
       جـــدول  المشاریـع السكنیة المزمع تمویــل إقتناؤھا عن طریق صندوق النھوض بالمسكن لفـــــائدة األجراء 
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جماعي الوالیة باعثین  عقاریین عمومیین / خواص تاریخ الجلسة 

28/01/2020
عقاریة الساقیة

IMMOBILIERE ESSAKIA
 GSM 98428342

05 شارع الزیاتین المنزه الخامس أریانة  ھاتف: 71750107*71750401

"إقامة فاطمة " كائنة بتقسیم المنار- المقسم عدد  HC22 بلدیة 
القیروان من والیة القیروان 

066144القیروانرسم عقاري عدد 60177القیروان 

28/01/2020

الشركة العقاریة  "باب الحارة "
BEB EL HARA
GSM 29333975

إقامة LA MERVEILLE DU LAC  مكتب أ 5.2- الطابق 2 - ضفاف البحیرة 2- 
1053 المرسى- تونس 71267416

التقسیـــــم  المسمى جنان الزیتون 1 – منطقة  الحویج سیدي 
حسین السیجومي 

091158تونس الرسم العقاري عـدد 189737 تونس   

28/01/2020
  S.A.P.IM  شركة علیة للبعث العقاري

GSM 52520052
شارع المنجي سلیم عمارة أمیمة سنتر  - 6000 – قابس/ فاكس 32400161 

75238664

تقسیم األنس 2 طریق تونس كلم 10 ساقیة الزیت والیة صفاقس  
090134صفاقسالرسم العقاري عدد 119020 صفاقس

28/01/2020

DAR AL HAYAT دار حیاة للبعث العقاري
(مكتب عدد 16 الطابق األول عمارة "البرال" 

نھج أبي الحسن اللخمي صفاقس الجدیدة 3027 )
ھاتف: 74415620

كائنة بالتقسیـــــم المسمى الریاض - 5-  مقامة  على المقسم عد د 
HEC 25 (تقسیم الوكالة العقاریة للسكنى) بمنطقة الریاض  

سوسة، موضوع الرسم العقاري عـــــــــــــــدد 158431 سوسة
090151سوسة

49

-1
- د 

عد
سة 

جل

71

17

16

11/06/2020
شركة "عقاریة الضیافة"

(عمارة اإلنطالقة II  عــــC6-7ـــــدد شارع الحبیب بورقیبة صفاقس)
ھاتف: 74201296/جوال سلیم الوكیل 24900400

 كائنة "بإقامة األمان" طریق قابس كلم 7 طینة من والیة صفاقس  
084105صفاقسمقامة  موضوع الرسم العقاري عـــــــــــــــدد 143554 صفاقس،

11/06/2020
 شركة "القصیبي للبعث العقاري"

نھج األرض – مالك سنتر – ب53 – الشرقیة 1003 تونس 
App N° 3) الطابق الخامس (-Bloc -B  

جوال 55318741

051157بن عروسبإقامة "زھرة مرناق -2-"  معتمدیة مرناق من والیة بن عروس

11/06/2020

الشركة العقاریة  "باب الحارة "
BEB EL HARA
GSM 29333975

إقامة LA MERVEILLE DU LAC  مكتب أ 5.2- الطابق 2 - ضفاف البحیرة 2- 
1053 المرسى- تونس 71267416

التقسیـــــم  المسمى جنان الزیتون 1 – منطقة  الحویج سیدي 
080158تونسحسین السیجومي - تونس

11/06/2020
شركة "الزھر المعماري" للبعث العقاري
المقر االجتماعي :  20 نھج ابن خلدون تونس 1001

71349381/71349475
إقامة ھادي – تقسیم المزیان  بلدیة مرنــــــــــــاق من والیـــــــــــــــة 

بن عروس موضـــــوع الرسـم العقـاري عـدد 72690 بن عروس

بن عروس
(تحیین 
أثمان)
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بـــــاعثین عقاریین عمومیین

بـــــاعثین عقاریین خـــواص
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مجموع المساكن المصادق علیھا للباعثین العقاریین عمومیین

420

النسبة المؤویة النھائیة للمساھمة لسنة 2019 

المجموع

المجموع  العـــام  للمساكن المحینة  (فردي & جماعي ) 

مجموع المساكن المصادق علیھا للباعثین العقاریین الخواص

420 المجموع العــــــام 

المجمــــــــــــــوع 


