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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE 

 
 

Les actionnaires et les commissaires aux comptes de la société « ESSOUKNA » sont 

convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mercredi 08 Juin 2016 à 10 

heures, à la Maison de l’Entreprise, sise au Boulevard Principal – 1053 Les Berges du Lac - Tunis, 

à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

11..  Lecture du rapport du Conseil d’Administration relatif à l’exercice 2015 et présentation 
des états financiers dudit exercice. 

22..  Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes relatif à l’exercice 2015. 

33..  Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif à l’exercice 2015 et 
approbation des conventions qui y sont énumérées. 

44..  Approbation du rapport du Conseil d’Administration relatif à l’exercice 2015 et des états 
financiers arrêtés au 31/12/2015. 

55..  Affectation des bénéfices. 

66..  Lecture du rapport d’activité consolidé et présentation des états financiers consolidés 
au 31/12/2015. 

77..  Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes relatif aux états financiers 
consolidés au 31/12/2015 et approbation des états financiers consolidés. 

88..  Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l’exercice 2015. 

99..  Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil 
d’Administration et au Comité Permanent d’Audit. 

1100..  Autorisation au Conseil d’Administration pour le rachat par la société d’une partie de 
ses actions. 

1111..  Renouvellement du mandat des Administrateurs. 

 
 
 

Le Conseil d’Administration 
 
 
 
 



  الـّســكنـىالـّســكنـى

  ـــراراتـــراراتــــــالـقالـق

  

بعد اإلطالع على تقرير مجلس اإلدارة، والتقرير العـام لمراقـبي الحسابـات، واإلستماع إلى  :القــرار األول
التفسيرات اإلضافية، تصادق الجلسة العامة العادية على كامل تقرير مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالية 

 .13/31/2015المختومة في 

 ............المصـادقة على هــذا القــرار تمت 

بعد إستماعها للتقرير الخاص الذي قّدمه مراقبي الحسابـات طبقا لمقتضيات مجلة الشركات  :القــرار الثــانـي
 .التجارية، صادقت الجلسة العامة العادية على االتفاقيات التي أشارا إليها ضمنه

 ............تمت المصـادقة على هــذا القــرار 

باقتراح من مجلس اإلدارة، قررت الجلسة العامة العادية تبويب األرباح القابلة للتوزيع للسنة  :القــرار الثالث
 :كما يلـي 2015المحاسبّية 
  2.000.942,917  2015النتيجـة الصافية لسنة 

  2.575.916,446  2014الرصيـد المحـول لسنة 

 4.576.859,363 الجـملـة 

 (2.000.000,000)  طـي خـارق للعـادةإحتيا 

 (100.000,000)  الصنـدوق اإلجتـماعي 

 2.476.859,363 البـاقي القابل للتوزيع                

  (1.212.120,000)  عـائـدات 

  1.264.739,363  2016رصيــد يحـول لسنة 
 

 .للسهم الواحـد( د 141,1)أربعـون مليمـا و  مائتـانبمقدار  1132اح الموّزعة للسنة المحاسبية ـّددت األربـح

 .13/31/1131يتـّم صرف هذه األربـاح من الرصيد المحـول في 

عن طريق الوسطاء بالبورصة بالنسبة لألسهم المودعة  .................يتّم دفع هذه األربـاح بدايـة من 
تونس، بالنسبة لألسهم  3101اد ميتوال فيـل  ، نهـج طارق ابن زي4,لديهـم، وبالمقر اإلجتماعي للشركة الكائن بـ

 .األخـرى 

 ............تمت المصـادقة على هــذا القــرار 
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، وبعد 1132بعـد اإلطالع على تقريـر التصرف والقوائم المالّية الخاصة بَمْجمع الشركات لسنة  :القــرار الرابع
ْجمع الشركات لنفس الفترة، تصادق الجلسة العامة العادية على إستماعها لتقرير مراقبي الحسابات الخاص بمَ 

 . 13/31/1132تقرير مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالّية للمجمع المختومة في 

 ............تمت المصـادقة على هــذا القــرار 

تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس اإلدارة اإلبراء التام والنهائي ودون تحّفظ على  :القــرار الخامس
 .1132تصرفهم خالل السنة المحاسبّيـة 

 ............تمت المصـادقة على هــذا القــرار 

للتدقيق بعنوان قررت الجلسة العامة العادية تحديد منح حضور مجلس اإلدارة والّلجنة الدائمة  :القــرار السادس
 :كما يلـي 1134سنة 

 .خاما( د 032121)دينارا    ومائتان وخمسون  ألفواحد وثمانون =    منحة الحضـور لمجلس اإلدارة -
 .خاما( د 332121)دينارا  إحدى عشرة ألف ومائتان وخمسون = منحة أعضاء الّلجنة الدائمة للتدقيق  -

 ............تمت المصـادقة على هــذا القــرار 

 ,33/311/,3المؤرخ في  ,311لسنة  331من القانون عدد  31عمال بأحكام الفصل  :القــرار السابع
والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، والنصوص المتّممة له، توافق الجلسة العامة العادية على قيام شركة 

 .ةبشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالسوق المالي" الّسكنى"
كما تفوض إلى مجلس إدارة الشركة صالحية تحديد السعر األقصى لشراء األسهم والسعر األدنى لبيعها 
والعدد األقصى لألسهم، وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في نتائج تصرف السنة 

 .1134المحاسبّية 
 ............تمت المصـادقة على هــذا القــرار 

قّررت الجلسة العامة العادّية تجديد مهام أعضاء مجلس اإلدارة اآلتي ذكرهم لمّدة ثالث سنوات  :ـرار الثامنالقـ
 :1130تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادّية التي ستبت في تصّرف السنة المحاسبّية 

 (مقاعـد 1)الشركة العقارّيـة وللمساهمـات   --

 (مقعـدان)البنـك الوطنـي الفالحـي   --

 ة العقارّيـة وللتهيئــةـلشركا  --

 الشركة العامة للدراسـات ومراقبة األشغـال  --

 الصندوق التونسي للتأمين التعاونـي الفالحـي  --

 شركـة تونس لإلعالمّيـة والخدمـات  --
 

.../... 
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 السيد دمحم عـاشـور  --

 السيد أكـرم زيايدّيـة  --

 السيد نور الديـن بن حسـن  --

 ............رار تمت المصـادقة على هــذا القــ

تخول الجلسة العامة العادية كل الصالحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع أو نشر  :القــرار التاسع
 . كلما إقتضى األمر ذلك

 ............تمت المصـادقة على هــذا القــرار 

 

 
 

 
 

 


