
 
 

 

 

 شركت عقاريت قمرث

  دًىار1 000 000شركت خفّيت إلاشم رأس مالها 

عمارة الكرامت القابضت بحيرة أهاس ي: مقّرها الاجتماعي  

  جىوض1053ممّر بحيرة املالوي ضفاف البحيرة 

425194L/P/M/000 املعّرف الجبائي:  

   +216 71 960 100 :الهاجف

  216+71 962 175: الفاكض+ 216 98 910 000: الجىال الهاجف

www.gammarth-immobiliere.tn 
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 شركت عقاريت قمرث
  دًىار1 000 000شركت خفّيت إلاشم رأس مالها 

عمارة الكرامت القابضت بحيرة أهاس ي: مقّرها الاجتماعي  

  جىوض1053ممّر بحيرة املالوي ضفاف البحيرة 

425194L/P/M/000 املعّرف الجبائي:  

  216+71 962 175:  الفاكض+216 71 218 962  :الهاجف
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 إعالن بيع 

  2017  لصىت 17طلب عروض دولي عدد 

ت"حعتزم شزكت  ذ رطابُا "كمزث علاٍر ، شزكت على ملك الّذولت خاطعت ألخكام اللاهىن الخىوس ي، إلاعالن عً طلب عزوض دولي للخفٍى

 ضىضت- كابً باللىطاوي "  خلُج املالبكت"فخم  كصزفي لحطاب الذولت وبخىكُل منها 

 
ت للعلار على الزابط  ُّ ت " أو مباشزة بامللز الاجخماعي لشزكت www.gammarth-immobiliere.tnًمكً إلاطالع على ألامثلت املىكع علاٍر

 ".كمزث

 

  شىشت 100538: الرشم العقاري 

 املىقع: 

 (www.portelkantaoui.com.tn) .شىشت- محاذي لقىلف القىطاوي - خليج املالئكت- القىطاوي  -

 . ويطط مباشرة على املررف التررييي والصيااي القىطاوي . متر60ًتصّدر أعلى هضبت القىطاوي على إرجفاع  -

 .امليصتير- طار الّدولي الحبيب بىرقيبت والمالحماماث - دقيقت مً مطار الىفيضت30على بعد  -

  2م844 13 :  املصاحت الجمليت لألرض 

  2 م487 3 :املصاحت الجمليت املغطاة 

 2م271 12 : مصاحت الحدًقت املهيئت التابعت للقصر 

  ي 527 :الصىر الخارجي
ّ
  م  2,50العلّى  / متر خط

 خلُج املالبكت  "جلطُمداخل  مً  مذخل ربِس ي : املدخط املؤدي للقصر " . 

خميز باإلطافت إلى جىىع  ت الفاخزة املعاصزة واملخىاضلت ٍو فخامت و ًىصهز اللصز بئوطُابُت عالُت مع مدُطه بفظل هىذضخه املعماٍر

ً  (... ألاروكت والشزفاث وألاعمذة )املىاّد والزخام املطخعمل  لدشُِذه على الطزاس الخىوس ي 
ّ
ذ وواجهاجه العٍزظت  التي جمك بمىكعه الفٍز

 .واملزفف التتفُيي  والطُااي باللىطاوي " اللىلف"مً إطالالث مخىىعت ومخمّيزة على البدز، وملعب 

  ىابق
ّ
 03: عدد الط

 2م1256  :   الطابق ألارض ي -

 2م 859  : الطابق ألاّول  -

 2 م824  : الطابق جحت ألارض ي -

 2م548 : املالحق والفضاءاث الخارجيت  -

  59:عدد الفضاءاث والغرف 

http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/palais-la-baie-des-anges/?lang=ar
http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/palais-la-baie-des-anges/?lang=ar


 
 

 مشابح غير م (02) عدد 
ّ
الث   مزّودشاطئ القىطاوي أحدهما مباشرة على  جقريبا وجطّط 2م 239 اة جمسحغغ

ّ
 .مياهبشال

 مذرج طمً ملك الذولت ورجع بامللكُت إلى الّذولت الخىوطُت وهي و كّط الرهىن أو التحمالث مًلخا مىطىع طلب العزوض العلار

 . 2011 لطىت 13هذه امللكُت التي إكدطبتها الّذولت بملخض ى كزاراث املصادرة جطبُلا للمزضىم عذد . الخاص

م البُع بالعلاراث واملىلىالث والخجهيزاث على الحالت التي 
ّ
هي عليها وكما جلع معاًىتها مً كبل املشاركين ومطدشاريهم وجدذ ًخعل

 .مطؤولُتهم

ذ الخثبذ مً  ت واملصالح الفىُت املخخّصت ملٍش ُّ ت املدل املهخمىن بطلب العزوض مذعىون عىذ إلاكخظاء إلى ربط الصلت بالجهاث إلادارٍّ

 .صبغت العلاراث ووطعُتها كبل املشاركت

ذ في اللصز  . وعلى أشاس قائمت املىقىالث والتّجهيزاث امللحقت بكّراس الشروطمؤثثاطلب العزوض  مىطىع ًخّم الّخفٍى

ارة ومعاًىت ًمكً اراث .  للبُعاملىطىع العلار لكل شخص طبُعي أو معىىي ًزغب في املشاركت في طلب العزوض الحالي ٍس وججزي الٍش

لُت 17 إلى ماي 29بمىاعُذ مطبلت طُلت الفتتة املمخذة مً  م طلب ًلّذم إلى . 2017 جٍى خّم جدذًذ املىعذ عً طٍز ت كمزث"ٍو " علاٍر

هلذا أو  ( د400)طبلا للشزوط املدذدة بكزاص الشزوط وبعذ سحبها ملابل خالص مبلغ غيت كابل لالضتتجاع كذره أربعمابت دًىار 

م إلى اللطم املالي للشزكت
ّ
.  خالل الخىكُذ إلاداري  أو بفزع الشزكت الكابً كبالت مفتتق ضهلىل ضىضت بىاضطت صك ٌطل

ع أو جىدع مباشزة ملابل وصل في الاضخالم  ذ الطَز ذ مظمىن الىصىل أو البًت م البًت جزضل العزوض في ظزوف مغللت ومخخىمت عً طٍز

ت كمزث دمل الظزف الخارجي وجىبا الخىصُصاث الخالُت. لذي مكخب الظبط لشزكت علاٍر : ٍو

" عقاريت قمرث"شركت : املرشط إليه 

 جىوض 1053ممر بحيرة املالوي عمارة الكرامت القابضت ضفاف البحيرة – ههج بحيرة أهاس ي : العىىان 

 2017  لصىت17املشاركت في طلب العروض عدد : املىضىع

" ال ًفخذ مً كبل مصالح مكخب الظبط" 

بت مً 
ّ
ت واملالُت املزج  املخعلم 8واملىصىص عليها بالفصل " ح"إلى" أ"ًَخكىّن ملف العزض املظّمً بالظزف الخارجي جمُع الىثابم إلاداٍر

بمدخىي العزوض بما في كذلك طمان املشاركت طبلا مللخظُاث كزاضاث الشزوط واملدذد جشافُا بمبلغ أربع مابت ألف دًىار جىوس ي 

كي وضبعىن  ةباليطبت للملُمين و ماا ( دث000 400) باليطبت  (€  (000 170 ألف أورووضبعىن  ةأو و ماا ($ 000 170) ألف دوالر أمٍز

. لغيت امللُمين

عخمذ خخم مكخب الظبط (.00س10)  صباحاالعاشرة على الّصاعت 2017 جىيليت 18خّذد آخز أجل للبىل العزوض لُىم الثالثاء   َو

خ وصىل العزوض ت كمزث كمزجع وخُذ الثباث جاٍر في هفظ الُىم على الطاعت  جلصت رتح العروض العلىيتوجىعلذ . لشزكت علاٍر

ت )بامللز الاجخماعي للشزكت بدظىر عذل جىفُذ والعارطين أو مً ًمثلهم  (30ص10) والىصف صباخا العاشزة مصحىبين بئثباث هٍى

 .(وبخىكُل

بلى املشاركىن ملشمين بعزوطهم ملذة  خًىما (180 ) ثماهىن مائت وٍو .  ألاكص ى املدذد للبىل العزوض بذاًت مً الُىم املىالي للخاٍر

ت للشزكت ذ إلارشاداث ًزجى إلاجصال باملصلحت الخجاٍر أو بفزعها الجهىي الكابً كبالت مفتتق ضهلىل ضىضت على ألاركام   ملٍش

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

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

               



 
 

 ألامثلت املىقعّيت للعقار  
 (35°53'50.00"N -  10°34'34.00"E)  

 

 

 


