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 المقــــّدمـــــــة

 
 
 

 ،الســادة المسـاهـمـون

 

تضيات ا لمق" للجلسة العامة العاديّة طبقالّسكـنىلقد تمت دعوة مالكي رأس مال شركة "

 دارةمجلة الشركات التجارية والعقد التأسيسي للشركة، وذلك للنظر في تقرير مجلس اإل

لقوائم اعلى  اإلقتضاءوالمصادقة  عند  2019المتعلق بنشاط الشركة خالل السنة المحاسبية 

 المالية الملحقة والمتعلقة بنفس السنة.

بإنجاز رقـم  والثالثون منذ تأسيس الشركة، إتّسمت ةالسادس، 2019يّـة إّن السنة المحاسب

 16.159.009دينارا ) وتسعةستة عشرة مليـون ومائة وتسعـة وخمسون ألف دره ـمعامالت ق

ا وستون ألف وستمائة وأربعة وعشرون دينار وإثنانعشرة ماليين وخمسمائة د( مقابل 

 .2018د( خالل سنـة 10.562.624)

نارا دي ألف ومائتان واثنان وعشرون يمائتصافية قدرها  ققـت الشركة مرابيحاكما ح

( د950.867تسعمائة وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة وستون دينارا )د( مقابل 200.222)

 . 2018خالل سنة 

 

 
 :ةألخيـروات انـالمعامالت والنتائج خالل الخمس سرقم  رالتاليّـة تطو األرقاموتبرز 
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 المعامالت:تطـّور رقم 

 رقم المعامالت )د( السنة المحاسبية

2015  10.005.831  

2016  18.056.251  

2017  20.956.163  

2018  10.562.624  

2019  16.159.009 

 

 :جـالنتائّورـتط

 المرابيح )د( السنة المحاسبية 

2015  2.000.943  

2016  1.525.557  

2017  1.774.868  

2018  950.867  

2019  200.222 

    
  

 

  نشــاط الشـركة -1

 :البعـث العقـاري -1-1
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 :مخـزون األراضـي

  أراضي صالحة للبناء. بإقتنـاء 2019لم تقم الشركة خالل سنة 

، إلى تعزيز مخزونها بشراء أراضي أخرى صالحة 2020وستسعى الشركة خالل سنة 

 للبنـاء بتونـس الكبـرى وخـارجهـا.

 :الّدراسـةمشاريـع بصـدد 

( مشاريع بعث عقاري ومشروع تقسيم 04) أربعة، تعّد الشركة 2019في نهاية سنة 

  بصدد إعداد الدراسات الهندسيّة والفنيّـة مفّصلـة على النحـو التالـي:

 :البعـث العقــاريمشاريـع   --

عدد 
 رتبي

 المكـان المقـسم

 العقـاراتعدد 
تاريخ ابتداء 

 األشغال
تاريخ انتهاء 

 األشغال
 مشروعالكلفة 

 مساكن
 محالت
 ومكاتب

1 

الرسمين العقاريين عدد 

تونس وعدد  147901

  تونس 147856

حدائق 

  المنزه
79  04  2020/08  2022/08  18.000.000  

2 1.5.3HSC-   7.500.000  2022/08  2020/09  04  22  2البحيرة  

3 1.11.6HSC-   8.000.000  2023/12  2022/01  04  22  2البحيرة  

 20.000000  2024/06 2021/06  14  240  المحمدية  تونس 60250الرسم العقاري  4

 53.500.000  26 363 المجـمـوع

 .2024إلى  2022المعامالت لسنوات  جزءا من أرقامهذه المشاريع وستمثل 

 

 

 

 :منوبـةبمشروع تهيئة أرض   --

 ومقسمـة كما يلـي: ²م 28.904مساحة األرض المزمع تقسيمهـا 

عدد 
 رتبي

عـدد 
 المقاسم

 المساحة

 (²م)
عدد 

 الطوابق
نوعية 
 المقاسم

النسبة القصوى 
 إلشغال األرض

النسبة القصوى 
إلستعمال 

 األرض

تاريخ 
ابتداء 
 األشغال

تاريخ 
انتهاء 
 األشغال

 كلفة التهيئة
 )د(
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1 02 6.871 R+4 2,2 0,5 سكن جماعي 

01/2020 12/2020 1.300.000 
2 02 11.874 R+6 3,2 0,5 سكن جماعي 

3 
01 407 

 المرافق
 1,4 0,5 رياض أطفال

 1,4 0,5 مسجـد 408 01

 المـجـمـوع  19.560 06 

 :ومحـاضـر المعايـنة تقسيـم ةرخص

 .منوبـةبتقسيـم أرض  ة، تحصلت الشركـة على رخص2019خالل سنـة 

 HC28ين المقامان على المقسم لمشروعلمعاينة  يتحصلت الشركة على محضركما 

 .5بالمروج  EHC46والمقسم  6بالمروج 

  
 :مشاريـع بصـدد البنـاء

بصدد البناء، مفّصلة على النحو  مشاريع (04)ة عربأ 2019سنة تعد الشركة في نهاية 

 ي:ـالتال

عدد 
 رتبي

 المكـان المقـسم

 عدد العقـارات
تاريخ ابتداء 

 األشغال
انتهاء  تاريخ

 األشغال
 كلفة المشروع

 محـالت مساكن

1 HC-5 7.600.000 2020/03 2018/01 - 64 بومهـل 

 5.850.000  12/2020  04/2011 36  03  القيـروان  القيـروان 2

3 EHC-1  11.000.000  2021/08  2019/09  12  72  بومهـل  

4 EHC-35   4.600.000  2021/06  2019/09  06  30  5المروج 

 29.050.000  54 169 المجـمـوع

 .2022إلى  2020لسنوات المعامالت  جـزءا من أرقامستمثل هذه المشاريع و

 
 

 :المشاريـع المعـروضة للبيـع

( مشاريع معروضة للبيع وكذلك باقي 06) ستة 2019تعـّد الشركة في نهايـة سنة 

  موزعة كمـا يلـي:( مشاريع قديمة 05مخازن ومحّل تجاري بخمسة )
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عدد 
 رتبي

 المكـان المقـسم
تاريخ انتهاء 

 األشغال

قيمة المخزون يوم  31/12/2018المخزون يـوم 
 تجـارة مخـزن مقسم/مسكن )د( 31/12/2019

1 EHC-45   309.969  07  -  -  2017/10  5المـروج 

2 EHC-46   3.261.712  15  -  24  2019/12  5المـروج 

3 HC-28   5.099.425  -  -  52  2019/10  6المـروج 

4 
الرسم العقاري عدد 

  أريانة 31327
 3.890.339  06  07  01  2015/12  سـكـرة

5 C-7  182.119  06  -  -  2015/01  رأس الطابية  

الحمامـات  2(5)/1(5) 6
(3)

  12/2004  -  -   01
(3)

  98.690  
)2(

 

7 HSC-10   25.626  -  06  -  12/2004  2النصـر 

8 HSC-27   33.105  -  09  -  12/2002  2النصـر 

9 HSC57-58   7.388  -  04  -  11/2000  5المـروج  

10 HSC-55   1.987  -  01  -  06/1999  5المـروج  

سـوسـة   أرض سوسـة 11
(1)

  12/2018  115  -  -  7.546.564 
)2(

 

 20.456.924 35 27 192 المجـمـوع

 . ملكية مشتركة مع بقية شركات المجمع العقاري (1)
 ".الّسـكـنى" الراجع لشركة قسطال (2)

 .الشركة العقارية وللتهيـئةملكية مشتركة مع  (3)

 

 :2019رقـم المعامـالت المسجل خـالل سنة 

مائة مليون وعشرة ستة مّكنت المشاريع المعروضة للبيع من تسجيل رقم معامالت بلغ 

 09 ،ومقسما مسكنا 92، متأتّيا من بيع د(16.159.009دينارا ) وتسعةوتسعة وخمسون ألف 

 محالت تجاريّـة وهو مفّصل على النحـو التـالي:  07مخازن و

 

 

 

عدد 
 رتبي

 إسم المشـروع المكـان المقـسم
 2019بيوعـات سنة 

 المبلــغ )د(
 تجـارة مخـزن مقسم/مسكن

1 HC-28   6المـروج  Horizon  24  -  -  3.132.285 
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2 
)1(

  -  -  01  البستـان  سكـرة  سـكرة 3 
(2) 

40.000  

3 EHC-45   5المـروج  952.938  07  -  06  سلـوى  

4 

الرسم العقاري 
 31327عدد 

  أريانة
 9.519.009  -  08  36  مـروى  سـكـرة

5 HSC-10   2النصـر  4.500  -  01  -  الصفـاء  

6 HSC-27  2النصـر  1.550 - 01 - الفيـروز  

7 
EHC27–

EHC28  
6المـروج   503.073  -  -  03  ليـلى  

8 HC-4  167.156  -  -  01  أحـالم  بومهـل 

9 EHC-46   5المـروج  Espoir 12 - - 1.650.000 

10 
)1(

 - - 09 تقسيم سوسة سوسـة تقسيم سوسة
(2) 

188.498 

 16.159.008  07  10  92 المجـمـوع

 .ملكية مشتركة مع بقية شركات المجمع العقاري (1)

 ".الّسـكـنى" الراجع لشركة قسطال (2)

 :تقسيـم الطـوابق واستخـراج الرسـوم الخاصـة بالحرفـاء

بإمضاء العقود  2019 العمل، قامت الشركة خالل سنة طبقا للقانون الجاري به

عة ألربرية لعقابإدارة الملكية ا التوضيحية وتسجيلها وإدراج الرسوم العقارية الخاصة بالحرفاء

 ( محال ومسكنـا. 84) نيوثمان

 
 
 
 

 

 
 

 

 نشــاط المسـاهمـات: -2-1

 :مـاتـالمسـاه
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ربعة أ 2019" في نهاية سنـة الّسكنىتبلـغ القيمة الخام لمحفظة مساهمات شركة "

د( 4.439.391ماليين وأربعمائة وتسعة وثالثون ألف وثالثمائة وواحد وتسعون دينارا )

 مفصلة على النحو التالـي: 

 إسـم الشـركـة
القيمة 
 )د(اإلسميّة

 إقـتنـاء
سعر السهم في 

31/12/2019 

في  قيمة األسهم
31/12/2019 

 المبلغ الجملي عدد

ELBENE INDUSTRIE 04  20.610  82.440  2,160  44.518 

SOIVM SICAF-BNA 10  45.714  452.373  13,312  608.567  

SOGEST 10            1            10  105,613  106  

SICAV-BNA 100        110      11.000  100,978  11.108  

SICAV-BDET (Avenir STB) 100  110      10.525  58,053  6.386  

BNA-CAPITAUX 100          82        8.200  298,764  24.499  

SICAV Plac.Oblig. 100        300      30.000  105,907  31.772  

ZIED Sarl 10  71.953  719.530  12,537  902.049  

B.T.S. 10        200        2.000  10,000  2.000  

Immobilière des Œillets 05   40.002    200.010  3,183  127.345 

SICAR-INVEST 10   59.000    790.000  13,760  811.837  

TUNIS RE 05  33.444  237.553  7,990 267.217 

SODET SUD 100  17.862  1.895.750  42,166  753.166  

 3.590.570  -  4.439.391  -  - المــجموع

 
 

 

 
ألف  مائة وأربعة عشرةتّم تخصيص مّدخرات على بعض المساهمات قوامها  وقد

  د(، مفّصلة كاآلتي:114.726دينارا ) وسبعمائة وستة وعشرون
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 إسـم الشـركـة
 المّدخرات إلى غاية

31/12/2018 
 مّدخـرات

 2019سنة 
 إلغاء مّدخرات

 2019سنة 
 جمـلـة

 المّدخـرات

SICAV-BDET (Avenir STB)  4.139 -  - 4.139  

IMMOBILIERE DES ŒILLETS - 72.665 - 72.665  

ELBENE INDUSTRIE  22.671 15.251 -  37.922 

 114.726 - 87.916 26.810 المــجموع

 

ين أربعة مالي 2019وبذلك تبلغ القيمة الصافية لحساب المساهمات في موفى سنة 

ربعة أ د( مقابل4.324.665دينارا )وثالثمائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة وخمسة وستون 

سنة  د(4.412.581عشرة ألف وخمسمائة وواحد وثمانون دينارا ) ماليين وأربعمائة وإثنى

تأتيا مد( 87.916دينارا ) وتسعمائة وستة عشرةألف سبعة وثمانون ب، أي بنقص يُقّدر 2018

 .2019المّدخرات المخّصصة سنة من 

 

 المتأتية من محفظة السنـدات: المرابيح

ون وأربع وخمسةمائة ، 2019المتأتية من محفظة السندات خالل سنة  بلغت المرابيح

مائة وتسعة وعشرون ألف د( مقابل 145.418دينارا ) وأربعمائة وثمانية عشرةألف 

حـو ، وهي مفصلة على الن2018د( خالل سنة 129.423وأربعمائة وثالثة وعشرون دينارا )

 التـالي:

  

 

 (1)عدد األسهم الشــركة
  القيمـة

 اإلسمية )د(

 المــرابيـح

2018 2019 

 (2)% )د( المبلغ (2)% )د( المبلغ
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SICAV-BNA      110 100 215  1,8  156 1,4 

SICAV-BDET (Avenir STB)       110 100 246  2,1  288 2,6 

SICAV Placement  Obligataire     300 100 1.330  4,4  1.610 5,3 

BNA-CAPITAUX      82 100 820  10  492  6  

ZIED Sarl 71.953 10 110.088  15,2  94.978 13,2 

TUNIS RE 33.444 05 16.722  10  18.394 11  

SICAR INVEST 59.000 10 - - 29.500 05 

  - 145.418  -  129.423 المـجــموع

 .2018المرابيح بعنوان سنة في تاريخ توزيع  (1)
 .القيمة اإلسميّـة نمـ (2)

 
 

 اإليــداعــات: -3-1

وعشرون ألف  واحد مبلغ 2019بلغت قيمة األرباح المتأتّية من اإليداعات خالل سنة 

خمسة وثالثون ألف ومائتان وستون دينارا د( مقابل 21.514دينارا ) وخمسمائة وأربعة عشرة

  على النحـو التـالي:، مفّصلة 2018د( سنـة 35.260)

 نـوع الـودائـع
 2018اح ـأرب

 )د(
  2019أربـاح 

 )د(

 34.264  20.934 (Fonds gérés)إيداعات للتصرف فيها لفائدة الغير 

 يالحالصناديق المشتركة لإليداع المفتوحة من قبل البنك الوطني الف
(FCP confiance/FCP progrès) 

996  580 

  -  - إيداعات قصيـرة المـدى

 21.514  35.260 ملـةـالج

 
 

 

 األفـاق المستقبليّـة للسنوات الثالثة المقبلـة: -4-1
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د من رصيد الشركة من أراضي صالحة للبناء، وعلى أساس برنامج العمل المع بإعتبار

 شركة أنكن للقِبل مصالحها والمشاريع المعروضة للبيع وتلك التي بصدد الدراسة أو البناء، يم

 ثمانية عشرة مليون ديناراتحقق في الثالثة السنوات المقبلة رقم معامالت بمعدل 

 د( سنويا.800.000) ثمانمائة ألف ديناراا بمعدل د( سنويا وأرباح18.000.000)

 2022 2021 2020 السنة المحاسبيّة

 19 18 17 رقـم المعامالت

 0,9 0,8 0,7 النتيجة الصافيـة

 
 

 :األحـداث الهامـة التي طـرأت بعد تاريخ توقيف الحسـابـات -5-1

 وقيفبعـد ت إلـى تاريخ إعـداد هذا التقـرير لم تطـرأ أحداث هامة تستحـق الذكـر

 الحسـابـات.
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 المـاليـة:الـوضعيـة  -2

 أهــم المؤشـرات الماليــة: -1-2

 على النحـو التـالـي: األخـيرةالخمـسة لسنـوات ا خـالللنشـاط الشـركة أهـم المؤشـرات المـالية  كـانت

مشتريات 
الدراسات 
 واألشغال

فائض 
 اإلستغالل الخام

القيمة المضافة 
 الخام

النتيجة 
 المحاسبيّة/
 رأس المال

النتيجة 
 المحاسبيّة/
األموال 
 الذاتية

النتيجة 
المحاسبيّة/رقم 

 المعامالت

نتيجة 
اإلستغالل/رقم 

 المعامالت

أجال تسديد 
 الديون الهيكليّة

نسبة األموال 
من الذاتيّة 

مجموع 
 الموازنة

الحاجيات من 
 المال متداول

 المال المتداول
 األموال الذاتيّة
قبل إحتساب 

 النتيجة

النتيجة 
 المحاسبيّة

 السنة المحاسبيّة رقم المعامالت

6.680.742 4.158.062 5.937.288 %19,31  %2,94  %6,24  %23,9  
إثنان وعشرون 

 سنة
%45,7  57.603.479 46.648.963 33.507.391 975.319 15.892.599 

معدل الثالث سنوات 
  األخيرة

  2019 16.159.009 200.222 34.047.788 47.563.276 45.881.344  45,6% ستة وثالثون سنة   %19,8  %1,24  %0,59  %3,96 5.701.546 3.612.228 9.591.043

7.951.908  3.014.352  4.657.039  %18,83  %2,84  % 9  %27,9  
 أربعة وعشرون

  سنة
%45,4  60.102.614  50.307.318  33.494.596  950.867  10.562.624  2018  

  2017  20.956.163  1.774.868  32.979.789  42.076.294  55.826.480  46%  سبعة سنوات  %24,03  %8,47  %5,38  %35,1  7.453.279  5.847.820  2.499.275

  2016  18.056.251  1.525.557  32.709.373  56.783.997  65.260.852  39%  عشرة سنةسبعة    %27,92  %8,48  66, %4  %30,2  6.785.116  5.206.449  6.982.638

  2015  10.005.831  2.000.943  31.955.017  49.424.886  67.205.103  37,3%  اثنى عشرة سنة  %42,11  %20  %6,26  %39,62  5.338.674  3.975.698  14.276.602
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 :المديــونية ومقابلهـا من األصـول

خمسة وسبعون مبلغ  2019وبقيّة األصول الجارية في نهاية سنة  بلغت قيمة المخزونات

وهي تغطي  د(75.484.021دينارا ) وواحد وعشرونألف  وأربعمائة وأربعة وثمانونمليون 

وسبعمائة وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف وثالثون مليون  تسعةجميع ديون الشركة البالغة 

  كما هو مبيّن بالجـدول التالـي:  189%د( بنسبة39.929.755دينارا ) وخمسة وخمسون

 األصـول الجـاريـة الخصــوم

 المبالـغ العنـوان المبالـغ العنـوان

  البنـوك
 22.077.963  األراضي الصالحة للبنـاء 11.928.438  أقل من سنـة -

 14.674.628  األشغال في طـور اإلنجاز 21.029.984  أكثر من سنـة -

  
 20.456.924  األشغال المنجـزة

 9.041.919  توظيفـات 184.477  الودائع والكفاالت المتحّصل عليها

 2.459.161  السيـولة وما يعادل السيـولة 1.587.627  على الشراء تسبقـات –حرفاء  

 2.050.762  الحـرفـاء 3.961.120  المقاولـون والمـزودون

 4.722.664  مديـونون آخـرون 1.237.109  دائنـون آخـرون 

 75.484.021 المجـمـوع 39.929.755 المجـمـوع

ئة خمسماوماليين  خمسةقيمة الفوائد على القروض التي لم يحل أجلها والبالغة  وبإعتبار

ديون د(، ترتفع نسبة ال5.567.349دينارا ) وسبعة وستون ألف وثالثمائة وتسعة وأربعون

را دينا عةومائة وأربألف  وتسعونوسبعة  وأربعمائةالجملية للشركة إلى خمسة وأربعون مليون 

 . 166%د( وتصبح نسبة تغطيتها باألصول الجارية في حدود 45.497.104)

مائة وواحد ماليين و سبعةكما قامت الشركة خالل نفس السنة بتسديد ديونها بقيمة 

  د( مفّصلة على النحو التالي:7.141.146دينارا ) ومائة وستة وأربعونألف  وأربعون

 المسّدد )د( مبلغ القرض المشـروع عدد رتبي

 847.619  5بالمـروج  EHC46 بنـاء المقسـم  1

 1.397.500  بنـاء مشـروع سكـرة 2

 1.020.000  ببومهـل  HC4بنـاء المقسـم  3

  641.861  شـراء أرض بسـوسة 4

 930.000  6بالمـروج   EHC27-28بنـاء المقسمين  5

 1.017.500  تهيئـة أرض سوسـة 6

 1.029.999 6بالمـروج   HC28المقسـم بنـاء  7

  256.667  6بالمـروج   EHC35شـراء المقسـم  8

 7.141.146 الجـمـلـة
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دينارا ستة ماليين ومائة ألف وقامت بصرف قروض لتمويل إنجـاز مشاريع بقيمة 

  د( مفّصلة على النحو التالـي:6.100.000)

 )د( رضـغ القـمبل المشـروع عدد رتبي

 2.400.000  6بالمـروج   HC28بنـاء المقسـم  1

 2.500.000  ببومهـل  HC5بنـاء المقسـم  2

 1.200.000  5بالمـروج   EHC46بنـاء المقسـم  3

 6.100.000 الجـمـلـة

 :التغييرات المسّجلة في أساليب وطرق إعداد وتقديم القوائم المالية

 .31/12/2019الماليّة في لم يقع إدخال أي تعديالت على طرق إعـداد وتقديم القوائم 

 :نتيجـة السنـة المـاليـة

مائتي ألف ومائتان واثنان  2019بلغت النتيجة المحاسبيّة المسجلة في آخر السنة الماليّة 

  متأتيـة من العمليات التالية:د( 200.222وعشرون دينارا )

 المــداخـيـل

 النسبـة  )د( غـالمبل الـعنــوان

  75,6 % 3.415.138 البيوعـاتمرابيـح خام على 

  0,8  % 36.912 مرابيـح أخــرى

  15,1  % 680.175 إيـرادات عاديّـة أخـرى

  5,4  % 241.809 إيـرادات التوظيـف

  3,1  % 141.604 إلغـاء المـّدخـرات

 100% 4.515.638 المجـمـوع

 اإلعــبــاء

  16,7% 723.387 األعباء العامة لإلستغالل

  21,2 % 912.854 ﴾زةع جاهأعباء بنكية عادية وأعباء متعلّقة بمشاري﴿أعباء مالية صافية 

  45,9 % 1.980.632 أعبـاء األعـوان

  2,3  % 98.920 مخّصصات اإلستهالك

  10,4 % 451.373 مخّصصات المّدخـرات

  1,2  % 52.148 خسائـر عاديّـة أخـرى

  2,3 % 96.102  الضريبـة علـى الشركات

 100% 4.315.416 المجـمـوع

 200.222 النتيـجة الصـافيـة
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 :2019نة ساري موازنة المداخيل واألعباء التي ليست لها عالقة مباشرة بنشاط البعث العـقـ

واألعباء التي ليست لها عالقة مباشرة بنشاط البعث العقاري للسنة  سجلت نتيجة جملة المداخيل

د( 352.787دينار ) وسبعمائة وسبعة وثمانونألف ثالثمائة واثنان وخمسون قدره  سلبياالمعنيّة فارقا 

، وهي 2018د( سنة 85.509خمسة وثمانون ألف وخمسمائة وتسعة دينارا )مقابل فارق إيجابي قدره 

 التالي: مفصلة بالجدول 

   البــيــانـات 2018 2019

 مخّصصات المّدخرات  13.397 - 87.916 -

 1 مخّصصات المّدخرات عن السنـدات

 إلغـاء المـّدخرات  7.573 0

 مخّصصات المّدخرات  0 0

 2 مخّصصات المّدخرات عن المخزونات الغير المباعة

 إلغـاء المـّدخرات  5.075 0

 مخّصصات المّدخرات  0 102.181 -
مخّصصات المّدخرات لألموال المودوعة في صندوق تنمية 

(Fonds gérés) 
3 

 إلغـاء المـّدخرات  0 0

 4 شاريعالم بعد إنتهاء أشغـال بناء واألعباء البنكية األعبـاء المالية    819.973 - 912.854 -

 مخّصصات المّدخرات  76.403 - 261.276 -

 5 المّدخرات لإلصالح والصيانة ومّدخرات أخرىمخّصصات 

 إلغـاء المـّدخرات  94.006 141.604

 6 إيـرادات التوظـيف   826.187 241.809

/ خسائـر أخـرى مـرابيـح أخـرى  62.441 628.027  7 

 المجــمـوع   85.509 352.787 -
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 جدول تدّرج األموال الذاتيّة وتوزيع المرابيح خالل الثالث سنوات األخيـرة: -2-2

 منح اإلصـدار رأس المال 
إحتياطات 

 قانونية

إحتياطات خارقة 

 للعـادة

إحتياطات 

للصندوق 

 اإلجتماعي

إحتياطات إلعادة 

اإلستثمار المعفى 

 ةغير المتوفر

 نتائج مؤجلة إحتياطات أخرى

 انعكاسات

التعديالت 

 المحاسبية

نتيجة السنة 

 المحاسبية
 المجموع

 31/12/2016مجموع األرصدة إلى حين 

  34.234.930 1.525.557  1.266.739 39.915 5.798.000 976.354 17.396.252 505.050 1.676.563 5.050.500  قبل التخصيص
تخصيص النتائج بعد قرار الجلسة العامة 

  0 1.525.557-  425.557   100.000 1.000.000     22/06/2017العادية بتاريخ 

  1.212.120-   523.097-    689.023 -     المرابـيح المـوزعـة
ا إعادة اإلستثمار المعفى الذي أصبح متوفر

  0            31/12/2016في 
 31/12/2016مجموع األرصدة إلى حين 

  33.022.810 0  1.169.199 39.915 5.798.000 1.076.354 17.707.229 505.050 1.676.563 5.050.500  بعد التخصيـص
 31/12/2017مجموع األرصدة إلى حين 

  34.754.657 1.774.868  1.169.199 39.915 5.798.000 1.033.333 17.707.229 505.050 1.676.563 5.050.500  قبل التخصيص
تخصيص النتائج بعد قرار الجلسة العامة 

  0 1.774.868-  174.868   100.000 1.500.000     .26/04/2018العادية بتاريخ 

  1.212.120-       1.212.120-     المرابـيح المـوزعـة
ا إعادة اإلستثمار المعفى الذي أصبح متوفر

  0     1.550.000 -  1.550.000     31/12/2017في 
 31/12/2017مجموع األرصدة إلى حين 

  33.542.537 0  1.344.067 39.915 4.248.000 1.133.333 19.545.109 505.050 1.676.563 5.050.500  التخصيـصبعد 
 31/12/2018مجموع األرصدة إلى حين 

  قبل التخصيص
5.050.500 1.676.563 505.050 19.545.109 1.085.392 4.248.000 39.915 1.344.067  950.867 34.445.463 

تخصيص النتائج بعد قرار الجلسة العامة 

  26/04/2019العادية بتاريخ 
   500.000 100.000   350.867  950.867 - 0  

- 353.535       - 353.535     المرابـيح المـوزعـة  

ا إعادة اإلستثمار المعفى الذي أصبح متوفر

  31/12/2018في 
   1.700.000  1.700.000 -     0  

 31/12/2018مجموع األرصدة إلى حين 

  بعد التخصيـص
5.050.500 1.676.563 505.050 21.391.574 1.185.392 2.548.000 39.915 1.694.934  0 34.091.928 
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ملتها بلغت ج 1990منذ سنة  وتجدر اإلشارة أن الشركة قامت بتوزيع منتظم للمرابيح

ارا ـدين وثمانمائـة وأربعـة آالف وخمسمائـة وواحـد وسبعـونون ـرة مليـة عشـست

  من رأس مال الشركة الحالـي. 333%د( أي ما يمثل 16.804.571)

 2006و 2001في رأس المال خالل سنوات  كما قامت بتوزيع أسهم مجانية إثر الترفيع

 دينارا.  2.447.375سهما بقيمة  2.205.500بلـغ عددها الجملي  2017و 2012و

 :رأس المــال ملكيـة -3

 وق اإلقتراع:ـتـركيبة رأس المـال وحق -1-3

 كمـا يلي: 2019ديسمبر  31ّد ـتـوّزع نسبة رأس المـال وحقوق اإلقتـراع إلى ح

 حـق اإلقتـراع النسبـة عـدد األسهـم م الشركـةـإس

  3.516.863 69,634%  3.516.863  الشركة العقارية وللمساهمات

CTAMA  178.480  % 3,534 178.480  

 120.988 2,396% 120.988 مـاديحقيـس بن 

Assurance COMAR  80.849 % 1,601 80.849 

FCP OPTIMA  65.000  % 1,287 65.000  

FCP SECURITE  60.000  % 1,188 60.000  

 59.552 1,179% 59.552 زهيـر القـروي

 968.768 19,182% 968.768  مساهمون آخـرون

 5.050.500 100 % 5.050.500 ةـالجـمل

 شـروط الحضور في الجلسـات العـامة: -2-3

لى األقل عيحق إالّ لمالكي عشرة أسهم  للشركة المن القانون األسـاسي  32تبعا للفصل 

و تعيين هم أمسددة للمبالغ المستحقة عليها، حضور الجلسة العامة، وذلك بعد االستظهار بهويت

 من ينوبهم للحضور.

لهم في ن يمثكما أنه يجوز لعّدة مساهمين التجّمع لبلوغ الحّد األدنى المذكور وتعيين م

 الجلسة العاّمـة.
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 الشركـة والبورصـة:أسهـم  -4

 عمليـات شـراء وبيع الشركـة ألسهمـها: -1-4

 نوفمبر 14المؤرخ في  1994لسنة  117من القانون عدد 19عمال بمقتضيات الفصل 

الجلسة  افقتوالمتعلق بإعادة تنظيم السوق الماليّـة والنصوص المنقحة أو المتّممة له،  1994

راء وبيع قسط على أن تقوم شركة "الّسكنـى" بش  2019أفريل  26العامة العادية المنعقدة يوم  

  ـة.من األسهم المكونة لرأس مالها وذلك بهدف تعديل سعرها ببـورصة األوراق الماليّ 

ت لسندااوتجدر اإلشارة إلى أن مجلس اإلدارة لم يفعّـل هذا الترخيص، حيث أن محفظة 

  ".الّسكنـىال تحتـوي على أسهم شركة " 31/12/2019بتاريخ 

 المعـامالت ببـورصة األوراق المـالية: -2-4

سهما من األسهم المكونة لرأس مال  357.985تّم تسجيل تداول  2019خالل سنة 

را ديناألف وخمسمائة وستة وخمسون  سبعمائة وخمسة وتسعونالشركة بقيمة جملية تساوي 

  د(.795.556)

 تسعـيـرة السهـم: -3-4

ـن تغييرات عديدة في سعره تراوحت بي 2019" خالل سنة سّجل سهم شركة "الّسكنـى

سهم ، ويساوي سعر ال31/12/2019دينارا في  2,160دينارا ليبلغ  2,950دينارا و 1,830

 .بـهمّرة الربح الّصافي المتعلّـق  36الواحد 

 

 ترشيـد التصرف والتنميـة المستدامـة: -5

 نظـام الجودة وإرساء قواعد لترشيد التصـرف: -1-5

مختلف مستويات المسؤولية لبلوغ أرفع درجات النزاهة هناك حرص متواصل على 

 والثقـة والمحافظة على شفافية المعامالت مع الحرفاء والمزودين واإلدارات.

 

 وفي هذا اإلطار تم إرساء إجراءات عمليّـة تهدف إلى:

 آجال إنجاز المشاريع، الضغط على  --

 آجال استخراج الرسوم العقارية المنفردة،الضغط على   --
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 آجال إصالح العيوب الظاهرة،الضغط على   --

 آجال تسليم المفاتيح للحرفاء.الضغط على   --

 الحد من العيوب الظاهرة والمسجلة من قبل الحريف بعد تسلمه للمفاتيح،  --

 9001إيزو -م ت” كما واصلت الشركة المحافظة على نظام إدارة الجودة طبقا للمواصفة

ية الصناع ام به المعهد الوطني للمواصفات والملكيةوذلك إثر التدقيق الذي ق “(2015)إصدار 

 .2019 مـايفي شهـر 

 التنميـة المستدامـة: -2-5

 ؤّرخ فية الملقرار المشترك بين الوزير المكلّف باإلسكان والوزير المكلّف بالطاقطبقـا ل

قة ي الطاف ، والمتعلق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى اإلقتصاد2009جوان  01

عددها نجاز وكل المشاريع التي بصدد اإلفإن في مشاريع تشييد وتوسعة المباني المعّدة للسكن، 

  مقتصدة للطاقة. هي (04) أربعة( والمشاريع بصدد الدراسة وعددها 04) أربعة

 

 أعـمـال الّلـجـان: -6

 :اللّجنة الدائمة للتدقيـق الداخلـي

 تمعـتـد إجتتكون اللّجنة الدائمة للتدقيق الداخلي من ثالثة أعضاء بمجلس اإلدارة، وق

  أساسـا للنظـر في النقـاط التـاليـة: 2019خـالل سنـة 

   31/12/2018النظـر في القوائم الماليّة للشركة الموقوفة في.  

   30/06/2019النظـر في القوائم الماليّة للشركة الموقوفة في. 

    30/09/2019النظـر في القوائم الماليّة للشركة الموقوفة في.  

 

 :لجنـة فتـح العـروض

ضوين عتتكون لجنة فتح العروض باإلضافة إلى اإلدارة العامة واإلدارة الفنية، من 

 20.000ا بمجلس اإلدارة، وتضطلع بفتح الملفات المتعلقة بطلبات العروض التي تفوق قيمتهـ

  دينارا.
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هـّم ت( مناسبات وقامت بفتح عروض 06) ستة، في 2019اللّجنة خالل سنة  إجتمعتوقد 

 ( صفقـة أشغال بناء وتجهيز مشاريـع عقـاريّـة. 19) تسعة عشرة

 :لجنـة الصفـقــات

اء ة أعضتتكون لجنة الصفقات باإلضافة إلى اإلدارة العامة واإلدارة الفنية، من ثالث

فوق التي ت فقـاتبمجلـس اإلدارة، وتضطلـع بدراسة تقاريـر الفـرز وإبـداء الـّرأي في إسناد الص

  دينارا. 100.000قيمتها 

على مجلس ( مناسبات واقترحت 03) ثالثةفي  2019اللّجنة خالل سنة  وقد إجتمعت

ئة وخمسة عشرة ماليين وما( صفقة أشغال بقيمة جملية قدرها 13) ثالثة عشرةاإلدارة إسناد 

 (. د 10.135.445دينارا ) وثالثون ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون

 

 

 األعـوان والنشـاط اإلجتمـاعي: -7

 اّريـن.ـق 21ا منهم ـعون 35 ،2019ديسمبر  31في تضم الشركة 

صرف قروض ومساعدات من الصندوق اإلجتماعي لفائدة األعوان  2019ُموفّى  إلىوتّم 

د( مفّصلة 218.343دينارا ) مائتان وثمانية عشرة ألف وثالثمائة وثالثة وأربعونبمبلغ قدره 

 كما يلي:

 المبلـغ المنتفعـينعدد  

 165.206 15 القـروض

 24.128 19 وإعانات مدرسية إعانات األعياد الدينية

 19.512 24 وصـوالت أكـل

 9.497 11 إمتيـازات علـى القـروض

 218.343 الجمـلـة

 

 المـخاطـر: -8

ر لمخاطتعتمد الشركة منظومة خزينة تحليليّة خاصة بكّل مشروع بعث عقاري للحد من ا

 المتعلقة بالسيولة والخزينـة.

 المنـافسـة:وضعيّـة  -9



  

 
2020مـارس  –تقريـر مجلس اإلدارة   

 

21 | 27 
 

نها ات، ميعرف قطاع البعث العقاري خالل السنوات األخيرة ركودا نتيجة لعديد التراكم

 .ائدةة الفدة إضافة إلى إرتفاع نسبدّ عتواإلجراءات الجبائيّة المإرتفاع سعر كلفة البناء 

ما  اب أكثروتعمل على اإلقتر ،متابعة تطور تقلبات السوقبالشركة  تقومفي هذا اإلطار و

 نجاز مشاريع من النوعوذلك بالتركيز على إ من رغبات الحرفاء ونوعية الطلب يمكن

ح يتي اإلقتصادي واإلقتصار على مشروع وحيد من النوع الفاخر، خاّصة أن مخزون األراضي

 .ستراتيجيّـةاإللها تطبيق هذه 

يّة طرق تسويق عصر إعتمدتمراجعة هامش الربح وقامت الشركة ب ،ولتنشيط مبيعاتها

 .إلى جانب تنظيم أيام مفتوحة على غرار شبكات التواصل اإلجتماعي

 نشاط الشركـة في مجال البحـث والتنميـة: -10

 صاليتعلّق هذا النشاط خاصة بالبحث المتواصل عن األراضي الصالحة للبناء واإلت

 موادوبالمزودين وزيارة المعارض لإلطالع على آخر المستجدات في ميدان البعث العقاري 

 البناء والتجهيـزات.

 نشاط الشركات التي تخضع لرقابة شركـة "الّسكـنى": -11

التطرق  فقد تمّ  2019فيما يخص نشاط الشركات التابعة للمجمع خالل السنة المحاسبيّة 

 لمدرج بملف الجلسة العـامة.إليه صلب تقرير نشاط المجمع ا

 

 

 األحكام المطبقة على تسمية وتعويض أعضاء مجلس اإلدارة: -12

ي للشركة وه يمن العقد التأسيس 21و 20و 18تخضع هذه األحكام لمقتضيات الفصول 

 تلّخـص كما يلـي:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة متكّون من ثالثة أعضاء على األقل واثني عشر   --
 كثر تعيّنهم الجلسة العامة من بين المساهمين.عضوا على األ

يمكن للشركات ذات االسم الجماعي والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات   --
الوصاية العادية أو المساهمة والشركات الخفية االسم ومساهمي الشركة أن يكونوا 

 من ضمن أعضاء مجلس اإلدارة.
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يّن ممثال دائما له يخضع لنفس الشروط يتعين على الشخص المعنوي عند تعيينه أن يع  --
 وااللتزامات كما لو كان عضو مجلس إدارة باسمه الخاص. 

اإلشعار بتعيين الممثل الدائم إلى الشركة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع  ويجب  --
 إعالم باالستالم.

ال يتطلب األمر أن يقوم األشخاص المعنويون بتجديد تفويض ممثلهم الدائم بمناسبة   --
 تجديد مهامهم الخاصة كأعضاء مجلس إدارة.

إذا فقد الممثل الدائم صفته ألي سبب من األسباب يتعيّن على الشخص المعنوي الذي   --
عيّنه أن يعمل على استبداله بدون أي تأخير وذلك بإشعار الشركة عن طريق رسالة 

الدائم  مضمونة الوصول مقابل إعالم باالستالم بالحدث الحاصل وكذلك بهوية ممثله
 الجديد.

 حّددت مّدة مهام أعضاء مجلس اإلدارة بثالث سنوات.  --

وتمتّد كل سنة من الفترة الزمنية المنقضية بين اجتماع جلستين عامتين عاديتين   --

متتاليتين. ويمكن إعادة تعيين أي عضو مجلس إدارة بدون أي قيود أو تحديدات 

 قانونية.

ر وفاة أو عجز بدني أو استقالة أو مجلس اإلدارة على إثمقعد بفي حالة شغور   --

يمكن لمجلس اإلدارة في الفترة الممتّدة بين انعقاد  ،حصول حالة عدم أهلية قانونية

جلستين عاّمتين القيام بتعيينات بصفة مؤقتة. ويخضع التعيين المجرى بتلك الطريقة 

فإن القرارات لمصادقة الجلسة العامة العادية القادمة. وفي حالة انعدام تلك المصادقة 

 المتخذة واألعمال التي يقوم بها المجلس تكون شرعية.

مباشرا  ،ال يظّل عضو مجلس اإلدارة المعيّن كبديل لعضو آخر لم تنتهي مّدة مهامه  --

 سلفه. ملمهامه إال عن الفترة المتبقية من مّدة مها

لجلسة العامة إذا أغفل مجلس اإلدارة القيام بالتعيينات الالزمة أو إذا لم تتم دعوة ا  --

لالنعقاد فإنه يجوز ألي شخص معني باألمر أن يطلب أمام القضاء تعيين شخص 

مكلّف بدعوة الجلسة العامة لالنعقاد لغرض القيام بالتعيينات أو المصادقة على 

 التعيينات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أعاله.

تعيّن على أعضاء مجلس اإلدارة إذا أصبح عدد أعضاء مجلس اإلدارة أقّل من ثالثة ي  --

الباقين أن يقوموا على الفور بدعوة الجلسة العاّمة العادية المدعّوة بصفة استثنائيّة 

 لالنعقاد لغرض استكمال شغور مجلس اإلدارة. 

 دارةوفي هذه الحالة يجب أن يقتصر جدول أعمال الجلسة المقترح من قبل مجلس اإل
 أعضاء على تعيين عضو أو عّدة ،الجاري بها العملومع مراعاة القواعد التنظيمية 

 مجلس إدارة.

 :إلدارةوا رالتفويضات الممنوحة من قبل الجلسة العامة إلى هياكل التسيي -13
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ة من العقد التأسيسي الذي منح مجلس اإلدار 25تخضع هذه التفويضات إلى الفصل 

 الشركة في حدود موضوعها اإلجتماعي مع سلطات موسعة للتصّرف في كل الحاالت بإسم

مخّصصة ن الالعلم أنه ال يمكن لمجلس اإلدارة أن يتدّخل في سلطات الجلسات العامة للمساهمي

 لهم بموجب القانـون.

عام والمدير ال ويقـوم مجلـس اإلدارة بتفويض جزء من صالحياته إلى المدير العام

 .المساعد

 الداخليّـة:عنـاصر حـول الرقابة  -14

  :تعريـف للرقابـة الداخليّـة وأهدافهـا 

لق وتتع تشمل هذه المنظومة تطبيق إجراءات لضمان سالمة وفاعلية إدارة أنشطة الشركة

 خاصة بالعناصر التالية:

 ،والتقيّـد بها تنفيـذ سياسات مجلس اإلدارة واإلدارة العامة  --

 المحافظة على األصول،  --

 باألنشطـة، الوقاية من المخاطر المتصلة  --

 التحقق من دقّـة وإكتمال السجالت المحاسبيّـة،  --

 وضع معلومات ماليّـة موثـوقة.  --

 ،نيةة الفواإلدار ،والبيوعات ،الداخلية للشركة خدمات اإلدارة المالية الرقابةتشمل و

 واإلدارة العامة. ،والشؤون القانونيّـة

 فيـن.كما تقوم الشركة بنشـر قاعد تصّرف محّددة لجميع الموظ

في  ة يتمثلاخليّ مع المالحظ أنه على الرغم من أن أحد األهداف األساسيّة لنظام الرقابة الد

ت جاالفي م اسيم ال ألعمال التجارية وخطر وقوع أخطاءالوقاية من المخاطر الناجمة عن ا

طيع أن ، ال يستاجحاوالشؤون الماليّة، إالّ أّن أي نظام للمراقبة مهما كان ن ،اإلنتاج، والمحاسبة

 يضمن القضاء النهائي على هذه المخاطر.

  :محيط الرقابة الداخليّـة بالشركـة 

 :تكلفـة األشغال المتعلّقـة بإنجاز المشاريـع 
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تشمل و ،عليها من طرف مجلس اإلدارة مصادقتعتمد الشركة منظومة إجراءات إداريّـة 

 هذه المنظومـة خاّصـة:

 تحديد إجراءات شراءات األراضي.  --

 تحديد إجراءات طلب العروض وإبرام االتفاقيات.  --

 تحديد منظومة العقود التكميلية لمشاريع البعث العقاري.  --

 إحداث لجنة صفقات ولجنة شراءات أراضي وعديد اللّجان الداخليّة أخرى.  --

 حديد التكلفة النهائيّة للمشاريع ولمختلف العقارات المكّونة لهـا.كيفية ت  --

 :الحـرفـاء 

ار ن اإلعتبمنتوجها أخذا بعيعلى مستوى تنويع الإعتمدت الشركة منذ إحداثها على سياسة 

الشركة  خذت، إتزمة األخيرة التي أصبح يعيشها القطاعوعلى إثر األ هاتنّوع عمالئها، غير أن

 قدرةترتكز على إنجاز مشاريع ذات طابع إقتصادي يأخذ بعين اإلعتبار الم إستراتيجيّة

ه ومن شأن هذ .الشرائيّة للحريف مع اإلقتصار على تسويق مشروع واحد من صنف الرفيع

د ركو من تسويق الشقق الفاخرةالسياسة التخفيف من خطر تراجع رقم المعامالت لما يشهده 

 خالل هذه الفترة. 

 :التـأميـن 

 ي ماوخاصة ف ،برم الشركة عقود التأمين عن المخاطر التي يمكن أن تواجه أنشطتهات

طبقا  ريّةوالتأمين العشري على المشاريع العقا ،يتّصل بالتأمين على مخاطر إنجاز األشغال

 للتشريع الجاري به العمـل.

 

 :الجهـات الفاعلة الرئيسيّـة للرقابة الداخليّـة 

 الرئيسيّة للرقابة الداخليّـة في:تتمثل الجهات الفاعلة 

لجنة دائمة للتدقيق تشرف على جميع عناصر الرقابة الداخليّة والتي تجتمع مرة كل   --

 ثالثة أشهر.

 مدقق داخلي تتمثل مهمته في تقييم مدى إحترام نظام الرقابة الداخليّة وفاعليته.  --
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دة من خالل مهام المحدّ البعمليات المراقبة في إطار  انيقوم حسابات يمراقب  --

 النصوص القانونيّة.

 :اإلجراءات المتصلة بتطوير ومعالجة المعلومات الماليّة والحسابات 

 :التنظيم المحاسبـي  **

 إعداد القوائم الماليّة الخاصة في آخر كل ثالثيّـة.  --

 حسابات. يقوائم ماليّة نصـف سنويّة مدقّقـة من طرف مراقبإعداد   --

 بكل مشروع بعث عقـاري.إعداد الحسابات التحليليّة الخاصة   --

والتوقعات  ،والكمبياالت( ،والشيكات ،إعداد الدفوعات )التحويالت :التنظيم المالي  **

 النقديّة وتحديثهـا بإنتظام.

 :البيـوعـات  **

 إعداد عقود البيع طبقا للتشريع الجاري به العمل،  --

 تسليم المفاتيح للحرفاء بعد القبض الفعلي للمبالغ.  --

وقد  ،تقوم الشركة بعمليات الشراء عن طريق المناقصات واإلستشارات :الشـراءات  **

أحدثت الشركة لجانا خاّصة داخلية وأخرى من صلب مجلس اإلدارة تقترح على 

 مجلس اإلدارة إسناد الصفقات وعقود األشغال.

تقوم الشركة بالتسجيل اإلحتياطي يوميا، وأسبوعيا  :نظم تأمين المعطيـات المحاسبيّة  **

ا على أقراص مغناطيسية وعلى مخزن معلومات خارجي. مع العلم أنه يتم وشهري

 حفظ المخزن المعلوماتي في مكان آمـن.

تعد اإلدارة الماليّة الميزانية التقديريّة السنوية على أساس  :تنظيم مـراقبة الميزانيّـة  **

 التوقعات والخطط والمعطيات الفنية للمشاريع، ويقع عرضها على مجلس اإلدارة

 للمصادقة. وتتم المقاربة بين الميزانيّة المتوقعة واإلنجازات.

 ،اتـوالنزاع ،اتـتقوم اإلدارة العامة بمتابعة الخالف اإللتزامات والنزاعات:  **

 واإللتزامات الخارجيّة.
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 :الرقابة على المعلومات الماليّـة والمحاسبة 

لتابعة اارات ق اإلدـمنها عن طريجميع البيانات المالية والمحاسبية المنشورة يقع التثبت 

 الحسابـات. يللشركة ومراقب

 :تـوظيــف المرابيـح -15

 المتعلقة بتخصيص النتـائج: العقد التأسيسيأحكام   -1-15

 .للشركة أي توزيع نوعي للمرابيح أو إنتفاع للعملـة العقد التأسيسيلم يحدد 

عد ذلك بوالموزعة من مجموع النتيجة المحاسبية و النتائج المحّولة،  تتكون المرابيح

ن انيـواإلحتياطات المنصوص عليها بقو ،طرح اإلحتياطي القانوني، واإلحتياطي التأسيسي

 خاصة.

 

 تــوظيـف المـرابيـح:  -2-15

قترح ي، 2019خالل السنة المحاسبية " الّسكنـىشركة " قبلبإعتبار النتيجة المسجلة من 

 توظيف المرابيح على النحـو التـالي: على مالكي رأس مال الشركة

 

  200.221,756  2019النتيجـة الصافية لسنة 

  1.694.934,937  2018الرصيـد المحـول لسنة 

  176.767,500 31/12/2013جزء من اإلحتياطات الخارقة للعادة بتاريخ 

 2.071.924,193 الجـملـة

 (500.000,000)  إحتياطـي خـارق للعـادة 

 (100.000,000)  الصنـدوق اإلجتـماعي 

 1.471.924,193 البـاقي القابل للتوزيع

 )*( (176.767,500)  عـائـدات 

  1.295.156,693  2020رصيــد يحـول لسنة 
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.31/12/2013)*( يتـّم صرف هذه العائدات من اإلحتياطات الخارقة للعادة في تاريخ   

 د(0,035)مليما  وثالثونخمسة بمقدار  2019حّددت األرباح الموّزعة للسنة المحاسبية 

 للسهم الواحد.

النسبة ورصة باألربـاح بدايـة من ................. عن طريق الوسطاء بالب هذهيتّم دفع 

ميتوال زياد  ، نهـج طارق ابن46لألسهم المودعة لديهـم، وبالمقر اإلجتماعي للشركة الكائن بـ

 تونس، بالنسبة لألسهم األخـرى. 1082فيـل  

ة محـّرر صبحتوالتي أ كما قررت الجلسة العامة العادية إدماج المبالغ المعفاة من الجباية

د( ضمن 1.200.000ألف دينار ) ومائتانوالبالغة مليون  2019ديسمبر  31بتاريخ 

 ادة.ـاإلحتياطي الخارق للع

 
 مجــلـس اإلدارة 
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