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 ـقـل بـواسـطـة األنـابـيـبشركة الن  
 ش.خ. إ 

 دينار 20.691.000رأس مالها 
 تونس    - المركز العمراني الشمالي –شارع األرض 

 

ة العادي ة الجلسةجدول أعمال   العام 
  2019 جوان 14ليوم  

 
 

 

 ،جددمتصّرفين  (4أربعة ) المصادقة على تعيين  (1

 ،متصرفين (4) أربعةالمصادقة على تجديد عضويّة  (2

والقوائم المالية  2018حول نشاط الشركة لسنة مجلس اإلدارة السنوي لتقرير الاإلطالع على  (3

 ،2018ديسمبر  31للسنة المحاسبية المختتمة في 

 تالوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،  (4

 ،2018والقوائم المالية لسنة  السنويتقرير الالمصادقة على   (5

 ،2018إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة   (6

 ،2018 النتائج للسنة الماليّة تبويب وتخصيص  (7

 ،2018تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة   (8

 ،2018بعنوان سنة  جنة الدائمة للتدقيقالمنحة المخّولة ألعضاء اللّ تحديد   (9

 ،2021-2020-2019تعيين مراقب حسابات الشركة لسنوات المصادقة على  (10

 ،مليون دينار 30تمكين مجلس اإلدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود  (11

 منح الصالحيّات للقيام بإجراءات التسجيل واإلشهار وكّل ما ينّص عليه القانون. (12
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 مرشوع

 العاديّة العامة اجللسةلواحئ 

 2019 جوان 14ليوم 
 : الالحئــة الأولــى

 :تصادق اجللسة العاّمة العاديّة عىل تعيني

 للرشكة التونس ّية لصناعات التكرير عوضا عن  ممثةل ةمكترّصف مليكة معري ةالس ّيد

نعقاد اجللسة العامة  ملّدة هاجر احلس ين ةالس ّيد العادية اليت ثالثة س نوات تنهتي  بإ

 ،2021س تصادق عىل القوامئ املالّية لس نة 

  ممثل للمؤسسة التونس ّية للأنشطة البرتولّية عوضا عن مكترّصف  عبيد فيصلالس ّيد

نعقاد اجللسة العامة العادية اليت ملّدة  مسري الشاليخالس ّيد  ثالثة س نوات تنهتي  بإ

 ،2021س تصادق عىل القوامئ املالّية لس نة 

 عوضا عن  مكترّصف ممثل للرشكة الوطنّية لتوزيع البرتولالهادي الرشيف  الس ّيد محمد

نعقاد اجللسة العامة العادية اليت ملّدة الس ّيد فرج املناع   ثالثة س نوات تنهتي  بإ

 ،2021س تصادق عىل القوامئ املالّية لس نة 

 .....................................  الشركة عن عوضا لصغار املسامهني مكترّصف ممثل

الماليّة "سوفي إيالن سيكاف" شركة إستثمار ذات رأس مال قار في شخص السيّد خالد 

نعقاد اجللسة العامة العادية اليت س تصادق عىل ملّدة  الفندري ثالثة س نوات تنهتي  بإ

 .2021القوامئ املالّية لس نة 

 العاّمة العاديّة عىل هذه الالحئة  .......... .اجللسة صادقت 

 :حئة الثّانـيـة الال
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دارة  تصادق اجللسة العاّمة العاديّة عىل جتديد عضويّة املترّصفني الآيت ذكرمه مبجلس اإ

 : الرشكة

 يناس رشعيب ثالثة مكترّصفة ممثةل للرشكة التونس ّية لصناعات التكرير ملّدة  الس ّيدة اإ

نعقاد اجللسة العامة العادية اليت س تصادق عىل القوامئ امل الّية لس نة س نوات تنهتي  بإ

2021، 

  ثالثة مكترّصف ممثل للمؤسسة التونس ّية للأنشطة البرتولّية ملّدة الس ّيد خادل البايج

نعقاد اجللسة العامة العادية اليت س تصادق عىل القوامئ املالّية لس نة  س نوات تنهتي  بإ

2021، 

  دريس الس ّيد دريس مرحبا ملّدة هشام اإ ي  ثالثة س نوات تنهت مكترّصف ممثل جملمع اإ

نعقاد اجللسة العامة العادية اليت س تصادق عىل القوامئ املالّية لس نة   ،2021بإ

  دريس الس ّيدة دريس مرحبا ملّدة عزيزة اإ ثالثة س نوات تنهتي  مكترّصفة ممثةل جملمع اإ

نعقاد اجللسة العامة العادية اليت س تصادق  .2021عىل القوامئ املالّية لس نة  بإ

 عىل هذه الالحئة  .......... . العاّمة العاديّةاجللسة صادقت 

 :الالحئة الثـالثـة 

ّن  العاّمة العاديّة بعد الاس امتع اإىل تقرير جملس الإدارة والتقريرين العام واخلاص  اجللسةاإ

، وبعد النّقاش، تصادق عىل تقرير جملس 2018ملراقب احلسابت بلنس بة للس نة احملاسبيّة 

تفاقيّات والعملّيات الواردة  2018ديسمرب  31متة يف الإدارة وعىل القوامئ املالّية اخملت  وعىل الإ

 بلتقرير اخلاص ملراقب احلسابت. 

 العاّمة العاديّة عىل هذه الالحئة  .......... .اجللسة صادقت 

 :الالحئة الـرابـعـة 

ّن  صــرااا هّمــا  صــوص ترّصــفه   اجللســةاإ العاّمــة العاديـّـة تــرب  ذّمــة لأعضــاا جملــس الإدارة اإ

 .2018بلنس بة للس نة املالّية 
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 العاّمة العاديّة عىل هذه الالحئة  .......... .اجللسة صادقت 

 : الالحئة اخلامسـة

نتـال املـؤ ةل وال  2018تبويـب وصصـيا النتـال للسـ نة املالّيـة العاّمة العاديّة  اجللسةتقّرر 

 اكلآتـ  :

  2018  النتيجة احملاسبية الصافية  لس نة 433,958 103 7 دينار

 نتال مؤجـةل )قبل التخصيا( 833,725 102 11 دينار

 اجملموع القابل للتوزيع 267,683 206 18 دينار

 احتياطات قانونيّة 727,000 51 دينار

   توزيع حصا الأسه  380,000 724 3 دينار

 املسامهة الصافية يف الصندوق الاجامتع  000,000 550 ناردي 

 نتال مؤّ ةل )بعد التخصيا( 160,683 880 13 دينار
 

تؤخذ من النتيجة احملاسبية عن لّك سه  ملمّي كحّصة مرابيح  900وحتّدد بذكل مبلغ 

 .2019 …………يف  توزيعها  ويتّ  2018الصافية لس نة 

ّ اجللسة صادقت   ة عىل هذه الالحئة  .......... .العاّمة العادي

 :الالحئة السادسـة 

مببلغ  2018العامة العاديّة ماكفأأة حضور لأعضاا جملس الإدارة بعنوان س نة  اجللسةحتّدد 

عن لّك  لسة بلنس بة للّك عضو مع حّد خام دينار (  650,000دينار )  س امتئة ومخسون

 بلنس بة لكـّل عضو. س نوّّي خام  دينار( 3.000,000لأقىص يبلغ ثالثة لألف دينار )

 العاّمة العاديّة عىل هذه الالحئة  .......... .اجللسة صادقت 

 :الالحئة السابعة 
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 مببلغ 2018العامة العاديّة منحة لأعضاا اللجنة ادلامئة للتدقيق بعنوان س نة  اجللسةحتّدد 

للّك عضو مع حّد  عن لّك  لسة بلنس بةخام دينار (  650,000دينار )  ومخسونس امتئة 

 بلنس بة لكـّل عضو. س نوّّي خام دينار(  3.000,000لأقىص يبلغ ثالثة لألف دينار )

 العاّمة العاديّة عىل هذه الالحئة  .......... .اجللسة صادقت 

 :الالحئة الثامنة 

لصاحبه مراقبا حلسابت  .……………………تصادق اجللسة العاّمة العاديّة عىل تعيني 

 .2021و 2020و 2019واسطة الأانبيب لس نوات رشكة النّقل ب

 العاّمة العاديّة عىل هذه الالحئة  .......... .اجللسة صادقت 

 : تاسعةالالحئة ال 

العاّمة العاديّة جمللس الإدارة  اجللسةمن العقد التأأسييس ترّخا  19طبقا ملقتضيات الفصل 

ج اميل لأو عىل عّدة لأقساط وذكل وملّدة س نة واحدة يف اإصدار، بمس الرشكة ، قرض رقاع  اإ

 دينار( وحتديد كيفيّة اإصداره وخصائصه. 30.000.000مليون دينار ) 30يف حدود 

 العاّمة العاديّة عىل هذه الالحئة  .......... .اجللسة صادقت 

 : العارشةالالحئة 

للقيام  للرشكة لأو من ينوبهالعامة العاديّة لّك الصالحيّات للممثّل القانوين  اجللسةمتنح 

 بلإجرااات املتعلّقة بلتسجيل والإشهار ولّك ما ينّا عليه القانون.

 العاّمة العاديّة عىل هذه الالحئة  .......... .اجللسة صادقت 

 


