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 إستدعاء للجلسة العاّمة العاديّة
 

 الجلسة العاّمةنعلم  السادة المساهمين العاديين في رأس مال بنك تونس واإلمارات بأّن 
 بمقّر البنك صباحا شرةاععلى الساعة ال 2019 أفريل 24األربعاء ستنعقد يوم  للبنك العاديّة

 للتداول حول جدول األعمال اآلتي :  مكرر تونس، وذلك 5الكائن بنهج محمد بدرة عدد 
 

تقرير التصّرف لمجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة األّم للسنة المحاسبية تالوة  .1
 .2018ديسمبر  31المختومة في 

 31التقريـريـن العام والخاص لمراقبي الحســابات للسنة المحــاسبية المختومة في  تالوة .2
 األم. للشركة 2018ديسمبر 

تقرير التصّرف لمجلس اإلدارة والخاص بمجّمع بنك تونس واإلمارات وفي القوائم  تالوة .3
 .2018ديسمبر  31المالية المجّمعة للسنة المحاسبية المختومة في 

مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجّمعة للسنة المحاسبية المختومة  يتقرير تالوة .4
 .2018ديسمبر  31 في

مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة األّم والقوائم المالية المصادقة على تقريري  .5
 .2018ديسمبر  31للسنة المحاسبيّة المختومة في  المجّمعة

 .2018إبراء ذّمة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المحاسبيّة  .6
 .2018ة حاسبيتوظيف نتائج السنة الم .7
 تحديد بــدالت الحضـــور. .8
 .بمجلس اإلدارة دجد اءعضأتسمية  .9

 تجديد نيابة أعضاء مجلس اإلدارة. .10
 

 اآلجالوذلك خالل  جلسة على ذمة األعضاء بمقر البنكتوجد الوثائق الخاصة بهذه ال
 القانونيّة.

 

 



 
 

 

 القـــرار األّول

 قراءة:إّن الجلسة العامة العادية بعد االستماع إلى 

 

)القوائم  2018 تقارير مجلس اإلدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة المحاسبية -

 .المجّمعة(الماليّة الفردية والقوائم الماليّة 

 . 2018تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية  -

 

تصادق الجلسة العامة العادية بدون أّي تحفظ على تقرير مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالية الفردية 

 .2018ديسمبر  31والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 

 بـ .................................ادقة على هذا القرار تّمت المص

 

 القـــرار الثـاني

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

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

من مجلة الشركات  475وما يليه وبالفصل  200والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وبالفصل 

 التجارية تصادق على هذه االتفاقيات. 

 بـ .................................تّمت المصادقة على هذا القرار 

 

 القـــرار الثــــــالث

تبرئ ذّمة أعضاء مجلس  2018إّن الجلسة العاّمة العاديّة بعد اإلطالع على نتائج السنة المحاسبية 

 .2018اإلدارة إبراء تاّما وبدون أي تحفظ على تصّرفهم خالل السنة المحاسبية 

 تّمت المصادقة على هذا القرار بـ ..................................

 

 القــرار الـــرابـــــع

 إّن الجلسة العامة العادية تقّرر توظيف النتيجة المالية كما يلي :

 )بالدينار(          



 - 572.915,279 6 :  نتـــــــــــائـــــج مــؤّجــلــة (+)

 950.319,150 :  2018 الصافية لسنة( النتيجة +)

 - 622.596.129 5 : لــــــيــرحـــتـى للـقــبــ)=( ما ت

  

 الخـــــامسالقــرار 

دينار لكّل عضو بالنسبة  1.000إّن الجلسة العامة العادية تقّرر تحديد بدالت الحضور بمبلغ صافي بـ 

 لكّل اجتماع مجلس إدارة. 

 بـ .....................................تّمت المصادقة على هذا القرار 

 

 الّســـابع القــرار

 :واإلمارات تونس بنك إدارة تعيين األعضاء التاليين بمجلسلسة العامة العــادية تصادق على إّن الج

 3السيّـدة فتيـحة الغـربي متصّرفة ممثلة عن الدولة التونسية عوضا عن السيد الهـادي دّمق بتـاريخ  -

 للفترة المتبقيـة من نيـابتها.  2018أكتـوبر 

السيّـد عبد المنعم الّسعـداوي متصّرفا ممثال عن الدولة التونسية عوضا عن السيد منيـر  -

 للفترة المتبقيـة من نيـابته.  2018مـارس  12الرمضـاني بتـاريخ 

مجـدوب متصّرفا ممثال عن الدولة التونسية عوضا عن السيد بـاسل حميـد الـالسيّـد عـاطف  -

 . لمتبقيـة من نيـابتها للفترة 2018مـارس  12بتـاريخ 

 الداخلـــي التدقيـق للجنة ورئيسـا اإلماراتي الجانب عن مستقال عضوا مرياالع سالم صقر السيــد -

  .2021-2019 النيابية للمدة

 للمدة المخاطر للجنة ورئيسـا التونسي الجانب عن مستقال عضوافوزي القبلي  السيــد تعيين -

 .2021-2019 النيابية

 بـ .....................................تّمت المصادقة على هذا القرار 

 

 ـثــامــنال القــرار

الممثلين للجانب التونسي اإلدارة تجديد نيابة أعضاء مجلس إّن الجلسة العامة العــادية تصادق على 

الجمعية العامة العادية التي تبّت إلى حدّ انعقاد  2021و 2020و 2019وللجانب اإلماراتي للسنوات المالية 

 .2021في القوائم المالية للسنة المحاسبية 

 أعضاء مجلس اإلدارة الممثلين للجانب االماراتي 

 جـبـر زعـل خلـيـفه الفـالسـي .1

 يـد مـراد الســويــديـبــع .2



 يـــفة علـي القمـــزيــلـخ .3

 ط الكتبــيــطيــاصـر شــن .4

  اجريـــارك الهـبـمحمد م .5

 (عضـو مستقـل) الم العــــامريــقـر سـص .6

 

 أعضاء مجلس اإلدارة الممثلين للجانب التونــسي 

 عبــد الرحمـان الخشـتـالـي .7

 ــانــرشــاد بـن رمضــ .8

 فتيـــحة الغــــــــــربي .9

 عبـد المنعـم السعــداوي .10

 ـدوبـــــجـمالــاطف ـع .11

 (عضـو مستقـل) فــوزي الــقــبـلـــــــــي .12
 

 بـ ....................................تّمت المصادقة على هذا القرار 

 


