
  
  

   من رأس مال %100تفويت في ال
  جنينة شركة البعث العقاري والتهيئة العمرانية 

 
 االهتمامعـــالن طلب تعبير عن إ

  

 
 

 
 

  موضوع:ال
البعث شركة رأس مال  فيالمساهمين  أن القابضة الكرامةشركة تعلم 

يعتزمون التفويت في حصصهم  العقاري والتهيئة العمرانية جنينة
  من رأس مال الشركة عن طريق طلب عروض. % 100التي تمثل 

  
لشركة كمستشار حصري  ECC MAZARS مكتب وللغرض تم تكليف

  "."العملية عملية التفويت بالبيع مراحل جميعفي  الكرامة القابضة
  
   إلى: متعبير عن االهتماالإعالن طلب يهدف و

  العمليّة بانطالقالمهتمين م المستثمرين إعال -1
 عملية التفويت مراحل عرض -2
حول كيفيّة سحب ملفات  المهتّمين مرينإرشاد المستث -3

  األولي. االنتقاء

  :تعريف الشركة
شركة ذات هي  العمرانية جنينةالبعث العقاري والتهيئة شركة 
 4 600 000 رأس مالهايبلغ . 2000بعثت سنة  محدودة ةمسؤولي

شارع  عّــ م م  2704 مسح للبناء ا صالح عقارا  تمتلكو  دينار
الة محّمد الخامس  ة وسط مدينة الثقافة ق ّ ج ات قلب منطقة إس

  العاصمة. 
عت العقار  ة  15 إ صللبناء مب عمودي  ا مالئم و س طابق مع 

ـ    . 4.4إستعمال عقاري 
  

  : التفويت عمليةمراحل 
أولي  انتقاءمرحلتين، مرحلة  إلىتنقسم مراحل عملية التفويت 

صة للمستثمرين المهتمين متبوعة بمرحلة العروض المالية مخصّ 
  .للمستثمرين المقبولين في المرحلة األولى

  
  :سحب ملف االنتقاء األّولي

المهتمين سحب ملف االنتقاء األولي المتعلق  يمكن للمستثمرين
بالشركة والذي يوضح مختلف شروط ومراحل عملية االنتقاء األّولي 

العاشرة  على الساعة 2020ديسمبر  28اإلثنين  يوم بداية منوذلك 

ممّر  ج بحيرة أناسيشركة الكرامة القابضة الكائن بنه بمقرّ صباحا 
 التزامإمضاء  )1( لك بعدوذضفاف البحيرة تونس  بحيرة مالوي

 قانوني للمشاركالممثل الالمحافظة على سريّة المعطيات من قبل 
الكرامة القابضة ع موق منالذي يمكن تنزيله  المهتم

)www.alkaramaholding.com(  و)مائة ةثالثدفع مبلغ ) 2 

عن طريق  نقدا أو لالسترجاعقابل  غير تونسي د) 300,000دينار (

أو عن طريق صك لحساب شركة الكرامة القابضة تحويل بنكي 
 لفائدة شركة الكرامة القابضة. مشهود بتوفر رصيده

 
 
 
 
 
 

  األولي: االنتقاء مرحلة
ذات طبيعية أو  لكل مستثمرة العملية مفتوحـ المشاركة في هذهون ــتك

في إطار مجمع متّكون من ذوات  )ii( منفردة أو )i( معنوية بصفة
  .رئيس مجمعبقيادة  معنوية و/أو ذوات طبيعية

، التفويت، في أية مرحلة من مراحل لشركة الكرامة القابضةيمكن 
ألحكام  همخرق في حال مهتمين مستثمرين عدةأو  أحدالتخلي عن 

  أو قواعد النظام العام.العمل للتشريع الجاري به االنتقاء األولي و ملف
  
مباشرة التّعبير عن االهتمام ملفات  إيداعلمستثمرين المهتمين ا ىعل
أو  إيداع وصلمقابل  القابضةالكرامة  لشركةالتابع ضبط المكتب ب

 إلىعن طريق البريد السريع (مع اعتماد تاريخ ختم البريد) وذلك 
  غاية 

  2021فيفري  18الخميس  يوم
   على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس

  
  لعنوان التالي:على ا

  

  شركة الكرامة القابضة
  نهج بحيرة أناسي، ممر بحيرة مالوي

  تونس – 1053ضفاف البحيرة 

  
  الماليّة:مرحلة العروض 

 سحب لتاليكتابيّا ويمكنهم با ترّشحاتهم بقبوللمستثمرين ا يتّم إعالم
 طلب العروض نظامأساسا من (أ)  والمتكونعروض الملف طلب 

(ج) نظام قاعة البيانات  (ب) يحتوي على مشروع عقد البيع الذي
  .بخصوص الشركة ليةتقرير يحتوي على بيانات أوّ 

  
لي الولوج إلى في مرحلة االنتقاء األوّ  المقبولينيمكن للمستثمرين 

الوثائق والبيانات  قاعة البيانات الموضوعة على ذمتهم لدراسة مختلف
   .الية والقانونية للشركةوالمعطيات الم

 كتابياً ، طرح أسئلة الشركة ريمسيّ ، مقابلة العقاركما يمكنهم زيارة 
وذلك حسب رزنامة  تعديالت على مشروع عقد التفويت واقتراح

   وشروط مضبوطة ومدرجة بملف طلب العروض.
  

ي للمزيد من المعلومات يمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة ف
   :بـ مرحلة االنتقاء األولي االتصال

  
  مصمودي وليدالسيد 

walid.masmoudi@mazars.tn 
اتف: 380 963 71   اله

  
 كريم البالنكو السيد

karim.blanco@mazars.tn 
اتف: 830 206 53   اله

  


