزعت

UAc1 (20%) UAc2 (30%) UAc3 (30%) UAc4(20%) 

COS 0,6 

CUF 2,2 3 3,8 5 

 20 m (R+4) 28 m (R+6) 36 m (R+8) 44 m (R+10)  (H) على

 (PS3)مأوي ذو طىابق خاص :الّصبغت 

COS 0,9 

CUF 6 

 36 m (R+8) (H) على

 (Uva2) طرقاث و مساحاث خظراء

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%A1/547-6-11
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%A1/547-6-11


م للمىطقت 
ّ
ص املىظ

ّ
الى

 :ولصبغت العقار 
ق2015ـدد لسىـت 1866ألامر الحكىمي عـ 

ّ
ت ملثال التهُئت  " املتعل ُّ باملصادقت على املشاجعت الجضئ

شقُت لبحيرة جىوغ ببلذًت حلق الىادي
ّ

مالُت الؽ
ّ

 الّخفصُلي للمىطقت الؽ

 

ت للعقاس على الشابط  ُّ ت "أو مباؼشة باملقش الاجخماعي لؽشكتwww.gammarth-immobiliere.tnًمكن إلاطالع على ألامثلت املىقع عقاٍس

 . أو بمكخبها بمذًىت ظىظت"قمشث

ذ في  .خالُت من الّشهىن أو الخحّمالث مىطىع طلب العشوضالعقاساث  ًخّم الخفٍى

شوط الّىمىرجي وبىص إعالن طلب العشوض
ّ

ت لألحكام والبىىد الىاسدة بكشاط الؽ ذ الجاسٍّ  .وجخظع إجشاءاث الخفٍى

ق البُع باألساض ي
ّ
والبىاءاث واملىقىالث والخجهيزاث على الحالت التي هي عليها كما جقع معاًىتها من قبل املؽاسكين ومعدؽاسيهم  ًخعل

 .وجحذ معؤولُتهم

ذ الّخثبذ من  ت املخخّصت ملٍض ُّ ت واملصالح الفى ُّ ت املحل املهخّمىن بطلب العشوض مذعىون عىذ إلاقخظاء إلى سبط الّصلت بالجهاث إلاداسٍّ

 .ووطعُتها قبل املؽاسكت صبغت العقاساث

اسة ومعاًىت العقاس املىطىع للبُع طبقا للؽشوط  في املؽاسكت في طلب العشوض شخص طبُعي أو معىىي ًشغبكل ًمكن ل الحالي ٍص

 هقذا أو بىاظطت صك ( د200)دًىار  مائتيقذسه  لالظترجاعمبلغ غير قابل  املحّذدة بكشاط الؽشوط وبعذ سحبها مقابل خالص

م إلى القعم املالي للؽشكت
ّ
. أو بفشع الؽشكت الكائن قبالت مفترر ظهلىل ظىظت خالل الخىقُذ إلاداسي  ٌعل

ع أو جىدع مباؼشة مقابل وصل في  ذ العَش ذ مظمىن الىصىل أو البًر ق البًر جشظل العشوض في ظشوف مغلقت ومخخىمت عن طٍش

ت قمشث الاظخالم لذي حمل الظشف الخاسجي وجىبا الخىصُصاث الخالُت. مكخب الظبط لؽشكت عقاٍس  :ٍو

ت قمشث"ؼشكت : املشظل إلُه " عقاٍس

 جىوغ 1053ممش بحيرة املالوي عماسة الكشامت القابظت طفاف البحيرة – ههج بحيرة أهاس ي : العىىان

 2018  لسىت49املؽاسكت في طلب العشوض عذد : املىطىع

" ال ًفخح من قبل مصالح مكخب الظبط" 

بت من  من ًخكىّن ملف العشض املظّمن بالظشف الخاسجي
ّ
ت واملالُت املشج  8واملىصىص عليها بالفصل " ح"إلى" أ"َجمُع الىثائق إلاداٍس

 جالث مائت ألفبمبلغ بما في كزلك طمان املؽاسكت طبقا ملقخظُاث كشاظاث الؽشوط واملحّذد جضافُا  املخعلق بمحخىي العشوض

 ."Iاليسيم  " الىحيد للقسط باليسبت( د000 300)دًىار 

عخمذ خخم مكخب . (00ط15 )بعذ الضوال الثالثتعلى الّعاعت  2019 جاهفي  29 جالجاء الحّذد آخش أجل لقبىل العشوض لُىم  َو

خ وصىل العشوض ت قمشث كمشجع وحُذ الثباث جاٍس على  في هفغ الُىم وجىعقذ جلعت فخح العشوض العلىُت. الظبط لؽشكت عقاٍس

مصحىبين )باملقش الاجخماعي للؽشكت بحظىس عذل جىفُز والعاسطين أو من ًمثلهم  (30ط15 )بعذ الضوال والىصف الثالثتالعاعت 

ت وبخىكُل . (بئثباث هٍى

بقى املؽاسكىن ملضمين بعشوطهم ملّذة  خ ألاقص ى املحذد لقبىل العشوضًىما (180 )وجماهىن مائت ٍو .  بذاًت من الُىم املىالي للخاٍس

ت للؽشكت ذ إلاسؼاداث ًشجى إلاجصال باملصلحت الخجاٍس أو بفشعها الجهىي الكائن قبالت مفترر ظهلىل ظىظت على ألاسقام   ملٍض

 ر.ع. (216.98.910.000+  216.73.369.037+ ,216.71.960.100+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



للبحلقل  م دي  كثئنعل  نسيم لققعل األرلل مثال موقعلل    
36°49'4.79"N, 10°17'55.14"E 

 

   

 


