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أشهد أني اطلعت وقبلت  ميداس واحةالخاص بكراء بوصفي مشاركا في طلب العروض 
 جميع الشروط المنصوص عليها بهذا الكراس.
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 : موضوع طلب العروض:   الفصل األول -
 

 .بميداس كائنةمنتجة للتمور  كراء واحةسياحّية تعتزم الوكالة العقارّية ال
 

 : ــــــــــــــةالواح* 
 

 توزروالية قرية ميداس من معتمدية تمغزة بب يوجد العقار الفالحي:  الموقــع -
تتوزع على عّدة أنواع منها الدقلة والعليق  ةل منتجيتمثل في واحة نخيو

المثمرة مثل القوارص والمطلق كما تحتوي أيضا على العديد من األشجار 
 .حاليا في طور التسجيلوهي  والّرمان وغيرها.

 
 .ارهكت 1,8 تبلغ مساحة الواحة حوالي  :المساحة  -

 
 : حدود الواحة* 

 

 عقارات فالحية على ملك الغير،شماال :  -

 ممر في البعض والقرية القديمة،جنوبا :  -

 قطعة أرض على ملك الغير ومجرى واد،شرقا :  -

 سياحي.مسلك غربا :  -

 

 تحتوي الواحة على : : محتوى الواحة -
 

تتوزع على عّدة أنواع  نخلة من نوع الدقلة في طور اإلنتاج 300حوالي  -

 .والذكار منها الدقلة والعليق والمطلق

 كما تحتوي أيضا على العديد من األشجار المثمرة مثل القوارص والّرمان  -
 .غيرهاوالزيتون و والكرم

 

عميقة مجهزة بمضخة تستغل من طرف المجمع المائي "األفق"  وتسقى الواحة من بئر
 .ل/ث توزع حسب الحصص وفي أيام وساعات مضبوطة ومنظمة10بميداس بتدفق 

 

 : المشاركين بطلب العروض : الفصل الثاني -

 يمكن المشاركة في طلب العروض كل شخص طبيعي أو معنوي.

هوكر دوليتل، نهج  03الة، يتم سحب كراس الشروط من مكتب الضبط المركزي للوك
ع واب تحميلها على موقأو  توزربالمندوبية الجهوية للسياحة بتونس البلفدير، أو  1002

  www.aft.nat.tn :  الوكالة العقارية السياحية

 

http://www.aft.nat.tn/
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 : شروط  المشاركة:  ثالثالفصل ال -

اغبين في المشاركة تقديم عروضهم طبقا لما نص عليه : يتعين على الر تقديم العروض  - 1

كراس الشروط هذا، وفي اآلجال المذكورة، وال يقبل كل عرض غير مطابق أو ال 
 يحترم بنود الكراس.

: يتعين على الراغبين في المشاركة تقديم عروضهم عن طريق  كيفية تقديم العروض  - 2

على هوية العارض بإسم الرئيس البريد في ظرف مغلق ال يحمل أي معلومة تدل 
تر، ينهج هوكر دول 03المدير العام للوكالة العقارية السياحية على العنوان التالي : 

 " ميداسويكتب عليه "ال يفتح عرض خاص بكراء واحة  –تونس البلفدير  1002

 في حدود 2016 أكتوبر 27: حدد آخر أجل لتقديم العروض يوم  آجال تقديم العروض  - 3

ويتم إعتماد ختم مكتب الضبط المركزي للوكالة لتحديد تاريخ  تصف النهارمن
 الوصول.

بعد تقديم العرض ال يمكن في أي حال من األحوال سحب أو تغيير أو إبدال طلب   -  4
العروض الواصلة أو المودعة بمكتب الضبط المركزي للوكالة، سواء قبل أو بعد 

 اآلجل المحدد.

بمقر الوكالة  الثانية بعد الزوالعلى الساعة  2016 أكتوبر 27وم يتم فتح العروض ي  - 5
 تونس البلفدير. 1002تر، ينهج هوكر دول 03العقارية السياحية الكائنة بـ 

 : الضمان الوقتي:  رابعالفصل ال -

د( يتم تقديمه عن طريق 150) ثالث مائة دينارحّدد مبلغ الضمان الوقتي بما قدره  -   1

د برصيده باسم الوكالة العقارية السياحية، وال تقبل العروض الغير صك بنكي مشهو
 مصحوبة بالضمان الوقتي.

ال يمكن للعارض الذي أرسى عليه الكراء من إسترجاع الضمان الوقتي إال بعد  - 2
 ودفع مبلغ الكراء للسنة األولى. إبرام عقد الكراء

لغ الضمان الوقتي مب في صورة نكول العارض الذي أرسى عليه العرض فإنّ  - 3
 يصبح من حق الوكالة وال يرجع إليه.

إبرام يقع إرجاع الضمان الوقتي لبقية المشاركين الذين لم يرسى عليهم العرض بعد  - 4
 .عقد الكراء

 : خامسل الالفص -

على العارض الذي أرسى عليه العرض أن يتصل بالوكالة قصد إمضاء العقد في أجل  -  1
 .ريخ إبالغه بقبول عرضهيوم من تا 7ال يتجاوز 

بذلك العارض ناكال، وفي هذه يعتبر في صورة تأخر العارض في إبرام عقد الكراء   - 2

 .الصورة يصبح الضمان الوقتي من حق الوكالة
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 : سادسالفصل ال -

للوكالة العقارية السياحية الحق في رفض أعلى عرض مقدم إذا تبين لها أنه غير مرضي، 

حب أعلى عرض أن يعتبر نفسه كاريا للواحة إال بعد مصادقة اإلدارة وبهذا، ال يمكن لصا
العدول عن الكراء يتم إرجاع الضمان الوقتي  صورةالعامة على الثمن المقترح، وفي 

 للعارض.

 : الوثائق المكونة لطلب العروض:  الفصل السابع  -

 يجب أن يحتوي كل عرض على الوثائق المبينة بالجدول التالي :

 

  الوثائـــق

 من طرف العارض معّرف باإلمضاء كراس الشروط -

 صك بنكي مشهود برصيده باسم الوكالة الضمان الوقتي -

 للشخص الطبيعي نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 نسخة معرف بها من القانون األساسي -
 نسخة معرف بها من السجل التجاري -
 نسخة معرف بها من المعرف الجبائي -
 نسخة من التفويض الصادر لفائدة الممثل  -
 القانوني للشركة  

 للشخص المعنوي

 ن طرف العارضمف باإلمضاء معرّ  القيمة الكرائية للسنة األولى جدول  -

  اإلستثمارية  جدول القيمة  -

 

 :  طريقة إختيار العرض -
 

 إختيار أحسن عرض وذلك على النحو التالي : يتم

 

نقطة( للعارض الذي قدم أكبر قيمة  50يتم إسناد العدد األقصى ): القيمة الكرائية  – 1

 كرائية

 ويتم احتساب العدد بالنسبة لبقية العروض حسب الطريقة التالية :

 
  القيمة الكرائية للعرض 

50  x  العدد   = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  أكبر قيمة كرائية 
 

مة ينقطة( للعرض الذي قّدم أعلى ق 50يتم إسناد العدد األقصى ) : قيمة اإلستثمارات – 2

 إستثمارية ويّتم إحتساب العدد بالنسبة لبقية العروض كما يلي :
 

  قيمة اإلستثمارات للعرض 

50  x  العدد   = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  أعلى قيمة إستثمارية 
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  : العدد الجملي المسند لكل عرض
 

 العدد الخاص بالقيمة الكرائية + العدد الخاص بقيمة اإلستثمارات
 

 ويتم إختيار العرض الذي تحصل على أكبر عدد جملي.

 
 : اإلصالحات اإلستثمارية:  منالفصل الثا -

تبعا لحالة الواحة الحالية وللمحافظة عليها وتحسين مردوديتها، فإّنه يتعين إدراج جملة من 
   لخصوص في : اإلصالحات تتمثل با

 .احة بساتر ترابي معزز بالجريد الجافحماية الو -
  .مسالك فالحية داخل الواحةإنجاز  -
 .ي الموضعي لري كامل الواحةإنجاز شبكة للرّ  -
  يفي بحاجيات الواحة.إنجاز خزان لتجميع المياه  -
 
 : صيانة الواحة  :  تاسعالفصل ال -

 
 : المتعارف عليهاقواعد الفالحة كيفما تقتضيه  محافظة على الواحةيلتزم المكتري بال

 
 (تشبيب الواحة)استئصال النخيل الميت وإستبداله بنخيل جديد  -
 خدمة األرض وحرثها وتنظيفها -
 زمة لمعالجة التربةإقتناء األسمدة الال -
 زمة للقضاء على األعشاب الطفيليةلالإقتناء األدوية ا -
 ري المغروسات بصفة منتظمة -
 عدم الري بالماء الحار  -

 
 : مّدة الكراء:  عاشرالالفصل  10
 

إبتداء  تعتزم الوكالة العقارية السياحية كراء الواحة لمّدة عشر سنوات غير قابلة للتجديد
 .2026ديسمبر  31إلى غاية  2017من غرة جانفي 

 
 :  حادي عشرالالفصل  11

 : المبلغ السنوي للكراء – 1

 .نة األولى هو المبلغ الذي قبلت به الوكالة العقارية السياحيةيكون مبلغ الكراء للس

 : الزيادة القانونية – 2

( من معلوم كراء %5يلتزم المكتري بدفع زيادة قانونية سنوية مقدرة بخمسة بالمائة )

 السنة المنقضية.
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 : طريقة دفع الكراء – 3

القيمة اء العقد، على أن يتم دفع لسنة األولى  من الكراء عند إمضل القيمة الكرائيةيتم دفع 
 في موفى شهر جانفي من كل سنة على أقصى تقدير. الكرائية لباقي السنوات

بحساب الوكالة العقارية السياحية المفتوح ببنك تونس ويتم ذلك عن طريق تحويل بنكي 
 (08 104 000 74 30 0000 4169) تحت عدد الهادي شاكر بتونسالعربي الدولي فرع 

 

  : مبلغ الضمان الكرائي – :  الثاني عشرل لفصا  -

ي من المعلوم السنو( %10)عشرة بالمائة  يلتزم المكتري بدفع مبلغ ضمان كرائي قدره

معاينة  إثر، ويقع إرجاع هذا المبلغ عند إنتهاء مّدة الكراء والكراء للكراء عند إمضاء عقد
 حالة الواحة.

 : مصاريف مياه الّري – :  الفصل الثالث عشر -

 يلتزم المكتري بتحمل جميع المصاريف المتعلقة بمياه الّري طوال مّدة الكراء.

 :اإلصالحات والتحسينات  – الفصل الرابع عشر -

ة عند إنتهاء مدّ جميع التحسينات واإلحداثات التي ينجزها المكتري تبقى ملكا للوكالة 
 .أو إزالتها لقيمتها ويضأي تعالكراء وال يمكن للمكتري بأي حال من األحوال أن يطالب ب

 : زيارات التفقد – الفصل الخامس عشر -

لة بحقها في زيارة الواحة بدون سابق إعالم للوقوف على مدى حسن صيانتها اتحتفظ الوك
وتعلم المكتري باإلخالالت التي تعاينها وتدعوه  وإنجاز البرنامج اإلستثماري بها وإستغاللها

 للقيام بما يلزم لتدارك األمر.

 :  العقد تسجيل مصاريف –  لفصل السادس عشرا -

وبين  اعقد الكراء المبرم بينهتسجيل جميع مصاريف  لوكالة العقارية السياحيةتحمل ات
 .عارضال

 : عشر سابعالالفصل  -

هي مرجع  محكمة تونس فإنّ  حصول نزاع قضائي بين الطرفين المتعاقدين،في صورة 
 النظر الحكمي.

 

 
 تونس في ............

 
 اطلعت ووافقته

 الختم( –)اإلمضاء          
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 جدول الكراء
 

 قيمة الكراء بالدينار 

 

 2017معلوم كراء سنة 

 

 

 

 

 

 إلستثماراتجدول ا
 

 سنة اإلنجاز قيمة اإلستثمار بالدينار اإلصالحات اإلستثمارية

بساتر ترابي معزز حماية الواحة  -
 بالجريد الجاف

 

 

 

   داخل الواحةالك فالحية إنجاز مس -
إنجاز شبكة للّري الموضعي لري  -

 كامل الواحة
  

يفي إنجاز خزان لتجميع المياه  -
 بحاجيات الواحة

  

   القيمـــة الجمليـــة              

 

 

 

 اإلمضـــاء


