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 إعالن بيع  

 2022 لسنة 06طلب عروض عدد 
 

–ببرج السدرية و الوردية  -مقرين وبالكانيا  - وبسيدي رزيق تونس -  IIبضفاف البحيرة  كائنة   عقارات( 06عدد ) التفويت في  

 سوسة وببنزرت -وبشط مريم  نابل
 

 :العقارات التاليةفي  رضائيا تفويتلل اإلعالن عن طلب عروضخاضعة ألحكام القانون التونس ي، على ملك الّدولة شركة "، قمرت عقارية"شركة تعتزم 

 :مقرين  -وبسيدي رزيق  تونس II-البحيرة   كائنة بضفاف( مباني 02عدد )  ▪

العقار إسم  القسط  العقار مساحة الوصف املوقع  الّرسم العقاري    املغطاةاملساحة  

I 
 إقامة 

 وجدان 
 تونس 137406

ضفاف البحيرة  

II  تطل على ،

الشارع الرئيس ي  

 وعلى بحيرة تونس  

بالقرب من 

 املركب التجاري 

 " تونيزيا مول"   

 عمارة في طور البناء  

طوابق  03متكونة من طابق أرض ي وعدد 

 علوية 

، تجارية وإدارية وطابق سكنيةذات صبغة 

 سفلي مخصص ملأوى سيارات

املشروع يتكون من فضاء تجاري بالطابق 

 بالطابقين    ومكاتب األرض ي،

 األول والثاني  

   Penthousesفخمة شقق  04وعدد 

 مجهزة 

 مسابح  04بعدد 

 بالطابق الثالث  

  852 2 م2

املساحة املغطاة 

 الحالية : 

 حوالي  436 4 م2 

املساحة املغطاة 

:  املبرمجة   
  حوالي 423 6 م2

دون إعتبار  )

الطابق تحت 

 األرض ي 

  560 2  م2(

II  التنمية 
بن   25768

 عروس 

نهج املصانع،  

املنطقة 

الصناعية سيدي  

 مقرين  -رزيق 

بالقرب من 

 املطبعة الرسمية 

بناية في طور التشييد ذات طابق أرض ي  

طوابق علوية بمساحة مغطاة  02وعدد 

 حوالي

   271 1  م2 

 ومستودع )مكتمل البناء(

 2م 1205حوالي  يمسحو أمتار  9بعلو 

 حوالي 476 2 م2  007 3 م2 

 

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%A1/478-5-6
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%A1/478-5-6
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%A1/479-5-7


 :سوسة وببنزرت-وبشط مريم  نابل–ببرج السدرية و  الوردية -( أراض ي بالكانيا04عدد )  ▪

 القسط  األرض الّرسم العقاري  املوقع  الوصف مساحة العقار الصبغة

 منطقة سكنية وخدماتية 

UH4 

 COS : نسبة إشغال األرض

(  R+2بالنسبة للمنفرد )  (0,35) 

 و

  (R+3 ( إلى )R+5 ) 

 CUF : ضارب البناء

 بالنسبة للمنفرد  (1)

( إلى )  R+3بالنسبة لـ )  (2)و

R+5 ) 

  : االرتفاع

   (R+2)متر  12

   (R+5)متر  21

 2م  863 3

أرض بيضاء مسّيجة تفتح على  

الطريق الرئيسية املؤدية إلى بن 

عروس وعلى نهج سعيد بن أبي  

 بكر 

 15نهج  

 أكتوبر، 

الوردية   الكانيا

بالقرب من 

املركز التقني  

ملواد البناء  

والخزف 

والبلور ومن 

مارس  2معهد 

 الوردية  1934

 III الهدى تونس 77885

 منطقة سكني فردي منعزل 

UAa1 

 نسبة إشغال األرض 

COS  :(0,33 ) 

 ضارب البناء 

CUF  :(1) 

 االرتفاع

متر  12 (R+2) 

مع إمكانية الترخيص بشروط في 

 عملية جماعية

COS : 0,5 

CUF : 2,8 

H max : 27 m (R+7) 

 000 12م2

 أرض بيضاء بببرج السدرية 

قبالة تقسيم الرياض حذو  

  السدرية، تفتحمحطة برج 

مباشرة على الطريق الرابطة 

  1بين الطريق الوطنية رقم 

 والطريق السيارة 

نابل -تونس  

وبالقرب من القطب التكنولوجي 

واملنطقة السياحية ببرج  

 السدرية

الطريق 

الرابطة بين  

الطريق 

  1الوطنية رقم 

والطريق 

 السيارة

نابل -تونس  

وبالقرب من 

القطب 

التكنولوجي  

واملنطقة 

السياحية ببرج  

 السدرية

 IV البرج  نابل 564700

 منطقة سكنية سياحية

UTu 

 :COSنسبة إشغال األرض 

(0,35 ) 

 CUF(0,8 ) :ضارب البناء

 االرتفاع   

R+2  12    متر 

مع امكانية الترخيص بشرط في  

 عملية تقسيم أو عملية جماعية  

 

 

 540 12 م2

 أرض مسيجة

 مقام عليها :

فيال طابق أرض ي -  

( 2م 494)   

bungalow- 

(  2م  42)   

بيت الحارس  -  

( 2م  37)  

 46مستودع سيارات ) 02عدد  -

( 2م  

محل تقني بالطابق تحت   -

( 2م 65األرض ي)   

الطريق 

السياحية 

 -مريم لشط 

 سوسة 

مجاورة لنزل 

الترڤي ويطل 

مباشرة على 

 الشاطئ

 سوسة  9219
دا  ماتيل

25 
V 

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%A1/480-3-15
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%A1/545-1-19
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%A1/514-25-1
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%A1/514-25-1


دة الوظائف  منطقة متعّد   

Péricentrale 

في جزء منها   UBa2 

نوع مزدوج  أو   ) سكن جماعي

متواصل، أنشطة تجارية  

(وخدماتية  

 :COSنسبة إشغال األرض 

 لمزدوج لبالنسبة   (0,5) 

 للمتواصل بالنسبة  (0,6)و

  CUF ضارب البناء

 مزدوجللبالنسبة   (3,2)

 متواصل بالنسبة  لل  (3,7)و

 االرتفاع   

R+6    متر 25   

سكن  فردي مجمع منطقة   

UAa4  في الجزء اآلخر 

 ( 0,75) نسبة إشغال األرض

 ( 1,8) ضارب البناء

 االرتفاع   

  (R+2)متر  12

مع إمكانية القيام بشروط 

  بعمليات تقسيم وبعمليات

 جماعية

 ( 0,5) نسبة إشغال األرض

 ( 2,2) ضارب البناء

 االرتفاع   

   (R+4)متر  20

 2م 982 26

أرض مسيجة تفتح على شارع  

املؤدي إلى مدينة بنزرت    بورقيبة

وعلى طريق فرعية قبالة منطقة 

مقام عليها هيكل معدني   سكنية  

مع   2م  759 3يمسح حوالي  

 بناية ثانية )عرفت آثار التدهور(  

 2م 250 تمسح حوالي 

 

طريق منزل  

 بورقيبة 

 بالقرب من

خليج ستي  

   ببنزرت  -مريم

 بنزرت  16760

 ( 2م  428 23)  

 VI الوفاء

 بنزرت  16759

 ( 2م  5543) 

 

 

الرابط   على  للعقار  املوقعّية  األمثلة  على  اإلطالع  االجتماعي www.gammarth-immobiliere.tnيمكن  باملقر  مباشرة  أو 

 "عقارية لشركة

 أو بمكتبها بمدينة سوسة. قمرت" 

 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 املشاركين 
ّ
ومستشاريهم    يتعل

 وتحت مسؤوليتهم. 

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

 والفّنية.   وضعيتها القانونّية ومنإلى مزيد الّتثبت من صبغة املمتلكات موضوع الّتفويت 

معنوي يرغب في املشاركة في طلب العروض الحالي زيارة ومعاينة األقساط املوضوعة للبيع. وتجرى  يمكن لكل شخص طبيعي أو  

وعد عن طريق طلب يقّدم ويتّم تحديد امل  .2023جانفي    11 إلى   2022    نوفمبر   21  منالزيارات بمواعيد مسبقة طيلة الفترة املمتدة  

دينار   تيمائوبعد سحبها مقابل خالص مبلغ غير قابل لالسترجاع قدره   إلى "عقارية قمرت" طبقا للشروط املحددة بكراس الشروط

م إلى القسم املالي  د(    200) 
ّ
 خالل التوقيت اإلداري. بفرعها الكائن قبالة مفترق سهلول سوسة  وللشركة أنقدا أو بواسطة صك يسل

العروض في ظروف مغلقة ومختومة   البريد  ترسل  أو تودع مباشرة مقابل وصل في ض م عن طريق  أو البريد السريع  مون الوصول 

 :ويحمل الظرف الخارجي وجوبا التنصيصات التاليةمكتب الضبط لشركة عقارية قمرت. لدىاالستالم 

 

 

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%A1/482-3-16


 "عقارية قمرت"املرسل إليه: شركة 

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

 2022 لسنة 06طلب العروض عدد  املوضوع: املشاركة في

 مكتب الضبط" مصالح   " ال يفتح من قبل

 منيتكوّن ملف العرض املضّمن بالظرف الخارجي
ّ
 8الفصل  واملنصوص عليها بمن "َأ" إلى"ح"  بة  جميع الوثائق اإلدارية واملالية املرت

وخمسون  ة مائد جزافيا بمبلغ  الشروط واملحّد   اتكذلك ضمان املشاركة طبقا ملقتضيات كراسبما في   بمحتوى العروض  املتعلق

 الي   II  االقساط من  قسط من    لكلبالنسبة  د(   000 70ألف دينار ) سبعون  و   Iللقسط عدد  بالنسبة  د(   000 150ألف دينار ) 

VI. 

ويعتمد ختم مكتب    .(00س15)  بعد الزوال  الثالثةعلى الّساعة    2023جانفي    12الخميس  يوم  لد آخر أجل لقبول العروض  حّد 

على   في نفس اليومالعلنية  فتح العروض  تنعقد جلسةو الضبط لشركة عقارية قمرت كمرجع وحيد الثبات تاريخ وصول العروض.  

باملقر االجتماعي للشركة بحضور عدل تنفيذ والعارضين أو من يمثلهم )مصحوبين    (30س15)  بعد الزوال والنصف    الثالثةالساعة  

 بإثبات هوية وبتوكيل(. 

 بداية من اليوم املوالي للتاريخ األقص ى املحدد لقبول العروض. ( يوما180)  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+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   تونس   -   2الكائنة بضف اف البحيرة    " إق امة الوجدان" للبناية  مثال موقعي   
36°50'33.84"N, 10°16'43.69"E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مقرين   -   الكائنة سيدي رزيق   " التنمية"   للبناية مثال موقعي    
36°45'41.10"N, 10°14'45.60"E 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الوردية    -   بالكانيا الكائن    " الهدى "   مثال موقعي لقطعة األرض   
36°46'9.66"N, 10°11'19.70"E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 نابل   –   الكائنة ببرج السدرية "  البرج "   مثال موقعي لقطعة األرض 

36°41'53.80"N, 10°24'7.47"E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

سوسة    - الكائن بشط مريم    " 25ماتيلدا    "   مثال موقعي لقطعة األرض   
35°57'56.23"N, 10°32'13.18"E 

 
 
 
 
 
 

A titre indicatif selon Photos et droits Google fournis au public. 

 



 

 

الكائن ببنزرت    " الوف اء"   مثال موقعي لقطعة األرض   
37°15'37.34"N, 10°11'19.70"E 

 

 
 

                                                                                  

 

 


