
 

   "االتحاد"  التعاوني التأمين
1002  تونس - البلفيدير موريطانيا نهج ،15 : االجتماعي المقر  

  
 

  
  :  ما يلي "االتحاد"  التعاوني التأمين تنشر 2008إثر إنعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 

  
 القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية  •
  النتيجة المحاسبية الموازنة بعد تخصيص •
 قائمة تطور األموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية •
  

  

I.  القرارات المتخذة  
  

  : ــدد1القـرار عــ
إنّ اجللسة العامة العادية ، بعد استماعها إىل تقرير جملس اإلدارة والتقريرين العام و اخلاص  ملراقيب 

 ، تصادق على تقرير جملس اإلدارة وعلى املوازنة 2008احلسابات املتعلقني بسنة التصرف 
  . كما متّ عرضها على اجللسة2008واحلسابات املتعلقة بتصرف سنة 

  
ـدد، فتّمت املصادقة عليهما باإلمجاع دون 3ـدد وعـ2على التصويت مشروع القرارين عـ مثّ عرض
  . حتفظ

 
  : ــدد2القـرار عــ

امة وبدون احتراز أعضاء جملس اإلدارة بالنسبة ألعمال تصرفهم عن تربأ اجللسة العامة العادية براءة ت
  .2008سنة التصّرف 

  
  :ــدد3القـرار عــ

ـة لتغطية جزء من 2008تقرر اجللسة العامة استعمال الفائض املسجل يف حسابات املؤسسة لسنـ
   .2006 و 2005 و 2004العجز املتبقي عن تصّرف سنوات 

  



يت، أذن رئيس اجللسة ملراقيب احلسابات لإلنسحاب وانتقل إىل النقطة الثانية جبدول وإثر الإلنتهاء من التصو
األعمال وهي جتديد مراقب احلسابات الثاين عارضا أن السّيد عبد اللّطيف عّباس كمراقب للشركة قد 

  .انتهت مدة نيابته ومقترحا باسم جملس اإلدارة التجديد له ملّدة ثالث سنوات جديدة
  

ــدد على التصويت فتمت املصادقة عليه باإلمجاع دون 4املقترح ضمن مشروع القرار عــوقد عرض 
 .حتفظ

  
  : ــدد4القـرار عــ

 ثالثا من جملة الشركات التجارية، تعني اجللسة العامة العادّية اخلبري احملاسب 13عمال بأحكام الفصل 
   2011   و2010 و 2009ات السيد عبد اللطيف عباس مراقب ثان حلسابات الشركة وذلك لسنو

  
مثّ انتقل رئيس اجللسة لنقطة جدول األعمال املتعلقة بتجديد عضوية جملس اإلدارة مالحظا أن تركيبة 
اجمللس احلايل تعود لستة سنوات وأن التجديد اجلزئي مل يتم بصفة منتظمة مطالبا بلزوم إحترام اإلجراءات 

ى اجللسة العاّمة قائمة من أحد عشر عضوا قّدموا ترشحهم جمللس خالل الفترات النيابية القادمة ومقترحا عل
 عبد العزيز شحيدراإلدارة وتتضمن هذه القائمة تسعة من األعضاء احلالّيني للمجلس وهم الّسـادة  

علي بن  واملنصف الزاهيوحمّمد سعد  والعيساوي حسنوالفرجاين بن مبارك وحمّمد علي ردوش و
  .لطفي احلمروين وحمّمد األسعد املستريي، ومرشحني اثنني جدد مها السيدين عبد الّسالم جرادورمضان 

  

 
ثريا الّشواشي حرم  السيدة جممع تونسمثّ أعلن فتح باب الترشح ملن يرغب يف ذلك فأعلنت نائبة عن 

عاقدة مع  متنائبة عامة للتأمنيومتّ التداول يف قانونّية هذا الترشح باعتبار أن صاحبته هي .  ترشحهاكليلـة
 من جملة 206املؤسسة وتربطها هبا مصاحل مادية مبا يتناقظ مع عضويتها جمللس اإلدارة طبق أحكام الفصل 

 عن ترشحها وعلى ثريا كليلةوبناء على تلك اإلحترازات تراجعت النائبة السيدة . الشركات التجارّية
  .ضوء ذلك متت طرح قائمة من أحد عشر مترّشحا على التصويت

  

 التصويت باستعمال اخللوة وبصفة سّرية وتكفل نائيب رئيس اجللسة السيدين                 ومتّ
بفرز األصوات وكانت نتيجة الفرز إن املترشح                 حمّمد علي الدقوقي  والعجمي العباسي

 حيول دون التصريح من أصوات املقترعني وهو ما 50 %  مل يتحصل إال علىحممد األسعد املستريي
  .بقبوله من الدورة األوىل وهو يستدعي حسب القانون األساسي للشركة اإللتجاء إىل دورة ثانية



  

 
 
 
 

وبعد التداول قررت اجللسة العاّمة بالتصويت بأغلبّية كبرية عدم اإللتجاء إىل دورة ثانية وحصر عدد أعضاء 
  .أهنم ميثلون تركيبة جملس اإلدارة املنتخبأعضاء فقط والتصريح ب) 10(جملس اإلدارة يف عشرة 

احملوصل هلذه النتيجة   ـدد5ولتجسيم عملّية التصويت ونتائجها تال رئيس اجللسة مشروع قرار عــ
 .ومتت املصادقة عليه بإمجاع احلاضرين

  

  :ـدد5القـرار عــ
 بعد اإلقتراع 2009جويلية  11إن اجللسة العامة العادية لشركة التأمني التعاوين اإلحتاد امللتئمة يوم 

 سنوات جديدة تصادق على التركيبة 6السري من طرف أعضائها النتخاب أعضاء جملس اإلدارة ملدة 
  : اجلديدة جمللس اإلدارة على النحو التايل 

  عبد الّسالم جـراد •
 املولـدي اجلندويب •
 علـي رمضــان •
 حمّمد املنصف الزاهي •
 حممد سعد •
  حسن العيسـاوي •
 مبـاركفرجاين بن  •
 حمّمـــد علي ردوش •
 عبد العزيز شحيـدر •
 لطفـي احلمـروين  •
  
  
  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

II.  الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
III.  قائمة تطور األموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية 

   

بالدينار

المجموعنتيجة السنة المحاسبيةالنتائج المؤجلةصندوق المال المشترك

005 253 4-النتيجة المحاسبية  2006

820 010 27-005 253 4-465 334 26-650 576 3مجموع األمؤال الذّاتّية قبل نتيجة الّسنة المحاسبّية في موفى 31/12/2006

0050 253 0054 253 4-0توزيع األرباح حسب قرار الجلسة العامة     

مجموع األمؤال الذّاتّية بعد توزيع  نتيجة الّسنة المحاسبّية في موفى 
31/12/20063 576 650-30 587 4700-27 010 820

325 808النتيجة المحاسبية  2007

484 653 25-325 469808 587 30-660 125 4مجموع األمؤال الذّاتّية قبل نتيجة الّسنة المحاسبّية في موفى 31/12/2007

3250 808-325 0808توزيع األرباح حسب قرار الجلسة العامة     

مجموع األمؤال الذّاتّية بعد توزيع  نتيجة الّسنة المحاسبّية في موفى 
31/12/20074 125 660-29 779 1440-25 653 484

271 327 6النتيجة المحاسبية  2008

493 799 18-271 327 1446 779 29-380 652 4مجموع األمؤال الذّاتّية قبل نتيجة الّسنة المحاسبّية في موفى 31/12/2008

2710 327 6-271 327 06توزيع األرباح حسب قرار الجلسة العامة     

مجموع األمؤال الذّاتّية بعد توزيع  نتيجة الّسنة المحاسبّية في موفى 
31/12/20084 652 380-23 451 8730-18 799 493

جدول تطور األموال الذاتية واألرباح الموزعة بعنوان الثالثة السنوات األخيرة

 


