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 العادّية العامة الجلسةلوائح 
 2018 ماي 15ليوم 

 : الالئحــة األولــى

 :العاّمة العاديّة على تعيين الجلسةتصادق 

 عوضا  كمتصّرف ممثل للشركة التونسيّة لصناعات التكريرعياد مبارك حالب  السيّد

لعادية التي العامة ا الجلسةلمّدة ثالثة سنوات تنتهي بإنعقاد  لمّدة  سمير ولهةعن السيّد 

 ،2020ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 

  عوضا عن  للمؤسسة التونسيّة لألنشطة البتروليّةكمتصّرف ممثل السيّد سمير الشالخي

العاّمة العاديّة التي  الجلسةوالتي تنتهي بإنعقاد للمدة المتبقية  دليلة بوعتور ةالسيّد

 .2018تتولى المصادقة على القوائم الماليّة لسنة س

 . باإلجماع  العاّمة العاديّة على هذه الالئحة الجلسةصادقت 

 

 : الالئحة الثّانـيـة

العاّمة العاديّة بعد االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة والتقريرين العام والخاص  الجلسةإّن 

، وبعد النّقاش، تصادق على تقرير مجلس 2017لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبيّة 

وعلى اإلتفاقيّات والعمليّات  2017ديسمبر  31اإلدارة وعلى القوائم الماليّة المختتمة في 

  الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

 . باإلجماع  العاّمة العاديّة على هذه الالئحة الجلسة صادقت

 

 : الالئحة الثـالثـة
 

إلدارة إبرراجا تاّمرا بخصروص تصرّرفهم العاّمة العاديّة تبرر  مّمرة ضعضراج مجلرس ا الجلسةإّن 

 .2017بالنسبة للسنة الماليّة 

 . باإلجماع  العاّمة العاديّة على هذه الالئحة الجلسةصادقت 
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 : الالئحة الـرابـعـة
 

والنترائل المؤجلرة  2017تبويب وتخصريص النترائل للسرنة الماليّرة العاّمة العاديّة  الجلسةتقّرر 

 كاآلتـي :

  2017  النتيجة المحاسبية الصافية  لسنة 419.277 218 6 دينار

 نتائل مؤجـلة )قبل التخصيص( 877.948 164 9 دينار

 المجموع القابل للتوزيع 297.225 383 15 دينار

 احتياطات قانونيّة 392.500 35 دينار

 حساب خاص باالستثمار 783.592 493 دينار

   توزيع حصص األسهم 796.000 227 3 دينار

 المساهمة الصافية في الصندوق االجتماعي 000.000 500 دينار

 (التخصيصنتائج مؤّجلة )بعد  325.133 126 11 دينار

 

تؤخم من النتيجة المحاسبية الصافية عن كّل سهم ملّيم كحّصة مرابيح  800وتحّدد بملك مبلغ 

 .2018 جوان 29في  توزيعها  ويتمّ  2017لسنة 

 . باألغلبيّة  لعاديّة على هذه الالئحةالعاّمة ا الجلسةصادقت 

 : الالئحة الخامسـة

 

بمبلغ  2017العامة العاديّة مكافأة حضور ضعضاج مجلس اإلدارة بعنوان سنة  الجلسةتحّدد 

 سنويّا بالنسبة لكـّل عضو. دينار (  2.500,000دينار خام )  ضلفين وخمسمائة

 . باإلجماع  ةالعاّمة العاديّة على هذه الالئح الجلسةصادقت 

 : الالئحة السادسـة

 

 ضلفين بمبلغ 2017العامة العاديّة منحة ضعضاج اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة  الجلسةتحّدد 

 سنويّا بالنسبة لكّل عضو.  دينار ( 2.500,000دينار خام ) وخمسمائة 

 . باإلجماع  العاّمة العاديّة على هذه الالئحة الجلسةصادقت 
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 :السابعة حة الالئ

 

العاّمة العاديّة لمجلس اإلدارة  الجلسةمن العقد التأسيسي ترّخص  19طبقا لمقتضيات الفصل 

ولمّدة سنة واحدة في إصدار، باسم الشركة ، قرض رقاعي إجمالي ضو على عّدة ضقساط وملك 

 دينار( وتحديد كيفيّة إصداره وخصائصه. 30.000.000مليون دينار ) 30في حدود 

 . باإلجماع  العاّمة العاديّة على هذه الالئحة الجلسةت صادق
 

 : الثامنةالالئحة 

للقيام ضو من ينوبه للشركة العامة العاديّة كّل الصالحيّات للممثّل القانوني  الجلسةتمنح 

 باإلجراجات المتعلّقة بالتسجيل واإلشهار وكّل ما ينّص عليه القانون.

 . باإلجماع  لى هذه الالئحةالعاّمة العاديّة ع الجلسةصادقت 
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 العاّمة الخارقة للعادة الجلسةلوائح 

 2018 ماي 15 ليوم

 : الالئحــة األولــى
تقريىر مجلى  اإلستماع إلى  بعد لشركة النقل بواسطة األنابيب العاّمة الخارقة للعادة  الجلسةإّن 

إلىىىى  دينــــ    20.173.725مىىىى  ، و بعىىىىد النقىىىىاا، تقىىىىرر الترايىىىىر اىىىى  ر   مىىىىا  الشىىىىركة  اإلدارة

 وذلك بإدماج:ن   دي 20.691.000

  بعد توزير حس ب خ ص ب إلستثم  ؤخذ م  عنوان  " ي دين    493.783,592مبلغ  "

 ،2017 رباح سنة 

  2017بعنوان سنة  النت ئج المؤجلة" عنوان  ؤخذ م ي دين    23.491,408مبلغ". 

 

يقىىىىىر إسىىىىىنادلا  ســـــدم  ج يـــــ ا 103.455و يتمثىىىىىل لىىىىىذا الترايىىىىىر اىىىىى  ر   المىىىىىا  اىىىىى  إ ىىىىىدار

 تسـعة والالالــون لكىل  ج يــ  ( 01)سـد  سىىناد على   سىا  المي  القىدام  واىامل  اقىول اإلللمسى

 .سدم  ق يم  ( 39)
 

 . باإلجماععلى هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 
 

 :  الالئحة الّث نيـــة
 . 2018تتمتر األسهم الجديدة المصدرة بحق االنتفاع انطالقا م  غّرة جانف  

 .2018 جوان 29اقتطاع قسيمة اإلسناد انطالقا م   يقر

 باإلجماع .على هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 
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 :  الالئحة الث لثة
يىىىىىنّقص الفصىىىىىل السىىىىىاد  مىىىىى  العقىىىىىد التاسيسىىىىى  كىىىىىا ت  : اىىىىىدد ر   المىىىىىا  اإلجتمىىىىىاع  للشىىىىىركة بىىىىىى 

( دنىىانير 5) خمسىىةبقيمىىة اسىىمية قىىدرلا  ســدم  4.138.200مقسىىمة إلىى  دينــ    20.691.000

 للسهم الوااد، محّررة كلّيا.

 باإلجماع .على هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 

 

 :  الالئحة الرابعة
الممّثل ا  شخص رئيسه كىّل الصىالاّيال للقيىا  العامة الخارقة للعادة لمجل  اإلدارة  الجلسةتفّوض 

ة والقانونّيىىة المتعّلقىىة بىىالتراير اىى  ر   المىىا  والتاّاىىد مىى  إتمىىا  عملّيىىة الترايىىر وتنقىىيص بىىاإلجراتال العملّيىى

 العقد التاسيس  عل   سا  ذلك.

 باإلجماع .على هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 

 

 :  الالئحة الخ مسة
للقيا   و م  ينوبه القانون  للشركة  العامة الخارقة للعادة كّل الصالاّيال للممّثل الجلسةتمنص 

 باإلجراتال المتعّلقة بالتسجيل واإلشهار وكّل ما ينّص عليه القانون.

 باإلجماع .على هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 

 


