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إعالن بيع  

 2019 لسىت01طلب عروض عدد 
 

  طىابم06التفىيت في عمارة جامت البىاء ذاث 

  ملاسم للسكً الفردي والجماعي05وعدد 

 كائىت بمفترق شارعي البيئت والىخيل باملىطلت السياحيت اللىطاوي حمام سىست
 

 

ت"حعتزم شسكت  ذ ، شسكت على ملك الّدولت خاطعت ألحكام اللاهىن الخىوس ي، إلاعالن عً ػلب عسوض"كمسث علاٍز  للخفٍى

 : (ؤكظاغ مظخللت)العلازاث الخالُت في زطابُا 

  عمارة كائىت باللىطاوي (01)عدد: 

 الىصف العام  املساحاث الرسىم العلاريت مىطىع البيع اللسط

I 

كامل عمارة 

" دًار خيرة"

 شلت  67

  02و

فظاءاث 

ججاريت 

 سىست 24020

 سىست 75771و

 سىست 54255و

: مظاحت ألازض 

 2 م 551 2 حىالي

 2 مP2:160 إطافت إلى اللؼعت )

 طىطت 75771مً السطم 

 (للإلماا مم العلاز ااملاوز 

 :ااظاحت ااغؼاة 

 2م 725 8 حىالي

باإلطافت إلى الؼابلين جحذ 

 (2 م260 4)ألازطُين 

 طىابم علىيت 06طابم أرض ي وعدد 

ازة 68ًدظم لـ  طابم سفلي 02وعدد  ُّ  ط

ً 14و  بِذ خٍص

ت ومدخل فسعي 02عدإل 
ّ
 مداخل مظخلل

 مصاعد 05 مدازا و 05مم عدإل 

 محالث جفخح مباشسة على الشازع 02وعدإل 

 117حىالي )مغؼى  مم مظبح غير الّسبِس ي

( 2م

 

    

  ملاسم كائىت باللىطاوي ((05عدد: 

 اللسط
مىطىع 

 البيع
 الرسىم العلاريت

املساحت على ملك 

 الشركت

 مىطىع التفىيت

املساحت 

 املكىهت

  للملسم 

 الخصائص العمراهيت

II 
امللسم  

" Iخيرة "

  سىست92037

 سىست88880و

 سىست75770سىستو24020و

سىست 54255و

سىست 27214و

 2 م 692 1 2 م526 1

 ملاسم 02عدد 

بعد التسىيت  صبغت كل مىه

سكني جماعي، ججارة 

 وخدماث

 0.6 : وسبت إشغال ألارض
 

 3 :طارب البىاء 

 متر20: الارجفاع
III 

امللسم  

" IIخيرة "
 2 م642 1 2 م012 1



IV 
امللسم  

" IIIخيرة "

  سىست92037

 سىست88880و

 سىست117807و

  سىست27214و

   2 م622

مً   2 م298 )

السطم العلازي 

   طىطت و117807

مً السطم 2م324

 27214العلازي 

   (طىطت

 2 م622

  ملاسم03عدد 

 بعد التسىيت صبغت كل مىه

 سكني فردي مىفرد

 3/1 : وسبت إشغال ألارض

 1: طارب البىاء 

 R+2: الارجفاع 
V 

امللسم  

" IVخيرة "

 2  م605

  مظاحت 2 م411)

جصء مً االظم 

 2 م194+

لإلدماج و التكملت 

للرسم العلاري 

 23600املجاور 

 (سىست
 

 2 م621

VI 
امللسم  

" Vخيرة "

 2 م635

مظاحت  2 م298)

جصء مً االظم 

 لإلدماج  2 م337+

و التكملت للرسم 

العلاري املجاور 

 ( سىست23600

 

 2 م621

ت للعلاز على السابؽ  ُّ ؤو مباشسة باالس الاجخماعي www.gammarth-immobiliere.tnًمكً إلاػالع على ألامثلت ااىكع

ت كمسث"لشسكت  . ؤو بمكخبها بمدًىت طىطت"علاٍز

ذ في  .خالُت مً الّسهىن ؤو الخحّمالث مىطىع ػلب العسوضالعلازاث  ًخّم الخفٍى

سوغ الّىمىذجي وبىص إعالن ػلب العسوض
ّ

ت لألحكام والبىىإل الىازإلة بكساض الش ذ الجازٍّ  .وجخظم إجساءاث الخفٍى

خ Iالعمارة مىطىع اللسط  لُت 07هي مىطىع زخصت بىاء صاإلزة عً بلدًت حمام طىطت بخاٍز  كّل فظاءاتها  .2003 جٍى

با في حينوميشأتها جاّمت البىاء  الشبكاث الداخلُت والخازجُت الى جاهب ااصاعد   ألاكظاغ الخاصت بمخخلف بععال جصال جلٍس

ًمكً الاػالع على ألامثلت الهىدطُت ااصاإلق )جخؼلب الصُاهت والخملدًد ؤو إعاإلة إلاهملاش حظب الحالت ...والاهازة والخكُُف

ت كمسث بملسها الاجخماعي بخىوع ؤو على مظخىي مكخبها الجهىي بظىطت  .(عليها وذلك لدي مصالح علاٍز

ت7652مىطىع جلظُم عدإل   هيVIإلى IIكما أن ألاراض ي الصالحت للبىاء مىطىع ألاكساط ب الدظٍى
ّ
خؼل  . مصاإلق علُه ٍو

م البُم باألزاض ي
ّ
والبىاءاث وااىلىالث والخملهيزاث على الحالت التي هي عليها كما جلم معاًىتها مً كبل ااشازكين  ًخعل

 .ومظدشازيهم وجحذ مظؤولُتهم



د  ااهخّمىن بؼلب العسوض مدعىون عىد الاكخظاء ت ااخخّصت اٍص ُّ ت وااصالح الفى ُّ ت ااحل إلى زبؽ الّصلت بالجهاث إلاإلازٍّ

 .ووطعُتها كبل ااشازكت الّخثبذ مً صبغت العلازاث

ازة ومعاًىت ألاكظاغ ااىطىعت للبُم . ًمكً لكل شخص ػبُعي ؤو معىىي ًسغب في ااشازكت في ػلب العسوض الحالي ٍش

ازاث بمىاعُد مظبلت ػُلت الفترة اامخدة  خّم جحدًد الم.2019 فيفري 11 لىا  جاهفي07مً وجملسي الٍص م ػلب  ٍو وعد عً ػٍس

ت كمسث"ًلّدم إلى  وبعد سحبها ملابل خالص مبلغ غير كابل لالطترجاع كدزه  ػبلا للشسوغ ااحدإلة بكساض الشسوغ" علاٍز

م إلى اللظم ااالي للشسكت ( إل200) إلًىاز حيماا
ّ
خالل  ؤو بفسعها الكابً كبالت مفترق طهلىل طىطت هلدا ؤو بىاطؼت صك ٌظل

. الخىكُذ إلاإلازي 

م ؤو جىإلع مباشسة ملابل وصل  د الظَس د مظمىن الىصىل ؤو البًر م البًر جسطل العسوض في ظسوف مغللت ومخخىمت عً ػٍس

ت كمسث حمل الظسف الخازجي وجىبا الخىصُصاث الخالُت. في الاطخالم لدًمكخب الظبؽ لشسكت علاٍز : ٍو

ت كمسث"شسكت : ااسطل إلُه " علاٍز

 جىوع 1053ممس بحيرة ااالوي عمازة الكسامت اللابظت طفاف البحيرة – ههج بحيرة ؤهاس ي : العىىان

 2019  لسىت01ااشازكت في ػلب العسوض عدإل : ااىطىع

" ال ًفخح مً كبل مصالح مكخب الظبؽ" 

بت مً  مً ًخكىّن ملف العسض ااظّمً بالظسف الخازجي
ّ
ت وااالُت ااسج وااىصىص عليها " ح"إلى" ؤ"َجمُم الىثابم إلاإلاٍز

بما في كرلك طمان ااشازكت ػبلا الخظُاث كساطاث الشسوغ وااحّدإل جصافُا بمبلغ   ااخعلم بمحخىي العسوض8بالفصل 

 000 20)ألف دًىار  وعشرونIمىطىع اللسط " دًار خيرة"باليسبت لكامل العمارة( د000 150)ألف دًىار وخمسىن  ةمائ

 .VIإلىIV مً مً ألاكساط كسطباليسبت لكل ( د000 10)أالف دًىار وعشرةIII وIIكسط مً اللسطين باليسبت لكل (د

عخمد خخم مكخب . (00ض15 )الثالثتبعد الصوالعلى الّظاعت  2019 فيفري  12 الثالثاءحّدإل آخس ؤجل للبىل العسوض لُىم  َو

خ وصىل العسوض ت كمسث كمسجم وحُد الثباث جاٍز  وجىعلد جلظت فخح العسوض العلىُتفي هفع الُىم. الظبؽ لشسكت علاٍز

باالس الاجخماعي للشسكت بحظىز عدل جىفُر والعازطين ؤو مً ًمثلهم (30ض15 )بعد الصوال والىصف الثالثتعلى الظاعت 

ت وبخىكُل) . (مصحىبين بئثباث هٍى

بلى ااشازكىن ملصمين بعسوطهم اّدة  خ ألاكص ى ااحدإل للبىل ًىما (180 )وثماهىن مائت ٍو  بداًت مً الُىم ااىالي للخاٍز

. العسوض

ت للشسكتؤو بفسعها الجهىي الكابً كبالت مفترق طهلىل طىطت على ألازكام   د إلازشاإلاث ًسجى إلاجصال بااصلحت الخملاٍز اٍص

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

 

 

 

 

 

  


