
التونسیة  مال الشركةالتفویت في المساھمات العمومیة المباشرة و الغیر مباشرة في رأس 
 (دار الصباح) و التوزیع و اإلعالن للصحافة و الطباعة و النشر

 
 

 االبداء عن الرغبةإعالن 
 

 :االبداء عن الرغبةموضوع 
تعتزم شركة الكرامة القابضة التفویت بالبیع عن طریق طلب عروض 
في كامل مساھمات الدولة التونسیة المباشرة والغیر مباشرة والبالغة 

الشركة التونسیة للصحافة والطباعة والنشر من رأس مال  % 62,79
 .الصباح)والتوزیع واإلعالن (دار 

 , ةاستشارخبرة مالیة وتم تكلیف المكتب االستشاري :  ،وللغرض
كمساند  شركائھمكتب فرشیو و و المستشارون المالیون العرب

عملیة التفویت  في كامل مراحللشركة الكرامة القابضة حصري 
 .بالبیع

ن مستثمرین ویھدف ھذا اإلعالن إلى إعالم كل من یھمھ األمر م
االبداء عن ین من سحب ملفات ولتمكین الراغببانطالق ھذه العملیة 

 .الرغبة

 أساسیة: معطیات
والتوزیع  الطباعة والنشرتأسست الشركة التونسیة للصحافة و

وھي شركة خفیة  1969كتوبر أ 01(دار الصباح) في  واإلعالن
تونس   مقرھا االجتماعي شارع محمد بوعزیزي , المنزه , ,االسم 

 اسمیةبقیمة  سھم 888 100دینار ( 1 008 880ویبلغ رأس مالھا 
 ).للسھم الواحد دنانیر  10تساوي 

 تتولى دار الصباح إصدار العناوین التالیة :

 الصباح ( جریدة یومیة بالعربیة ) ·

 (جریدة یومیة بالفرنسیة )  » le temps  «لوطون ·

 الصباح األسبوعي ( جریدة أسبوعیة بالعربیة)  ·

 بالعربیة ) الكترونیة یومیة ( جریدةالصباح نیوز  ·

 شروط المشاركة:
المشاركة في ھذه العملیة مفتوحة لكل شخص طبیعي أو معنوي  

 .الجنسیة أجنبي أوتونسي 

من ذلك  ویستثنى احد اعضائھ ل مجمع یترأسھ في شك التنضمیمكن 
كل الوحدات القانونیة التي ھي في حالة توقف عن الدفع أو تسویة 

األشخاص  وأمدیونیة فائقة   وأقضائیة أو تصفیة أو تمر بحالة إعسار 
الطبیعیون والمعنویین الذین صدر في حقھم حكم موضوع جنحة تمس 

 .).…, نزاھتھم المھنیة ( فساد , اختالس

 

 
 :یةملـالعمراحل إنجاز 

تنقسم مراحل إنجاز عملیة اإلحالة بالبیع إلى مرحلتین : مرحلة انتقاء 
أولي للمترشحین متبوعة بمرحلة العروض المالیة والمخصصة 

 للمستثمرین المقبولین.

 مرحلة االنتقاء األولي: 
األولي  االبداء عن الرغبةملف  یمكن للمستثمرین المھتمین سحب

والذي یوضح مختلف شروط ومراحل عملیة اإلحالة وذلك بدایة من 
ة بمقر شرك  العاشرة صباحاالساعة  على 15/09/2017 تاریخ

ممر بحیرة مالوي ضفاف  ،أناسيبحیرة الكرامة القابضة الكائن بنھج 
 تونس. 1053 البحیرة،

 یشترط على المترشحین :  االبداء عن الرغبةو لسحب ملف 

المحافظة على سریة  والتزامعلى قائمة البیانات  ءاإلمضا ·
المعطیات القانونیة من قبل الممثل القانوني للمشارك  الذي یمكن 

  .قعاتنزیلھ من المو

o www.alkaramaholding.com 

o www.efc.com.tn 

o www.ferchioulaw.com 

o www.afc.com.tn 

دینار غیر قابلة لالسترجاع نقدا أو عن طریق  000 2 دفع مبلغ  ·
وحدد أخر  الخالص لفائدة الكرامة القابضة  صك بنكي مضمون

 16/10/2017والموافق لـ  االثنین أجل لتقدیم العروض یوم
  .الخامسة مساءا على اقصى تقدیرعلى الساعة 

  مرحلة العرض المالي : 
یوضع  یتم أعالم المستثمرین المقبولین في مرحلة االنتقاء األولي و

 من:ذمتھم ملف طلب العروض والمتكون  على

مذكرة بیانات تحتوي على تقدیم الشركة , محیطھا االجتماعي  ·
 ’واالقتصادي والمجال الذي تشتغل فیھ 

  .تنظیم طلب العروض والذي یتضمن مشروع عقد البیع ·
 : األعمال الواجب إنجازھا

یمكwwwwن للمترشwwwwحین الwwwwذین تwwwwم قبwwwwولھم فwwwwي مرحلwwwwة االنتقwwwwاء األولwwwwي 
ة علwwwى ذمwwwتھم و ذلwwwك  حسwwwب اعwwwة البیانwwwات الموضwwwوعلولwwwوج إلwwwى قا

بملwwwwwف طلwwwwwب العwwwwwروض ومدرجwwwwwة رزنامwwwwwة و شwwwwwروط مضwwwwwبوطة

  

 

 

 ةمالیة و استشار ةلمزید من اإلرشادات بخصوص ھذه العملیة یمكن االتصال بشركة خبرل و
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