
     

 ليأو   انتقاء عالنإ
 

 مال رأس من %50,99 مثلت مساهماتكتلة  في التفويت

 ش.م.م - للجنوب الكبرى المخازن شركة 
 

لي موضوع  :اإلنتقاء األو 

 لتونسيةاالتفويت بالبيع لحساب الدولة  تعتزم شركة الكرامة القابضة

 الدولة مساهمات جميعفي  ،عن طريق طلب عروض ،(البائعة)

 الكبرى مخازنالمن رأس مال شركة  % 50,99والبالغةالمباشرة 

 .طهانشا تطوير في المساهمة علىقادر  لمستثمر (الشركة) للجنوب

 المتحد الخليج شركة من المتكون اختيار المجمعوللغرض تم 

كمستشار حصري  قمحي إيف ذاألستا ومكتب المالية للخدمات

بيع بال مراحل عملية التفويت جميعفي الكرامة القابضة شركة ل

 .(العملية)

 المهتمينإعالم المستثمرين  (1) ىإل األّولي يهدف إعالن االنتقاء

 إرشاد (3)ومراحل عملية التفويت  ضعر (2) العملية بانطالق

 تقاءاإلن ملف وسحب كيفية المشاركة حول المهتمينالمستثمرين 

 .األّولي
 

 شركة:تقديم ال

 في 6991 نوفمبر 61ي فالكبرى للجنوب  المخازنشركة  تأسست

 ةوخمسمائة عتسمالها  ويبلغ رأس شركة ذات مسؤولية محدودة شكل

 .(دينار 939.000)دينار  وثالثون ألف

 ةئتهيو معالجةو ظحفو وتخزين جمع الشركة فينشاط ويتمثل 

 . ةالفالحي المنتوجات وجميع الحبوب

ار بمنطقة الشفّ  ،اتانخزّ ( 8) ثمانيةلك الشركة تتمبنشاطها،  وللقيام

 نطألف  ونثثال ستيعابهاإطاقة يبلغ إجمالي  من والية صفاقس،

ديوان الحبوب في إطار عقد موضوعة على ذمة  طن( 300000)

 .حصري إيجار
 

 :عملي ة التفويتإنجاز مراحل 

مستثمرين لللى مرحلة انتقاء أوّ  (1)تنقسم مراحل التفويت بالبيع إلى 

مرحلة العروض المالية مفتوحة للمترشحين  (2)تليها  المهتمين

 فقط. األولىالمقبولين في المرحلة 
 

 :شروط المشاركة

ّكل مستثمر ذات ل (i) تكــون المشاركة في هذه العملية مفتوحـة

 أو دةبصفة منفر معنويّة أو ذات طبيعّية تونسي أو أجنبي الجنسيّة

(ii)  طبيعية تونسي و/أو  ذواتمعنوية و/أو  ذواتمن  متكونمجمع

 .عأجنبي الجنسيّة تحت قيادة رئيس للمجم

 

 قيدالت العمليةهذه  فيالمشاركة  في الراغبين ينعلى المستثمر

 .الشركة نشاط لقطاع المنظمة بالقوانين

ليملف سحب   :اإلنتقاء األو 

 لياالنتقاء األوّ  سحب ملفبالعملية المهتمين  مستثمرينيمكن لل
 من بداية وذلك المشاركة وشروط إجراءات مختلف يوضح والذي
 من صباحا العاشرةعلى الساعة  2020 جوان 09 ثالثاءال يوم

 يرةبح ممرّ  أناسي بحيرة بنهج الكائن القابضة الكرامةشركة  مقرّ 
 وذلك بعد: تونس البحيرة ضفاف ماالوي

المحافظة على سّرية المعطيات والذي يمكن لتزام إ مضاءإ (1)

ة ركة الكرامة القابضش لكل من االلكتروني تنزيله من الموقـع

 المالية للخدمات المتحد الخليجمكتب  وأ
www.alkaramaholding.com 

www.ugfsnorthafrica.com.tn 

 ةمائة خمس لالسترجاع بقيمةغير قابل  مشاركةدفع مبلغ  (2)

 رصيده بتوفر دمشهو صك طريق عن أو نقدا دينار( 500)

  .بنكيتحويل عن طريق القابضة أو  الكرامة لفائدة شركة
 

ات المشاركة مباشرة بمكتب على المستثمرين المهتّمين إيداع ملفّ 

مقابل وصل إيداع أو عن لشركة الكرامة القابضة  التابعالّضبط 

 ضبط(أو مكتب ال تاريخ ختم البريد اعتمادمع )طريق البريد السريع 

 :وذلك في أجل أقصاه يوم
 

 2020جويلية  10الجمعة 

 بتوقيت تونس الثانية بعد الزوالعلى الساعة 

 :بالعنوان التالي 
 

 الكرامة القابضة شركة

   1053ضفاف البحيرة وي المنهج بحيرة أناسي، ممر بحيرة  
 

 

 :مرحلة العروض المالي ة

روض ملف طلب الع سحبحاتهم شّ الذين قبلت تر لمستثمرينليمكن 

الذي يتّضمن وملف تنظيم طلب العروض  (أ)المتّكون أساسا من 

ملف  (ج) ةحول الشرك إعالميملف  (ب)مشروع عقد التفويت 

 .تنظيم قاعة البيانات

الولوج إلى قاعة البيانات الموضوعة على  (أ)إثر ذلك، ، يمكنهمكما 

ذّمتهم لدراسة مختلف الوثائق والبيانات والمعطيات المالية والقانونية 

 )ج(مختلف وحداتها و الشركةزيارة مقر  ب() بالشركة،الخاّصة 

 مشروععلى  تعديالتاقتراح  (ه)طرح أسئلة و )د( ،هايمسيرلقاء 

وذلك حسب رزنامة وشروط مضبوطة ومدرجة بملف  التفويتعقد 

 .طلب العروض

 

 "UGAS" المالية لالستشارات المتحد الخليج بمكتب االتصال يمكن العملية، هذه بخصوص اإلرشادات من للمزيد

  أحمد الفقيه رنيم السيدة/  فراد الصالح محمد السيد/ 16 611 900: الهاتف

 rfekih@ugfsnorthafrica.com.tnou  mfrad@ugfsnorthafrica.com.tn: االلكتروني البريد 
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