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 2020لسنة  04 عدددولي  طلب عروض

فويت لحساب الّدولة التونسّية 
ّ
 الت

 باملنطقة السياحية ياسمين الحمامات" كائنة 44 مارينا" مؤثثةإقامة  

 
 

 نابل. 090960موضوع الرسم العقاري عدد   44مارينا :   إسم العقار 

 :املوقع 

 (www.yasmine.com.tn) امليناء الترفيهي ملارينا ياسمين الحمامات -

 .مطار قرطاج الّدوليالعاصمة و  دقيقة من 40الحمامات و -دقيقة من مطار النفيضة 10على بعد  -

   : 6م 524 3املساحة الجملية لألرض 

  : 6م 3 353املساحة الجملية املغطاة 

  6م 669 2: لإلقامةمساحة الحديقة التابعة 

  لإلقامةاملداخل املؤدية: 

 لسكنية التابعة ملارينا الحماماتممر خاص عبر مسلك املترجلين للوحدة ا .1

 الكائن بالجزء الشمالي للمارينا ممر عبر الجسر املتحرك .2

 امليناء الترفيهيجسر العائم داخل ممر بحري عبر ال .3

  :0عدد الطوابق 

  :01عدد الفضاءات  

 ( 6م 660حمام بالطابق تحت األرض ي). 

  :( 6م 012)بمساحة  7عدد الشرفات املطلة على البحر. 

  مصعد 22عدد.  

 مجّهز بمضخة ملاء البحر لإلقامة مسبح مطل على البحر بالطابق الثاني. 

  د كهرباء بحديقة اإلقامة  22عدد ،تكييف مركزي ، تدفئة مركزية
ّ
 .فضاء غسيل مجهز بالطابق تحت األرضو مول

 مباشرة لدى عقارّية قمرت. سترشاداإل أو  www.gammarth-immobiliere.tnيمكن اإلطالع على األمثلة املوقعّية على 

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%A1/104-44
http://www.yasmine.com.tn/


 التي تحول دون نقل امللكية. التهون أو التحّم خالية من الرّ  موضوع طلب العروضيتّم التفويت في العقارات 

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

ق البيع بالعقارات والبناءات واملنقوالت والتجهيزات على الحالة التي هي عليها كما تقع معاينتها من قبل املشا
ّ
 كينر يتعل

 ومستشاريهم وتحت مسؤوليتهم.

ويدعى املهتّمون بطلب العروض إلى ربط الصلة بالجهات اإلدارّية املحلّية واملصالح الفنّية املختّصة، عند االقتضاء وقبل 

 والفّنية. وضعيتها القانونّية ومناملشاركة، إلى مزيد الّتثبت من صبغة املمتلكات موضوع الّتفويت 

فويت في 
ّ
 قامة اإليتّم الت

ّ
 ثة.مؤث

لبيع. ل ةاملوضوع العقاراتومعاينة زيارة الحالي العروض في املشاركة في طلب  شخص طبيعي أو معنوي يرغبكل ل يمكن

عن طريق  ويتّم تحديد املوعد .2222 وتأ 17إلى  جوان 29املمتدة من تكون الزيارات منظمة بموعد مسبق طيلة الفترة و 

 سترجاعإل لغير قابل  مبلغ خالصمقابل  هابعد سحبو  بكراس الشروط طبقا للشروط املحددة "عقارية قمرتطلب يقّدم إلى "

م إلى القسم املالي للشركة (د 600دينار ) مائتيقدره 
ّ
 سهلول  مفترق  قبالة الكائن الشركة بفرع أو نقدا أو بواسطة صك يسل

 خالل التوقيت اإلداري.  سوسة

مون الوصول أو البريد السريع أو تودع مباشرة مقابل عن طريق البريد املضترسل العروض في ظروف مغلقة ومختومة و 

 :ويكتب على الظرف الخارجي لشركة عقارية قمرت.  املركزي  مكتب الضبطوصل في االستالم في 

 "عقارية قمرت": شركة  املرسل إليه

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

 2020لسنة  04   عددالدولي طلب العروض  املوضوع: املشاركة في

 " ال يفتح من قبل مكتب الضبط"

 8فصل المن "َأ" إلى"ح" صلب جميع الوثائق اإلدارية واملالية املرتبة  من يتكوّن ملف العرض املضّمن بالظرف الخارجي

 يلي:كما ضمان املشاركة طبقا ملقتضيات كراس الشروط واملحدد جزافيا من كذلك و  العروضالخاص بمحتوى 

 ألف دوالر أمريكية مائ( بالنسبة للمقيمين و دت 000 300مائة ألف دينار تونس ي ) ثالث : "44"مارينا القسط  -

 بالنسبة لغير املقيمين.( €  (000 100أو أورو (100$(000

، ويعتمد ختم (22س11) الحادية عشر صباحاعلى الساعة  6060 وتأ 19 الثالثاءيوم لحدد آخر أجل لقبول العروض 

في  لنيةالع فتح العروض جلسةتاريخ وصول العروض. تنعقد  إلثباتمكتب الضبط لشركة عقارية قمرت كمرجع وحيد 

والعارضين  االجتماعي للشركة بحضور عدل تنفيذ باملقر( 32س11)ونصف صباحا الحادية عشرعلى الساعة  نفس اليوم

 بتوكيل(.و مصحوبين بإثبات هوية أو من يمثلهم )

بداية من اليوم املوالي للتاريخ األقص ى املحدد لقبول  ( يوما180) وثمانون مائة ملدة عروضهم ملزمين ب املشاركون ويبقى 

 العروض.

 على أو  سوسة سهلول  مفترق  قبالة الكائن الجهوي  بفرعها أو باملصلحة التجارية للشركة تصالملزيد اإلرشادات يرجى اإل

    ع.ق      .(+212 71 022 122+ أو 212 73 320 237أو +212 08 012 222)  رقاماأل 

                                                                          

 

 

 

 

 



 تونس–بياسمين الحمامات   "44"مارينا   مثال موقعي إلق امة
(36°22'32''N 10°32'42''E)                                                                                                                   

 


