
 

 

 

 

 

 مال رأس فً مباشرة الغٌر و المباشرة العمومٌة المساهمات فً تفوٌتال

 البحرٌة للرحالت الوادي حلق شركة

GOULETTE SHIPPING CRUISE 

 

 تعبٌر عن اهتمامإعالن طلب 

 

 الموضوع

التفوٌت بالبٌع فً جمٌع  )"البائعتٌن"( شركة الكرامة القابضةالدولة التونسٌة و تعتزم 
من رأس مال شركة حلق الوادي   % 99,98 البالغة هما )"المساهمات"(مساهمت

عن طرٌق طلب  (Goulette Shipping Cruise) )"الشركة"( للرحالت البحرٌة
 إلى مستثمر )"المستثمر"( قادر على تسٌٌر و تطوٌر الشركة عروض دولً

كمستشار حصري من  (CAP Bank)البنك اإلفرٌقً لالستثمار و الشراكة تّم اختٌار 
 .)"العملٌة"( عملٌة التفوٌتإلنجاز جمٌع مراحل طرف الكرامة القابضة 

( إعالم المستثمرٌن المهتمٌن بانطالق 1ٌهدف اإلعالن عن طلب التعبٌر عن اهتمام إلى )
مرٌن المهتمٌن حول كٌفٌة ( إرشاد المستث3( عرض مراحل العملٌة و )2العملٌة، )

 المشاركة و سحب ملف االنتقاء األّولً.

 عتبارات رئٌسٌةا

شركة حلق الوادي للرحالت البحرٌة هً شركة خفٌة االسم قامت ببناء محطة الرحالت 
البحرٌة و القرٌة السٌاحٌة بمٌناء حلق الوادي وهً تدٌر حصرٌا حركة الرحالت 

لزمة موّقعة مع دٌوان   عقد بموجب 2002منذ سنة  البحرٌة السٌاحٌة بهذا المٌناء
 سنة إضافٌة. 20قابلة للتمدٌد بـسنة  30البحرٌة التجارٌة و الموانئ لمّدة 

سهم بقٌمة اسمٌة  1000000دٌنارا متكون من  1000000000ٌبلغ رأس مال الشركة 
 دٌنار للسهم الواحد 100بـ

 0000000 ما ٌقارب بحلق الوادي ، استقبلت محطة الرحالت البحرٌة2010خالل سنة 
 رحلة بحرٌة 404سائح عبر 

 Medجمعٌة شركة حلق الوادي للرحالت البحرٌة  عضو فً  أصبحت 2012ومنذ سنة 

Cruise 

 مرحلة االنتقاء األّولً 

ٌمكن للمستثمرٌن الراغبٌن فً المشاركة فً طلب العروض التعبٌر عن اهتمامهم بصفة 
على  الكرامة القابضة المتوفر لدىكراس شروط التأهٌل األولً لطبقا  فردٌة أو جماعٌة
 العنوان التالً :

 تونس 3501رة أناسً، ممر بحٌرة ماالوي، ضفاف البحٌرة، ٌنهج بح

( مجمع ii( ذات معنوٌة أو)iتكــون المشاركة فً هذه العملٌة مفتوحـة لكل مستثمر  )و 
 طبٌعٌة تحت قٌادة ذات معنوٌة. ذواة متكون من ذواة معنوٌة أو ذواة معنوٌة و

سحب ملف االنتقاء األولً المتعلق على المستثمرٌن الراغبٌن فً التعبٌر عن اهتمامهم، 
بالشركة والذي ٌوضح مختلف شروط ومراحل عملٌة االنتقاء األولً وذلك بداٌة من ٌوم 

ئن على  الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الكرامة القابضة الكا 8132جوان  31

ٌّة  بنهج بحٌرة أناسً ضفاف البحٌرة تونس وذلك بعد إمضاء التزام المحافظة على سر
ٌمكن تنزٌلهما  نالتعرٌف الذٌ واستمارةالمعطٌات من قبل الممثل القانونً للمستثمر المهتم 

للبنك االفرٌقً لالستثمار و الشراكة  موقعٌن اإللكترونٌن لشركة الكرامة القابضة والمن 
CAP Bank المتوفرٌن فً الموقعٌن اإللكترونٌٌن : 

 bank.com-www.cap  وwww.alkaramaholding.com  وبعد دفع معلوم
دٌنار تونسً نقدا أو عن طرٌق تحوٌل بنكً  1.111بقٌمة  لالسترجاعالمشاركة غٌر قابل 

لحساب شركة الكرامة القابضة أو عن طرٌق صك مشهود بتوفر رصٌده لفائدة شركة الكرامة 
 .القابضة

ٌمكن للمستثمرٌن المهتمٌن إٌداع ملفات االنتقاء األّولً مباشرة بمكتب الضبط التابع لشركة 
د تارٌخ ختم البرٌد ع أو عن طرٌق البرٌد السرٌع مع اعتماالكرامة القابضة مقابل وصل إٌدا

على العنوان  بتوقٌت تونس على الساعة الثانٌة بعد الزوال 8132جوٌلٌة  81ة وذلك إلى غاٌ
  :التالً

 شركة الكرامة القابضة
 نهج بحٌرة أناسً، ممر بحٌرة مالوي

 تونس 3501 –ضفاف البحٌرة  
 

أي مرحلة من مراحل التفوٌت، فً إقصاء أو عدم تأهٌل ا، فً مفً حقه بائعتٌنتحتفظ ال
 مستثمر فً حال عدم امتثاله للقوانٌن أو للقواعد العامة الجاري بها العمل

 سحب كراس شروط مرحلة العروض المالٌة

ٌمكن للمستثمرٌن المؤهلٌن سحب كراس شروط مرحلة العروض المالٌة و الوثٌقة التنظٌمٌة 
 رامة القابضةلقاعدة البٌانات من الك

 تدقٌقأعمال ال

المتحصلٌن على كراس شروط مرحلة العروض المالٌة القٌام  المؤهلٌن ٌمكن للمستثمرٌن
التً سٌتم فتحها حسب رزنامة و شروط  االلكترونٌة عبر قاعدة البٌانات دقٌقبأعمال الت

 محددة

و حال االطالع على قاعدة البٌانات، ٌمكن للمستثمرٌن طرح تساؤالتهم و اقتراح تعدٌالت 
 عقد بٌع أسهم الشركةمشروع على 

 أهم مواعٌد عملٌة التفوٌت

 2012جوٌلٌة  20 الموعد النهائً لقبول ملفات التعبٌر عن االهتمام

 2012جوٌلٌة  31  تارٌخ اإلعالم المستثمرٌن المؤهلٌن

 2012أوت  12من  سحب كراس شروط مرحلة العروض المالٌةتارٌخ 

 2012أوت  20من    االطالع على قاعدة البٌانات

 

 للمزٌد من االرشادات ٌرجى االتصال بـ:

 

Att. : M. Thameur CHAGOUR / M. Tarek MANSOUR 
10 bis, Rue Mahmoud El Materi, Mutuelleville, 1002 Tunis, Tunisie 
Tél. : +216 71 143 804 / +216 71 143 806  
Fax : +216 71 891 678 
Emails : thameur.chagour@cap-bank.com / tarek.mansour@cap-bank.com  

http://www.cap-bank.com/
http://www.alkaramaholding.com/
mailto:thameur.chagour@cap-bank.com
mailto:tarek.mansour@cap-bank.com
mailto:tarek.mansour@cap-bank.com

