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إعالن بيع  

 2019 لسىت17طلب عروض عدد 
 

فىيت في عدد 
ّ
  عقاراث08الت

  ووحمام سىست-سىست   جىوس وواللماماث ووالقىناوي –كائىت حدائق قرطاج 

( مستقلت أقساط)
 

تكمشث"حعتزم ششكت  ذ ، ششكت على ملك الّذولت خاطعت ألخكام اللاهىن الخىوس ي، إلاعالن عً طلب عشوض"علاٍس سطائُا  للخفٍى

 :(معخللت أكعاط)علاس(08)عذد في
  

  جىوس- فيال بحدائق قرطاج (01)سىست وعدد - إقامت بالقىناوي (01)عدد: 

 القسط إلاقامت الّرسم العقاري  املىقع املكىهاث مساحت العقار املساحت املغناة

 2م5 121 2 م2 590

 معاختها فيال رئيسيت

  2 م1 383املغطاة 

 أجىحت صغيرة 08و 

Bungalow 

 وفضاء مهّيء

 معّىغتقاعت شاي و

 

املىطلت العُاخُت 

ظىظت اللىطاوي 

ت شاسع  على صاٍو

الىخُل وههج ظُذي 

اللىطاوي بجاهب 

فُيش ي أسكى "هضل 

وخزو مُىاء " بالُىى

 اأكى"اللىطاوي و

 "باالص

  سىست119249

 سىست 117808

 سىست 128830

 سىست 23600

 سىست 28003

 سىست 82729

  سىست29745

 I فلىراليس

 2م592

 + 

طابق جحت 

 أرض ي 

 2 م270

 حىالي 

 2 م1 079 

 بصدد إجمامالبىاء+1R فُال

 مع طابم جدذ أسض ي 

  (2 م800خىالي )خذًلت و

 (2 م63 ) ومعبذ

ت ههج  في صاٍو

ظترابىن  وههج 

سوظبِىا بدذائم 

بمىطلت كشطاج،

ظكىُت هادئت 

 وساكُت

 من 267القنعت 

الرسمين 

العقاريين 

 جىوس 61087

  جىوس 61111و

 II عليست

 

  جىوس- مقسم بحدائق قرطاج(01)عدد: 

 الّصبغت املساحت املىقع  العقاري الّرسم إسم الّرسم القسط

III  219جاهيت 

 من 219القنعت 

الرسمين العقاريين 

 جىوس 61087

  جىوس61111و

ت ههج بلمالُىن  وههج  في صاٍو

 سوظبِىا بدذائم كشطاج،

بمىطلت ظكىُت هادئت 

 وساكُت

 حىالي

 2 م660 

 ظكني فشدي مىفشد

( 0,33)وعبت إشغال ألاسض 

( 1 )طاسب البىاء

  (R+2)أمخاس12الاسجفاع  

 مع طابم جدذ أسض ي
 



  باللماماث وواملىنقت السياحيت بسىست شقق (04)عدد: 

 القسط الشقت الّرسم العقاري  العىىان الىصف الصىف املساحت املغناة

 خىالي

 2 م193
S+2 

بئكامت ظكىُت ساكُت 

 بالحماماث

م العُاخُت  على الطٍش

وجطل مباششة على شاطئ 

 خلُج الحماماث 

جخكىن مً طابم أسض ي 

 طىابم 04ججاسي ومً عذد 

ت ظكىُت وجلع  باللشب علٍى

 مً سباط اللصبت

 (املذًىت العخُلت)

  ،02شلت عذد 

 الطابم ألاسض ي، 

 Aالعماسة 

إكامت عشوط البدش 

 الحماماث

/  هابل614240

  هابل602116

عروس 

البحر 

19 

IV 

 2م110

إطافت إلى ألاحضاء 

 املشاعت واملشتركت

S+2 
إكامت ظكىُت ساكُت باملىطلت 

 العُاخُت بعىظت

جخكىن مً طابم أسض ي 

 طىابم 04ججاسي ومً عذد 

ت ظكىُت  علٍى

  حاهفي 14شاسعي جفخذ على

 ظىظت -وطه خعين

" هادي مشخبا"كبالت هضل 

وعلى بعذ دكائم مً 

 الشاطئ

 ،113الشلت عذد 

 ،ألاول الطابم 

 E عماسة

 " ظلُم ظىتر "إكامت 

 ظىظت

  سىست147526
سليم 

113 
V 

 

 2م92

إطافت إلى ألاحضاء 

 واملشتركت املشاعت

 

S+2 

 ،114الشلت عذد 

 ،ألاول الطابم 

 E عماسة

 " ظلُم ظىتر "إكامت 

 ظىظت

  سىست147525
سليم 

114 
VI 

 2م93

إطافت إلى ألاحضاء 

 واملشتركت املشاعت
 

S+2 

 ،315الشلت عذد 

 ،الثالثالطابم 

 E عماسة

 " ظلُم ظىتر "إكامت 

 ظىظت

  سىست147578
سليم 

315 
VII 

 

  بحمام سىست مستىدع 01))عدد: 

 مىضىع ساحتالم

 التفىيت
 العىىان  الىصف

الّرسم 

 العقاري 
 القسط العقار

 معخىدع بالطابم الاسض ي 2 م26خىالي
  خمام ظىظت–ههج ظُذي ظالم 

 دكُلت مً املىطلت العُاخُت 15وعلى بعذ 
 VIII سالم غير مسجل

 

 

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

 . أو بمكخبها بمذًىت ظىظت"كمشث

ذ في العلاساث   .خالُت مً الّشهىن أو الخدّمالث مىطىع طلب العشوضًخّم الخفٍى

شوط الّىمىرجي وبىص إعالن طلب العشوض
ّ

ت لألخكام والبىىد الىاسدة بكشاط الش ذ الجاسٍّ  .وجخظع إحشاءاث الخفٍى



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

 .وجدذ معؤولُتهم

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

ذ  ذ الّخثبذ مً صبغت املمخلكاث مىطىع الّخفٍى تإلى مٍض ُّ  . والفّىُتومً وطعُتها اللاهىه

اسة ومعاًىت كعط أو أكثر مًًمكً لكل شخص طبُعي أو معىىي ًشغب في املشاسكت في  املىطىعت العلاساث طلب العشوض الحالي ٍص

اساث بمىاعُذ معبلت طُلت الفترة املمخذة . للبُع خّم جدذًذ الم. 2019  سبتمبر 02 إلىجىيليت  29مًوججشي الٍض م ٍو وعذ عً طٍش

ت كمشث"طلب ًلّذم إلى  وبعذ سحبها ملابل خالص مبلغ غير كابل لالظترحاع كذسه  طبلا للششوط املدذدة بكشاط الششوط" علاٍس

م إلى اللعم املالي للششكتأو بفشعها الكائً كبالت مفترق ظهلىل ظىظتخالل الخىكُذ اهلذ (د100)مائتدًىاس 
ّ
 أو بىاظطت صك ٌعل

. إلاداسي 

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

ت كمشث دمل الظشف الخاسجي وحىبا الخىصُصاث الخالُت. الاظخالم لذًمكخب الظبط لششكت علاٍس : ٍو

" عقاريت قمرث"شركت : املرسل إليه

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

 2019 لسىت17املشاركت في طلب العروض عدد : املىضىع

" ال ًفتح من قبل مصالح مكتب الضبط" 

بت مً مًًخكىّن ملف العشض املظّمً بالظشف الخاسجي
ّ
ت واملالُت املشج  8واملىصىص عليها بالفصل " ح"إلى" أ"َحمُع الىثائم إلاداٍس

خمسىن ألف دًىار املخعلم بمدخىي العشوطبما في كزلك طمان املشاسكت طبلا مللخظُاث كشاظاث الششوط واملدّذد حضافُا بمبلغ

عبت( د50.000)
ّ
عبت ( د20.000) دًىار ألفوعشرونIللقسط بالي

ّ
  باليعبت لكل(د 10.000)دًىار آالف وعشرةIIللقسطبالي

 .VIIIللقسط ة باليعب(د5.000) آالف دًىار وخمعتVIIإلي IIIقسط من ألاقساط من 

عخمذ خخم مكخب . (00ط15 )بعذ الضوال الثالثتعلى الّعاعت  2019 سبتمبر 03الثالثاء خّذد آخش أحل للبىل العشوض لُىم َو

خ وصىل العشوض ت كمشث كمشحع وخُذ الثباث جاٍس وجىعلذ حلعت فخذ العشوض العلىُتفي هفغ الُىمعلى . الظبط لششكت علاٍس

مصحىبين )بامللش الاحخماعي للششكت بدظىس عذل جىفُز والعاسطين أو مً ًمثلهم (30ط15 )بعذ الضوال والىصف الثالثتالعاعت 

ت وبخىكُل . (بئثباث هٍى

بلى املشاسكىن ملضمين بعشوطهم ملّذة  خ ألاكص ى املدذد للبىل العشوضًىما (180 )وثماهىن مائت ٍو .  بذاًت مً الُىم املىالي للخاٍس

ت للششكتأو بفشعها الجهىي الكائً كبالت مفترق ظهلىل ظىظت على ألاسكام   ذ إلاسشاداث ًشجى إلاجصال باملصلحت الخجاٍس ملٍض

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

 

 

 

 

  


