
 

 

 

 

 

 مال رأس في مباشرة والغير المباشرة الدولة مساهمات في تفويتال

 شركة

 

 

 

 تعبير عن اهتمامإعالن طلب 

 

 الموضوع

 ،عن طريق طلب عروض دولي ،التفويت بالبيع الكرامة القابضة شركةتعتزم 
رأس مال شركة  من %599005 البالغة "(لمساهماتا )"اهفي جميع مساهمت

Jet Multimedia Tunisie ( قادر لمستثمرإلى مستثمر )"ا "(لشركة)"ا"

 .الشركة وتطويرعلى تسيير 

كمستشار  (CAP Bank) والشراكةالبنك اإلفريقي لالستثمار تّم اختيار 

 عملية التفويتإلنجاز جميع مراحل حصري من طرف الكرامة القابضة 
 ."(العملية)"

( إعالم المستثمرين المهتمين 1يهدف اإلعالن عن طلب التعبير عن اهتمام إلى )
( إرشاد المستثمرين المهتمين 3( عرض مراحل العملية و )2بانطالق العملية، )

 ملف االنتقاء األّولي. وسحبحول كيفية المشاركة 

 عتبارات رئيسيةا

وهي شركة  5002في نوفمبر   Tunisie  Jet Multimediaبعثت شركة

 التقنية،التحتية  البنى لتفعيلتوفير الخدمات الالزمة خفيّة اإلسم تعمل في مجال 
ل وتطوير تطبيقات الرسائل القصيرة / الرسائ المحمولة،بوابات الهواتف  وتنشيط

باإلضافة إلى حلول محتوى  األحداثالمتعددة الوسائط واإلدارة الفنية لعمليات 
 إلخ.( ،m-health، VOD ألعاب، موسيقى،للتنزيل للمشغلين )ثري وقابل 

 Jet Multimedia إعتمادا على شراكة فنيّة مرجعيّة دوليّة، تقوم شركة
Tunisie    ت على خبرا أساسابتطوير خدمات متعّددة ذات قيمة مضافة تستند

 .إلخ ،بشريّة مختّصة ومتنّوعة تقنيّة، تسويقيّة

 10 بـبقيمة اسمية  سهم 20.000 دينارا متكون من 0000002يبلغ رأس مال الشركة 

 .للسهم الواحد دينار

 مراحل التفويت

التفويت مرحلة انتقاء المشاركين تليها مرحلة العروض الماليّة  عمليةتتضمن 
 .التي ستكون متاحة للمقبولين فقط

 سحب ملفات التأهيل

ولي سحب ملف االنتقاء األعلى المستثمرين الراغبين في التعبير عن اهتمامهم، 
يوضح مختلف شروط ومراحل عملية االنتقاء األولي ي ذوالالمتعلق بالشركة 

 بمقر العاشرة صباحاعلى  الساعة  9102مارس  7وذلك بداية من يوم  

شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي ضفاف البحيرة تونس وذلك  
ريّة المعطيات من قبل الممثل القانوني إمضاء التزام المحافظة على س )أ( بعد

 لكترونينموقعين اإلالمن يمكن تنزيلهما  نالتعريف الذي واستمارةللمستثمر المهتم 

 CAP Bankللبنك االفريقي لالستثمار و الشراكة  لشركة الكرامة القابضة و
 : المتوفرين في الموقعين اإللكترونيين

 

   bank.com-www.cap و www.alkaramaholding.com )و )ب 
تونسي نقدا أو عن  دينار 1999 بقيمة لالسترجاعدفع معلوم المشاركة غير قابل 

ر طريق صك مشهود بتوفطريق تحويل بنكي لحساب شركة الكرامة القابضة أو عن 
 .رصيده لفائدة شركة الكرامة القابضة

 

 مرحلة االنتقاء األّولي

يمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة في طلب العروض التعبير عن اهتمامهم 
امة الكر المتوفر لدىكراس شروط التأهيل األولي لطبقا  بصفة فردية أو جماعية

 التالي:العنوان على  القابضة

 تونس 0101رة أناسي، ممر بحيرة ماالوي، ضفاف البحيرة، ينهج بح

ة معنويّ  طبيعيّة أو ( ذاتiمستثمر )في هذه العملية مفتوحـة لكل  المشاركةوتكــون 
 ة.طبيعيّ  تأو ذواو/ ة معنويّ  ت( مجمع متكون من ذواii) أو

بط التابع بمكتب الضيمكن للمستثمرين المهتمين إيداع ملفات االنتقاء األّولي مباشرة 
 دلشركة الكرامة القابضة مقابل وصل إيداع أو عن طريق البريد السريع مع اعتما

 :ةتاريخ ختم البريد وذلك إلى غاي
 

  بتوقيت تونس بعد الزوالالخامسة  على الساعة 9102ريل أف 1

 :على العنوان التالي
 شركة الكرامة القابضة

 نهج بحيرة أناسي، ممر بحيرة مالوي
 تونس 0101 –البحيرة ضفاف 

 

في حقها، في أي مرحلة من مراحل التفويت، في  الكرامة القابضة شركةتحتفظ 
 استجابته إلى شروط المشاركة أو مخالفتهإقصاء أو عدم تأهيل مستثمر في حال عدم 

 .للقوانين أو للقواعد العامة الجاري بها العمل

 سحب كراس شروط مرحلة العروض المالية

ترشحاتهم على ملف طلب عروض يتكون أساسا  قبلتيتحصل المستثمرون الذين 
 .و )ج( مشروع عقد البيع إعالميمن )أ( ملف تنظيم طلب العروض )ب( ملف 

 تدقيقأعمال ال

يمكن للمستثمرين المقبولين الولوج إلى قاعة البيانات الموضوعة على ذمتهم لدراسة 
المالية والقانونية للشركة لمساعدتهم على إعداد  مختلف الوثائق والبيانات والمعطيات

 عروضهم وذلك حسب رزنامة وشروط مضبوطة ومدرجة بملف طلب العروض.

 أهم مواعيد عملية التفويت

 03/00/5002 الموعد النهائي لقبول ملفات التعبير عن االهتمام

 51/00/5002  تاريخ اإلعالم المستثمرين المؤهلين

 02/00/5002            العروضلف طلب متاريخ سحب 

16/00/5002   قاعدة البيانات الولوج إلى

 

 

 للمزيد من االرشادات يرجى 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/
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