
 

 
 تيشرككل من  من رأس مال %011تفويت في ال

   S.M.T » ركة مراد الطرابلسيش«و  MED PECHE» المتوّسطيّة للصيد«
 ونة الحمراءسماك التّ أوتسمين  في مجال صيد اشطتينالنّ 

 

 إنتقاء أّوليعـــالن إ
 

                                                                      IEG TUNISIA-CORPORATE ADVISORYللمزيد من اإلرشادات بخصوص هذه العمليّة يمكن اإلتّصال بمكتب  

 السيد أمين عبد الخالق   السيد خليل عطيّة 
@     ka@ieg-banking.com  @     a.abdelkhalek@ieg-banking.com 

ACCES BUILDING, Rue des iles canaries, Les Berges du Lac-1053-Tunis 

+216 71 268 356 
 
 

 

 

 موضوع:ال

عن  تونسيةالدولة اللحساب  بالبيعشركة الكرامة القابضة التفويت تعتزم 

كل من مال  رأس مساهمات الدولة في جميعطلب عروض في  طريق

النّاشطتين في مجال صيد  « S.M.T »و « MED PECHE » شركتي

 .ة""العمليّ  ونة الحمراءسماك التّ أوتسمين 

 :من متكونالمجمع ال اختيار تمّ وللغرض 

  IEG  TUNISIA CORPORATE ADVISORY و HORWATH ACF 

 عمليّة كامل مراحل كمستشار حصري لشركة الكرامة القابضة في

 .بالبيع التفويت

 يّةالعمل بانطناقين المهتمّ م المستممرين إعنا (1) الىعنان هذا اإليهدف 

ين المهتمّ  مرينإرشاد المستم (3) التفويتعمليّة  عرض مراحل (2)

 .المشاركة ملفات وإيداع سحب جراءاتإ حول مختلف
 

 الشركتين: تقديم

شخص واحد  ، شركة« MED PECHE »المتوّسطيّة للصيد  شركة

مال قدره  برأس 1002نت في فيفري تكوّ  ذات مسؤولية محدودة،

 الحمراءالتّونة  صيد (أ) في ةمختصّ دينار ( 100000عشرون ألف )

 الصيد وسفنات وتجهيزات ( استغنال معدّ ب) الحّي في األعماق

 .البحري

" 1 "جنات ،الحمراء ونةزتين لصيد التّ سفينتين مجهّ تمتلك الشركة 

متر  23جنات" طولها  يدةو"السّ  1002 سنة اقتنتهامتر  21طولها 

 221بلغت لصيد التونة الحمراء  ةإجماليّ  ةحصّ من و 1002 سنةاقتنتها 

 .1021 سنة طن

شركة الشخص الواحد ذات  "S.M.T" "شركة مراد الطرابلسي"

مال  برأس 1002تكونت في جانفي رة كليا، مسؤولية محدودة مصدّ 

ء ونة الحمراالتّ ( تسمين امختصة في )دينار ( 000000قدره ستون ألف )

ونة ( تصدير كل أنواع األسماك، غنال البحر، وبالخصوص التّ ب)

 ( معالجة، تكييف، تعليب، تطهيرتدة )ازجة أو المجمّ طّ ال الحمراء

 ة.وتسويق المنتجات البحريّ 

الح صفي عرض بحر منطقة الّشابة تتمتع الشركة بترخيص استغنال 

طن  000 بلغت الحمراء ونةة لتسمين التّ جماليّ إة حصّ  مع 1010لغاية 

 .1021سنة 

 :المشاركة شروط
صفة بطلب العروض  المشاركة في يمكن لكّل مستممر تونسي أو أجنبي

 مجمع. إطارمنفردة او في 

روط لشبا ديّ التق الّراغبين في المشاركة ين األجانبالمستممر على

في قطاع نشاط الّشركتين وخاّصة منها  المنّظمة لإلستممارالقانونية 

المتعلّق بممارسة  2111جانفي  22بتاريخ  2111لسنة  22قانون عدد 

ماي  10بتاريخ  2113لسنة  21الّصيد البحري المنقّح بالقانون عدد 

 2111جويلية  10بتاريخ  2111لسنة  31والقانون عدد  2113

 .1020أفريل  10خ يبتار 1020لسنة  12والقانون عدد 

 

 : فويتالتّ  ةعمليّ نجاز إمراحل 

 تليهامرين لمستما النتقاءمرحلة أولي  إلىتنقسم مراحل التفويت بالبيع 

 .ةالعروض الماليّ  مانية لتلقّي مرحلة

 :االنتقاء األوليمرحلة 

 سحب ملف بإحدى الّشركتين أو كناهما ينيمكن للمستممرين المهتمّ 

بداية وذلك  المشاركةجراءات وشروط إد لي والذي يحدّ االنتقاء األوّ 

من العاشرة صباحا بمقر  ابتداءإ 2112 أوت 11اإلربعاء يوم  من

 ممر بحيرة ماالوي ج بحيرة أناسيشركة الكرامة القابضة الكائن بنه

 :وذلك بعد ضفاف البحيرة تونس

رّية المحافظة على سب التزام على يمملهو من ألمستممر ا توقيع (1)

 االلكتروني عـموقالمن الذي يمكن تنزيله والمعطيات 

(www.alkaramaholding.com)  ، 

سترجاع وذلك غير قابل لإل د(2000ف دينار )ألدفع مبلغ  (2)

لفائدة شركة الكرامة  ر رصيدهمشهود بتوفّ صك  بواسطة

 .و نقداأأو بتحويل بنكي  القابضة

بط ضّ ال مكتببمباشرة  المشاركة إيداع ملفّات ينلمستممرين المهتمّ على ا

 عتماد تاريخ ختمإأو عن طريق البريد السريع )مع  إيداعمقابل وصل 

 يومفي أجل أقصاه البريد( وذلك 

 2112 سبتمبر 21 الجمعة

 العنوان التالي:ببتوقيت تونس  اعلى الساعة الخامسة مساء

 

 شركة الكرامة القابضة

 نهج بحيرة أناسي، ممر بحيرة مالوي

 تونس – 1103ضفاف البحيرة 

 

 :مرحلة العروض الماليّة 

روض عالل المستممرون الذين قبلت ترشحاتهم على ملف طلب يتحصّ 

وع من مشرضّ ملف تنظيم طلب العروض الذي يت )أ(المتكّون أساسا من 

 .ملف تنظيم قاعة البيانات )ج(ملف إعنامي و )ب(عقد البيع 

 

عة على الموضويمكن للمستممرين المقبولين الولوج إلى قاعة البيانات 

ذمتهم لدراسة مختلف الومائق والبيانات والمعطيات المالية والقانونية 

قاء ول مكّوناتهماو تين، كما يمكنهم زيارة الشركتينالخاّصة بالشرك

 يوطرح أسئلة واستفسارات واقتراح تعدينات لمشروع عقد ماريهمسيّ 

 البيع لمساعدتهم على إعداد عروضهم وذلك حسب رزنامة وشروط

 .مضبوطة ومدرجة بملف طلب العروض


