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

  القيروان-صىصت وورقادة - هابب ووبرقلت ووىصس مدًىت صىصت ووالقىناوي –جىوط وبضليمان - أراض ي كائىت بالعىيىت (07)عدد: 

الّرصم العقاري  الىصف/املىقع   العقارمضاحت الخصائص العمراهيت  القضس  العقار

 UAa3مىنقت صكىيت  
 حىالي

  على الشياع2 م600 

 أسض بُظاء صالحت للبىاء 

م  ىت، على حافت الطٍش بالعٍى

الشابطت بين جىوغ واملشس ى 

 ششكت باللشب من ملش

«Hyundai» للعُاساث 

  جىوط68989

 9 و8القنع 
 I  الكرم

2 م20856 محاذًت ملىنقت صكىيت مقامت  

أسض بُظاء ملام عليها 

كذًمت ملصىع مالصم  بىاًت

لششكت صىع مكىهاث 

الطائشاث بخىوغ 

ZODIAC))  م على الطٍش

الشئِعُت الشابطت بين 

ت   هابل-ظلُمان وبشج العذٍس

 II منزل بيت هابب552978

جسء مخصّص لإلًىاء 

  2م (UBa2  3284الضياحي

 (جقريبا

وجسء مخصّص لحىزة امللك 

العمىمي البحري  

Nas(4067جقريبا2م ) 

2م 7351 

أسض بُظاء على شاطئ 

هشكلت وباللشب من جلعُم 

ت للعكنى   الىكالت العلاٍس

 III 519مريم  صىصت 91105

 مىنقت متعددة الىظائف 

UBa 

 ومكاجب ثججارة، خدما)

 (وصكً بالنابب العلىي 

2 م 454 

 في عأسض صالحت للبىاء جم

شاسع الجمهىسٍت وظط 

مذًىت ظىظت باللشب من 

 محطت ألاسجال 

 ظىظت

صىصت 86499  IV طيبت 



 UBa4 مىنقت جيشيس صياحي

 :  COS وضبت إشغال ألارض

(0.3) 

 CUF   : (0.8)طارب البىاء

 (R+2)الارجفاع  

 2 م5773

 على شاطئ هشكلت 

مجاوس ملىطلت ظكىُت ساكُت 

، باللشب من مُىاء الصُذ 

 دكُلت 15البحشي وعلى بعذ 

من مطاس الىفُظت 

 الحماماث الّذولي

  صىصت6351
النزهت 

415 
V 

   UIaمىنقت صىاعيت 

مخصّصت لليشاط التقليدي 

 واملهً الصغري 

 متعّددة ألاوشنت

 حىالي

 على الشّياع 2 م1777,5 

أسض بُظاء بشكادة 

بمعخمذًت الليروان 

 الجىىبُت

م الشابطت  على حافت الطٍش

سكادة كبالت  بين الليروان و

 مغاصة  بشومىكشو 

 VI السيتىهت  القيروان30300

مبرمجت  (  2 م2204 ) :1القنعت 

م   طٍش

مىطلت  ( 2 م8496)  :2القنعت 

 UBa3مخعذدة الىظائف 

حعب مثال التهُئت العمشاهُت 

 1870املصادق علُه وفلا ألمش 

لُت 26املؤسخ في   2010 جٍى

.والزي هى بصذد املشاجعت  

( 2 م1030 )  :3القنعت 

 مخىاجذة داخل 

 في جضء UVbاملىطلت الخظشاء 

م عام  كبير والباقي طٍش

 مً الرصم 2م11730

 46,539 صىصت و87771

 على الشياع مً 2م

  صىصت23461الرصم 

شارع البيئت، حمام صىصت 

منب على املىنقت 

الضياحيت ًاصمين 

 القىناوي 

  صىصت87771

( 3 و2- 1القنع )

 صىصت 23461و

163القنعت   

 على الشياع 2مVII 273،482 ًاصمين

 23528مً الرصم 

 2 م118,461صىصت و

على الشياع مً الرصم 

  صىصت23461

  صىصت23528

  B162القنعت 

 صىصت 23461و

 163القنعت 

 

ت للعلاس على الشابط  ُّ ت"أو مباششة بامللش الاجخماعي لششكتwww.gammarth-immobiliere.tnًمكن إلاطالع على ألامثلت املىكع  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
ّ
 ومعدشاسيهم وجحذ ًخعل

 .معؤولُتهم

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

ذ  ذ الّخثبذ من صبغت املمخلكاث مىطىع الّخفٍى تمٍض ُّ  . والفّىُتومن وطعُتها اللاهىه

اسة ومعاًىت  كعط أو أكثر منًمكن لكل شخص طبُعي أو معىىي ًشغب في املشاسكت في  املىطىعت العلاساث طلب العشوض الحالي ٍص

 أو اهلذ (د100)دًىاس  وبعذ سحبها ملابل خالص مبلغ غير كابل لالظترجاع كذسه مائت طبلا للششوط املحذدة بكشاط الششوط. للبُع

م إلى اللعم املالي للششكت
ّ
. خالل الخىكُذ إلاداسي  أو بفشعها الكائن كبالت مفترق ظهلىل ظىظت بىاظطت صك ٌعل

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

ت كمشث لذي حمل الظشف الخاسجي وجىبا الخىصُصاث الخالُت. مكخب الظبط لششكت علاٍس : ٍو
 

" عقاريت قمرث"شركت : املرصب إليه

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



 2022 لضىت07املشاركت في طلب العروض عدد : املىطىع

" ال ًفتح مً قبب مصالح مكتب الظبس" 

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

 دًىار ألفون عشربمبلغ  جضافُابما في رلك طمان املشاسكت طبلا مللخظُاث كشاظاث الششوط واملحّذد  املخعلم بمحخىي العشوض

ضبت ( د20.000)
ّ
 .VII الي I مً الاقضاطلكب قضس بالي

عخمذ خخم مكخب الظبط (.00ش15 )الثالثت بعد السوالعلى الّضاعت  2023 جاهفي  17 الثالثاء  ليىمحّذد آخش أجل للبىل العشوض  َو

خ وصىل العشوض ت كمشث كمشجع وحُذ إلثباث جاٍس الضاعت  على في هفط اليىم وجىعقد جلضت فتح العروض العلىيت. لششكت علاٍس

ت )بامللش الاجخماعي للششكت بحظىس عذل جىفُز والعاسطين أو من ًمثلهم  (30ش15 )بعد السوال والىصف الثالثت مصحىبين بئثباث هٍى

. (وبخىكُل

بلى املشاسكىن ملضمين بعشوطهم ملّذة مائت  خ ألاكص ى املحذد للبىل العشوض (180 )وثماهىن ٍو . ًىما بذاًت من الُىم املىالي للخاٍس

ت للششكتأو بفشعها الجهىي الكائن 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+)


