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 العـاديةعـامة إستدعـاء للجلسة ال
 

 

 

مدعوون لحضور الجلسة العامة ومراقبي الحسابات  "الّسكنــى"إن السادة المساهمين في رأس مال شركة 
بالشارع  "دار المؤسسة"بـ صباحا شرةاعالعلى الساعة  2102جوان  22 الخميسالتي ستنعقد يوم  العادّية

 :التالـيعمـال األ دولوذلك للنظر في ج تـونس -الرئيسي ضفاف البحيرة 

 .وتقديم القوائم المالّية للسنة المعنّية 6102قراءة تقرير مجلس اإلدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة   ((11

 .6102الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبّية  يام لمراقبـالتقرير الع تالوة  ((22

اإلتفاقيات قة على والمصاد 6102المتعلق بالسنة المحاسبّية  الحسابات يالتقرير الخاص لمراقب تالوة  ((33
 .الواردة به

المتعلقة وعلى القوائم المالّية  6102تقرير مجلس اإلدارة المتعّلق بنشاط الشركة لسنة المصادقة على   ((44
 .10/06/6102 المختومة فيبالسنة المحاسبّية 

 .ـحمرابيالتبويـب   ((55

 .10/06/6102 تومة فيوالمخالقوائم المالّية الخاصة بَمْجمع الشركات تقديم تقرير التصرف و  قراءة  ((66

، والمصادقة على القوائم المالّية الخاصة بمجمع الحسابات الخاص بَمْجمع الشركات يتقرير مراقب تالوة  ((77
 .6102الشركات لسنة 

 .6102عن تصّرفهم خالل سنة  إبراء ذّمة أعضاء مجلس اإلدارة  ((88

 .والّلجنة الدائمة للتدقيق اإلدارةمجلس تحديـد منحة حضور   ((99

 .المكّونة لرأس مال الشركة األسهمجلس اإلدارة في شراء عدد من الترخيص لم  ((1111

 .المصادقة على تعيين عضو بمجلس اإلدارة  ((1111

 .تعييـن مراقبـي حسابـات للشركـة  ((1212
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  ـــراراتـــراراتــــــالـقالـق

  

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

10/06/6102. 

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

بعد إستماعها للتقرير الخاص الذي قّدمه مراقبي الحسابـات طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية،  :القــرار الثــانـي
 .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 المحاسبّية  :ثـالقــرار الثال
 :كما يلـي 6102

  1.525.556,863  2116النتيجـة الصافية لسنة 

  1.266.739,363  2115الرصيـد المحـول لسنة 

 689.023,317 31/12/2113ادة بتاريخ جزء من اإلحتياطات الخارقة للع 

 3.481.319,543 الجـملـة 

 (1.000.000,000)  إحتياطـي خـارق للعـادة 

 (100.000,000)  الصنـدوق اإلجتـماعي 

 2.381.319,543 البـاقي القابل للتوزيع                

 (1.212.120,000)   (*)عـائـدات 

  1.169.199,543  2117رصيــد يحـول لسنة 
 

جزء  ومن( د 361,192.221 ما قيمته) 10/06/6101من باقي الرصيد المحّول في  العائداتيتـّم صرف هذه  (*) 
 .(د 229,161.106 ما قيمته) اإلحتياطات الخارقة للعادة في نفس التاريخ من

 .للسهم الواحد( د 1.6,1)بمقدار مائتان وأربعون مليما  6102حّددت األرباح الموّزعة للسنة المحاسبية 

عن طريق الوسطاء بالبورصة بالنسبة لألسهم المودعة لديهـم،  6106 جويلية 11يتّم دفع هذه األربـاح بدايـة من 
 .تونس، بالنسبة لألسهم األخـرى 0126، نهـج طارق ابن زياد ميتوال فيـل  2,وبالمقر اإلجتماعي للشركة الكائن بـ

 ............تمت المصـادقة على هــذا القــرار 
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، وبعد 6102بعـد اإلطالع على تقريـر التصرف والقوائم المالّية الخاصة بَمْجمع الشركات لسنة  :عـالقــرار الراب
إستماعها لتقرير مراقبي الحسابات الخاص بَمْجمع الشركات لنفس الفترة، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير 

 . 10/06/6102ة للمجمع المختومة في مجلس اإلدارة وعلى القوائم الماليّ 

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

تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس اإلدارة اإلبراء التام والنهائي ودون تحّفظ على تصرفهم  :سـالقــرار الخام
 .6102خالل السنة المحاسبّيـة 

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

ة ـقررت الجلسة العامة العادية تحديد منح حضور مجلس اإلدارة والّلجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سن :ادسـالقــرار الس
 :وذلك كما يلـي 6102بنفس المبالغ لسنـة  6106
 .خاما( د20,631)مسون دينارا واحد وثمانون ألف ومائتان وخ=  منحة الحضـور لمجلس اإلدارة -
 .خاما( د00,631)إحدى عشرة ألف ومائتان وخمسون دينارا = منحة أعضاء الّلجنة الدائمة للتدقيق  -

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

تعلق والم ,00/099/,0المؤرخ في  ,099لسنة  006من القانون عدد  09عمال بأحكام الفصل  :عـالقــرار الساب
بشراء وبيع " الّسكنى"بإعادة تنظيم السوق المالية، والنصوص المتّممة له، توافق الجلسة العامة العادية على قيام شركة 

 .قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالسوق المالية

العدد كما تفوض إلى مجلس إدارة الشركة صالحية تحديد السعر األقصى لشراء األسهم والسعر األدنى لبيعها و 
 .6106األقصى لألسهم، وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في نتائج تصرف السنة المحاسبّية 

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

ضوا بمجلس ع... ..............................صادقت الجلسة العامة العادّية على تعيين السّيد  :نـالقــرار الثام
 .للمّدة المتبقية من عضويته بهذا المجلس................................. إدارة الشركة عوضا عن السّيد 

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

 

 

 : قّررت الجلسة العامة العادّية :التاسـعالقــرار 
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 .ابـات للشركـةكمراقب حس ......................................  --

 .كمراقب حسابـات للشركـة......................................   --

 .6109وذلك لمّدة ثالث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادّية التي ستبت في تصّرف السنة المحاسبّية 

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

لعامة العادية كل الصالحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع أو نشر كلما تخول الجلسة ا :العاشـرالقــرار 
 . إقتضى األمر ذلك

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

 

 
 

 
 
 

  


