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إعالن بيع  

      2019  لسىت06طلب عروض عدد 
 

فىيت 
ّ
عدد و  أرياهت–IIبحي الىصر   كائىت أراض ي( 02)عدد و بً عروس-إقامت ببىمهل(01)عدد  فيالت

( أقساط مستقلت)جىوس- بسيدي بىسعيدكائىت (Bangalows)وأجىحت سكىيت فيال( 05)
 

ت"حعتزم ششكت  ذ ، ششكت على ملك الّذولت خاطعت ألحكام اللاهىن الخىوس ي، إلاعالن عن طلب عشوض"كمشث علاٍس سطائُا  للخفٍى

 :(معخللت أكعاط)علاساث  (08)عذد في

  بً عروس- ببىمهلةإقام (01)عدد:  
  

املساحت 

 املغطاة

مساحت 

 العقار
املكىهاث/ الىصف  القسط إلاقامت الّرسم العقاري  العىىان / املىقع 

 حىالي

 2م1.623
 2م10.987

 فيال رئيسيت

  2م1.127معاحتها املغطاة 

 جشفُهوفظاء 

وحّمام ومعبح غير  ومعبح مغطى

 مغطى

  وسشاث عمل03عذدو

 )عشفذ آثاس جخٍشب(

 بن عشوط، -بىمهل

مىن بلىن "كشب ششكت 

م "    ومحاري للطٍش

 العُاسة 

 ظىظت -جىوغ

 دكُلت 15وعلى بعذ 

من وظط جىوغ 

 العاصمت 

  بً عروس3450
 (على الشُاع)

  بً عروس3447

  بً عروس3448

  بً عروس3449

 

 I الفرح

 
 

  بحي الىصر  كائىتأراض ي  (02)عددII–أرياهت  : 

 القسط ألارض الّرسم العقاري  الىصف/املىقع مساحت العقار الخصائص العمراهّيت

وسبت إشغال 

:  COS ألارض 

(60, )

 طارب البىاء 

CUF : 

مرجبط باإلرجداد 

على الطريق 

 وألاجىار 

 مع إحترام )

 ( متر13على 
 

 إلارجفاع

  متر13

Equipement 
Ludique E29 

2 م 1 755 
 امللعمين

 E28  و  E29 

  من جلعُم الىكالت 

ت  للعكنى  - العلاٍس  

II    حي الىصش     

محارًت ملذسظت ظلُم 

 الخاصت

وعلى بعذ دكائم من 

 الشاسع الخجاسي 

شة   حي الىصش- الهادي هٍى

  أرياهت44732
الىصر 

29 
II 

Equipement 
Culturel 

Ludique E28 
2 م  أرياهت 44733 735 1

الىصر 

28 
III 

 

 

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%A1/99-2
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%A1/99-2
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%A1/552-29
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%A1/552-29
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%A1/553-28
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%A1/553-28


  فيال وأجىحت سكىيت (05)عدد (Bangalows) جىوس–بسيدي بىسعيد "  املراس ي» بإقامت  : 

ةاملساح  

H. Œuvre 

(حىالي)  
 الىصف/ املىقع الطابق الىىع

الّرسم 

 العقاري 
 القسط الجىاح إسم العقار

 2 م277
Duplex 

S+4 

 الطابم ألاسض ي

 طابم الحذًلت+ 

جطل مباششة على 

الشاطئ وعلى املشفأ 

الترفُهي والعُاحي 

بعُذي بىظعُذ 

وجخميزإلاكامتبهىذظتها 

الخللُذًت على شكل 

ت  .كٍش

114373 

 جىوس 

 (2م221 7)

 سيدي 

بى سعيد  

3 

 "أ " 

IV 

 طابم الحذًلت S+2 2 م159

 سيدي

 بى سعيد  

4 

V 

 طابم الحذًلت S+2 2 م110

 سيدي

 بى سعيد  

6 

VI 

 طابم الحذًلت S+2 2 م110

 سيدي

 بى سعيد 

7 

VII 

 2 م139
Duplex 

S+3 

 الطابم ألاسض ي

 الطابم ألاوو + 

153414 

 جىوس

 (2م308 9)

 سيدي 

بى سعيد  

18 

"  ب"  VIII 

 

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

 . أو بمكخبها بمذًىت ظىظت"كمشث

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

شوط الّىمىرجي وبىص إعالن طلب العشوض
ّ

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

م البُع بالعلاساث
ّ
 ومعدشاسيهم والبىاءاث واملىلىالث والخجهيزاث على الحالت التي هي عليها كما جلع معاًىتها من كبل املشاسكين ًخعل

 .وجحذ معؤولُتهم

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

ذ  ذ الّخثبذ من صبغت املمخلكاث مىطىع الّخفٍى تإلى مٍض ُّ  . والفّىُتومن وطعُتها اللاهىه

اسة ومعاًىت ألاكعاط املىطىعت للبُع وججشي . ًمكن لكل شخص طبُعي أو معىىي ًشغب في املشاسكت في طلب العشوض الحالي ٍص

اساث بمىاعُذ معبلت طُلت الفترة املمخذة  خّم جحذًذ .  2019  مارس25  إلى فيفري 18 منالٍض م طلب ًلّذم إلى املىعذٍو  عن طٍش

ت كمشث"  مائت وخمسىن وبعذ سحبها ملابل خالص مبلغ غير كابل لالظترجاع كذسه  طبلا للششوط املحذدة بكشاط الششوط" علاٍس

م إلى اللعم املالي للششكتهلذا (د150)دًىار 
ّ
خالو الخىكُذ  أو بفشعها الكائن كبالت مفترق ظهلىو ظىظت  أو بىاظطت صك ٌعل

. إلاداسي 

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

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

" عقاريت قمرث"شركت : املرسل إليه

 جىوس 1053ممر بحيرة املالوي عمارة الكرامت القابظت طفاف البحيرة – ههج بحيرة أهاس ي : العىىان

  2019 لسىت06املشاركت في طلب العروض عدد : املىطىع

" ال ًفتح مً قبل مصالح مكتب الظبط" 

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%A1/579-bungalows-05


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

خمست وعشرون  بما في كزلك طمان املشاسكت طبلا مللخظُاث كشاظاث الششوط واملحّذد جضافُا بمبلغ املخعلم بمحخىي العشوض

سبت لكل  قسط مً ( د20.000) دًىار ون ألفعشروIV  الى Iلكل قسط مً ألاقساط مً باليسبت ( د25.000) دًىار ألف
ّ
 بالي

 .VIIIإلى V الاقساط مً 

عخمذ خخم مكخب . (00ط15 )بعذ الضواو الثالثتعلى الّعاعت  2019  مارس26 الثالثاءحّذد آخش أجل للبىو العشوض لُىم  َو

خ وصىو العشوض ت كمشث كمشجع وحُذ الثباث جاٍس على  وجىعلذ جلعت فخح العشوض العلىُتفي هفغ الُىم. الظبط لششكت علاٍس

مصحىبين )بامللش الاجخماعي للششكت بحظىس عذو جىفُز والعاسطين أو من ًمثلهم  (30ط15 )بعذ الضواو والىصف الثالثتالعاعت 

ت وبخىكُل . (بئثباث هٍى

بلى املشاسكىن ملضمين بعشوطهم ملّذة  خ ألاكص ى املحذد للبىو العشوضًىما (180 )وثماهىن مائت ٍو .  بذاًت من الُىم املىالي للخاٍس

ت للششكتأو بفشعها الجهىي الكائن كبالت مفترق ظهلىو ظىظت على ألاسكام   ذ إلاسشاداث ًشجى إلاجصاو باملصلحت الخجاٍس ملٍض

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بن عروس – ببومهل ئنة الكا لفيال الفرحمثال موقعي  
 36°42'40.80"N- 10°17'18.14"E  

                                                                                                                                                                            
 

 

 



  أأليانة – بحي الننر  الكائنعان29 والننر  28 للقععي ااألر الننر  مثال موقعي
 36°51'47.77"N, 10° 9'20.06"E 

 

 

 

 

 

 



الكائنة ببييد بووعيي  "  ب" و الجناح  "أ  "  الجناحمثال موقعي لفيالال    
 36°52'1.21"N - 10°20'55.04"E 

 

 

 

 


