
 
 

                                                                             
ّ�
 ـ��ار ه���
 ا�ّ��ق ا��  

 7201ديسمبر 20  بتاريخ 7201لسنة   63 عدد 
   ندماج باستيعاباالإلنجاز عملية رخيص تّالالموافقة وفي 

  المتفرعة عنها  "لفكتورينغونسية لالشّركة التّ" لـ" ونسية لإليجار الماليركة التّالشّ"
  

  
  ،7201 دی�� � 20���ری�  ال����� الّ��ق ال��لّ
�� ه
	� ���إّن 

  
  ���7، 416و 336
3 1�2 ��ّ�� ال0ّ�آ�ت الّ���رّی� و,�ّ+� ال*(� ��� ا)ّ'&ع

  
��2Bدة ت�?
< الّ��ق ال��لّ
� 1994ن�;� �  14ال�=ّرخ ;:  1994ل���  1�2117 ال��ن�ن �2د و C�ّال��� 

��لّ�(�ص ال&��Dآ�� تّ<  Fوإت��� FG
  ،ت��
  

 "الشّركة التّونسية لإليجار المالي"�L M 3 ال���م  201 7تأو 22 بتاريخ الّ��,
Iال��ا;�� و'�H و1�2 
2
� وال�(�رة ل��وض ال��رج� ��ل �ر+��Mال���ه�� ال��ّ�� ر Cی�ن���ج الّ�: والمتعلّق  32 'Qا �
ّ����


3وذل�VDW �� ' Xم ال*(� المتفرعة عنها" لفكتورينغالشّركة التونسية ل"ت��Uم ال0ّ�آ� إن��زه� ��س�
��ب  
  ، �3 ��ّ�� ال0ّ�آ�ت الّ���رّی� 416 و 336

  
��[ ال��\: � 1720ن�;� � 23���ری�  �ن�:ل �X ال��آUي الّ�ال�ى  ل��� ال��ا,
M I�ارو1�2 


I ال� �ئ: ل���
�الّ�,� Qب ���ج نا��
ال0ّ�آ� ال��ن�
� " لـ" ال0ّ�آ� ال��ن�
� ل`ی��ر ال��ل:"2 � اس�
                 �=رخ ;: ال 2016ل���  ��48ن�ن �2د ال�3  30و 24 
3وذل�VDW �� ' Xم ال*(�" �*��Vری�bل

11  �
��ل ��ك وال�=س��ت ال��ل
�و 2016ج�ی� Cال����،  �
1�2 أن ی(�ر ال��,
I ال��7ئ: ل���
Qل ا��Vاس� ������V*�"  fg7ری�bال0ّ�آ� ال��ن�
� ل"و "ال0ّ�آ� ال��ن�
� ل`ی��ر ال��ل:"ن���ج  3
�
ال���
  ،�ال&ز���
� ل`ج�اءات ال��ن�ن
� ال�
  
  

  :Mّ�ر �� یiت: 
  

�� ا�ّول �مع مراعاة القوانين المنظّمة لنشاط الشّركتين موضوع عملية االندماج باالستيعاب، تمنح  :ا�
عملية االندماج  إنجاز قصد "للشّركة التّونسية لإليجار المالي" ه
	� الّ��ق ال��لّ
�موافقة وترخيص 

��VDiم ال*(المتفرعة عنها "  لفكتورينغالشّركة التونسية ل" باستيعاب  &�2 X3 وذل
�3  416و �336
  .��ّ�� ال0ّ�آ�ت الّ���رّی�

  

�������lن هgا ال��ار ی�0� �&غ : ! ا�ّ� ا��
��ل0�ّ�ّی� الّ�س�ّ
� ل7
	� الّ��ق ال��لّ. 
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  ���7، 416و 336
3 1�2 ��ّ�� ال0ّ�آ�ت الّ���رّی� و,�ّ+� ال*(� ��� ا)ّ'&ع

  
��2Bدة ت�?
< الّ��ق ال��لّ
� 1994ن�;� �  14ال�=ّرخ ;:  1994ل���  1�2117 ال��ن�ن �2د و C�ّال��� 

��لّ�(�ص ال&��D،آ�� تّ<  Fوإت��� FG
  ت��
  

 1nnnn�2و  Hnnnn�'  �nnnn�;ال��ا I
,�nnnn�ّوال    Lnnnn M 3nnnn� م�nnnnل" ال�� �
nnnnآ� ال��ن��nnnn0ّالbnnnnری���V*�  "ری��nnnn��        
 06 � �;�nnn1720ن         Lnnn M 3nnn� �7���
�nnnس�� �nnnم إن��زهUnnnت�� :nnnج ال����nnnنQا �nnn
ّ���� Cnnn�ّآ� " وال����nnn0ّال


� ل`ی��nnnnnر ال��nnnnnل:  nnnnnال��ن� "  �nnnnn)*م ال�nnnnnVDW �nnnnn� ' Xnnnnn3وذل
��nnnnn�ّ�� 3nnnnn الnnnnn0ّ�آ�ت    416و  336 

��ب �(�nnnرة ل�nnn�ض     �nnnسQ�� �nnn
���nnn �2ر أّن الnnn0ّ�آ� ال���ّ ،�nnn2 الّ���رّی�nnnMه��   : ر�nnnال�� Cnnnی�3 'nnn2

Q يgال ;: '�ر الّ���ی�، ال��ّ�� والUی  
  

��[ ال��\: � 1720ن�;� � 23���ری�  �ن�:ل �X ال��آUي الّ�ل�ى ا ل��� ال��ا,
I وM 1�2�ار
 �
ال0ّ�آ� ال��ن�
� " لـ" ال0ّ�آ� ال��ن�
� ل`ی��ر ال��ل:"2 � اس�
��ب ���ج ناQال��,
I ال� �ئ: ل���

                   �=رخ ;: ال 2016ل���  ��48ن�ن �2د ال�3  30و 24 
3وذل�VDW �� ' Xم ال*(�" �*��Vری�bل
11 �
��ل ��ك وال�=س��ت ال��ل
�و 2016ج�ی� Cن���ج  ،ال����Qا �
1�2 أن ی(�ر ال��,
I ال��7ئ: ل���

�fg7 ال�"�*��Vری�bال0ّ�آ� ال��ن�
� ل"و "ال��ل: �ن�
� ل`ی��رال0ّ�آ� الّ�"��� اس���Vل  3
�

� ال�����
 �
  ،�ال&ز�ل`ج�اءات ال��ن�ن

  
أf&2 ا���اء �3  ، ��ل���7ّ ��ل��ض الّ�2�M: ال��0ر إل
F" ال0ّ�آ� ال��ن�
� ل`ی��ر ال��ل:"و1�2 ال�Uام 

  ، "ال0ّ�آ� ال��ن�
� ل�*��Vری�b"  الّ��ری� ال*��: )ن��ز ��2ّ
� اQن���ج ��س�
��ب ش�آ� 
 
  

  :Mّ�ر �� یiت: 
  

�� ا�ّول �مع مراعاة القوانين المنظّمة لنشاط الشّركتين موضوع عملية االندماج باالستيعاب، تمنح  :ا�
الشّركة " قصد استيعابها من قبل  " لفكتورينغللشّركة التونسية ل" ه
	� الّ��ق ال��لّ
� موافقة وترخيص 

��VDiم ال*(�
3   و ذلكالمزمع القيام بها  عملية االندماج في إطار "التّونسية لإليجار المالي &�2336 
  .�3 ��ّ�� ال0ّ�آ�ت الّ���رّی� 416و
  

�������lن هgا ال��ار ی�0� �&غ : ! ا�ّ� ا��
��ل0�ّ�ّی� الّ�س�ّ
� ل7
	� الّ��ق ال��لّ. 

 


