خـــذوي اٌّشبرٌـع اٌطىٍٕت اٌّسِع حّىٌــً إلخٕبؤهب عٓ طرٌك طٕذوق إٌهىع ببٌّطىٓ ٌفبئذة األخراء
اٌخً حّج اٌّظبدلت عٍى أثّـــبٔهب ِٓ طرف اٌٍدٕـت اإلضخشـــبرٌت ٌٍبعث اٌعمــــبري ٌطٕت 2018
عذد اٌّطبوٓ
دٍ
د اٌ
عذ
طت

جلسة عدد -1-
جلسة عدد -2-

حبرٌخ اٌدٍطت

باعثين عقاريين وطنيين  /خواص

ِىلــــع اٌّشروع

اٌىالٌت

21/02/2018

الشزكح الىطٌيح العماريح للثالد التىًظيح هزكشي SNIT-Centre
ًهج الثشيز صفز  4000طىطح
الهــــاتف 73 225 113 :الفـــاكض 73 225 012 :

إلبِت اٌفردوش حً األًِ طرٌك خّبي بٍذٌت لظر هالي والٌـــت إٌّطخٍر
ِىضىع اٌرضـــُ اٌعمـــبري عــذد  100175إٌّطخٍر

إٌّطخٍر

21/02/2018

SPROLS
شزكح الٌهىض تالوظاكي اإلجتواعيح
حي الوٌار الثاًي  2092تىًض
الهــــاتفwww.sprols.com.tn / 71 886 530 - 71 886 888 :

اٌعمبت ِٓ والٌـــــــــــــــــــــــت حـــــىٔص ِىضىع اٌرضــــــــــــــــــــــُ
اٌعمـــبري عـــــــــذد 16723حىٔص

21/02/2018

SPROLS
شزكح الٌهىض تالوظاكي اإلجتواعيح
حي الوٌار الثاًي  2092تىًض
الهــــاتفwww.sprols.com.tn / 71 886 530 - 71 886 888 :

ِٕطمت ِطرظ  -بٍذٌت لببص اٌدٕىبٍت ِٓ والٌت لببص ِ :ىضىع
اٌرضــــــــــــــــــــُ اٌعمبري عــذد  26205لـببص

لببص

21/03/2018

الشزكح الىطٌيح العماريح للثالد التىًظيح ( -SNIT Mère :حي الوٌار الثاًي –
تىًض  2092الهاتف 649 884 71 :فاكض71 886 577 :

إلبِت األرخىاْ  2حمطٍُ وفبء فىشبٔت بٍذٌت فىشبٔت اٌّحّذٌت ِٓ والٌت بٓ
عروش

بٓ عروش

21/03/2018

الشزكح الىطٌيح العماريح للثالد التىًظيح ( -SNIT Mère :حي الوٌار الثاًي –
تىًض  2092الهاتف 649 884 71 :فاكض71 886 577 :

فردي
0

جماعي

عذد اٌّمبضُ

65

26

حىٔص
0

36
0
0

75

جلسة عدد-3 -

بٓ عروش

0

7

02/05/2018

الشزكح الىطٌيح العماريح للثالد التىًظيح للجٌىب -SNIT Sud :
(ًهج الزائذ الثجاوي صفــــا لض  3000الهاتف)74 229 003 :

حً طٍٕت اٌدذٌذة ٌٍذٌت طٍٕت والٌت طفبلص

طفبلص

0

125

02/05/2018

SPROLS
شزكح الٌهىض تالوظاكي اإلجتواعيح
حي الوٌار الثاًي  2092تىًض
الهــــاتفwww.sprols.com.tn / 71 886 530 - 71 886 888 :

ِٕطمت ِطرظ  -بٍذٌت لببص اٌدٕىبٍت ِٓ والٌت لببص ِ :ىضىع
اٌرضــــــــــــــــــــُ اٌعمبري عــذد  26205لـببص

قابس

10/07/2018

شزكح الثعث العماري "اٌّطىٓ"
هزكة أرياًح طٌتز الطاتك الزاتع شارع  18جاًفي 2080
فاكض 71 708 506

10/07/2018

شزكح الٌهىض تالوظاكي اإلجتواعيح
حي الوٌار الثاًي  2092تىًض
الهــــاتفwww.sprols.com.tn / 71 886 530 - 71 886 888 :

جلسة عدد-4 -

إلبِت األرخىاْ  2حمطٍُ وفبء فىشبٔت بٍذٌت فىشبٔت اٌّحّذٌت ِٓ والٌت بٓ
عروش

تحيين أثمان
0

36

(مبلغ الفارق)
1,586

لن ًوزر فىتزولىص في هذٍ الجلظح

جلسة عدد- 5 -

SPROLS

حمطٍُ اٌسٌخىٔت حً حشبد شّبي غربً اٌّحّذٌت عٍى حبفت لٕبي ٍِبٖ زغىاْ
بٍذٌت اٌّحّذٌت فىشــبٔت ِٓ والٌـــت بٓ عروش اٌرضـــــــُ اٌعمبري عذد 31165
بٓ عـروش ،

ِمبضُ بٓ
عروش

إلبِخً إٌخًٍ و اٌسٌخىٔت ِٕطمت اٌّروج اٌطبدش بٍذٌت اٌّروج والٌت بٓ
عروشِ :ىضىع اٌرضـــــُ اٌعمـــبري عـــــــــذد  22233بٓ عروش.

بٓ عروش

إلبِت اٌحٕبٌب  2اٌّغٍرة  -بٍذٌت فىشبٔت ِٓ والٌت بٓ عروش ِ :ىضىع اٌرضُ
اٌعمبري عــذد  39716بٓ عروش .
إلبِخً اٌخٍٍح 3وِٕ 5طمت برج اٌطىًٌ بٍذٌت رواد ِٓ والٌت أرٌبٔت ِىضىع
اٌرضُ اٌعمبري عــذد  41569أرٌبٔت

مقاسم اجتماعية
0

19

بٓ عروش

0

29

أرٌبٔت

0

50

151

عذد اٌّطبوٓ
دٍ
د اٌ
عذ
طت

حبرٌخ اٌدٍطت

ِىلــــع اٌّشروع

باعثين عقاريين وطنيين  /خواص

جلسة عدد -1-

الشزكح الىطٌيح العماريح للثالد التىًظيح ( -SNIT Mère :حي الوٌار الثاًي –
تىًض  2092الهاتف 649 884 71 :فاكض71 886 577 :

جلسة عدد- 6 -

13/09/2018

جلسة عدد- 7 -

10/10/2018

SPROLS
شزكح الٌهىض تالوظاكي اإلجتواعيح
حي الوٌار الثاًي  2092تىًض
الهــــاتفwww.sprols.com.tn / 71 886 530 - 71 886 888 :
الشزكح الىطٌيح العماريح للثالد التىًظيح للىطظ « » SNIT-Centre
الثشيز صفز  4000طىطح  -الهاتف73 225 113 :

ًهج

الشزكح الىطٌيح العماريح للثالد التىًظيح للجٌىب « ً » SNIT-SUDهج الزائذ
الثجاوي صفــــا لض  3000الهاتف74 229 003 :

شركة البعث العقاري يعيش وعبيد
 109نهج القدس عبر شارع جمال الدين االفغاني  3002البستان
صفاقس الهاتف74202 639 :

إلبِت شمبئك إٌعّبْ -1-فىشبٔت – اٌّحّذٌت – ِٓ والٌت بٓ عروش اٌرضُ
اٌعمبري عــذد  5314بٓ عروش
إلبِت األرخىاْ  1-و  -2حمطٍُ وفبء  -فىشبٔت – اٌّحّذٌت – ِٓ والٌت بٓ
عروش اٌرضُ اٌعمبري عــذد  5314بٓ عروش

اٌىالٌت
بٓ عروش

0

10
65

بٓ عروش

0

17

البِت األرخىاْ  3-و -4حمطٍُ وفبء  -فىشبٔت – اٌّحّذٌت – ِٓ والٌت بٓ
عروش اٌرضُ اٌعمبري عــذد  5314بٓ عروش

بٓ عروش

إلبِت شمبئك إٌعّبْ  -2-حمطٍُ وفبء فىشبٔت – اٌّحّذٌت ِٓ والٌت بٓ عروش
اٌرضُ اٌعمبري عــذد  5314بٓ عروش

بٓ عروش

إلبِخً اٌخٍٍح 1وِٕ 2طمت برج اٌطىًٌ بٍذٌت رواد ِٓ والٌت أرٌبٔت ِىضىع
اٌرضُ اٌعمبري عــذد  41569أرٌبٔت

أرٌبٔت

إلبِت زهىر حً اٌسهىر ضىضت

ِىضىع اٌرضُ اٌعمبري عــذد  16619ضىضت

حً ِطرظ بٍذٌت لببص ِٓ والٌت لببص ِىضىع اٌرضٍّٓ اٌعمبرٌٍٓ عــذد
 33630لببص و  33631لببص
طريق قابس كم 7.5بلدية طينة والية صفاقس موضوع الرســــم العقاري عدد
 103362صفاقس

ضىضت
لببص

صفاقس

حوادي تي الوختار تي الطاهز تي تلماطن
شارع الحثية تىرليثح عذد  47الفحص سغىاى هاتف53 125 015 :

حً إٌطّت "حمطٍــُ بٓ بٍمبضُ " زغىاْ بٍذٌت اٌفحض ِٓ والٌـــت بٓ
عروش ِىضىع اٌرضُ اٌعمبري عذد  7099بٓ عروش

ِمبضُ
زغىاْ

الشزكح العماريح لالشغال العصزيح SIMOTRAM
ًهح حفىس عوارج الوحيظ االسرق  3000صفالض
الهــــاتف74 201 402 - 74 201 403 :

حمطٍُ ِطه اًٌٍٍ طرٌك ِٕسي شـــــبور زٔمت دِك بٍذٌت طفبلص ِٓ والٌــــت
طفبلص وُ 3,5

صفاقس

شزكح أم الشيي للثعث العماري
تماطع طكزج  -الطاتك االول  -ارياًح 2080

ِشروع اٌخهٍئت" ِــــالن " وـــبئٕت ببٍذٌت اٌىبف ِٓ الٌـــت اٌىبف
ِىضىع اٌرضُ اٌعمـــبري عذد  14690اٌىــــبف

اٌىبف

عماريح ب,ص,أ
شارع الطية حشيشح  -هظاكي  4070 -طىطح

حً اٌرٌبع  -5-حمطٍُ  - AFHبٍذٌت ضىضـت ِٓ والٌــــت ضىضــت
ِىضىع اٌرضــــــُ اٌعمــــــبري
عـــــذد  165129ضىضــت

جلسة عدد-8 -

لن ًوزر فىتزولىص في هذٍ الجلظح

فردي

جماعي

ضىضت

0
0
0
0
0

0

48
45
46

11
4

54

مقاسم اجتماعية

0

تحيين أثمان

70

189

مقاسم اجتماعية

0

عذد اٌّمبضُ

34

7

عذد اٌّطبوٓ
دٍ
د اٌ
عذ
طت

حبرٌخ اٌدٍطت

باعثين عقاريين وطنيين  /خواص

ِىلــــع اٌّشروع

اٌىالٌت

حً اٌٍبضٍّٓ  -بٍذٌت ِٕسي خًٍّ  -والٌت بٕسرث

بٕسرث

فردي

65

25

ع1دد- 9 --
دد -
جلسةجلع
سة

21/12/2018

الشـزكـح الـىطٌيـح العمـاريـح للثـالد التـىًظيــح للشوــال « » SNIT-Nord
طـاحـح اتحـاد الوغـزب العـزتــي تٌــشرخ

حً اٌطعبدة  -اٌّظٍذة  -والٌت بٕسرث

عماريح الضيافح
هكتة عذد ص - 7-6عوارج االًطاللح  -2شارع الجثية تىرليثح  -صفالض

اٌّدّىع اٌعــــــبَ ِطبوٓ

اٌّدّىع اٌعــــــب ِمبضُ

طريق قابس كم 7زنفة الزريبي  -بلدية طينة  -والية صفاقس موضوع الرســــم
العقاري عدد  134099صفاقس

بٕسرث

3

صفاقس

44

()LOGEMENTS

228

()Lotissements

641

ِدّىع اٌّطبوٓ اٌّظبدق عٍٍهب ٌٍببعثٍٓ اٌعمبرٌٍٓ اٌخىاص
اٌّدّىع اٌعـــبَ (فردي & خّبعً ) ٌٍّطبوٓ اٌّحٍٕت أثّبٔهب 2018

0

267

0

90

908

ِدّىع اٌّطبوٓ (فردي & خّبعً ) اٌّظبدق عٍٍهب 2018
إٌطبت اٌّؤوٌت إٌهبئٍت ٌٍّطبهّت ٌطٕت 2018

908

0

ِدّىع اٌّطبوٓ اٌّظبدق عٍٍهب ٌٍببعثٍٓ اٌعمبرٌٍٓ عّىٍٍِٓ
اٌّدّىع

جماعي

عذد اٌّمبضُ

بـــــبعثٍٓ عمبرٌٍٓ عّىٍٍِٓ

71%

بـــــبعثٍٓ عمبرٌٍٓ خـــىاص

29%

