شركت علاريت كمرث
شركت ّ
خفيت إلاصم رأش مالها 7904130.000دًىار
ّ
ملرها الاجتماعي :عمارة الكرامت اللابظت بحيرة أهاس ي
ّ
ممر بحيرة املالوي طفاف البحيرة  1053جىوط
ّ
املعرف الىحيد425194L/P/M/000 :
الهاجف+ 216 71 960 100:
الهاجفالجىال +216 98 910 000 :الفاكط+216 71 962 175 :
www.gammarth-immobiliere.tn
Contact@gammarth-immobiliere.tn

إعالن بيع
طلب عروض عدد  08لضىت 2021
ّ
التفىيت في عدد  13علار
كائىت باملرس ى وبعين زغىان وبباب صعدون و بباردو-جىوط وبالحماماث -هابل وبضىصت وبحمام صىصت وباللىطاوي  -صىصت وبطبركت –جىدوبت
(أكضاط مضتللت)
حعتزم ششكت "علاسٍت كمشث" ،ششكت على ملك ّ
الذولت خاطعت ألحكام اللاهون الخووس ي ،إلاعالن عن طلب عشوض للخـوٍذ سطائُا في:
 عدد  02فيال كائىت بضىصت وبحمام صىصت -صىصت:
إصم
مضاحت
ّ
الرصم العلاري
الىصف /املكىهاث
املىكع /العىىان
اللضط
املضاحت املغطاة
ألارض
العلار

I

إلهام

 9549صىصت
(  140م)2
 9750صىصت
( 530م)2
 13667صىصت
(وعب ػير ّ
محذدة)
 15936صىصت
(  59م)2
 84904صىصت
(  135م) 2

ؿُال عذد  10ههج ابن
ششؾ
حمام ظوظت
حزو الطشٍم
GP1
وعلى بعذ دكائم من
املىطلت العُاحُت
بحمام ظوظت

ؿُال جخكون من طابم أسض ي
(حوالي  311م ) 2وطابم
الحذًلت ( حوالي  308م) 2
وطابم أول جضئي ( حوالي
2

44م )ومعكن للحاسط
(حوالي  34م) 2وحذًلت

حوالي
2

 984م

حوالي
2

 697م

مهُئت(حوالي 639
م()2عشؿذ آثاس جخشٍب)

عذد  36ههج ظطُف،
العلاس ملام على كطعت
املذًىت العخُلت حمام
أسض ػير مسجلت ًخكون من
حوالي
ظوظت .على بعذ  100م
II
حوالي 516م²
ؿُال R+2جضئي
غير مسجل
الكرم
من شاسر شاسل دًلول
458م²
مع عذد  04مالحم ،ومطبخ،
وعلى بعذ دكائم من
وعذد  02ششؿت ػير مؼطاة
الطشٍم الحضامُت
 عدد  07علاراث كائىت ببا ب صعدون وبباردو و باملرس ى-جىوط وبالحماماث -هابل وبضىصت وباللىطاوي وبحمام صىصت-
صىصت:
اللط
ّ
الرصم العلاري
المصاحت مىطىع التفىيت
الىىع
املىكع
إصم العلار
ط

III

باردو 1

 67554جىوط
( ّ
الرصم ألام) غير

(معوغ )

مفرز

شلت عذد  ،1الطابم الاول،
العماسة  ،10املشكب العكني
والخجاسي "باسدو ظىتر" ،باسدو -
جووغ

2

حىالي  151,84م
S+4

باعتبار الى ألاجساء
املشاعت واملشتركت

2

121م

شلت عذد  D12بالطابم ألاول من

باإلطافت إلى ألاجساء املشاعت و

العماسة  Dإكامت "الـوسوم" بخلعُم

املشتركت الراجعت للشلت مع

IV

التعمير 157

 170684جىوط

V

صليم صىتر 1

 147520صىصت

VI

اللىطاوي
03

 32764صىصت

عذد ،2103الطابم ألاول ،املشكب
املعماسي والخجاسي "دًاس الحذائم"
اللىطاوي  -ظوظت بئكامت ظكىُت،

الشظم ألام

بمىطلت راث أوشطت ظُاحُت

VII

ألاوط

جىان الذهُا باللشب من املشكب

شلت مً هىع S+3

حم إصتغالل لشرفت بمضاحت

الخجاسي " اسؿوس" املشس ى -جووغ

5م 2و مأوي صيارة بالطابم
جحت ألارض ي
2

 115م

الشلت عذد  118بالطابم ألاول من

باإلطافت إلى ألاجساء املشاعت

العماسة الكائىت بمشكب" ظلُم ظىتر

الراجعت للشلت مع حم إلاهتفاع

S+2

" شاسر  14جاهـي ظوظت

باملضبح وبمأوي صيارة بالطابم جحت
ألارض ي

حوالي
S+0

2

 44م

مخخلـت

فهد
VIII

IX

(معوغ)

البشير

غير مسجل

 63614جىوط/
 15762جىوط
وكطع ػير مسجلت
رصم علاري غير
مفرز
غير مسجل

عذد ، 3مجاص حـوص املخـشر عن ههج
ظهلول.حمام ظوظت باللشب من
املعهذ الثاهوي بحمام ظوظت
وعلى بعذ دكائم من الطشٍم
الحضامُت P1

شلت مضدوجت S+1

2

حوالي  40م

شلت  S+1عذد 5L3
بالطابم الاسض ي من
عذد ،4صهلت املاء،
العماسة الكائىت بشاسر 9
ههج ألاكواط ،باب ظعذون،
أؿشٍل .باب ظعذون
جووغ.
جووغ
محل ججاسي عذد ،23
ًـخح على شاسر الحبِب بوسكُبت بحمام ظوظت املعشوؾ باظم
"الشحبت"

2

حىالي  59م
باإلطاؿت إلى ألاجضاء
املشاعت واملشتركت
حىالي
 45م

2

 عدد ( )04أراض ي كائىت بعين زغىان-الكرم وبالحماماث-هابل و بطبركت –جىدوبت:
اللضط

ألارض

X

درة 1

ّ
الرصم العلاري

املىكع/الىصف

ملعم ظكن ؿشدي مجمع ًـخح على
 195996جىوط
شاسر الُاكوث عين صػوان-الكشم
62443 /
باللشب من املشكب الخجاسي " اسؿوس"

املضاحت مىطىع
التفىيت
2

1181م

الخصائص العمراهيت للعلار

مىطلت صكً فردي ّ
مجمع
UAa4 : zone d’habitat
individuel groupé

جىوط

املشظ ى ومن " جوهيزًا مول" ومذًىتظكشة

19080
جىدوبت

XI

جاكين 20

XII

جاكين 17

جىدوبت

XIII

الياصمين

 592728هابل

19079

مىطلت ّ
الشمال ،طبركت
جلعُم جاكين ،2
حزو هضل املُموصا وعلى بعذ دكائم
منLes Aiguilles de Tabarka
ومن الشاطئ

2

 635م

2

 626م

وضبت إشغال ألارض COS
)0,75(:
طارب البىاء )1,8( :CUF
إلارجفاع  12 :متر
R+2
صككي فردي مىعسل
وعبت إشؼال ألاسض: COS
()0,3
طاسب البىاء )0,5( : CUF
الاسجـار  9:متر
R+1
خارج مثال التهيئت العمراهيت
بالحماماث املصادق عليه

أسض باللشب من الحي العكني
بوصوٍخت -الحماماث

2

2 424م

صىت ،1977و مصىف طمن
مىطلت ظكىُت حعب مششور
مثال التهُئت العمشاهُت الزي
ماصال في طوس املشاجعت.

ّ
املوكعُت للعلاس على الشابط www.gammarth-immobiliere.tnأو مباششة بامللش الاجخماعي لششكت"علاسٍت
ًمكن إلاطالر على ألامثلت
كمشث" أو بمكخبها بمذًىت ظوظت.
ّ
ّ
ًخم الخـوٍذ في العلاساث موطور طلب العشوض خالُت من ّ
الخحمالث التي جحول دون هلل امللكُت.
الشهون أو
ّ
الششوط ّ
ّ
الىمورجي وبىص إعالن طلب العشوض.
الجاسٍت لألحكام والبىود الواسدة بكشاط
وجخظع إجشاءاث الخـوٍذ
ّ
ًخعلم البُع بالعلاساث والبىاءاث واملىلوالث والخجهيزاث على الحالت التي هي عليها كما جلع معاًىتها من كبل املشاسكين ومعدشاسيهم
وجحذ معؤولُتهم.
ّ
ّ
ّ
ّ
وٍذعى املهخمين بطلب العشوض إلى سبط الصلت بالجهاث إلاداسٍت املحلُت واملصالح الـىُت املخخصت ،عىذ الاكخظاء وكبل املشاسكت،
اللاهوهُت ّ
الخثبذ من صبؼت املمخلكاث موطور ّ
إلى مضٍذ ّ
ّ
والـىُت.
الخـوٍذ ومن وطعُتها
كعط أو أكثر من طلب العشوض الحالي صٍاسة ومعاًىت العلاساث
ًمكن لكل شخص طبُعي أو معىوي ًشػب في املشاسكت في
املوطوعت للبُع .وججشى الضٍاساث بمواعُذ معبلت طُلت الـترة املمخذة من  19اكتىبر إلى  08هىفمبر ّ .2021
وٍخم جحذًذ الموعذ عن
طشٍم طلب ّ
ًلذم إلى "علاسٍت كمشث" طبلا للششوط املحذدة بكشاط الششوط وبعذ سحبها ملابل خالص مبلؽ ػير كابل لالظترجار
ّ
كذسه مائت دًىاس ( 100د) هلذ ا أو بواظطت صك ٌعلم إلى اللعم املالي للششكت أو بـشعها الكائن كبالت مـترق ظهلول ظوظت خالل
الخوكُذ إلاداسي.
جشظل العشوض في ظشوؾ مؼللت ومخخومت عن طشٍم البرًذ مظمون الوصول أو البرًذ العشَع أو جودر مباششة ملابل وصل في
الاظخالم لذى مكخب الظبط لششكت علاسٍت كمشث .وٍحمل الظشؾ الخاسجي وجوبا الخىصُصاث الخالُت:
املرصل إليه :شركت "علاريت كمرث"
العىىان :ههج بحيرة أهاس ي – ممر بحيرة املالوي عمارة الكرامت اللابظت طفاف البحيرة  1053جىوط
املىطىع :املشاركت في طلب العروض عدد  08لضىت2021
" ال ًفتح مً كبل مصالح مكتب الظبط"
ّ
ّ
ّ
املظمن بالظشؾ الخاسجي من جمُع الوثائم إلاداسٍت واملالُت املشجبت من "َأ" إلى"ح" واملىصوص عليها بالـصل 8
ًخكون ملف العشض
ّ
واملحذد جضاؿُا بمبلغ عشرون ألف دًىار
املخعلم بمحخوى العشوض بما في رلك طمان املشاسكت طبلا مللخظُاث كشاظاث الششوط

ّ
ّ
(20.000د) باليضبت لكل كضط مً ألاكضاط Iو  IIو  Xو  XIIIو عشرة الاف دًىار (10.000د)باليضبت لكل كضط مً ألاكضاط
ّ
مً  IIIالى VIوكل كضط مً اللضطين  XIو XIIوصبعت الاف دًىار (7.000د) باليضبت لكل كضط مً ألاكضاط مً  VIIالى. IX
ّ
حذد آخش أجل للبول العشوض ليىم الثالثاء  09هىفمبر  2021على ّ
الضاعت الثالثت بعد السوال ( 15ش.)00وَعخمذ خخم مكخب
الظبط لششكت علاسٍت كمشث كمشجع وحُذ الثباث جاسٍخ وصول العشوض .وجىعلد جلضت فتح العروض العلىيت في هفط اليىم
على الضاعت الثالثت والىصف بعد السوال ( 15ش )30بامللش الاجخماعي للششكت بحظوس عذل جىـُز والعاسطين أو من ًمثلهم
(مصحوبين بئثباث هوٍت وبخوكُل).
ّ
وٍبلى املشاس ون ملضمين بعشوطهم ملذة مائت وثماهون (ً )180وما بذاًت من الُوم املوالي للخاسٍخ ألاكص ى املحذد للبول العشوض.
ملضٍذ إلاسشاداث ًشجى إلاجصال باملصلحت الخجاسٍت للششكتأو بـشعها الجهوي الكائن كبالت مـترق ظهلول ظوظت على ألاسكام
) .(+216.71.960.100, +216.73.369.037 +216.98.910.000ر.ق

