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إعالن بيع  

   2020 لصىت08ػلب عروض عدد 
فىيت في عدد 

ّ
  عقاراث كائىت 07الت

بنزرث -أرياهت وبرأس الجبل-IIجىوض وبحي الىصر -وباملىؼقت الشماليت الشرقيت لظفاف البحيرة I بظفاف البحيرة 

( مصتقلت أقصاغ )  امليصتير–وبالصاحلين 
 

عطائيا  للخفويذ ، شغكت على ملك الّضولت زاطعت ألخكام اللاهون الخووس ي، إلاعالن عن طلب عغوض"كمغث علاعيت"حعتزم شغكت 

 :في
  

 

  مقاشم كائىت بظفاف البحير ة 04عدد I جىوض وبحي الىصر -، باملىؼقت الشماليت الشرقيت لظفاف البحيرةII -أرياهت: 

 الىصف/املىقع املصاحت  بعع الخصائص العمراهيت
الّرشم 

 العقاري 

إشم 

 العقار
 القصؽ

-جلؿيم املىطلت الشماليت الغغبيت لظفاف بدحرة

 "الخليج"جلؿيم -  جووـ

 05.06.00مقصم عدد 

  "B" جلؿيم 

Secteur NL-  Sous Secteur NL2 
 

 مىؼقت خظراء مجهزة خاصت 

 ومفتىحت للعمىم

ذاث كثافت بىاء طعيفت ومخصصت ليشاػاث 

 جرفيهيت 

  م4,5: العلى ألاقص ى

 طاعر  ؾخغالال و ؾخعماال العلاعر 

=0,1 (10% de la surface du lot) COS = CUF 

 2 م 634 2

ل مباشغة على
ّ
 يط

البدحرة،  ويفخذ على ههج 

بدحرة لور وـ وطفاف 

   بدحرة والك أوار،

  ،Iطفاف البدحرة 

  

 

 

 

147930 

 جىوض

 

 

 I الىرد

وصبت إشغال ألارض 

COS :(60, )
 

 طارب البىاء 

CUF : 

مرجبؽ باإلرجداد على 

 الؼريق وألاجىار 

 مع إحترام)

 إلارجفاع ( متر13على 

  متر13

Equipement 
Ludique 

E29 

2م 1 755 

 امللؿمحن

 E28  و  E29 

  من جلؿيم الوكالت 

- العلاعيت  للؿكنى   

II    حي الىصغ     

مداطيت للمضعؾت 

 الخاات ؾليم ؾكوال 

وعلى بعض صكائم من 

 الشاعع الخجاعر 

حي - الهاصر هويغة 

 الىصغ

44732  

 أرياهت

الىصر 

29 
II 

Equipement 
Culturel Ludique 

E28 
 2 م735 1

 44733 

 أرياهت

الىصر 

28 
III 



: Ilot A 

 مركز جرفيه وهادي ومصبح مغؼى 

( ,70)وصبت إشغال ألارض 

( 1)طارب البىاء 

 (R+1 )  أمتار9إلارجفاع 

مع ػابق جحت أرض ي 

 2م473 1

Ilot A 

"الخطاطيف"جلؿيم   

 إكاماث  I - املىطلت

املىتزه، املىطلت الشمالّيت 

الشغكّيت لظفاف 

جووـ - البدحرة 

 العاامت

141819 

جىوض 

 

الحدائق 

 
IV 

 

  امليصتير- بنزرث وبالصاحلين – أراض ي كائىت برأس الجبل 03عدد: 

 القصؽ إشم العقار الّرشم العقاري  الىصف/املىقع املصاحت  الصبغت

 2 م 400 40 فالحيت

 جقع بمىؼقت شقىيت عمىميت  فالحيتأرض 

 جدخور على بئر ؾطديت 

جخكون من كطعخحن  وأشجاع ػيخون،

جلع بأخواػ مضيىت . جفصلهما طغيم فالخيت

   بجزعث –عأؽ الجبل

 

  بنزرث10578
رأس 

 1الجبل 
V 

 فالحيت

 2 م   454 21

  (مشجغة كواعص مسخلفت )  فالخيتأعض 

 جلع بأخواػ مضيىت 

   بجزعث –عأؽ الجبل 

  بنزرث 9447

 

رأس 

 2الجبل 

VI 
وصب على الشياع 

 غير محددة 

 (ًتمثل في بئر)

  بنزرث4631

 2 م 203

 فالحيت
 2 م6170,718

 على الشياع

الؿاخلحن،  باللغر من املطاع الحبيب 

بوعكيبت الضولي ومن املىطلت الؿياخيت 

 الضزيلت

  امليصتير 1289

 2 م 835 20

الصاحلين 

4 
VII 

 

علاعيت "أو مباشغة بامللغ  جخماعي لشغكتwww.gammarth-immobiliere.tnيمكن إلاطالع على ألامثلت املوكعّيت للعلاع على الغابط 

 . أو بمكخبها بمضيىت ؾوؾت"كمغث

 . التي جدوال صون هلل امللكيتزاليت من الّغهون أو الخدّمالث موطوع طلب العغوضيخّم الخفويذ في العلاعاث 

غوط الّىموطجي وبىص إعالن طلب العغوض
ّ

 .وجسظع إجغاءاث الخفويذ الجاعّيت لألخكام والبىوص الواعصة بكغاؽ الش

م البيع بالعلاعاث والبىاءاث واملىلوالث والخجهحزاث على الحالت التي هي عليها كما جلع معايىتها من كبل املشاعكحن
ّ
 ومؿدشاعيهم يخعل

 .وجدذ مؿؤوليتهم

ويضعى املهخّمون بطلب العغوض إلى عبط الصلت بالجهاث إلاصاعّيت املدلّيت واملصالح الفىّيت املسخّصت، عىض  كخظاء وكبل املشاعكت، 

 . والفّىيتومن وطعيتها اللاهوهّيتإلى مؼيض الّخثبذ من ابغت املمخلكاث موطوع الّخفويذ 

 املوطوعت العلاعاث طلب العغوض الحالي ػياعة ومعايىت  كؿط أو أكثر منيمكن لكل شخص طبيعي أو معىور يغغب في املشاعكت في

صيىاع  شغوط ملابل زالص مبلغ غحر كابل لالؾترجاع كضعه مائتيمكن املشاعكت في طلب العغوض الحالي بعض سحب كغاؽ االو. للبيع

م إلى اللؿم املالي للشغكتاهلض (ص100)
ّ
. زالال الخوكيذ إلاصاعر  أو بفغعها الكائن كبالت مفترق ؾهلوال ؾوؾت  أو بواؾطت اك يؿل

جغؾل العغوض في ظغوف مغللت ومسخومت عن طغيم البريض مظمون الواوال أو البريض الؿغيع أو جوصع مباشغة ملابل وال في 

: ويدمل الظغف الخاعجي وجوبا الخىصيصاث الخاليت. مكخب الظبط لشغكت علاعيت كمغث  ؾخالم لضى



" عقاريت قمرث"شركت : املرشل إليه

 جىوض 1053ممر بحيرة املالوي عمارة الكرامت القابظت طفاف البحيرة – ههج بحيرة أهاس ي : العىىان

 2020 لصىت08املشاركت في ػلب العروض عدد : املىطىع

" ال ًفتح مً قبل مصالح مكتب الظبؽ" 

بت من من  يخكوّن ملف العغض املظّمن بالظغف الخاعجي
ّ
 8واملىصوص عليها بالفصل " ح"إلى" أ"َجميع الوثائم إلاصاعيت واملاليت املغج

ألف دًىار  الالالىن  بمبلغ بما في طلك طمان املشاعكت طبلا مللخظياث كغاؾاث الشغوط واملدّضص جؼافيا املخعلم بمدخوى العغوض

  آالف وخمصتVالى  II باليصبت لكل قصؽ مً ألاقصاغ مً( د000 20)ألف دًىار  عشرون وIباليصبت للقصؽ( د000 30)

صبت( د5000)دًىار
ّ
 .VII و VIقصؽ مً القصؼين   لكلبالي

ويعخمض زخم مكخب . (00س15) الثالثت بعض الؼواالعلى الّؿاعت  2021 جاهفي 26الثالالاء  خّضص آزغ أجل للبوال العغوض ليوم

على  في هفـ اليوم وجىعلض جلؿت فخذ العغوض العلىيت. الظبط لشغكت علاعيت كمغث كمغجع وخيض الثباث جاعيش واوال العغوض

مصحوبحن )بامللغ  جخماعي للشغكت بدظوع عضال جىفيظ والعاعطحن أو من يمثلهم  (30س15) بعض الؼواال والىصف الثالثتالؿاعت 

. (بئثباث هويت وبخوكيل

.  بضايت من اليوم املوالي للخاعيش ألاكص ى املدضص للبوال العغوضًىما (180 )والماهىن مائت ويبلى املشاعكون ملؼمحن بعغوطهم ملّضة 

ملؼيض إلاعشاصاث يغجى إلاجصاال باملصلحت الخجاعيت للشغكتأو بفغعها الجهور الكائن كبالت مفترق ؾهلوال ؾوؾت على ألاعكام  

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

 

 

 

  


