
 

 

 نعقاد الجلسة العامة العاديةإعالم حول ا

 والجلسة العامة الخارقة للعادة

عن بُعد لبنك تونس واإلمارات  

 

 

وفي إطار التطبيق الفعّال لإلجراءات ، COVID-19باعتبار الظرف الصحي العالمي المتعلّق بانتشار فيروس 

عقد اجتماع الجلسة العامة العادية  بنك تونس واإلمـاراتاالحترازية واتباع التدابير الوقائية المتعلقة بذلك، قرر 

إعالن إستدعاء بالرائد الرسمي هما كل من تين صدر في شأنلالللمساهمين والجلسة العامة الخارقة للعادة 
تباعا على  2021 أفريـل 28يوم األربعاء  وذلك، 2021مارس  26بتاريخ  25للجمهورية التونسية عدد 

باعتماد وسائل االتصال عن بُعد وفقا لإلجراءات التالية التي  الساعة العاشرة صباحا والساعة منتصف النهار

 تباعها الألسهم ذات األولوية في الربح ندعو المساهمين أصحاب ا

 

دراج إمع  agoage2021@bte.com.tn رسال مطلب في التسجيل على البريد اإللكتروني التالي إ .1

 ،+ عدد األسهم التي يمتلكها + الوسيط بالبورصة الخاص به CINالمعطيات التالية  االسم واللقب + 

 

 يقوم البنك بالتأكد من المعلومات وتسجيل الحضور وإرسال الملفات المتعلقة بجدول أعمال الجلستين .2

العامتين المذكورتين + ورقة التصويت عن بعد، علما وأنه يتم احتساب عدد التسجيالت في تكوين 

 النصاب،

 

يمكن للمساهمين أن يرسلوا أسئلتهم واستفساراتهم عبر نفس البريد االلكتروني وتتواصل هذه العملية إلى  .3

 ،25/04/2021أقصاه يوم يقوم البنك على إثرها بمدهم بكل اإلجابات في أجل  20/04/2021غاية 

 

يقوم كل مساهم بتعمير ورقة التصويت عن بعد وإمضائها ثم إرسالها إلى البنك في أجل أقصاه يوم  .4

، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول )يتم اعتماد ختم البريد( أو الفاكس على الرقم 25/04/2021

  agoage2021@bte.com.tn أو البريد اإللكتروني 71.287.409
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 الجلسة العامة العاديةجدول أعمال 

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

 ،2020ديسمبر 
 2020ديسمبر  31التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في  تالوة .2

 األم، للشركة
القوائم المالية المجّمعة للسنة وتقرير التصّرف لمجلس اإلدارة والخاص بمجّمع بنك تونس واإلمارات  تالوة .3

 ،2020ديسمبر  31المحاسبية المختومة في 
ديسمبر  31 حسابات حول القوائم المالية المجّمعة للسنة المحاسبية المختومة فيمراقبي ال يتقرير تالوة .4

2020، 
للسنة المحاسبيّة  المصادقة على تقريري مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة األّم والقوائم المالية المجّمعة .5

 ،2020ديسمبر  31المختومة في 
 ،2020بيّة إبراء ذّمة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المحاس .6
 ،2020ة حاسبيتوظيف نتائج السنة الم .7
 ،تحديد بدالت الحضور .8
 تسمية أعضاء جدد بمجلس اإلدارة، .9
 ،2023 – 2022 - 2021تجديــد مهّمـة مراقبـي الحسابـات للمدة النيـابيـة  .10

 .إصدار قرض رقاعيالمصادقة على  .11

 

 

 

 

 عادةخارقة للالجلسة العامة الجدول أعمال 

 

 ر اإلجتماعي لبنك تونس واإلمارات،نقل المقالمصادقة على  .1
 

 .العقد التأسيسي للبنكالمصادقة على تحيين  .2

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
مشروع لوائح 

 

  بنك تونس واإلمارات
ج دمحم بدرة 5 : المقّراإلجتماعي  -تونس 1002-، مكرر 




  .2021أفريل  28  مشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم
 

  القـــرار األّول
  

عد االستماع  إ قراءة  ة    :إّن الجلسة العامة العاد
  

ر مج - ةتقار ات السنة المحاس شاط البنك وحول حسا ة ( 2020 لس اإلدارة حول  ّ القوائم المال
ة المجّمعة  ّ ة والقوائم المال   ) .الفرد

ة  - ة والمجمعة للسنة المحاس ة الفرد ات حول القوائم المال ر مراق الحسا   . 2020تقار
  

ر مجلس دون أّي تحفظ ع تق ة  ة والقوائم  تصادق الجلسة العامة العاد ة الفرد اإلدارة وع القوائم المال
ة المختومة   ة المجمعة للسنة المحاس سم  31المال   .2020د

  
  .................................ـ تّمت المصادقة ع هذا القرار 

 
  القـــرار الثـا 

 
ر الخ عد االستماع ا قراءة التق ة  ّ االتفاقات إّن الجلسة العاّمة العاد ات المتعلق  مراق الحسا اّص 

الفصل  ة  11المؤرخ   2016لسنة  48من القانون عدد  62المنصوص عليها  ل البنوك  2016ج والمتعلق 
الفصل  ة و الفصل  200والمؤسسات المال ه و ل ة تصادق ع هذه  475وما  ات التجار من مجلة ال

ات   . االتفاق
 

  .................................ـ هذا القرار تّمت المصادقة ع 
 

  القـــرار الثــــــالث
 

ة  عد اإلطالع ع نتائج السنة المحاس ة  ّ ئ ذّمة أعضاء مجلس اإلدارة إبراء  2020إّن الجلسة العاّمة العاد ت
ة  فهم خالل السنة المحاس ّ دون أي تحفظ ع ت   .2020تاّما و

ـ تّمت المصادقة ع   ..................................هذا القرار 
 
  



 

 
 

ـــــع   القــرار الـــرا
  

ما   ة  جة المال ف الن ة تقّرر توظ   :إّن الجلسة العامة العاد
 )الدينارات (                    

 
ـــى من مـــــقــــما ت )+(   276.369,627  :  2019ـــح ـــــــــــراب
ة لسنة) +( جة الصاف   -17.164.969,603  :    2020 الن
اط القانو                                     )+(  --     :          االحط

ل(=)  ح   -16.888.599,976  :  ما ت لل
 

 القــرار الخـــــامس
  

ـ  لغ صا  م دالت الحضور  د  ة تقّرر تحد لّ  1.000إّن الجلسة العامة العاد ة ل س ال ّل عضو  اجتماع  دينار ل
  . مجلس إدارة

ـ  لغ صا  م ّل اجتماع للجان القارة  2000ما أنها تصادق ع اسناد منح الحضور  ة ل س ال ّل عضو  دينار ل
ة للقرض ولجنة المخاطر ولجنة  ذ ثقة عن مجلس اإلدارة و لجنة التدقيق الداخ واللجنة التنف المن

نات والتأج    .التعي
  .....................................ـ هذا القرار  تّمت المصادقة ع

 

  دسالّســـا  القــرار

ـة سم ة تصادق ع  ـدة   إّن الجلسة العامة العــاد ّ س لثوم حمزاوي  الس مجــلس إدارة بنك تــو كعضــوة 
ة منذ يوم  س ـلة للدولة التو

ّ
ر  14واإلمــارات ممث ت ل وزارة  2020أ ـة و  االقتصاد من ِق ثمار المـال ودعم االس

د  ـابتهرشاد بن رمضان عوضا عن الس اقـي مّدة ن   . وذلك ل
 .......................................ـ تّمت المصادقة ع هذا القرار    
 
  

  الّســـابعالقــرار 

ة لمكت مراق الحس اب د المدة الن ة تصادق ع تجد ات الحالي مكتب نور الهدى إّن الجلسة العامة العــاد ا
 .2023-2022-2021للسنوات  CHHهشام شق ومكتب    CNHهنان

 
ــــــامنالقــرار ال  ثــــ

 
ة تصادق ع إصدار ق مة  رضـــإّن الجلسة العامة العــاد ق ذه ع مرحلة أو أ  100رقا  قع تنف مليون دينار 

ة والج ة لسنة ب انعقاد الجلسة العامة الحال نظر  القوائم المال ص لمجلس . 2023لسة العامة ال س رخَّ و
وط واالجراءات الالزمة لهذا اإلصدارإ د ال  .دارة البنك تحد

  .........................................ـ تّمت المصادقة ع هذا القرار 
  
  

 
 



 

 
 

 
 
 
مشروع لوائح 
 

  بنك تونس واإلمارات
ج دمحم بدرة 5 : المقّراإلجتماعي  -تونس 1002-، مكرر 




  .2021أفريل  28  التي ستنعقد يوم خارقة للعادةمشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة ال
 

  ــرار األّولالقـ
  

تم ة عادخارقة للتصادق الجلسة العامة ال ة من غرة س دا س واإلمارات  ع نقل المقر اإلجتما لبنك تو
  : إ العنوان التا  2021

س واالمارات   بنك تو
ا قائد الس    شارع األستاذ دمحم ال

م   س - 1082 - المركز العمرا الشما  - BC8 – AFHتقس   تو
  

  .................................ـ ت المصادقة ع هذا القرار تمّ 
  

  القـــرار الثـا 
 

ارا لما   تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة ع   : تحي العقد التأس للبنك اعت
 نقل المقر اإلجتما للبنك، .1
ام القانون ع .2 عض فصول العقد التأس لجعله متالئما مع أح ل  المؤرخ   2019لسنة  47دد تعد

ثمار 2019ماي  29  .والمتعلق بتحس مناخ اإلس

وع العقد  لها قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المصادقة ع م ونظرا لتعدد الفصول ال تم تعد
ل جزءا ال يتجزأ من هذا المح 

ّ
مث مه والذي  ما تم تقد س المنقح    .التأس

 
  .................................ـ القرار  تّمت المصادقة ع هذا 

  
  لثالقـــرار الثـا

 
ام ت فوضه لغرض الق ات للممثل القانو للبنك أو من  ع الجلسة العامة الخارقة العامة جميع الصالح

ة داع وال القانون   .جميع إجراءات اإل
  .................................ـ تّمت المصادقة ع هذا القرار 

  




