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إعالن بيع  

 2022 لظىت06طلب عسوض عدد 
 

ت في  ً وبالكاهيا - جووع وبظيدي زشٍق  -IIبظفاف البحيرة  كائىت عقازاث( 06)عدد التفٍو الوزدًت وببرج - مقٍس

ت  م –الظدٍز  طوطت وببنززث-هابل وبشط مٍس
 

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

 :الخالُت

  مباوي كائىت بظفاف البحيرة  (02)عدد-II جووع وبظيدي زشٍق -ً  :مقٍس

العقازإطم  القظط  اإلاظاحت اإلاغطاة  العقازمظاحت الوصف اإلاوقع الّسطم العقازي  

I 
 إقامت 

 وحدان
  جووع137406

طفاف البحيرة 

II جطل على ،

الشازع السئيس ي 

 وعلى بحيرة جووع 

بالقسب مً 

 اإلاسكب التتازي 

ا مول  "   " جوهيًز

 عمازة في طوز البىاء 

 طوابق 03متكوهت مً طابق أزض ي وعدد 

ت   علٍو

ت طكىيتذاث صبغت  ت وإداٍز ، جتاٍز

 وطابق طفلي مخصص إلاأوى طيازاث

اإلاشسوع ًتكون مً فظاء جتازي بالطابق 

 ألازض ي، ومكاجب بالطابقين 

 ألاول والثاوي 

   Penthouses شقق فخمت 04وعدد 

 متهصة 

  مظابح04بعدد 

  بالطابق الثالث

2م  2 852  

اإلاظاحت اإلاغطاة 

: الحاليت   

2م   حوالي  436 4 

اإلاظاحت اإلاغطاة 

: اإلابرمتت   

2 م   حوالي 423 6

دون إعخباس )

الطابم جحذ 

 ألاسض ي

(2 م  2 560  

II التىميت 
 بً 25768

 عسوض

ههج اإلاصاوع، 

اإلاىطقت 

الصىاعيت طيدي 

ً - زشٍق   مقٍس

بالقسب مً 

 اإلاطبعت السطميت 

بىاًت في طوز التشييد ذاث طابق أزض ي 

ت بمظاحت مغطاة 02وعدد   طوابق علٍو

 حوالي

   271 1  2 م

(مكتمل البىاء)ومظتودع   

 2 م1205ًمسح حوالي و أمتاز 9بعلو 

2 م  2 م  007 3  حوالي 476 2

 

  ت -أزاض ي بالكاهيا (04)عدد م – الوزدًت وببرج الظدٍز  :طوطت وببنززث-هابل وبشط مٍس

 القظط ألازض الّسطم العقازي  اإلاوقع الوصف مظاحت العقاز الصبغت

 مىطقت طكىيت وخدماجيت 

UH4 

 COS : وظبت إشغال ألازض

( R+2 ) باليظبت للمىفسد (0,35) 

 و

 ( R+3)  إلى (R+5) 

 CUF :طازب البىاء 

  باليظبت للمىفسد (1)

) إلى  (R+3 ) باليظبت لـ (2)و

R+5) 

 2 م 863 3

أزض بيظاء مظّيتت جفتح 

ق السئيظيت  على الطٍس

اإلاؤدًت إلى بً عسوض 

وعلى ههج طعيد بً أبي 

 بكس

 15 ههج 

 أكتوبس،

الكاهيا الوزدًت 

بالقسب مً 

اإلاسكص التقني 

إلاواد البىاء 

والخصف 

والبلوز ومً 

 مازض 2معهد 

  الوزدًت1934

 III الهدى  جووع77885



  :الازجفاع 

   (R+2) متر 12

   (R+5) متر 21

 مىطقت طكني فسدي مىعصل 

UAa1 

وظبت إشغال ألازض 

COS  :(0,33 )

 طازب البىاء

CUF  :(1 )

 الازجفاع

 (R+2) متر 12

مع إمكاهيت الترخيص بشسوط في 

 عمليت حماعيت

COS : 0,5 

CUF : 2,8 

H max : 27 m (R+7) 

2م 12 000 

أزض بيظاء بببرج 

ت  الظدٍز

اض حرو  قبالت جقظيم الٍس

ت، جفتح  محطت بسج الظدٍز

ق  مباشسة على الطٍس

ق  السابطت بين الطٍس

ق 1الوطىيت زقم   والطٍس

 الظيازة

هابل-جووع  

وبالقسب مً القطب 

التكىولوجي واإلاىطقت 

ت  الظياحيت ببرج الظدٍز

ق  الطٍس

السابطت بين 

ق  الطٍس

 1الوطىيت زقم 

ق  والطٍس

 الظيازة

هابل-جووع  

وبالقسب مً 

القطب 

التكىولوجي 

واإلاىطقت 

الظياحيت ببرج 

ت  الظدٍز

 IV البرج  هابل564700

 مىطقت طكىيت طياحيت

UTu 

 :COSوظبت إشغال ألازض 

(0,35 )

 CUF(0,8) :طازب البىاء

 الازجفاع  

R+2  12   متر 

مع امكاهيت الترخيص بشسط في 

 عمليت جقظيم أو عمليت حماعيت 

 

 

2 م 12 540 

 أزض مظيتت

:مقام عليها   

فيال طابق أزض ي-   

(2 م494)   

bungalow- 

  (2 م42) 

بيت الحازض -   

(2 م37)  

 مظتودع 02عدد - 

(2 م46)طيازاث   

محل جقني بالطابق جحت - 

(2 م65 )ألازض ي  

ق  الطٍس

الظياحيت 

م  - لشط مٍس

 طوطت

متاوزة لنزل 

طل  الترڤي ٍو

مباشسة على 

 الشاطئ

 طوطت 9219
ماجيلدا 

25 
V 

 مىطقت متعّددة الوظائف 

Péricentrale 

 UBa2 في حصء منها

 هوع مصدوج  أو طكً حماعي )

ت  متواصل، أوشطت جتاٍز

(وخدماجيت  

 :COSوظبت إشغال ألازض 

إلاصدوج ل باليظبت  (0,5 )

  للمتواصل باليظبت (0,6)و

  CUFطازب البىاء 

 2 م982 26

أزض مظيتت جفتح على 

 شازع بوزقيبت

اإلاؤدي إلى مدًىت بنززث  

ق فسعيت قبالت  وعلى طٍس

 مىطقت طكىيت

 مقام عليها هيكل معدوي 

  ًمسح حوالي 

 مع بىاًت ثاهيت 2 م 759 3 

  (عسفت  ثاز التدهوز )

 جمسح حوالي 

 

ق منزل  طٍس

 بوزقيبت 

 بالقسب مً

خليج طتي 

م   ببنززث-  مٍس

  بنززث16760

 (2 م428 23 ) 
 VI الوفاء



مصدوج لل باليظبت  (3,2)

متواصل باليظبت  لل  (3,7)و

الازجفاع   

R+6   25 متر   

طكً  فسدي متمعمىطقت   

UAa4في الجصء آلاخس  

( 0,75)وظبت إشغال ألازض 

( 1,8)طازب البىاء 

الازجفاع   

  (R+2) متر 12

مع إمكاهيت القيام بشسوط 

بعملياث جقظيم وبعملياث 

 حماعيت

( 0,5)وظبت إشغال ألازض 

( 2,2)طازب البىاء 

الازجفاع   

   (R+4) متر 20

 2 م250 

  بنززث16759

 (2 م554 3) 

 

 

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

ت"لششكت  علاٍس

 . أو بمكخبها بمذًىت ظىظت" كمشث

ذ في العلاساث   . التي جحىل دون هلل امللكُتخالُت 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 والخجهيزاث على الحالت التي هي عليها كما جلع معاًىتها من كبل املشاسكين
ّ
 ًخعل

 .ومعدشاسيهم وجحذ معؤولُتهم

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

ذ  ذ الّخثبذ من صبغت املمخلكاث مىطىع الّخفٍى تاملشاسكت، إلى مٍض ُّ  . والفّىُتومن وطعُتها اللاهىه

اسة ومعاًىت ألاكعاط املىطىعت للبُع . ًمكن لكل شخص طبُعي أو معىىي ًشغب في املشاسكت في طلب العشوض الحالي ٍص

اساث بمىاعُذ معبلت طُلت الفترة املمخذة  خّم جحذًذ الم.2022دٌظمبر 26 إلى هوفمبر 21 منوججشي الٍض م طلب  ٍو وعذ عن طٍش

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

م إلى اللعم املالي  ( د200) دًىاس حيماا
ّ
خالل   بفشعها الكابن كبالت مفترق ظهلىل ظىظتوللششكت أهلذا أو بىاظطت صك ٌعل

. الخىكُذ إلاداسي 

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

ت كمشث حمل الظشف الخاسجي وجىبا الخىصُصاث الخالُت. في الاظخالم لذًمكخب الظبط لششكت علاٍس : ٍو

ت كمشث"ششكت : املشظل إلُه " علاٍس

 جىوغ 1053ممش بحيرة املالوي عماسة الكشامت اللابظت طفاف البحيرة – ههج بحيرة أهاس ي : العىىان

 2022  لظىت06املشاسكت في طلب العشوض عذد : املىطىع

" ال ًفخح من كبل مصالح مكخب الظبط" 

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

بما في كزلك طمان املشاسكت طبلا مللخظُاث كشاظاث الششوط واملحّذد جضافُا بمبلغ   املخعلم بمحخىي العشوض8

باليظبت لكل قظط مً  ( د000 70)ألف دًىاز وطبعون  Iللقظط عدد باليظبت ( د000 150)ألف دًىاز وخمظون ةمائ

 .VI  اليIIالاقظاط مً 

عخمذ خخم . (00ط15 )بعذ الضوال الثالثت على الّعاعت 2022 دٌظمبر 27الثالثاء حّذد آخش أجل للبىل العشوض لُىم  َو

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



بامللش الاجخماعي للششكت بحظىس عذل جىفُز والعاسطين أو  (30ط15 )بعذ الضوال والىصف الثالثتهفغ الُىم على العاعت 

ت وبخىكُل)من ًمثلهم  . (مصحىبين بئثباث هٍى

بلى املشاسكىن ملضمين بعشوطهم ملّذة  خ ألاكص ى املحذد للبىل ًوما (180 )وثماهون مائت ٍو  بذاًت من الُىم املىالي للخاٍس

. العشوض

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+)

 

 

 

 

 

  


