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 سيـداتي وسـادتي،

  
 من مجلة الشركات التجارية يشرفني إفادتكم 473و 471طبقا لمقتضيات الفصلين 

رض ، وأن أعـ2019" عن السنة المحاسبية الّسـكنىبتقرير التصرف الخاص بمجمع شركة "

 .2019ديسمبر  31علـى مصادقتكم القوائم المالية المجّمعة لغاية 

 بيانـات حول مجمـع الشركـات: -1

" نىـكالسّ تبعا للقوانين المعمول بها والمتعلقة بمْجَمع الشركات يتركب مجمع شركة "

 .تاليمن الشركة األم وشركتين تونسيتين خصائصها مفّصلة في الجدول ال 2019نهاية سنة 

 النشـاط رأس المال نوع الشركة المقر اإلجتماعي اإلسم اإلجتماعي

 عقارية القرنفل
 د، نهج طارق ابن زيا46

 تونس –ميتوال فيل 
 البعث العقاري د 900.000 خفية اإلسم

 شركة "زيــاد"
 ، نهج طارق ابن زياد46

 تونس –ميتوال فيل 

 شركة ذات مسؤولية
 محدودة

 د1.160.280
مساهمات وبيع 

 اءـواد بنـم

 :31/12/2019وضعية الشركات المشمولة بالقوائم المالية المجّمعة بتاريخ   -2

 ـرنفـل:عقـارية الق -2-1

مسون ألف مليون وخمسمائة وإثنان وخ  2019سنة  لعقارية القرنفلبلغ رقم المعامالت 

تة ستة وستون ألف ومائتان وسد( مقابل  1.552.471وأربعمائة وواحد وسبعون دينارا )

  .2018سنة  د(66.286وثمانون دينارا )

  لبيالغا سفقد سجلت مب أما نتيجة أنشطتها العادية قبل إحتساب األداءات عن المرابيح،

ن ومائة بمليومقابل مبلغ سلبي د(  1.076.400)بمليون وستة وسبعون ألف وأربعمائة دينارا 

يجة . كما سّجلت نت2018سنة د( 1.110.299وتسعة وتسعون دينارا ) مائتانوعشرة آالف و

بل مقا (د1.079.909بمليون وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة دينارا ) صافية سلبيّة

 .2018سنة د( 1.110.999دينار ) مائة وعشرة آالف وتسعمائة وتسعة وتسعونو مليون

 
 
 

 :شـركـة "زيــاد" -2-2
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ات داء" ذات المسؤولية المحدودة، نتيجة قبل إحتساب األزيـادإنجّر عن نشاط شركة "

ارا إحدى عشرة ألف وثمانمائة وثالثة وأربعون دين إيجابي قدره  عـن المرابيح بمبلغ

ارا مائة وثالثة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعون ديند( مقابل نتيجة إيجابية ب 11.843)

ة ألف بإحدى عشر ، كما أّن نتائجها الّصافية سجلت مبلغا إيجابيا2018سنـة د( 153.970)

وخمسون ألف  ة وثالثةئبماد( مقابل نتيجة إيجابية  11.343وثالثمائة وثالثة وأربعون دينارا )

 .2018سنـة د( 153.470وأربعمائة وسبعون دينارا )

 التطور المتوقع لوضعيـة مْجـَمع الشركـات:  -3

ر عتباإن التطور المرتقب لهذه الوضعية خالل السنوات الثالثة القادمة يأخذ في اإل

 الخصوصيات التاليـة:

 نسبة ع أو الدراسة بالالرصيد العقاري، والمشاريع التي بصدد اإلنجاز أو البي

 اء.لشركات البعث العقاري، مع المداخيل المتوقعة عن المساهمات عند اإلقتضـ

 " زيـادمردود محفظتها عن أسهم الشركة العقارية وللمساهمات فيما يخص شركة". 

 شـركة "الّسـكنـى": -3-1

ل ن قبمد " من أراضي صالحة للبناء، وبرنامج العمل المعالّسكنـىنظرا لرصيد شركة "

مكن ياء، مصالحها، والمشاريع المعروضة للبيع وكذلك المشاريع التي بصدد الدراسة أو البن

ارا دين مليون عشرة ثمانيةللشركة أن تحقق في الثالث سنوات المقبلة رقم معامالت بمعّدل 

 سنويـا. د( 800.000)ألف دينارا  ثمانمائةوأرباحا بمعّدل  (د18.000.000)

 "عقاريّـة القرنفـل":شـركة   -3-2

اهزة ج" من أراضي صالحة للبناء ومشاريع عقاريّـة القرنفـلشركة "بإعتبار رصيد 

 د(2.000.000)دينارا  بمليونينللبيع، يمكن للشركة أن تحقق في السنة المقبلة رقم معامالت 

 د(. 100.0000)ألف دينـارا  ـةبمائوأرباحا 

 
 

 شـركة "زيــاد":  -3-3
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ارية لعقاالشركة " مرتبطة خاصة بوضعيّـة أسهـم "زيـادشركة "مستقبليّـة لالنتائـج ال

 " ببورصة األوراق المالية والحصص الموزعة من طرف هذه الشركة.وللمساهمات

خ التاريوعـة األحـداث الهامة التي طـرأت بين تاريخ توقيف الحسابات المجمّ   -4

 الذي أُعـّد فيه هذا التقريـر: 

 شركـة "الّسكنـى":  

 .مواصلـة إنجـاز مشاريع للبعث العقاري بوتيـرة مطابقة للبرمـجة 

 ل:ـة القرنفـعقاري  

  مشروع بضفاف البحيرة الشماليّـة. تسويـقمواصلـة 
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