
  شركة إسمنت بنزرتشركة إسمنت بنزرت
 دينارا77474044.شركة خفية االسم راس مالها

 بنزرت 4407 -خليج صبره : المقر االجتماعي  

 ب 000744470441: السجل التجاري 

 

 استدعاء للجلسة العاّمة العادية
 

إن السيييتات ا السييادم المسييايمير ةييي شييركة إسييمنت بنييزرت مييتع ان ل  يي ر  

 عاشيرمعلى الساعة ال 0401ج ان  07 ثالثاءالجلسة العامة العاديـة المقررم لي م ال

صباحا  بالمقّر االجتماعي للشركة الكائر بالمصنع  بخليج صبرم  بنزرت   ا ذلي  

 :لتتاال المسائل المترجة ةي جتال األعمال التالــي 
 

 0402تالام تقريري مجلس اإلدارم ح ل نشاط انتائج الشركة للسنة المالية 7 0

 0402بالسنة المالية المتعلّقير  ( العام االخاص )ال سابات بيتالام تقريري مراق7 0
 المصادقة عل االتفاقيات ال اردم بالتقرير الخاص   ا

 0402المصادقة على تقرير مجلس اإلدارم ا على الق ائم المالية لسنة 7 3

 0402تخصيص النتائج الم اسبيّة  لسنة 7 7

 تبرئة ذمة أع اء مجلس اإلدارم7 2

 ت بمجلس اإلدارم  يجت ع  تعيير 7 1

 شركة السابات حب تعيير مراق7  4

 ةي  عقار كائر بجنتابة  تالمصادقة على التف ي7 7

 7ت تيت من ة ال   ر 97
 

 

اثائق الجلسة بمقّريا  ا ت ع الشركة ةي اآلجال القان نيّة على ذّمة المسايمير 

  7االجتماعي الكائر بخليج صبرم بنزرت

  رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

 

SSOOCCIIEETTEE  LLEESS  CCIIMMEENNTTSS  DDEE  BBIIZZEERRTTEE  

  
SSoocciiééttéé  AAnnoonnyymmee  

AAuu  ccaappiittaall  ddee  4444004477229900    DDiinnaarrss  

SSiièèggee  ssoocciiaall  ::  BBaaiiee  ddee  SSeebbrraa  77001188  BBiizzeerrttee  



RR..  CC..  11111177777711999966  BB  

  

AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN 

 

 Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société les CIMENTS DE 

BIZERTE sont invités à se réunir en  assemblée générale ordinaire  le mardi    

28 juin  2016 à 10 heures  au siège social  de la société sis à l'usine à Baie de 

Sebra, Bizerte, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

1 ) Lecture des rapports du conseil d’administration sur l’activité et les 

résultats de l’exercice 2015. 

2 ) Lecture des rapports (général et spécial) des commissaires aux comptes 

relatifs à l’exercice 2015 et approbation des conventions mentionnées au 

rapport spécial . 

3 ) Approbation du rapport du conseil d’administration sur l’activité et des 

états financiers de l’exercice 2015. 

4 ) Affectation du résultat de l’exercice 2015. 

5 ) Quitus aux membres du conseil d’administration. 

6 ) Nomination d'un nouveau membre au conseil d’administration. 

7 ) Désignation du commissaire aux comptes de la société. 

8 ) Approbation de la vente d'un bien immobilier sis a Jendouba.  

9 ) Fixation des jetons de présence. 

 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents 

requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société sis Baie de Sebra, 

Bizerte dans les délais légaux. 

LLee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn      

 
  شـــركـــــة إســمــنـــت بـــنــــــزرتشـــركـــــة إســمــنـــت بـــنــــــزرت

 

 دينارا  290 047 44شركة خفية االسم رأس مالها 

 بنزرت 4407خليج صبرم : المقر االجتماعي 

 بنزرت   B 0004440441: السجل التجاري 

 العادية للمساهمينالجلسة العاّمة 



 0401ج ان  07ي م
 على الساعة العاشرم صباحا 

 مشراع قرارات 

 :القرار األال    
إن الجلسة العامة العادية بعت إطالعها على تقارير مجلس اإلدارم ا مراقبي 

تصادق بصفة  تاّمة  ا كليّة  على ما  جــــاء    0402ال سابات للسنة الم اسبية 
الم ازنة ا )0402ةي  تقرير  النشـــاط ا  علـى الق ائـــــــم الماليّــة لسنة  

نقتية ا المذكـرات المتعلقة بالبيانات حسابات النتائج ا جتال التتةقات ال
كما تصادق على االتفاقات ال اردم بالتقرير الخاص ( 0402الم اسبيّة لسنة 
 7 لمراقبي ال سابات

 
 77777777777777777777777777تمت المصادقة على يذا القرار 

 
 :القرار الثاني 

االبالغييية   0402لسييينة  تقيييرر الجلسييية العامييية العاديييية إدرال النتيجييية  الم اسيييبيّة
 7ب ساب نتائج مؤجلة دينار   - 6610445,145

 
 دينار - :   445,145 610 6   0402النتيجة  الم اسبيّة لسنة 

 دينار   -    526,838 454 12 :            مرحل السن ات الفارطة 
 دينار -:  971,983 064 19     مرحل جتيت                        

 77777777777777777777777777المصادقة على يذا القرار تمت 
 
 
 
 

 :القرار الثالث

إن الجلسة العامة العاديّة  بعت إطالعها على تقارير مجلس اإلدارم ا مراقبي 
 04027ال سابات  تمنح أع اء المجلس إبراء الذّمة ةي التصرف للسنة الم اسبيّة 

     

 77777777777777777777777777تمت المصادقة على يذا القرار 
 

 :القرار  الرابع

دينار مكاةئة ح  ر لكـل ع    3444حتدت الجلسة العــــامة العـــادية مبلغ  
يقع ت  يلها إلى حساب استعمال مصاريف  0402ةي مجلس اإلدارم بعن ان سنة 

. المراقبة امكاةآت ال   ر اأقساط األرباح بالخزينة العامة للتالة  
 77777777777777777777777777ادقة على يذا القرار تمت المص

 



  :القرار  الخامس
 

تصادق  الجلسة العاّمة العادية  على تعيير  السيّت الص بي ب شارب  متصرةا 

ممثال ل زارم المالية لتى مجلس ادارم شركة  اسمنت بنزرت  خلفا للسيّتم  شادية 

 7متبقية لسلفه اذل  للمتم ال 0402سبتمبر  07ذياب  ابتتاء مر 
 77777777777777777777777777تمت المصادقة على يذا القرار 

 
 :القرار  السادس 

 
العراض المتعلق بمراقب  تقييمإن الجلسة العامة بعت إطالعها على م  ر 

تعيّر مكتب 77777777ةي  ال سابات اعلى ة  ى مكت ب رئاسة ال ك مة  المؤرخ

 7777777777777777مراقبا ل سابات الشركة للسن ات 77777777
 77777777777777777777777777تمت المصادقة على يذا القرار 

 
 
 
 

  :القرار  السابع
 

مر مجلة الشركات التجارية ا بمقت يات الفصل  044عمال بأحكام الفصل 
مر العقت التأسيسي للشركة ا بعت اإلطالع على المذكرم المعتم مر طرف  03

ااإلجراءات التي قامت بها الشركة تف يت بال  مجلس اإلدارم ح ل العقار المعنيّ 
الكائر  العقار التف يت ةي  تصادق الجلسة العامة  العادية على ةي الغرض 

ابة مساحته الجملية جنت 010447/7404م ض ع الرسم العقاري عتد بجنتابة 
عرض  ةي اطار البتة العم مية  م م لفائتم  العارض المتقتم بأحسر  7444

 7112447444الشركة الجه ية للنقل بجنتابة مقابل عرضها المالي بمبلغ 
 (7أربعمائة ا ستة است ن ألفا ا خمسمائة دينارا)دينار

 
 7777777777تمت المصادقة على يذا القرار 

 

 :الثامر    القرار  

تسنت الجلسة العاّمة العادية تف ي ا مطلقا إلى كل حامل لم م ن أا نسخة مر يذا 
 7الم  ر ليـــــقــ م باإليتاع ا النشر الالزمير

 77777777777777777777777777تمت المصادقة على يذا القرار 
 



  

  رئيس الجلسةرئيس الجلسة

  جالل بن عثمان جالل بن عثمان 

  
  مراقبة عمليات اإلحصاءمراقبة عمليات اإلحصاء

  

للدولة للدولة   المفوضة الخاصالمفوضة الخاص
  التونسيةالتونسية

.............................. 

  مراقب عمليات اإلحصاءمراقب عمليات اإلحصاء

                          ..................................   

  كاتب الجلسةكاتب الجلسة

..............................  

 


