
 لجلسة العامة العاديةالمعروضة على امشروع اللوائح 

  الحسابات ومراقبي  : إّن الجلسة العامة العاديّة، بعد االستماع إلى تالوة تقارير مجلس اإلدارة  الالئحة األولـى

وعلى مجموع بدل    2020ديسمبر    31في    ات الموقوفةـ والحسابوازنة  ـ الم  لىـ التقارير وع، توافق على هذه  

.   2020 خالل سنةالذي تم توزيعه على أعضاء مجلس اإلدارة  دينار  125,000 83غ ــ الحضور الخام البال 

  31وبدون تحفّظ عن تصرفّهم للّسنة الماليّة كما هي في    إبراء تاّماوبذلك تبرئ ذّمة أعضاء مجلس اإلدارة  

 .  2020 ديسمبر

الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص الذي أعده مراقبي الحسابات والمتعلق تصادق  :  الثانيـةالالئحة  

والمتعلق    2016جويلية    11المؤرخ في    48/2016من القانون عدد    62بالعمليات المنصوص عليها بالفصل  

المالية والفصول   التجارية وتصادق كذلك    475وما بعده و  200بالبنوك والمؤسسات  من مجلة الشركات 

 لى جميع االتفاقيات الواردة بهذا التقرير. ع

حول    هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة اإلسالميةنظرت الجلسة العامة العاديّة في تقرير    :الثالثةالالئحة  

سنـة   خالل  الشركة  اإلسالميّة   2020نشاط  الشريعة  ألحكام  الشركة  أعمال  تطابق  ارتياح  بكّل  وتسّجل 

  .السمحة

    2020األرباح الّصافيــة النّاتجة عــن تصّرف  العادية توزيع: تقـرر الجلسة العامة  الرابعةالالئحة 

                     والبالغة  2019دينار باإلضافة  لألرباح المرّحلة عن سنة  331,027 891 6والبالغة 

 على النحو التالي :    دينار  928,737 410 18دينار أي مجموع   11.519.597,710

 دينار        331,027 891 6                                     2020لسنة األرباح الصافية  •

 دينار 597,710 519 11                                            2019األرباح المؤجلة عن سنة  •

 دينار     928,737 410 18                                   مجموع األرباح للتوزيع  •

 دينار        546,437 920                                                         %(    5احتياطي إجباري ) •

 دينار      382,300 490 17         األرباح بعد االحتياطي اإلجباري                                        •

 دينار            3.000.000,000مخصصات المخاطر العامة                                                       •

 دينار            3.700.000,000احتياطي االستثمار                                                                  •

 دينار              100.000,000                                   الصندوق االجتماعي                             •

 دينار        382,300 690 10                             نتائج مرّحلة                                                •

 

 

 

 

 



  2021تركيبة مجلس اإلدارة لمدة نيابية جديدة لثالث سنوات  ،تقّرر الجلسة العامة العاديّة    :   لخامسةا الالئحة  

 على النحو التالّي:  2023و  2022

 شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة           عضوان  -

 بنك البركة تونس                               عضوان  -

 الشركة العربية الدولية لتأجير المعدات      عضو -

 للتامين                           عضوتعاونية التعليم  -

 السيد ناصر الحيدوسي                         عضو -

 صغار المساهمين                                 عضو -

 السيد مولدي الولهازي                        عضو مستقل -

 السيد صالح كانون                             عضو مستقل  -

المقــــدرة بــــ    2020ة  ــ ة على توزيع األرباح لسن ـــة العاديــــتصادق الجلسة العام    ة:ـالسادسالالئحة  

وبهذا يكون التوزيع معفى من الخصم على    2013والتي ستقتطع من منحة اإلصدار لسنة    000 300 3

 . 2021جويلية   23المورد. يتم توزيع هذه األرباح إبتداءا من 

تعطي الجلسة العامة العاديّة الّصالحيّات لكّل حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم       السابعة: الالئحة  

 كما يقتضيه القانون الجاري به العمل.  اإليداع وليتّمم أعمال النّشربإجراءات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


