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إعالن بيع  

 2019 لسىت12طلب عروض عدد 
 

فىيت في عدد 
ّ
  عقاراث05الت

 سىست- ووحمام سىست وبشط مريم   ااىت بماريىا اللماماث ووماريىا القىناوي 

( مستقلت أقساط)
 

ت"حعتزم ششكت  ذ ، ششكت على ملك الّذولت خاطعت ألحكام اللاهون الخووس ي، إلاعالن عً ػلب عشوض"كمشث علاٍس سطائُا  للخفٍو

 :(معخللت أكعاغ)علاس (05)عذد في
  

  ااىت بماريىا اللماماث ووحمام سىستثفيال (02)عدد  : 

املكىهاث/ الىصف مساحت العقار املساحت املغناة فيالال الّرسم العقاري  العىىان / املىقع   القسط 

 حوالي

 2 م361 

 

 2 م280

+ 

112 / 3584 

حضء مشاع مً 

الشظم العلاسي 

 هابل 580819

 Beach »املعمى 

club de L’ile » 

موطوع اللؼعت 

33 

  حضئي مع ػابم ثالث R+2فُال 

ميهئ ومغؼى بعلف خشبي ًؼل 

 على البحش

 Canal وحذًلت مهُأة جؼل على 

 ،(2 م104حوالي )

مع حم إظخعمال بملابل 

 7007 عذدللمشبع املائي 

 607 فُال عذد

ادًً  ُّ شة الص حٍض

املُىاء الترفُهي ب

ىا ًاظمين  ملاٍس

 الحماماث

/  هابل580793

  هابل547935

 فيال 

ماريىا 

07 

I 

حوالي 

 2 م185

 حوالي

 2 م 85

ملامت على  حضئيR+2 بىاًت

كؼعت أسض غير مسجلت  

 فظاء مفخوحجخكون مً 

بالؼابم ألاسض ي  

 2 م56حوالي 

بالؼابم ألاول S+2شلت و 

 2 م72.5حوالي 

 2 م10حوالي ومذسج 

مع ششفت غير مغؼاة  

بالؼابم الثاوي   

 2 م64حوالي 

، ههج 41عذد 

 ماسط 20

حمام ظوظت 

 املذسظت كبالت

 25الابخذائُت 

لُت بحمام  حٍو

 ظوظت

 

 II ألامل غير مسجل

 

 

 

 



 

  شقت بماريىا القىناوي (01)عدد: 

 املساحت الصىف الىصف العىىان الّرسم العقاري  الشقت القسط

III  22كنزه 
  سىست 31099

 (الشظم ألام)

  ،  1022 سكم شلت

، ألاول الؼابم 

 Z3Nordعماسة 

، "دًاس البحشإكامت "

ىا اللىؼاوي   –ماٍس

 ظوظت

بئكامت ساكُت ومحشوظت 

دًاس "باملشكب العُاحي 

ىا اللىؼاوي "البحش - مٍش

 ظوظت

S+3 

 حىالي 

 2م 90 

 على الشُاع

 

  سىست-بشط مريم  ااىت أراض ي(02)عدد: 

 الّرسم العقاري  املىقع املساحت الّصبغت
إسم 

 الّرسم
 القسط

 2 م 260 15 فالحيت 

خون جلع بشؽ  أساض ي مصجشة ٍص

م باللشب مً م مٍش  الؼٍش

  P1ًت الشئِغ

بوعلي  الشابؼت بين ظُذي

 ،واللىؼاوي 

 مجاوسة للمشكض الترفهي لألػفال 

Playtime Park 

 دكُلت مً املىؼلت 15وعلى بعذ 

م  العُاحُت بشؽ مٍش

  سىست11140

 2 م8 496
 IV 1الجرف 

  سىست12463

 2 م6 764

2الجرف  سىست 10264 2 م7 993 فالحيت   V 

 

ت للعلاس على الشابؽ  ُّ ت "أو مباششة بامللش الاحخماعي لششكتwww.gammarth-immobiliere.tnًمكً إلاػالع على ألامثلت املوكع علاٍس

 . أو بمكخبها بمذًىت ظوظت"كمشث

ذ في العلاساث   .خالُت مً الّشهون أو الخحّمالث موطوع ػلب العشوضًخّم الخفٍو

شوغ الّىمورجي وبىص إعالن ػلب العشوض
ّ

ت لألحكام والبىود الواسدة بكشاط الش ذ الجاسٍّ  .وجخظع إحشاءاث الخفٍو

م البُع بالعلاساث والبىاءاث واملىلوالث والخجهيزاث على الحالت التي هي عليها كما جلع معاًىتها مً كبل املشاسكين
ّ
 ومعدشاسيهم ًخعل

 .وجحذ معؤولُتهم

ت املخخّصت، عىذ الاكخظاء وكبل املشاسكت،  ُّ ت واملصالح الفى ُّ ت املحل ذعى املهخّمون بؼلب العشوض إلى سبؽ الصلت بالجهاث إلاداسٍّ ٍو

ذ  ذ الّخثبذ مً صبغت املمخلكاث موطوع الّخفٍو تإلى مٍض ُّ  . والفّىُتومً وطعُتها اللاهوه

اسة ومعاًىت كعؽ أو أكثر مً ًمكً لكل شخص ػبُعي أو معىوي ًشغب في املشاسكت في  املوطوعت العلاساث ػلب العشوض الحالي ٍص

اساث بمواعُذ معبلت ػُلت الفترة املمخذة . للبُع خّم جحذًذ الم. 2019جىان   24  إلىماي 20مًوججشى الٍض م ػلب ٍو وعذ عً ػٍش

ت كمشث"ًلّذم إلى   وبعذ سحبها ملابل خالص مبلغ غير كابل لالظترحاع كذسه مائت ػبلا للششوغ املحذدة بكشاط الششوغ" علاٍس

م إلى اللعم املالي للششكتاهلذ (د100)دًىاس 
ّ
خالل الخوكُذ  أو بفشعها الكائً كبالت مفترق ظهلول ظوظت  أو بواظؼت صك ٌعل

. إلاداسي 

ع أو جودع مباششة ملابل وصل في  ذ العَش ذ مظمون الوصول أو البًر م البًر جشظل العشوض في ظشوف مغللت ومخخومت عً ػٍش

ت كمشث الاظخالم لذى حمل الظشف الخاسجي وحوبا الخىصُصاث الخالُت. مكخب الظبؽ لششكت علاٍس : ٍو

" عقاريت قمرث"شركت : املرسل إليه

 جىوس 1053ممر بحيرة املالوي عمارة الكرامت القابضت ضفاف البحيرة – ههج بحيرة أهاس ي : العىىان

 2019  لسىت12املشاركت في طلب العروض عدد : املىضىع

" ال ًفتح من قبل مصالح مكتب الضبط" 



بت مً  مً ًخكوّن ملف العشض املظّمً بالظشف الخاسجي
ّ
ت واملالُت املشج  8واملىصوص عليها بالفصل " ح"إلى" أ"َحمُع الوثائم إلاداٍس

 ون ألفعشر بما في كزلك طمان املشاسكت ػبلا مللخظُاث كشاظاث الششوغ واملحّذد حضافُا بمبلغ املخعلم بمحخوى العشوض

عبت (د20.000)دًىار 
ّ
عبت( د10.000) دًىارأالفوعشرةIلللعؽبالي

ّ
خمست آالف دًىار و III وII لكل كعؽ مً اللعؼين بالي

 .VوIV كعؽ مً اللعؼينلكّل  باليعبت(د5.000)

عخمذ خخم مكخب الظبؽ . (00ط15 )الثالثتبعذ الضوالعلى الّعاعت  2019جىان  25 الثالثاءحّذد آخش أحل للبول العشوض لُوم َو

خ وصول العشوض ت كمشث كمشحع وحُذ الثباث جاٍس وجىعلذ حلعت فخح العشوض العلىُتفي هفغ الُومعلى العاعت . لششكت علاٍس

مصحوبين بئثباث )بامللش الاحخماعي للششكت بحظوس عذل جىفُز والعاسطين أو مً ًمثلهم (30ط15 )بعذ الضوال والىصف الثالثت

ت وبخوكُل . (هٍو

بلى املشاسكون ملضمين بعشوطهم ملّذة  خ ألاكص ى املحذد للبول العشوضًىما (180 )وثماهىن ماات ٍو .  بذاًت مً الُوم املوالي للخاٍس

ت للششكتأو بفشعها الجهوي الكائً كبالت مفترق ظهلول ظوظت على ألاسكام   ذ إلاسشاداث ًشجى إلاجصال باملصلحت الخجاٍس ملٍض

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

 

 

 

 

  


