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إعالن بيع  

 2019 لسىت20طلب عروض عدد 

فىٍت في عدد 
ّ
  علار12الت

ر2بسيدي بى سعيدوباملىار اض ألاهدلس-جىوس وببىمهل- وبحي التحٍر اهت وباملرازكت وبجىان -بً عروس وبٍر أٍر

( مستللت أكساط)امليستير - سىست وبجىان الىسط –وباللىناوي  الحماماث-ألاهدلس
 

ت"حعتزم ششكت  ذ ، ششكت على ملك الّذولت خاطعت ألحكام اللاهىن الخىوس ي، إلاعالن عً طلب عشوض"كمشث علاٍس سطائُا  للخفٍى

 :(معخللت أكعاط)علاس(12)عذد في
  

  حماماث-باملرازكت وجىان ألاهدلس فيال (02)بً عروس وعدد -باللىناوي سىستوببىمهل ةإكام (02)عدد : 

 اللسط إلاكامت الّرسم العلاري  املىكع املكىهاث مساحت العلار املساحت املغناة

 2م5 121 2 م2 590

 معاحتها فيال رئيسيت

  2 م1 383املغطاة 

 أجىحت صغيرة 08و 

Bungalow 

 وفضاء مهّيء

 معّىغتكاعت شاي و

 

املىطلت العُاحُت 

ظىظت اللىطاوي 

ت شاسع  على صاٍو

الىخُل وههج ظُذي 

اللىطاوي بجاهب 

فُيش ي أسكى "هضل 

وحزو مُىاء " بالُىى

 اأكى"اللىطاوي و

 "باالص

  سىست119249

 سىست 117808

 سىست 128830

 سىست 23600

 سىست 28003

 سىست 82729

  سىست29745

 I فلىراليس

 حىالي

 2م 623 1 
 2م987 10

 فيال رئيسيت

  2م 127 1 معاحتها املغطاة 

 جشفُهفظاء و

وحّمام  ومعبح مغطى

 ومعبح غحر مغطى

  وسشاث عمل03عذدو

 )عشفذ آثاس جخٍشب(

 بً عشوط، -بىمهل

مىن "كشب ششكت 

ومحاري "  بلىن 

م العُاسة   للطٍش

 ظىظت -جىوغ

 دكُلت 15وعلى بعذ 

مً وظط جىوغ 

 العاصمت 

  بً عروس3450
 (على الشُاع)

  بً عروس3447

  بً عروس3448

  بً عروس3449

 

 II الفرح

 حىالي

 ² م555

 2 م090 1

 على الشُاع

  مع حذًلت R+1فُال 

 ،(2 م757حىالي )

 ومعبح

( 2م 49 حىالي)

على مفترق ههج 

 ،العمبر وههج املشجان

املىطلت العُاحُت 

 املشاصكت

وعلى بعذ دكائم مً 

 الشاطئ 

 XI IIIاللمر   هابل595469



 2م241

 + 

طابم جحت 

 أرض ي 

 2 م125

 2م 499   

مع طابم جحذ R+1 فُال 

 أسض ي 

أة حذًلت و ُّ  مه

  (2 م373حىالي )

إكامت  23  عذد 

جىان ألاهذلغ، 

 ،ًاظمحن الحماماث

بمىطلت ظكىُت 

 هادئت وساكُت 

 IV جاهيت  هابل544940

 

  سكىيت ةأجىح (02)عدد (Bangalows)كائىت بسيدي بى سعيد  قشم (06)بسيدي بىسعيد وعدد " املراس ي" بإكامت 

اض ألاهدلس اهت وبجىان الىسط–و بٍر ر-أٍر  :جىوس-  امليستير وبحي التحٍر

 اللسط الشلت الّرسم العلاري  العىىان الىصف الصىف املساحت املغناة

 2م206
Duplex 

S+3 

Duplex 

 بالطابم ألاسض ي

الطابم ألاول بالجىاح + 

 "  ب"

جطل مباششة على 

الشاطئ وعلى املشفأ 

الترفُهي والعُاحي 

بعُذي بىظعُذ 

وجخمحزإلاكامتبهىذظتها 

الخللُذًت على شكل 

ت  .كٍش

153414 

 جىوس

 (2م308 9)

 سيدي

 بى سعيد  

25 

V 

 2م139

 + 

 ششفت )

  (2 م25معاحتها  

Duplex 

S+3 

Duplex 

 بالطابم ألاسض ي

الطابم ألاول + 

" ب"بالجىاح  

 سيدي 

بى سعيد  

18 

VI 

 S+2 2 م77حىالي 

بئكامت جفخح على ههج الفىص 

وههج إبً خلذون وههج 

 ألامل 

على بعذ دكائم مً مذًىتي 

 كشطاج واملشس ى

 وعلى املشفأ الترفُهي

  بعُذي بى ظعُذ

 ، 02شلت عذد 

 الطابم ألاول ، عماسة 

إكامت " 2علِعت " 

– علِعت 

 ظُذي بى ظعُذ 

 VII عليست  جىوس 98912

إطافت 2م102حىالي

 إلى ألاجضاء املشاعت

 واملشتركت

S+3 

 جلع باللشب R+5بئكامت  

مً معدشفى عبذ الشحمان 

 دكائم 10مامي وعلى بعذ 

جىوغ " مً املشكب الخجاسي 

 " ظُتي

 ، A14شلت عذد 

 الطابم ألاول ، 

– "3عمشان "إكامت 

اض ألاهذلغ   –ٍس

اهت   أٍس

اهت53616   أٍر
عمران 

195 
VIII 

 

 2م103

إطافت إلى ألاجضاء 

 املشاعت

 واملشتركت

S+2 

جلع باملىطلت العُاحُت 

الذخُلت امليعخحر كبالت 

املطاس الذولي الحبِب 

 بىسكُبت

،  222 سكم شلت

 ةألاول، عماسالطابم 

B ، 

 جىان الىظط، 

  امليعخحر–الذخُلت 

 

45701 

 امليستير

جىان 

الىسط 

18 

IX 

 S+2 2 م81

 H1شلت عذد 

 ،Hعماسة ألاول،الطابم 

إكامت "اللعط الثاوي مً (

 )"صسوق 

باملجمع العكني 

 والخجاسي 

 " إكامت صسوق "

ش  جىوغ-  بحي الخحٍش

 X 1زروق  غير مسجل



 S+2 2 م80
  C12شلت عذد 

 Cعماسة الشابع، الطابم 

م بجزث  –على طٍش

 جىوغ

باللشب مً ششكت 

مُذان -ظباق الخُل 

كصش ظعُذ وعلى بعذ 

 دكُلت مً 15

املخحف الىطني 

 بباسدو

146623 

 جىوس
 XI  70زروق 

 S+1 2 م56

 2شلت عذد 

 Cة عماسألاول،الطابم 

إكامت "اللعط الاول مً )

 ("صسوق 

146600 

 جىوس
 XII 47زروق 

 

 

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

 . أو بمكخبها بمذًىت ظىظت"كمشث

ذ في العلاساث   .خالُت مً 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 مً 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 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 جحذًذ الم.  2019 دٌسمبر02 إلىاكتىبر 28 مًوججشي الٍض م طلب ٍو وعذ عً طٍش

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

م إلى اللعم املالي للششكتاهلذ (د100)دًىاس 
ّ
خالل الخىكُذ  أو بفشعها الكائً كبالت مفترق ظهلىل ظىظت  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 الاظخالم لذي حمل الظشف الخاسجي وجىبا الخىصُصاث الخالُت. مكخب الظبط لششكت علاٍس : ٍو

ت كمرث"شركت : املرسل إليه " علاٍر

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

 2019 لسىت20املشاركت في طلب العروض عدد : املىضىع

" ال ًفتح مً كبل مصالح مكتب الضبط" 

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

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

عبت( د50.000)دًىار 
ّ
عبت( د20.000) دًىار ألفوعشرون Iلللسط  بالي

ّ
و خمسة عشرة  VI إليIIكسط مً ألاكساط مً  لكل بالي

عبت( د15.000)ألف دًىار 
ّ
 كسط مً ألاكساط مً  باليعبت لكل(د 7.000)وسبعت آالف دًىارVIIIو VIIمً اللسنين  لكلبالي

IX إليXII. 

عخمذ خخم مكخب . (00ط15 )الثالثت بعذ الضوالعلى الّعاعت  2019 دٌسمبر 03الثالثاء  حّذد آخش أجل للبىل العشوض لُىم َو

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

مصحىبحن )بامللش الاجخماعي للششكت بحظىس عذل جىفُز والعاسطحن أو مً ً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 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+)

 



 

 

 

  


