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بداية من

د165 060ر67000ق إستقبال+  غـرفة 

جاهزة د261 710ر100000ق استقبال+ غرفة 2رفيعالحمامات

 د276 550ر130000قاعة استقبال+ غرف 3 اقامة النسرين

الثالثية الرابعةبداية منمنـوبـة

2016لسنة 132 050ر000إقامة عـائشة منوبية

بداية من

210,000 84  ق إستقبال+  غـرفة منـوبـة

156 880ر000 ق إستقبال+ غرف 2إقامة عزيزة 

960,000 191 ق إستقبال+ غرف 3

بداية منفوشانة

جاهزة د110 790ر90000ق إستقبال+ غرف 12إقامة شقائق النعمان 

د135 420ر110000ق إستقبال+ غرف 3

بداية من

 د79 000ر80000ق إستقبال+ غرف 2بئر مشارقة بزغوان

 د94 000ر95000ق إستقبال+ غرف 3إقامة هاشم

بداية منفوشانة

 د90 620ر000اقتصادي 3 و 2 ; 1إقامة الزنابق 

بداية منقرية الواحة بالعقبة

 د100 950ر75000

3إقامة الوليد 

بداية من

جاهزة د99 940ر74000ق إستقبال+ غرف 2

د136 530ر100000ق إستقبال+ غرف 23إقامة الوليد 

بداية منالسيجومي

 د73 750ر79000 الى 74من ق إستقبال+ غرف 2سيدي حسين

 د115 060ر112000ق إستقبال+ غرف 3إقامة مروى

بداية منفوشانة

 د85 520ر000 طوابق2+ طابق سفلي 74ق إستقبال+ غرف 22 و 1إقامة األرجوان 

 

الثالثية الرابعةبداية منفوشانة

2016لسنة  د85 670ر000 طوابق2+ طابق سفلي 79ق إستقبال+ غرف 42 و 3إقامة األرجوان 

 د104 810ر92000ق إستقبال+ غرف 3

بداية مندار فضال 

 د235 780ر87000ق إستقبال+ غرف 2سكرة

 د310 040ر121000ق إستقبال+ غرف 3إقامة موسكاد

جاهزةبداية منفوشانة

 د94 040ر000إقامة اميلكار 

السداسية الثانيةبداية منرواد-قرية نور جعفر 

 د117 810ر000اقامة بشرى
2016لسنة 

.جميع القروض مقبولة :مالحظة 

فردي 97 ق إستقبال+ غرف 2  مساكن فردية

نصف رفيع

:مساكن فردية  

 طوابق4+ طابق سفلي اقتصادي

 طوابق4+ طابق سفلي 

بصدد اإلنجاز

النـــــــوع المنطقة 

 طوابق7+ طابق سفلي نصف رفيع

نصف رفيع

نهاية األشغال

 طوابق3+ طابق سفلي 

بصدد اإلنجاز

 طوابق2+ طابق سفلي 

 طوابق2+ طابق سفلي 

 طوابق2+ طابق سفلي 

قرية الواحة بالعقبة

قــائمة المســـاكن المعروضة للبيع
:شقق جماعية 

بالطابق علوي

اقتصادي

جاهزة

تونس- حي المنار الثاني 

جاهزة طوابق2+ طابق سفلي 

94

اقتصادي

جاهزة

:شقق نصف جماعية 

الثمن بالدينارعدد الطـــــوابقعدد الغرف

  رفيع

اقتصادي

فردي

اقتصادي

103

2016                             جويلية 

 طوابق4+ طابق سفلي 

بصدد اإلنجاز

ق إستقبال+ غرف 2

الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية

 طوابق4+ طابق سفلي 

بصدد اإلنجاز

95 ق إستقبال+  غـرفة 

ق إستقبال+ غرف 2 مساكن فردية

اقتصادي

ق إستقبال+ غرف 3 

جاهزة

اقتصادي




