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 و شركة األبرشیةل ما رأس من٪  100 في في مساھمات الدولة المتمثلة  التفویت

 لیسةع نادي مال شركة رأس من٪ 56.43

طلب تعبیر عن االھتمامإعالن   

 

 :موضوع ال
  لفائدة الدولة التونسیةتعتزم شركة الكرامة القابضة التفویت 

المباشرة و البالغة  ھاعن طریق طلب عروض في مساھمات )"البائعة("
٪ من رأس مال  56.43٪ من رأس مال شركة األبرشیة و 100

 ") .الشركة" أو "الشركتین(" شركة نادي علیسة 

كمساند  كونساي و للغرض تم تكلیف المكتب االستشاري فیكوم
حصري لشركة الكرامة القابضة في كامل مراحل عملیة التفویت 

 )"العملیة("

شراء ما إالمشاركة في ھذه العملیة  الراغبین في یمكن للمستثمرین
٪ من 56.43 )2(أو ٪ من رأس مال شركة األبرشیة 100 )1(

شركة  ٪ من رأس مال100 )3(أو  شركة نادي علیسة رأس مال
 .نادي علیسة ٪ من رأس مال شركة56.43األبرشیة و 

 إعالم المستثمرین )1( إلى مإعالن طلب تعبیر عن االھتماو یھدف 
 رشادإ )3( عملیةالمراحل  عرض) 2( بانطالق ھذه العملیةلمھتمین ا

االنتقاء سحب ملف المشاركة و كیفیةحول  المھتمین المستثمرین
 األولي.

:معطیات أساسیة  

. رأس 2007شركة األبرشیة ھي شركة خفیة االسم تأسست سنة 
سھم. یتمثل نشاط  90.000ویتكون من  دینار 900.000مالھا 

 قاعة ریاضة )2(إستغالل مركز ثقافي وترفیھي  )1(الشركة في 

 مركز استشفاء بالمیاه. )4(قاعة حالقة و  )3(

 بموجب عقد لزمة ²م 2.000شركة األبرشیة أرض مساحتھا تستغل 
) یحتوي SPAعلیھا مركز استشفاء بالمیاه ( شیدسنة  60لمدة  یمتد

قاعة ریاضة و  ،حوض سباحة مغطاة، حمام، قاعات تدلیكعلى 
 قاعة تجمیل. 

ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة رأس مالھا  شركة نادي علیسة
. یتمثل حصة اجتماعیة  15.550دینارا یحتوي على  155.500

نشاط الشركة في استغالل مطاعم وفضاءات ترفیھ، باإلضافة إلى كل 
 التجاریة و العقاریة التي لھا صلة بموضوع نشاط الشركة.األنشطة 

فراح لأل، یحتوي على قاعات مبنى  على وجھ الكراء تستغل الشركة 
 . الخ ،، ناديندوات، مطعمالو

بمنتزه سیدي مقرات شركة األبرشیة و شركة نادي علیسة تتواجد 
 .بوسعید

 :مراحل عملیة التفویت

ء أولى نتقامرحلة ا )1(مراحل انجاز عملیة البیع إلى مرحلتین تنقسم
رشحین تمرحلة العروض المالیة مفتوحة للم )2(رشحین تللم

 .المقبولین في المرحلة األولى

 

 :شروط المشاركة

تكــون المشاركة في ھذه العملیة مفتوحـة لكل مستثمر تونسي أو 
تحت ) مجمع iiأو( طبیعیة ذات أو ) ذات معنویةiأجنبي الجنسیة (

 .قیادة رئیس للمجمع

 :مرحلة االنتقاء األولى

یمكن للمستثمرین الراغبین في المشاركة في ھذه العملیة سحب ملف 
    یحتوي على معطیات تخص شركة األبرشیة الذي االنتقاء األولي

      لى معطیات تخص مراحل عملیة البیع عشركة نادي علیسة وو
 اابتداء االنتقاء األوليشروط قبول المستثمرین. ویتم سحب ملف و

 على الساعة العاشرة صباحا 2018أكتوبر  25 الخمیسمن یوم 
بنھج بحیرة أناسي, ممر   من مقر شركة الكرامة القابضة، الكائن
 .بحیرة مالوي, ضفاف البحیرة, تونس

إمضاء التزام المحافظة على سرّیة المعطیات من قبل وذلك بعد 
المھتم الذي یمكن تنزیلھ من موقع الكرامة  للمستثمر الممثل القانوني

مبلغ الف  وبعد دفع )www.alkaramaholding.com (القابضة
عن طریق  نقدا أو لالسترجاع ) تونسي غیر قابلةد1.000(دینار 

عن طریق صك  تحویل بنكي لحساب شركة الكرامة القابضة أو
 .مشھود بتوفر رصیده

للمستثمرین المھتمین إیداع ملفات االنتقاء األّولي مباشرة  یمكن
التابع لشركة الكرامة القابضة مقابل وصل إیداع أو  بمكتب الضبط

السریع (مع اعتماد تاریخ ختم البرید) وذلك إلى  عن طریق البرید
 غایة

  2018 نوفمبر 30الجمعة یوم 

 بتوقیت تونس االساعة الخامسة مساء على

  :العنوان التالي على 

  شركة الكرامة القابضة

 1053 –ضفاف البحیرة    نھج بحیرة أناسي، ممر بحیرة مالوي
 تونس

 :مرحلة العرض المالي
سحب ملف طلب العروض والمتكون  یمكن للمستثمرین المؤھلین

نظام طلب العروض (ب) تقریر یحتوي على بیانات  أساسا من (أ)
   البیع. الشركتین (ج) مشروع عقد بخصوص

یمكن للمستثمرین المقبولین في مرحلة االنتقاء األولي الولوج إلى 
البیانات الموضوعة على ذمتھم لدراسة مختلف الوثائق  قاعة

كما  رضالمالیة والقانونیة للشركة موضوع الع والبیانات والمعطیات
، مقابلة مسیریھا وطرح  یمكنھم زیارة الشركة موضوع العرض

وذلك حسب  على مشروع عقود التفویت أسئلة واقتراح تعدیالت
.بملف طلب العروض روزنامة وشروط مضبوطة ومدرجة


