
 

 

 شـركـة " الّسـكـنـى"
 دينارا 5.050.500شركة خفية اإلسـم رأس مالهـا 

 تونس 1082 –ميتوال فيل  –، نهج طارق ابن زياد 46المقر اإلجتماعي : 
 B 131251996السـجل التجــاري : تـونس 

 30436S/P/M/000المعـرف الجبـائـي : 
 54-0074065الضمـان اإلجتمـاعي : 

 

 

 

 العـاديةعـامة إستدعـاء للجلسة ال
 

 

 

مدعوون لحضور الجلسة ومراقبي الحسابات  الّسكنــى"إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "
 "دار المؤسسة"بـ الثانية ظهراعلى الساعة  2019 أفريـل 26 الجمعةالتي ستنعقد يوم  العادّيةالعامة 

 التالـي:عمـال األ دولوذلك للنظر في ج تـونس -بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة 

 وتقديم القوائم المالّية للسنة المعنّية. 2018قراءة تقرير مجلس اإلدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة   ((11

 .2018تالوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبّية   ((22

قة على اإلتفاقيات الواردة والمصاد 2018المتعلق بالسنة المحاسبّية  تالوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات  ((33
 به.

وعلى القوائم المالّية المتعلقة بالسنة  2018المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة المتعّلق بنشاط الشركة لسنة   ((44
 .31/12/2018 المحاسبّية المختومة في

 تبويـب المرابيـح.  ((55

 .31/12/2018تومة في قراءة تقرير التصرف وتقديم القوائم المالّية الخاصة بَمْجمع الشركات والمخ  ((66

تالوة تقـرير مراقبي الحسابات الخاص بَمْجمع الشركات، والمصادقة على القوائم المالّيـة الخاصة بمجمع   ((77
 .2018الشركات لسنة 

 .2018إبراء ذّمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصّرفهم خالل سنة   ((88

 تحديـد منحة حضور مجلس اإلدارة والّلجنة الدائمة للتدقيق.  ((99

 لمجلس اإلدارة في شراء عدد من األسهـم المكّونة لرأس مال الشركة.الترخيص   ((1010

 تجـديد مهـام أعضاء مجلـس اإلدارة.  ((1111

 

 

        



 

  

 راراتراراتــــــمـشـــروع الـقمـشـــروع الـق
 
 

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 

 .31/12/2018المختومة في 

 لمصـادقة على هــذا القــرار ............تمت ا

بعد إستماعها للتقرير الخاص الذي قّدمه مراقبي الحسابـات طبقا لمقتضيات مجلة  :القــرار الثــانـي
 الشركات 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  :القــرار الثالث
 كما يلـي: 2018للسنة المحاسبّية 

  950.867,526  2018النتيجـة الصافية لسنة 

  1.344.067,411  2017الرصيـد المحـول لسنة 

  353.535,000 31/12/2013بتاريخ جزء من اإلحتياطات الخارقة للعادة 

 2.648.469,937 الجـملـة 

 (500.000,000)  إحتياطـي خـارق للعـادة 

 (100.000,000)  يالصنـدوق اإلجتـماع 

 2.048.469,937 البـاقي القابل للتوزيع                

  (353.535,000)  )*(عـائـدات 

  1.694.934,937  2019رصيــد يحـول لسنة 
 

 .31/12/2013ة للعادة في تاريخ ق( يتـّم صرف هذه العائدات من اإلحتياطات الخار )*
 

 .الواحـد سهمللد(  0,070مليما ) سبعون بمقدار  2018حّددت األرباح الموّزعة للسنة المحاسبية 
عن طريق الوسطاء بالبورصة بالنسبة لألسهم  .................يتّم دفع هذه األربـاح بدايـة من 

تونس،  1082، نهـج طارق ابن زياد ميتوال فيـل  46مودعة لديهـم، وبالمقر اإلجتماعي للشركة الكائن بـال
 بالنسبة لألسهم األخـرى.

كما قررت الجلسة العامة العادية إدماج المبالغ المعفاة من الجباية والتي أصبحت محررة بتاريخ 
د( ضمن اإلحتياطي الخارق  1.700.000ا )دينار  مليون وسبعمائة ألفوالبالغة  2018ديسمبر  31

 للعادة.

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



ة ـبعـد اإلطالع على تقريـر التصرف والقوائم المالّية الخاصة بَمْجمع الشركات لسن :القــرار الرابع
الفترة، تصادق الجلسة ، وبعد إستماعها لتقرير مراقبي الحسابات الخاص بَمْجمع الشركات لنفس 2018

 . 31/12/2018العامة العادية على تقرير مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالّية للمجمع المختومة في 

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

عامة العادية أعضاء مجلس اإلدارة اإلبراء التام والنهائي ودون تحّفظ تعطي الجلسة ال :القــرار الخامس
 .2018على تصرفهم خالل السنة المحاسبّيـة 

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

قررت الجلسة العامة العادية تحديد منح حضور مجلس اإلدارة والّلجنة الدائمة للتدقيق  :القــرار السادس
 :وذلك كما يلي 2017بنفس المبالغ لسنة   2018سنة بعنوان 

 د( خاما.81.250دينارا ) واحد وثمانون ألف ومائتان وخمسون =  منحة الحضـور لمجلس اإلدارة -
 د( خاما.11.250دينارا )إحدى عشرة ألف ومائتان وخمسون منحة أعضاء الّلجنة الدائمة للتدقيق =  -

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

 14/11/1994المؤرخ في  1994لسنة  117من القانون عدد  19عمال بأحكام الفصل  :القــرار السابع

والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، والنصوص المتّممة له، توافق الجلسة العامة العادية على قيام شركة 
 المالية. " بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالسوق 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 

 .2019السنة المحاسبّية 
 ..تمت المصـادقة على هــذا القــرار ..........

قّررت الجلسة العامة العادّية تجديد مهام أعضاء مجلس اإلدارة اآلتي ذكرهم لمّدة ثالث  :القــرار الثامن
 :2021سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادّية التي ستبت في تصّرف السنة المحاسبّية 

 مقاعـد( 3الشركة العقارّيـة وللمساهمـات )  --

 ـدان(البنـك الوطنـي الفالحـي )مقع  --

 ة العقارّيـة وللتهيئــةـالشرك  --

 الشركة العامة للدراسـات ومراقبة األشغـال  --

 الصندوق التونسي للتأمين التعاونـي الفالحـي  --

 شركـة تونس لإلعالمّيـة والخدمـات  --

 السيد أكـرم زيايدّيـة  --



 السيد منـذر لكحـل  --

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

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

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

 
 



  
 
 
 

 


