
 

 

 شسكت علازيت كمسث

  دًىاز1 000 000شسكت خفّيت إلاطم زأض مالها 

عمازة الكسامت اللابظت بحيرة أهاس ي: ملّسها الاجخماعي  

  جىوع1053ممّس بحيرة املالوي طفاف البحيرة 

425194L/P/M/000 املعّسف الجبائي:  

  +216 71 960 100:الهاجف

  216+71 962 175: الفاكع+ 216 98 910 000: الجىالالهاجف

www.gammarth-immobiliere.tn 

Contact@gammarth-immobiliere.tn 

 

إعالن بيع  

 2019  لظىت09طلب عسوض عدد 
 

فىيذ في عدد 
ّ
 أزياهت  – جىوع وبسواد – وبالكسم وبالبحس ألاشزق Iبظفاف البحيرة كائىت  علاز 31الخ

( مظخللت أكظاط) هابل –وببرج الظدزيت وبظليمان الشاطئ 
 

ت كمشث"حعتزم ششكت  ذ سغائُا "علاٍس ، ششكت على ملك الّذولت خاغعت ألحكام اللاهون الخووس ي، إلاعالن عن طلب عشوع للخفٍو

 :(معخللت أكعاط)علاس (31) عذد في

  البحيرة ف كائىت بظفاأزاض ي( 04)عدد I هابل- الشاطئوببرج الظدزيت وبظليمانجىوع -وبالبحس ألاشزق: 
  

 الخصائص العمساهّيت
 مظاحت العلاز

 مىطىع الخفىيذ
 اللظط ألازض الّسطم العلازي  الىصف/املىكع

 مىطلت طكىيت

UAa1 

حظب مشسوع مساجعت مثال التهيئت 

العمساهيت لبلدًت املسس ى الري جم 

حعليله للعمىم إبخداءا مً 

3/11/2017 

2م 25 000 

ههج ابن الجضاس البحش 

ألاصسق باللشب من 

املشكب الخجاسي 

وعلى بعذ "  اسروس "

دكائم من مذًىتي 

 املشس ى وكشطاج

126040 

 جىوع
 I الظعادة

جلعُم املىطلت الشمالُت الغشبُت 

 - لػفاف بحيرة جووغ

 03.02.08ملعم عذد 

  " C" جلعُم 

Secteur NLE-Sous Secteur NLE3 
 

مع )مىطلت خظساء مجهصة خاصت 

إمكاهُت أن جكون خاضت ومفخوحت 

 (للعموم

مع ألاغلبيت مشجسة و ذاث كثافت بىاء 

طعيفت ومخصصت ليشاطاث جسفيهيت 

 ومطاعم وثلافيت وزياطيت

  م8: العلى

 غاسب  ظخعماا العلاسي 

CUF : 0,1( 10%) 

2م 5 735 

شاسع الشُخ صاًذ 

، Iغفاف البحيرة 

ًفخح مباششة على 

  وسهِش البحيرة 

مجاوس لفػاءاث 

جشريهُت وكبالت الىادي 

 البحشي 

وعلى بعذ دكائم من 

وظط العاضمت ومن 

 IIغفاف البحيرة

 II اللؤلؤة جىوع 154219

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%A1/193-4
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%A1/193-4
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%A1/550-3-20
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%A1/550-3-20


أوشطت طياحيت وجسفيهيت بالطابم 

ألازض ي وطكني بالطىابم العلىيت 

C.O.S( : 30, )وعبت إشغاا ألاسع

C.U.F( : 0,9 )غاسب البىاء

:إلاسجفاع  R+2 متر12

 2م498 2 

ظُاحت " جلعُم 

موغوع " ظلُمان

الشظم العلاسي 

 هابل  548182

 ائن بعلُمان 

 الشاطط حزو هضا 

 "ظولُماس "

 III 3الفل  هابل 660077

 IV 4الفل  هابل 660078 2 م196 3

 

 

  

  جىوع–  بالكسم  ججازي محل (01)عدد : 

طاحتاملغطاة الم

للمحل الخجازي 

 مىطىع الخفىيذ

املكىهاث/ الىصف  اللظط العلازاطم  الّسطم العلازي  العىىان/ املىكع 

حىالي 

 2 م164

 (على الشياع)

 محل ججاسي 

 بالطابم أسض ي

م حلم الوادي  الكشم - طٍش

الػاحُت الشمالُت ملذًىت 

 جووغ

خوهت  مالضلت لفشع بىك الٍض

على بعذ دكائم من املىطلت 

الطىاعُت  

 حلم الوادي- خير الذًن

  جىوع94885
 فيال

 IIIهيالن 
V 

  ت) هابل-  محالث الخجازيت الكائىت ببرج الظدزيت (23)عدد
ّ
 : (أكظاط مظخلل

 إكامت ًاطمين و ميمىشا، ببرج الظدزيت على بعد دكائم مً الشاطئ ومً املىطلت الظياحيت ببرج الظدزيت: العىىان  . 

  محل ججازي 23 عدد :العلازاث مىطىع الخفىيذ . 

 مجاوزة لللطب .بالظاحيت الجىىبيت بخىوع، ببرج الظدزيت" ًاطمين و ميمىشا"جلع إكامت :املىكع العامووصف ال

 .على بعد دكائم مً شاطئSun Beach"طان بيدش"الخكىىلىجي ولنزل 

 ألاجصاء املشتركت

ة املظاح

مىطىع 

 الخفىيذ 

الطابم  املحل الخجازي إطم  الّسطم العلازي   اللطعت  اللظط 

115.7639/10000 

 جصء
2 م الطابم ألازض ي   26 14 

 هابل 562901
 

B1 1ميموزا  
141.6084/10000 

 جصء
2 م الطابم جحذ ألازض ي  55 42 

131.4849/10000 

 جصء
2 م  15 الطابم ألازض ي  37

 هابل 562902
 

B2 2ميموزا  
160.8391/10000 

 جصء
2 م  43 الطابم جحذ ألازض ي 55

64.6853/10000 

 جصء
2 م  B3 هابل 562928 44 الطابم ألازض ي 37

3ميموزا  

52.8798/10000 

 جصء

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%A1/505-3-1-4
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%A1/506-4-1-1
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%A1/580-iii-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%A1/580-iii-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%A1/573-23


40.2098/10000 

 جصء
2 م  B4 هابل 562929 45 الطابم ألازض ي 23

4ميموزا  

32.8712/10000 

 جصء

31.4685/10000 

 جصء
2 م الطابم ألازض ي  18  B6 هابل 562931 47

5ميموزا  

25.7253/10000 

 جصء

41.4463/10000 

 جصء
2 م الطابم ألازض ي  29  B7 هابل 562932 48

6ميموزا  

50.6993/10000 

 جصء

64.6853/10000 

 جصء
2 م الطابم ألازض ي  37  هابل 562934 50

B9 

7ميموزا  

52.8798/10000 

 جصء

- 
2م  هابل 564346 20 الطابم جحذ ألازض ي 54

- 

20.9790/10000 

 جصء
2 م  B11 هابل 562936 53 الطابم ألازض ي 12

8ميموزا  

17.1502/10000 

 جصء

20.9790/10000 

 جصء
2 م  B12 هابل 562937 54 الطابم ألازض ي 12

9ميموزا  

17.1502/10000 

 جصء

17.4825/10000 

 جصء
2 م  B13 هابل 562938 55 الطابم ألازض ي 10

10ميموزا  

14.2918/10000 

 جصء

17.4825/10000 

 جصء
2 م الطابم ألازض ي  10  B14 هابل 562939 56

11ميموزا  

14.2918/10000 

 جصء

15.7343/10000 

 جصء
2 م  B15 هابل 562940 57 الطابم ألازض ي 9

12ميموزا  



12.8627/10000 

 جصء

20.9790/10000 

 جصء
2 م  B16 هابل 562941 58 الطابم ألازض ي 12

13ميموزا  

17.1502/10000 

 جصء

139.8600/10000 

 جصء
2 م  هابل 562903 16 الطابم جحذ ألازض ي 80

 

B17 

14ميموزا  

114.3347/10000 

 جصء

183.5663/10000 

 جصء
2 م  هابل 562904 17 الطابم جحذ ألازض ي 105

 

B18 

15ميموزا  

150.0644/10000 

 جصء

150.3498/10000 

 جصء
2 م  هابل 562905 18 الطابم جحذ ألازض ي 86

 

B19 

16ميموزا  

122.9098/10000 

 جصء

127.6224/10000 

 جصء
2 م  B20 هابل 562906 19 الطابم جحذ ألازض ي 73

17ميموزا  

104.3304/10000 

 جصء

26.2238/10000 

 جصء
2 م  B21 هابل 562921 34 الطابم جحذ ألازض ي 15

18ميموزا  

21.4378/10000 

 جصء

14.2918/10000 

 جصء
2 م  B21 BIS هابل 562922 35 الطابم جحذ ألازض ي 10

19ميموزا  

17.4825/10000 

 جصء

33.2168/10000 

 جصء
2 م  B22 هابل 562923 36 الطابم جحذ ألازض ي 19

20ميموزا  

27.1545/10000 

 جصء



27.9720/10000 

 جصء
2 م  هابل 562924 37 الطابم جحذ ألازض ي 16

 

B23 

21ميموزا  

22.8669/10000 

 جصء

22.7273/10000 

 جصء
2 م  B24 هابل 562925 38 الطابم جحذ ألازض ي 13

22ميموزا  

18.5794/10000 

 جصء

22.7273/10000 

 جصء
2 م  B25 هابل 562926 39 الطابم جحذ ألازض ي 13

23ميموزا  

18.5794/10000 

 جصء

  أزياهت-محل ججازيكائىت بسواد(03)عدد: 

 كمسث-،على الطسيم السئيظيت زواد " ًاطين"إكامت : العىىان. 

  محل ججازي 03 عدد :العلازاث مىطىع الخفىيذ . 

 كمسث - دكيلت مً شاطئ  زواد 15بالظاحيت الشماليت بخىوع علي بعد " ًاطين "جلعئكامت :املىكع العامووصف ال

 .ومً املسكب الخجازي جىوع طيتي

 ألاجصاء املشتركت

 و املشاعت

ة مىطىع املظاح

 الخفىيذ
املحل الخجازي إطم  الّسطم العلازي  الطابم  اللظط 

556.7154/10000  

167.399/10000 2 م80  3طامي   أزياهت43122 الطابم ألازض ي  1المحل   

115.0868/10000  

382.7418/10000  
2م55 6طامي   أزياهت43123 الطابم ألازض ي  2المحل   

108.8094/10000  

361.8650/10000  
2م52 7طامي   أزياهت43124 الطابم ألازض ي  3المحل   

 

 

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

 . أو بمكخبها بمذًىت ظوظت"كمشث

ذ في العلاساث   .خالُت من الّشهون أو الخحّمالث موغوع طلب العشوعًخّم الخفٍو

شوط الّىمورجي وبىظ إعالن طلب العشوع
ّ

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

م البُع بالعلاساث والبىاءاث واملىلوالث والخجهيزاث على الحالت التي هي عليها كما جلع معاًىتها من كبل املشاسكين
ّ
 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%A1/574-03


ت املخخّطت، عىذ  كخػاء وكبل املشاسكت،  ُّ ت واملطالح الفى ُّ ت املحل ذعى املهخّمون بطلب العشوع إلى سبط الطلت بالجهاث إلاداسٍّ ٍو

ذ  ذ الّخثبذ من ضبغت املمخلكاث موغوع الّخفٍو تإلى مٍض ُّ  . والفّىُتومن وغعُتها اللاهوه

اسة ومعاًىت كعط أو أكثر من ًمكن لكل شخظ طبُعي أو معىوي ًشغب في املشاسكت في   املوغوعت العلاساثطلب العشوع الحالي ٍص

اساث بمواعُذ معبلت طُلت الفترة املمخذة . للبُع خّم جحذًذ الم.  2019 ماي 15  إلىفسيلأ  01 منوججشى الٍض م طلب ٍو وعذ عن طٍش

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

م إلى اللعم املالي للششكت هلذا(د100)دًىاز 
ّ
خالا الخوكُذ  أو بفشعها الكائن كبالت مفترق ظهلوا ظوظت  أو بواظطت ضك ٌعل

. إلاداسي 

ع أو جودع مباششة ملابل وضل في  ذ العَش ذ مػمون الوضوا أو البًر م البًر جشظل العشوع في ظشوف مغللت ومخخومت عن طٍش

ت كمشث  ظخالم لذى حمل الظشف الخاسجي وجوبا الخىطُطاث الخالُت. مكخب الػبط لششكت علاٍس : ٍو

" علازيت كمسث"شسكت : املسطل إليه

 جىوع 1053ممس بحيرة املالوي عمازة الكسامت اللابظت طفاف البحيرة – ههج بحيرة أهاس ي : العىىان

 2019  لظىت09املشازكت في طلب العسوض عدد : املىطىع

" ال ًفخح مً كبل مصالح مكخب الظبط" 

بت من من  ًخكوّن ملف العشع املػّمن بالظشف الخاسجي
ّ
ت واملالُت املشج  8واملىطوص عليها بالفطل " ح"إلى" أ"َجمُع الوثائم إلاداٍس

ألف بظبعىن املخعلم بمحخوى العشوغبما في كزلك غمان املشاسكت طبلا مللخػُاث كشاظاث الششوط واملحّذد جضارُا 

ظبت ( د70.000)دًىاز
ّ
ظبت  ( د20.000) دًىاز عشسون ألفوIلللظطبالي

ّ
وخمظت آالف IV الى IIكظط مً ألاكظاط مً   لكّل بالي

 . كظط مً ألاكظاط املخبليتلكّل باليظبت ( د5.000)دًىاز

عخمذ خخم مكخب الػبط . (00ط10 )العاششةضباحا الّعاعت على 2019ماي  16الخميع  حّذد آخش أجل للبوا العشوع لُوم َو

خ وضوا العشوع ت كمشث كمشجع وحُذ الثباث جاٍس وجىعلذ جلعت رخح العشوع العلىُتفي هفغ الُومعلى العاعت . لششكت علاٍس

مصحوبين بئثباث )بامللش  جخماعي للششكت بحػوس عذا جىفُز والعاسغين أو من ًمثلهم  (30ط10 )ضباحا والىطف العاششة

ت وبخوكُل . (هٍو

بلى املشاس ون ملضمين بعشوغهم ملّذة  خ ألاكص ى املحذد للبوا العشوعًىما (180 )وثماهىن مائت ٍو .  بذاًت من الُوم املوالي للخاٍس

ت للششكتأو بفشعها الجهوي الكائن كبالت مفترق ظهلوا ظوظت على ألاسكام   ذ إلاسشاداث ًشجى إلاجطاا باملطلحت الخجاٍس ملٍض

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المرسى– ااالزر  بالبحراللاائ  " السعادة "مثال موقعي لمقسم
36°52'18.68"N, 10°17'36.76"E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تونس - 1ببضفاا البححرة  اللاائع  لققعع اازر الللللة  مثال موقعي  
 36°49'49.58"N, 10°13'8.58"E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ناب - بسلحمان اللااط    اللاائان "4الضف   "      "3الضف   " مثال موقعي للمقسمحئ    
36°43'17.10"N, 10°26'42.91"E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III  تونس–باللرر  اللاائع         هحينمثال موقعي لضحي     
36°50'6.24"N- 10°19'0.75"E 

 

 

 

 

 



  ناب – اللتازرع اللاائع ببرر السسزرع  مثال موقعي للمحيال  
 36°42'44.20"N - 10°25'16.61"E 

 

 

 

 

 



  زرانعأ– بر اد  اللتازرع اللاائع  مثال موقعي للمحيال  
 36°56'34.49"N - 10°10'54.54"E 

 

 

 

  

  


