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إعالن بيع  

  2019  لصىت18طلب عروض عدد 
 

فىيت في 
ّ
بنزرث-عقاراث مائىت بأوجيك الت  

( نمصتقال قصطان )
 

تكمشث"حعتزم ششكت  ذ ، ششكت على ملك الّذولت خاطعت ألحكام اللاهىن الخىوس ي، إلاعالن عن طلب عشوض"علاٍس سطابُا  للخفٍى

 :(نمعخلال كعطان)بجزسث-علاساث كابىت بأوجُك في
  

  بنزرث- إقامت بأوجيك: 
 

 املىقع املنىهاث مصاحت العقار املصاحت املغطاة
/ الّرشم العقاري 

 القطع
 القصط العقار

 2 م 615 3

 حىالي

  هك16 

 

161 772 ) 

 )2م

 عقار  مصيج 

 : ًتنىن مً 

 رئيصيت إقامت- 

معاحتها املغطاة 

 2 م   448 1حىالي

 إشطبل - 

 معاحخه املغطاة حىالي

 2 م934

 مصالً ثاهىيت  02عدد - 

مشحلت  )غير منتملت البىاء 

 (ألاشغال النهابُت

املعاحت املغطاة 

 2 م 047 1حىالي

 مبنى للحراشت 02عدد - 

 ومحالث جقىيت 

املعاحت املغطاة حىالي 

 2 م186

 

 على أعلى جالل 

وهظاب أوجُك 

ووظط مىكع طبُعي 

 وفالحي مخمحز ، 

ًطل على البححراث 

الجبلُت وألاساض ي 

 الفالحُت املجاوسة 

ًخم الىلىج إلُه من 

عت  م العَش  الطٍش

 بجزسث –جىوغ 

م مهُئت  عبر طٍش

 4حىالي  )ومعبذة 

و باللشب من  (كلم

املذن الشاطئُت 

سفشاف وغاس امللح 

 ومخلحن وبجزسث 

وعلى بعذ حىالي   

كلم من جىوغ 30

 العاصمت

  بنزرث 37981

 اللطع)

 (8و(1)42و5 

 إكامت

 دار البرلت
I 

  بنزرث35879

 اللطعخحن)

 ((1)43 و 2 

 

 

 .اهظش البطاكت الفىُت صلب كشاط ششوط طلب العشوض

 

 

 



 

 بنزرث- عقاراث فالحيت بأوجيك: 

 املنىهاث املىقع  العقاري الّرشم العقار القصط
املصاحت مىضىع 

 التفىيت

املصاحت الجمليت 

 مىضىع التفىيت

II الصاهيت 

  بنزرث37981

 (3اللطعت )

على أعلى جالل وهظاب أوجُك 

ووظط مىكع طبُعي وفالحي 

مخمحز ، ًطل على البححراث 

الجبلُت و ألاساض ي الفالحُت 

املجاوسة و ًخم الىلىج إلُه من 

عت جىوغ  م العَش بجزسث –الطٍش

م مهُئت ومعبذة  حىالي )عبر طٍش

وباللشب من املذن  ( كلم4

الشاطئُت سفشاف وغاس امللح و 

مخلحن و بجزسث و على بعذ حىالي  

 كلم من جىوغ العاصمت30

 بمىطقت أرض فالحيت

 شقىيت داصت مشجرة

 ومجهزة بشبنت ري 

  قطرة–قطرة 
 

 جحتىي على أشجار مثمرة 

 مً مذتلف ألاصىاف 

 ( شجرة7465حىالي )

 :داصت

  هك2،5إجاص حىالي - 

  هك15,45دىخ حىالي - 

 ووراعاث لبري 

 هك منها 14,2قمح حىالي - 

  هك بعليت8

 ومصالك فالحيت

 2 م488 340

 هك منها 34)

 حىالي

 هك 32,15

 مصتغلت

 (ومزروعت

 حىالي

  هك38

(380 097,5  

 (2م

   بنزرث28458

 (4اللطعت )
 ممر فالحي مشترك

 2 م 4109,5

 على الشُاع

 2 م480 5 من

   بنزرث48217

  (80اللطعت )

أرض فالحيت بعليت غير 

 مشجرة

 2 م500 38

 ( هك3,8)

 

 .اهظش البطاكت الفىُت صلب كشاط ششوط طلب العشوض

 .العقاراث مىضىع طلب العروض على ملك الدولت الخاص - 

 .آثار التذريب (داصت إلاقامت الرئيصيت و إلاشطبل )عرفت بىاءاث القصط ألاول -  

 بنزرث ًتّم عً طريق شبنت مائيت مشترلت مع باقي املصتغالث التي جتصرف فيها شرلت البرلت ومتأجيت 37981رّي العقار - 

 .باألشاس مً بحيراث جبلّيت مجاورة
 

 

 

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

 . أو بمكخبها بمذًىت ظىظت"كمشث

ذ في العلاساث   .خالُت من الّشهىن أو الخحّمالث مىطىع طلب العشوضًخّم الخفٍى

شوط الّىمىرجي وبىص إعالن طلب العشوض
ّ

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

م البُع بالعلاساث والبىاءاث واملىلىالث والخجهحزاث على الحالت التي هي عليها كما جلع معاًىتها من كبل املشاسكحن
ّ
 ومعدشاسيهم ًخعل

 .وجحذ معؤولُتهم

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

ذ  ذ الّخثبذ من صبغت املمخلكاث مىطىع الّخفٍى تإلى مٍض ُّ  . والفّىُتومن وطعُتها اللاهىه



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

اساث بمىاعُذ معبلت طُلت الفترة املمخذة . للبُع خّم جحذًذ الم 2019 ألتىبر 07 أوث إلى 05 منوججشي الٍض م طلب ٍو وعذ عن طٍش

ت كمشث"ًلّذم إلى  حي ماا وبعذ سحبها ملابل خالص مبلغ غحر كابل لالظترجاع كذسه طبلا للششوط املحذدة بكشاط الششوط" علاٍس

م إلى اللعم املالي للششكتاهلذ ( د200)دًىاس 
ّ
أو بفشعها الكابن كبالت مفترق ظهلىل ظىظتخالل الخىكُذ   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 عن طٍش

ت كمشث الاظخالم لذي حمل الظشف الخاسجي وجىبا الخىصُصاث الخالُت. مكخب الظبط لششكت علاٍس : ٍو

" عقاريت قمرث"شرلت : املرشل إليه

 جىوض 1053ممر بحيرة املالوي عمارة النرامت القابضت ضفاف البحيرة – ههج بحيرة أهاس ي : العىىان

 2019  لصىت18املشارلت في طلب العروض عدد : املىضىع

" ال ًفتح مً قبل مصالح منتب الضبط" 

بت من من  ًخكىّن ملف العشض املظّمن بالظشف الخاسجي
ّ
ت واملالُت املشج  8واملىصىص عليها بالفصل " ح"إلى" أ"َجمُع الىثابم إلاداٍس

دمصىن ألف بمبلغ  بما في كزلك طمان املشاسكت طبلا مللخظُاث كشاظاث الششوط واملحّذد جضافُا املخعلم بمحخىي العشوض

. II للقصط عدد باليصبت(دث100.000)دًىار جىوس ي ألف مائت  وبمبلغ I للقصط عدد  باليصبت( د0005 0)دًىار 

عخمذ خخم مكخب .(00ط15)الثالثت بعذ الضوالعلى الّعاعت  2019 ألتىبر 08الثالثاء حّذد آخش أجل للبىل العشوض لُىم َو

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

مصحىبحن )بامللش الاجخماعي للششكت بحظىس عذل جىفُز والعاسطحن أو من ًمثلهم (30ط15 )بعذ الضوال والىصف الثالثتالعاعت 

ت وبخىكُل . (بئثباث هٍى

بلى املشاسكىن ملضمحن بعشوطهم ملّذة  خ ألاكص ى املحذد للبىل العشوضًىما (180 )وثماهىن مائت ٍو .  بذاًت من الُىم املىالي للخاٍس

ت للششكتأو بفشعها الجهىي الكابن 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+)

 

 

 

 

  


