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 العاّمة الخارقة للعادة الجلسةلوائح 

 7102 ماي  25 ليوم

 : الالئحــة األولــى
ملق ةق اإلسةمما  إلة  اعة  لشةقةة القلةب اساسةاة ابقاا ة  العاّمةة الااقةةة للعةا    الجلسةإّن 

دينـر   118.118.11مةن ، س اع  القلةا،، ملةقق المقع ةي عةس قاس مةاب الشةقةة  مجلس اإل اق 

 :سذلك اإ ماجدينر   0181.78.02إل  

  اع  مسز ي "  حسرب خرص برإلستثمر " ؤاذ من عقسان    دينر   331.933,945مالغ

 ،2016اقااح سقة 

  2016بعنوان سنة  النترئج المؤجلة" عقسان  ؤاذ من  دينر   21.991,055مالغ". 

 

 لةةةةي إسةةةةقا  ا  ســـ مر جديــــدا 70.785س  ممثةةةب  ةةةةذا المقع ةةةةي عةةةةس قاس المةةةةاب عةةةةس إ ةةةة اق

 سـتة وخمسـونلةةب  جديـد ( 01)سـ   سةقا  علة  اسةاس سا م ن الل ام  سحاملس حلسق اإلللم

 .س مر قديمر ( 56)
 

 . بـاإلجماععلى هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 
 

 :  الالئحة الثّرنيـــة
 . 7102ممممي ابسهم الج     الم  ق  احق االقمفا  اقاالةا من غّق  جاقفس 

 .7102 جسان 01اةماا  ةس مة اإلسقا  اقاالةا من   لي

 .بـاإلجماع على هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 
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 :  الالئحة الثرلثة
مقسـمة للـى   قةاق  7110201272حـدد  سس المـرل اإلجتمـرلك للةـ آلة بــ : ينّقح الفصل السردس من العقـد التسسيسـك آلـر تك 

 .دنرني  للس   الواحد، محّ  ة آللّير( 2) خمسةبقيمة اسمية قد هر  سهما 110.12.2.

 .بـاإلجماع على هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 

 

 :  الالئحة ال ابعة
ّيــة الممّثــل  ــك ةــخص  ئيســص آلــّل الصــالحّيرج للقيــر  بــرإلج ا اج العملالعرمــة الخر قــة للعــردة لمجلــس اإلدا ة  الجلســةتفــّو  

 .والقرنونّية المتعّلقة برلت  يع  ك  سس المرل والتسآّلد من لتمر  لملّية الت  يع وتنقيح العقد التسسيسك للى سسرس ذلك

 .بـاإلجماع على هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 

 

 :  الالئحة الخرمسة
سو من ينوبص ل القرنونك للة آلة العرمة الخر قة للعردة آلّل الصالحّيرج للممثّ  الجلسةتمنح 

 .للقير  برإلج ا اج المتعّلقة برلتسجيل واإلة ر  وآلّل مر ينّص لليص القرنون

 .بـاإلجماع على هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 
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 العا ّ ة العامة الجلسةلسائح 
 7102 ماي 25ل سم 

 : الالئحــة األولــى

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

، وبعد الّنقاش، تصادق على تقرير مجلس 0112لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبّية 

وعلى اإلتفاقّيات والعملّيات  0112ديسمبر  71ئم المالّية المختتمة في اإلدارة وعلى القوا

  .الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات

 . اإلجماعبـ  العاّمة العادّية على هذه الالئحة الجلسة صادقت

 
 

 : الالئحة الّثانـيـة

ّمرا بخصروص تصرّرف م العاّمة العادّية تبرر  مّمرة ضعءراج مجلرس اإلدارة إبرراجا تا الجلسةإّن 

 .0112بالنسبة للسنة المالّية 

 .بـاإلجماع   العاّمة العادّية على هذه الالئحة الجلسةصادقت 

 

 : الالئحة الثـالثـة

والنترائل المججلرة  0112تبويب وتخصريص النترائل للسرنة المالّيرة العاّمة العادّية  الجلسةتقّرر 

 :كاآلتـي 

  6102  حاسبية الصافية  لسنةالنتيجة الم 885,846 475 3 دينار

 (قبل التخصيص)نتائل مججـلة  040,602 119 9 دينار

 المجموع القابل للتوزيع 926,448 594 12 دينار

 احتياطات قانونّية 549,500 49 دينار

 حساب خاص باالستثمار 933,945 331 دينار

   توزيع حصص األس م 574,000 576 2 دينار

 لمساهمة الصافية في الصندوق االجتماعيا 000,000 450 دينار

 (التخصيصبعد )نتائج مؤّجلة  869,003 186 9 دينار
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 ..011 جوان 71في  يتّم توزيع ا عن كّل س م ملّيم كحّصة مرابيح  650وتحّدد بملك مبلغ 

 .بـاإلجماع   العاّمة العادّية على هذه الالئحة الجلسةصادقت 

 

 : الالئحة الـرابـعـة

بمبلغ  0112العامة العادّية مكافأة حءور ضعءاج مجلس اإلدارة بعنوان سنة  الجلسة تحّدد

 . سنوّيا بالنسبة لكـّل عءو( دينار  082110111) دينار خام  ضلفين وخمسمائة

 .بـاإلجماع   العاّمة العادّية على هذه الالئحة الجلسةصادقت 

 

 : الالئحة الخامسـة

 ضلفين بمبلغ 0112منحة ضعءاج اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة  العامة العادّية الجلسةتحّدد 

 . سنوّيا بالنسبة لكّل عءو (دينار  082110111) دينار خام وخمسمائة 

 .بـاإلجماع   العاّمة العادّية على هذه الالئحة الجلسةصادقت 

 

 : الالئحة السادسـة

العاّمة العادّية لمجلس اإلدارة  جلسةالمن العقد التأسيسي ترّخص  11طبقا لمقتءيات الفصل 

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

 .وتحديد كيفّية إصداره وخصائصه( دينار 71.111.111)مليون دينار  71في حدود 

 .بـاإلجماع   العاّمة العادّية على هذه الالئحة الجلسةصادقت 

 :السابعة الالئحة 

 :العاّمة العادّية على تعيين الجلسةتصادق 

  عوءا عن  كمتصّرفة ممثلة للشركة التونسّية لصناعات التكريرإيناس شرعبي السّيدة

العاّمة العادّية التي  الجلسةوالتي تنت ي بإنعقاد للمدة المتبقية  راقية الحزامي ةالسّيد

 ،.011تتولى المصادقة على القوائم المالّية لسنة س

  عوءا عن  للمجسسة التونسّية لألنشطة البترولّيةكمتصّرف ممثل السّيد خالد الباجي

العاّمة العادّية التي  الجلسةوالتي تنت ي بإنعقاد للمدة المتبقية  نجيب بن شعبانالسّيد 

 ،.011تتولى المصادقة على القوائم المالّية لسنة س



 شركة النّقل بواسطة األنابيب
 

 2 

 

  عوءا عن سة التونسّية لألنشطة البترولّية للمجس ةممثل ةكمتصّرفالسّيدة دليلة بوعتور

تتولى سالعاّمة العادّية التي  الجلسةوالتي تنت ي بإنعقاد للمدة المتبقية  نجاة ال دار ةالسّيد

 ..011المصادقة على القوائم المالّية لسنة 

  بـاإلجماع   العاّمة العادّية على هذه الالئحة الجلسةصادقت. 
 

 : الثامنةالالئحة 

المتصّرفين اآلتي مكرهم بمجلس إدارة  تجديد عءوّيةالعاّمة العادّية على  الجلسةتصادق 

 :الشركة

 لمّدة ثالثة للشركة التونسّية لصناعات التكرير  رءا حالّب كمتصّرف ممثل السّيد

العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالّية لسنة  الجلسةسنوات تنت ي بإنعقاد 

0111، 

 لمّدة ثالثة للشركة التونسّية لصناعات التكرير  ورديان كمتصّرف ممثل مراد السّيد

العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالّية لسنة  الجلسةسنوات تنت ي بإنعقاد 

0111، 

 لمّدة ثالثة للشركة التونسّية لصناعات التكرير  كمتصّرفة ممثلة الغمراسنية كوثر السّيد

العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالّية لسنة  لجلسةاسنوات تنت ي بإنعقاد 

0111. 

  بـاإلجماع   العاّمة العادّية على هذه الالئحة الجلسةصادقت. 

 : التاسعةالالئحة 

للقيام ضو من ينوبه للشركة العامة العادّية كّل الصالحّيات للممّثل القانوني  الجلسةتمنح 

 .ل واإلش ار وكّل ما ينّص عليه القانونباإلجراجات المتعلّقة بالتسجي

 .بـاإلجماع   العاّمة العادّية على هذه الالئحة الجلسةصادقت 

 

 

 

 


