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 موضوع:ال

عن  ونسيةالدولة التّ لحساب  بالبيعشركة الكرامة القابضة التفويت تعتزم 
كل من مال  رأس مساهمات الدولة في جميعطلب عروض في  طريق

النّاشطتين في مجال فريقو كونفور و فريقو كونفور للتصدير شركتي
 .)ةالعمليّ ( خزن وتبريد الخضر والغالل وتصديرها

  

  :من متكونال اختيار المجمع تمّ وللغرض 

  UNITED GULF ADVISORY SERVICES « UGAS »وCABINET 

MAITRE YVES KAMHI كمستشار حصري لشركة الكرامة القابضة في 
  .بالبيع التفويت عمليّة كامل مراحل

 العمليّة بانطالقين المهتمّ م المستثمرين إعال )1( إلىعالن هذا اإليهدف 
ين المهتمّ  مرينإرشاد المستث )3(و التفويتعمليّة  عرض مراحل )2(

  .المشاركة ملفات وإيداع سحب جراءاتإ حول مختلف

  الشركتين: تقديم

ذات مسؤولية  ، شركة« FRIGO CONFORT »فريقو كونفور  شركة

مليون مال قدره  برأس 2001 مارس 16 في تّم تأسيسها محدودة،

 كائنة بمنطقة العامرة بوالية صفاقس ،دينار) 1.200.000ألف ( ومائتي

  .خزن وتبريد الخضر والغالل في ةمختصّ و
طن  3500تقارب  جمليّة بطاقة إستيعابتبريد مخزن  32تمتلك الشركة 

كنفور  مور لحساب شركة فريقوتخزين التّ لصة حاليا وباألساس مخصّ 
  للتصدير.

، « FRIGO CONFORT EXPORT »فريقو كونفور للتصدير شركة

فيفري  13في  تّم تأسيسهارة كليا، شركة ذات مسؤولية محدودة مصدّ 

 ،دينار) 6.200.00( ستة ماليين ومائتي ألفمال قدره  برأس 2007

 تعليبو معالجة ة فيمختصّ و كائنة بمنطقة العامرة بوالية صفاقس
  .ة التموروخاصّ الغالل 

  .لفرز وتعليب التمور خطّ  تمتلك الشركةنشاطها، في إطار و

  :المشاركة شروط

بصفة طلب العروض  المشاركة في يمكن لكّل مستثمر تونسي أو أجنبي
  مجمع. إطارفي  أومنفردة 

ة روط القانونيّ لشّ با ديّ التق الّراغبين في المشاركةين المستثمر على
  الّشركتين.شاط المنّظمة لن

  : فويتالتّ  ةعمليّ نجاز إمراحل 

 تليهالمستثمرين ا النتقاءمرحلة أولي  إلىتنقسم مراحل التفويت بالبيع 
  .ةالعروض الماليّ  ثانية لتلقّي مرحلة

  
  
  

  

 

  :األولي االنتقاء مرحلة

د لي والذي يحدّ االنتقاء األوّ  سحب ملف ينيمكن للمستثمرين المهتمّ 
أوت  22الخميس يوم  بداية منوذلك  المشاركةجراءات وشروط إ

شركة الكرامة القابضة الكائن  العاشرة صباحا بمقرّ على الّساعة  2019

 :وذلك بعد ضفاف البحيرة تونس ممر بحيرة ماالوي ج بحيرة أناسيبنه

المحافظة على سرّية ب التزام على لهيمثّ و من ألمستثمر ا توقيع )1(
 ينااللكترونيّ  ينعـموقالمن الذي يمكن تنزيله والمعطيات 

)www.alkaramaholding.com( 

  )(www.ugfsnorthafrica.com.tnو

سترجاع وذلك غير قابل لإلدينار  )1000( فألدفع مبلغ  )2(

لفائدة شركة الكرامة  رصيدهر مشهود بتوفّ صك  بواسطة
  .و نقداأأو بتحويل بنكي  القابضة

بط ضّ المكتب بمباشرة  المشاركة إيداع ملفّات ينلمستثمرين المهتمّ على ا
عتماد تاريخ ختم إأو عن طريق البريد السريع (مع  إيداعمقابل وصل 
  يومفي أجل أقصاه البريد) وذلك 

  2019سبتمبر 20 الجمعة

  العنوان التالي:ببتوقيت تونس  امساء على الساعة الخامسة
  

  شركة الكرامة القابضة
  نهج بحيرة أناسي، ممر بحيرة مالوي

  تونس – 1053ضفاف البحيرة 

  

  :مرحلة العروض الماليّة

عروض الل المستثمرون الذين قبلت ترشحاتهم على ملف طلب يتحصّ 
من مشروع ضّ ملف تنظيم طلب العروض الذي يت (أ)المتكّون أساسا من 

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

 
يمكن للمستثمرين المقبولين الولوج إلى قاعة البيانات الموضوعة على 

تهم لدراسة مختلف الوثائق والبيانات والمعطيات المالية والقانونية ذمّ 
ولقاء  مكّوناتهماو تين، كما يمكنهم زيارة الشركتينالخاّصة بالشرك

 يوطرح أسئلة واستفسارات واقتراح تعديالت لمشروع عقد ماريهمسيّ 
البيع لمساعدتهم على إعداد عروضهم وذلك حسب رزنامة وشروط 

  .مضبوطة ومدرجة بملف طلب العروض


