
 

 

 

 شركت عقاريت قمرث

  دًىار1 000 000شركت خفّيت إلاصم رأش مالها 

عمارة الكرامت القابضت بحيرة أهاس ي: مقّرها الاجتماعي  

  جووط1053ممّر بحيرة املالوي ضفاف البحيرة 

425194L/P/M/000 املعّرف الجبائي:  

  +216 71 960 100:الهاجف

  216+71 962 175: الفاكط+ 216 98 910 000: الجوالالهاجف

www.gammarth-immobiliere.tn 

Contact@gammarth-immobiliere.tn 

 

إعالن بيع  

 2019  لضىت02طلب عروض عدد 
 

 أرياهت-هابل و رواد- ببرج الضدريت كائىت محل ججاري ( 26)في عدد التفويت 

( مضتقلت أقضاط)
 

 

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

ت ( 26)في عذد سطابُا  اهت-هابل و بشواد- محل ججاسي كابيخين ببرج العذٍس  : (معخللت أكعاط )أٍس

  هابل - املحالث التجاريت الكائىت ببرج الضدريت: 

 إقامت ًاصمين و ميموزا، ببرج الضدريت على بعد دقائق مً الشاطئ ومً املىطقت الضياحيت ببرج : العىوان

 .  الضدريت

  محل ججاري 23  عدد :العقاراث موضوع التفويت  . 

 مجاورة للقطب .بالضاحيت الجىوبيت بتووط، ببرج الضدريت" ًاصمين و ميموزا"إقامت  جقع:املوقع العامووصف ال

 . على بعد دقائق مً شاطئ Sun Beach "صان بيتش"التكىولوجي ولنزل 
 

 ألاجساء املشتركت

ة املضاح

موضوع 

 التفويت 

الطابق  املحل التجاري إصم  الّرصم العقاري   القطعت  القضط 

115.7639/10000 

 جسء
2 م الطابق ألارض ي   26 14 

 هابل 562901
 

B1 I 
141.6084/10000 

 جسء
2 م الطابق جحت ألارض ي  55 42 

131.4849/10000 

 جسء
2 م  15 الطابق ألارض ي  37

 هابل 562902
 

B2 II 
160.8391/10000 

 جسء
2 م  43 الطابق جحت ألارض ي 55

64.6853/10000 

 جسء
2 م  B3 III هابل 562928 44 الطابق ألارض ي 37

52.8798/10000 

 جسء

40.2098/10000 

2 م جسء  B4 IV هابل 562929 45 الطابق ألارض ي 23

32.8712/10000 



 جسء

31.4685/10000 

 جسء
2 م الطابق ألارض ي  18  B6 V هابل 562931 47

25.7253/10000 

 جسء

41.4463/10000 

 جسء
2 م الطابق ألارض ي  29  B7 VI هابل 562932 48

50.6993/10000 

 جسء

64.6853/10000 

 جسء
2 م الطابق ألارض ي  37  هابل 562934 50

B9 VII 
52.8798/10000 

 جسء

- 
2م   هابل 564346 20 الطابق جحت ألارض ي 54

- 

20.9790/10000 

 جسء
2 م  B11 VIII هابل 562936 53 الطابق ألارض ي 12

17.1502/10000 

 جسء

20.9790/10000 

 جسء
2 م  B12 IX هابل 562937 54 الطابق ألارض ي 12

17.1502/10000 

 جسء

17.4825/10000 

 جسء
2 م  B13 X هابل 562938 55 الطابق ألارض ي 10

14.2918/10000 

 جسء

17.4825/10000 

 جسء
2 م الطابق ألارض ي  10  B14 XI هابل 562939 56

14.2918/10000 

 جسء

15.7343/10000 

 جسء
2 م  B15 XII هابل 562940 57 الطابق ألارض ي 9

12.8627/10000 

 جسء



20.9790/10000 

 جسء
2 م  B16 XIII هابل 562941 58 الطابق ألارض ي 12

17.1502/10000 

 جسء

139.8600/10000 

 جسء
2 م  هابل 562903 16 الطابق جحت ألارض ي 80

 

B17 XIV 
114.3347/10000 

 جسء

183.5663/10000 

 جسء
2 م  هابل 562904 17 الطابق جحت ألارض ي 105

 

B18 XV 
150.0644/10000 

 جسء

150.3498/10000 

 جسء
2 م  هابل 562905 18 الطابق جحت ألارض ي 86

 

B19 XVI 
122.9098/10000 

 جسء

127.6224/10000 

 جسء
2 م  B20 XVII هابل 562906 19 الطابق جحت ألارض ي 73

104.3304/10000 

 جسء

26.2238/10000 

 جسء
2 م  B21 XVIII هابل 562921 34 الطابق جحت ألارض ي 15

21.4378/10000 

 جسء

14.2918/10000 

 جسء
2 م  B21 BIS XIX هابل 562922 35 الطابق جحت ألارض ي 10

17.4825/10000 

 جسء

33.2168/10000 

 جسء
2 م  B22 XX هابل 562923 36 الطابق جحت ألارض ي 19

27.1545/10000 

 جسء



27.9720/10000 

 جسء
2 م  هابل 562924 37 الطابق جحت ألارض ي 16

 

B23 XXI 

22.8669/10000 

 جسء

22.7273/10000 

 جسء
2 م  B24 XXII هابل 562925 38 الطابق جحت ألارض ي 13

18.5794/10000 

 جسء

22.7273/10000 

 جسء
2 م  B25 XXIII هابل 562926 39 الطابق جحت ألارض ي 13

18.5794/10000 

 جسء
 

 أرياهت-املحالث التجاريت الكائىت برواد:  

 قمرث-،على الطريق الرئيضيت رواد " ًاصين"إقامت : العىوان. 

  محل ججاري 03  عدد :العقاراث موضوع التفويت  . 

 دقيقت مً شاطئ  رواد 15بالضاحيت الشماليت بتووط علي بعد " ًاصين "إقامت  جقع :املوقع العامووصف ال -

 .قمرث ومً املركب التجاري جووط صيتي

 ألاجساء املشتركت

 و املشاعت

ة موضوع املضاح

 التفويت
املحل التجاري إصم  الّرصم العقاري  الطابق  القضط 

556.7154/10000  

167.399/10000 2 م80  3صامي   أرياهت43122 الطابق ألارض ي   XXIV 

115.0868/10000  

382.7418/10000  
2م55 6صامي   أرياهت43123 الطابق ألارض ي   XXV 

108.8094/10000  

361.8650/10000  
2م52 7صامي   أرياهت43124 الطابق ألارض ي   XXVI 

 

ت للعلاس على الشابط  ُّ أو مباششة بامللش الاجخماعي www.gammarth-immobiliere.tnًمكً إلاطالع على ألامثلت املىكع

ت كمشث"لششكت  . أو بمكخبها بمذًىت ظىظت"علاٍس

ذ في  .خالُت مً الّشهىن أو الخحّمالث مىطىع طلب العشوضالعلاساث  ًخّم 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 مً كبل املشاسكين ًخعل

 .ومعدشاسيهم وجحذ معؤولُتهم



ذ  املهخّمىن بطلب العشوض مذعىون عىذ الاكخظاء ت املخخّصت ملٍض ُّ ت واملصالح الفى ُّ ت املحل إلى سبط الّصلت بالجهاث إلاداسٍّ

 .ووطعُتها كبل املشاسكت الّخثبذ مً صبغت العلاساث

اسة ومعاًىت ألاكعاط املىطىعت للبُع . ًمكً لكل شخص طبُعي أو معىىي ًشغب في املشاسكت في طلب العشوض الحالي ٍص

اساث بمىاعُذ معبلت طُلت الفترة املمخذة  خّم جحذًذ الم.2019  يفري 18 إلى  جاهفي15مً وججشي الٍض م طلب  ٍو وعذ عً طٍش

ت كمشث"ًلّذم إلى  وبعذ سحبها ملابل خالص مبلغ غير كابل لالظترجاع كذسه  طبلا للششوط املحذدة بكشاط الششوط" علاٍس

م إلى اللعم املالي للششكت ( د100) دًىاس ةماا
ّ
خالل  أو بفشعها الكابً كبالت مفترق ظهلىل ظىظت هلذا أو بىاظطت صك ٌعل

. الخىكُذ إلاداسي 

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

ت كمشث حمل الظشف الخاسجي وجىبا الخىصُصاث الخالُت. في الاظخالم لذًمكخب الظبط لششكت علاٍس : ٍو

ت كمشث"ششكت : املشظل إلُه " علاٍس

 جىوغ 1053ممش بحيرة املالوي عماسة الكشامت اللابظت طفاف البحيرة – ههج بحيرة أهاس ي : العىىان

 2019  لضىت02املشاسكت في طلب العشوض عذد : املىطىع

" ال ًفخح مً كبل مصالح مكخب الظبط" 

بت مً  مً ًخكىّن ملف العشض املظّمً بالظشف الخاسجي
ّ
ت واملالُت املشج واملىصىص عليها " ح"إلى" أ"َجمُع الىثابم إلاداٍس

بما في كزلك طمان املشاسكت طبلا مللخظُاث كشاظاث الششوط واملحّذد جضافُا بمبلغ   املخعلم بمحخىي العشوض8بالفصل 

 .XXVI  إلىI قضط مً ألاقضاط مً باليضبت لكل ( د000 7)أالف دًىار  صبعت

عخمذ خخم مكخب . (00ط15 )الثالثتبعذ الضوالعلى الّعاعت  2019  يفري  19 الثالثاءحّذد آخش أجل للبىل العشوض لُىم  َو

خ وصىل العشوض ت كمشث كمشجع وحُذ الثباث جاٍس  وجىعلذ جلعت فخح العشوض العلىُتفي هفغ الُىم. الظبط لششكت علاٍس

بامللش الاجخماعي للششكت بحظىس عذل جىفُز والعاسطين أو مً ًمثلهم (30ط15 )بعذ الضوال والىصف الثالثتعلى العاعت 

ت وبخىكُل) . (مصحىبين بئثباث هٍى

بلى املشاسكىن ملضمين بعشوطهم ملّذة  خ ألاكص ى املحذد للبىل ًوما (180 )وثماهون مائت ٍو  بذاًت مً الُىم املىالي للخاٍس

. العشوض

ت للششكتأو بفشعها الجهىي الكابً 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+)

 

 

 

 

 

  


