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إعالن بيع  

 2019 لضىت14طلب عروض عدد 
 

فىيت في عدد 
ّ
 هابل وبضىصت وبشط مريم - أرياهت وبمنزل جميم– علار كائىت بمىىبت وحدائم املنزه 14الت

( مضتللت أكضاط )املهدًت- صىصت وبالجم وبكرهيش املهدًت-وبحمام صىصت 
 

ت"حعتزم ششكت  ذ ، ششكت على ملك الّذولت خاغعت ألحكام اللاهىن الخىوس ي، ؤلاعالن عً طلب عشوع"كمشث علاٍس سغائُا  للخفٍى

 :(معخللت أكعاط) علاس (14) عذد في
  

  هابل- جميم املهدًت وبمنزل  –وبالجم صىصت–مريم بشطأراض ي كائىت بمىىبت وبضىصت و(09)عدد: 

 الّصبغت
 املضاحتالجمليت

 مىضىع التفىيت

مىضىع املضاحت

 التفىيت
 اللضط إصم الّرصم الّرصم العلاري  املىكع

 في جضء كبحر فالحيت

 مً العلاس 

 في جضء و صكىيت

  - UAc1)آخش 

UAa4) 

 وطشكاث مبرمجت 

  حىالي

 2م515 3 

 على الشُاع

 أسع كائىت بمىىبت 

محاري إلكاماث ومجامع 

وباللشب مً ظكىُت ملامت 

كلُت آلاداب واللطب 

 الخكىىلىجي بمىىبت 

  أرياهت 14445

 )2 م( 530 10
 I زيىت

 على الشُاع2م38 700 فالحيت

خىن جلع  أساض ي مصجشة ٍص

م  م باللشب مً الطٍش بشط مٍش

  P1الشئِعُت 

م العُاسة الشابطت بحن   A1طٍش

 و اللىطاوي،

 مجاوسة إلاشكض جشفهي لألطفال 

 دكُلت مً 15وعلى بعذ 

م  اإلاىطلت العُاحُت بشط مٍش

75471 

 صىصت

 2 م41 080

 II 3الجرف 

 2 م13 466 فالحيت

75472 

 صىصت

 2 م13 466

 III 4الجرف 

 2 م2 713 فالحيت

 2م1 477

 على الشُاع

12454 

 صىصت

 2 م8 862
 5الجرف 

 

IV 

 2 م1 236

12428 

 صىصت

 2 م1 236

 على الشُاع2 م1 972.25 فالحيت

52047 

 صىصت

 2 م7 889

 V 6الجرف 

 على الشُاع2 م1 524 فالحيت

17387 

 صىصت

 2م6 096

 VI 7الجرف 



على الشُاع2م فالحيت  3 150  

م الشئِعُت   P1أسع على الطٍش

 اإلاؤدًت إلاذًىت الجم 

 "هادي كطش الجم"باللشب لجزل 

36780 

 املهدًت

 2 م300 6

 VII أريج

 على الشُاع2م600 فالحيت

أسع على ملشبت مً أوسجت 

عمشاهُت، جلع باللشب مً 

م الشابطت مجزل جمُم و  الطٍش

م مً 100كلُبُت و على بعذ 

 .الشاطئ

532232 

 هابل

 2 م8 374

 VIII الفىز 

 كطعت لإلدماج 

  9مع امللضم عدد 

مً جلضيم خدًجت 

 بىهالل 

 صبغت)

صكً   : 9  امللضم 

 (فردي مسدوج 

2م  77 

 ظىظت - اإلاععذًً

 شاسع الذكخىس الطُب باللشبمً

 البلذي اإلالعبحشِشتو

- ومحطت ألاسجال اإلاععذًً

 معاكً 

72643 

 صىصت
 IX الفل

 

  املهدًت-أرياهت وباملىطلت الضياحيت- بحدائم املنزهق شم(02)عدد: 

 املضاحت املغطاة الىىع املىكع العىىان الّرصم العلاري  الشلت اللضط

X  ًمنىI 
 /  أرياهت40054

  جىوغ53753

 الطابمJ13  شلت عدد 

إكامت " J"، عماسة ألاسض ي

" ظيُت"

 عماسة ظكىُت في 

اهت،  2حذائم اإلاجزهب  أٍس

حزو اإلاعشع وعلى بعذ 

دكائم مً مشاكض الدعىق 

والترفُه باإلاىاس وبحي الىطش 

S+3 1692 م 
 31 ظُاسة عذدمموي 

 بالطابم25  عذدممسن و

 جحذ ألاسض ي

XI 
اليضيم 

11 
 غير مسجل

،الطابم الثاوي،  11شلت 

 إكامت اليعُم ، 

اإلاىطلت شاسع الكشهِش

 باإلاهذًتالعُاحُت 

بئكامت ظكىُت ساكُت جخكىن 

مً طابم أسض ي ججاسي ومً 

ت 04عذد   طىابم علٍى

م ظكىُت ، على الطٍش

باإلاهذًت وجطل  العُاحُت

 مباششة على البحش

S+3 
 حىالي

 2 م138 

 

  شلت مسدوجت بحمام صىصت 01)) وعدد ثفيال (02)عدد: 

 مىضىع صاحتالم

 التفىيت
املكىهاث/ الىصف  اللضط العلار الّرصم العلاري  العىىان / املىكع 

 ²م458حىالي 

العلاس ملام على كطعت أسع 

ًخكىن مً فُال  غحر مسجلت

R+2 جضئي 

  مالحم، ومطبخ،04مع عذد 

  ششفت غحر مغطاة 02وعذد 

 ههج ظطُف، اإلاذًىت 36عذد 

 العخُلت حمام ظىظت 

  م  مً شاسع 100على بعذ 

 شاسل دًلىل 

م  وعلى بعذ دكائم مً الطٍش

 الحضامُت

 XII الكرم غير مسجل



 ² م270حىالي 

العلاس ملام على كطعت أسع 

ًخكىن مً فُال  غحر مسجلت

R+3 جضئي 

 2 م305جمسح حىالي

(2 م20حىالي )مع معخىدع   

(2 م23حىالي )ومالحم   

  ششفت مغطاة02وعذد 

  (2 م41 و 2 م26) 

، ههج جمُل ابً اإلاعض 04عذد 

 حمام ظىظت

باللشب مً اإلاعهذ الثاهىي بحمام 

 ظىظت

م  وعلى بعذ دكائم مً الطٍش

 الحضامُت

P1 

 XIII آمىت غير مسجل

 S+1شلت مضدوجت  2 م40 حىالي

 ،مجاص حفىص اإلاخفشع عً ههج 3عذد 

 ظهلىل 

حمام ظىظت باللشب مً اإلاعهذ 

 الثاهىي بحمام ظىظت

م  وعلى بعذ دكائم مً الطٍش

 P1الحضامُت

 XIV ألاوط غير مسجل

 

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

 . أو بمكخبها بمذًىت ظىظت"كمشث

ذ في العلاساث   .خالُت مً الّشهىن أو الخحّمالث مىغىع طلب العشوعًخّم الخفٍى

شوط الّىمىرجي وبىظ إعالن طلب العشوع
ّ

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

م البُع بالعلاساث والبىاءاث واإلاىلىالث والخجهحزاث على الحالت التي هي عليها كما جلع معاًىتها مً كبل اإلاشاسكحن
ّ
 ومعدشاسيهم ًخعل

 .وجحذ معؤولُتهم

ت اإلاخخّطت، عىذ الاكخػاء وكبل اإلاشاسكت،  ُّ ت واإلاطالح الفى ُّ ت اإلاحل ذعى اإلاهخّمىن بطلب العشوع إلى سبط الطلت بالجهاث ؤلاداسٍّ ٍو

ذ  ذ الّخثبذ مً ضبغت اإلامخلكاث مىغىع الّخفٍى تإلى مٍض ُّ  . والفّىُتومً وغعُتها اللاهىه

اسة ومعاًىت كعط أو أكثر مً ًمكً لكل شخظ طبُعي أو معىىي ًشغب في اإلاشاسكت في  اإلاىغىعت العلاساث طلب العشوع الحالي ٍص

اساث بمىاعُذ معبلت طُلت الفترة اإلامخذة . للبُع خّم جحذًذ الم. 2019جىيليت08إلى جىان 03مًوججشي الٍض م طلب ٍو وعذ عً طٍش

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

م إلى اللعم اإلاالي للششكتاهلذ (د100)دًىاس 
ّ
أو بفشعها الكائً كبالت مفترق ظهلىل ظىظتخالل الخىكُذ   أو بىاظطت ضك ٌعل

. ؤلاداسي 

ع أو جىدع مباششة ملابل وضل في  ذ العَش ذ مػمىن الىضىل أو البًر م البًر جشظل العشوع في ظشوف مغللت ومخخىمت عً طٍش

ت كمشث الاظخالم لذي حمل الظشف الخاسجي وجىبا الخىطُطاث الخالُت. مكخب الػبط لششكت علاٍس : ٍو

" علاريت كمرث"شركت : املرصل إليه

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

  2019 لضىت14املشاركت في طلب العروض عدد : املىضىع

" ال ًفتح مً كبل مصالح مكتب الضبط" 

بت مً  مً ًخكىّن ملف العشع اإلاػّمً بالظشف الخاسجي
ّ
ت واإلاالُت اإلاشج  8واإلاىطىص عليها بالفطل " ح"إلى" أ"َجمُع الىثائم ؤلاداٍس

 ون ألفعشربما في كزلك غمان اإلاشاسكت طبلا إلالخػُاث كشاظاث الششوط واإلاحّذد جضافُا بمبلغ اإلاخعلم بمحخىي العشوع

عب(د20.000)دًىار 
ّ
 .XIV إليII كعط مً ألاكعاط مً لكّل  ة باليعب(د5.000)خمضت آالف دًىار وI  لللعط ة بالي

عخمذ خخم مكخب الػبط . (00ط10 )العاششةضباحا الّعاعت على 2019جىيليت  09 الثالثاء حّذد آخش أجل للبىل العشوع لُىم َو

خ وضىل العشوع ت كمشث كمشجع وحُذ الثباث جاٍس  على العاعت في هفغ الُىم وجىعلذ جلعت فخح العشوع العلىُت. لششكت علاٍس

مصحىبحن بئثباث )باإلالش الاجخماعي للششكت بحػىس عذل جىفُز والعاسغحن أو مً ًمثلهم (30ط10 )ضباحا والىطف العاششة

ت وبخىكُل . (هٍى



بلى اإلاشاسكىن ملضمحن بعشوغهم إلاّذة  خ ألاكص ى اإلاحذد للبىل العشوعًىما (180 )وثماهىن مائت ٍو .  بذاًت مً الُىم اإلاىالي للخاٍس

ت للششكتأو بفشعها الجهىي الكائً كبالت مفترق ظهلىل ظىظت على ألاسكام   ذ ؤلاسشاداث ًشجى ؤلاجطال باإلاطلحت الخجاٍس إلاٍض

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

 

 

 

 

  


