
1 
 

 

 

 شركة عقارية قمرت

دينار 1 000 000شركة خفّية اإلسم رأس مالها   

 مقّرها االجتماعي: عمارة الكرامة القابضة بحيرة أناس ي

تونس 1001ممّر بحيرة املالوي ضفاف البحيرة   

425194L/P/M/000 :املعّرف الجبائي 

+216  الهاتف: - 000 910 98 216+ / 218 962  11 

+216 71 962 175 الفاكس:   

www.gammarth-immobiliere.tn 
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 بيع إعالن 

  6012لسنة  12عدد  طلب عروض

 لحسابرضائيا  تفويتلل اإلعالن عن طلب عروضخاضعة ألحكام القانون التونس ي، على ملك الّدولة شركة "، قمرت عقارية"شركة تعتزم 

  ة(.لأقساط مستق 40( شقق باملنستير و سوسة ) 40مقاسم بسوسة و ثالث ) (40عدد أربعة )  فيها وبتوكيل منالدولة 
 

العلو 

 األقص ى

نسبة 

شغالاإل   

COS 

ضارب 

البناء 

CUF 

 املساحة 
 اإلستعمال

 العمراني
 املوقع

الّرسم 

 العقاري 
 القسط املقسم

 أمتار 8

R+1 
 2م 093 7¸0 4¸0

 سكن فردي

 مالصق
 تقسيم الوكالة العقارية للسكنى

(AFH) 

قبالة شاطئ  سوسة ،"1هرقلة "

 هرقلة 

123124 

 وسةس
 I 440لة ڤهر 

 أمتار 8

R+1 
 2م 092 7¸0 4¸0

 سكن فردي

 مالصق

123121 

 سوسة
 II 441لة ڤهر 

 متر11

R+2 
 2م 504 1 4,03

 سكن فردي

 منعزل 
  تقسيم الوكالة العقارية للسكنى

(AFH)   ج" "سهلول 

قبالة الوكالة  حمام سوسة

 الفنية للنقل البري 

134940 

 سوسة
 III 40سهلول   

 متر11

R+2 
 2م  504 1 4,03

 سكن فردي

 منعزل 

134942 

 سوسة
 IV 46سهلول   

 

 الشقة القسط
الّرسم 

 العقاري 
 النوع املوقع العنوان

املساحة 

 املغطاة

V فرح 

114794  

 سوسة

إقامة  -السابع  الطابق 20الشقة 

سهلول  ،شارع ياسر عرفات،فرح 

، 1سهلول ،  شارع ياسر عرفات سوسة. - 1

 سوسة بالقرب من مستشفى سهلول 

S+2 1222م 

114757 

 سوسة

  41 عدد

 ألرض ياالطابق تحت ب 
 2م 11 وى أم

VI 
 املندرة

 100  

32322 

 املنستير

، إقامة  Eعمارة  -00الشقة 

الطابق األول، شارع   املندرة

  -فرحات حشاد، الساحلين 

 املنستير.
 -شارع فرحات حشاد، الساحلين 

 13على الطريق السياحية و على بعد 

 دقيقة من املطار الدولي املنستير  

S+3 1042م 

VII 
 املندرة

 103  

52523  

 املنستير

، إقامة  Eعمارة  -00الشقة 

الطابق األول، شارع   املندرة

  -فرحات حشاد، الساحلين 

 املنستير.

S+3 1042م 
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"عقارية  أو مباشرة باملقر االجتماعي لشركة www.gammarth-immobiliere.tn الرابطيمكن اإلطالع على األمثلة املوقعّية للعقار على 

 قمرت".
 

مدرجة ضمن ملك الدولة  ترجع بامللكية إلى الّدولة التونسية وهي و كل العقارات موضوع طلب العروض خالية من الرهون أو التحمالت

 . 2411لسنة  10الخاص. هذه امللكية التي إكتسبتها الدولة بمقتض ى قرارات املصادرة تطبيقا للمرسوم عدد 

روط العمرانّية املّنظمة للتقسيم. IV و  III و  IIو  Iاملقاسم موضوع االقساط عدد
ّ
راتيب والش

ّ
 مهيئة و تخضع إلى الت

 سوسة.  مستشفى سهلول راقية و محروسة و هادئة بالقرب من في إقامة سكنية  تقع Vالشقة موضوع القسط 

دقيقة من املطار الدولي  13على الطريق السياحية و على بعد  بإقامة راقية ومحروسة وهادئة انتقع VIIو  VI ينموضوع القسط تانالشق

 .املنستير 

 يتعلق البيع بمختلف األشغال على الحالة التي هي عليها وكما تقع معاينتها من قبل املشاركين ومستشاريهم وتحت مسؤوليتهم. 

و قانوني مصدره الغير وتكونان أعقارية قمرت والدولة التونسية للمشتري استحقاق املبيع وتمنعان عنه كل شغب مادي تضمن 

 .اليهمتضامنتان معه قضائيا في حال نشوب نزاع الحق بسبب انتقال امللكية 

الزيارات  وتجرى . األقساط املوضوعة للبيعومعاينة زيارة الحالي في املشاركة في طلب العروض  شخص طبيعي أو معنوي يرغبكل يمكن ل

ويتّم تحديد املوعد عن طريق طلب يقّدم إلى "عقارية قمرت" طبقا . 2412 جوان 27إلى  ماي 02 طيلة الفترة املمتدة من ةد مسبقيعامو ب

د( نقدا أو بواسطة صك  144دينار ) مائةقدره  سترجاعلال للشروط املحددة بكراس الشروط وبعد سحبها مقابل خالص مبلغ غير قابل 

م إلى القسم املالي للشركة
ّ
 خالل التوقيت اإلداري. سوسة سهلول  مفترق  قبالة الكائن هابفرع أو يسل

مون الوصول أو البريد ضمعن طريق البريد ترسل العروض في ظروف مغلقة ومختومة يمكن املشاركة حسب االختيار في قسط أو أكثر و 

وجوبا التنصيصات ويحمل الظرف الخارجي مكتب الضبط لشركة عقارية قمرت.  لدى وصل في االستالمتودع مباشرة مقابل السريع أو 

 :التالية

 "عقارية قمرت": شركة  املرسل إليه

 تونس 1430ممر بحيرة املالوي عمارة الكرامة القابضة ضفاف البحيرة  –: نهج بحيرة أناس ي  العنوان

 2412 لسنة 12طلب العروض عدد  املوضوع: املشاركة في

 مكتب الضبط" مصالح " ال يفتح من قبل

 يتكوّن ملف العرض املضّمن بالظرف الخارجي 
ّ
 املتعلق 8الفصل واملنصوص عليها ب" ح" إلى"أمن "  بة جميع الوثائق اإلدارية واملالية املرت

د(  10000)أالف دينار سبعة  ذلك ضمان املشاركة طبقا ملقتضيات كراس الشروط واملحدد جزافيا بمبلغبما في  بمحتوى العروض

 VII0و  VIو  V عدد قساطلألبالنسبة ( د 60000) دينار لفيأو   IVو   IIIو  II و Iعدد  لألقساطبالنسبة 

ويعتمد ختم مكتب الضبط (44س11)الحادية عشر صباحا على الساعة  2412 جوان 28 الثالثاءيوم لد آخر أجل لقبول العروض حّد 

الحادية  على الساعة في نفس اليوم العلنية فتح العروض جلسةتنعقد و لشركة عقارية قمرت كمرجع وحيد الثبات تاريخ وصول العروض. 

( باملقر االجتماعي للشركة بحضور عدل تنفيذ والعارضين أو من يمثلهم )مصحوبين بإثبات هوية 04س11) عشر والنصف صباحا

 وبتوكيل(.

 للتاريخ األقص ى املحدد لقبول العروض. ( يوما بداية من اليوم املوالي124) عشرونو ويبقى املشاركون ملزمين بعروضهم ملدة مائة 

 :على األرقام  سوسة سهلول  مفترق  قبالة الكائن الجهوي  بفرعها أو ملزيد اإلرشادات يرجى اإلتصال باملصلحة التجارية للشركة

  ع.ق   . (01.922.218أو  00.029.400أو  98.914.444)
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