جـــدول المشاريـع السكنية المزمع تمويــل إقتناؤها عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفـــــائدة األجراء
التي تمت المصادقة على أثمـــانها من طرف اللجنـة اإلستشـــارية للبعث العقــــاري لسنــــة 2019
جل
د ال
عد

19/02/2019

شركة العربي للبعث و التصرف العقاري SAPROGI
محمود طه العروسي وكيل
دينار 680000
العنوان إقامة الربيع شارع محمد الصالح بالحاج أريانة 2080
هاتف/فاكس 228 712 2530329271-

19/02/2019

الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للجنوب
نهج الرائد البجاوي صفــــا قس  3000الهاتف74 229 003 :
SNIT-SUD

حي األنس يلدية طينة والية صفاقس

19/02/2019

الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية مركزي
فوزي الفريقي رئيس مدير عــام
المنار  2092 -2-تونس الهاتف71 884 649 :
SNIT-Mere

الموقع  :بئر المشارقة البلدية بئر المشارقة الوالية  :زغوان

03/07/2019

الشركة العقارية لتعمير المدينة « » URBAVILLE
حي الحدائق  1095سيدي حسين السيجومي – تونس
E-mail : daly.in.im@gmail.com
Abdelkadeur Gerant GSM 52204404 /

كائنة بحي الحـــــدائق سيدي حسين – تونس -
بجانب Station Total

04/07/2019

شركة البعث العقاري شبيل
 31شارع ليوبلد سنقور سوسة
73214668

حي الريحان –بلدية الزهور-والية سوسة

سوسة

 12مسكن جماعي من جملة  26مسكن كــائنة بطريق قرمدة كلم  7صفاقس
الجنوبية  ،مقامة على األرض موضوع الرسم العقاري عـــــــــــــــدد 140927
صفاقس

صفاقس

إقامة "درة المغيرة" كائنة بشارع  14جانفي  2011المغيرة  -2-بلدية
فوشانة من والية بن عروس تقام على األرض موضوع الرسم العقاري عدد
 87664بن عروس من تقسيم الوكالة العقارية للسكنى

بن عروس

سة
19/02/2019

عقارية " مسكن األحالم "حاتم بن عياد وكيل
 630000دينار
العنوان المركز العمراني الشمالي إقامة البالص شقة عدد A 6-6
هاتف25303292 /

جلسة عدد -1-
جلسة عدد -2-

03/07/2019

شركة " س.أ.س " العقارية CIC Immobiliére
( إقامة إسراء مكتب عدد 2قصاص كم  4بين االفران والعين –
صفاقس) 3057
GSM Tahr turki 95477410

03/07/2019

03/07/2019

شارع الدكتور الحبيب ثامر - Centre Mahou -
جناح  -A-الطابق الثالث المروج  -1-بن عروس
Imed 98165265
Moncef/ 55179678

موقــــع المشروع
"إقامة ديـــــار الهناء -1-
كائنة بالمغيرة  - 2 -مقسم عدد  EHC1بلدية المحدية فوشانة  -والية بن
عروس
" إقامةالقصبة " -2-
كائنة بالمغيرة  1بلدية المحدية فوشانة  -بن عروس

شركة البعث العقاري "التوزيع" « » SPID
عدد 84شارع الجمهورية إقامة النورس – حمام األنف – هاتف ج :
29446360 -23446284

المجموع العــــــام مساكن
المجموع العــــــا مقاسم

بلدية سليمان – واليـــــة نابل

جماعي

فردي

29

0

بن عروس

27

0

بن عروس

41

0

صفاقس

34

0

زغوان

24

0

تونس

نــــــابل

عدد المساكن

16

0

12

0

72

0

20

-

-

255

()LOGEMENTS

20

()Lotissements

مجموع المساكن المصادق عليها للباعثين العقاريين عموميين

75

مجموع المساكن المصادق عليها للباعثين العقاريين الخواص

180

المجموع العـــام (فردي & جماعي )

النسبة المؤوية النهائية للمساهمة لسنة 2019

مقاسم

تاريخ الجلسة

باعثين عقاريين عموميين  /خواص

العقارية الشركة فاطمة الزهراء

المجموع

الوالية

ثمن المسكن /المقسم

255
بـــــاعثين عقاريين عموميين

29%

بـــــاعثين عقاريين خـــواص

71%

من
114

74

80

81

123 500

142 600

72 500

109 400

50 348

الى
144

140

135

117

158 040

148 800

148 000

158 000

76 443

