
 

 شركة ل ما رأس من ٪80 في مساهمات الدولة المتمثلة في التفويت

AIRPORT VIP SERVICES « AVS » 

طلب تعبير عن االهتمامإعالن    

 

 الموضوع:

 ("البائعة") التونسيةلفائدة الدولة تعتزم شركة الكرامة القابضة التفويت 

من رأس  ٪80البالغة  هامساهماتجميع عن طريق طلب عروض في 

  ") ة"العملي  ) «Airport VIP Services «AVS شركة مال 

 

صري كمساند ح كونساي المكتب االستشاري فيكوم اختياروللغرض تم 

 التفويت.لشركة الكرامة القابضة في كامل مراحل عملية 
 

 بانطناق العمليةلمهتمين ا إعنام المستثمرين (1) إلىعنان هذا اإليهدف 

 ةكيفيحول  المهتمين المستثمرين رشادإ (3) عمليةالمراحل  عرض( 2)

 االنتقاء األولي.سحب ملف المشاركة و

:معطيات أساسية  

ذات مسؤولية  شركة هي  «Airport VIP Services «AVSشركة 

 . دينار 10.000 قدره رأس مالب 7002تأسست سنة  محدودة

ستقبال الركاب في ال فضاءاتإدارة  (1)يتمثل نشاط الشركة في 

واستقبال المسافرين المقيمين وغير المقيمين عند  إحاطة( 2)المطارات 

كبار الشخصيات خنال إقامتهم في بعناية ال (3) الوصول والمغادرة

 .تونس

 لتقديم مكاتب ستغلت أين قرطاج الدولي تونس بمطار الشركة تنشط

لى إ عودالص إلىالتسجيل  ةعملي من للمسافرين شخصية مساعدات

   .يوانيةالد الرقابة تحت منطقة في استراحة فضاء ستغلتالطائرة. كما 

 :مراحل عملية التفويت

ء أولى نتقامرحلة ا (1)تنقسم مراحل انجاز عملية البيع إلى مرحلتين

ن رشحين المقبوليتمرحلة العروض المالية مفتوحة للم (2)رشحين تللم

  .في المرحلة األولى

 

  :شروط المشاركة

تكــون المشاركة في هذه العملية مفتوحـة لكل مستثمر تونسي أو أجنبي 

 .تحت قيادة رئيس للمجمعمجمع بصفة فردية أو في إطارالجنسية 

للشروط  استجابتهممرتبطة بمدى  المستثمرين األجانبمشاركة 

 والتراتيب الجاري بها العمل في قطاع نشاط الشركة.

 

 

 :مرحلة االنتقاء األولى  

يمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة في هذه العملية سحب ملف 

بداية جراءات وشروط المشاركة وذلك إد يحد   الذي االنتقاء األولي

 على الساعة العاشرة صباحا 2019 سبتمبر 11 الثالثاءيوم  من
ممر  أناسي،بحيرة  بنهج الكائنمقر شركة الكرامة القابضة،  من

 :بعد وذلك تونس البحيرة،ضفاف  مالوي،بحيرة 

إمضاء التزام المحافظة على سري ة المعطيات من قبل الممثل  -

الذي يمكن تنزيله من موقع الكرامة والمهتم  للمستثمر القانوني

 ،)www.alkaramaholding.com (القابضة

 لناسترجاع تونسي غير قابل( د0.000)دينار  ألفمبلغ  دفع -

عن طريق صك مشهود بتوفر  أو عن طريق تحويل بنكينقدا أو 

 .شركة الكرامة القابضة لفائدة رصيده

لي مباشرة بمكتب  يمكن للمستثمرين المهتمين إيداع ملفات االنتقاء األو 

مقابل وصل إيداع أو عن طريق التابع لشركة الكرامة القابضة  الضبط

 في أجل أقصاهالسريع )مع اعتماد تاريخ ختم البريد( وذلك  البريد

  2019أكتوبر 01 الخميسيوم 

 بتوقيت تونس االساعة الخامسة مساء على

  :على العنوان التالي 

  شركة الكرامة القابضة

 0101 –ضفاف البحيرة    نهج بحيرة أناسي، ممر بحيرة مالوي

 تونس

 :مرحلة العرض المالي

 سحب ملف طلب العروضالذين قبلت ترشحاتهم يمكن للمستثمرين 

من مشروع ض  الذي يتنظام طلب العروض  )أ(والمتكون أساسا من 

ملف  ج()ة الشرك بخصوصتقرير يحتوي على بيانات  )ب( عقد البيع

   .البياناتتنظيم قاعة 

 يمكن للمستثمرين المقبولين في مرحلة االنتقاء األولي الولوج إلى قاعة

البيانات الموضوعة على ذمتهم لدراسة مختلف الوثائق والبيانات 

 قابلةم ،الشركةكما يمكنهم زيارة  ،المالية والقانونية للشركة والمعطيات

 د التفويتعلى مشروع عق مسيريها وطرح أسئلة واقتراح تعدينات

بملف طلب  وذلك حسب روزنامة وشروط مضبوطة ومدرجة

.العروض

 .بـ االتصال العملي ة هذه في المشاركة في الراغبين للمستثمرين يمكن المعلومات من للمزيد

 فيكوم كونساي

 55 581 165 الفاكس71 216+  : 827 281الهاتف - تونس 5001 سفاري أالن شارع, 15 فيكوم مبنى
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