
 

ت قمرث   عقاٍر
  دًىار1 000 000شركت خفّيت إلاصم رأش مالها 

عمارة الكرامت القابضت بحيرة أهاس ي: مقّرها الاجتماعي  

  جىوط1053ممّر بحيرة املالوي ضفاف البحيرة 

425194L/P/M/000 املعّرف الجبائي:  

  +216 71 960 100:الهاجف

  216+71 962 175: الفاكط+ 216 98 910 000:  الجىالالهاجف
www.gammarth-immobiliere.tn 

Contact@gammarth-immobiliere.tn 
 

 إعالن بيع 

 2018 لضىت 53عدد  طلب عروض
 

ت"حعتزم  ذ سطابُا "كمشث علاٍس في عذد ، ششهت على ملً الّذولت خاطعت ألخيام اللاهون الخووس ي، ؤلاعالن عً طلب عشوض للخفٍو

اهت وبطبركتوبشفشاف وبدمام ظوظت وبهشكلت وبالللعت الىبرى وباإلاععذًً  - VIII وباإلانزه اللُل وبوادي بمىوبتوابىت علاس 12  ظوظت - أٍس

 : (معخللت أكعاط)
 

  وبرفراف  وبطبرقت الليل بمىىبتوبىاديأراض ي كائىت (05)عدد: 
 القضط إصم الّرصم  العقاري الّرصم الىصف / املىقع املضاحت الّصبغت 

فالخُت في جضء هبير مً 

العلاس و  ظىىُت في جضء 

 و ;(UAc1 ;  UAa4)آخش 

 طشكاث مبرمجت 

 

 حىالي

 2م3515

 على الشياع

 مىوبت

مداري إلكاماث و مجامع 

وباللشب مً ظىىُت ملامت 

ولُت آلاداب والفىون 

وؤلاوعاهُاث واللطب 

الخىىولوجي بمىوبت وخط 

 اإلاترو

اهت 14445   أٍر

 )2 م( 530 10
ىت  I ٍز

 فالخُت 

 باللشب مىيعُج ظىني

 

   2 م20 000

وادي اللُل مدارًت -شباو

ليعُج ظىني ملام و على بعذ 

م  خمغ دكابم مً الطٍش

 و مً اإلالعب P7الوطىُت 

 .البلذي لوادي اللُل

اهت15612  II الفىز   أٍر

 صبغت مبرمجت

 صككي فردي مىعسل 

 : COSوعبت إشغاٌ ألاسض

(0,3) 

 CUF  : (0,5)طاسب البىاء

  متر9:الاسجفاع 

R+1 

2 م635  مىطلت الّشماٌ، طبركت 

 ، 2جلعُم جاهين 

خزو هٌض اإلاُموصا وعلى بعذ 

 دكابم مً  

 Les Aiguilles de Tabarka  

 ومً الشاطئ

 III 20جاكين   جىدوبت19080

2 م626  IV 17جاكين   جىدوبت19079 

ت ُّ  فالخ

باللشب مً وعُج عمشاوي 

 ظىني

2م 5 060 

متر،جطل على 115في علو

 سفشاف- شاطئ عين اإلاعخير 

  بنزرث40863

 V الفردوش
 2 م191 3

 على الشُاع مً

 2 م 3185 

  بنزرث9659

 

 

 

 

 



  شقت كائىت باملنزه (01)عددVIII -  اهت  :أٍر
 

  شقت مسدوجت بحمام صىصت 01))فيالث وعدد (02)عدد: 

 مضاحت العقار

ت  مىضىع التفٍى
املكىهاث/ الىصف  القضط العقار الّرصم العقاري  العىىان / املىقع 

 ²م458خوالي 

العلاس ملام على كطعت أسض غير 

 جضةي R+2ًخيون مً فُال  مسجلت

  مالخم، ومطبخ،04عذد 

  ششفت غير مغطاة 02وعذد 

 ههج ظطُف، اإلاذًىت 36عذد 

 العخُلت خمام ظوظت 

  م  مً شاسع 100على بعذ 

 دًلٌو  شاٌس 

م  وعلى بعذ دكابم مً الطٍش

 الخضامُت 

 VII الكرم غير مسجل

 ² م270خوالي 

العلاس ملام على كطعت أسض غير 

 جضةي R+3ًخيون مً فُال  مسجلت

 2 م305جمسح خوالي

(2 م20خوالي )مع معخودع   

(2 م23خوالي )ومالخم   

  ششفت مغطاة02وعذد 

  (2 م41 و 2 م26) 

 ، ههج جمُل ابً 04عذد 

 اإلاعض خمام ظوظت

باللشب مً اإلاعهذ الثاهوي 

 بدمام ظوظت

م  وعلى بعذ دكابم مً الطٍش

 الخضامُت 

P1    

 VIII آمىت غير مسجل

 S+1شلت مضدوجت  2 م40 خوالي

 ،مجاص خفوص اإلاخفشع 3عذد 

 ٌ  عً ههج ظهلو

خمام ظوظت باللشب مً 

 اإلاعهذ الثاهوي بدمام ظوظت

م  وعلى بعذ دكابم مً الطٍش

 P1الخضامُت 

 IX ألاوط غير مسجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املغطاةاملضاحت  الصىف املىقع الىصف/العىىان الّرصم العقاري  الشقت القضط  

VI  3ٌضر 
44266 

 جىوط

وكع تهُئتها   )  C3شلت عذد 

 (ومعخغلت همىخب

  ،Bعماسة  الثالث ، الطابم 

 إكامت سواق الخذابم

  مفترق  شاسع عبذ 

الشخمان الخبثاوي و شاسع 

 VIII مصطفى حجُج ، اإلانزه 

اهت-   أٍس

جلع بئكامت ظىىُت جخيون 

مً طابم أسض ي ججاسي 

 طوابم 08ومً عذد 

ت ظىىُت ، عل بعذ  علٍو

دكابم  مً اإلاشهض الثلافي 

اض ي للشباب ومً  والٍش

اإلاشهض الخجاسي والترفُهي 

  ومً حي الىصش VIباإلانزه 

S+2 
 خوالي

 2م112 



  صىصت وبرفراف - أراض ي كائىت بهرقلت والقلعت الكبري (03)عدد: 
 

 

العقارإصم   العقاري الّرصم املىقع املضاحت الّصبغت   القضط 

 2 م142 5 ةفالاليّ 

 هشكلت، 

مجاوسة إلاطاس الىفُظت 

 الخماماث الّذولي 

وعلى بعذ دكابم مً شاطئ 

 هشكلت

 X 1الىفيضت   صىصت97833

4 2942م فالحّيت  

 ظوظت - الللعت الىبرى 

م 500على بعذ   م مً طٍش

  A1العُاسة 

 ظوظت- جووغ 

وباللشب مً اإلاشهض الترفُهي 

 العُاحي

 "مذًىت الضهشة باسن " 

 XI الىرد صىصت 75502

 فالحيت

باللشب مً وعُج عمشاوي 

 وظىني

 2م515 1

 على الشُاع

مترجطل على شاطئ 40في علو 

 سفشاف- عين اإلاعخير 
 XII الصخرة  بنزرث8367

 

ت للعلاس على الشابط  ُّ ت "أو مباششة باإلالش الاجخماعي لششهتwww.gammarth-immobiliere.tnًمىً ؤلاطالع على ألامثلت اإلاوكع علاٍس

 .أو بمىخبها بمذًىت ظوظت"كمشث
 

ذ  .خالُت مً الّشهون أو الخدمالث موطوع طلب العشوضواإلاىلوالث  العلاساث في ًخم الخفٍو

شوط الّىمورجي وبىص إعالن طلب العشوضو
ّ

ت لألخيام والبىود الواسدة بىشاط الش ذ الجاسٍّ  .جخظع إجشاءاث الخفٍو

على الخالت التي هي عليها وهما جلع معاًىتها مً كبل اإلاشاسهين ومعدشاسيهم وجدذ واإلاىلوالث   البىاًاث والخجهيزاثبًخعلم البُع و

.  معؤولُتهم

ت اإلاخخّصت، عىذ الاكخظاء وكبل اإلاشاسهت، إلى  ُّ ت واإلاصالح الفى ُّ ت اإلادل اإلاهخّمون بطلب العشوض مذعّوون إلى سبط الصلت بالجهاث ؤلاداسٍّ

ت والفّىُت ُّ ذ ومً وطعُتها اللاهوه ذ الّخثبذ مً صبغت اإلامخلياث موطوع الّخفٍو  .مٍض

اسة ومعاًىت العلاس اإلاوطوع للبُع في اإلاشاسهت في طلب العشوض شخص طبُعي أو معىوي ًشغبول ًمىً ٌ اساث . الخالي ٍص وججشى الٍض

م طلب ًلّذم إلى ششهت . 2019 فيفري 04إلى 2018دٌضمبر24بمواعُذ معبلت طُلت الفترة اإلامخّذة مً  خّم جدذًذ اإلاوعذ عً طٍش ٍو

ت كمشث" هلذا  ( د100)دًىاس ةكذسه ماالالظترجاعمبلغ غير كابل  طبلا للششوط اإلادّذدة بىشاط الششوط وبعذ سخبها ملابل خالص"علاٍس

م إلى اللعم اإلاالي للششهتأو 
ّ
 . اليابً كبالت مفترق ظهلٌو ظوظتخالٌ الخوكُذ ؤلاداسي بفشعهاأو بواظطت صً ٌعل

ع أو جودع مباششة ملابل وصل في الاظخالم  ذ العَش ذ مظمون الوصٌو أو البًر م البًر جشظل العشوض في ظشوف مغللت ومخخومت عً طٍش

ت كمشث دمل الظشف الخاسجي وجوبا الخىصُصاث الخالُت. لذى مىخب الظبط لششهت علاٍس : ٍو

ت قمرث"شركت : املرصل إليه  "عقاٍر
 

  جىوط1053ممر بحيرة املالوي عمارة الكرامت القابضت ضفاف البحيرة – ههج بحيرة أهاس ي : العىىان
 

 2018  لضىت53عدد  املشاركت في طلب العروض :املىضىع
 

"  مكتب الضبط مصالحال ًفتح مً قبل" 

بت مً ًخيوّن ملف العشض اإلاظّمً بالظشف الخاسجي مً 
ّ
ت واإلاالُت اإلاشج  8واإلاىصوص عليها بالفصل " ح"إلى" أ"َجمُع الوثابم ؤلاداٍس

 دًىار عشرون ألفبمبلغ جضافُا رلً طمان اإلاشاسهت طبلا إلالخظُاث هشاط الششوط واإلادذد بما في  اإلاخعلم بمدخوى العشوض

ضبت ( د20.000)
ّ
ضبت للّل ( د10.000)الف دًىارعشرةآ IIوI قضط مً القضطينللّل  بالي

ّ
 إلى II قضط مً ألاقضاط مً بالي

VIIقضط مً ألاقضاط مً  للّل ( د5.000)وخمضت آالف دًىار VIIIإلى  XII. 



عخمذ خخم مىخب الظبط .(00ط15 )الثالثتبعذ الضواٌعلى الّعاعت 2019فيفري  05 الثالثاءًوم ٌخّذد آخش أجل للبٌو العشوض   َو

ت كمشث همشجع وخُذ  خ وصٌو العشوضإلثباثلششهت علاٍس على العاعت  في هفغ الُوم  العلىُت فخذ العشوضجىعلذ جلعتو.  جاٍس

ت )باإلالش الاجخماعي للششهت بدظوس عذٌ جىفُز والعاسطين أو مً ًمثلهم (30ط15 )بعذ الضواٌ والىصف الثالثت مصخوبين بئثباث هٍو

. (وبخوهُل

بلى اإلاشاسوون ملضمين بعشوطهم  خ ألاكص ى اإلادذد للبٌو العشوضًىما (180 )وثماهىن مائت إلاّذة ٍو . بذاًت مً الُوم اإلاوالي للخاٍس

ت للششهت ذ ؤلاسشاداث ًشجى ؤلاًصاٌ باإلاصلخت الخجاٍس ٌ  مفترق  كبالت اليابً الجهوي  أوبفشعها إلاٍض  : على ألاسكام الخالُتظوظت ظهلو

   ق.ع.   (+216 71 960 100أو + 216 73 369 037أو +216 98 910 000)


