
 

 

 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 

 + 616 11 060 100الهاتف:

  216+11 066 110الفاكس: + 616 09 010 000الجوال: الهاتف
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 إعالن بيع 

 6010 لسنة 17طلب عروض عدد 
 

فويت في عدد 
ّ
 عقارات 08الت

 سوسة وبحمام-سوسة  تونس وبالحمامات وبالقنطاوي  –كائنة حدائق قرطاج 

 (مستقلة أقساط) 
 

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

 :(مستقلة أقساط) عقار (09) عدد
  

 ( 01عدد)  تونس -بحدائق قرطاج  فيال  (01)وعدد  سوسة - بالقنطاوي إقامة: 

 القسط اإلقامة الّرسم العقاري   املوقع املكونات مساحة العقار املساحة املغطاة

 6م0 161 6م 6 000

مساحتها  فيال رئيسية

  2م 1 383املغطاة 

أجنحة صغيرة  09و 

Bungalow 

 وفضاء مهّيء

 مسّوغةقاعة شاي و

 

املنطقة السياحية 

سوسة القنطاوي 

على زاوية شارع 

النخيل ونهج سيدي 

القنطاوي بجانب 

نزل "فينش ي أركو 

بالينو" وحذو ميناء 

 االقنطاوي و"أكو 

 باالص"

 سوسة 110610

 سوسة 111909

 سوسة 169910

 سوسة 61600

 سوسة 69001

 سوسة 96160

 سوسة 60110

 I فلوراليس

 6م592

 + 

طابق تحت 

 أرض ي 

 6م 610

 حوالي 

 6م 1 010 

 بصدد إتمام+1R فيال

 البناء

 طابق تحت أرض ي مع 

 ( 2م 800حديقة )حوالي و 

 (2م 33) ومسبح 

في زاوية نهج سترابون  

ونهج روسبينا 

 بحدائق قرطاج،

بمنطقة سكنية 

 هادئة وراقية

من  661القطعة 

الرسمين 

العقاريين 

تونس  61091

 تونس  61111و

 II عليسة

 

 ( 01عدد)  تونس - بحدائق قرطاجمقسم: 

العقاري  الّرسم إسم الّرسم القسط  الّصبغة املساحة املوقع 

III  610تانيت 

من  610القطعة 

العقاريين  الرسمين

تونس  61091

 تونس 61111و

في زاوية نهج بقماليون  ونهج 

 روسبينا بحدائق قرطاج،

 بمنطقة سكنية هادئة وراقية

 حوالي

 6م 660 

 منفردسكني فردي 

 (0,33نسبة إشغال األرض )

 (1) ضارب البناء

  (R+2)رامتأ12االرتفاع 

 مع طابق تحت أرض ي
 

 

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%A1/234-l-l
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%A1/200-2-17
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%A1/207-219


 ( 01عدد )السياحية بسوسة بالحمامات وباملنطقة شقق:   

 القسط الشقة الّرسم العقاري  العنوان الوصف الصنف املساحة املغطاة

 حوالي

 6م 193
S+2 

بإقامة سكنية راقية 

 بالحمامات

 على الطريق السياحية

وتطل مباشرة على شاطئ 

 خليج الحمامات 

تتكون من طابق أرض ي 

طوابق  00تجاري ومن عدد 

 بالقربعلوية سكنية وتقع 

 رباط القصبةمن 

 )املدينة العتيقة(

 ، 02شقة عدد 

األرض ي، الطابق 

 A العمارة

إقامة عروس البحر 

 الحمامات

نابل/  611610

 نابل 606116

عروس 

البحر 

10 

IV 

 6م110

األجزاء  إضافة إلى

 املشاعة واملشتركة

S+2 

ة باملنطقإقامة سكنية راقية 

 السياحية بسوسة

تتكون من طابق أرض ي 

طوابق  00تجاري ومن عدد 

 علوية سكنية

 جانفي  10شارعي  تفتح على

 سوسة -وطه حسين

قبالة نزل "نادي مرحبا" وعلى 

 بعد دقائق من الشاطئ

 ،113الشقة عدد 

 ،األول الطابق 

 E عمارة

  " سليم سنتر"إقامة 

 سوسة

 سوسة 111066
سليم 

111 
V 

 

 6م06

إضافة إلى األجزاء 

 واملشتركة املشاعة

 

S+2 

 ،110الشقة عدد 

 ،األول الطابق 

 E عمارة

  " سليم سنتر"إقامة 

 سوسة

 سوسة 111060
سليم 

111 
VI 

 6م10

إضافة إلى األجزاء 

 واملشتركة املشاعة
 

S+2 

 ،313الشقة عدد 

 ،الثالثالطابق 

 E عمارة

  " سليم سنتر"إقامة 

 سوسة

 سوسة 111019
سليم 

110 
VII 

 

  ( بحمام سوسةمستودع  01)عدد : 

موضوع  ساحةامل

 التفويت
 العنوان  الوصف

الّرسم 

 العقاري 
 القسط العقار

 مستودع بالطابق االرض ي 6م  26حوالي
 حمام سوسة –نهج سيدي سالم 

 دقيقة من املنطقة السياحية 15وعلى بعد 
 VIII سالم غير مسجل

 

 

"عقارية أو مباشرة باملقر االجتماعي لشركةwww.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 و 
ّ
 إعالن طلب العروض.تخضع إجراءات التفويت الجارّية لألحكام والبنود الواردة بكراس 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%A1/486-19-3
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%A1/486-19-3
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%A1/486-19-3
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%A1/633-113
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%A1/633-113
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%A1/634-114
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%A1/634-114
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%A1/635-315
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%A1/635-315
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%A1/636-1-25


ق البيع 
ّ
مستشاريهم وتحت و  كما تقع معاينتها من قبل املشاركينوالبناءات واملنقوالت والتجهيزات على الحالة التي هي عليها  بالعقاراتيتعل

 مسؤوليتهم.

اركة، إلى مزيد ند االقتضاء وقبل املشويدعى املهتّمون بطلب العروض إلى ربط الصلة بالجهات اإلدارّية املحلّية واملصالح الفنّية املختّصة، ع

 والفّنية. وضعيتها القانونّية ومنالّتثبت من صبغة املمتلكات موضوع الّتفويت 

املوضوعة للبيع.  العقاراتطلب العروض الحالي زيارة ومعاينة  من أكثرقسط أو  يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في املشاركة في

وعد عن طريق طلب يقّدم إلى تحديد امل . ويتّم 0601 سبتمبر 16 إلىجويلية  60  مناملمتدة وتجرى الزيارات بمواعيد مسبقة طيلة الفترة 

 د(100دينار ) مائةوبعد سحبها مقابل خالص مبلغ غير قابل لالسترجاع قدره  "عقارية قمرت" طبقا للشروط املحددة بكراس الشروط

م إلى القسم املالي للشركة انقد
ّ
 خالل التوقيت اإلداري. أو بفرعها الكائن قبالة مفترق سهلول سوسة أو بواسطة صك يسل

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

 مرت. ويحمل الظرف الخارجي وجوبا التنصيصات التالية:مكتب الضبط لشركة عقارية ق لدى

 املرسل إليه: شركة "عقارية قمرت"

 تونس 1001ممر بحيرة املالوي عمارة الكرامة القابضة ضفاف البحيرة  –العنوان: نهج بحيرة أناس ي 

  2019  لسنة 11املوضوع: املشاركة في طلب العروض عدد 

 الضبط"" ال يفتح من قبل مصالح مكتب 

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

نار خمسون ألف دي بمبلغد جزافيا بما في كذلك ضمان املشاركة طبقا ملقتضيات كراسات الشروط واملحّد  املتعلق بمحتوى العروض

سبة د( 000000)
ّ
سبة  (د 600000) دينار لفأ وعشرون I للقسط بالن

ّ
 لكل بالنسبة د( 100000)دينار آالف عشرةو  II للقسطبالن

 VIII 0 قسطلل ةبالنسب د(00000) آالف دينار وخمسة VIIإلي  III األقساط من قسط من 

مكتب الضبط  ويعتمد ختم(. 00س13) بعد الزوال الثالثةعلى الّساعة  6010 سبتمبر 17 الثالثاء  ليومحّدد آخر أجل لقبول العروض 

 الثالثةعلى الساعة  في نفس اليوم لشركة عقارية قمرت كمرجع وحيد الثبات تاريخ وصول العروض. وتنعقد جلسة فتح العروض العلنية

بإثبات هوية  باملقر االجتماعي للشركة بحضور عدل تنفيذ والعارضين أو من يمثلهم )مصحوبين(30س13) 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+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سوسة –بالقنطاوي الكائنة" ف لوراليسإلق امة "مثال موقعي     
 35°53’13.91’’N  - 10°35’35.25’’E  

 

 

 

 

 ميناء القنطاوي

Port El Kantaoui 

 أكوا بالص
Aqua Palace 



الكائنة بحدائق قرطاج"  عليسة "مثال موقعي لفيال    
36°51'26.40"N,  10°18'29.83"E 

 

 

 

 

 

 

 

قرطاج الدولية  مدرسة  

Ecole Internationale 
de Carthage 

 



الكائن بحدائق قرطاج  "  912تانيت   " للمقسممثال موقعي    
36°51'26.40"N,  10°18'29.83"E 

 

 

 

 

 

 

 

قرطاج الدولية  مدرسة  

Ecole Internationale 
de Carthage 

 



 الحماماتالكائنة ب " 12عروس البحر  " مثال موقعي للشقة
36°23'49.69"N, 10°37'24.53"E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سوسة -بخزامة  الكائنة   " 113سليم   "و "111سليم   "و " 111سليم   " ققمثال موقعي للش
 35°50'43.65"N-  10°37'12.51"E 

 

 

 

 

 



" سوسة -بحمام سوسة  الكائن    " سالم    للمستودعمثال موقعي   

35°51'46.50"N-  10°35'28.17"E 

 

 

 

 

 


