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 مقّرها االجتماعي: عمارة الكرامة القابضة بحيرة أناس ي 

تونس 1053ممّر بحيرة املالوي ضفاف البحيرة   

425194L/P/M/000  الوحيداملعّرف :  

 + 216 71 960 100الهاتف:

  216+71 962 175الفاكس: + 216 98 910 000الجوال: الهاتف

www.gammarth-immobiliere.tn 

Contact@gammarth-immobiliere.tn 

 

 إعالن بيع  

   2021لسنة 02طلب عروض عدد 
فويت في عدد 

ّ
 و  Iالبحيرة بضفاف  و بنزرت -كائنة بأوتيكعقارات   06الت

ّ
 باملنطقة الش

ّ
تونس  -البحيرة رقية لضفاف مالية الش

 سوسة  -وبالقنطاوي  بن عروس-وباملدينة الجديدة

 ( مستقلة أقساط ) 
 

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

 

 

▪  

 

 

 بن -وباملدينة الجديدةتونس -باملنطقة الشمالية الشرقية لضفاف البحيرة  و ، I كائنة بضفاف البحير ة   أراض ي  05عدد  ▪

 :سوسة  -وبالقنطاوي  عروس 

 الّرسم العقاري  الوصف /املوقع املساحة  الصبغة
إسم  

 العقار
 القسط 

 سكنية  

 نسبة إشغال األرض 

 COS)  (   :0,6   

 نسبة اإلستعمال العقاري 

  (CUF  ) : 5 

 (R+10)متر 44االرتفاع :  

   2م 125 5

من   I2املقسم   من  12القطعة 

سم  الرّ ،"إقامات املنتزه"تقسيم 

تونس، املنطقة    139508العقاري 

 الشمالية الشرقية لضفاف

البحيرة،بالقرب من بنك الزيتونة 

قرطاج   قواملنطقة السكنية لحدائ

 ومدينة تونس الرياضية   

 I الربيع  تونس 140466

: I.85   

   سكن فردي منعزل 

  ( 0،35نسبة إشغال األرض ) 

  ( 0،6البناء ) ضارب 

  أو ( R+1 )   متر 8 -: اإلرتفاع 

  ( sous sol ,R+1)   متر 8،5 -                 

"  تقسيم "خليج املآلئكة( 

افق  من طرف اإلدارة الجهوية   عليه  املو

و التهيئة   للتجهيز و اإلسكان

تحت  16/7/2005 بتاريخ الترابية

  ) 9114 عدد

 2م 1 725

 املالئكةخليج بتقسيم  I.85مقسم 

 محاذي لقولف القنطاوى  

على املرفأ الترفيهي  و  على البحر  ويطل

بالقرب من  القنطاوي بوالسياحي 

 Mall of Sousseاملركب التجاري 

 

 II املالئكة  سوسة 100645

تقسيم املنطقة الشمالية الغربية لضفاف  

مقسم  ، تقسيم "الخليج"  -تونس-بحيرة

 05.06.00عدد 

 " Bتقسيم " 

Secteur NL-  Sous Secteur NL2 
 

 منطقة خضراء مجهزة خاصة  

 2م 2  634

ل مباشرة على
ّ
تح  فالبحيرة،  وي يط

على نهج بحيرة لوخ نس وضفاف  

    بحيرة والك أواي،

 ،  Iضفاف البحيرة 

    

 تونس 147930

 

 

 III الورد

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%A1/201-8
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%A1/781-4-5
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%A1/771-1-1-6


ذات كثافة بناء  ومفتوحة للعموم 

ضعيفة ومخصصة لنشاطات  

 م  4,5العلو األقص ى: .ترفيهية

0,1= COS = CUF  

(10% de la surface du lot) 

منطقة سكن جماعي منفرد أو متواصل :  

UAc2 

: بالنسبة للسكن الجماعي املنفرد -

COS= 0,4 وCUF= (2) 

:  ملتواصلا )بالنسبة للسكن الجماعي  -

COS=0,5 وCUF= (2,5) 

 (R+4)أمتار 18 االرتفاع :-

مع إمكانية الترخيص بشروط في عملية   

    جماعية

مبرمجة  العقار يحتوي في أجزاء منه على طرقات 

م حسب مثال التهيئة  20م و 25عرضها 

 العمرانية.

3 028,667  

 2م

 على الشياع 

على شارع الجمهورية   أرض بيضاء

بالقرب  املدينة الجديدة بن عروس

وعلى بعد من املستشفى الجهوي 

دقائق من املركب التجاري أزور  

املدينة الرياضية  و   Azur Cityسيتي

 برادس

23423    

 بن عروس 

 2م  086 9 

 IV اإلزدهار

 مركز ترفيه ونادي ومسبح مغطى 

 ( ,70نسبة إشغال األرض ) 

 ( 1ضارب البناء ) 

 ( R+1 ) أمتار  9اإلرتفاع 

 مع طابق تحت أرض ي 

 2م473 1

Ilot A 

 تقسيم "الخطاطيف" 

إقامات املنتزه، املنطقة     I - املنطقة

  -الشمالّية الشرقّية لضفاف البحيرة 

 تونس العاصمة 

 تونس 141819

 

 الحدائق 

 
V 

 
 

 : بنزرت -وأرض فالحية بأوتيك إقامة 01عدد  ▪

املساحة 

 املغطاة

 مساحة العقار 

 موضوع التفويت 
 املوقع  الوصف/ املكونات 

الرسوم العقارية/  

 القطع 

إسم  

 العقار
 القسط 

 2م 3  615

 حوالي

 هك 16 

 )2م 161 ( 772

 عقار  مسيج يتكون من :  

مساحتها املغطاة  رئيسية  إقامة -

 2م 1  448حوالي

 مساحته املغطاة حواليإسطبل  -

 2م 934

مساكن ثانوية  غير   02عدد  -

) مرحلة األشغال  كتملة البناء م

  املغطاة تهامساح،النهائية(

 2م 1  047واليح

  مبنى للحراسة ومحالت 02عدد  -

 186 املغطاة حوالي  تهاساحم  تقنية
 م2

 

على أعلى تالل وهضاب   

أوتيك ووسط موقع  

طبيعي وفالحي متميز،  

يتم الولوج إليه عبر  

طريق مهيئة ومعبدة  

كلم(من الطريق   4)حوالي 

 السريعة  

 بنزرت  –تونس 

 

 بنزرت  37981

 5 )القطع

 ( 8و  (1)42و

 إقامة 

دار 

 البركة 

VI 

 بنزرت 35879

  2)القطعتين 

 (( 1)43و

 

 

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

 أو بمكتبها بمدينة سوسة. قمرت"

 التي تحول دون نقل امللكية.   التالتحّم هون أو 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

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%A1/772-3-17
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%A1/199-10-13
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
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
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


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

 مسؤوليتهم. 

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

 والفّنية.  وضعيتها القانونّية ومن الّتثبت من صبغة املمتلكات موضوع الّتفويت 

املوضوعة للبيع.   العقاراتطلب العروض الحالي زيارة ومعاينة    قسط أو أكثر من  طبيعي أو معنوي يرغب في املشاركة فييمكن لكل شخص  

الزيارات بمواعيد مسبقة طيلة الفترة   إلى   26  مناملمتدة  وتجرى  امل  ويتّم   .2021  ماي  31  افريل  إلى  تحديد  وعد عن طريق طلب يقّدم 

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

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

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

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

 املرسل إليه: شركة "عقارية قمرت"

 تونس 1053البحيرة  ممر بحيرة املالوي عمارة الكرامة القابضة ضفاف –العنوان: نهج بحيرة أناس ي 

 2120لسنة 02املوضوع: 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

العروض واملحّد في  بما    بمحتوى  الشروط  كراسات  ملقتضيات  طبقا  املشاركة  ضمان  جزافيا  ذلك  دينار    ثمانون   بمبلغ د  ألف 

 000 30ألف دينار )  ثالثون   و   VIو    IIلكل قسط من القسطين  بالنسبة  د(50.000خمسون ألف دينار ) و   I  قسط لل   بالنسبةد( 80.000) 

 . V إلى  IIIن  لكل قسط من األقساط م  بالنسبةد( 

مكتب الضبط   ويعتمد ختم.  ( 00س15)   بعد الزوال   الثالثة على الّساعة    2021  جوان  01  الثالثاء  ليومحّدد آخر أجل لقبول العروض  

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

الزوالوالنصف   هوية    ( 30س15)   بعد  بإثبات  )مصحوبين  يمثلهم  من  أو  والعارضين  تنفيذ  عدل  بحضور  للشركة  االجتماعي  باملقر 

 وبتوكيل(. 

 األقص ى املحدد لقبول العروض.  بداية من اليوم املوالي للتاريخ ( يوما180)  وثمانون مائة ة املشاركون ملزمين بعروضهم ملّد ويبقى 

 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+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تونس   - مثال موقعي لمقسم الربيع الكائن بضف اف البحيرة    
36°50'34.99"N- 10°17'47.24"E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 بنك الزيتونة
Banque Zitouna 

 

 قصر المعارض بالكرم 
Parc des expositions 

El Kram  

 



سوسة   -   بحمام سوسة الكائن    المالئكة مثال موقعي لمقسم    
 35°53'38.66"N, 10°34'40.48"E 

 

 
 

 

 

 



 تونس   -   1بضف اف البحيرة    نة الكائ   ض الورد األر   عة مثال موقعي لقط 

36°50'4.86"N, 10°14'39.02"E 

 

 

 

 

 

 



بن عروس   – الكائنة بالمدينة الجديدة    «  مثال موقعي لقطعة االرض  «  اإلزدهار 
 36°44'10.28"N, 10°14'53.08"E 

 

 

 

 

 

 

 



تونس   - مثال موقعي لمقسم الحدائق الكائن بحدائق قرطاج    
36°51'5.81"N-   10°17'32.97"E 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       


