
 

 
 
 
 

 
 

ة ة العـامة العـاد ل عـاء لل   إس

ـة  ـى" شـ ـ ـ ّ   "ال
اعي  ق اإلج ارق اب زاد 46: ال ل  –، نهج  ال ف ن 1082 –م ت  

 
ة  اه في رأس مال ش ادة ال ى"إن ال ّ ة العامة " ال ل ر ال ون ل ع ات م ا ي ال اق وم

م ا عق ي ي س ان  20الث العادّة ال ارع  2022ج ال ة  س ق دار ال ا بـ ه ة  ال اعة ال على ال
الـي ـال ال ول األع ، وذل لل في ج ن ة تـ ي ضفاف ال ئ   :ال

ة   ..11 ة ل ا ال عل ب ل اإلدارة ال اءة تق م ة  2021ق دة لل ف الّة ال ائ ال وتق الق
ّة ع  .ال

ّة   ..22 اس ة ال ال عل  ات ال ا ي ال اق ق العام ل  .2021تالوة ال
ات  ..33 ا ي ال اق اص ل ق ال ّة  تالوة ال اس ة ال ال عل  ادقة على  2021ال ات وال اإلتفا

ه اردة   .ال
ة   ..44 ة ل ا ال عّل ب ل اإلدارة ال ادقة على تق م علقة  2021ال الّة ال ائ ال وعلى الق

مة في  ّة ال اس ة ال  .31/12/2021ال
ــائــج  ..55 ـ ال  .ت
مة   ..66 ات وال ع ال ْ َ اصة  الّة ال ائ ال ف وتق الق اءة تق ال  .31/12/2021في ق
اصة   ..77 الّـة ال ائ ال ادقة على الق ات، وال ع ال ْ َ اص  ات ال ا ي ال اق تالوة تقـ م

ة  ات ل  .2021ع ال
ة   ..88 ّفه خالل س ل اإلدارة ع ت اء م اء ذّمة أع  .2021إب
ق  ..99 ة لل ائ ة ال ل اإلدارة والّل ر م ة ح يـ م  .ت

ل  ..1010 خ ل ة ال أس مال ال نة ل ّ د م األسهـ ال اء ع  .اإلدارة في ش
ي  ..1111 ل اإلدارة وتع ع ج اء م ي مهام أع  .ت
ل االدارة  ..1212 اه  غار ال ل ل ادقة على تع م  .ال
ل   ..1313 ات الف ة العامة ح مق ل ارة 209تق اعالم لل ات ال لة ال  .م م

 
 



 

 
 
 
 

 

 مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

 
 "الّسـكـنـى" شـركـة 

 تونس 1082 –ميتوال فيل  –، نهج طارق ابن زياد 46: المقر اإلجتماعي 

  

 .2022جـوان  20مشروع لوائح الجلسة العاّمة العادية المقرر انعقادها يوم 
  

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

 .31/12/2021المالية المنفردة المختومة في 
  ............تمت المصـادقة على هــذا القــرار 

 
خاص الذي قدّمه مراقبي الحسابـات طبقا لمقتضيات مجلة بعد إستماعها للتقرير ال :القــرار الثــانـي

  .الشركات التجارية، صادقت الجلسة العامة العادية على االتفاقيات التي أشارا إليها ضمنه
  ............تمت المصـادقة على هــذا القــرار 

 
نتائج السنة المحاسبيّة  باقتراح من مجلس اإلدارة، قررت الجلسة العامة العادية تبويب :القــرار الثالث

  :كما يلـي 2021

  1.048.645,014(  2021النتيجـة الصافية
( 

  998.549,359  2020النتائج المؤجلة 

 )50.095,655( 2021النتائج المؤجلة 
  ............تمت المصـادقة على هــذا القــرار 

 
بعـد اإلطالع على تقريـر التصرف والقوائم الماليّة الخاصة بَمْجمع الشركات لسنـة  :القــرار الرابع

لخاص بَمْجمع الشركات لنفس الفترة، تصادق الجلسة ، وبعد إستماعها لتقرير مراقبي الحسابات ا2021
  . 31/12/2021العامة العادية على تقرير مجلس اإلدارة وعلى القوائم الماليّة للمجمع المختومة في 

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

التام والنهائي ودون تحفّظ  تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس اإلدارة اإلبراء :القــرار الخامس
  .2021على تصرفهم خالل السنة المحاسبيّـة 

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



قررت الجلسة العامة العادية تحديد منح حضور مجلس اإلدارة واللجنة الدائمة للتدقيق  :القــرار السادس
  :كما يلي 2021بعنوان سنة 

  .خاما) د81.250(واحد وثمانون ألف ومائتان و خمسون دينارا = نحة الحضـور لمجلس اإلدارةم -
 .خاما) د11.250(إحدى عشرة ألف ومائتان وخمسون دينارا = منحة أعضاء اللّجنة 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 

  .قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالسوق الماليةبشراء وبيع " 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 

  .2022السنة المحاسبيّة 

 ............مصـادقة على هــذا القــرار تمت ال
 

  :قررت الجلسة العامة العاديّة تجديد مهام أعضاء مجلس االدارة االتي ذكرهم :القــرار الثامن
  )مقاعد 3(الشركة العقارية و للمساهمات -
  ) مقعدان(البنك الوطني الفالحي -
  الشركة العقارية و للتهيئة-
  قبة األشغال الشركة العامة للدراسات و مرا-
  الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفالحي-
  عضوا بمجلس االدارة......................... و تعيين السيد 

 ذلك لمدة ثالث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العاديّة التي ستبت في تصرف السنة و
  .2024المحاسبيّة 

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

تصادق الجلسة  2022جوان  20تبعا لمداوالت الجلسة العامة الخاصة المنعقدة بتاريخ   :القــرار التاسع
عضو مجلس ادارة ممثال لصغار المساهمين و ذلك ....................... العامة العادية على تعيين السيد 

  . 2024في تصرف السنة المحاسبة  سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت 3لمدة 
  ............تمت المصـادقة على هــذا القــرار       

 
من مجلة الشركات التجارية، أخذت الجلسة العامة العادية  209عمال بمقتضيات الفصل  :القــرار العاشر

 "ية القرنفلعقار"بصفة مدير عام لشركة " الّسكنى"مدير عام شركة  خليل شطوروعلما بتعيين السيد 
   ".زياد"ووكيال لشركة 

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

تخول الجلسة العامة العادية كل الصالحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بكل  :القــرار الحادي عشر
  .ايداع أو نشر كلما اقتضى األمر ذلك

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




