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 إعالن بيع 

  2019 لضىت03عدد  طلب عروض
 (قرطاج -غير مكتملت البىاء كائىت بشارع محمد البوعسيسي قرب مطار جووط ة عمار(

 

ت"حعتزم ششكت  ذ سطائُا ، ششكت على ملك الّذولت خاطعت ألحكام "كمشث علاٍس في اللاهون الخووس ي، إلاعالن عن طلب عشوض للخفٍو

ضي وكشب مطاس جووغ  كامل عماسة  : (وحُذكعط ) كشطاج–غير مكخملت البىاء كائىت بشاسع محمذ البوعٍض

 
 الهدى: إصم العقار. 

  جووط134376: الّرصم العقاري . 

 06: القطعت. 

 2م258حوالي  (في إطاس مششوع محول املطاس)املعاحت املضمع إهتزاعها لفائذة امللك العمومي للطشكاث   بئعخباس2 م781 2: مضاحت الرصم 

 ضي : املوقع/العىوان  .شاسع محمذ البوعٍض

م مشكمت الواجهت الشئِعُت الشمالُت علىًوجذ العلاس من جهت ضي - طٍش ومن  واملؤدًت إلى املطاس (Route X)شاسع محمذ البوعٍض

 . جووغ134375العلاس املجاوس امللام على الشظم  املؤدي إلى املمشالواجهت الششكُت على 

 الوضعيت الحاليت للعمارة موضوع التفويت : 

 مضتوى ألاشغال الثاهويت : مرحلت البىاء( هيكل +Maçonnerie.) 

 الضفليالطابق باعتبار2 م5780حوالي :املضاحت الجمليت املغطاة املقامت. 

 ًا  طوابق عل04طابق أرض ي وعدد : عدد الطوابق املقامتR+4 الضفليطابق  مع مأوى بال. 

 م17حوالي : العلو املقام . 

ت كمشث على ألامثلت الهىذظُت املصادق عليها  .ًمكن إلاطالع لذى مصالح علاٍس

 

 

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%A1/516-1-11
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%A1/516-1-11


 جوزيع املضاحاث حضب الطوابق املقامت: 

ــابق
ّ
 الط

 املضاحت الجملّيت املغطاة

 (2م)/حوالي

 045 1 ألارض ي

 636 ألاّول 

 899 الثاوي

 899 الثالث

 907 الرابع

 394 1 الضفلي

  5780 املجموع
 

ت للعلاس على الشابط  ُّ ت"أو مباششة بامللش الاجخماعي لششكتwww.gammarth-immobiliere.tnًمكن إلاطالع على ألامثلت املوكع  "مشث قعلاٍس

 .أو بمكخبها بمذًىت ظوظت

يها كبل هلل امللكُت للمشتري  فت علُي واللي ًلتزم املالك بدعٍو
ّ
ت للّش ون البىكُت املوو ت جاٍس اث حعٍو ُّ  .الّشظم املزكوس  و موطوع عمل

 

شوط الّىمورجي وبىص إعالن طلب العشوضو
ّ

ت لألحكام والبىود الواسدة بكشاط الش ذ الجاسٍّ  .جخظع إجشاءاث الخفٍو

م البُع بكامل العلاس 
ّ
م ب (ألاسض والبىاًت)ًخعل

ّ
 مثلمااملىلوالث والخجهيزاث على الحالت اللي هي عليها على الحالت الزي  و عليها كما ًخعل

 . جلع معاًىيها من كبل املشاسكين ومعدشاسيهم وجحذ معؤولُيهم

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

ذ الّخثبذ من صبغت املمخلكاث  ت مٍض ُّ ذ ومن وطعُيها اللاهوه  .والفّىُتموطوع الّخفٍو

اسة ومعاًىت العلاس املوطوع للبُع في املشاسكت في طلب العشوض شخص طبُعي أو معىوي ًشغبكل ًمكن ل اساث . الحالي ٍص وججشى الٍض

م طلب ًلّذم إلى ششكت  .2019فيفري  25 حاهفي إلى 21بمواعُذ معبلت طُلت الفترة املمخّذة من  خّم جحذًذ املوعذ عن طٍش ت "ٍو علاٍس

 هلذا أو ( د200)دًىار مائتي كذسه  لالظترجاعمبلغ غير كابل  طبلا للششوط املحّذدة بكشاط الششوط وبعذ سحبها ملابل خالص"كمشث

م إلى اللعم املالي للششكت
ّ
 .خالل الخوكُذ إلاداسي   الكائن كبالت مفترق ظهلول ظوظتبفشعهاأو  بواظطت صك ٌعل

ع أو جودع مباششة ملابل وصل في الاظخالم  ذ العَش ذ مظمون الوصول أو البًر م البًر جشظل العشوض في وشوف مغللت ومخخومت عن طٍش

ت كمشث لذى حمل الظشف الخاسجي وجوبا الخىصُصاث الخالُت. مكخب الظبط لششكت علاٍس : ٍو

ت كمشث"ششكت : املشظل إلُي " علاٍس

 جووغ 1053ممش بحيرة املالوي عماسة الكشامت اللابظت طفاف البحيرة – ههج بحيرة أهاس ي : العىوان

 2019  لضىت03املشاسكت في طلب العشوض عذد : املوطوع

" ال ًفخح من كبل مصالح مكخب الظبط" 

بت من  من ًخكوّن ملف العشض املظّمن بالظشف الخاسجي
ّ
ت واملالُت املشج  8واملىصوص عليها بالفصل " ح"إلى" أ"َجمُع الوثائم إلاداٍس

ألف  مائت وخمضون  واملحّذد جضافُا بمبلغاملشاسكت طبلا مللخظُاث كشاظاث الششوط بما في رلك طمان  العشوضاملخعلم بمحخوى 

. (دث150.000)دًىار جووس ي 

عخمذ خخم مكخب الظبط . (00ط15)بعذ الضوال الثالثتعلى الّعاعت  2019 فيفري  26الثالثاء حّذد آخش أجل للبول العشوض لُوم  َو

خ وصول العشوض ت كمشث كمشجع وحُذ الثباث جاٍس  في هفغ الُوم على العاعت وجىعلذ جلعت فخح العشوض العلىُت. لششكت علاٍس

ت )بامللش الاجخماعي للششكت بحظوس عذل جىفُز والعاسطين أو من ًمثلهم  (30ط15 )بعذ الضوال والىصف الثالثت مصحوبين بئثباث  ٍو

. (وبخوكُل

بلى  خ ألاكص ى املحذد للبول العشوضًوما (180 )ووماهون مائت ملّذة  بعشوطهم ملضمون املشاسكون ٍو .  بذاًت من الُوم املوالي للخاٍس

ت للششكت ذ إلاسشاداث ًشجى إلاجصال باملصلحت الخجاٍس أو بفشعها الجهوي الكائن كبالت مفترق ظهلول ظوظت على ألاسكام   ملٍض

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

 

 



 

1 مثال موقعل قعثارل  لهدل  لثائنل ث لشوقنلل  
36°50'53.31"N, 10°12'41.73"E 

          

           


