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 ٬سيداتي و سادتي

الخاص بمجموعة  التجارية يعرض على السادة المساهمين تقرير التصرفمن مجلة الشركات التجارية  174و  174طبقا لمقتضيات الفصلين 

  .1029عن السنة احملاسبية  السعودية التونسية العقارية الشركة

 :بيانات حول مجمع الشركات .1

وشركتني  األممن الشركة " السعودية التونسية العقارية الشركة" الشركات يرتكب جممع لقة مبجمعواملتعتبعا للقوانني املعمول هبا 
 :خصائصها مفصلة يف اجلدول التايل تونسيتني

 النشاط رأس المال نوع الشركة المقر االجتماعي االسم اإلجتماعي

 التونسية العقارية الشركة
 السعودية

مركز -املركز العمراين الشمايل
-(برج املكاتب)دينة الدويلامل

 تونس
 خفية االسم

مليون   6.51
 دينار

 البعث العقاري

 سنتر سيتي إنترناشيونال شركة
مركز -املركز العمراين الشمايل

-(برج املكاتب)املدينة الدويل
 تونس

 البعث العقاري مليون دينار  .6 خفية االسم

 القابضة العربية للتعميير شركة
مركز -ايلاملركز العمراين الشم

-(برج املكاتب)املدينة الدويل
 تونس

 البعث العقاري دينار 277.300 8 خفية االسم
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 : 1029 ديسمرب  12يط التجميع جملموعة الشركة العقارية التونسية السعودية بتاريخ حم و يلخص الرسم التايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة العقارية التونسية السعودية

 

 شركة إنترناشيونال سيتي سنتر

 

70% 

 

 

  

 العربية القابضةشركة 

 للتعمير

 

 

98, 79% 
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 :ركة العقارية التونسية السعوديةنشاط الشركات الخاضعة لرقابة الش .2

 :سنتر سيتي نترناشيونالا شركة مشروع .1.2

 من مركز  الدويل املدينة مركز مشروع من الثالثة املرحلة تتكون: الدولي المدينة مركز مشروع من الثالثة المرحلة
وحمالت  الفاخرعن مخس عمارات سكنية و إدارية من الطراز  عبارة وهيم م  975.9جتاري و سكين على مساحة 

و  مت  ٬سياراتكمأوى  خمصص و طابق سفلي" كارفور" جتارية  باإلضافة إىل مغازة مت التفويت فيها إىل عالمة 
 . 1029مارس 12يف  احلصول على شهادة مطابقة األشغال من بلدية تونس

 1029 ديسمرب مويف حىت املبيعات بلغ إمجايل حيثتسويق املخزون  1029 سنة خالل الشركة كما واصلت 
مليون دينار مسجلة  11915منها  املشروعمجلة مبيعات  من % 5. يقارب ما مليون دينار وهو 201215 حوايل

  .1029بعنوان سنة 
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 عن عبارة مربع وهي مرت 97111 املرحلة هذه مساحة تبلغ :الدولي المدينة مركز مشروع من نيةالثا المرحلة 
 سيارات كمأوي خمصص سفلي طابق إىل باإلضافة الفاخر الطراز من سكنية اراتعم ومخس وميزانني أرضي طابقني

 احملالت تسويق واصلت ٬ كما التجاري بالسوق اخلاصة الديكور أعمال الشركة واصلت وقد ٬ياجتار  اسوق وتتضمن
ت تقديري ب من مجلة رقم معامال مليون دينارا 3,7 بيعاتامل إمجايل بلغ حيث على التصاميم بالسوق التجارية
  .مليون دينار 22,4

 (:سكـاي سنتر)مشروع شركة القابضة العربية للتعمير  .2.2

 لوكة لشركة إنرتناشيونال سي ي سنرت بالبيةرة الشمالية مساحتهاممرض ا إجنازه على بدأ" سكاي سنرت"مشروع 

تكون املشروع من طابق أرضي وي. هبا كمسامهة عينية يف شركة القابضة العربية للتعمةر تقدمتوال ي  م م  57019

ويشتمل على حمالت جتارية ومكاتب وشقق سكنية  ٬وعشرة طوابق علوية وطابق سفلي يستخدم كمأوى سيارات

 .1022وبعد إجناز احلفريات املعمقة للمشروع يف هناية العام 

 .1029تواصل توقف املشروع خالل سنة 
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 :31/12/2019وضعية الشركات المشمولة بالقوائم المالية المجمعة بتاريخ  .3

 :سنتر سيتي نترناشيونالا شركة .3.1

مليونان و ستمائة و مخسة و ثالثون الف دينار   1029سنرت سنة   سي ي بلغ رقم املعامالت لشركة انرتناشيونال 
 فقد ٬ العادية الصافية هاتأما نتيجة أنشط ٬ 1028سنة ( م د271)مليون واثين ألف دينار مقابل  ( م د1.915)

 .1028سنة  27988نتيجة سلبية بـ  مقابل 91..2نتيجة سلبية بـ  1029 سنة سجلت

 :القابضة العربية للتعميير شركة  .3.1

عن باعتبار توقف املشروع باعتبار أن املشروع الوحيد ال  لخيأي مدا 1029سنة  للتعمةرالقابضة العربية  شركةمل حتقق 
 .اإلجناز

نتيجة ألف دينار مقابل  991.298بـ  نتيجة سلبية 1029سنة  تلفقد سج ٬الصافيةها العادية تأما نتيجة أنشط
 .1028سنة  ألف دينار 27189سلبية بـ 

 :لوضعية مجمع الشركات قعالتطور المتو  .4

 ٬الرصيد العقاري :ر اخلصوصيات التاليةيف االعتبا يأخذالتطور املرتقب هلذه الوضعية خالل السنوات الثالثة القادمة  نا

مع املداخيل املتوقعة عن املسامهات عند  ٬بصدد االجناز او البيع او الدراسة بالنسبة لشركات البعث العقاري واملشاريع ال ي

 .االقتضاء

 :الشركة العقارية التونسية السعودية .3.1

  :كما يلي  السعودية اجنازها وتسويقها خالل اخلماسية القادمة هم املشاريع ال ي تعتزم الشركة العقارية التونسيةا تتلخص

مت ابرام عقد الشراء   ٬مرت 1.698يف منطقة سكرة مبساحة مجلية تقدر قطعة ارض بإقتناء  الشركة قامت :1 مشروع سكرة-
من سنة  الثانيةالل الثالثية تعتزم الشركة الشروع يف املشروع خ, مليون دينار خايل من القيمة املضافة  3.21بقيمة  3132سنة 

3131   
 منطقة سكرة مبساحة مجلية تقدرثانية يف ارض  قطعةالشركة إىل شراء  قامت يف اطار تدعيم املخزون: 1 سكرة مشروع -

 مليون دينار خايل من القيمة املضافة 3.21بقيمة  3132مت ابرام عقد الشراء سنة مرت مربع  2.911بــ
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 م م  27222 مساحتها األوىل سوسة القنطاوي مبنطقة أراضي قطع 1 بإقتناء الشركة قامت :اويمشروع سيتي سنتر القنط -
 عليها سيقام ال ي األرض مساحة إمجايل بلغ وبالتايل م م  87211  مساحتها والثالثة م م  207951  مساحتها والثانية
 القنطاوي السياحية الطريق من ومتتد متميز عموق يف تقع وهي م م 117519  والتجاري والسكين السياحي املركز مشروع
  .البير شاطئ وحىت سوسة

 :سنتر سيتي انترناشيونال شركة .3.1

و سيتم استكمال  ٬مل تتم برجمة تطوير مشاريع جديدة من طرف شركة انرتناشيونال سي ي سنرت لعدم توفر الرصيد العقاري

 .الثانية و الثالثة من مشروع مركز املدينة الدويلأشغال السوق التجارية و تسويق باقي حمالت املرحلتني 

 :القابضة العربية للتعميير شركة .1.1

 .وتسويقهستواصل الشركة اجناز اشغال مشروع سكاي سنرت 

 


