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إعالن بيع  

  2019  لضىت07طلب عروض عدد 
 

فىيت في عدد 
ّ
جىوط وبمىىبت وبحماماث الشماليت -   عقاراث كائىت بقمرث وبضفاف البحيرة08الت

( مضتقلت أقضاط )وبحمام صىصت  
 

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

 :(معخللت أكعاط)علاساث  (08) عذدفي

  فيالث كائىت بقمرث وبحماماث  الشماليت(02)عدد :  
  

املضاحت 

 املغطاة

مضاحت 

 العقار
املكىهاث/ الىصف  العىىان/ املىقع 

الّرصم 

 العقاري 
فيالال  القضط 

 حىالي

 2 م672 
 2 م528 1

 R+2فُال  

 مع حذًلت 

 ،(² م200 1حوالي )

( ² م40)ومعبح 

 ، ههج كووعخيخان1ط

إكامت ڨولذن جولُب كشطاج 

اإلاشس ى -اإلاىطلت العُاحُت ڨمشث ب

 102582 

جىوط 

ڨىلدن 

 جىليب
I 

 حوالي

 2م 694 
 2 م200 1

 R+1 فُال 

حذًلت  مع 

  (2 م820حوالي )

م  اد الطٍش شاسع طاسق إبً ٍص

العُاحُت حماماث الشمالُت  

وكبالت " إكامت الشمان"مالصم لنزل 

 هضل 

 Royal Azur"سوٍال أصوس"

601589 

 هابل 
 II  338أثيىا 

 

  أرض بمىىبت (01)جىوط  وعدد -مقضم كائً بقمرث(01)عدد : 

املىقع  املضاحت الّصبغت  القضط إصم الّرصم الّرصم العقاري 

فالحُت في جضء كبير مً 

 العلاس 

و ظكىُت في جضء آخش 

(UAc1 -  UAa4) 

 وطشكاث مبرمجت 

  حىالي

 2م515 3 

 على الشياع

 مىوبت

محاري إلكاماث و مجامع 

وباللشب مً ظكىُت ملامت 

كلُت آلاداب واللطب 

الخكىولوجي بمىوبت وخط 

 اإلاترو

  أرياهت 14445

 )2 م( 530 10
 III زيىت

 صكني فردي مىفرد

وعبت إشغال ألاسض 

(0,3 )

( 0,8 )طاسب البىاء

  (R+2) أمخاس12الاسجفاع  

 مع طابم جحذ أسض ي

 2 م076 1

 مً جلعُم I5اإلالعم عذد 

ت  الُاظمين للوكالت العلاٍس

 للعكنى بلمشث 

 كبالت إكامت كولف كمشث

م اإلاؤدًت  فخح على الطٍش ٍو

 للمىطلت العُاحُت بلمشث

 IV 5الياصمين   جىوط198418

 

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%A1/222-2-5
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%A1/222-2-5
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%A1/222-2-5
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%A1/305-338
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%A1/532-3-19
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%A1/532-3-19
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%A1/208-5-1


  جىوط- شقت بضفاف البحيرة  (01)عدد : 

 القضط الشقت الّرصم العقاري  العىىان الىصف الصىف املضاحت املغطاة

 2 م109

S+3 

ت في  عماسة ظكىُت وججاٍس

 ساكُت

 Iبالبحيرة 

كبالت جامع البحيرة 

وبجاهب اإلاشكب الخجاسي 

"Lac Palace"  

الطابم ،  01 سكمشلت

، B العماسة  ،ألاول 

مشبع "اإلاشكب العلاسي 

 I، البحيرة "البحيرة

ت نهجي بحيرة  صاٍو

 فُكخوسٍا وبحيرة لُمان

/  جىوط90031

  جووغ70971

البحيرة 

153 
V 

 مأوى ظُاسة
 32مأوى ظُاسة سكم 

 بالطابم جحذ ألاسض ي

 :شقت مسدوجت بحمام صىصت 01))فيالث وعدد (02)عدد 

 مىضىع صاحتالم

 التفىيت
املكىهاث/ الىصف  القضط العقار الّرصم العقاري  العىىان / املىقع 

 ² م458حوالي 

فُال ملامت على كطعت أسض 

غير مسجلت جخكون مً فُال  

R+2 جضئي  

  مالحم، ومطبخ،04مع عذد 

  ششفت غير مغطاة 02وعذد 

 

 ههج ظطُف، اإلاذًىت 36عذد 

 العخُلت حمام ظوظت 

  م  مً شاسع 100على بعذ 

 شاسل دًلول 

م  وعلى بعذ دكائم مً الطٍش

 الحضامُت 

 VI الكرم غير مسجل

 ² م270حوالي 

فُال ملامت على كطعت أسض 

غير مسجلت جخكون مً فُال 

R+3 جضئي  

 2 م305جمسح حوالي 

(2 م20حوالي )مع معخودع   

(2 م23حوالي )ومالحم   

  ششفت مغطاة02وعذد 

  (2 م41 و 2 م26) 

 ، ههج جمُل ابً اإلاعض 04عذد 

 حمام ظوظت

باللشب مً اإلاعهذ الثاهوي بحمام 

 ظوظت

م  وعلى بعذ دكائم مً الطٍش

 الحضامُت 

P1    

 VII آمىت غير مسجل

 S+1شلت مضدوجت  2 م40 حوالي

 ،مجاص حفوص اإلاخفشع عً 3عذد 

 ههج ظهلول 

حمام ظوظت باللشب مً اإلاعهذ 

 الثاهوي بحمام ظوظت

م  وعلى بعذ دكائم مً الطٍش

 P1الحضامُت 

 VIII ألاوط غير مسجل

 

ت للعلاس على الشابط  ُّ ت "أو مباششة باإلالش الاجخماعي لششكتwww.gammarth-immobiliere.tnًمكً ؤلاطالع على ألامثلت اإلاوكع علاٍس

 . أو بمكخبها بمذًىت ظوظت"كمشث

ذ في العلاساث   .خالُت مً الّشهون أو الخحّمالث موطوع طلب العشوضًخّم الخفٍو

شوط الّىمورجي وبىص إعالن طلب العشوض
ّ

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

م البُع بالعلاساث والبىاءاث واإلاىلوالث والخجهيزاث على الحالت التي هي عليها كما جلع معاًىتها مً كبل اإلاشاسكين
ّ
 ومعدشاسيهم ًخعل

 .وجحذ معؤولُتهم

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%A1/562-153
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%A1/562-153
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%A1/543-2-19
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%A1/543-2-19
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%A1/566-1-21
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%A1/566-1-21
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%A1/544-1-17
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%A1/544-1-17


ت اإلاخخّصت، عىذ الاكخظاء وكبل اإلاشاسكت،  ُّ ت واإلاصالح الفى ُّ ت اإلاحل ذعى اإلاهخّمون بطلب العشوض إلى سبط الصلت بالجهاث ؤلاداسٍّ ٍو

ذ  ذ الّخثبذ مً صبغت اإلامخلكاث موطوع الّخفٍو تإلى مٍض ُّ  . والفّىُتومً وطعُتها اللاهوه

اسة ومعاًىت ألاكعاط اإلاوطوعت للبُع وججشى . ًمكً لكل شخص طبُعي أو معىوي ًشغب في اإلاشاسكت في طلب العشوض الحالي ٍص

اساث بمواعُذ معبلت طُلت الفترة اإلامخذة  خّم جحذًذ الم.  2019 أفريل 03  إلى فيفري  25مًالٍض م طلب ًلّذم إلى ٍو وعذ عً طٍش

ت كمشث"   مائت دًىاروبعذ سحبها ملابل خالص مبلغ غير كابل لالظترجاع كذسه  طبلا للششوط اإلاحذدة بكشاط الششوط" علاٍس

م إلى اللعم اإلاالي للششكت هلذا( د100)
ّ
. خالل الخوكُذ ؤلاداسي  أو بفشعها الكائً كبالت مفترق ظهلول ظوظت  أو بواظطت صك ٌعل

ع أو جودع مباششة ملابل وصل في  ذ العَش ذ مظمون الوصول أو البًر م البًر جشظل العشوض في ظشوف مغللت ومخخومت عً طٍش

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

" عقاريت قمرث"شركت : املرصل إليه

 جىوط 1053ممر بحيرة املالوي عمارة الكرامت القابضت ضفاف البحيرة – ههج بحيرة أهاس ي : العىىان

 2019  لضىت07املشاركت في طلب العروض عدد : املىضىع

" ال ًفتح مً قبل مصالح مكتب الضبط" 

بت مً مً  ًخكوّن ملف العشض اإلاظّمً بالظشف الخاسجي
ّ
ت واإلاالُت اإلاشج  8واإلاىصوص عليها بالفصل " ح"إلى" أ"َجمُع الوثائم ؤلاداٍس

بثالثىن ألف دًىار بما في كزلك طمان اإلاشاسكت طبلا إلالخظُاث كشاظاث الششوط واإلاحّذد جضافُا  اإلاخعلم بمحخوى العشوض

ضبت ( د20.000) دًىار عشرون ألفو Iباليضبت للقضط عدد  (د30.000)
ّ
 ة أالفعشروIII  وIIقضط مً القضطين  للّل  بالي

ضبت  ( د10.000)دًىار 
ّ
 VII  قضط مً القضطين  للّل ( د5.000)   وخمضت آالف دًىارVIإلى IV  قضط مً ألاقضاط للّل بالي

 .VIIIو

عخمذ خخم مكخب . (00ط15 )الثالثت بعذ الضوالعلى الّعاعت  2019 أفريل 04الخميط حّذد آخش أجل للبول العشوض لُوم  َو

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

مصحوبين )باإلالش الاجخماعي للششكت بحظوس عذل جىفُز والعاسطين أو مً ًمثلهم  (30ط15 )بعذ الضوال والىصف الثالثتالعاعت 

ت وبخوكُل . (بئثباث هٍو

بلى اإلاشاسكون ملضمين بعشوطهم إلاّذة  خ ألاكص ى اإلاحذد للبول العشوضًىما (180 )وثماهىن مائت ٍو .  بذاًت مً الُوم اإلاوالي للخاٍس

ت للششكت ذ ؤلاسشاداث ًشجى ؤلاجصال باإلاصلحت الخجاٍس أو بفشعها الجهوي الكائً كبالت مفترق ظهلول ظوظت على ألاسكام   إلاٍض

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  منس– مثال موقعل وقث ملومولدل موليل ولثائمل بقمرلل
36°54'30.75"N, 10°18'56.40"E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطعم اللج الفضي

RESTAURANT 

LE GRAND 

BLEU 

ولدن توليبڨنزل   

Hotel Golden 

Tulip 



  ثوحقث ثرل وشقثولملل ولثائم"338 ألئثلل" مثال موقعلولليلل
36°24'6.78"N,  10°37'55.68"E 

 

 

 

 

 

 



  ولثائمل قئم م"لزيئمل" موقعلوبطقمل ألرض

36°48'40.72"N - 10° 4'34.59"E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بقمرلل ولثايل"5 ولثاقليلل"ل مثال موقعلولقبقسلل
36°54'39.56"N-  10°17'3.57"E 

 

 

 

 

 

 



  منس-للIل ولثائمل ثولحلمرلل"153 ولحلمرلل" مثال موقعلولشبملل
36°50'16.94"N-10°14'20.63"E 

 

 

 

 

 



 امام-ل ولثائمل حقثملاماملل"ل ولممل"ل موقعلوللي مثا
35°51'15.18"N, 10°35'21.49"E 

 

 

 

 

 

 



امام-ل ولثائمل حقثملاماملل"ل ئمآل" موقعلوللي   مثا 
35°51'7.94"N -  10°35'9.39"E 

 

 

 

 

 



 امام-ل ولثائمل حقثملاماملل"ل ألنسل"ل موقعلوللي مثا
 35°51'19.36 "N, 10°35'27.57"E 

 

 

 

 

 


