بنك تونس واإلمارات
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ّ
ّ
العامة العادية
إستدعاء للجلسة
ّ
ّ
ن ن
ّ
العامة العادية للبنك ستنعقد يوم
المساهمي يف رأس مال بنك تونس واإلمارات بأن الجلسة
نعلم السادة
ر
اآلت :
األربعاء  27أفريل  2022عىل الساعة العاشة صباحا عن بعد ،وذلك للتداول حول جدول األعمال ي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ن
للشكة ّ
ّ
الترصف لمجلس اإلدارة والقوائم المالية ر
األم للسنة المحاسبية المختومة يف 31
تالوة تقرير
ديسمب ،2021
ر
ن
ديسمب 2021
اقب الحسابات للسنة المحاسبية المختومة يف 31
ر
تالوة التقريرين العام والخاص لمر ر ي
ر
للشكة األم،
ّ
ّ
ّ
المجمعة
بمجمع بنك تونس واإلمارات والقوائم المالية
الترصف لمجلس اإلدارة والخاص
تالوة تقرير
ن
ديسمب ،2021
للسنة المحاسبية المختومة يف 31
ر
ن
ّ
ديسمب
اقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة يف 31
ر
تالوة تقريري مر ر ي
،2021
ّ
ّ
ر
المصادقة عىل تقريري مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشكة األم والقوائم المالية المجمعة للسنة
ن
ّ
ديسمب ،2021
المحاسبية المختومة يف 31
ر
إبراء ّ
ّ
المحاسبية ،2021
ذمة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة
توظيف نتائج السنة المحاسبية ،2021
تحديد بدالت الحضور،
تسمية أعضاء جدد بمجلس اإلدارة.

هذا واعتبارا للظرف الصحي العالمي المتعلّق بانتشار فيروس  ،COVID-19وفي إطار التطبيق الفعّال
لإلجراءات االحترازية واتباع التدابير الوقائية المتعلقة بذلك ،فقد تقرر عقد هذه الجلسة العامة العادية باعتماد
وسائل االتصال عن بُعد وفقا لإلجراءات التالية التي ندعو المساهمين أصحاب األسهم ذات األولوية في الربح
إلتباعها:
 .1إرسال مطلب في التسجيل على البريد اإللكتروني التالي ago2022@bte.com.tn :مع إدراج
المعطيات التالية :اإلسم واللقب  + CIN +عدد األسهم التي يمتلكها  +الوسيط بالبورصة الخاص به،
 .2يقوم البنك بالتأكد من المعطيات وتسجيل الحضور وإرسال الملفات المتعلقة بجدول أعمال الجلسة العامة
المذكورة  +ورقة التصويت عن بعد ،علما وأنه يتم احتساب عدد التسجيالت في تكوين النصاب،

 .3يمكن للمساهمين أن يرسلوا أسئلتهم واستفساراتهم عبر نفس البريد االلكتروني وتتواصل هذه العملية إلى
غاية يوم  2022/04/20يقوم البنك على إثرها بمدهم بكل اإلجابات في أجل أقصاه يوم ،2022/04/25
 .4يقوم كل مساهم بتعمير ورقة التصويت عن بعد وإمضائها ثم إرسالها إلى البنك في أجل أقصاه يوم
 ،2022/25/04وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول (يتم اعتماد ختم البريد) أو الفاكس على الرقم
 71.287.409أو البريد اإللكتروني ago2022@bte.com.tn

مالحظة  :توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بمقر البنك خالل اآلجال القانونيّة.

القرارات المعروضة للتصويت
الجلسـة العـامة العـاديـة عدد  27 _ 40أفريـل 2022
األول
القـــرار ّ
ّ
إن الجلسة العامة العادية بعد االستماع إلى قراءة :
 تقارير مجلس اإلدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة المحاسبية ( 2021القوائم الماليّةالفردية والقوائم الماليّة المج ّمعة ) .
 تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية .2021ي تحفظ على تقرير مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالية الفردية والقوائم المالية
تصادق الجلسة العامة العادية بدون أ ّ
المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في  31ديسمبر .2021
القـــرار الثـاني
ّ
الخاص بمراقبي الحسابات المتعلق باالتفاقات المنصوص
إن الجلسة العا ّمة العاديّة بعد االستماع الى قراءة التقرير
ّ
عليها بالفصل  62من القانون عدد  48لسنة  2016المؤرخ في  11جويلية  2016والمتعلق بالبنوك والمؤسسات
المالية وبالفصل  200وما يليه وبالفصل  475من مجلة الشركات التجارية تصادق على هذه االتفاقيات.
القـــرار الثــالث
ّ
إن الجلسة العا ّمة العاديّة بعد اإلطالع على نتائج السنة المحاسبية  2021تبرئ ذ ّمة أعضاء مجلس اإلدارة إبراء
تصرفهم خالل السنة المحاسبية .2021
تا ّما وبدون أي تحفظ على
ّ
القــرار الـرابـــع
ّ
تقرر توظيف النتيجة المالية كما يلي :
إن الجلسة العامة العادية ّ
(بالدينارات )
( )+ما تبقـى من مرابيــــح 2020

:

-16 888 599, 976

( )+النتيجة الصافية لسنة 2021

:

-31 671 370, 074

( )+االحتياط القانوني

:

(=) ما تبقى للترحيل

:

-48 559 970, 050

القــرار الخـــامس
ّ
تقرر تحديد بدالت الحضور بمبلغ صافي بـ  1.000دينار لك ّل عضو بالنسبة لك ّل اجتماع
إن الجلسة العامة العادية ّ
مجلس إدارة.

كما أنها تصادق على اسناد منح الحضور بمبلغ صافي بـ  2000دينار لك ّل عضو بالنسبة لك ّل اجتماع للجان
القارة المنبثقة عن مجلس اإلدارة وهي لجنة التدقيق الداخلي واللجنة التنفيذية للقرض ولجنة المخاطر ولجنة
التعيينات والتأجير.
القــرار السادس
ّ
إن الجلسة العامة العــادية تصادق على تسميـة السيّـدة فاطمة ثابت الشيبـوب كعضـوة بمجـلس إدارة بنك تــونس
واإلمـارات ممثّـلة للدولة التونسية منذ يوم  6سبتمبر  2021من قِبل وزارة االقتصاد والمـاليـة ودعم االستثمار
عوضا عن السيد عبد المنعم السعداوي وذلك لباقـي مدّة نيـابته.
متصرفا مستقـالّ ورئيسـا للجنتي
كما تصادق الجلسة العامة العاديـة على تجديـد تسمية السيّد فوزي القبلي
ّ
المخـاطر والتدقيـق الداخلـي بصفة استثنائية وبموافقة البنك المركزي التونسي لغاية انتهاء عمليـة التفويـت في
رأس مال البنك وذلك للمدة النيابية . 2024 - 2022
كما تصادق الجلسة العامة العــادية على تجديد نيابة أعضاء مجلس اإلدارة الممثلين للجانب التونسي وللجانب
اإلماراتي للسنوات المالية  2022و 2023و 2024إلى حدّ انعقاد الجمعية العامة العادية التي ّ
تبت في القوائم
المالية للسنة المحاسبية .2024
أعضاء مجلس اإلدارة الممثلين للجانب االماراتي
جـبـر زعـل خلـيـفه الفـالسـي
1.
عــبـيـد مـراد الســويــدي
2.
خـلــيـــفة علـي القمـــزي
3.
نـــاصـر شـطيــط الكتبــي
4.
صـقـر ســالم العــــامري
5.
محمد مـبـارك الهـــاجري
6.
أعضاء مجلس اإلدارة الممثلين للجانب التونــسي
عــاطف الـمـجــــدوب
7.
فتيـــحة الغــــــــــربي
8.
كلثــوم الحمـــــــزاوي
9.
 10.سيـــدة المطيــطــــــي
 11.فــاطمة ثـابت شيـبوب
 12.فـوزي القــــبلــــــــــي (عضو مستقـل)

ورقة التصويت عن بُـعـد
الجلسـة العـامة العـاديـة عدد  27 _ 40أفريـل 2022
معطيات خاصة بالمساهم:
االسم واللقب /اسم الشركة......................................................................................... :
العنوان............................................................................................................... :
عدد األسهم ......................................................................................................... :
أقر بأني اطلعت على ملف الجلسة العامة العادية لبنك تونس واإلمارات وأني أصوت على الئحة
ّ
القرارات المعروضة عليها كما يلي:
القرار
األول
القـــرار ّ
القـــرار الثـاني
القـــرار الثــــــالث
القــرار الـــرابـــــع
القــرار الخـــــامس
ســـادس
القــرار ال ّ
مالحظة :يعدّ عدم التصويت موافقة ًعلى القرار.
التاريخ

2022/04/........... :

االمضاء

:

موافق

غير موافق

