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إعالن بيع  

 2018 لسىت52طلب عروض عدد 
 

ت في عدد  فٍو
ّ
 جووس- بسيدي بوسعيد  كائىت فيال( 11)الت

( مستقلت أقساط)
 

ت"حعتزم ششكت  ذ ، ششكت على ملك الّذولت خاطعت ألخكام اللاهىن الخىوس ي، ؤلاعالن عً ػلب عشوض"كمشث علاٍس  للخـٍى

 :(معخللت أكعاغ)جىوغ- بعُذي بىظعُذ  كائىت ؿُال( 11)في عذد سطائُا 

 
 ( .2 308 9   ) جووس153414و  ( 2  221 7  ) جووس 114373:ة ألا    العقاري والّرس 

 جىوغ- ،جؼل مباششة على الشاػئ  وباللشب مً اإلاُىاء الترؿُهي  بعُذي بىظعُذإقامت املراس ي: العىوان. 

  ت  . فيال11 عدد  :العقاراث موضوع التفٍو

 املوقع العا ووصف ال: 

جؼل مباششة على الشاػئ وعلى اإلاشؿأ الترؿُهي . بعُذي بىظعُذ بالظاخُت الشمالُت إلاذًىت جىوغ"  اإلاشاس ي" إكامت   جلع

 15على بعذ دكائم مً مذًىتي اإلاشس ى وكشػاج وعلى معاؿت والعُاحي بعُذي بىظعُذ وعلى كشػاج وخلُج جىوغ و

 .دكُلت مً مؼاس جىوغ كشػاج الّذولي

ت ظُذي بىظعُذ بأسوكتها وأصكتها وألىانها الخللُذًت  ت معخىخاث مً كٍش وجخميز ؤلاكامت بهىذظتها الخللُذًت على شكل كٍش

 :وجخكىن مً . ألابُع و ألاصسق

  جووس 114373مقا  على الرسم العقاري "  أ"الجىاح . 

  جووس153414مقا  على الرسم العقاري "  ب"الجىاح . 

 

 

 



  أ " الجىاح : " 

وضعيت 

 العقار

ة املساح  

H. Œuvre 

(حوالي)   

 القسط إسم العقار   ألا  الّرسم العقاري  الطابق الىوع

 2  277 شاػش
Duplex 

S+4 

 الؼابم ألاسض ي

 ػابم الحذًلت+ 

  جووس 114373

(7 221 2) 

 سيدي 

 3بو سعيد  
I 

 ػابم الحذًلت S+2 2 159 شاػش
 سيدي

4 بو سعيد    
II 

 ػابم الحذًلت S+2 2 110 شاػش
 سيدي

6 بو سعيد    
III 

 ػابم الحذًلت S+2 2 110 شاػش
 سيدي

7 بو سعيد    
IV 

 

 

 

  ب " الجىاح : " 
 

وضعيت 

 العقار

ة املساح  

H. Œuvre 

(حوالي)   

 الطابق الىوع
  الّرسم العقاري 

 ألا  
 القسط إسم العقار

 2 72 معّىغ
Duplex 

S+2 

 الؼابم ألاسض ي

ػابم الحذًلت+   

  جووس153414

(9 308 2) 

 سيدي 

13بو سعيد    
V 

 ػابم الحذًلت S+2 2 78 شاػش
 سيدي 

15بو سعيد    
VI 

 2 96 معّىغ
Duplex 

S+3 

 الؼابم ألاوو 

الؼابم الثاوي  +   

 سيدي 

16بو سعيد    
VII 

 2 139 شاػش
Duplex 

S+3 

 الؼابم ألاسض ي

الؼابم ألاوو +   

 سيدي 

18بو سعيد    
VIII 

 ػابم الحذًلت S+1 2 89 شاػش
 سيدي

19 بو سعيد    
IX 

 2 177 شاػش
Duplex 

S+3 

 الؼابم ألاوو 

الؼابم الثاوي  +   

 سيدي

33 بو سعيد   
X 

 2 192 شاػش
Duplex 

S+3 

 الؼابم ألاوو 

الؼابم الثاوي  +   

 سيدي

34 بو سعيد    
XI 

ت للعلاس على الشابؽ  ُّ أو مباششة باإلالش الاجخماعي www.gammarth-immobiliere.tnًمكً ؤلاػالع على ألامثلت اإلاىكع

ت كمشث"لششكت  . أو بمكخبها بمذًىت ظىظت"علاٍس

ذ في  .خالُت مً الّشهىن أو الخدّمالث مىطىع ػلب العشوضالعلاساث  ًخّم الخـٍى

شوغ الّىمىرجي وبىص إعالن ػلب العشوض
ّ

ت لألخكام والبىىد الىاسدة بكشاط الش ذ الجاسٍّ  .وجخظع إجشاءاث الخـٍى

م البُع باألساض ي
ّ
والبىاءاث واإلاىلىالث والخجهيزاث على الحالت التي هي عليها كما جلع معاًىتها مً كبل اإلاشاسكين  ًخعل

 .ومعدشاسيهم وجدذ معؤولُتهم

ؽ بىذا ًّىص على أهه في صىسة بُع العلاس، ؿئن اإلاالك الجذًذ ًىاصل  عَى
ّ
باليعبت إلى العلاساث اإلاعىػت، ًخظمً علذ الد

ؽ إرا  جىـُز العلذ إلى خين اهتهاء اإلاذة الكشائُت والخىبُه على اإلاعىغ في آلاجاو وػبم ؤلاجشاءاث اإلاىصىص عليها بعلذ الدعَى

 .أساد إنهاء العالكت الكشائُت



ذ  ت اإلاخخّصت إلاٍض ُّ ت واإلاصالح الـى ُّ ت اإلادل اإلاهخّمىن بؼلب العشوض مذعىون عىذ ؤلاكخظاء إلى سبؽ الّصلت بالجهاث ؤلاداسٍّ

 .ووطعُتها كبل اإلاشاسكت الّخثبذ مً صبؼت العلاساث

اسة ومعاًىت ألاكعاغ اإلاىطىعت للبُع . ًمكً لكل شخص ػبُعي أو معىىي ًشػب في اإلاشاسكت في ػلب العشوض الحالي ٍص

اساث بمىاعُذ معبلت ػُلت الـترة اإلامخذة  خّم جدذًذ الم. 2019فيفري 06 إلى 2018 دٌسمبر 24 مًوججشي الٍض م  ٍو وعذ عً ػٍش

ت كمشث"ػلب ًلّذم إلى  وبعذ سحبها ملابل خالص مبلؽ ػير كابل لالظترجاع  ػبلا للششوغ اإلادذدة بكشاط الششوغ" علاٍس

م إلى اللعم اإلاالي للششكت ( د150)دًىاس  مائت وخمعىن كذسه 
ّ
أو بـشعها الكائً كبالت مـترق ظهلىو  هلذا أو بىاظؼت صك ٌعل

. خالو الخىكُذ ؤلاداسي  ظىظت

ع أو جىدع مباششة ملابل وصل  ذ العَش ذ مظمىن الىصىو أو البًر م البًر جشظل العشوض في ظشوؾ مؼللت ومخخىمت عً ػٍش

ت كمشث دمل الظشؾ الخاسجي وجىبا الخىصُصاث الخالُت. في الاظخالم لذًمكخب الظبؽ لششكت علاٍس : ٍو

ت كمشث"ششكت : اإلاشظل إلُه " علاٍس

 جىوغ 1053ممش بديرة اإلاالوي عماسة الكشامت اللابظت طـاؾ البديرة – ههج بديرة أهاس ي : العىىان

 2018  لسىت52اإلاشاسكت في ػلب العشوض عذد : اإلاىطىع

" ال ًـخذ مً كبل مصالح مكخب الظبؽ" 

بت مً مًًخكىّن ملف العشض اإلاظّمً بالظشؾ الخاسجي
ّ
ت واإلاالُت اإلاشج واإلاىصىص عليها بالـصل " ح"إلى" أ"َجمُع الىثائم ؤلاداٍس

خمست  اإلاخعلم بمدخىي العشوطبما في كزلك طمان اإلاشاسكت ػبلا إلالخظُاث كشاظاث الششوغ واإلادّذد جضاؿُا بمبلؽ 8

عبت للمعكً مً هىع  ( د25.000) دًىار وعشرون ألف
ّ
عبت ( د20.000) دًىار ون ألفعشر و "S+4" بالي

ّ
 لكل معكً بالي

عبت( د15.000)وخمست عشرة ألف دًىار "S+2"و من هوع  "S+3"من هوع 
ّ
 ". S+1"لكلمعكً مً هىع بالي

عخمذ خخم . (00ط15 )الثالثتبعذ الضواوعلى الّعاعت  2019 فيفري  07 الخميسخّذد آخش أجل للبىو العشوض لُىم  َو

خ وصىو العشوض ت كمشث كمشجع وخُذ الثباث جاٍس وجىعلذ جلعت ؿخذ العشوض العلىُتفي هـغ . مكخب الظبؽ لششكت علاٍس

باإلالش الاجخماعي للششكت بدظىس عذو جىـُز والعاسطين أو مً (30ط15 )بعذ الضواو والىصف الثالثتعلى العاعت  الُىم

ت وبخىكُل)ًمثلهم  . (مصحىبين بئثباث هٍى

بلى اإلاشاسكىن ملضمين بعشوطهم إلاّذة  خ ألاكص ى اإلادذد للبىو ًوما (180 )ووماهون مائت ٍو  بذاًت مً الُىم اإلاىالي للخاٍس

. العشوض

ت لششكت ذ ؤلاسشاداث ًشجى ؤلاجصاو باإلاصلحت الخجاٍس تإلاٍض أو بـشعها الجهىي الكائً كبالت مـترق ظهلىو ظىظت   كمشث علاٍس

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

 

 

 

 

 

 

  


