المشارٌع السكنٌة والمماسم اإلجتماعٌة المزمع تموٌل إلتناؤها عن طرٌك صندوق النهوض بالمسكن
لفائدة األجراء لسنة  2021والتً تمت المصادلة على أثمانها من طرف اللجنة اإلستشارٌة للبعث العماري
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خهضح عذد -1-

شّزكح انُهىض تانًضاكٍ اإلختًاعٍح
()SPROLS
حً انًُار انثاًَ – تىَش 2092
انهاتف 71 886 888 :فاكش 530 :
71 886

يىلــــع انًشزوع

يماصى
فردي

" إقاهت الُضـــــر " والكائٌت بــ هٌطقت
بشباو وادٌ اللُل – هٌىبت .هىضىع
الرصن العقارٌ عــذد  52358تىًش.

منوبة

11/01/2021

الباعثين العقاريين
عموميين  /خواص

عذد انًضاكٍ

ثًٍ انًضكٍ/انًمضى (أ,د)

الشيء

الشيء

جماعي /نصف جماعي

34

من

121

انى

155

شزكح انثعث انعماري صثً تاتًٍىد

تانً خىال .)2500090

صفالس

11/01/2021

« » SPI BATIMOD
كائٌت بإقاهت "تضٌُن "-3-طرَق الوطار
انًدذ
َهح عهً تاط حايثه عًارج
كلن 5,5صفاقش الرصن العقارٌ عــذد
انطاتك انثاًَ عذد  2صفالش
(هاتف  -74225666وكٍم انشزكح نزهز  88847صفاقش

صفالس
صفالس

شزكح انثعث انعماري "صىفٍت"  soffiteعوارة "صارة" الوتكىًت هي  04طىابق
َهح انمٍزواٌ عًارج االَطاللح يذرج ب 4بطرَق الوطار طرَق كلن  2.5/3بىالَت
انطاتك انثانث صفالش هاتف
صفاقش األرض هىضىع الرصن
98419433 - 36313070
العقارٌ عذد 21119صفاقص

صفالس

إقاهت "الوٌُار" الوٌجزة بوٌطقت الوغُرة -
شــــــــزكح " عمارٌح تٍ يختار ((-1 IBMبلذَت فىشاًت هي والَت بي عروس
Immobilière
والوٌجزة علً األرض هىضىع الرصن
BP 189 el menzeh 6
هىضىع الرصن العقارٌ عذد 83727
98451300-70563073
بي عروس.

بن عروس

131إقاهت آهٌت "شباو" وادٌ الُل هي
شزكح انثعث انعماري دار رٌهاو
( 11شارع انحثٍة ثايز  1069تىَش) والَت هٌىبت ،تقام علً األرض هىضىع
هاتف  71343533 :يزاصم انشزكح َادر الرصــــن العقارٌ عــــــذد  19056هٌىبت
98650693-52274674
الوتىلذ عي الرصن العقارٌ األصلٍ
13643هٌىبت.

منوبة

خهضح عذد -4-

طزٌك انضهطٍُح كهى  4إلايح انٍاصًٍٍ إقاهت هرَن الكائٌت بـ طرَق صكرة كلن 4
انطاتك األرضً عذد 2صفالش انصحثً صفاقش حٍ الحبُب هىضىع الرصـن
انصايت  -74871360خىال  21410174العقـارٌ األصلٍ عذد 111128
انصدثً انصايت
صفاقش.

صفالس

08/04/2021

شزكح انكضة نهثعث انعماري
طزٌك انضهطٍُح كهى  4إلايح انٍاصًٍٍ
انطاتك األرضً عذد 2صفالش
 -74871360فتحً انمضُطًٍُ َ/دٍة
انمصٍثً98759255/98411580

إقاهت "أهٌُت" هٌتهُت البٌاء والوتكىًت هي
 32هضكٌا جواعُا كائٌت بطرَق الوطار
كلن  5.5والَت صفاقش ،هقاهت علً
األرض هىضىع الرصـن العقـارٌ
األصلٍ عذد  88844صفاقش.

صفالس

03/06/2021

انشزكح انعمارٌح نتعًٍز انًذٌُح "
" URBAVILLE
حً انحذائك صٍذي حضٍٍ  1095تىَش
هاتف 36161934-36160512
daly.in.im@gmail.com
55366792-52204404Zied

إلايح انذانٍح  -2صُذٌ حضُي حٍ
الحذائق هي والَت تىًش هىضىع الرصن
العقارٌ األصلٍ  192201تىًش

شزكح ع.س انعمارٌح

خهضح عذد -2-

08/03/2021

08/03/2021

08/03/2021

08/04/2021

الشيء

الشيء

الشيء

الشيء

الشيء

الشيء

الشيء

الشيء

4

1

35

131

160

155 480

عوارة "الزَتىًت" طرَق تىًش كلن 7
AS IMMOBILIERE
طزٌك انًهذٌح كهى  3.5صفالش  3027صاقُت الزَت صفاقش’ األرض هىضىع
هاتف 27031247خىال  /984016073الرصن العقارٌ عذد 137285صفاقش

08/03/2021

الشيء

20

0

70

132

110

70

160

155 480

حٍ االهل الصخُرة صفاقش
شزكح صٍُت خُىب  SNIT SUDاألرض هىضىع الرصن العقارٌ
َهح انزائذ انثداوي صفالش  3000هاتف
عذد 6819صفاقش
74229003

الشيء

الشيء

14

123

154

168

167

شزكح انثعث انعماري انصايت

خهضح عذد -3-
خهضح عذد -4-

تونس

الشيء

الشيء

11

129

الشيء

الشيء

13

118

133

158

الشيء

الشيء

16

148

168

خهضحعذد 05

عذد  02هضاكي جواعُت كائٌت بإقاهت
"آهٌت" بوٌطقت شباو وادٌ اللُل هي والَت
هٌىبت للعقار هىضىع الرصن العقارٌ
عذد  13643هٌىبت،

الشيء

الشيء

شزكح انثعث انعماري " دار رٌهـــاو "
شارع انحثٍة ثايز عذد  11تىَش1069
هاتف  71343533-71343573خىال
52274674 -98650693

وكانح انتهذٌة و انتدذٌذ انعًزاًَ
إقاهت الرَحاى تقضُن الىفاء بلذَت
ARRU
فىشاًت هي والَت بي عروس هىضىع
َ19هح انحثٍة اندزتً  2080أرٌاَح
انهاتف  71703711فاكش  71705828الرصن العقارٌ األصلٍ عذد 44610
بي عروس
حاتى انشىاشً وكٍم71702044

شزكح عمارٌح انضٍافح
طرَق قابش كلن 7طٌُت صفاقش
EDHIAFA
هىضىع الرصن العقارٌ األصلٍ
عًارج اإلَطاللح °C6-7 N 2شارع
انحثٍة تىرلٍثح  3000صفالش هاتف  40593صفاقش
 -74201296:خىل

05/10/2021
خهضحعذد 06
05/10/2021

شزكح انثعث انعماري " دار رٌهـــاو "
شارع انحثٍة ثايز عذد  11تىَش1069
هاتف  71343533-71343573خىال
52274674 -98650693

عذد  06هضاكي جواعُت كائٌت بإقاهت
"آهٌت" بوٌطقت شباو وادٌ اللُل هي والَت
هٌىبت للعقار هىضىع الرصن العقارٌ
عذد  13643هٌىبت،

عوارة الزَتىًت  2طرَق الوهذَت كلن
 3.5صفاقش  98416073-رصن
عقارٌ عذد  148482صفاقش

منوبة

ع-س انعمارٌح
AS Immobilière
طزٌك انًهذٌح كهى  3,5صفالش خىل
27031247-98416073

المٌروان

05/10/2021

حٍ الوٌار بلذَت القُرواى هي والَت
القُرواى هىضىع الرصن العقارٌ عذد
 69487القُرواى

منوبة

انشزكح انعمارٌح ب-س-أ B-S-A
ونٍذ تٍ صٍك عهً وكٍم
150.000د
شارع انطٍة حشٍشح  4070يضاكٍ
صىصح هاتف – 27333240
-73312220

صفالس/لابس

شزكح عهٍح نهثعث انعماري
SAPIM
نطفً وكٍم  52520052خىال هاتف
75238677/32400161

إقاهت ًىرهاى حٍ األًش صاقُت الزَت صفاقش
هىضىع الرصن العقارٌ األصلٍ  119019صفاقش
إقاهت ًىر – شارع بارَش بلذَت قابش الكبري هي
والَت قابش هىضىع الرصن العقارٌ عذد  36666قابش

صفالس

05/10/2021

أرٌانة

05/10/2021

انشزكح انىطٍُح نعمارٌح نهثالد  SNITإقاهتٍ " لبًٌ – خلىد" بقرَت ًىر جعفر
انتىَضٍح انًُار انثاًَ  1002تىَش هاتف رواد هي والَت أرَاًت رصن عقارٌ عذد
71884499-71885649
 64269ارَاًت

منوبة

25/08/2021

الشيء

بن علروس

25/08/2021

بن عروس

25/08/2021

شّزكح انُهىض تانًضاكٍ اإلختًاعٍح
()SPROLS
حً انًُار انثاًَ – تىَش 2092
انهاتف 71 886 888 :فاكش 530 :
71 886

إقاهت الحٌاَا  1تقضُن الوغُرة  -1-هي
والَت بي عروس رصن عقارٌ عذد
 22937بي عروس

الشيء

الشيء

الشيء

الشيء

الشيء

الشيء

الشيء

26

94

14

90

2

الشيء

28

الشيء

50

الشيء

25

الشيء

50

الشيء

6

الشيء

129

135

90

90

129

125

120

85

160

95

138

80

136

114

الشيء

الشيء

16

انًدًــــــــــــــىع يضاكٍ فزدي  -خًاعً

0

20

476

496

انًدًــــــــــــــىع يماصى

0

0

الشيء

0

الوجوىع

05/10/2021

إخًانً يصارٌف تًىٌم يشارٌع فىتزونىس نضُح
يدًىع انًضاكٍ انًصادق عهٍها نهثاعثٍٍ انعمارٌٍٍ عًىيٍٍٍ
يدًىع انًضاكٍ انًصادق عهٍها نهثاعثٍٍ انعمارٌٍٍ انخىاص
انًدًىع انعـــاو نهًضاكٍ انًحٍُح (فزدي & خًاعً )

انُضثح انًؤوٌح انُهائٍح نهًضاهًح نضُح 2021

2021
122
374
56

تـــــاعثٍٍ عمارٌٍٍ عًىيٍٍٍ

نسبة اإلنجاز %

25

تـــــاعثٍٍ عمارٌٍٍ خـــىاص

نسبة اإلنجاز %

75

162

122

