
الىمنفردي

19/02/2019

زاتن بي عٍاد  وكٍل"هطكي األحالم " عمبرٌخ 

  دٌٌار630000

  A 6-6العٌىاى الوركس العوراًً الشوالً إقاهت البالص  شقت عدد 

25303292/ هاتف

- 1- الهٌبء دٌـــــبر إلبهخ"

 ثي والٌخ-  فىشبًخ الوحذٌخ ثلذٌخ  EHC1 عذد همطن - 2-  ثبلوغٍرح كبئٌخ

عروش
0114144عروش ثي

19/02/2019

SAPROGI  شركت العربً للبعث و التصرف العقاري

هسوىد طه العروضً وكٍل

دٌٌار  680000

2080العٌىاى إقاهت الربٍع شارع هسود الصالر بالساج أرٌاًت 

228 712 2530329271-فاكص /هاتف

- "2- إلبهخالمصجخ " 

074140عروش ثيعروش ثي-  فىشبًخ الوحذٌخ ثلذٌخ  1 ثبلوغٍرح كبئٌخ  

19/02/2019

لشركخ الىطٌٍخ العمبرٌخ للجالد التىًطٍخ للجٌىةا

74 229 003:   الهاتف3000 ًهح الرائد البداوي صفــــا قص 

SNIT-SUD

080135صفبلص 

19/02/2019

الشركخ الىطٌٍخ العمبرٌخ للجالد التىًطٍخ  هركسي

 فىزي الفرٌقً   رئٍص هدٌر عــام

71 884 649:  تىًص  الهاتف2092- 2-الوٌار 

SNIT-Mere

081117زغىاىزغىاى:   الىالٌخ  الوشبرلخ ثئر  الجلذٌخ  الوشبرلخ ثئر:   الوىلع

 األجراء لفـــــائدة بالمسكن النهوض صندوق طرٌق عن إقتناؤها تموٌــل المزمع السكنٌة المشارٌـع  جـــدول       
2019 لسنــــة العقــــاري للبعث اإلستشـــارٌة اللجنـة  طرف من أثمـــانها على المصادقة  تمت التً 
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03/07/2019

 « URBAVILLE» الشركخ العمبرٌخ لتعوٍر الوذٌٌخ 

تىًص–  ضٍدي زطٍي الطٍدىهً 1095 زً السدائق 

E-mail : daly.in.im@gmail.com 

 / Abdelkadeur Gerant GSM 52204404

- تىًص–  حطٍي ضٍذي الحـــــذائك ثحً كبئٌخ

Station Total ثجبًت 
040 500158 0123تىًص

04/07/2019

 شركخ الجعث العمبري شجٍل 

 شارع لٍىبلد ضٌقىر ضىضت 31

73214668

800 600148 0142ضىضخضىضخ والٌخ-السهىر ثلذٌخ– الرٌحبى حً

03/07/2019

  CIC Immobiliéreالعمبرٌخ  " ش .أ.ش"   شركخ 

–  بٍي االفراى والعٍي 4 قصاص  كن 2إقاهت إضراء هكتب عدد )       

( 3057صفاقص

GSM Tahr turki 95477410

 صفبلص  7 كلن لرهذح ثطرٌك كــبئٌخ هطكي 26 جولخ هي جوبعً هطكي 12

 140927 عـــــــــــــــذد العمبري الرضن هىضىع األرض على همبهخ ، الجٌىثٍخ

صفبلص

000 500148 072صفبلص

03/07/2019

العمبرٌخ الشركخ فبطوخ السهراء 

 - Centre Mahou- شارع الدكتىر السبٍب ثاهر 

بي عروش- 1-الطابق الثالث الوروج -  A- خٌاذ 

55179678/ Imed  98165265          Moncef

بلدٌت - 2-  الوغٍرة 2011 خاًفً  14كائٌت بشارع " درة الوغٍرة" إقاهت

فىشاًت هي والٌت بي عروش تقام على األرض  هىضىع الرضن العقاري عدد 

 بي عروش هي تقطٍن الىكالت العقارٌت للطكٌى87664

000 400158 0109عروش ثي

03/07/2019

 «SPID» "    التىزٌع" شركخ الجعث العمبري 

: هاتف ج – زوام األًف –   شارع الدوهىرٌت  إقاهت  الٌىرش 84   عدد

23446284 -29446360

443 34876 50-20ًــــــبثلًبثل والٌـــــخ–  ضلٍوبى ثلذٌخ
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26/09/2019

(SPROLS)شركخ الٌهىض ثبلوطبكي اإلجتوبعٍخ    

  2092تىًص – زً الوٌار الثاًً )

71 886 530:    فاكص 71 886 888:  الهاتف
0131137عروش ثيعروش ثي والٌخ-  الطذرٌخ ثرج

26/09/2019

الشركخ الىطٌٍخ العمبرٌخ للجالد التىًطٍخ  هركسي

 فىزي الفرٌقً   رئٍص هدٌر عــام

71 884 649:  تىًص  الهاتف2092- 2-الوٌار 

SNIT-Mere

067135تىًص- تىًص والٌخ-  السهروًً

26/09/2019

لشركخ الىطٌٍخ العمبرٌخ للجالد التىًطٍخ للجٌىةا

74 229 003:   الهاتف3000 ًهح الرائد البداوي صفــــا قص 

SNIT-SUD

364242لجلًالىاحخ حً-  لجلً
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ثـــــبعثٍي عمبرٌٍي عوىهٍٍي

ثـــــبعثٍي عمبرٌٍي خـــىاص
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(LOGEMENTS)الوجوىع العــــــبم هطبكي      

 (Lotissements)الوجوىع العــــــب همبضن      

48 555 737
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 2019الٌطجخ الوؤوٌخ الٌهبئٍخ للوطبهوخ لطٌخ 
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 (جوبعً & فردي )الوجوىع  العـــبم 

هجوىع الوطبكي الوصبدق علٍهب للجبعثٍي العمبرٌٍي الخىاص

هجوىع الوطبكي الوصبدق علٍهب للجبعثٍي العمبرٌٍي عوىهٍٍي

58%

428


