
 

 

38الجلسة العامة العادية عدد   

  لبنك تونس واإلمارات

وفي إطار التطبيق الفعّال  COVID-19نتشار فيروس المتعلّق باالعالمي باعتبار الظرف الصحي 

سة العامة لعقد اجتماع الج بنك تونس واإلمـاراتلإلجراءات االحترازية واتباع التدابير الوقائية المتعلقة بذلك قرر 

، وفقا لإلجراءات التالية التي ندعو عن بُعدباعتماد وسائل االتصال وذلك  2020أفريـل  22العادية للمساهمين يوم 

 أصحاب األسهم ذات األولوية في الربح الى اتباعها:العاديين و المساهمين

 

مع ادراج المعطيات  ago2020@bte.com.tn اإللكتروني التالي: العنوانل على ارسال مطلب في التسجي .1

بالبورصة الخاص  + الوسيط + عدد األسهماو المعرف الوحيد  CIN+ الشركة  او اسم التالية: االسم واللقب

 به.

 

ون من كتملف الجلسة العامة الم إرسالبالردّ بالتأكد من المعلومات وتسجيل الحضور ومكتب الجلسة يقوم  .2

عد، علما وأنه عن ب   ورقة التصويتالئحة القرارات + تقرير مراقبي الحسابات + +تقرير النشاط السنوي 

 تم احتساب عدد التسجيالت في تكوين النصاب.ي

 

لعملية الى هذه اوتتواصل االلكتروني عنوان نفس ال لىم واستفساراتهم عاسئلتهوا ان يرسل ينيمكن للمساهم .3

 .20/04/2020في أجل أقصاه يوم اإلجابات البنك على إثرها بمدهم بكل ويتولى  15/04/2020غاية 

 

عد وامضائها ثم ارسالها إلى البنك في أجل أقصاه يوم يقوم كل مساهم بتعمير ورقة التصويت عن ب   .4

 عند االقتضاء بواسطة البريد( أويتم اعتماد ختم مضمونة الوصول ) وذلك بواسطة رسالة .21/04/2020

 ago2020@bte.com.tnاإللكتروني  العنوانعلى أو  71.287.409الفاكس على الرقم 

 الجلسة العامة العاديةجدول أعمال 

 

 

 النقطـة
 

 المـوضــــــوع

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 31تقرير التصّرف لمجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة األّم للسنة المحاسبية المختومة في تالوة 

 2019ديسمبر 

 2019ديسمبر  31ي الحســابات للسنة المحــاسبية المختومة في ــام والخاص لمراقبــالتقريـريـن الع تالوة

 األم للشركة

تقرير التصّرف لمجلس اإلدارة والخاص بمجّمع بنك تونس واإلمارات وفي القوائم المالية المجّمعة  تالوة

 2019ديسمبر  31للسنة المحاسبية المختومة في 
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ديسمبر  31 مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجّمعة للسنة المحاسبية المختومة في يتقرير تالوة
2019 

ة للسن جلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة األّم والقوائم المالية المجّمعةالمصادقة على تقريري م

 2019ديسمبر  31المحاسبيّة المختومة في 

 2019إبراء ذّمة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المحاسبيّة 

 2019ة حاسبيتوظيف نتائج السنة الم

 تحديد بــدالت الحضـــور

 تسمية أعضاء جدد بمجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المعروضة للتصويت القرارات

 2020أفريـل  22_  38الجلسـة العـامة العـاديـة عدد
 

 القـــرار األّول

 قراءة: االستماع إلىإّن الجلسة العامة العادية بعد 

ردية )القوائم الماليّة الف 2019 تقارير مجلس اإلدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة المحاسبية -

 (.والقوائم الماليّة المجّمعة

 . 2019تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية  -

 

القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة  وعلى مجلس اإلدارة تقرير أّي تحفظ على تصادق بدون

 .2019ديسمبر  31المحاسبية المختومة في 
 

 القـــرار الثـاني

إّن الجلسة العاّمة العاديّة بعد االستماع الى قراءة التقرير الخاّص بمراقبي الحسابات المتعلق باالتفاقات 

والمتعلق بالبنوك  2016جويلية  11المؤرخ في  2016لسنة  48من القانون عدد  62المنصوص عليها بالفصل 

لشركات التجارية تصادق على هذه من مجلة ا 475وما يليه وبالفصل  200والمؤسسات المالية وبالفصل 

 االتفاقيات. 
 

 القـــرار الثــــــالث

تبرئ ذّمة أعضاء مجلس اإلدارة إبراء  2019إّن الجلسة العاّمة العاديّة بعد اإلطالع على نتائج السنة المحاسبية 

 .2019تاّما وبدون أي تحفظ على تصّرفهم خالل السنة المحاسبية 

 القــرار الـــرابـــــع

 )بالدينارات (    إّن الجلسة العامة العادية تقّرر توظيف النتيجة المالية كما يلي :

 -596.129 622 5 : 2018ما تبقـى من مرابيــــح  (+)

 511.526 913 5 :   2019( النتيجة الصافية  لسنة +)

  14 545.770       :   االحطياط القانوني                                      (+)

 276 369. 627 : )=( ما تبقى للترحيل

 

 القــرار الخـــــامس

ـ  دينار لكّل عضو بالنسبة لكّل اجتماع  1.000إّن الجلسة العامة العادية تقّرر تحديد بدالت الحضور بمبلغ صافي ب

 مجلس إدارة. 

لكّل عضو بالنسبة لكّل اجتماع للجان دينار  2000كما أنها تصادق على اسناد منح الحضور بمبلغ صافي بـ 

القارة المنبثقة عن مجلس اإلدارة وهي لجنة التدقيق الداخلي واللجنة التنفيذية للقرض ولجنة المخاطر ولجنة 

 التعيينات والتأجير.

 دسالّســـا  القــرار



 إّن الجلسة العامة العــادية تصادق على تسميـة:

ــلس إدارة بنك تــونس واإلمــارات ممثّـلة للدولة التونسية منذ يوم السيّـدة سيـدة مطيـطي كعضــوة بمج -

من قِبل وزارة المـاليـة عوضا عن السيد عبد الرحمـان الخشتـالـي وذلك لباقـي مدّة  2019سبتمبـر  11

 نيـابته. 

قيق الداخلي والتد 2019مارس  12السيّـد فوزي القبلـي متصّرفا مستقـالّ ورئيسا للجنتي المخاطر بتاريخ  -

وذلك بصفة استثنائية وبموافقة البنك المركزي التونسي لغاية انتهاء عملية  2019أكتوبر  2بتـاريخ 

 التفويت في راس مال البنك. 

 

 

 


