
 
 شركةعقار�ةقمرت

دينار7904130.000شركة خفّية �سم رأس مالها   

 مقّرها �جتما��: عمارة الكرامة القابضة بح��ة أنا��ي

  تو�س1053ممّر بح��ة املالوي ضفاف البح��ة 

425194L/P/M/000 املعّرفالوحيد:  

  +216 71 960 100الهاتف:

  216+71 962 175+ الفاكس: 216 98 910 000: ا�جوالالهاتف

www.gammarth-immobiliere.tn 
Contact@gammarth-immobiliere.tn 

 

إعالن بيع  

  2021 لسنة05طلب عروض عدد 
 

فو�ت �� عدد 
ّ
  عقارات 10الت

 منو�ة و�مجاز الباب - باجة و�حمام سوسة –�ائنة بأوتيك- بن�رت و�املركز العمرا�ي الشماليو�وسط العاصمة و�ع�ن زغوان-تو�س و�ا�جديدة 

  سوسة و�الساحل�ن - املنست��-و�القنطاوي 

 )أقساطمستقلة (
 

 

 :���ع��م شركة "عقار�ةقمرت"، شركة ع�� ملك الّدولة خاضعة ألح�ام القانون التو��ىي، �عالن عن طلب عروضللتفو���ضائيا 

  سوسة:-) فيال بحمام سوسة 01 إقامة وأرض فالحية بأوتيك- بن�رتوعدد (01عدد  
 

 املساحة املغطاة
 مساحة العقار

 موضوع التفو�ت
 الّرسم العقاري  الوصف/املوقع الوصف/ املكونات

إسم 

 العقار
 القسط

 2 م 615 3

 حوا��

  هك16 

 )2 م( 772 161

 عقار  مسيج يتكون من :

مساح��ا املغطاة  رئيسية- إقامة

 2م 448 1حوا��

 مساحته املغطاة حوا��- إسطبل 

 2 م934

 مساكن ثانو�ة  غ�� 02- عدد 

( مرحلة �شغال مكتملة البناء 

ال��ائية)،مساح��ا املغطاة 

 2 م 047 1حوا��

 مب�ى ل�حراسة 02- عدد 

مساح��ا املغطاة ومحالتتقنية

  م186حوا��

ع�� أع�� تالل 

وهضاب أوتيك 

ووسط موقع طبي�� 

وفال�� متم��، يتم 

الولوج إليه ع�� طر�ق 

مهيئة ومعبدة (حوا�� 

 �لم)من الطر�ق 4

 السريعة 

 بن�رت –تو�س 

  بن�رت 37981

 (القطع

 )8)و1(42و5 

 إقامة

 دار ال��كة
I 

  بن�رت35879

 (القطعت�ن

 ))1(43و 2 

 2م984حوا�� 2 م697حوا��

 –ذات نمط هند�ىي عر�ي فيال 

 مغر�ي 

 311تت�ون من طابق أر�ىي ( حوا�� 

  ) 2م

  )2 م308وطابق ا�حديقة ( حوا�� 

  )2 م44وطابق أول جزئي ( حوا�� 

  )2 م34ومسكن ل�حارس ( حوا�� 

 ) 2 م639(حوا�� مهيئةحديقة و

 )(عرفت آثار تخر�ب

ن�ج ابن 10فيال عدد 

 شرف 

 حمام سوسة 

 GP1حذو الطر�ق 

وع�� �عد دقائق من 

املنطقة السياحية 

 بحمام سوسة

  سوسة9549

 )2م140( 

  سوسة9750

 )2 م530(

  سوسة13667

(�سب غ�� 

 محّددة)

  سوسة15936

 )2 م59( 

  سوسة84904

  )2 م135( 

   II إلهام

 



 

  منو�ة و�مجاز الباب - باجة و�الساحل�ن - املنست��–أرا��ي �ائنةبا�جديدة 04عدد :  

 القسط إسم العقار الّرسم العقاري  الوصف/املوقع املساحة الصبغة

 فالحية
 2م 920,2878 99

 ع�� الشياع

 تا�عةأرض فالحية 

منطقة السقو�ة العمومية لل

منو�ة بالقرب من محطة �رتال –با�جديدة 

 با�جديدة

  منو�ة3987

 2 م 122 330
 ا�جديدة 

2  
III 

 فالحية

 2م 369 78

 ع�� الشياع

 أرض فالحية 

 بالقرب من محطة �رتال بمجاز الباب – باجة

 بمجاز الباب

باجة  13526

 2 م 220 968

 

 IV 3ا�جاز

 فالحية

 2 م6170,718

 ع�� الشياع

 فالحيةتا�عة ملنطقة سقو�ةعموميةأرض 

بالساحل�ن،  بالقرب من املطار ا�حبيب بورقيبة 

 الدخيلةالدو�� ومن املنطقة السياحية 

  املنست�� 1289

 2 م 835 20
 V 4الساحل�ن 

 2 م 657 2 فالحية

 فالحيةأرض 

بالساحل�ن تفتح مباشرة ع�� الطر�ق 

ا�حزاميةو�القرب من املطار ا�حبيب بورقيبة 

 الدخيلةالدو�� ومن املنطقة السياحية 

15205 

 املنست��
 VI السرور

 

 ) سوسة –بوسط العاصمة -تو�س و�القنطاوي باملركز العمرا�ي الشماليو �ائنة ق) شق04عدد : 

املستغلةاملساحة   القسط الشقة الّرسم العقاري  العنوان املوقع النوع 

 حوا��

 2 م189,46

باإلضافة إ�� �جزاء 

  واملش��كةةاملشاع

 مع حق انتفاع بمأوى 

  P2-6 عدد

 بالطابق تحت �ر��ي

 الثا�ي

S+3 
إقامة سكنيةوتجار�ة مع 

طابق�ن مخصص�ن ملأوي 

سيارات �ائنة باملركز 

 العمرا�ي الشما��-تو�س

تفتح ع�� ن�ج مدينة 

 العلوم

 قبالة مدينة العلوم بتو�س

 ،B2-04شقة عدد 

 الطابق الثا�ي

 ،Bالعمارة   

   إقامة سي�ي سن��،

املركز العمرا�ي الشما�� -

  تو�س67491 أر�انة

 (الّرسم �م)

 غ�� مفرز 

سي�ي سن�� 

204 
VII 

 حوا��

 2 م189,46

باإلضافة إ�� 

 �جزاءاملشاعة واملش��كة

 مع حق انتفاع بمأوى 

 P2-85 عدد

بالطابق تحت 

 �رضيالثا�ي

S+3 

 ،B5-10شقة عدد 

 الطابق ا�خامس،

 ،Bالعمارة 

  إقامة سي�ي سن��،

املركز العمرا�ي الشما�� -

 أر�انة

 (مسوغ)

سي�ي سن�� 

510 
VIII 

 حوا�� 

 2  م120,79

بإعتبار �جزاء املشاعة 

 واملش��كة 

S+3 

بإقامة سكنية وتجار�ة، 

بمنطقة ذات أ�شطة 

تجار�ة وخدماتية  مختلفة 

 شارع يطل مبشرة ع��

  شقة 

، الطابق  A 1-3عدد

 املركب التجاري ،�ول 

 والسك�ي "در�م سن��"

  تو�س98576

 الرسم �م
 غير مفرز

 IX 3در�م 



دمحم ا�خامس - 

مجاور لن�ل "البيت وتو�س

 �بيض"

مف��ق شارع خ�� الدين 

باشا وشارع دمحم ا�خامس - 

 تو�س 

 حوا�� 

 2 م44
S+0 

بإقامة سكنية، بمنطقة 

ذات أ�شطة سياحية 

 مختلفة

، الطابق 2103 عدد

 املركب املعماري ،�ول 

 والتجاري "ديار ا�حدائق"

 القنطاوي - سوسة

32764  

 سوسة 

 الرسم �م

 

 القنطاوي 

03 
X 

 

 "عقار�ةأو مباشرة باملقر �جتما�� لشركةwww.gammarth-immobiliere.tnيمكن �طالع ع�� �مثلة املوقعّية للعقار ع�� الرابط 

  أو بمكت��ا بمدينة سوسة. قمرت"

  ال�ي تحول دون نقل امللكية.موضوع طلب العرو�خالية من الّرهون أو التحّمالتيتّم التفو�ت �� العقارات 

روط الّنموذ�� و�نص إعالن طلب العروض.
ّ

 وتخضع إجراءات التفو�ت ا�جارّ�ة لألح�ام والبنود الواردة بكراس الش

ق البيع بالعقارات والبناءات واملنقوالت والتجه��ات ع�� ا�حالة ال�ي �� عل��ا كما تقع معاين��ا من قبل املشارك�ن
ّ
 ومستشار��م وتحت يتعل

 مسؤولي��م.

و�د�� املهتم�ن بطلب العروض إ�� ر�ط الصلة با�جهات �دارّ�ة ا�حلّية واملصا�ح الفنّية ا�ختّصة، عند �قتضاء وقبل املشاركة، إ�� 

  والفّنية.ومن وضعي��ا القانونّيةمز�د الّتثبت من صبغة املمتل�ات موضوع الّتفو�ت 

 املوضوعة العقارات طلب العروض ا�حا�� ز�ارة ومعاينة  قسط أو أك�� منيمكن ل�ل �خص طبي�� أو معنوي يرغب �� املشاركة ��

وعد عن طر�ق طلب  و�تّم تحديد الم.2021 جو�لية14 جوان إ�� 21منللبيع. وتجرى الز�ارات بمواعيد مسبقة طيلة الف��ة املمتدة 

يقّدم إ�� "عقار�ة قمرت" طبقا للشروط ا�حددة بكراس الشروطو�عد �ح��ا مقابل خالص مبلغ غ�� قابل لالس��جاع قدره مائةدينار 

م إ�� القسم املا�� للشركةأو بفرعها ال�ائن قبالة مف��ق سهلول سوسةخالل التوقيت �داري . اد) نقد100(
ّ
 أو بواسطة صك �سل

ترسل العروض �� ظروف مغلقة ومختومة عن طر�ق ال��يد مضمون الوصول أو ال��يد السريع أو تودع مباشرة مقابل وصل �� �ستالم 

لدىمكتب الضبط لشركة عقار�ة قمرت. و�حمل الظرف ا�خار�� وجو�ا التنصيصات التالية: 

املرسل إليه: شركة "عقار�ة قمرت" 

 تو�س 1053العنوان: ن�ج بح��ة أنا��ي – ممر بح��ة املالوي عمارة الكرامة القابضة ضفاف البح��ة 

 2120 لسنة05املوضوع: املشاركة �� طلب العروض عدد 

" ال يفتح من قبل مصا�ح مكتب الضبط" 

بة من "َأ" إ��"ح" واملنصوص عل��ا بالفصل من يت�وّن ملف العرض املضّمن بالظرف ا�خار��
ّ
 8جميع الوثائق �دار�ة واملالية املرت

خمسون ألف دينار بمبلغاملتعلق بمحتوى العروضبما �� ذلك ضمان املشاركة طبقا ملقتضيات كراسات الشروط وا�حّدد جزافيا 

سبة 20.000 دينار (ألفون عشروIقسط بالنسبة للد)50.000(
ّ
 عشرة �ف ديناروIVا��  IIل�ل قسط من �قساطمن  د)بالن

سبة ل�ل قسط من �قساط من 10.000(
ّ
 .Xا��Vد)بالن

. ويعتمد ختم مكتب )00س11(ا�حادية عشر صباحا ع�� الّساعة 2021  جو�لية15ا�خميسحّدد آخر أجل لقبول العروض ليوم

الضبط لشركة عقار�ة قمرت كمرجع وحيد الثبات تار�خ وصول العروض. وتنعقد جلسة فتح العروض العلنية�� نفس اليومع�� 

باملقر �جتما�� للشركة بحضور عدل تنفيذ والعارض�ن أو من يمثلهم (م�حو��ن )30س11 (صباحاوالنصف ا�حادية عشر الساعة 

بإثبات هو�ة و�توكيل). 

 بداية من اليوم املوا�� للتار�خ �ق�ىى ا�حدد لقبول العروض. ) يوما180 (وثمانون مائة و�بقى املشار�ون ملزم�ن �عروضهم ملّدة 

ملز�د �رشادات ير�� �تصال باملص�حة التجار�ة للشركةأو بفرعها ا�جهوي ال�ائن قبالة مف��ق سهلول سوسة ع�� �رقام  

 . ع.ق  (216.98.910.000+  216.73.369.037+ ,216.71.960.100+)
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