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إعالن بيع  

 2019 لضىت16طلب عروض عدد 
 

فىيت في عدد 
ّ
  عقاراث12الت

 وبشط مريم وبدمام صىصت بً عروش-أرياهت وبمىىبت وببىمهل-  جىوط وباملىار–كائىت بقمرث

( مضتقلت أقضاط)املهدًت-  امليضتير وبالجم–صىصت وبجىان الىصط - وبمضاكً 
 

تكمشث"حعتزم ششكت  ذ ، ششكت على ملك الّذولت خاطعت ألحكام اللاهىن الخىوس ي، ؤلاعالن عً طلب عشوض"علاٍس سطائُا  للخـٍى

 :(معخللت أكعاط)علاس(12)عذد في
  

  بً عروش-إقامت ببىمهل(01)عدد : 

املكىهاث/ الىصف مضاخت العقار املضاخت املغطاة  القضط إلاقامت الّرصم العقاري  العىىان / املىقع 

 حىالي

 2م 623 1 
 2م987 10

 فيال رئيضيت

  2م 127 1 معاحتها اإلاؼطاة 

 جشؿُهؿظاء و

وحّمام  ومعبح مؼطى

 ومعبح ػحر مؼطى

  وسشاث عمل03عذدو

 )عشؿذ آثاس جخٍشب(

 بً عشوط، -بىمهل

مىن "كشب ششكت 

ومحاري "  بلىن 

م العُاسة   للطٍش

 ظىظت -جىوغ

 دكُلت 15وعلى بعذ 

مً وظط جىوغ 

 العاصمت 

  بً عروش3450
 (على الشُاع)

  بً عروش3447

  بً عروش3448

  بً عروش3449

 

 I الفرح

 

  جىوط وبمىىبت-مقاصم كائىت بقمرث(02)عدد: 

 الّصبغت املضاخت املىقع  العقاري الّرصم إصم الّرصم القضط

II زيىت 
  أرياهت 14445

 )2 م( 530 10

 مىىبت

محاري إلكاماث ومجامع 

وباللشب مً ظكىُت ملامت 

كلُت آلاداب واللطب 

 بمىىبت  الخكىىلىجي

 خىالي

 2م515 3 

 على الشياع

 ؿالحُت في حضء كبحر مً العلاس 

  - UAc1)و ظكىُت في حضء آخش 

UAa4) 

 وطشكاث مبرمجت

III  جىوط198418 5الياصمين  

 مً جلعُم I5اإلالعم عذد 

ت  الُاظمحن للىكالت العلاٍس

 للعكنى بلمشث 

 كبالت إكامت كىلف كمشث

م اإلاؤدًت  ـخح على الطٍش ٍو

 للمىطلت العُاحُت بلمشث

 2م076 1

 صكني فردي مىفرد

( 0,3)وعبت إشؼال ألاسض 

( 0,8 )طاسب البىاء

  (R+2)أمخاس12الاسجـاع  

 مع طابم جحذ أسض ي

 

 



  صىصت-فيال كائىت بشط مريم  (01)عدد  : 

املكىهاث/ الىصف مضاخت العقار املضاخت املغطاة فيالال الّرصم العقاري  العىىان/ املىقع   القضط 

 2 م 412,5 2 م595 حىالي

 R+2علاس ملام علُه بىاًخحن 

  حضئي

 (2 م297 + 2 م298 )

 مع مذاخل معخللت

 جخكىن كل واحذ منهما مً

  أحىحت ظكىُت 3عذد 

 وؿىاء داخلى ميهئ

 ومعخىدع 

 وششؿت مهُئت بالطابم الثاوي 

ب)  )عشؿذ آثاس جخٍش

ههج الصُذلُت 

م العُاحُت  الطٍش

م  –شط مٍش

 الطىطاهت ظىظت 

 م 100على بعذ 

مً شاطئ  

هضل "وباللشب مً 

 إكامت ؿلت 

 "سوصوسثأكىا 

  صىصت 14495

 (2م 489 20)

 مريم

 
IV 

  امليضتير -أرياهتوبجىان الىصط–كائىت باملىار شقق (02)عدد: 

 القضط الشقت الّرصم العقاري  العىىان الىصف الصىف املضاخت املغطاة

 حىالي

 2 م99

باعخباس ألاحضاء 

اإلاشاعت 

 واإلاشتركت

S+2 

 بئكامت ظكىُتجلع 

باللشب مً اإلاشكب الخجاسي 

 " اإلاىاس ظتي"

 ،15الشلت عذد 

عماسة ،الطابم الثالث

D اإلاجمع العكني

  " 2الىجاح "

 2اإلاىاس  7135 ههج

  أرياهت 1525

 

الىجاح 

15 
V 

 

 2م103

إطاؿت إلى 

 ألاحضاء اإلاشاعت

 واإلاشتركت

S+2 

جلع باإلاىطلت العُاحُت 

الذخُلت اإلايعخحر كبالت اإلاطاس 

 الذولي الحبِب بىسكُبت

 ،  221سكم شلت

 ، Bعماسة ،ألاول الطابم 

 حىان الىظط، 

  اإلايعخحر–الذخُلت 

 امليضتير45702

جىان 

الىصط 

19 

VI 

 

  شقت مسدوجت بدمام صىصت 01))وعدد  بىاًت (02)عدد: 

 مىضىع صاختالم

 التفىيت
املكىهاث/ الىصف  العىىان / املىقع 

الّرصم 

 العقاري 
 القضط العقار

 ²م458حىالي 

العلاس ملام على كطعت أسض 

ًخكىن مً ؿُال  ػحر مسجلت

R+2 حضئي 

  مالحم، ومطبخ،04مع عذد 

  ششؿت ػحر مؼطاة 02وعذد 

 ههج ظطُف، اإلاذًىت العخُلت 36عذد 

 حمام ظىظت 

  م  مً شاسع 100على بعذ 

 شاسل دًلىل 

م الحضامُت  وعلى بعذ دكائم مً الطٍش

 VII الكرم غير مسجل

حىالي 

 2 م185

 

 بىاًت جمسح حىالي

 مً طابم أسض ي جخكىن 2 م 85

وطابم ًخمثل في محل ججاسي 

 ًخمثل في محل ظكني أول 

 2 م10 حىالي ومذسج مؼطى

لى ظطح الطابم ألاول  إًؤدي 

 

  ماسط20، ههج 41عذد 

 -اإلاذًىت اللذًمت

 25بخذائُت الا اإلاذسظت كبالتحمام ظىظت 

لُت   حٍى

 بحمام ظىظت

 دكُلت مً اإلاىطلت العُاحُت 15وعلى بعذ 

 غير مسجل

 
 VIII ألامل



 S+1شلت مضدوحت  2 م40 حىالي

 ،مجاص حـىص اإلاخـشع عً ههج 3عذد 

 ظهلىل 

حمام ظىظت باللشب مً اإلاعهذ الثاهىي 

 بحمام ظىظت

م الحضامُت   P1وعلى بعذ دكائم مً الطٍش

 IX ألاوط غير مسجل

 أرياهت -2باملىار مدل( 01 )عدد: 

 مىضىع مضاخت العقار

 التفىيت
 القضط العقار الّرصم العقاري  العىىان الىصف

 2 م18خىالي 

علاس معىغ معخؼل كجضء مً 

بئكامت جخكىن مىطابم ملهى ًلع 

 ججاسي أسض ي 

ت 03وعذد   طىابم علٍى

 2باإلاىاس ظكىُت

 بالطابم 68مؼاصة عذد 

 Cالعماسة ألاسض ي مً 

  1كامت الىجاح إ

 2اإلاىاس  الطاهش صـش ههج

 أرياهت 1526

 (الشظم ألام)
 X 68الىجاح 

 

  املهدًت-صىصت وبالجم-بمضاكً كائىتأرض  (02)عدد : 

املىقع  املضاخت الّصبغت  القضط إصم الّرصم الّرصم العقاري 

 حضء مىطلت ؿالحُت ، 

 حضء حىصة واد

(ZNA DPH)  

  وحضء آخش واد

(Oued meleh- DPH ) 

م مبرمجت  وحضء طٍش

 

 2 م 510 1

 على الشُاع

 

معخؼلت لبُع  )أسض معُجت 

جلع على حاؿت ههج  (مىاد البىاء

 بمىطلت بئر البراهم 

 كلم مً وظط 1على بعذ 

 مذًىت معاكً

  صىصت119755

 2 م 357 5 

 

 XI هرجط

 فالخيت
 2م 150 3

 على الشُاع

م الشئِعُت   P1أسض على الطٍش

 اإلاؤدًت إلاذًىت الجم 

"هادي كصش الجم"باللشب لجزل   

 املهدًت 36780

 2 م300 6

 أريج

 
XII 

 

 

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

 . أو بمكخبها بمذًىت ظىظت"كمشث

ذ في العلاساث   .خالُت مً الّشهىن أو الخحّمالث مىطىع طلب العشوضًخّم الخـٍى

شوط الّىمىرجي وبىص إعالن طلب العشوض
ّ

ت لألحكام والبىىد الىاسدة بكشاط الش ذ الجاسٍّ  .وجخظع إحشاءاث الخـٍى

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

 .وجحذ معؤولُتهم

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

ذ  ذ الّخثبذ مً صبؼت اإلامخلكاث مىطىع الّخـٍى تإلى مٍض ُّ  . والـّىُتومً وطعُتها اللاهىه

اسة ومعاًىت كعط أو أكثر مً ًمكً لكل شخص طبُعي أو معىىي ًشػب في اإلاشاسكت في  اإلاىطىعت العلاساث طلب العشوض الحالي ٍص

اساث بمىاعُذ معبلت طُلت الـترة اإلامخذة . للبُع خّم جحذًذ الم. 2019صبتمبر 11إلىجىيليت 15مًوججشي الٍض م طلب ٍو وعذ عً طٍش

ت كمشث"ًلّذم إلى  وبعذ سحبها ملابل خالص مبلؽ ػحر كابل لالظترحاع كذسه  طبلا للششوط اإلاحذدة بكشاط الششوط" علاٍس



م إلى اللعم اإلاالي للششكتأو بـشعها الكائً كبالت مـترق ظهلىل ظىظتخالل الخىكُذ اهلذ (د100)مائتدًىاس 
ّ
 أو بىاظطت صك ٌعل

. ؤلاداسي 

ع أو جىدع مباششة ملابل وصل في  ذ العَش ذ مظمىن الىصىل أو البًر م البًر جشظل العشوض في ظشوؾ مؼللت ومخخىمت عً طٍش

ت كمشث الاظخالم لذي حمل الظشؾ الخاسجي وحىبا الخىصُصاث الخالُت. مكخب الظبط لششكت علاٍس : ٍو

" عقاريت قمرث"شركت : املرصل إليه

 جىوط 1053ممر بديرة املالوي عمارة الكرامت القابضت ضفاف البديرة – ههج بديرة أهاس ي : العىىان

 2019 لضىت16املشاركت في طلب العروض عدد : املىضىع

" ال ًفتذ مً قبل مصالح مكتب الضبط" 

بت مً  مً ًخكىّن ملف العشض اإلاظّمً بالظشؾ الخاسجي
ّ
ت واإلاالُت اإلاشج  8واإلاىصىص عليها بالـصل " ح"إلى" أ"َحمُع الىثائم ؤلاداٍس

  ألفعشرون بما في كزلك طمان اإلاشاسكت طبلا إلالخظُاث كشاظاث الششوط واإلاحّذد حضاؿُا بمبلؽ اإلاخعلم بمحخىي العشوض

عبت ( د20.000)دًىار 
ّ
 و III قضط مً القضطين  باليعبت لكل(د 10.000)وعششة آالؾ دًىاس II و Iلكل قضط مً القضطين بالي

IVقضط مً ألاقضاط مً لكّل  ة باليعب(د5.000) آالف دًىار وخمعت Vإلى XII . 

عخمذ خخم مكخب . (00ط15 )بعذ الضوال الثالثتعلى الّعاعت  2019 صبتمبر 12الخميطحّذد آخش أحل للبىل العشوض لُىم َو

خ وصىل العشوض ت كمشث كمشحع وحُذ الثباث جاٍس على  في هـغ الُىم وجىعلذ حلعت ؿخح العشوض العلىُت. الظبط لششكت علاٍس

مصحىبحن )باإلالش الاحخماعي للششكت بحظىس عذل جىـُز والعاسطحن أو مً ًمثلهم  (30ط15 )بعذ الضوال والىصف الثالثتالعاعت 

ت وبخىكُل . (بئثباث هٍى

بلى اإلاشاسكىن ملضمحن بعشوطهم إلاّذة  خ ألاكص ى اإلاحذد للبىل العشوضًىما (180 )ووماهىن مائت ٍو .  بذاًت مً الُىم اإلاىالي للخاٍس

ت للششكتأو بـشعها الجهىي الكائً كبالت مـترق ظهلىل ظىظت على ألاسكام   ذ ؤلاسشاداث ًشجى ؤلاجصال باإلاصلحت الخجاٍس إلاٍض

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

 

 

 

 

  


