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 "نــىـكـالّســة "ــركــش
 دينارا 5.050.500شركة خفية اإلسـم رأس مالهـا 

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

 S 30436 P.M.000:  المـعرف الجبـائـي
 

 محضـر الجلسة العـامة الـعـاديـة
 2017 جـوان 22 الخميـسوم ـلي

 اـاحـصب العاشرةة ـى الساعـعل
 

 العاشرةعلى الساعة  شرةع وسبعةمن سنة ألفين  جوانمن شهر  ي والعشرون نالثا الخميسإنعقدت يوم 
تونس وذلك بدار المؤسسة بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة  الّسكنى"، الجلسة العامة العادية لشركة "صباحا

ماي  27خ ـبتاري 63دد ـع التونسية بالرائد الرسمي للجمهوريةبدعوة من مجلس اإلدارة عن طريق إعالن نشر 
 .2017جـوان  01بتاريخ   « Le Temps »و "الصباح" يدتيوبجر  2017

حضور وّقـع عليها المساهمون الحاضرون أو وكالئهم مشهودا فيها من مكتب الجلسة  ورقةوقد تـّم إعداد 
 العامة بصحة هذا التوقيع والتي ستودع بالمقر اإلجتماعي للشركة.

 العـامة مكتبهــا. الجلسـةثم كونت 
 ناالسيدن الحاضرون ـعيّ و يس مجلس اإلدارة ـالجلسة العامة بوصفه رئ نور الدين بن حسنيد ـالس ترّأس

 الّلذين البنك الوطني الفالحيممثل  لـمنذر لكحو الشركة العقارية وللمساهماتممثل  محمد سفيان الشواشي
 م.ـن لألسهـقبال ذلك كمدققي

 كاتبا للجلسـة. محمد علي عيادكما عّينت الجلسة العامة وبإقتراح من رئيسها، السيد 
 من اسهم 3.550.317تبّين من ورقة الحضور أن المساهمين الحاضرين أصالة أو بالنيابة يمتلكون  وقد

توفر  وبذلك ،من جملة األسهم %70,3ما يمثل  أي ،مجموع رأس مال الشركةتكّون سهم  5.050.500 جملة
 قرارات تكون سارية المفعول. النصاب القانوني ويمكن للجلسة العامة العادية النظر في جدول أعمالها وإّتخاذ
 التالية:ثم وضـع رئيـس الجلسة العامة على ذّمـة المساهمين الحاضرين الوثائق 

 .العقد التأسيسي للشركةنسخة من   ((11

 ا إعالن الدعوة.مالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدتين التي نشر فيه  ((22

 ورقة الحضور.  ((33

 يــن.فوضكــيل الماتو   ((44

 .2016لسنـة  لشركة "الّسكنى" ومجمع الشركـاتالمالية قوائم ال  ((55

 .2016تقرير مجلس اإلدارة لسنـة   ((66

 .2016تصرف سنة  عنالحسابـات  يالتقرير العام لمراقب  ((77

 .2016الحسابات لسنة  يالتقرير الخاص لمراقب  ((88

 تقـرير التصرف الخاص بمْجمع الشركـات.  ((99

 الحسـابات الخاص بمْجمع الشركـات. يتقـرير مراقب ((1010
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أن الوثائق الالزمة وضعت على ذمة المساهمين بمقر الشركة  الحاضرين رئيس الجلسة العامة مأعل كما
 ة.ـّدة القانونيّ ـول المـط

 :على النحـو التالــي األعمـالدول ـثم ذّكـر بج
 وتقديم القوائم المالّية للسنة المعنّية. 2016قراءة تقرير مجلس اإلدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة   ..11

 .2016تالوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبّية   ..22

والمصادقة على اإلتفاقيات  2016المتعلق بالسنة المحاسبّية  تالوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات  ..33
 الواردة به.

وعلى القوائم المالّية المتعلقة  2016على تقرير مجلس اإلدارة المتعّلق بنشاط الشركة لسنة  المصادقة  ..44
 .31/12/2016 بالسنة المحاسبّية المختومة في

 تبويـب المرابيـح.  ..55

 .31/12/2016قراءة تقرير التصرف وتقديم القوائم المالّية الخاصة بَمْجمع الشركات والمختومة في   ..66

ي الحسابات الخاص بَمْجمع الشركات، والمصادقة على القوائم المالّيـة الخاصة تالوة تقـرير مراقب  ..77
 .2016بمجمع الشركات لسنة 

 .2016إبراء ذّمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصّرفهم خالل سنة   ..88

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

 لمكّونة لرأس مال الشركة.الترخيص لمجلس اإلدارة في شراء عدد من األسهـم ا  ..1010

 تعييـن عضـو بمجلـس اإلدارة.  ..1111

 تعيين مراقبي حسابات للشركـة.  ..1212

تقرير مجلس اإلدارة والقوائم الكلمة إلى المدير العام لشركة "الّسكنى" لتقديم رئيس الجلسة العامة  أعطى مّ ـث
والتقرير الخاص  2016تصرف سنة  عنالحسابات التقرير العام  امراقب تلىوبعد ذلك  ،2016المالية لسنة 
 لنفس السنة.

تقرير التصرف والقوائم الكلمة إلى المدير العام لشركة "الّسكنى" لتقديم رئيس الجلسة العامة  أعطى ثـمّ 
الحسابات التقرير الخـاص بَمْجمع الشركات  امراقب تلىوبعد ذلك  ،2016المالّية الخاصة بَمْجمع الشركات لسنة 

 .2016لسنة 

 يومراقب واإلدارة العامة أعضاء مجلس اإلدارةبمعّية  ّنهثـّم أعلن رئيس الجلسة العامة أن النقاش مفتوح وأ
 .ونهاعلى ذمة المساهمين إلعطائهم كل التوضيحات التي ير  وإطارات الّشركة الحسابات

 :وذلك على الّنحو الّتالـي تللتصويبعد تبادل اآلراء والنقاش وضع رئيس الجلسة جملة القرارات و 

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 

 .31/12/2016المختومة في 

 باإلجمـاع.تمت المصـادقة على هــذا القــرار 

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

 باإلجمـاع.تمت المصـادقة على هــذا القــرار 
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باقتراح من مجلس اإلدارة، قررت الجلسة العامة العادية تبويب األرباح القابلة للتوزيع للسنة  :القـرار الثالث
 كما يلـي: 2016المحاسبّية 
  1.525.556,863  2016النتيجـة الصافية لسنة 

  1.266.739,363  2015الرصيـد المحـول لسنة 

 689.023,317 31/12/2013الخارقة للعادة بتاريخ  جزء من اإلحتياطات 

 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  2017رصيــد يحـول لسنة 
 

د( ومن  523.096,683)ما قيمته  31/12/2013يتـّم صرف هذه العائدات من باقي الرصيد المحّول في  (*) 
 د(. 689.023,317جزء من اإلحتياطات الخارقة للعادة في نفس التاريخ )ما قيمته 

 د( للسهم الواحد. 0,240مليما )بمقدار مائتان وأربعون  2016حّددت األرباح الموّزعة للسنة المحاسبية 

عن طريق الوسطاء بالبورصة بالنسبة لألسهم المودعة  2017جويلية  03يتّم دفع هذه األربـاح بدايـة من 
تونس، بالنسبة لألسهم  1082 -، نهـج طارق ابن زياد ميتوال فيل46لديهم، وبالمقر اإلجتماعي للشركة الكائن بـ

 األخـرى.
 باإلجمـاع.ـذا القــرار تمت المصـادقة على هـ

، وبعد 2016بعـد اإلطالع على تقرير التصرف والقوائم المالّية الخاصة بَمْجمع الشركات لسنة  :القـرار الرابع
لتقرير مراقبي الحسابات الخاص بَمْجمع الشركات لنفس الفترة، تصادق الجلسة العامة العادية على  إستماعها

 . 31/12/2016تقرير مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالّية للمجمع المختومة في 
 باإلجمـاع.تمت المصـادقة على هــذا القــرار 

مجلس اإلدارة اإلبراء التام والنهائي ودون تحّفظ على  تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء :القـرار الخامس
 .2016تصرفهم خالل السنة المحاسبّيـة 

 باإلجمـاع.تمت المصـادقة على هــذا القــرار 

قررت الجلسة العامة العادية تحديد منح حضور مجلس اإلدارة والّلجنة الدائمة للتدقيق بعنوان  :القـرار السادس
 وذلك كما يلـي: 2016بنفس المبالغ لسنـة  2017سنـة 
 د( خاما.81.250= واحد وثمانون ألف ومائتان وخمسون دينارا ) منحة الحضـور لمجلس اإلدارة -
 د( خاما.11.250منحة أعضاء الّلجنة الدائمة للتدقيق = إحدى عشرة ألف ومائتان وخمسون دينارا ) -

 تمت المصـادقة على هــذا القــرار باإلجمـاع.
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والمتعلق  14/11/1994المؤرخ في  1994لسنة  117من القانون عدد  19عمال بأحكام الفصل  :القـرار السابع
" الّسكنىبإعادة تنظيم السوق المالية، والنصوص المتّممة له، توافق الجلسة العامة العادية على قيام شركة "

 بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالسوق المالية.
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 

 .2017المحاسبّية 
 باإلجمـاع.تمت المصـادقة على هــذا القــرار 

عضوا بمجلس إدارة الشركة عوضا عن  منـذر لكحـلالجلسة العامة العادّية تعيين السّيد  قّررت :لثامنالقـرار ا
 للمّدة المتبقية من عضويته بهذا المجلس. نور الدين بن حسنالسّيد 

 باإلجمـاع.تمت المصـادقة على هــذا القــرار 

 قّررت الجلسة العامة العادّية : :التاسعالقـرار 
   تعيين مكتب التدقيقGEM ،ممثال من طرف السيد عبد الرزاق القابسي 

   وتجديد مهام مكتب ف ب م زKPMG ،تونس ممثال من طرف السيد منصف بوسنوقة زموري 

كمراقبي حسابات للشركة لمدة ثالث سنوات، تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادّية التي ستبت في حسابات 
 .2019السنة المحاسبّية 

 باإلجمـاع.تمت المصـادقة على هــذا القــرار 

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

 باإلجمـاع.تمت المصـادقة على هــذا القــرار 

 .والنصف صباحـا الحادية عشرةجدول األعمـال رفعت الجلسـة علـى الساعـة  اءـإنتهـوب
 

 ـبـالكـات     ـمــاألسهمدقـقـي     سـالرئيـ
 

 

 

 

  الموافقة على قبول مهـام      الموافقة على قبول مهـام    
 مراقـب حسابـات         مراقـب حسابـات        
 عبـد الـّرزاق القابسـي      المنصف بوسنوقة الزموري    
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