
 

 

 

 شركت عقاريت قمرث
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 إعالن بيع 

 2018  لسىت19طلب عروض عدد 

 (مقسم أرض بظفاف البحيرة) 
ت"حعتزم ششكت  ذ سطابُا "كمشث علاٍس ، ششكت على ملك الّذولت خاطعت ألحكام اللاهىن الخىوس ي، إلاعالن عن طلب عشوض للخفٍى

 : (كعط وحُذ ) ملعم كابن باملىطلت الشمالُت الششكُت لظفاف البحيرة  في "التاجر العقاري " شركت  لحساب

 
 

 

  (.12اللطعت ) جىوغ 140466: الّرسم العقاري 

  الربيع: إسم العقار. 

 2 م  125 5: املساحت 

  املقسم  : العىوانI2 املىطلت الشمالُت الششكُت لظفاف "إكاماث املىتزه"  جىوغ، 139508 من جلعُم الشظم العلاسي 

خىهت واملىطلت العكىُت لحذاا البحيرة، اطُت  قباللشب من بىك الٍض    . كشطاج ومذًىت جىوغ الٍش

  الخصائص العمراهيت: 

 .سكىيت : الصبغت  -

  0,6 :  (COS)وسبت إشغال ألارض  -

 5 : (CUF)وسبت الاستعمال العقاري  -

 .(R+10) متر44: الارجفاع  -

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

 . أو بمكخبها بمذًىت ظىظت"كمشث
 

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%A1/201---8
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%A1/201---8


ت  ذ في الّشظىم العلاٍس الخاجش "و جشجع ملكُخه الى ششكت  .خالُت من الّشهىن أو الخحمالث مىطىع طلب العشوضًخم الخفٍى

 .ساط مالها على ملك الذولت الخىوعُتششكت مصادسة "العلاسي 

شوط الّىمىرجي وبىص إعالن طلب العشوضو
ّ

ت لألحكام والبىىد الىاسدة بكشاط الش ذ الجاسٍّ  .جخظع إجشاءاث الخفٍى

م البُع 
ّ
 .باملمخلكاث على الحالت التي هي عليها كما جلع معاًىتها من كبل املشاسكين ومعدشاسيهم وجحذ معؤولُتهمًخعل

ت املخخّصت، عىذ إلاكخظاء وكبل املشاسكت، إلى  ُّ ت واملصالح الفى ُّ ت املحل ذعى املهخّمىن بطلب العشوض إلى سبط الصلت بالجهاث إلاداسٍّ ٍو

ت والفّىُت ُّ ذ ومن طعُتها اللاهىه ذ الّخثبذ من صبغت املمخلكاث مىطىع الّخفٍى  .مٍض

اسة ومعاًىت العلاس املىطىع للبُع طبلا للششوط  في املشاسكت في طلب العشوض شخص طبُعي أو معىىي ًشغبكل ًمكن ل الحالي ٍص

هلذا أو بىاظطت صك  ( د150)دًىاس ة و خمعىن كذسه ماا لالظترجاعمبلغ غير كابل  املحّذدة بكشاط الششوط وبعذ سحبها ملابل خالص

م إلى اللعم املالي للششكت
ّ
.  خالل الخىكُذ إلاداسي  أو بفشع الششكت الكابن كبالت مفترق ظهلىل ظىظت ٌعل

ع أو جىدع مباششة ملابل وصل في الاظخالم  ذ العَش ذ مظمىن الىصىل أو البًر م البًر جشظل العشوض في ظشوف مغللت ومخخىمت عن طٍش

ت كمشث حمل الظشف الخاسجي وجىبا الخىصُصاث الخالُت. لذي مكخب الظبط لششكت علاٍس : ٍو

ت كمشث"ششكت : املشظل إلُه  " علاٍس

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

 2018  لسىت19املشاسكت في طلب العشوض عذد : املىطىع

" ال ًفخح من كبل مصالح مكخب الظبط" 

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

ألف مائتوخمسون املخعلم بمحخىي العشوض بما في كزلك طمان املشاسكت طبلا مللخظُاث كشاظاث الششوط واملحّذد جضافُا بمبلغ 

. ( د000 150)ديىار جووس ي 

عخمذ خخم مكخب . (00ط10 )العاششة صباحا على الّعاعت على الّعاعت 2018ماي  22 الثالثاءحّذد آخش أجل للبىل العشوض لُىم  َو

خ وصىل العشوض ت كمشث كمشجع وحُذ الثباث جاٍس في هفغ الُىم على  وجىعلذ جلعت فخح العشوض العلىُت. الظبط لششكت علاٍس

مصحىبين بئثباث )بامللش الاجخماعي للششكت بحظىس عذل جىفُز والعاسطين أو من ًمثلهم  (30ط10 )العاششة و الىصف صباحاالّعاعت 

ت وبخىكُل . (هٍى

بلى املشاسكىن ملضمين بعشوطهم ملّذة  خ ألاكص ى املحذد للبىل العشوضيوما (180 )ووماهون مائت ٍو .  بذاًت من الُىم املىالي للخاٍس

ت للششكت ذ إلاسشاداث ًشجى إلاجصال باملصلحت الخجاٍس أو بفشعها الجهىي الكابن كبالت مفترق ظهلىل ظىظت على ألاسكام   ملٍض

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

 

 

 

 

 

 

 

                 

    

 

 

 

 

 



 

تونس –مثال موقعي لمقسم الربيع كائن بضفاف البحيرة   
36°50'34.99"N- 10°17'47.24"E 

        


