
 

 

 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   
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 إعالن بيع 

  6010 لسنة 19طلب عروض عدد 
 

فويت في 
ّ
بنزرت-بأوتيك كائنة  عقاراتالت  

 (نمستقال  نقسطا) 
 

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

 :(نمستقال  قسطان) بنزرت – كائنة بأوتيك اتعقار 
  

 بنزرت - بأوتيك إقامة: 
 

املساحة 

 املغطاة
 املوقع املكونات مساحة العقار

/ الّرسم العقاري 

 القطع
 القسط العقار

 6م 3  615

 حوالي

 هك 16 

 

 )6م 161 772 (

 عقار  مسيج 

  يتكون من :

 رئيسية إقامة -

املغطاة  مساحتها

 6م 1    448حوالي

 سطبل إ -

 املغطاة حوالي مساحته

 6م 019

 مساكن ثانوية  06عدد  -

ة ) مرحلغير مكتملة البناء 

 األشغال النهائية(

املساحة املغطاة 

 6م 1  047حوالي

 مبنى للحراسة 06عدد  -

 ومحالت تقنية 

املساحة املغطاة حوالي 

 6م 196

 

على أعلى تالل وهضاب  

أوتيك ووسط موقع 

 طبيعي وفالحي متميز ، 

يطل على البحيرات 

الجبلية واألراض ي 

 الفالحية املجاورة 

يتم الولوج إليه من 

 الطريق السريعة 

 بنزرت –تونس 

عبر طريق مهيئة ومعبدة 

كلم( و بالقرب  4) حوالي 

من املدن الشاطئية 

رفراف وغار امللح ومتلين 

 وبنزرت 

كلم 03وعلى بعد حوالي   

 من تونس العاصمة

 بنزرت  11091

 القطع)

 (8و(1)44و5 

 إقامة

 دار البركة
I 

 بنزرت 10910

 )القطعتين

 ((1)40و  4 

 

 

 انظر البطاقة الفنية صلب كراس شروط طلب العروض.

 

 

 
 

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%A1/641-l-l-2
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%A1/641-l-l-2


 بنزرت -عقارات فالحية بأوتيك: 

العقاري  الّرسم العقار القسط  املكونات املوقع 
املساحة موضوع 

 التفويت

املساحة الجملية 

 موضوع التفويت

II السانية 

 بنزرت 11091

 (0)القطعة 

على أعلى تالل وهضاب 

أوتيك ووسط موقع 

يعي وفالحي متميز ، طب

يطل على البحيرات 

الجبلية و األراض ي 

الفالحية املجاورة و يتم 

الولوج إليه من الطريق 

بنزرت –السريعة تونس 

عبر طريق مهيئة ومعبدة 

كلم( وبالقرب  4)حوالي 

من املدن الشاطئية 

رفراف وغار امللح و متلين 

و بنزرت و على بعد حوالي  

كلم من تونس 03

 العاصمة

بمنطقة سقوية  أرض فالحية

 مشجرةخاصة 

 مجهزة بشبكة ري و 

 قطرة –قطرة 
 

تحتوي على أشجار مثمرة من  

 مختلف األصناف 

 شجرة( خاصة: 1960)حوالي 

 هك 6،0إجاص حوالي  -

 هك 10,90خوخ حوالي  -

 وزراعات كبرى 

هك  9هك منها  19,6قمح حوالي  -

 بعلية

 ومسالك فالحية

 6م 340 488

منها  هك 19)

 حوالي

هك  16,10

 مستغلة

 ومزروعة(

 حوالي

 هك 19

(097,5  380 

 (6م

 بنزرت  69909

 (4)القطعة 
 ممر فالحي مشترك

 6م  4109,5

 على الشياع

 4م  480 5من

 بنزرت  99611

 ( 83)القطعة 
 أرض فالحية بعلية غير مشجرة

 6م 38 500

 هك( 1,9)

 

 طلب العروض. انظر البطاقة الفنية صلب كراس شروط

 العقارات موضوع طلب العروض على ملك الدولة الخاص . -

 عرفت بناءات القسط األول ) خاصة اإلقامة الرئيسية و اإلسطبل( آثار التخريب.  -

األساس ببنزرت يتّم عن طريق شبكة مائية مشتركة مع باقي املستغالت التي تتصرف فيها شركة البركة ومتأتية  11091رّي العقار  -

 من بحيرات جبلّية مجاورة.
 

 

 

"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 إعالن طلب العروض.و 
ّ
 تخضع إجراءات التفويت الجارّية لألحكام والبنود الواردة بكراس الش

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

 مسؤوليتهم.

ى مزيد لويدعى املهتّمون بطلب العروض إلى ربط الصلة بالجهات اإلدارّية املحلّية واملصالح الفنّية املختّصة، عند االقتضاء وقبل املشاركة، إ

 والفّنية. وضعيتها القانونّية ومنالّتثبت من صبغة املمتلكات موضوع الّتفويت 

وضوعة للبيع. امل العقاراتطلب العروض الحالي زيارة ومعاينة  من أكثرسط أو ق يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في املشاركة في

  وعد عن طريق طلب يقّدم إلىتحديد امل ويتّم  6010 اكتوبر 01أوت إلى  00 مناملمتدة وتجرى الزيارات بمواعيد مسبقة طيلة الفترة 

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%A1/642-1-26


د(  600ينار )د تيمائ خالص مبلغ غير قابل لالسترجاع قدرهوبعد سحبها مقابل  طبقا للشروط املحددة بكراس الشروط "عقارية قمرت" 

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

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

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

 املرسل إليه: شركة "عقارية قمرت"

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

 6010 لسنة 19املوضوع: املشاركة في طلب العروض عدد 

 " ال يفتح من قبل مصالح مكتب الضبط"

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

 0000 0نار )دي ألف خمسون بمبلغ  د جزافياطبقا ملقتضيات كراسات الشروط واملحّد بما في كذلك ضمان املشاركة  بمحتوى العروض

 .IIعدد  للقسط بالنسبةدت(100.000دينار تونس ي )ألف مائة وبمبلغ  Iعدد  للقسط بالنسبة د(

مكتب الضبط  ختم ويعتمد.(33س15)بعد الزوال الثالثةالّساعة  على 6010اكتوبر 09الثالثاء  ليومحّدد آخر أجل لقبول العروض 

 الثالثةساعة على ال في نفس اليوم لشركة عقارية قمرت كمرجع وحيد الثبات تاريخ وصول العروض. وتنعقد جلسة فتح العروض العلنية

باملقر االجتماعي للشركة بحضور عدل تنفيذ والعارضين أو من يمثلهم )مصحوبين بإثبات هوية (03س15) بعد الزوالوالنصف 

 وبتوكيل(.

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

 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+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بنزرت –إلق امة "دار البركة " الكائنة بأوتيك  مثال موقعي     
  37° 4'48.85"N-   9°57'33.52"E 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



بنزرت -  بأوتيكالكائنة  "  السانية " للعق ارات الف الحيةمثال موقعي    
 E37° 4'52.08"N-  9°58'35.50" 

 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

 
 

 



بنزرت – بأوتيكللعق ارات الكائنة  عام  مثال موقعي    

 
 

 

 

 


