
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

اإلدارة العاّمة لإلسكان

مرصد السكن والعقار
(1جدول عدد)      2017 جـــدول  المشاريـع السكنية المزمع تمويــل إقتناؤها عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء  لسنة 

2017 التي تمت  المصادقة على أثمـــانها من طرف  اللجنـة اإلستشـــارية للبعث العقــــاري لسنة 

فردي سة
جل

 ال
دد
ع

الوالية موقــــع المشروع خواص/ باعثين  عقاريين وطنيين تاريخ الجلسة 

عدد المساكن

عدد املقامس

جماعي

21/02/2017

دار ريهام  

  71351875/71343533:   تونس الهاتف  1069شارع الحبيب ثامر 11   

54 715 980الجــــــــــوال  

 منوبـة واليـة من الليل واد بلــدية شباو 

منوبة 13643 عــدد  العقـــــاري الرســم موضوع

منوبة  

21/02/2017

البيت الجديد

  71 714 697:    الهاتف 8 المنزه 2037 نهج سالم ابو حاجب 6

58 922 465الجـــــوال  

تــونس والية تونس  بلدية  هللا فتح سيدي

.تونس 42907 عــدد العقاري الرسم موضوع 
تونس

21/02/2017

الترقية العقارية 

 71 714 697 نهج اإلخضرار الهاتف 8 المنزه 2037

58 922 465 الجـــــوال  

 (HC10) للسكنى العقارية الوكالة تقسيم-  عروس بن- 1- المغيــرة

 بن 22937 عـــدد العقـــــاري الرســــم موضوع عروس بن واليــــة

.عروس

عروس بن

21/02/2017

"جمال عمارة وأبناءه"شركة البعث العقاري  

  - 3002 نهج القدس عبر شارع جمال الدين األفغاني  البستان صفاقس 109   

 98 412 427الجــــــــــوال  -  74 210 429:   الهـــــاتف  

 واليــة من منصور سيدي دائرة  3,5 كم منصور سيدي بطريق والكائنة

صفاقس

.صفاقس 27320 عـــدد   العقـــــاري الرســــم موضوع

صفاقس

21/02/2017

"مسكن األحالم"عقارية 

    الجــــــوال 71 949 171: المركز العمراني الشمالي اقامة البالص  الهاتف  

98303292حاتم بن عياد وكيل / (هاجر) 23 286 181

  المحمدية فوشانة بلدية المغيرة- (HC5) للسكنى العقارية الوكالة  تقسيم

 بن  22937 عـــدد  العقـــــاري الرســــم موضوع   عروس بن واليــة من

.عروس

عروس بن

21/02/2017

 (تحيين أثمان )دار ريهام   

  71351875/71343533:   تونس الهاتف  1069شارع الحبيب ثامر 11   

54 715 980الجــــــــــوال  

 منوبـة واليـة من الليل واد بلــدية شباو 

منوبة 13643 عــدد  العقـــــاري الرســم موضوع
منوبة

21/02/2017

 (تحيين أثمان ) األمير الصغير  

 Bolc "A" Appt 3-2 بلفدير  عمارة المشتل 1002نهج بنزرت تونس 9  

Tunis 71 802 957  الهاتف

51صفاقسصفاقس والية من طينة بلدية 7 كلم قابس بطريق كائنة
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25/04/2017

شركة أبناؤنا للبعث العقاري

  -  4100مدنين– شارع منصور الهوش عمارة الصيد  

98 433 774الجـــــوال    -   75642732:الفاكس/الهاتف

مدنين واليـــة 2 النسيم حي مدنين بلدية

"3النسيــــم  "45859 الرسم العقاري عــدد   
31مدنين

25/04/2017
SNIT-sudالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للجنوب 

74 229 003:  صفاقس الهاتف3000نهج الرائد البجاوي  
58توزرتــــوزر 2803 عــدد العقاري الرسم  توزر والية 2 الشابي حي

25/04/2017

"عقـــارية يافـــــا"شركة البعث العقاري 

BLOC  39  -UV4-  2091المنزه السادس  

26 306 329الجـــــوال  

71237850:   الهــــاتف

71238618: الفـــــاكس

  (حكمة إقامة )

أريانة والية رواد بلدية  الكائن تونس 20243 عدد العقاري الرسم بتقسيم 
أريانة

25/04/2017

(SPIAC)عميرة لإلستشارة   

-  2النصر -  الطابق االرضي إقامة األميرة عليسة ، شارع الكلية 4شقة عدد  

- 2037-أريانة   

70 829 524:الفاكس -  70 039 707:  الهاتف

 العقاري القيــــروانالرسم واليـــــــة العيـــون حـاجب المنار بحي كائنة

"القيـــروان" 53208 عــدد
42القيروان

25/04/2017

SNIT-Centraleالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية مركزي 

 تونس  2092- 2-المنار 

www.snit.com.tn 71 886 577:   الفـــاكس 71 884 499: الهــــاتف

 المشارقة بئر بلدية المشارقة بئر هاشم إقامة

زغـــــوان 2027 عــدد العقاري الرسم زغــــوان واليــة
زغوان

20/06/2017

SOPIVELشركة البعث العقاري للبيع والكراء 

 تونس البلفيدار1002 6الطابق - Bloc -A 2 نهج أالن سافاري إقامة الحدائق 67

71840912: الفـــــاكس71847031:   الهــــاتف

58312217الجـــــوال  

 المقسم على مقامة هيـــشر دوار التضـــامن بلديـــة-  2-السعيـــد قصر

HCC5  أريــــانة واليـــة  10315 عــــدد العقاري الرسم .
أريانة

20/06/2017

الشركة األولى للبعث العقاري

 السيجومي2، نهج محمد علي عقيـــــــد  حي بو قطفة 02 

71 559 766:  هاتف 

رضا الخذري وكيـــل 

98918994المنصف الخذري محامي الشركة 

 الرسم تحيين منوبة 18145 عدد العقاري الرسم بتقسيم تسنيم مقسم

منوبة واليـــة الجــديدة بلدية منوبة 16407 االصلي العقاري
49منوبة

20/06/2017

شركة البعث العقاري

"المنزل االئـــق "

 مكرر شارع إفريقيا المنزه الخامس 22 

24 022 502الجـــــوال    - 71750 798:  هاتف 

  فوشــانة المحمدية بلدية 20375 عدد العقاري الرسم الدالجي  تقسيــم

عروس بن واليـــة
94عروس بن
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16/08/2017

شركة ديار حبيبة للبعث العقاري

 047:   الهاتف2090  تقســيم مرنـاق MC-35نهج حسن حسني عبد الوهاب  

E-mail : diarhabiba@hotmail.fr .   79  351 077: الفـــــاكس79 352

 عــــدد العقـــاري الرســـم موضوع المزيــــان تقســـيم مرناق ديار إقامة

عـــروس بـــن واليــــة    مرنــــاق بلدية 84207
عروزس بن

16/08/2017

SNIT -NORD- الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال  

7000ساحة اتحاد المغرب العربي بنزرت 

72  432  859 -  72 432 858:   الهاتف

15جندوبةجندوبة  بوسالم 2 مجردة حي

16/08/2017

شركة يعيش و عبيد للبعث العقاري

 74 286 362:  صفاقس الهاتف3002نهج القدس عبر جمال الدين األفغاني

74  286 455:الفـــــاكس

صفاقسصفاقس والية طينة بلدية 7.5كم قابس طريق

16/08/2017

عقارية مهدي 

 71 451 524:  الهاتف2034شارع البحر االبيض المتوسط إقامة ديار الزهراء 

79  227483: الفـــــاكس26 411 410مهدي 

عروس بنعروس بن والية من المحمدية فوشانة بلدية

16/08/2017
 تونس  2092- 2- المنار SNITالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية  

www.snit.com.tn 71 886 577:   الفـــاكس 71 884 499: الهــــاتف

 الكـــائن  J4-1 عـــــدد المسكن

أريانة رواد جعفر نور بقرية  
أريانة
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20/09/2017

الشركة العقارية لإلشغال العصرية 

SIMOTRAM  

 402 201 74:   صفاقس   الهاتف 3000نهج حفوز عمارة  المحيط  األزرق  

403 201 74:الفاكس

صفاقسصفاقس بلدية شاكر منزل طريق اليل مسك تقسيم 4 كم صفاقس

20/09/2017

شركة البعث العقاري

"المنزل االئـــق "

 مكرر شارع إفريقيا المنزه الخامس 22 

24 022 502الجـــــوال    - 71750 798:  هاتف 

  فوشــانة المحمدية بلدية 20375 عدد العقاري الرسم الدالجي  تقسيــم

عروس بن واليـــة
2عروس بن

20/09/2017

 الوسطSNITالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية  

 سوسة 4000نهج البشير صفر 

73 225 488- 73 225 113:   الهاتف
36القيروانالقيروان والية حفوز
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28/11/2017
SNIT-sudالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للجنوب 

74 229 003:  صفاقس الهاتف3000نهج الرائد البجاوي  
52توزرتــــوزر 2236 عــدد العقاري الرسم  توزر والية 2 الشابي حي

28/11/2017
SNIT-sudالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للجنوب 

74 229 003:  صفاقس الهاتف3000نهج الرائد البجاوي  
58قبليقبلي  30237 عــدد العقاري الرسم  قبلي والية  قبلي الواحة حي

30/11/2017

عقارية الضمير 

 2080شارع     الحبيب بورقيبة أريانة  المدينة   11

(الوكيل خالد) 98 707 992: الجوال   - 71 947 310: الهاتف

 العقاري الرسم عروس بن:  الوالية-   فوشانة– المحمدية بلدية المغيرة

عروس بن 82127 عدد
عروس بن
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01/12/2017

«SORITS» الشركة الجهوية العقارية والسياحية    بصفاقس   

    3000الطابق الثاني صفاقس -  د – نهج الحبيب المعزون   عمارة المنار مدخل 

  

(منذر )98 306 383:  الجوال   - 74 223 483: الهاتف

 ساقية بلديـــة-  الزيت ساقية  الصفاء مركب- 1- األنس بحي  كائنة

صفاقس 34226 عدد العقاري الرسم:  صفاقس واليــــــة من الزيـــت
12صفاقس

343

143

219

73 729دون إعتبار المساكن المحينة اثمانهامجموع المساكن المصادق عليها للباعثين العقاريين الخواص 

71  2017للمساكن المحينة أثمانها     (جماعي & فردي )المجموع  العـــام 

20171049المصادق عليها دون إعتبار ملفات التحيين  (جماعي & فردي )مجموع المساكن  

1120 ( جماعي&  فردي) العـــام  المجموع

ع
و
جم

الم

28دون إعتبار المساكن المحينة اثمانهامجموع المساكن المصادق عليها للباعثين العقاريين عموميين  

765دون إعتبار أثمان التحيين (LOGEMENTS)المجموع العــــــام مساكن      

(LOTISSEMENTS)    المجموع العـــام مقاسم 


