التفويت في  %011من رأس مال كل من شركتي
سطيّة للصيد  «MED PECHEو»شركة مراد الطرابلسي « S.M.T
»المتو ّ
النّاشطتين في مجال صيد وتسمين أسماك الت ّونة الحمراء
أولي
إعـــالن إنتقاء ّ
مراحل إنجاز عمليّة الت ّفويت:

الموضوع:
تعتزم شركة الكرامة القابضة التفويت بالبيع لحساب الدولة التونسية عن
طريق طلب عروض في جميع مساهمات الدولة في رأس مال كل من
شركتي »  « MED PECHEو»  « S.M.Tالنّاشطتين في مجال صيد
وتسمين أسماك الت ّونة الحمراء "العمل ّية".
وللغرض ت ّم اختيار المجمع المتكون من:
IEG TUNISIA CORPORATE ADVISORY

و

HORWATH ACF

كمستشار حصري لشركة الكرامة القابضة في كامل مراحل عمليّة
التفويت بالبيع.
يهدف هذا اإلعنان الى ( )1إعنام المستممرين المهت ّمين بانطناق العمليّة
( )2عرض مراحل عمليّة التفويت ( )3إرشاد المستممرين المهت ّمين
حول مختلف إجراءات سحب وإيداع ملفات المشاركة.

تقديم الشركتين:
سطيّة للصيد »  ،« MED PECHEشركة شخص واحد
شركة المتو ّ
تكونت في فيفري  1002برأس مال قدره
محدودة،
ذات مسؤولية
ّ
صة في (أ) صيد التّونة الحمراء
عشرون ألف ( )100000دينار مخت ّ
ي في األعماق (ب) استغنال مع ّدات وتجهيزات وسفن الصيد
الح ّ
البحري.
تمتلك الشركة سفينتين مج ّهزتين لصيد الت ّونة الحمراء" ،جنات "1
سيدة جنات" طولها  23متر
طولها  21متر اقتنتها سنة  1002و"ال ّ
صة إجماليّة لصيد التونة الحمراء بلغت 221
اقتنتها سنة  1002ومن ح ّ
طن سنة .1021
"شركة مراد الطرابلسي" " "S.M.Tشركة الشخص الواحد ذات
مسؤولية محدودة مص ّدرة كليا ،تكونت في جانفي  1002برأس مال
قدره ستون ألف ( )000000دينار مختصة في (ا) تسمين الت ّونة الحمراء
(ب) تصدير كل أنواع األسماك ،غنال البحر ،وبالخصوص الت ّونة
الحمراء ال ّ
طازجة أو المج ّمدة (ت) معالجة ،تكييف ،تعليب ،تطهير
وتسويق المنتجات البحريّة.
تتمتع الشركة بترخيص استغنال في عرض بحر منطقة ال ّ
شابة صالح
صة إجماليّة لتسمين الت ّونة الحمراء بلغت  000طن
لغاية  1010مع ح ّ
سنة .1021

شروط المشاركة:
يمكن لك ّل مستممر تونسي أو أجنبي المشاركة في طلب العروض بصفة
منفردة او في إطار مجمع.
الراغبين في المشاركة التق ّيد بالشروط
على المستممرين األجانب ّ
ّ
المنظمة لإلستممار في قطاع نشاط ال ّ
صة منها
القانونية
شركتين وخا ّ
ّ
قانون عدد  22لسنة  2111بتاريخ  22جانفي  2111المتعلق بممارسة
صيد البحري المنقّح بالقانون عدد  21لسنة  2113بتاريخ  10ماي
ال ّ
 2113والقانون عدد  31لسنة  2111بتاريخ  10جويلية 2111
والقانون عدد  12لسنة  1020بتاريخ  10أفريل .1020

تنقسم مراحل التفويت بالبيع إلى مرحلة أولي النتقاء المستممرين تليها
مرحلة مانية لتلقّي العروض الماليّة.

مرحلة االنتقاء األولي:
يمكن للمستممرين المهت ّمين بإحدى ال ّ
شركتين أو كناهما سحب ملف
األولي والذي يح ّدد إجراءات وشروط المشاركة وذلك بداية
االنتقاء ّ
من يوم اإلربعاء  11أوت  2112إبتداءا من العاشرة صباحا بمقر
شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ماالوي
ضفاف البحيرة تونس وذلك بعد:
()1

توقيع المستممر أو من يممله على التزام بالمحافظة على سريّة
المعطيات والذي يمكن تنزيله من الموقـع االلكتروني
)، (www.alkaramaholding.com

( )2دفع مبلغ ألف دينار (2000د) غير قابل لإلسترجاع وذلك
بواسطة صك مشهود بتوفّر رصيده لفائدة شركة الكرامة
القابضة أو بتحويل بنكي أو نقدا.
ضبط
على المستممرين المهت ّمين إيداع ملفّات المشاركة مباشرة بمكتب ال ّ
مقابل وصل إيداع أو عن طريق البريد السريع (مع إعتماد تاريخ ختم
البريد) وذلك في أجل أقصاه يوم
الجمعة  21سبتمبر 2112
على الساعة الخامسة مساءا بتوقيت تونس بالعنوان التالي:
شركة الكرامة القابضة
نهج بحيرة أناسي ،ممر بحيرة مالوي
ضفاف البحيرة  – 1103تونس

مرحلة العروض الماليّة:
صل المستممرون الذين قبلت ترشحاتهم على ملف طلب العروض
يتح ّ
ضمن مشروع
المتكون أساسا من (أ) ملف تنظيم طلب العروض الذي يت ّ
ّ
عقد البيع (ب) ملف إعنامي و(ج) ملف تنظيم قاعة البيانات.
يمكن للمستممرين المقبولين الولوج إلى قاعة البيانات الموضوعة على
ذمتهم لدراسة مختلف الومائق والبيانات والمعطيات المالية والقانونية
مكوناتهما ولقاء
الخا ّ
صة بالشركتين ،كما يمكنهم زيارة الشركتين و ّ
مسيّريهما وطرح أسئلة واستفسارات واقتراح تعدينات لمشروع عقدي
البيع لمساعدتهم على إعداد عروضهم وذلك حسب رزنامة وشروط
مضبوطة ومدرجة بملف طلب العروض.

للمزيد من اإلرشادات بخصوص هذه العمليّة يمكن اإلتّصال بمكتب IEG TUNISIA-CORPORATE ADVISORY
السيد أمين عبد الخالق
السيد خليل عط ّية

a.abdelkhalek@ieg-banking.com
@ ka@ieg-banking.com
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