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 لعامــة العاديــةاالجلســـة 
 جوان على الساعة التاسعة و النصف مساءا 32 الجمعةليوم 

 

 

 األعمال جـــدول
 

 

 
 

 .عضو بمجلس اإلدارة تجديد نيابة 1) 

المنفردة، وبنشاط تجّمع الشركة والقوائم تالوة تقارير مجلس اإلدارة المتعلقة بنشاط الشركة والقوائم المالية 2)  

 .2016/12/31المالية المجّمعة، للّسنة المالية المختومة بتاريخ 

المجّمعة، للسنة  تالوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية 3)

وما يليه  022، والتقرير الخاص المتعلق باإلتفاقيات المشار إليها بالفصل 2016/12/31المالية المختومة في 

 .من مجلة الشركات التجارية  574و

وإبراء  0202المصادقة على تقارير مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجّمعة للسنة المالية   4)

 .أعضاء مجلس اإلدارةذمة 

 .0202تخصيص نتائج السنة المحاسبية   5)

 . 0202تحديد مبلغ مكافآت الحضور ألعضاء مجلس اإلدارة واللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المالية   6)

من قانون  01الترخيص لمجلس اإلدارة في شراء عدد من األسهم المكونة لرأس مال الشركة طبقا للفصل  7) 

1994/117. 

 .تجاوز عتبات المساهمة نحو اإلرتفاع )8
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 2016مشروع قرارات الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المحاسبية 

  : األولــرار قلا
 :للشركة، قررت الجلسة العامة العادية التأسيسي ن العقد ـم 18ا لمقتضيات الفصل قبط

 :تجديد مهام 
 السيد حبيب بالحاج قويدر -

 
عضو مجلس اإلدارة وذلك لمدة ثالث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في 

 .0201حسابات السنة المحاسبية 
 

 ........رار ـــــــــذا القــــــادقـة على هــــــالمص تمت
  :الثانيــرار قلا

 : بعد إستماعها إلى تالوة
مجلس اإلدارة المتعلقة، بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجّمع الشركة والقوائم المالية المجّمعة، تقارير  -

 .0202للسنة المالية 
وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجّمعة للسنة المالية المختومة  -

 .0202سمبر دي 10في 
ل الجلسة العامة العادية إطالعها على ما جاء في تقارير مراقبي الحسابات وتصادق على تقارير مجلس اإلدارة تسجّ 

 .كما وقع عرضها عليها 0202ديسمبر  10وعلى القوائم المالية المنفردة والمجّمعة للسنة المالية المختومة في 
ألعضاء مجلس اإلدارة بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية دون أي إحتراز وبتاما وشامال  اوبالتالي فهي تعطي إبراء

0202. 
 ........رار ـــــــــذا القــــــادقـة على هــــــالمص تمت

 : لثــرار الثاقلا

 نم 475والفصل والفصول الموالية  200م طبقا ألحكام الفصل الحسابات الذي ُقدّ  يإستماعها للتقرير الخاص لمراقب دعب
 .واإلتفاقيات المدرجة به مجلة الشركات التجارية صادقت الجلسة العامة العادية على محتوى هـذا التقرير

 ........رار ـــــــــذا القــــــادقـة على هــــــالمص تمت
 

 
 



 
 : لرابعــرار اقلا

 : التالي النحو على 2016ت الجلسة العامة العاديـة تبويب األرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية ر ر ق
 بالدينار)                                                                                                                     

 355,272 055 2 6102مرابيح السنة المحاسبية  -

 (المعفاة من الجباية1.301.318,404منها ) 6102النتائج المؤجلة  -

 10/06/6101جزء من اإلحتياطات الخارقة للعادة بتاريخ  -

3 019 435,699 
 

348.681,596 

 472,567 423 5 مرابيح قابلة للتوزيع -
 0 إحتياطي قانوني -

 (*)(4002لسنة  السابقةتوزع من األرصدة )عائدات المساهمين  -
 

1 650 000,000 

 472,567 773 3 البــــــاقي األول

 0 إعادة إستثمار معفاة من الجباية   -

 000,000 000 1 إحتياطي خارق للعادة   -

 472,567 773 2 البـــــــاقي الثاني

 000,000 100   الصندوق اإلجتماعي -

 472,567 673 2 البـــــــاقي الثالث 

 472,567 673 2  6102النتائج المؤجلة  -

 
توزع من اإلحتتياطات الخارقة للعادة بتاريخ دينار  1588280,412و المعفاة من الجبايةوتوزع من الّنتائج المؤجلة دينار  1.301.318,404(*) 

 (المعفاة من الجباية) 10/00/0201
 

 .مــــــــــللسهارا ـــــــــــــــنيد  1,500 قدارمب 2016  المحاسبية للسنة الموزعة األرباح ُحددت قــسب اـلم اـــــــــــــــــعبت
ى الوسطاء بالبورصة بالنسبة للمساهمين الُمودعين دل 2017                تم دفع هذه األرباح بداية من يسو 

 .ألسهمهم لدى الوسطاء بالبورصة وبمصالح الشركة بالنسبة لبقية المساهمين

ديسمبر  10المبالغ المعفاة من الجباية والتي أصبحت محررة بتاريخ إدماج  قررت الجلسة العامة العاديةكما 
   .الخارق للعادةألف دينار المتأتي من اإلحتياطي  422 والبالغة  0202

 ........رار ـــــــــذا القــــــادقـة على هــــــالمص تمت
 : الخامســرار قلا

منح الحضور لمجلس اإلدارة واللجنة الدائمة للتدقيق الموزعة بعنوان مبلغ  تحديدقررت الجلسة العامة العادية 
 : وذلك كما يلي  0202سنة 

 .خام (د68.750  ) ثمانية وستون ألف وسبعمائة وخمسون دينارا : منحة الحضور لمجلس اإلدارة   -

 .خام (د 15.000  )خمسة عشرة ألف دينارا   :  للتدقيق اللجنة الدائمة منحة أعضاء -
 ........رار ـــــــــذا القــــــادقـة على هــــــالمص تمت



 
 : السادســرار قلا

ا تم تنقيحه بالفصل السابع مك 1994نوفمبر  05المؤرخ في  117القانون عدد  نم 19ا لمقتضيات الفصل قبط
جدد الجلسة العامة العادية لمدة سنة، موافقتها ت ،1999ت و أ 17مؤرخ في لا 1999نة سل 92من القانون عدد 

لتقوم الشركة العقارية وللمساهمات بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالبورصة وتعطي في هذا 
 .لمجلس اإلدارة لتحديد الثمن األدنى للشراء والبيع والعدد األقصى لألسهم وآجال الشراء تاإلطار كل الصلوحيا

 ........رار ـــــــــذا القــــــادقـة على هــــــالمص تمت
 : السابعـرار قلا

ضى تيات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع ونشر كلما إقوحل الجلسة العامة العادية كل الصلو خت
 .األمر ذلك

 ........رار ـــــــــذا القــــــادقـة على هــــــالمص تمت

 


