
 
ت شركت قمرث عقاٍر  

دًىار7904130.000شركت خفّيت إلاشم رأس مالها   

عمارة الكرامت القابضت بحيرة أهاس ي: مقّرها الاجتماعي  

  جىوض1053ممّر بحيرة املالوي ضفاف البحيرة 

425194L/P/M/000 الىحيد املعّرف:  

  +216 71 960 100:الهاجف

  216+71 962 175: الفاكض+ 216 98 910 000: الجىالالهاجف

www.gammarth-immobiliere.tn 

Contact@gammarth-immobiliere.tn 

 

 إعالن بيع 
   2022 لصىت05طلب عروض عدد 

 

ت في عدد  فٍى
ّ
  عقاراث08الت

اهت وببني خيار - جىوض وبحي الىصر - وباملىطقت الشماليت الشرقيت لضفاف البحيرة وباملركز العمراوي الشماليI بضفاف البحيرة كائىت  –أٍر

( مصتقلت أقصاط) هابل
 

ت"حعتزم شغكت  ذ ، شغكت على ملك الّضولت زاطعت ألخكام اللاهىن الخىوس ي، إلاعالن عن ػلب عغوض"كمغث علاٍع  :عطائُا في للخفٍى

  مركز جرفيهي مع ألاصل التجاري بالبحيرة ( 01)عددI-جىوض 

املصاحت 

 املغطاة

 املصاحت

 الجمليت لألرض
ت الّرشم العقاري  املىقع/الىصف مىضىع التفٍى   العقار

القض

 ط

حىالي 

 2 م3395
 2م 881 9

العلاع وألاصل 

الخجاعي بجمُع 

ت  ًّ العىاصغ املاص

ت املكىهت  واملعىىٍّ

 له

  جؼئي R+1مركز جرفيهي 

 :ًدخىي على (² م 298 3)خىالي 

 02فظاء مهُإ لألػفال والعائالث، وعضص 

 04كاعت ؤفغاح، ومؼعم، وملهى، وعضص 

 2م  583 6)كاعاث مؤجمغاث وهضواث 

ًبا  138)خىالي  مع ػابم ؾفلي جؼئي(جلٍغ

 وفظاء زاعجي مهُإ ومغبع للؿُاعاث (2م

ًفتح مباشرة على الشارع الرئيس ي 

    Iللبحيرة 

  جىوض80752

 )2م( 183 5

-853اللؼع 

22-81 

مركز جيشيطي 

 وجرفيهي

 "القصىطيني"

 

I 
  جىوض80751

 ) 2م( 698 4

-80اللؼع 

852-21 

  البحيرةف مقاشم كائىت بضفا03عدد I  جىوض-  وباملىطقت الشماليت الشرقيت لضفاف البحيرة    : 

راجيب العمراهّيت
ّ
 الت

 مىضىع املصاحت

ت  التفٍى
 الىصف/املىقع

الّرشم 

 العقاري 
 إشم العقار

القض

 ط

 شكىيت 

  0,6وؿبت إشغال ألاعض

،(5)طاعب البىاء  

 (R+10)  مترا  44إلاعجفاع  

 

  2م   5125

  I2املقصم 

 139508 من جلؿُم الغؾم العلاعي 

 املىطقت "إقاماث املىتزه"جىوـ، 

 ،الشماليت الشرقيت لضفاف البحيرة

خىهت واملىؼلت  باللغب من بىك الٍؼ

 الؿكىُت لحضائم كغػاج 

140466  

 جىوض

اللؼعت ) 

12 ) 

  الربيع

 
II 



جلؿُم املىؼلت الشمالُت الغغبُت لظفاف 

"الخلُج"جلؿُم - بديرة جىوـ  

05.06.00مقصم عدد   

 « B »جلؿُم 

Secteur NL-  Sous-Secteur NL2 

 مىطقت خضراء مجهزة خاصت 

ومفتىحت للعمىم ذاث كثافت بىاء ضعيفت 

 ومخصصت ليشاطاث جرفيهيت 

  م4,5: العلى ألاقص ى

 :طاعب  ؾخغالل و ؾخعمال العلاعي 

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

lot) 

 2 م 634 2

ل مباشرة على
ّ
فخذ البحيرة ًط ، ٍو

على ههج بديرة لىر وـ وطفاف 

، Iبديرة والك ؤواي، طفاف البديرة 

 مجاوع لفظاءاث جغفيهُت 

ت وؾكىُت ومكاجب وباللغب من  وججاٍع

مإوي للؿُاعاث على بعض صكائم من 

 2جىوـ العاصمت وطفاف البديرة

147930 

 جىوض
 III الىرد

 مركز جرفيه وهادي ومصبح مغطى 

CUF=1 ; COS=0,7  

 طابق جحت عم (R+1) أمتار9إلارجفاع 

أرض ي 

   2م 1473

Ilot A  
الخطاطيف"تقسيم  "  

 املىتزه، املىؼلت  إكاماثI- املىؼلت 

ت لظفاف البديرة  ُّ ت الشغك ُّ - الشمال

   جىوـ

141819  

  جىوض

  

  الحدائق

 
IV 

 

  هابل– فيال ببني خيار 01عدد : 

املصاحت 

املغطاة 
 العىىان/ املىقع املكىهاث/ الىصف ألارضمصاحت 

الّرشم 

 العقاري 
 القصط إشم العقار

 خىالي

 2 م331.5 
 2 م876

  جلع على شاػئ البدغ  ملضًىت بني فُال

 زُاع

  (2م155خىالي   )جخكىن من ػابم ؤعض ي 

ومؿكن ( 2 م157خىالي  )وػابم ؤول 

خىالي ) وملحم  ( 2م10.5خىالي  )للحاعؽ

 ( 2 م701.5خىالي)مهُئتخضًلت و ( 2م9

(جخؼلب بعع إلاصالخاث و ؤشغال صُاهت)  

فُال ملامت على 

 34ملؿم عضص

 جلؿُم من

جىان بني 

 هابل- زُاع

658585 

 هابل

القطعت 

 34عدد 

 V 34هزيهت 

  اهت-جىوض وبحي الىصر -  شقق كائىت باملركز العمراوي الشمالي 03عدد  :أٍر

تاملصاحت  الىىع  الصىف مىضىع التفٍى  العىىان /املىقع
الّرشم 

 العقاري 
 القصط الشقت

 بئعخباع ألاجؼاء 2 م280حىالي 

املشاعت واملشتركت الغاجعت 

 مع حق إهتفاع بمموي للشلت،

 P2-17عدد

S+4  إكامت(R+6) ػىابم 02 مع 

ؾفلُت مسصصت للمـأوي، 

جفخذ على ههج مضًىت العلىم 

، طاث اؾخغالل ججاعي بخىوـ

 .و ؾكني 

-E1شقت عدد 

04، 

 الؼابم ألاول 

 .E العماعة   

 

67491 

 جىوض

الّغؾم )

(ألام  

شيتي شىتر 

1 
VI 

 بئعخباع ألاجؼاء 2 م189حىالي

املشاعت واملشتركت الغاجعت 

مع حق إهتفاع بمموي للشلت،

 P2-112عدد 

S+3 

-B7شقت عدد 

14، 

 الؼابم الؿابع،

 ،Bالعماعة 

شيتي شىتر 

714 
VII 



  

 2 م111

املشاعت  باإلطافت إلى ألاجؼاء

 واملشتركت

S+3 

 C من العماعة الثاوي بالؼابم  CP3عضص شلت 

كي إكامت الؿالم ب  ، ههج مدمض التًر

اهت IIحي الىصغ   ؤٍع

35894 

اهت  أٍر

 77القطعت 
 VIII 77الصالم 

 2 م16

املشاعت  باإلطافت إلى ألاجؼاء

 واملشتركت

  بؼابم الحضًلت AG3مؿخىصع  مصتىدع

35874 

اهت  أٍر

 45القطعت 
 

ت للعلاع على الغابؽ  ُّ ت"ؤو مباشغة بامللغ  جخماعي لشغكتwww.gammarth-immobiliere.tnًمكن إلاػالع على ألامثلت املىكع  علاٍع

 . ؤو بمكخبها بمضًىت ؾىؾت" كمغث

ذ في العلاعاث   . التي جدىل صون هلل امللكُتزالُت من الّغهىن ؤو الخدّمالث مىطىع ػلب العغوضًخّم الخفٍى

غوغ الّىمىطجي وبىص إعالن ػلب العغوض
ّ

ت لألخكام والبىىص الىاعصة بكغاؽ الش ذ الجاعٍّ  .وجسظع إجغاءاث الخفٍى

م البُع بالعلاعاث والبىاءاث واملىلىالث والخجهيزاث على الحالت التي هي عليها كما جلع معاًىتها من كبل املشاعكين
ّ
 ومؿدشاعيهم وجدذ ًخعل

 .مؿؤولُتهم

ت املسخّصت، عىض  كخظاء وكبل املشاعكت، إلى  ُّ ت واملصالح الفى ُّ ت املدل ضعى املهخمين بؼلب العغوض إلى عبؽ الصلت بالجهاث إلاصاعٍّ ٍو

ذ  ض الّخثبذ من صبغت املمخلكاث مىطىع الّخفٍى تمٍؼ ُّ  . والفّىُتومن وطعُتها اللاهىه

اعة ومعاًىت  كؿؽ ؤو ؤكثر منًمكن لكل شخص ػبُعي ؤو معىىي ًغغب في املشاعكت في  املىطىعت العلاعاث ػلب العغوض الحالي ٍػ

اعاث بمىاعُض مؿبلت ػُلت الفترة املمخضة . للبُع خّم جدضًض الم.2022 دٌصمبر 12 إلى  هىفمبر07 منوججغي الٍؼ م ػلب  ٍو وعض عن ػٍغ

ت كمغث"ًلّضم إلى  صًىاع  وبعض سحبها ملابل زالص مبلغ غير كابل لالؾترجاع كضعه مائت ػبلا للشغوغ املدضصة بكغاؽ الشغوغ" علاٍع

م إلى اللؿم املالي للشغكتاهلض (ص100)
ّ
. زالل الخىكُذ إلاصاعي  ؤو بفغعها الكائن كبالت مفترق ؾهلىل ؾىؾت  ؤو بىاؾؼت صك ٌؿل

ع ؤو جىصع مباشغة ملابل وصل في  ؾخالم  ض الؿَغ ض مظمىن الىصىل ؤو البًر م البًر جغؾل العغوض في ظغوف مغللت ومسخىمت عن ػٍغ

ت كمغث لضي دمل الظغف الخاعجي وجىبا الخىصُصاث الخالُت. مكخب الظبؽ لشغكت علاٍع : ٍو
 

ت قمرث"شركت : املرشل إليه " عقاٍر

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

 2022 لصىت05املشاركت في طلب العروض عدد : املىضىع

" ال ًفتح مً قبل مصالح مكتب الضبط" 

بت من من  ًخكىّن ملف العغض املظّمن بالظغف الخاعجي
ّ
ت واملالُت املغج  8واملىصىص عليها بالفصل " ح"إلى" ؤ"َجمُع الىثائم إلاصاٍع

ألف دًىار  ثماهىن بمبلغبمبلغ  جؼافُابما في طلك طمان املشاعكت ػبلا مللخظُاث كغاؾاث الشغوغ واملدّضص  املخعلم بمدخىي العغوض

صبت  (د 60.000)دًىار ألف  وشتىن  II عددقصط  للباليصبت(د80.000)
ّ
 وثالثىن الف IIIوI مً القصطينلكل قصط بالي

صبت للقصط(د30.000)دًىار
ّ
صبت ( د20.000) دًىار ألفون عشر وIV بالي

ّ
 وخمصت عشرة ألف VIو V مً القصطينلكل قصط بالي

صبت (د15.000 )دًىار
ّ
 .VIII وVII مً القصطينلكل قصط بالي

عخمض زخم مكخب (.00س15 )الثالثت بعد الزوالعلى الّصاعت  2022 دٌصمبر  13 الثالثاء  ليىمخّضص آزغ ؤجل للبىل العغوض  َو

ش وصىل العغوض ت كمغث كمغجع وخُض إلثباث جاٍع  على في هفض اليىم وجىعقد جلصت فتح العروض العلىيت. الظبؽ لشغكت علاٍع

مصحىبين )بامللغ  جخماعي للشغكت بدظىع عضل جىفُظ والعاعطين ؤو من ًمثلهم  (30س15 )بعد الزوال والىصف الثالثتالصاعت 

ت وبخىكُل . (بئثباث هٍى

بلى املشاعكىن ملؼمين بعغوطهم ملّضة مائت  ش ألاكص ى املدضص للبىل العغوض (180 )وثماهىن ٍو . ًىما بضاًت من الُىم املىالي للخاٍع

ت للشغكتؤو بفغعها الجهىي الكائن كبالت مفترق ؾهلىل ؾىؾت على ألاعكام   ض إلاعشاصاث ًغجى إلاجصال باملصلحت الخجاٍع ملٍؼ

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


