شسكت علازيت كمسث
شسكت ّ
خفيت إلاطم زأض مالها  1 000 000دًىاز
ّ
ملسها الاجخماعي :عمازة الكسامت اللابظت بحيرة أهاس ي
ّ
ممس بحيرة املالوي طفاف البحيرة  1053جىوع
ّ
املعسف الجبائي425194L/P/M/000 :
الهاجف+ 216 71 960 100:
الهاجفالجىال +216 98 910 000 :الفاكع+216 71 962 175 :
www.gammarth-immobiliere.tn
Contact@gammarth-immobiliere.tn

إعالن بيع
طلب عسوض عدد  05لظىت 2019
ّ
الخفىيت في عدد  11علازاث كائىت بلمسث وبظفاف البحيرة  Iوبحدائم كسطاج وبظيدي داود-املسس ى
وبلسطاج دزمش وبالكسم وبالبحس ألاشزق  -جىوع وببرج الظدزيت وبظليمان الشاطئ وبالللعت الصغسي
– طىطت(أكظاط مظخللت)

حعتزم ششكت "علاسٍت كمشث" ،ششكت على ملك ّ
الذولت خاغعت ألخكام اللاهىن الخىوس ي ،إلاعالن عً طلب عشوع للخفىٍذ سغائُا
في عذد (  )11علاساث كائىت بلمشث وبػفاف البديرة  Iوبدذائم كشطاج وبعُذي داود-املشس ى وبلشطاج دسمش وبالكشم وبالبدش
ألاصسق  -جىوغ وببرج العذسٍت وبعلُمان الشاطئ وبالللعت الطغشي – ظىظت(أكعاط معخللت):
 عدد (  )07أزاض ي كائىت بحدائم كسطاج وبالبحس ألاشزق وبظفا ف البحيرة -Iجىوع وببرج الظدزيت وبظليمان الشاطئ-هابل
وبالللعت الصغسي – طىطت :
مظاحت
ّ
العلاز
السطم
ّ
العمساهيت
الخصائص
املىكع/الىصف
اللظط ألازض
العلازي
مىطىع
الخفىيت
مىطلت طكني فسدي مىعصل
UAa1
وظبت إشغال ألازض
أسع بُػاء بببرج العذسٍت
)0,33( :COS
كبالت جلعُم الشٍاع خزو مدطت
طازب البىاء
بشج العذسٍت ،جفخذ مباششة على
)1( : CUF
الطشٍم الشابطت بين الطشٍم الىطىُت
2
الاسجفاع
 12 000م
 564700هابل
البرج
I
سكم  1والطشٍم العُاسة
) 12(R+2متر
جىوغ-هابل
مع إمكاهيت الترخيص بشسوط
وباللشب مً اللطب الخكىىلىجي
في عمليت جماعيت
واملىطلت العُاخُت ببرج العذسٍت
COS : 0,5
CUF : 2,8
)H max : 27 m (R+7
مىطلت طكىيت
ههج ابً الجضاس البدش ألاصسق باللشب
UAa1
مً املشكب الخجاسي "كاسرىس" وعلى
126040
2
حظب مشسوع مساجعت مثال
25 000م
الظعادة
II
بعذ دكائم مً مذًىتي املشس ى
جىوع
التهيئت العمساهيت لبلدًت املسس ى
وكشطاج
الري جم حعليله للعمىم إبخداءا

مً 2017/11/3

III

اللؤلؤة

154219
جىوع

IV

الفل 3

 660077هابل

V

الفل 4

 660078هابل

الحدائم

141819
جىوع

VI

شاسع الشُخ صاًذ غفاف البديرة ،I
ًفخذ مباششة على كىسهِش البديرة
مجاوس لفػاءاث جشريهُت وكبالت
الىادي البدشي
وعلى بعذ دكائم مً وظط
العاضمت ومً غفاف البديرة II

2

 5 735م

2

جلعُم " ظُاخت ظلُمان" مىغىع
الشظم العلاسي  548182هابل
كائً بعلُمان الشاطئ خزو هضا
"ظىلُماس"

Ilot A
جلعُم "الخطاطُف"
املىطلت  - Iإكاماث املىتزه ،املىطلت
ّ
ّ
الششكُت لػفاف البديرة
الشمالُت
 -جىوغ العاضمت

 2 498م

2

 3 196م

2

1 473م

جلعُم املىطلت الشمالُت الغشبُت
لػفاف بديرة جىوغ-
ملعم عذد 03.02.08
جلعُم " " C
Secteur NLE-Sous Secteur
NLE3
مىطلت خظساء مجهصة خاصت
(مع إمكاهُت أن جكىن خاضت
ومفخىخت للعمىم)
مع ألاغلبيت مشجسة و ذاث
كثافت بىاء طعيفت ومخصصت
ليشاطاث جسفيهيت ومطاعم
وثلافيت وزياطيت
العلى 8 :م
غاسب الاظخعماا العلاسي
)%10( 0,1 : CUF
أوشطت طياحيت وجسفيهيت
بالطابم ألازض ي وطكني
بالطىابم العلىيت
وعبت إشغاا ألاسع: C.O.S
()0,3
غاسب البىاء)0,9( : C.U.F
إلاسجفاع12 :مترR+2
: Ilot A
مسكص جسفيه وهادي
ومظبح مغطى
وظبت إشغال ألازض ()0,7
طازب البىاء ()1
إلازجفاع  9أمخاز
R+1
مع طابم جحت أزض ي

VII

الشاميت

الللعت الطغشي ظىظت ،على
الطشٍم اململدًت إإى ظسلىا
على بعذ دكائم مً املعدشفى
الجامعي بعسلىا ومً الطشٍم
العُاسة

28012
طىطت
2
 91 865م

2
ّ
فالحيت
64 336م
على الشياع باللسب مً وظيج عمساوي طكني

 عدد ( )02فيالث كائىت بظيدي داود املسس ى وبلسطاج دزمش  -جىوع :
ّ
السطم
الىصف
العىىان
اللظط الفي ــال
العلازي
رُال راث طابم
على خارت طشٍم املشس ى
أسض ي S+2
ظُذي داود
كبالت املشكب الخجاسي (عشرذ آاس الخذدىس)
40242
داز الخير
وخذًلت
"كاسرىس"
VIII
جىوع
3
(خىاإي 266م)2
على بعذ دكائم
جفخذ مباششة على
مً مذًىتي املشس ى
طشٍم جىوغ املشس ى
وظُذي بىظعُذ

IX

أزجميع

86052
جىوع

عذد ، 14مفترق شاسع
جِذ لُف وههج علبت
إبً هارع
كشطاج دسمش ،جىوغ
الػاخُت الشمالُت
لخىوغ ،بمىطلت ظكىُت
دادئت وساكُت وجطل على
خلُج كشطاج

 عدد ( )01شلت بكاب كمسث-جىوع :
ّ
السطىم العلازيت
اللظط الشلت
ألام

كاب
X

كمسث
217

 96918جىوع
و 67563جىوع
و 69293جىوع
و 43481جىوع
و 149871جىوع

رُال سئِعُت R+1
(  99م)2
وخذًلت
(خىاإي200م)2
وملحلت ومعخىدع
(خىاإي 49م)2

مظاحت العلاز
مىطىع الخفىيت

2

 352م

2

 348م

العىىان  /املىكع

الىىع

الشلت ،I 217
الطابم الثاوي ،جىاح I
إكامت كائىت باملشكب العكني والعُاحي
"كاب كمشث" خزو هضا "الباالص"
وباللشب مً ماسٍىا كمشث

S+4

املظاحت
املغطاة

حىالي
 86م

2

حىالي
2
 253م

املظاحت املغطاة
الخلسيبيت

2

191,12م

 عدد ( )01محل ججازي بالكسم  -جىوع :
اللظط

اطم العلاز

ّ
السطم العلازي

املىكع /العىىان

XI

فيال
هيالن III

 94885جىوع

طشٍم خلم الىادي  -الكشم
الػاخُت الشمالُت ملذًىت
جىوغ
مالضلت لفشع بىك الضٍخىهت
على بعذ دكائم مً املىطلت
الطىاعُت
خير الذًً -خلم الىادي

الىصف/
املكىهاث

مدل ججاسي
بالطابم أسض ي

المطاحت املغطاة
للمحل الخجازي
مىطىع الخفىيت

حىالي
2
 164م
(على الشياع)

ّ
املىكعُت للعلاس على الشابط www.gammarth-immobiliere.tnأو مباششة بامللش الاجخماعي لششكت "علاسٍت
ًمكً إلاطالع على ألامثلت
كمشث" أو بمكخبها بمذًىت ظىظت.
ّ
ّ
ًخم الخفىٍذ في العلاساث مىغىع طلب العشوع خالُت مً ّ
الخدمالث.
الشدىن أو
ّ
الششوط ّ
ّ
الىمىرجي وبىظ إعالن طلب العشوع.
الجاسٍت لألخكام والبىىد الىاسدة بكشاط
وجخػع إجشاءاث الخفىٍذ
ّ
ًخعلم البُع بالعلاساث والبىاءاث واملىلىالث والخجسيزاث على الحالت التي هي عليها كما جلع معاًىتها مً كبل املشاسكين ومعدشاسيهم
وجدذ معملولُتهم.
ّ
ّ
املدلُت واملطالح ّ
ّ
ّ
املخخطت ،عىذ الاكخػاء وكبل املشاسكت،
الفىُت
إلاداسٍت
املسخمىن بطلب العشوع إإى سبط الطلت بالجساث
وٍذعى
اللاهىهُت ّ
الخثبذ مً ضبغت املمخلكاث مىغىع ّ
إإى مضٍذ ّ
ّ
والفىُت.
الخفىٍذ ومً وغعُتها
ًمكً لكل شخظ طبُعي أو معىىي ًشغب في املشاسكت في طلب العشوع الحاإي صٍاسة ومعاًىت ألاكعاط املىغىعت للبُع .وججشي
وٍخم جدذًذ الموعذ عً طشٍم طلب ّ
الضٍاساث بمىاعُذ معبلت طُلت الفترة املمخذة مً  04فيفسي إلى 13مازضّ .2019
ًلذم إإى
"علاسٍت كمشث" طبلا للششوط املدذدة بكشاط الششوط وبعذ سحبها ملابل خالص مبلغ غير كابل لالظترجاع كذسه مائت دًىاس (100
ّ
د) هلذا أو بىاظطت ضك ٌعلم إإى اللعم املاإي للششكت أو بفشعسا الكائً كبالت مفترق ظسلىا ظىظت خالا الخىكُذ إلاداسي.
جشظل العشوع في ظشوف مغللت ومخخىمت عً طشٍم البرًذ مػمىن الىضىا أو البرًذ العشَع أو جىدع مباششة ملابل وضل في
الاظخالم لذي مكخب الػبط لششكت علاسٍت كمشث .وٍدمل الظشف الخاسجي وجىبا الخىطُطاث الخالُت:
املشظل إلُه :ششكت "علاسٍت كمشث"
العىىان :ههج بديرة أهاس ي – ممش بديرة املالوي عماسة الكشامت اللابػت غفاف البديرة  1053جىوغ
املىغىع :املشاسكت في طلب العشوع عذد  05لظىت 2019
" ال ًفخذ مً كبل مطالح مكخب الػبط"
ّ
ّ
ّ
املػمً بالظشف الخاسجي مً جمُع الىآائم إلاداسٍت واملالُت املشجبت مً "َأ" إإى"ح" واملىطىص عليها بالفطل 8
ًخكىن ملف العشع
ّ
مائت ألف
واملدذد جضارُا بمبلغ
املخعلم بمدخىي العشوع بما في كزلك غمان املشاسكت طبلا مللخػُاث كشاظاث الششوط
ّ
دًىاز( 100.000د) باليعبت لكل كعط مً اللعطين Iو IIوعشسون ألف دًىاز( 20 000د)باليعبتلكل كعط مً الاكعاط مً
ّ
ّ
IIIإلى VIIو ثالثىن ألف دًىاز( )30.000باليعبت لكل مً اللعطين  VIIIو IXو طبعت آالف دًىاز (  7.000د) باليعبت لكل مً
اللعطين  Xإلى .XI
ّ
ّ
خذد خش أجل للبىا العشوع لُىم الخميع  14مازض  2019على العاعت الثالثتبعذ الضواا ( 15ط .)00وَعخمذ خخم مكخب
الػبط لششكت علاسٍت كمشث كمشجع وخُذ الآباث جاسٍخ وضىا العشوع .وجىعلذ جلعت رخذ العشوع العلىُت في هفغ الُىم على
العاعت الثالثت والىطف بعذ الضواا ( 15ط)30بامللش الاجخماعي للششكت بدػىس عذا جىفُز والعاسغين أو مً ًمثلسم (مصحىبين
بإآباث دىٍت وبخىكُل).

وٍبلى املشاسكىن ملضمين بعشوغسم ّ
ملذة مائت وثماهىن (ً )180ىما بذاًت مً الُىم املىاإي للخاسٍخ ألاكص ى املدذد للبىا العشوع.
ملضٍذ إلاسشاداث ًشجى إلاجطاا باملطلحت الخجاسٍت للششكتأو بفشعسا الجسىي الكائً كبالت مفترق ظسلىا ظىظت على ألاسكام
) .(+216.71.960.100, +216.73.369.037 +216.98.910.000ع.ق

مثال موقعي لقطعة األرض "البرج" الكائنة ببرج السدرية – نابل
36°41'53.80"N, 10°24'7.47"E

مثال موقعي لمقسم "السعادة" الكائئ بالبحر ااالرر –المرسى
36°52'18.68"N, 10°17'36.76"E

مثال موقعي لقطعة األرض الللللة الكائنة ببضفاا البححرة  - 1تونس
36°49'49.58"N, 10°13'8.58"E

مثال موقعي للمقسمحئ " الضفل  " " 3الضفل  " 4الكائنان بسلحمان اللااط  -نابل
36°43'17.10"N, 10°26'42.91"E

مثال موقعي لمقسم الحدائئ الكائئ بحدائئ قرااج -تونس
36°51'5.81"N- 10°17'32.97"E

مثال موقعي ألرض "اللامحة" الكائنة بسسلول  -سوسة
35°50'18.11"N- 10°32'58.46"E

مثال موقعي لضحي دار الخحر الكائنة بسحدي دا د – المرسى
36°51'52.94"N, 10°18'0.84"E

مثال موقعي لضحي ارتمحس الكائنة بقرااج درمم –تونس
36°51'1.14"N, 10°19'26.85"E

مثال موقعي لللقة " اا قمرر  "217الكائنة بقمرر  -تونس
36°54'47.79"N- 10°19'9.38"E

مثال موقعي لضحي هحين  IIIالكائنة بالكرر  -تونس
36°50'6.24"N- 10°19'0.75"E

