
 

 الشركة العقارية وللمساهمات

 

 دينار 5.500.000شركة خفية االسم مالها 

   B13322 1996السجل التجاري عدد 

 1082نهج مصمودة ـ ميتوال فيل ـ تونس  14الجتماعي : المقر ا

 
 استدعاء للجلسة العامة العادية

 
العقارية وللمساهمات مدعوون لحضور الجلسة  إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة

على الساعة الرابعة والنصف مساءا  2020جوان  26العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 
وذلك للنظر في جدول  -تونس  -ضفاف البحيرة  -بفضاء "تونس إرينا" الشارع الرئيسي  

 األعمال التالي: 
 
 

تالوة تقارير مجلس اإلدارة المتعلقة بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط   (1
 .31/12/2019تجّمع الشركة والقوائم المالية المجّمعة، للّسنة المالية المختومة بتاريخ 

لمالية اتالوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم   (2
، والتقرير الخاص المتعلق باإلتفاقيات المشار 31/12/2019المجّمعة للسنة المالية المختومة في 

 من مجلة الشركات التجارية. 475وما يليه و 200إليها بالفصل 
المصادقة على تقارير مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجّمعة للسنة    (3

 .2019المالية 
 .2019تخصيص نتائج السنة المحاسبية    (4
 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.  (5
تحديد مبلغ مكافآت الحضور ألعضاء مجلس اإلدارة واللجنة الدائمة للتدقيق للسنة   (6

 . 2019المالية 
 تجديد  نيابة عضو بمجلس اإلدارة و تعيين عضويين مستقلين بمجلس اإلدارة. (7

 .مة نحو اإلرتفاعتجاوز عتبات المساه (8
الترخيص لمجلس اإلدارة في شراء عدد من األسهم المكونة لرأس مال الشركة طبقا  (9

 1994/117من قانون  19للفصل 
 

 

 

 

 

 



 
 

 2019مشروع قرارات الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المحاسبية 

 

  :األولــرار قلا

 : بعد إستماعها إلى تالوة

تقارير مجلس اإلدارة المتعلقة، بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجّمع الشركة والقوائم  -

 .2019المالية المجّمعة، للسنة المالية 

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

 .2019ديسمبر  31في  المختومة

ل الجلسة العامة العادية إطالعها على ما جاء في تقارير مراقبي الحسابات وتصادق على تقارير تسجّ 

كما  2019ديسمبر  31مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجّمعة للسنة المالية المختومة في 

 وقع عرضها عليها.

 

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

 الثاني:ــرار قلا

والفصول الموالية  200م طبقا ألحكام الفصل الحسابات الذي قُدّ  يإستماعها للتقرير الخاص لمراقب دعب

 مجلة الشركات التجارية صادقت الجلسة العامة العادية على محتوى هـذا التقرير نم 475والفصل 

 .واإلتفاقيات المدرجة به

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

 :الثالث ــرارقلا

مبلغ ب خسارة تسجلالتي ، 2019المحاسبية  الناتج للسنة إدماجت الجلسة العامة العاديـة ررق

 .2019ضمن النتائج المؤجلة لسنة دينار   992,553 768 2

المبالغ المعفاة من الجباية والتي أصبحت محررة بتاريخ إدماج  قررت الجلسة العامة العاديةكما 

   الخارق للعادة.اإلحتياطي  فيدينار  مليون 2,5 والبالغة  2019ديسمبر  31

 

 ........القـــــــــرارذا ــــــادقـة على هــــــالمص تمت

 

 الرابع: ــرارقلا
طيلة السنة تصرفهم بخصوص   إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارةقررت الجلسة العامة العادية 

 .2019 المالية

المصــــــادقـة على هــــــذا  تمت     

 القـــــــــرار ........

 

 

 الخامس: ــرارقلا
قررت الجلسة العامة العادية تحديد مبلغ منح الحضور لمجلس اإلدارة واللجنة الدائمة للتدقيق 

 كما يلي :   2019الموزعة بعنوان سنة 

  82.500 دينارا )  و  خمسة مائة إثنان و ثمانون ألفمنحة الحضور لمجلس اإلدارة :   -

 .خام (د

 .خام (د 15.000  دينارا ) خمسة عشرة ألف  :  للتدقيق اللجنة الدائمة منحة أعضاء -

المصــــــادقـة على هــــــذا  تمت     

 القـــــــــرار ........

 

 

 



 السادس: ــرارقلا
  :العقد التأسيسي للشركة،قّررت الجلسة العامة العادية نم 18ا لمقتضيات الفصل قبط

 السيد حبيب بالحاج قويدرتجديد مهام  (1

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

 .2022حسابات السنة المحاسبية 

 :تعيين كل من السيد (2

1) .................... 

2) .................... 

لتي ابإنعقاد الجلسة العامة العادية تنتهي أعضاء مجلس اإلدارة مستقلين و ذلك لمدّة ثالث سنوات 

  .2022ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 
 رار ........ـــــــــذا القــــــادقـة على هــــــالمص تمت

 السابع: ــرارقلا
ا تم تنقيحه مك 1994نوفمبر  14المؤرخ في  117القانون عدد  نم 19ا لمقتضيات الفصل قبط

جدد الجلسة العامة ت ،1999ت وأ 17مؤرخ في لا 1999نة سل 92بالفصل السابع من القانون عدد 

العادية لمدة سنة، موافقتها لتقوم الشركة العقارية وللمساهمات بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف 

ى لمجلس اإلدارة لتحديد الثمن األدن تتعديل سعرها بالبورصة وتعطي في هذا اإلطار كل الصلوحيا

 للشراء والبيع والعدد األقصى لألسهم وآجال الشراء.

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

 :الثامنــرار قلا

يات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع ونشر وحل الجلسة العامة العادية كل الصلوخت  

 ضى األمر ذلك.تكلما إق

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لشركة العقارية وللمساهمات
 

 دينار 5.500.000شركة خفية االسم مالها 

   B13322 1996 عددالسجل التجاري 

 1082نهج مصمودة ـ ميتوال فيل ـ تونس  14المقر االجتماعي : 
 

 
 

 الخارقة للعادة استدعاء للجلسة العامة
 

 
 

الجلسة إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات مدعوون لحضور 
 مساءا الرابعةعلى الساعة  2020 جوان 26 الجمعةالتي ستنعقد يوم  الخارقة للعادةالعامة 

 جدول في وذلك للنظر - تونس - -1ضفاف البحيرة -  الشارع الرئيسي "تونس إرينا"بفضاء 

  :األعمال التالي
 

 .للعادةتقرير مجلس اإلدارة للجلسة العامة الخارقة  قراءة 1 -
 
 

 من العقد التأسيسي للشركة.  45-41-32-29-25-23-18-17-10 ولالفص تحيين 2 -

 
 

 

 جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادةمشروع 
 على الساعة الرابعة مساءا 2020جوان  26ليوم الجمعة 

 
 
 
 
 

 

 .للعادةتقرير مجلس اإلدارة للجلسة العامة الخارقة  قراءة 1 -
 
 

 من العقد التأسيسي للشركة.  45-41-32-29-25-23-18-17-10 ولالفص تحيين 2 -
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


