
       جـــدول  المشاریـع السكنیة المزمع تمویــل إقتناؤھا عن طریق صندوق النھوض بالمسكن لفـــــائدة األجراء 
 التي تمت  المصادقة على أثمـــانھا من طرف  اللجنـة اإلستشـــاریة للبعث العقــــاري لسنــــة 2019
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موقــــع المشروع 
عدد المساكن 

جماعي
الوالیة  باعثین  عقاریین عمومیین / خواص تاریخ الجلسة 

سم
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19/02/2019

عقاریة " مسكن األحالم "حاتم بن عیاد  وكیل
630000  دینار

  A 6-6 العنوان المركز العمراني الشمالي إقامة البالص  شقة عدد
ھاتف/ 25303292

"إقامة دیـــــار الھناء -1- 
كائنة بالمغیرة - 2 - مقسم عدد EHC1  بلدیة المحدیة فوشانة - والیة بن 

0114144بن عروسعروس

19/02/2019

SAPROGI  شركة العربي للبعث و التصرف العقاري
محمود طھ العروسي وكیل

دینار  680000
العنوان إقامة الربیع شارع محمد الصالح بالحاج أریانة 2080

ھاتف/فاكس -2530329271 712 228

 " إقامةالقصبة -2- "
074140بن عروس  كائنة بالمغیرة 1  بلدیة المحدیة فوشانة - بن عروس

19/02/2019
الشركة الوطنیة العقاریة للبالد التونسیة للجنوب

 نھج الرائد البجاوي صفــــا قس 3000  الھاتف: 003 229 74
SNIT-SUD

080135صفاقس 

19/02/2019

الشركة الوطنیة العقاریة للبالد التونسیة  مركزي
 فوزي الفریقي   رئیس مدیر عــام

المنار -2- 2092 تونس  الھاتف: 649 884 71
SNIT-Mere

081117زغوانالموقع :  بئر المشارقة  البلدیة  بئر المشارقة  الوالیة :  زغوان 34
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03/07/2019

 « URBAVILLE » الشركة العقاریة لتعمیر المدینة
 حي الحدائق 1095 سیدي حسین السیجومي – تونس

 E-mail : daly.in.im@gmail.com
Abdelkadeur Gerant GSM 52204404 / 

كائنة بحي الحـــــدائق سیدي حسین – تونس -
Station Total 040 500158 0123تونس بجانب

04/07/2019
 شركة البعث العقاري شبیل 

31 شارع لیوبلد سنقور سوسة 
73214668

800 600148 0142سوسةحي الریحان –بلدیة الزھور-والیة سوسة

03/07/2019

  CIC Immobiliére  شركة " س.أ.س " العقاریة  
       ( إقامة إسراء مكتب عدد2 قصاص  كم 4 بین االفران والعین – 

صفاقس3057 )
GSM Tahr turki 95477410

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

صفاقس
000 500148 072صفاقس

03/07/2019

العقاریة الشركة فاطمة الزھراء 
 - Centre Mahou - شارع الدكتور الحبیب ثامر
 جناح -A-  الطابق الثالث المروج -1- بن عروس

Imed  98165265          Moncef/ 55179678

إقامة "درة المغیرة" كائنة بشارع 14 جانفي  2011  المغیرة -2- بلدیة 
فوشانة من والیة بن عروس تقام على األرض  موضوع الرسم العقاري عدد 

87664 بن عروس من تقسیم الوكالة العقاریة للسكنى
000 400158 0109بن عروس

03/07/2019
« SPID »    "شركة البعث العقاري "التوزیع 

   عدد84  شارع الجمھوریة  إقامة  النورس – حمام األنف – ھاتف ج : 
29446360 -23446284

443 34876 50-20نــــــابلبلدیة سلیمان – والیـــــة نابل
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26/09/2019

(SPROLS)    شركة النھوض بالمساكن اإلجتماعیة
(حي المنار الثاني – تونس 2092  

0131137بن عروسبرج السدریة - والیة بن عروس الھاتف: 888 886 71   فاكس : 530 886 71

26/09/2019

الشركة الوطنیة العقاریة للبالد التونسیة  مركزي
 فوزي الفریقي   رئیس مدیر عــام

المنار -2- 2092 تونس  الھاتف: 649 884 71
SNIT-Mere

067135تونسالزھروني - والیة تونس -

26/09/2019
الشركة الوطنیة العقاریة للبالد التونسیة للجنوب

 نھج الرائد البجاوي صفــــا قس 3000  الھاتف: 003 229 74
SNIT-SUD

36قبليقبلي - حي الواحة
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سم
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19/11/2019
 "IWEN " شركة إیوان للبعث العقاري

نھج الناصریة – عمارة البرج – الطابق السابع- مدرج " أ " صفاقس  - ھاتف 
-74405620

115149بن عروس تقسیم المغیرة  فوشانة بن عروس

عقاریة مھدي 19/11/2019
إقامة دیار الزھراء – مدرج "ج" عدد 5- الزھراء  ھاتف 71451524

0بن عروسفوشانة من والیة بن عروس " إقامة مایا-3-"

العریش العقالري ( دیار حبیبة)19/11/2019
20نھج إبن خلدون تونس 1001ایمان الرویسي / أحالم : 2902493

081158بن عروستقسیم المزیان- مرناق- بن عروس

19/11/2019
شركة البعث العقاري " جنینات مونفلوري " 

 20 نھج المقاولین  الشرقیة 2 2035 أریانة  ھاتف : 70103800/ فاكس : 
71942332/ جوال  24047047

0115135تونسمونفلوري – بلدیة سیدي البشیر تونس -200 م على  طریق الساحل

19/11/2019
الشركة الوطنیة العقاریة للبالد التونسیة للجنوب

 نھج الرائد البجاوي صفــــا قس 3000  الھاتف: 003 229 74
SNIT-SUD

366263قبليقبلي - حي الواحة

شركة دیار حبیبة 19/11/2019
20نھج إبن خلدون تونس 1001ایمان الرویسي / أحالم : 2902493

122151بن عروستقسیم المزیان- مرناق- بن عروس  - دیار مرناق -1 و دیار مرناق 3-

36

20

بـــــاعثین عقاریین عمومیین

بـــــاعثین عقاریین خـــواص

248

621
373

106

41

30

0

33

مجموع المساكن المصادق علیھا للباعثین العقاریین عمومیین

40%

(LOGEMENTS)      المجموع العــــــام مساكن

 (Lotissements)      المجموع العــــــا مقاسم

المجموع  العـــام (فردي & جماعي ) 

41

60%
النسبة المؤویة النھائیة للمساھمة لسنة 2019 

المجموع

المجموع  العـــام للمساكن المحین أثمانھا (فردي & جماعي ) 

مجموع المساكن المصادق علیھا للباعثین العقاریین الخواص

585 621
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