عقاريت قمرث

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

إعالن بيع
طلب عروض عدد  25لصىت 2018
للتفىيت في  02فيالث و03أراض ي وعدد  03شقق
حعتزم "علاسيت كمشث" ،ششكت على ملك ّ
الذولت خاطعت ألخكام اللاهون الخووس ي ،إلاعالن عً طلب عشوض للخفويذ سطائيا لحعاب
الذولت وبخوكيل منها في العلاساث الخاليت (أكعاط معخللت):
 عدد ( )02فيال بشط مريم  -شىشت :
القصط

الفي ــال

I

مريم I

II

مريم II

ّ
الرشم العقاري

املىقع

الىصف

املصاحت املغطاة
2

 203584شىشت

فيال  R+2جضئي
بها معبذ وجلع على
شاطئ البدش
شط مشيم
مجاوس لنزل دياس مشيم وباللشب )عشفذ آثاس جخشيب(
مً املىطلت العياخيت
فيال  R+3جضئي جلع
اللىطاوو
على بعذ  50مترا مً
شاطئ البدش
)عشفذ آثاس جخشيب(

حىالي  1 222م
دون إعخباس
الطابم جدذ
أسض ي
2
(خوالي 210م )

2

حىالي  1 063م

 عدد ( )03أراض ي بڤمرث وورفراف ووبر بىرڤبت :
القصط

المقصم

ّ
الرشم العقاري

املىقع

املصاحت

III

الياشمين 5

 155855جىوض

امللعم عذد  I5مً جلعيم
الياظمين للوكالت العلاسيت
للعكنى بلمشث
كبالت إكامت كولف كمشث
ويفخذ على الطشيم املؤديت
للمىطلت العياخيت بلمشث

حىالي
1 076م

IV

الصخرة

 8367بنزرث

في علو 40مترجطل على شاطئ
عين املعخير  -سفشاف

V

أرض
املرجان

 616226هابل

بئر بوسكبت كشب الطشيم
العياسة جووغ -ظوظت
املذخل الجىوبي للحماماث
وعلى بعذ  5دكائم مً املذيىت
العياخيت الحماماث الجىوبيت

الصبغت

2

2

1 515م
على الشياع

2

 2000م
على الشياع

شكني فردي مىفرد
وعبت إشغال ألاسض
()0,3
طاسب البىاء ()0,8
الاسجفاع
12أمخاس )(R+2
مع طابم جدذ أسض ي
فالخيت
باللشب مً وعيج
عمشاوي وظكني
فالخيت
باللشب مً وعيج
عمشاوي وظكني

 عدد ()03شقق باملركز العمراوي الشمالي وبشط مريم ووالدخيلت:
القصط

الشقت

ّ
الرشم العقاري

العىىان

املىقع

الصىف

VI

ألاوملبياد

 67491جىوض

شلت ،16الطابم الثامً،
البرج ، B
املشكب الخجاسو والعكني
ظيتي ظىتر  ،ههج مذيىت
العلوم بخووغ
املشكض العمشاوي الشمالي
مع مأوى ظياسة عذد
P2-122
بالطابم جدذ ألاسض ي الثاوي

إكامت ظكىيت ساكيت
جخكون مً طابم أسض ي
ججاسو ومً عذد 08
طوابم علويت ظكىيت ،
كبالت مذيىت العلوم
وعلى بعذ  5دكائم مً
مطاس جووغ كشطاج
الذولي

S+3

VII

 119986شىشت
119952 /
الجىان 34
شىشت

إكامت املشداس ي  ، IIالطابم
ألاول  ،شط مشيم -ظوظت

إكامت ظكىيت هادئت
على بعذ 50متر مً
الطشيم العياخيت
وكبالت شاطئ
"شط مشيم"  -ظوظت

S+2

VIII

45815
امليصتير/
 45678امليعخير

شلت سكم  ، 131الطابم
الثاوي،عماسة ،I
جىان الوظط،
الذخيلت  -امليعخير

باملىطلت العياخيت
الذخيلت امليعخير كبالت
املطاس الذولي الحبيب
بوسكيبت

S+3

جىان
الىشط 5

ّ
املوكعيت للعلاس على الشابط
يمكً إلاطالع على ألامثلت
كمشث"أو بمكخبها بمذيىت ظوظت.

املصاحت املغطاة

2

خوالي189م

2

حىالي 74م

2

حىالي116م

www.gammarth-immobiliere.tnأو مباششة بامللش الاجخماعي لششكت "علاسيت

الشهون أو الخدمالث .وجشجع بامللكيت إلى ّ
يخم الخفويذ في العلاساث واملىلوالث موطوع طلب العشوض خاليت مً ّ
الذولت الخووعيت (ملك
الذولت الخاص) .هزه امللكيت التي اكدعبتها الذولت بملخط ى كشاساث املصادسة جطبيلا للمشظوم عذد  13لعىت .2011
ّ
الششوط ّ
ّ
الىمورجي وبىص إعالن طلب العشوض.
الجاسيت لألخكام والبىود الواسدة بكشاط
وجخظع إجشاءاث الخفويذ
ّ
يخعلم البيع باملمخلكاث على الحالت التي هي عليها كما جلع معايىتها مً كبل املشاسكين ومعدشاسيهم وجدذ معؤوليتهم.
ّ
ّ
ّ
املدليت واملصالح ّ
ّ
ّ
املخخصت ،عىذ إلاكخظاء وكبل املشاسكت ،إلى
الفىيت
إلاداسيت
مذعوون إلى سبط الصلت بالجهاث
املهخمون بطلب العشوض
اللاهوهيت ّ
الخثبذ مً صبغت املمخلكاث موطوع ّ
مضيذ ّ
ّ
والفىيت.
الخفويذ ومً وطعيتها
يمكً لكل شخص طبيعي أو معىوو يشغب في املشاسكت في طلب العشوض الحالي صياسة ومعايىت ألاكعاط املوطوعت للبيع .وججشى الضياساث
ويخم جدذيذ الموعذ عً طشيم طلب ّ
بمواعيذ معبلت طيلت الفترة املمخذة مً 21ماي إلى  25جىانّ .2018
يلذم إلى "علاسيت كمشث" طبلا
للششوط املدذدة بكشاط الششوط وبعذ سحبها ملابل خالص مبلغ غير كابل لالظترجاع كذسه مائت ديىاس (  100د) هلذا أو بواظطت صك
ّ
يعلم إلى اللعم املالي للششكت أو بفشعها الكائً كبالت مفترق ظهلول ظوظت خالل الخوكيذ إلاداسو.
جشظل العشوض في ظشوف مغللت ومخخومت عً طشيم البريذ مظمون الوصول أو البريذ العشيع أو جودع مباششة ملابل وصل في الاظخالم
لذى مكخب الظبط لششكت علاسيت كمشث .ويدمل الظشف الخاسجي وجوبا الخىصيصاث الخاليت:
املرشل إليه :شركت "عقاريت قمرث"
العىىان :ههج بحيرة أهاس ي – ممر بحيرة املالوي عمارة الكرامت القابضت ضفاف البحيرة  1053جىوض
املىضىع :املشاركت في طلب العروض عدد 25لصىت2018
" ال ًفتح مً قبل مصالح مكتب الضبط"

ّ
ّ
ّ
املظمً بالظشف الخاسجي مً جميع الوثائم إلاداسيت واملاليت املشجبت مً "َ أ" إلى" ح" واملىصوص عليها بالفصل 8
يخكون ملف العشض
املخعلم بمدخوى العشوض بما في رلك طمان املشاسكت طبلا مللخظياث كشاط الششوط واملدذد جضافيا بمبلغ عشرون ألف دًىار
ّ
ّ
باليصبت ّ
باليصبت ّ
لكل كعط مً ألاكعاط مً IV
لكل كعط مً ألاكعاط مًIإلى IIIو خمعت آالف ديىاس (  5.000د)
( 20.000د)
إلى.VIII
ّ
خذد آخش أجل للبول العشوض ليوم الثالثاء  26جىان  2018على ال ّ
طاعت الثالثت بعذ الضوال (15ط .)00ويعخمذ خخم مكخب الظبط
لششكت علاسيت كمشث كمشجع وخيذ إلثباث جاسيخ وصول العشوض .وجىعلذ جلعت فخذ العشوض العلىيت في هفغ اليوم على العاعت
الثالثت والىصف بعذ الضوال (15ط)30بامللش الاجخماعي للششكت بدظوس عذل جىفيز والعاسطين أو مً يمثلهم (مصحوبين بئثباث هويت
وبخوكيل).
ّ
ويبلى املشاسكون ملضمين بعشوطهم ملذة مائت وثماهىن (ً )180ىمابذايت مً اليوم املوالي للخاسيخ ألاكص ى املدذد للبول العشوض.
ملضيذ إلاسشاداث يشجى إلايصال باملصلحت الخجاسيت للششكت أو بفشعها الجهوو الكائً كبالت مفترق ظهلول ظوظت على ألاسكام الخاليت:
(+216 98 910 000أو  +216 73 369 037أو  .)+216 71 960 100ع.ق

مثبل موقعي نفيال "مريم  "Iانكبئىت بشط مريم  -سوست
35°55'49.98"N, 10°33'58.49"E

مثبل موقعي نفيال "مريم  "IIانكبئىت بشط مريم  -سوست
35°55'48.75"N, 10°33'58.21"E

مثبل موقعي نهمقسم "انيبسميه  -"5انكبئه بقمرث
36°54'39.56"N- 10°17'3.57"E

مثبل موقعي نقطعت األرض" انصخرة " انكبئىت برفراف -بىزرث
37°11'52.80"N - 10°11'49.35"E

Ain Mestir

8367 BIZERTE

مثبل موقعي نقطعت األرض "انمرجبن" انكبئىت ببئر بورقبت  -وببم
36°19'47.84"N- 10°29'25.26"E

حماماث الجىىويت
Hammamet Sud

مثبل موقعي نهشقت " األنمبيبد " انكبئىت ببنمركز انعمراوي انشمبني  -تووس
36°50'55.23"N- 10°11'25.15"E

مثبل موقعي نهشقت " انجىبن  " 34انكبئىت بشط مريم  -سوست
35°55'50.72"N - 10°33'47.60"E

شاطئ شط مريم
Plage Chott Mariem

نزل دار مريم
Hôtel Dar Mariem

مثبل موقعي نهشقت "جىبن انوسط  " 5انكبئىت ببنمىطقت انسيبحيت انذخيهت -انمىستير
35°45'28.84"N-10°44'7.80"E

المنطقة السياحية الدخيلة
Zone Touristique Edkhila

مطار الحبيب بورقيبة
Aéroport Habib Bourguiba

