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 إعالن بيع 

  2019لسنة 13طلب عروض عدد 

 "حي امليناء القديم" مشروع  – بحلق الوادي" النسيمفي أرض " التفويت

 أرض صالحة للتقسيم والبناء 
 

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

 : (وحيد قسط)أرض  10عدد 

 مبرمجة ملشروع تهيئة وتقسيمبيضاء أرض  الوصف العام :

 ( 119تونس )القطعة  141946 الّرسم العقاري :

  I النسيم :القسط

 هك 4 ة :املساحة الجمليّ 

 6م  000 40

 0511جوان  0شارع  الطريق الّسريعة،من مدخل مدينة حلق الوادي  املوقع :

 مشروع "حي امليناء القديم" 

ة الحديدّية قبالة 
ّ
  TGM املحطة البحرية حلق الوادي والسك

 : ابحيرة تونس، يحّدهم من  111وعلى بعد  

 "UAc 6: تقسيم املنطقة املبرمجة "حي امليناء القديم شماال

ة الحديدّية : وشرقا
ّ
   TGMالسك

 » Porsch «وقاعات العرض لسيارات بورش  »« Volkswagenأرض بيضاء و "الّنقل   : غرباو 

 ثم املحطة البحرية حلق الوادي 0511جوان  0شارع   : وجنوبا

 أهّم الخصائص

 العمرانّية:

 الّصبغة :

 

على النشاط التجاري و  اعمارات سكنية جماعية مع امكانية احتوائه

 UAc6  مكاتب

 و تكون موزعة:

UAc1 (20%) UAc2 (30%) UAc3 (30%) UAc4(20%) 

COS 0,6 

CUF 2,2 1 3,8 0 

 20 m (R+4) 28 m (R+6) 36 m (R+8) 44 m (R+10)  (H) علو

 (PS3)مأوى ذو طوابق خاص الّصبغة :

COS 0,9 

CUF 6 

 36 m (R+8) (H) علو

 (Uva2) طرقات و مساحات خضراء

م للمنطقة 
ّ
ص املنظ

ّ
الن

 ولصبغة العقار :
ق 6010ـدد لسنـة 1966األمر الحكومي عـ 

ّ
"باملصادقة على املراجعة الجزئّية ملثال التهيئة  املتعل

رقية لبحيرة تونس ببلدية حلق الوادي
ّ
مالية الش

ّ
 الّتفصيلي للمنطقة الش

https://gammarth-immobiliere.tn/biens-confisques/ar/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%A1/547-6-11
https://gammarth-immobiliere.tn/biens-confisques/ar/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%A1/547-6-11


 

"عقارية لشركةأو مباشرة باملقر االجتماعي www.gammarth-immobiliere.tnيمكن اإلطالع على األمثلة املوقعّية للعقار على الرابط 

 أو بمكتبها بمدينة سوسة. قمرت"

 .التهون أو التحّم خالية من الرّ  موضوع طلب العروضالعقارات  التفويت في يتّم 

روط الّنموذجي وبنص إعالن طلب العروض.تخضع إجراءات التفويت الجارّية و 
ّ
 لألحكام والبنود الواردة بكراس الش

ق البيع 
ّ
ت كما تقع معاينتها من قبل املشاركين ومستشاريهم وتحالبناءات واملنقوالت والتجهيزات على الحالة التي هي عليها و  باألراض ييتعل

 مسؤوليتهم.

الّتثبت من  زيدمللة بالجهات اإلدارّية املحلّية واملصالح الفنّية املختّصة ربط الصّ  إلى االقتضاءمدعوون عند املهتّمون بطلب العروض 

 املشاركة. قبلضعيتها و و  العقاراتصبغة 

 زيارة ومعاينة العقار املوضوع للبيع طبقا للشروطالحالي في املشاركة في طلب العروض  شخص طبيعي أو معنوي يرغبكل يمكن ل

م  د( 600دينار ) تيمائ قدره لالسترجاعمبلغ غير قابل  املحّددة بكراس الشروط وبعد سحبها مقابل خالص
ّ
نقدا أو بواسطة صك يسل

 أو بفرع الشركة الكائن قبالة مفترق سهلول سوسة خالل التوقيت اإلداري. إلى القسم املالي للشركة

مون الوصول أو البريد السريع أو تودع مباشرة مقابل وصل في االستالم ضمعن طريق البريد ترسل العروض في ظروف مغلقة ومختومة 

 :ويحمل الظرف الخارجي وجوبا التنصيصات التاليةمكتب الضبط لشركة عقارية قمرت.  لدى

 "عقارية قمرت"املرسل إليه: شركة 

 تونس 0111القابضة ضفاف البحيرة ممر بحيرة املالوي عمارة الكرامة  –العنوان: نهج بحيرة أناس ي 

  2019 لسنة 13طلب العروض عدد  املوضوع: املشاركة في

 مكتب الضبط" مصالح " ال يفتح من قبل

  من العرض املضّمن بالظرف الخارجييتكوّن ملف 
ّ
 8الفصل واملنصوص عليها بمن "َأ" إلى"ح" بة جميع الوثائق اإلدارية واملالية املرت

دينار  ثالث مائة ألفبمبلغ د جزافيا الشروط واملحّد  اتكذلك ضمان املشاركة طبقا ملقتضيات كراسبما في  بمحتوى العروض املتعلق

 ."I"النسيم  الوحيد للقسط بالنسبة د( 000 300)

الضبط  ويعتمد ختم مكتب .(11س01) بعد الزوال الثالثةعلى الّساعة  6010 جوان  27الخميس يوم لد آخر أجل لقبول العروض حّد 

 الثالثةعلى الساعة  في نفس اليومالعلنية فتح العروض تنعقد جلسةو لشركة عقارية قمرت كمرجع وحيد الثبات تاريخ وصول العروض. 

باملقر االجتماعي للشركة بحضور عدل تنفيذ والعارضين أو من يمثلهم )مصحوبين بإثبات هوية (11س01) بعد الزوالوالنصف 

 وبتوكيل(.

 األقص ى املحدد لقبول العروض. بداية من اليوم املوالي للتاريخ ( يوما190) وثمانون مائة ة ويبقى املشاركون ملزمين بعروضهم ملّد 

 ملزيد اإلرشادات يرجى اإلتصال باملصلحة التجارية للشركةأو بفرعها الجهوي الكائن قبالة مفترق سهلول سوسة على األرقام 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

بحلق الوادي  الكائنة النسيملقطعة األرض  مثال موقعي    
36°49'4.79"N, 10°17'55.14"E 

 

   
 


