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 إعالن بيع 

  2021 لسنة07طلب عروض عدد 
 

فو�ت �� عدد 
ّ
  عقارات08الت

بن و- أر�انةو�سليمان – نابل و�سيدي ثابت -تو�س و�رواد و���ج البكوش I�ائنة باملنطقة الشمالية الشرقية لضفاف البح��ة و�ضفاف البح��ة 

 و�القلعة الصغرى – سوسةعروس 

 (أقساط مستقلة)
 

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

  أرا��ي �ائنة باملنطقة الشمالية الشرقية لضفاف البح��ة و�ضفاف البح��ة 05عدد Iبن  -تو�س و�رواد و���ج البكوشو

 :عروس

�اتيب العمرانّية
ّ
 الّرسم العقاري  الوصف/املوقع املساحة  ال�

إسم 

 العقار

القس

 ط

 سكنية 

COS)(: 0,6 

 )CUF (  :5 

 (R+10) م��44�رتفاع :  

  2م   5125

 I2املقسم 

 من تقسيم الرسم العقاري 

 "إقامات املن��ه" تو�س، 139508

املنطقة الشمالية الشرقية 

لضفاف البح��ة،بالقرب من بنك 

الز�تونة واملنطقة السكنية 

 �حدائق قرطاج 

140466  

 تو�س

 ) 12(القطعة  

  الر�يع

 
I 

 سكن فردي مزدوج

UAa2 

  (R+2)م��ا12�رتفاع  

ومع إم�انّية برمجة عمليات جماعّية طبق 

�اتيب العمرانّية 
ّ
الشروط املضبوطة بال�

 للمنطقة

 �سبة إشغال �رض

)5,0( 

 )3ضارب البناء (

 (R+6) م��ا 25�رتفاع 

 2 م400 8

شارع البحر �بيض املتوسط، 

روادتطل مباشرة ع�� الشاطئ 

وع�� �عد دقائق من املنطقة 

السياحية بقمرت و�القرب من 

 املرفأ املا��

  أر�انة12756
 رواد

 الشاطئ

II 

 



سك�ى جما�� منفرد ومزدوج ذو كثافة عالية 

UAc1 

  : (COS) �سبة إشغاالألرض

 بالنسبة للسكن ا�جما�� املنفرد(5 .0)

 بالنسبة للسكن ا�جما�� املزدوج )0.6 و(

 CUF)ضارب البناء  (

  بالنسبة للسكن ا�جما�� املنفرد)3.5(

  بالنسبة للسكن ا�جما�� املزدوج (4)و

 �رتفاع 

 (R+8) م�� 30 

مع وجوب ا�حصول ع�� الرأي املسبق للمصا�ح 

 ا�ختصة لديوان الط��ان املد�ي واملطارات

 2 م000 5

 شارع دمحم البوعز�زي 

Route X 

 ون�ج العطار�ن

 برج الب�وش أر�انة

بالقرب من مطار تو�س قرطاج 

الدو�� وقبالة املركز العمرا�ي 

 الشما��

 III ر�حانة  أر�انة27296

تقسيم املنطقة الشمالية الغر�ية لضفاف بح��ة 

 تو�س-  تقسيم "ا�خليج"

 05.06.00مقسم عدد 

  "Bتقسيم " 

Secteur NL-  Sous Secteur NL2 

 منطقة خضراء مجهزة خاصة 

 ومفتوحة للعموم

ذات كثافة بناء ضعيفة ومخصصة لنشاطات 

 ترف��ية 

  م4,5العلو �ق��ى: 

 ضارب �ستغالل و�ستعمال العقاري 

=0,1 (10% de la surface du lot)COS = CUF 

 2 م 634 2

ل مباشرة علىالبح��ة، و�قتح 
ّ
يط

ع�� ن�ج بح��ة لوخ �س وضفاف 

 بح��ة والك أواي،

  ،Iضفاف البح��ة 

 مجاور لفضاءات ترف��ية 

وتجار�ة وسكنية وم�اتب 

و�القرب من مأوى للسيارات ع�� 

�عد دقائق من تو�س العاصمة 

2وضفاف البح��ة   

 

 

 

  تو�س147930

 

 

 IV الورد

 أو)CUF= (2) وCOS= 0,4 سكن جما�� منفرد (منطقة

 UAc2متواصل : 

)COS=0,5و CUF= (2,5)( 

 (R+4)أمتار18 :�رتفاع-

  مع إم�انية ال��خيص �شروط �� عملية جماعية  

3 028,667

  2 م

ع�� 

  الشياع

أرض بيضاءع�� شارع ا�جمهور�ة 

 ع�� املدينة ا�جديدة بن عروس

�عد دقائق من املركب التجاري 

واملدينة Azur Cityأزور سي�ي

 الر�اضية برادس 

23423    

  بن عروس

 ) 2م (9086

 V  �زدهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أر�انة�سيدي ثابت وو�القلعة الصغرى – سوسة  عقار فال�� �ائنبسليمان – نابل03عدد - : 



 املكونات

املساحة 

الصبغ/املستغلة

 ة

املساحة حسب 

شهادة 

امللكيةموضوع 

 التفو�ت

 القسط إسم العقار الّرسم العقاري  الوصف/املوقع

 تحتوي ع��:

 البناءات

 - مسكن فخم ومسبح

- و مسكن ثانوي ل�حارس 

واسطبل و فضاءات تقنية  

تتطلب جميعها �صالح 

 وال��ميم

 - ب�� سطحية

وغراسات تتكون أساسا 

 من  أ�جار القوارص

- أ�جار مثمرة من فصائل 

 مختلفة

- و مقسم من أرض بيضاء 

 صا�ح لزراعة ا�خضروات

 2 م41068

  هكتار)4,10(

 ع�� الشياع

 2م 42708,333

  هكتار)4,27(

 ع�� الشياع

أرض فالحية مسيجة 

 مكونة من �ستان 

 ومشمولة

بمنطقة سقو�ة 

عمومية ومجهزة 

 �شكة رّي 

ومرتبط بالشبكة 

العمومية لتوزيع املاء 

الصا�ح للشرب و 

الشبكة العمومية 

التيار الكهر�ائي وتفتح 

ع�� الطر�ق الرئيسية 

سليمان- قر�ص و ع�� 

�عد دقائق من شاطئ 

 "املريسة"

 

  نابل588654

(القطعت�ن 

 )4و3

 2 م63250

 البستان

 

VI 

- 

 فالحّية

بالقرب من 

�سيج عمرا�ي 

 سك�ي

 336 64 2م

 ع�� الشياع من

 2 م865 91

بالقلعة أرض فالحية

الصغرى سوسة، ع�� 

الطر�ق املؤدية إ�� 

 سهلول 

ع�� �عد دقائق من 

املستشفى ا�جام��  

من الطر�ق �سهلول و

 السيارة

 VII الشامية  سوسة28012

- 

 فالحّية

بالقرب من 

�سيج عمرا�ي 

 سك�ي

 ع�� 2 م40000

  الشياع

أرض فالحية مهيأ 

محاذية للمنطقة 

 �سيديالصناعية

  ثابت

  انة أري 33459

  2 م143710
 VIII سر�ن

 

 "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 يقّدم  و�تّم تحديد الم.2021 سبتم��01 اوت إ��09منللبيع. وتجرى الز�ارات بمواعيد مسبقة طيلة الف��ة املمتدة 

د) 100إ�� "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 . انقد
ّ
 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 لسنة07املوضوع: 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

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

سبة 60.000 دينار (ألفستون وIقسط للبالنسبةد)80.000(
ّ
وثالثون ألف دينار IVا��IIل�ل قسط من �قساط من  د)بالن

سبة ل�ل قسط من �قساط مند) 30.000(
ّ
 .VIIIا��Vبالن

.ويعتمد ختم مكتب الضبط )00س15(الثالثة�عد الزوالع�� الّساعة  2021 سبتم��02ا�خميسحّدد آخر أجل لقبول العروض ليوم

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

باملقر �جتما�� للشركة بحضور عدل تنفيذ والعارض�ن أو من يمثلهم (م�حو��ن بإثبات هو�ة )30س15(�عد الزوال والنصف الثالثة

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+)


	إعلان بيع
	طلب عروض عدد 07 لسنة2021
	ترسل العروض في ظروف مغلقة ومختومة عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو تودع مباشرة مقابل وصل في الاستلام لدىمكتب الضبط لشركة عقارية قمرت. ويحمل الظرف الخارجي وجوبا التنصيصات التالية:

