مشروع قرارات الجلسة العامة العادية
القرار اﻷول:
ﻻحظت الجلسة العامة العادية إنعقاد الجلسة بعد اﻷجل القانوني المحدد بـ  30جوان  2019وأكدت
أن هذا التأخير ﻻ يؤثر على مصالح المساهمين.
تمت المصادقة على هذا القرار .........
القرار الثاني:
إن الجلسة العامة العادية ،بعد اطﻼعها على تقرير مجلس اﻹدارة حول نشاط الشركة وعلى
التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات تصادق على القوائم المالية الفردية لشركة الخطوط
التونسية المختومة إلى  31ديسمبر  2018كما تم عرضها عليها.
تمت المصادقة على هذا القرار ......
القرار الثالث:
إن الجلسة العامة العادية ،بعد اطﻼعها على تقرير مجلس اﻹدارة حول نشاط مجمع الخطوط
التونسية وعلى تقرير مراقبي الحسابات تصادق على القوائم المالية المجمعة لمجمع الخطوط
التونسية المختومة الى  31ديسمبر  2018كما تم عرضها عليها.
تمت المصادقة على هذا القرار .......
القرار الرابع:
اطلعت الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بخصوص العمليات
واﻻتفاقيات وفقا لما هو منصوص عليه بالفصلين  200و 475من مجلة الشركات التجارية .وعمﻼ
بمقتضيات هذين الفصلين ،صادقت الجلسة العامة العادية على ك ّل العمليات واﻻتفاقيات المضمنة
بتقرير مراقبي الحسابات.
تمت المصادقة على هذا القرار ........
القرار الخامس:
قررت الجلسة العامة العادية وباقتراح من مجلس اﻹدارة تخصيص النتيجة الصافية للسنة
المحاسبية  2018على النحو التالي:
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية  2018بعد التعديﻼت المحاسبية

-234 382 373,357

 +الخسائر المؤجلة

- 897 970 474,801

الرصيد

- 1 132 352 848,158

تمت المصادقة على هذا القرار ......

القرار السادس:
ي احتراز
تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس اﻹدارة تبرئة تامة ونهائية وبدون أ ّ
بخصوص تصرفهم خﻼل السنة المحاسبية .2018
تمت المصادقة على هذا القرار ......
القرار السابع:
تقرر الجلسة العامة العادية تجديد تركيبة مجلس اﻹدارة لمدة ثﻼث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة
التي تصادق على القوائم المالية التي سيتم ختمها في  31ديسمبر 2021
يتكون مجلس اﻹدارة من اﻷعضاء اﻵتي ذكرهم:
-

رئيس المجلس :الرئيس المدير العام
ممثل عن رئاسة الحكومة
ممثلين عن وزارة النقل )مقعدين(
ممثل عن وزارة المالية
ممثل عن ديوان الطيران المدني والمطارات
ممثل عن البنك المركزي التونسي
ممثل عن الديوان الوطني التونسي للسياحة
ممثل عن الصندوق الوطني للضمان اﻹجتماعي
ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اﻹجتماعية
ممثل عن ﺷركة Air France
ممثل عن صغار المساهمين

تمت المصادقة على هذا القرار .....
القرار الثامن:
تصادق الجلسة العامة العادية وباقتراح من مجلس اﻹدارة على تعيين المتصرفين اﻵتي ذكرهم:
-

السيدة ألفة الحامدي بصفتها متصرفة بمجلس إدارة الخطوط التونسية ورئيسة مديرة عامة لها
خلفا للسيد إلياس المنكبي.
السيد خالد الشلي بصفته متصرفا ممثﻼ عـن الدولة بمجلس إدارة الخطوط التونسية ورئيسا
مديرا عاما لها خلفا للسيدة ألفة الحامدي.
السيد عماد التركي بصفته متصرفا ممثﻼ عـن الصندوق الوطني للضمان اﻹجتماعي خلفا
للسيد الحبيب التومي.
السيد كمال المدوري بصفته متصرفا ممثﻼ عـن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة
اﻹجتماعية خلفا للسيد عماد التركي.
السيد بلقاسم الطايع بصفته متصرفا ممثﻼ عن وزارة النقل خلفا للسيد ساسي الهمامي.
السيد نبيل بزيوش بصفته متصرفا ممثﻼ عن الديوان الوطني التونسي للسياحة خلفا للسيدة
آمال الحشاني.

 السيد محمد المعز بلحسين بصفته متصرفا ممثﻼ عن الديوان الوطني التونسي للسياحة خلفاللسيد نبيل بزيوش.
 السيدة سنية الجﻼصي بصفتها متصرفة ممثلة عن وزارة النقل خلفا للسيد بلقاسم الطايع. السيدة أسماء المكي بصفتها متصرفة ممثلة عن وزارة النقل خلفا للسيد الحبيب المكي. السيد محمد رجب بصفته متصرفا ممثﻼ عن ديوان الطيران المدني والمطارات خلفا للسيدلطفي محيسن.
 السيد منتصر بن حميدة بصفته متصرفا ممثﻼ عن ديوان الطيران المدني والمطارات خلفاللسيد محمد رجب.
 السيد نزار سليمان بصفته متصرفا ممثﻼ عن الديوان الوطني التونسي للسياحة خلفا للسيدمحمد المعز بلحسين.
وذلك للفترة النيابية المتبقية المنتهية مع الجلسة العامة الخاصة بالقوائم المالية لسنة .2018
تمت المصادقة على هذا القرار .....
القرار التاسع:
طبقا للفصل  209من مجلة الشركات التجارية تم إعﻼم الجلسة العامة العادية بما يلي:
تسمية السيدة ألفة الحامدي في إطار مهامها عضوا ورئيسا لمجلس إدارة الشركات الفرعية التالية:
 الخطوط السريعة الخطوط التونسية للخدمات اﻷرضية الخطوط التونسية الفنية التونسية للتموينتسمية السيد خالد الشلي في إطار مهامه عضوا ورئيسا لمجلس إدارة الشركة الفرعية الخطوط
التونسية السريعة
تمت المصادقة على هذا القرار .....
القرار العاشر:
بﺈقتراح من لجنة التدقيق في حسابات المنشآت العمومية ،قررت الجلسة العامة العادية تعيين
مكتب  ..............ومكتب………… كمراقبي لحسابات ﺷركة الخطوط التونسية ولحسابات
مجمع ﺷركة الخطوط التونسية لسنوات  2019و 2020و.2021
تمت المصادقة على هذا القرار .....
القرار ا الحادي عشر:
حددت منحة الحضور ﻷعضاء مجلس اﻹدارة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وتكون كاﻵتي:
 اﻷعضاء ممثلي الدولة :حدد المبلغ السنوي لمنحة الحضور للعضو الواحد بـ  5.000دينار اﻷعضاء ممثلي المنشآت العمومية :حدد المبلغ السنوي الخام لمنحة الحضور للعضو الواحد 2188دينار
 الممثل عن صغار المساهمين :حدد المبلغ السنوي الخام لمنحة الحضور لما يطابق المبلغالمسند لمتصرف ممثل عن منشأة عمومية له خطة رئيس مدير عام أي  2188دينار.
تمت المصادقة على هذا القرار .....

مشروع قــرارات الجــلسة الــعامة الخارقة للـعادة
القرار اﻷول:
طبقا ﻷحكام القانون عدد  47لﺴﻨﺔ  2019المؤرخ في  29ماي  2019والقوانين ذات الصلﺔ ولﻸمر عدد  314لﺴﻨﺔ
 2020المؤرخ في  19ماي  2020ولقرار وزير الماليﺔ المؤرخ في  15أوت  2019المتعلق بالتأشير على التﻨقيحات
المدخلﺔ على الترتيب العام لبورصﺔ اﻷوراق الماليﺔ بتونس وعمﻼ بقرارات جلﺴتها بتاريخ  30ﺳبتمبر 2020
وبإقتراح من مجلس اﻹدارة ،تقرر الجلﺴﺔ العامﺔ الخارقﺔ للعادة إدخال التعديﻼت التاليﺔ على القانون اﻷﺳاﺳي
للﺸرﻛﺔ:
النص اﻷصلي
ّ

النص المقترح

الفــــصل :1
ﺳﺴت بين مالكي اﻷﺳهم المحدثﺔ أﺳ فله والت ي يمك ن أن
تأ ّ
تحدث ﻻحقا ،شرﻛﺔ خفيّﺔ اﻻﺳم تخض ع للق وانين الج اري
بها العمل في هذا القانون اﻷﺳاﺳي والمعتمدة ف ي الق انون
ال راهن وخاص ﺔ الﻨص وص المتعلق ﺔ بالمؤﺳﺴ ات
العموميﺔ.

الفــــصل :1
ﺳﺴ ت ب ين م الكي اﻷﺳ هم المحدث ﺔ أﺳ فله والت ي يمك ن أن تح دث
تأ ّ
ﻻحق ا ،ش رﻛﺔ خفيّ ﺔ اﻻﺳ م تخض ع للق وانين الج اري به ا
العم ل وخاص ﺔ ق انون الﺸ رﻛات التجاري ﺔ والق وانين المتعلق ﺔ
بالمﻨﺸآت العموميﺔ والقوانين المك ّملﺔ والمﻨقّحﺔ لها وإلى احك ام ه ذا
القانون اﻷﺳاﺳي.

الفــــصل :4
الفــــصل :4
المقر اﻻجتماعي بﺸارع محم د الب وعزيزي 2035 ،عيّن المق ّر اﻻجتم اعي بﺸ ارع محم د الب وعزيزي 2035 ،ت ونس ـ
عيّن
ّ
تونس ـ قرط اج .ويمك ن تحويل ه إل ى أي مك ان آخ ر م ن قرطاج.
نف س الوﻻي ﺔ أو إل ى وﻻي ﺔ مج اورة ،بق رار م ن مجل س ويمك ن تحويل ه إل ى أي مك ان آخ ر م ن نف س الوﻻي ﺔ أو إل ى وﻻي ﺔ
مجاورة ،بقرار من الجلﺴﺔ العامﺔ الخارقﺔ للعادة.
اﻹدارة
الفــــصل :7
… و تبت دئ ه ذه الم د ّة م ن الت اريخ ال ذي يعل ن في ه
للمﺴاهمين بالرائد الرﺳمي للجمهوريﺔ التونﺴ يﺔ ع ن ح ق
اﻷفض ليّﺔ ال ذي يملكون ه وع ن ت اريخ افتت اح اﻻﻛتت اب و
ختمه و قيمﺔ اﻷﺳهم عﻨد إصدارها.
 ...تصادق الجلﺴﺔ ،حﺴب الﺸروط المﻨصوص عليها
بالفصول  47و  48و  49من هذا القانون اﻷﺳاﺳي...
 ...ي تم اﺳ تدعاء الجلﺴ ات العام ﺔ ،الت ي تب ّ
ت ف ي ص دق
التصريح باﻻﻛتتاب و عمليّﺔ التحرير وفي المصادقﺔ على
المﺴ اهمات العيﻨي ﺔ وف ي اﻻمتي ازات الخاص ﺔ ،و تت داول
طبقا لمقتضيات الفصل  60الوارد فيما يلي.

الفــــصل :7
 ….و تبتدئ هذه المد ّة من التاريخ الذي يعلن فيه للمﺴاهمين بالرائد
الرﺳ مي للجمهوري ﺔ التونﺴ يﺔ والجري دة الرﺳ ميﺔ للمرﻛ ز ال وطﻨي
لﺴ جل المؤﺳﺴ ات ع ن ح ق اﻷفض ليّﺔ ال ذي يملكون ه وع ن ت اريخ
افتتاح اﻻﻛتتاب و ختمه و قيمﺔ اﻷﺳهم عﻨد إصدارها.
 ...تصادق الجلﺴﺔ ،حﺴب الﺸروط المﻨصوص عليها بالفصول 50
و  51و  52من هذا القانون اﻷﺳاﺳي
 ...ي تم اﺳ تدعاء الجلﺴ ات العام ﺔ ،الت ي تب ّ
ت ف ي ص دق التص ريح
باﻻﻛتتاب و عمليّﺔ التحرير وفي المصادقﺔ عل ى المﺴ اهمات العيﻨي ﺔ
وف ي اﻻمتي ازات الخاص ﺔ ،و تت داول طبق ا لمقتض يات الفص ل 63
الوارد فيما يلي.

الفصل 8
الفصل :8
 ....يج ب إش هار ق رار التخف يض ف ي رأس م ال الﺸ رﻛﺔ  ....يجب إشهار قرار التخفيض في رأس مال الﺸرﻛﺔ بالرائد
بالرائد الرﺳمي للجمهوريﺔ التونﺴيﺔ وبجري دتين ي وميتين الرﺳمي للجمهوريﺔ التونﺴيﺔ وبالجريدة الرﺳميﺔ للﺴجل الوطﻨي
إح داهما باللغ ﺔ العربي ﺔ ف ي أج ل ثﻼث ين يوم ا بداي ﺔ م ن للمؤﺳﺴات في أجل ثﻼثين يوما بدايﺔ من تاريخ ذلك القرار
تاريخ ذلك القرار.
الفــــصل :9
يتم إعﻼم مالكي اﻷﺳهم بمطالب اﻷموال بغرض التحرير
الكامل لﻸﺳهم أو في حالﺔ الترفيع في رأس المال
بإصدار أﺳهم جديدة عيﻨيّﺔ ﺳواء بواﺳطﺔ رﺳالﺔ مضمونﺔ
الوصول مع اﻹعﻼم بالبلوغ أو بواﺳطﺔ إعﻼن يﻨﺸر
بالرائد الرﺳمي للجمهوريﺔ التونﺴيﺔ وذلك في أجل شهر
على اﻷقل قبل الموعد المحدّد لك ّل عمليﺔ دفع.

الفــــصل :9
يتم إع ﻼم م الكي اﻷﺳ هم بمطال ب اﻷم وال بغ رض التحري ر الكام ل
لﻸﺳ هم أو ف ي حال ﺔ الترفي ع ف ي رأس الم ال بإص دار أﺳ هم جدي دة
عيﻨيّﺔ ﺳواء بواﺳطﺔ مكتوب مضمون الوصول م ع اﻻع ﻼم ب البلوغ
أو بأيّﺔ وﺳيلﺔ أخرى تترك أثرا ﻛتابيا أو لها حجيﺔ الوثيقﺔ الكتابيﺔ أو
بواﺳطﺔ إعﻼن يﻨﺸر بالرائد الرﺳمي للجمهوريﺔ التونﺴيﺔ وبالجريدة
الرﺳميﺔ للﺴجل الوطﻨي للمؤﺳﺴات وذلك في أج ل ش هر عل ى اﻷق ل
قبل الموعد المحدّد لك ّل عمليﺔ دفع.

الفــــصل :10
إض افﺔ إل ى ذل ك يمك ن لل ّ
ﺸ رﻛﺔ القي ام دون إذن قض ائي،
ببيع اﻷﺳهم بالبورصﺔ وذلك بعد مضي شهر دون ردّ من
ت اريخ توجي ه رﺳ الﺔ مض مونﺔ الوص ول م ع اﻹع ﻼم
بالبلوغ إلى المﺴاهم تﻨبه عليه بمقتضاها على وجوب دفع
المبالغ المﺴتحقﺔ من طرفه ،أصﻼ وفائضا.

الفــــصل :10
إضافﺔ إلى ذلك يمكن لل ّ
ﺸرﻛﺔ القيام دون إذن قضائي ،ببيع اﻷﺳهم
بالبورصﺔ وذلك بعد مضي شهر دون ردّ من تاريخ توجيه مكتوب
ي وﺳيلﺔ أخرى تترك
مضمون الوصول مع اﻻعﻼم بالبلوغ أو بأ ّ
أثرا ﻛتابيا أو لها حجﺔ الوثيقﺔ المكتوبﺔ إلى المﺴاهم تﻨبه عليه
بمقتضاه على وجوب دفع المبالغ المﺴتحقﺔ من طرفه ،أصﻼ
وفائضا
الفصل ) :20جديد(
تخضع الﺸرﻛﺔ لﻨظام تﺴيير يعتمد على الفصل بين مهام رئيس
مجلس اﻹدارة ومهام المدير العام للﺸرﻛﺔ.
ويدير الﺸرﻛﺔ مجلس إدارة يترﻛب من اثﻨا عﺸر  12عضوا من
بيﻨهم عضوين اثﻨين  2مﺴتقلين وعضوا ممثﻼ لصغار المﺴاهمين.
وﻻ يمكن تعيين المتصرفين الممثلين للدولﺔ والمﺴاهمين العموميين
والمتصرفين المﺴتقلين بمجلس اﻹدارة إذا ﻛان عضوا بمجلس إدارة
أو مجلس مراقبﺔ مؤﺳﺴﺔ أو مﻨﺸأة عموميﺔ أخرى .وتخضع تﺴميﺔ
أعضاء مجلس اﻹدارة أو تجديدها أو إنهائها إلى اﻹشهار بالجريدة
الرﺳمي
الرﺳميﺔ للمرﻛز الوطﻨي لل ّ
ﺴجل التجاري وبالرائد ّ
للجمهوريﺔ التونﺴيﺔ.
ﻻ يمكن تعيين المتصرفين الممثلين للدولﺔ والمﺴاهمين العموميين
والمتصرفين المﺴتقلين بمجلس اﻹدارة إذا ﻛان عضوا بمجلس إدارة
أو مجلس مراقبﺔ مؤﺳﺴﺔ أو مﻨﺸأة عموميﺔ أخرى.

متكون من  12عضوا :
الفصل  : 21يدير الﺸرﻛﺔ مجلس ادارة
الفــــصل :20
ّ
يدير ال ّ
ﺸرﻛﺔ مجل س إدارة متك ّون م ن  12عض وا .ﺳ بعﺔ * 5أعضاء يمثّلون الدولﺔ
متصرفين ممثلين للمﺴاهمين العموميين يت ّم اختيارهم
مﻨهم يمثلون الدولﺔ و يتم انتخاب الخمﺴﺔ المتبقين من قبل * 4أعضاء
ّ
طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الجلﺴﺔ العا ّمﺔ العاديّﺔ.
* 2أعضاء مﺴتقلين يت ّم اختيارهم عن طريق التﻨاظر طبقا للقوانين
المتصرفين الممثلين للمﺴاهمين العموميّين
تت ّم تﺴميّﺔ
ّ
والتراتيب الجاري بها العمل
طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
* 1عضو ممثل عن صغار المﺴاهمين يت ّم انتخابه طبقا للقوانين
الجاري بها العمل.
وﻻ يمكن للجلﺴﺔ العامﺔ العاديﺔ عزل العضوين المﺴتقلين ّاﻻ لﺴبب
جدّي يتعلّق بمخالفتهما المقتضيات القانونيﺔ أو العقد التأﺳيﺴي أو
تصرف أو لفقدانهما اﻻﺳتقﻼليﺔ.
ﻻرتكابهما أخطاء
ّ
ﻻ يمكن للعضوين المﺴتقلين ان يكونا مﺴاهمين في الﺸرﻛﺔ.
ويعدّ عضوا مﺴتقﻼ ﻛ ّل عضو ﻻ تربطه بالﺸرﻛﺔ أو بمﺴيّريها أو
تمس
بالمﺴاهمين أيّﺔ عﻼقﺔ مباشرة أو غير مباشرة من شأنها ان
ّ
من اﺳتقﻼليﺔ قراره أو أن تجعله في حالﺔ تضارب مصالح فعليﺔ او
محتملﺔ.
وﻻ يمك ن لﻸع وان العم وميين المباش رين بهي آت الرقاب ﺔ وهياﻛ ل
التفقّد الوزاري ﺔ اﻻداري ﺔ والفﻨي ﺔ والهي آت التعدلي ﺔ التر ّ
ش ح لعض ويﺔ
مجلس ادارة الﺸرﻛﺔ
وﻻ يمك ن لﻸع وان العم وميين المباش رين بهي آت الرقاب ﺔ وهياﻛ ل
التفقّد الوزاريﺔ اﻻداريﺔ والفﻨي ﺔ والهي آت التعديلي ﺔ التر ّ
ش ح لعض ويﺔ
مجلس ادارة الﺸرﻛﺔ
ﻻ يمك ن تعي ين ،المتص ّرفين الممثل ين للمﺴ اهمين العم وميين
ﺳﺴات العموميّﺔ بمجلس اﻹدارة أو بمجلس المراقبﺔ ،ف ي نف س
والمؤ ّ
الوقت ،ﻷﻛثر من ثﻼث مؤﺳﺴات أو مﻨﺸآت عموميﺔ.
الفــــصل :22
المتصرفين تدوم ثﻼث ﺳﻨوات قابلـــــــــﺔ
إن مدّة مهام
ّ
مرتين على أقصى حدّ
للتجديد ّ

الفــــصل :23
يعين أعضاء مجلس اﻹدارة من قبل الجلﺴﺔ العامﺔ العاديﺔ لمدة
ثﻼث ﺳﻨوات قابلﺔ للتجديد مرة واحدة ويمكن عزلهم في أي وقت
بقرار من الجلﺴﺔ العامﺔ العاديﺔ.
يجب على متصرف الﺸرﻛﺔ خفيﺔ اﻻﺳم في أجل شهر بدايﺔ من
تاريخ مباشرته لمهامه ،اعﻼم الممثل القانوني للﺸرﻛﺔ بتعييﻨه
ﻛوﻛيل او ﻛمتصرف او ﻛرئيس مدير عام او ﻛمدير عام او ﻛعضو
لهيئﺔ اﻻدارة الجماعيﺔ او ﻛعضو بمجلس مراقبﺔ شرﻛﺔ أخرى.
يجب على الممثل القانوني للﺸرﻛﺔ اعﻼم الوﻛﻼء بالجلﺴﺔ العامﺔ
العاديﺔ في ّأول اجتماع لها
يجب على متصرف الﺸرﻛﺔ خفيﺔ اﻻﺳم في أجل شهر بدايﺔ من
تاريخ مباشرته لمهامه ،اعﻼم الممثل القانوني للﺸرﻛﺔ بتعييﻨه

ﻛوﻛيل او ﻛمتصرف او ﻛرئيس مدير عام او ﻛمدير عام او ﻛعضو
لهيئﺔ اﻻدارة الجماعيﺔ او ﻛعضو بمجلس مراقبﺔ شرﻛﺔ أخرى.
يجب على الممثل القانوني للﺸرﻛﺔ اعﻼم الوﻛﻼء بالجلﺴﺔ العامﺔ
العاديﺔ في ّأول اجتماع لها
الفــــصل :23
ف ي ص ورة ش غور مقع د بمجل س اﻹدارة بﺴ بب وف اة أو
عج ز أو اﺳ تقالﺔ أو فق دان اﻷهلي ﺔ ،يمك ن لمجل س اﻹدارة
بين جلﺴتين عامتين أن يتولى القيام بتعييﻨات وقتيﺔ.
ويخض ع التعي ين المج رى م ن قب ل المجل س وف ق الفق رة
اﻷول ى م ن ه ذا الفص ل لمص ادقﺔ الجلﺴ ﺔ العام ﺔ العادي ﺔ
الموالي ﺔ .وإذا تع ذرت المص ادقﺔ ف إن الم داوﻻت المتخ ذة
واﻷعمال المجراة من قبل المجل س تك ون ناف ذة المفع ول.
وعﻨدما يصبح ع دد أعض اء مجل س اﻹدارة أق ل م ن الح د
اﻷدنى الق انوني ،يج ب عل ى بقي ﺔ أعض اء مجل س اﻹدارة
أن ي دعوا الجلﺴ ﺔ العام ﺔ العادي ﺔ لﻼنعق اد ف ورا قص د ﺳ د
الﻨقص الحاصل في عدد أعضائه.
ﻻ يبقى المتصرف الذي تمت تﺴ ميته تعويض ا لمتص رف
آخر ،مباش را لمهام ه إﻻ طيل ﺔ الفت رة المتبقي ﺔ م ن توﻛي ل
ﺳلفه.
وإذا أهمل مجل س اﻹدارة إج راء التعييﻨ ات المﺴ موح به ا
أو إذا ل م تق ع دع وة الجلﺴ ﺔ العام ﺔ لﻼنعق اد ،يمك ن لك ّل
مﺴ اهم أو لمراق ب الحﺴ ابات أن يطل ب م ن القاض ي
اﻻﺳ تعجالي تعي ين وﻛي ل يكلّ ف ب دعوة الجلﺴ ﺔ العام ﺔ
لﻼنعق اد للقي ام ب إجراءات التعي ين المﺴ موح ب ه أو
المصادقﺔ على التعيين المﻨصوص عليه.
يم ارس أعض اء مجل س اﻹدارة وظيف تهم ويعتﻨ ون به ا
ﺳﺴﺔ المتبصر والوﻛيل الﻨزيه.
عﻨايﺔ صاحب المؤ ّ
يتع يّن عل ى أعض اء مجل س اﻹدارة الحف اظ عل ى
المعلوم ات ذات الط ابع الﺴ ري حت ى بع د ت وقفهم ع ن
ممارﺳﺔ مهامهم.
ويتع ين عل ى ﻛ ل ش خص آخ ر حض ر م داوﻻت مجل س
اﻹدارة ،اﻻلت زام بكتم ان المعلوم ات ذات الط ابع الﺴ ري
والتي بلغت إلى علمه بتلك المﻨاﺳبﺔ.

الفــــصل :24
في صورة شغور مقعد بمجلس اﻹدارة بﺴبب وفاة أو عجز أو
اﺳتقالﺔ أو فقدان اﻷهليﺔ ،يمكن لمجلس اﻹدارة بين جلﺴتين عامتين
أن يتولى القيام بتعييﻨات وقتيﺔ.
ويخضع التعيين المجرى من قبل المجلس وفق الفقرة اﻷولى من
هذا الفصل لمصادقﺔ الجلﺴﺔ العامﺔ العاديﺔ المواليﺔ .وإذا تعذرت
المصادقﺔ فإن المداوﻻت المتخذة واﻷعمال المجراة من قبل المجلس
تكون نافذة المفعول.
وعﻨدما يصبح عدد أعضاء مجلس اﻹدارة أقل من الحد اﻷدنى
القانوني ،يجب على بقيﺔ أعضاء مجلس اﻹدارة أن يدعوا الجلﺴﺔ
العامﺔ العاديﺔ لﻼنعقاد فورا قصد ﺳد الﻨقص الحاصل في عدد
أعضائه.
ﻻ يبق ى المتص رف ال ذي تم ت تﺴ ميته تعويض ا لمتص رف آخ ر،
مباشرا لمهامه إﻻ طيلﺔ الفترة المتبقيﺔ من توﻛيل ﺳلفه.
وإذا أهمل مجلس اﻹدارة إجراء التعييﻨات المﺴموح بها أو إذا لم تقع
دع وة الجلﺴ ﺔ العام ﺔ لﻼنعق اد ،يمك ن لك ّل مﺴ اهم أو لمراق ب
الحﺴ ابات أن يطل ب م ن القاض ي اﻻﺳ تعجالي تعي ين وﻛي ل يكلّ ف
بدعوة الجلﺴﺔ العامﺔ لﻼنعقاد للقي ام ب إجراءات التعي ين المﺴ موح ب ه
أو المصادقﺔ على التعيين المﻨصوص عليه.
مع مراعاة التﺸريع الجاري به العمل ،تحم ل عل ى المتص ّرف عل ى
وجه الخصوص اﻻلتزامات التاليﺔ:
 حضور ومواﻛبﺔ أعمال مجلس اﻻدارة واللجان المﻨبثقﺔ عﻨه
 اﻻلتزام ببذل العﻨايﺔ الﻼزمﺔ للقي ام بالمه ام الموﻛول ﺔ ل ه ف ي
جميع المﺴائل المعروضﺔ عليه
 المﺴ اهمﺔ ف ي ض بط اﻻﺳ تراتيجيﺔ واﻻه داف الرئيﺴ يﺔ
للﺸرﻛﺔ ومتابعﺔ تﻨفيذها
التصرف للﺴياﺳﺔ المضبوطﺔ من
 التحقق من مطابقﺔ أعمال
ّ
قبل المجلس
 التأ ّﻛد من تطبيق اﻷنظمﺔ الرقابي ﺔ ودراﺳ ﺔ ومتابع ﺔ تق ارير
الرقابﺔ والتدقيق الداخليﺔ والخارجيﺔ
 اب داء ال رأي ف ي اﻻﺳ تراتيجيﺔ المتعلق ﺔ بتحدي د المخ اطر
وقياﺳ ها ومراقبته ا وتقي يم ق درة الﺸ رﻛﺔ عل ى اﺳ تيعابها
والتح ّكم فيها.

 المﺴ اهمﺔ ف ي اتّخ اذ الق رارات المتعلق ﺔ بعق ود الص فقات
واللزم ات والﺸ راﻛﺔ ب ين القط اعين الع ام والخ اص واب داء
الرأي بخصوصها
 المﺴ اهمﺔ ف ي اتّخ اذ الق رارات المتعلق ﺔ بﺴياﺳ ات التحك يم
ض
والﺸ روط التحكيمي ﺔ وﻛ ذلك اتفاقي ات الص لح الهادف ﺔ لف ّ
الﻨزاعات وذلك طبقا للتﺸريع الجاري به العمل
 متابع ﺔ الق رارات الت ي يتّخ ذها مجل س اﻻدارة أو مجل س
المراقبﺔ والتحقق من تﻨفيذها
 دراﺳﺔ مﺸاريع الميزانيات والقوائم الماليﺔ واعداد تقرير في
شانها ومتابعتها
 اع داد تق ارير ﺳ ﻨويﺔ وتق ارير عل ى إث ر ﻛ ّل جلﺴ ﺔ يعق دها
مجلس اﻻدارة يضبط مض مونها وفق ا ﻷنم وذج تع د ّه اللجﻨ ﺔ
المﻨصوص عليها ﺳابقا
 مراقبﺔ أداء اﻻدارة العامﺔ ومدى تحقيق اهداف الﺸرﻛﺔ
 المﺴ اهمﺔ ف ي تط وير قواع د الحوﻛم ﺔ الخاص ﺔ بالﺸ رﻛﺔ
ومراقبﺔ التزام اﻻدارة العامﺔ بها
يخض ع المتص ّرفون ممثل و المﺴ اهمين العم وميين والمتص ّرفون
المﺴتقلّون أثﻨاء مباشرتهم لمهامهم الى اﻷحكام التﺸريعيﺔ والترتيبي ﺔ
المتعلقﺔ بمكافحﺔ الفﺴاد وتضارب المصالح
يج ب عل ى المتص رفين ممثل ي المﺴ اهمين العم وميين والمتص رفين
المﺴ تقلين المحافظ ﺔ عل ى الﺴ ّر المهﻨ ي وع دم اﺳ تغﻼل م ا أمك ﻨهم
ّ
اﻻط ﻼع علي ه م ن معلوم ات لغي ر اﻷغ راض الت ي تقتض يها المه ام
الموﻛولﺔ إليهم حت ّ ى بع د زوال ص فتهم باﺳ تثﻨاء الح اﻻت الم ر ّخص
فيه ا بمقتض ى الق انون وتح ت طائل ﺔ العقوب ات المﻨص وص عليه ا
بالفصل  254من المجلﺔ الجزائيﺔ.
ويتع ين عل ى ﻛ ل ش خص آخ ر حض ر م داوﻻت مجل س اﻹدارة،
اﻻلت زام بكتم ان المعلوم ات ذات الط ابع الﺴ ري والت ي بلغ ت إل ى
علمه بتلك المﻨاﺳبﺔ.
الفــــصل :24
يﻨتخب مجلس اﻹدارة من ضمن أعضائه الممثل ين للدول ﺔ
رئيﺴ ا ،ل ه ص فﺔ ال رئيس الم دير الع ام ونائب ا أو ن ائبين
للرئيس يكون بإمكانهم رئاﺳﺔ المجلس ف ي ص ورة العج ز
ال وقتي لل رئيس أو ف ي ص ورة وفات ه .يج ب أن يك ون
الرئيس شخصا طبيعيا.
وف ي ص ورة عج ز رئ يس المجل س ،يج ب عل ى المجل س
إع ﻼم وزارة اﻹش راف حت ى تتخ ذ الت دابير الض روريﺔ
لتعيين رئيس آخر للمجلس.

الفصل  :25يﻨتخب مجلس اﻹدارة من بين أعضائه الممثلين للدولﺔ
رئيﺴا له صفﺔ رئيس مجلس اﻹدارة لمدة ﻻ تتجاوز مدة عضويته
بالمجلس .ويجب أن يكون رئيس مجلس اﻹدارة شخصا طبيعيا
مﺴاهما في الﺸرﻛﺔ.
مرة أو عدّة مرات ﻛما يمكن لمجلس
ويمكن إعادة انتخاب الرئيس ّ
ي وقت.
اﻹدارة عزله في أ ّ
يفوض مجلس اﻹدارة ،في صورة العجز الوقتي لرئيﺴه أو في
ّ
صورة وفاته ،ﻷحد أعضائه مه ّمﺔ الرئاﺳﺔ .ويمﻨح هذا التفويض
مرة واحدة.
لمدّة محدّدة بثﻼثﺔ أشهر قابلﺔ للتجديد ّ

ويﺴتمر التفويض في حالﺔ الوفاة إلى تاريخ انتخاب رئيس جديد.
ّ
يجب على رئيس المجل س أن يﺸ عر مجل س اﻹدارة بتﺴ ميته ﻛوﻛي ل
متصرف أو رئيس مدير عام أو مدير عام أو عضو لهيئﺔ اﻹدارة
أو
ّ
الجماعيﺔ أو عضو لمجلس مراقبﺔ تابع لﺸرﻛﺔ أخرى وذلك في أجل
ش هر بداي ﺔ م ن ت اريخ ش روعه ف ي ممارﺳ ﺔ مهام ه ويتع يّن عل ى
مجلس اﻹدارة إعﻼم الجلﺴﺔ العامﺔ العاديﺔ للمﺴاهمين ب ذلك ف ي ّأول
اجتماع لها.

يمﻨح التفويض لمدة تحد ّد بثﻼث أش هر قابل ﺔ للتجدي د م رة
تمر إل ى
واح دة .وف ي حال ﺔ الوف اة ف ان ذل ك التف ويض يﺴ ّ
تاريخ انتخاب الرئيس الجديد.
يجب على الرئيس المدير العام لﺸرﻛﺔ خفيّﺔ اﻻﺳم أن
ومتصرف
يﺸعر مجلس اﻹدارة بتﺴميته ﻛوﻛيــــل
ّ
ورئيﺴا مديرا عاما ومديرا عاما أو عضوا لهيئﺔ اﻹدارة
الجماعيﺔ أو عضوا لمجلس مراقبﺔ تابع لﺸرﻛﺔ أخرى
وذلك في أجل شهر بدايﺔ من تاريخ شروعه في ممارﺳﺔ
مهامه ويتعين على مجلس اﻹدارة إعﻼم الجلﺴﺔ العامﺔ
العاديﺔ للمﺴاهمين بذلك في أول اجتماع لها.
متصرف ال ّ
ﺸرﻛﺔ خفيﺔ اﻻﺳم وفي أجل شهر
يجب على
ّ
بدايﺔ من تاريخ مباشرته لمهامه ،إعﻼم الممثل القانوني
للﺸرﻛﺔ بتعيﻨه ﻛوﻛيل أو ﻛمتصرف أو ﻛرئيس مدير عام
أو ﻛمدير عام أو ﻛعضو للهيئﺔ اﻹدارة الجماعيﺔ أو
ﻛعضو بمجلس مراقبﺔ شرﻛﺔ أخرى .يجب على الممثل
القانوني للﺸرﻛﺔ إعﻼم الوﻛﻼء بالجلﺴﺔ العا ّمﺔ العاديّﺔ في
ّأول اجتماع لها
الفصل ........................................ :28
الفصل............... : 27:
ويتمتع بالخصوص بالﺴلطات التاليﺔ المبيﻨﺔ على وجه ويتمتع بالخصوص بالﺴلطات التاليﺔ المبيﻨﺔ على وجه الذﻛر ﻻ
الحصر:
الذﻛر ﻻ الحصر:
 يعيّن ويعزل رئيس المجلس والمدير العام للﺸرﻛﺔ
 يعين ويعزل الرئيس ووﻛﻼء الرئيس ويحدّد مدّة
 يعين شخص طبيعي من خارج المجلس لتولي مﻨصب
مهامهم.
المدير العام لمدة محددة
............................... 
..........................
الفصل  29جديد
عﻼوة على الصﻼحيات المﻨصوص عليها بالتﺸريع والتراتيب
الجاري بها العمل ،يتولّى رئيس مجلس اﻻدارة المهام التاليﺔ:
 يقترح جدول اعمال المجلس ويﺴتدعيه لﻼجتماع ويرأس
جلﺴاته.
 يﺴاهم في متابعﺔ تﻨفيذ اﻻختيارات التي حدّدها المجلس.
 يﺴهر على ضمان حﺴن ﺳير جلﺴات مجلس اﻻدارة.
 يتولى الدعوة إلى الجلﺴﺔ العامﺔ للمﺴاهمين
في صورة وجود مانع يمكن لرئيس المجلس أن يفوض
مﺸموﻻته ﻷحد أعضاء مجلس اﻹدارة ويقع هذا التفويض لمدة
محدودة قابلﺔ للتجديد وإذا اﺳتحال هذا التفويض يمكن لمجلس
اﻹدارة أن يقوم بذلك آليا.

الفصل  : 31يباشر رئيس مجلس اﻹدارة تحت مﺴ ؤوليته
اﻹدارة العامﺔ لل ّ
ﺸرﻛﺔ ويتعيّن وجوبا عل ى مجل س اﻹدارة
يفوض له لهذا الغرض جميع الﺴلطات الضروريﺔ.
أن ّ
يتمتّع الرئيس المدير العام بﺴلطات موﺳعﺔ للتص رف ف ي
ﻛ ّل الح اﻻت باﺳ م ال ّ
ﺸ رﻛﺔ ،ع دا الﺴ لطات الت ي مﻨحه ا
القانون ص راحﺔ للجلﺴ ات العام ﺔ للمﺴ اهمين ولمجل س
اﻹدارة ورئيس المجلس.
يمثل الرئيس المدير العام ال ّ
ﺸرﻛﺔ في عﻼقاتها مع الغير.
في حال ﺔ ش غور وظيف ي ف ي هيك ل المؤﺳﺴ ﺔ وف ي ق انون
اﻹط ارات يمك ن لل رئيس الم دير الع ام أن يقت رح عل ى
مجل س اﻹدارة وﻛ يﻼ أو ع دة وﻛ ﻼء ي تم اختي ارهم م ن
ض من الم وظفين الع املين بالﺸ رﻛﺔ أو م ن خارجه ا
لمﺴاعدته بصفﺔ مديرين عامين مﺴاعدين أو ﻛاتب عام.
ي تم تعي ين الكات ب الع ام والم ديرين الع امين المﺴ اعدين
باقتراح من الرئيس المدير العام وفقا للقوانين الجاري بها
العمل.
يضبط أجر ال رئيس الم دير الع ام طبق ا للتراتي ب المتعلق ﺔ
ﺳﺴات العموميﺔ.
بﻨظام أجور رؤﺳاء المؤ ّ

الفــــصل ) :33جديد(
يصادق مجلس اﻹدارة على تعيين شخص طبيعي من خارج
أعضائه ﻛمدير عام لمدة محددة الصﻼحيات الﻼزمﺔ لتحقيق
ي وقت .ويحضر
الغرض .ﻛما يصادق على إنهاء مهامه في أ ّ
المدير العام جلﺴات مجلس اﻹدارة دون أن يكون له الحق في
التصويت .ويمكن لمجلس اﻹدارة أن يعين بطلب من المدير العام
مديرا عاما مﺴاعدا له أو أﻛثر .ﻛما يمكن لمجلس اﻹدارة أن يقوم
في أي وقت ﻛان بتعويض أو عزل المدير أو المديرين العامين
يفوض جزءا
المﺴاعدين .ويجوز للمدير العام إذا حصل له مانع أن ّ
من صﻼحياته إلى المدير العام المﺴاعد على أن هذا التفويض القابل
للتجديد يمﻨح دائما لمدة محدودة .وإذا ﻛان المدير العام في حالﺔ ﻻ
يﺴتطيع معها إﺳﻨاد هذا التفويض فلمجلس اﻹدارة إﺳﻨاده من تلقاء
نفﺴه .وفي صورة عدم وجود مدير عام مﺴاعد فإن مجلس اﻹدارة
يتولى تعيين الﺸخص الذي يﺴﻨد إليه التفويض .
ويضبط أجر المدير العام طبقا للتراتيب الجاري بها العمل
الفــــصل :34
مع مراعاة الﺴلطات التي يخولها العقد التأﺳيﺴي والتﺸريع
والتراتيب الجاري بها صراحﺔ للجلﺴات العامﺔ للمﺴاهمين ولمجلس
اﻹدارة ولرئيﺴه ،يتولى المدير العام تحت مﺴؤوليته اﻹدارة العامﺔ
للﺸرﻛﺔ.
وعلى مجلس اﻹدارة أن يفوض له الصﻼحيات الﻼزمﺔ لهذا
الغرض.

الفصل  - : 32تجﻨب تضارب المصالح

الفــــصل  - :35تجﻨب تضارب المصالح

على مﺴيري الﺸرﻛﺔ أن يحرصوا على تجﻨب ﻛلتضارب بين مصالحهم الﺸخصيﺔ ومصالح الﺸرﻛﺔ وأن
تكون شروط العمليات التي يبرمونها مع الﺸرﻛﺔ التي
يﺴيرونها عادلﺔ .وعليهم أنم يصرحوا ﻛتابﺔ بما لهم من
مصالح مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو العمليات
التي تبرم مع الﺸرﻛﺔ أو أن يطلبوا التﻨصيص على ذلك
في محاضر إجتماعات مجلس اﻹدارة.

 على مﺴيري الﺸرﻛﺔ أن يحرصوا على تجﻨب ﻛل تضارب بينمصالحهم الﺸخصيﺔ ومصالح الﺸرﻛﺔ وأن تكون شروط العمليات
التي يبرمونها مع الﺸرﻛﺔ التي يﺴيرونها عادلﺔ .وعليهم أنم
يصرحوا ﻛتابﺔ بما لهم من مصالح مباشرة أو غير مباشرة في
العقود أو العمليات التي تبرم مع الﺸرﻛﺔ أو أن يطلبوا التﻨصيص
على ذلك في محاضر اجتماعات مجلس اﻹدارة.

 - IIفي العمليات الخاضعﺔ للترخيص و المصادقﺔ
والتدقيق
 /1يج ب أن يخض ع ﻛ ل اتف اق يب رم مباش رة أو
بواﺳ طﺔ ش خص مت داخل ب ين الﺸ رﻛﺔ م ن جه ﺔ ورئ يس
مجلس إدارتها أو عضو مجل س إدارته ا المف وض أو أح د
م ديريها الع امين المﺴ اعدين أو أح د أعض اء مجل س
إدارتها أو أحد المﺴاهمين فيه ا م ن اﻻش خاص الطبيعي ين
المالكين بصفﺔ مباش رة أو غي ر مباش رة لحق وق تص ويت
تفوق  10بالمائﺔ أو الﺸرﻛﺔ التي تك ون له ا الرقاب ﺔ عليه ا
حﺴ ب أحك ام الفص ل  461م ن مجل ﺔ الﺸ رﻛات التجاري ﺔ
إلى الترخيص المﺴبق من مجلس اﻹدارة

 - IIفي العمليات الخاضعﺔ للترخيص والمصادقﺔ والتدقيق
 /1يجب أن يخضع ﻛل اتفاق يبرم مباشرة أو بواﺳطﺔ
شخص متداخل بين الﺸرﻛﺔ من جهﺔ و رئيس مجلس إدارتها أو
عضو مجلس إدارتها المفوض أو مديرها العام أو أحد مديريها
العامين المﺴاعدين أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد
المﺴاهمين فيها من اﻻشخاص الطبيعيين المالكين بصفﺔ مباشرة أو
غير مباشرة لحقوق تصويت تفوق  10بالمائﺔ أو الﺸرﻛﺔ التي
تكون لها الرقابﺔ عليها حﺴب أحكام الفصل  461من مجلﺔ
الﺸرﻛات التجاريﺔ ،من جهﺔ أخرى ،إلى الترخيص المﺴبق من
يحرره مراقبو الحﺴابات
مجلس اﻹدارة على ضوء تقرير
ّ
خاص ّ
يبيّﻨون فيه اﻵثار الماليﺔ واﻻقتصاديﺔ للعمليات المعروضﺔ على
الﺸرﻛﺔ .

وتﻨطب ق أحك ام الفق رة الفرعي ﺔ المتقدم ﺔ عل ى
وتﻨطبق أحكام الفقرة الفرعيﺔ المتقدمﺔ على اﻻتفاقات التي
اﻻتفاقات التي تكون لﻸشخاص المذﻛورين مص لحﺔ غي ر تكون لﻸشخاص المذﻛورين مصلحﺔ غير مباشرة فيها.
مباشرة فيها.
ﻛما تخضع للترخيص المﺴبق اﻻتفاقات الت ي تب رم
بين الﺸرﻛﺔ وشرﻛﺔ أخ رى إذا ﻛ ان ال رئيس الم دير الع ام
أو عض و مجل س اﻹدارة المف وض أو أح د الم ديرين
الع امين المﺴ اعدين أو أح د أعض اء مجل س اﻹدارة ف ي
الﺸرﻛﺔ شريكا ملزما بديون تل ك الﺸ رﻛﺔ بوج ه التض امن
أو وﻛيﻼ أو مديرا عام ا أو عض و مجل س إدارة أو بص فﺔ
عامﺔ مﺴيرا لها.
وليس لمن ذﻛر أن يﺸارك في التصويت على الت رخيص
المطلوب.

ﻛما تخضع للترخيص المﺴبق اﻻتفاقات التي تبرم بين الﺸرﻛﺔ
وشرﻛﺔ أخرى إذا ﻛان رئيس مجلس اﻻدارة أو المدير العام أو
عضو مجلس اﻹدارة المفوض أو أحد المديرين العامين المﺴاعدين
أو أحد أعضاء مجلس اﻹدارة في الﺸرﻛﺔ شريكا ملزما بديون تلك
لﺸرﻛﺔ بوجه التضامن أو وﻛيﻼ أو مديرا عاما أو عضو مجلس
إدارة أو بصفﺔ عامﺔ مﺴيرا لها.
وليس لمن ذﻛر أن يﺸارك في التصويت على الترخيص المطلوب.

 /2تخضع إلى الترخيص المﺴبق من مجلس اﻹدارة
 /2تخض ع إل ى الت رخيص المﺴ بق م ن مجل س
ومصادقﺔ الجلﺴﺔ العامﺔ وتدقيق مراقبي الحﺴابات العمليات
اﻹدارة ومص ادقﺔ الجلﺴ ﺔ العام ﺔ وت دقيق مراقب ي
التاليﺔ:
الحﺴابات العمليات التاليﺔ:
 إحالﺔ اﻷصول التجاريﺔ أو أحد العﻨاصر المكونﺔ لها وﻛراؤها
 إحالﺔ اﻷصول التجاريﺔ أو أحد العﻨاصر المكونﺔ لها للغير ما لم يكن الﻨﺸاط الرئيﺴي التي تمارﺳه الﺸرﻛﺔ متمثﻼ في القيام
وﻛراؤها للغير ما ل م يك ن الﻨﺸ اط الرئيﺴ ي الت ي تمارﺳ ه بالعمليات المذﻛورة.
الﺸرﻛﺔ متمثﻼ في القيام بالعمليات المذﻛورة.
 اﻻقتراض الهام الذي يعقد لفائدة الﺸرﻛﺔ والذي يفوق مبلغ قدره
 اﻻقتراض الهام الذي يعقد لفائدة الﺸرﻛﺔ والذي يفوق
 5 000 000 ديﻨار )خمﺴﺔ مﻼيين ديﻨار(.
مبلغ قدره  5 000 000ديﻨار )خمﺴﺔ مليون ديﻨار(.
 بيع العقارات
 بيع العقارات
 ضمان ديون الغير.
 ضمان ديون الغير.
 احالﺔ خمﺴين بالمائﺔ أو أﻛثر من القيمﺔ المحاﺳبيﺔ الخام
لﻸصول الثابتﺔ للﺸرﻛﺔ
ويﻨظر مجلس اﻻدارة في الترخيص على ضوء تقرير خاص
يحرره مراقبو الحﺴابات يبيﻨون فيه اﻵثار الماليﺔ واﻻقتصاديﺔ
ّ
للعمليات المعروضﺔ على الﺸرﻛﺔ.
 /3عل ى ﻛ ل واح د م ن اﻻش خاص الم ذﻛورين  /3على ﻛل واحد من اﻻشخاص المذﻛورين بالفقرة  1المتقدمﺔ أن
بالفقرة  1المتقدمﺔ أن يعلم الرئيس الم دير الع ام أو عض و يعلم رئيس مجلس اﻻدارة أو المدير العام أو عضو مجلس اﻹدارة
مجلس اﻹدارة المفوض بكل اتفاقي ﺔ تخض ع ﻷحك ام نف س المفوض بكل اتفاقيﺔ تخضع ﻷحكام نفس الفقرة بمجرد بلوغ العلم
إليه بها.
الفقرة بمجرد بلوغ العلم إليه بها.
ويعل م ال رئيس الم دير الع ام أو عض و مجل س اﻹدارة ويعلم رئيس المجلس أو المدير العام أو عضو مجلس اﻹدارة
المفوض مراقبي الحﺴابات بكل اتفاقيﺔ تم الت رخيص فيه ا المفوض مراقبي الحﺴابات بكل اتفاقيﺔ تم الترخيص فيها
ويعرضها على الجلﺴﺔ العامﺔ للمصادقﺔ عليها.
ويعرضها على الجلﺴﺔ العامﺔ للمصادقﺔ عليها.
ويح رر مراقب و الحﺴ ابات تقري را خاص ا يتعل ق بتل ك ويحرر مراقبو الحﺴابات تقريرا خاصا يتعلق بتلك العمليات وتﻨظر
العمليات وتﻨظر الجلﺴﺔ العامﺔ في المصادقﺔ في ضوئه .الجلﺴﺔ العامﺔ في المصادقﺔ في ضوئه.
وليس للمعﻨي باﻷمر الذي اشترك في العمليﺔ أو ﻛان ت ل ه وليس للمعﻨي باﻷمر الذي اشترك في العمليﺔ أو ﻛانت له مصلحﺔ
مص لحﺔ غي ر مباش رة فيه ا أن يﺸ ارك ف ي التص ويت وﻻ غير مباشرة فيها أن يﺸارك في التصويت وﻻ تحتﺴب أﺳهمه في
حﺴاب الﻨصاب واﻷغلبيﺔ.
تحتﺴب أﺳهمه في حﺴاب الﻨصاب واﻷغلبيﺔ.
 /4تﻨتج اﻻتفاقات التي تصادق عليها الجلﺴﺔ العامﺔ وتلك
 /4تﻨ تج اﻻتفاق ات الت ي تص ادق عليه ا الجلﺴ ﺔ
العام ﺔ وتل ك الت ي ت رفض المص ادقﺔ عليه ا آثاره ا تج اه التي ترفض المصادقﺔ عليها آثارها تجاه الغير إﻻ إذا قضي
ببطﻼنها من أجل التغرير.
الغير إﻻ إذا قضي ببطﻼنها من أجل التغرير.
وتحم ل مﺴ ؤوليﺔ الض رر الﻼح ق بالﺸ رﻛﺔ بﺴ بب

وتحمل مﺴؤوليﺔ الضرر الﻼحق بالﺸرﻛﺔ بﺴبب هذه اﻻتفاقات

ه ذه اﻻتفاق ات عل ى المعﻨ ي ب اﻷمر إذا ل م ي رخص فيه ا على المعﻨي باﻷمر إذا لم يرخص فيها مجلس اﻹدارة ولم تصادق
عليها الجلﺴﺔ العامﺔ.
مجلس اﻹدارة ولم تصادق عليها الجلﺴﺔ العامﺔ.
وبالﻨﺴبﺔ إلى العملي ات الت ي رخ ص فيه ا مجل س اﻹدارة وبالﻨﺴبﺔ إلى العمليات التي رخص فيها مجلس اﻹدارة ولم تصادق
ولم تص ادق عليه ا الجلﺴ ﺔ العام ﺔ تحم ل المﺴ ؤوليﺔ عل ى عليها الجلﺴﺔ العامﺔ تحمل المﺴؤوليﺔ على المعﻨي باﻷمر وعلى
المعﻨي باﻷمر وعلى أعض اء مجل س اﻹدارة م ا ل م يثبت وا أعضاء مجلس اﻹدارة ما لم يثبتوا عدم مﺴؤوليتهم.
عدم مﺴؤوليتهم.

 /5تخضع اﻻلتزامات والتعه دات المتخ ذة م ن قب ل
الﺸ رﻛﺔ نفﺴ ها أو م ن قب ل ش رﻛﺔ خاض عﺔ لرقابته ا عل ى
معﻨى أحكام الفص ل  461م ن مجل ﺔ الﺸ رﻛات التجاري ﺔ،
لفائ دة ال رئيس الم دير الع ام أو عض و مجل س اﻹدارة
المف وض أو الم ديرين الع امين المﺴ اعدين أو أعض اء
مجلس اﻹدارة والمتعلقﺔ بأحد عﻨاصر تأجيرهم أو مﻨح أو
امتيازات ممﻨوحﺔ أو مﺴتحقﺔ لهم أو قد يﺴتحقونها بعﻨوان
إنه اء مه امهم أو تع ديلها أو بع د إنه اء مه امهم أو تع ديلها
إلى أحكام الفقرتين  1و  3أعﻼه .وع ﻼوة عل ى مﺴ ؤوليﺔ
المعﻨ ي ب اﻷمر أو مجل س اﻹدارة عﻨ د اﻻقتض اء يمك ن
الحكم ببطﻼن اﻻتفاق ات المبرم ﺔ خﻼف ا لﻸحك ام المتقدم ﺔ
إذا أضرت بالﺸرﻛﺔ.

 /5تخضع اﻻلتزامات والتعهدات المتخذة من قبل الﺸرﻛﺔ
نفﺴها أو من قبل شرﻛﺔ خاضعﺔ لرقابتها على معﻨى أحكام الفصل
 461من مجلﺔ الﺸرﻛات التجاريﺔ ،لفائدة رئيس المجلس أو المدير
العام أو عضو مجلس اﻹدارة المفوض أو المديرين العامين
المﺴاعدين أو أعضاء مجلس اﻹدارة والمتعلقﺔ بأحد عﻨاصر
تأجيرهم أو مﻨح أو امتيازات ممﻨوحﺔ أو مﺴتحقﺔ لهم أو قد
يﺴتحقونها بعﻨوان إنهاء مهامهم أو تعديلها أو بعد إنهاء مهامهم أو
تعديلها إلى أحكام الفقرتين  1و  3أعﻼه .وعﻼوة على مﺴؤوليﺔ
المعﻨي باﻷمر أو مجلس اﻹدارة عﻨد اﻻقتضاء يمكن الحكم ببطﻼن
اﻻتفاقات المبرمﺔ خﻼفا لﻸحكام المتقدمﺔ إذا أضرت بالﺸرﻛﺔ.

 - IIIفي العمليات الممﻨوعﺔ
باﺳتثﻨاء اﻷشخاص المعﻨويين اﻷعضاء في مجل س
اﻹدارة يحجر عل ى ال رئيس الم دير الع ام وعض و مجل س
اﻹدارة المفوض والمديرين العامين المﺴ اعدين وأعض اء
مجل س اﻹدارة وعل ى ق رين ﻛ ل واح د م ﻨهم وأص وله
وفروعه وﻛل ش خص مت داخل لحﺴ اب أح دهم أن يعق دوا
بأي وجه من الوجوه قروضا م ن الﺸ رﻛﺔ أو أن يحص لوا
مﻨها على تﺴبقات أو فتح حﺴاب جار لهم على المكﺸ وف
أو غيره أو دعم ﻛما يحجر عليهم أن يجعل وا مﻨه ا ض امﻨا
أو ﻛفيﻼ في التعهدات التي يلتزم ون به ا للغي ر ،وإﻻ ﻛ ان
العقد باطﻼ.

 - IIIفي العمليات الممﻨوعﺔ
باﺳتثﻨاء اﻷشخاص المعﻨويين اﻷعضاء في مجلس اﻹدارة
يحجر على رئيس المجلس أو المدير العام أو عضو مجلس اﻹدارة
المفوض والمديرين العامين المﺴاعدين وأعضاء مجلس اﻹدارة
وعلى قرين ﻛل واحد مﻨهم وأصوله وفروعه وﻛل شخص متداخل
لحﺴاب أحدهم أن يعقدوا بأي وجه من الوجوه قروضا من الﺸرﻛﺔ
أو أن يحصلوا مﻨها على تﺴبقات أو فتح حﺴاب جار لهم على
المكﺸوف أو غيره أو دعم ﻛما يحجر عليهم أن يجعلوا مﻨها ضامﻨا
أو ﻛفيﻼ في التعهدات التي يلتزمون بها للغير ،وإﻻ ﻛان العقد
باطﻼ.

ويﻨطبق التحجير المﻨصوص علي ه ب الفقرة المتقدم ﺔ عل ى
الممثل ين ال دائمين لﻸشخـ ـاص المعﻨ ويين اﻷعض اء ف ي
مجلس اﻹدارة.
وﻻ يجوز ﻷي مﺴاهم أو قريﻨ ه أو أص وله أو فروع ه أو
ﻛل شخص متداخل لحﺴاب أحدهم أن يعقد ب أي وج ه م ن

ويﻨطبق التحجير المﻨصوص عليه بالفقرة المتقدمﺔ على الممثلين
الدائمين لﻸشخــاص المعﻨويين اﻷعضاء في مجلس اﻹدارة.
وﻻ يجوز ﻷي مﺴاهم أو قريﻨه أو أصوله أو فروعه أو ﻛل شخص
متداخل لحﺴاب أحدهم أن يعقد بأي وجه من الوجوه قروضا من
الﺸرﻛﺔ أو أن يحصل مﻨها على تﺴبقات أو فتح حﺴاب جار له

الوج وه قروض ا م ن الﺸ رﻛﺔ أو أن يحص ل مﻨه ا عل ى على المكﺸوف أو غيره أو دعم ﻻﺳتعماله في اﻻﻛتتاب في أﺳهم
تﺴبقات أو فتح حﺴاب جار له على المكﺸوف أو غيره أو الﺸرﻛﺔ ،وإﻻ ﻛان العقد باطﻼ.
دعم ﻻﺳتعماله في اﻻﻛتت اب ف ي أﺳ هم الﺸ رﻛﺔ ،وإﻻ ﻛ ان
العقد باطﻼ.
 – IVفي العمليات الحرة
 – IVفي العمليات الحرة
ﻻ تﻨطبق أحكام الفقرة  IIأعﻼه على اﻻتفاقات المتعلقﺔ
ﻻ تﻨطب ق أحك ام الفق رة  IIأع ﻼه عل ى اﻻتفاق ات بعمليات جاريﺔ ومبرمﺔ بﺸروط عاديﺔ .غير أن هذه اﻻتفاقات
المتعلقﺔ بعمليات جاريﺔ ومبرمﺔ بﺸ روط عادي ﺔ .غي ر أن يجب أن تكون موضوع إعﻼم من قبل المعﻨي باﻷمر إلى رئيس
ه ذه اﻻتفاق ات يج ب أن تك ون موض وع إع ﻼم م ن قب ل مجلس اﻹدارة أو عضو مجلس اﻹدارة المفوض.
المعﻨي باﻷمر إلى رئيس مجلس اﻹدارة أو عضو مجلس
اﻹدارة المفوض.
وتحال قائمﺔ مفصلﺔ في اﻻتفاقات المذﻛورة إلى أعضاء مجلس
وتحال قائمﺔ مفصلﺔ في اﻻتفاقات المذﻛورة إل ى أعض اء اﻹدارة ومراقبي الحﺴابات .ويجري تدقيق هذه العمليات وفق
مجل س اﻹدارة ومراقب ي الحﺴ ابات .ويج ري ت دقيق ه ذه معايير التدقيق المتعارف عليها.
العمليات وفق معايير التدقيق المتعارف عليها.

الفصل :35
تت ّم تﺴميﺔ مراقب او مراقبي حﺴابات من ذوي
اﻷشخاص الطبيعيين او الﺸرﻛات وذلك طبقا للقوانين
الجاري بها العمل ويحقّقون تحت مﺴؤوليتهم في حﺴابات
الﺸرﻛﺔ ويضمﻨون نزاهتها.
يت ّم تعيين مراقب او مراقبي الحﺴابات لمدّة ثﻼث ﺳﻨوات
قابلﺔ للتجديد طبقا للتراتيب الجاري بها العمل .وﻻ يمكن
للجلﺴﺔ العامﺔ أن تعزل مراقب او مراقبي الحﺴابات قبل
نهايﺔ مدّة تعييﻨهم ّاﻻ إذا ثبت ارتكابهم لخطأ فادح اثﻨاء
ممارﺳتهم لمهامهم.
وفي حالﺔ عدم تعيين مراقبين للحﺴابات او إذا تعذّر على
واحد مﻨهم أو أﻛثر أداء مهمته أو امتﻨع عن أداءها يقع
تعييﻨهم أو تعويضهم بمقتضى قرار من القاضي
مقر الﺸرﻛﺔ وذلك
اﻻﺳتعجالي بالمحكمﺔ التي بدائرتها ّ
بطلب من ﻛ ّل من يه ّمه اﻷمر مع وجوب اﺳتدعاء أعضاء
مجلس اﻻدارة.
ﻻ يبقى المراقب الذي تعيّﻨه الجلﺴﺔ العامﺔ أو القاضي
اﻻﺳتعجالي عوضا عن غيره في مهامه ّاﻻ المد ّة المتبقيﺔ.
يجب اعﻼم هيئﺔ الخبراء المحاﺳبين بالجمهوريﺔ التونﺴيﺔ
بك ّل تعيين لمراقب أو مراقبي الحﺴابات م ن قب ل ال رئيس

الفصل38
يج ب إع ﻼم هيئ ﺔ الخب راء المحاﺳ بين بالجمهوري ـﺔ التونﺴ يﺔ بكـ ـ ّل
تعي ين لمراقبـ ـي الحﺴابـ ـات م ن قب ل الم دير الع ام لل ّ
ﺸ رﻛﺔ وذل ك
ي
بواﺳ طﺔ مكت وب مض مون الوص ول م ع اﻻع ﻼم ب البلوغ أو ب أ ّ
وﺳيلﺔ أخرى تترك أثرا ﻛتابيا او لها حجﺔ الوثيقﺔ الكتابيﺔ في ظ رف
عﺸ رة أي ام ابت داء م ن ت اريخ اجتم اع الجلﺴ ﺔ العام ﺔ الت ي قام ت
بالتعيين بالﻨﺴبﺔ إلى الم دير الع ام وابت داء م ن ت اريخ القب ول بالﻨﺴ بﺔ
إلى مراقبي الحﺴابات.
يج ب أن يﻨﺸ ر بالجري دة الرﺳ ميﺔ للﺴ جل ال وطﻨي للمؤﺳﺴ ات
وبجري دتين ي وميتين إح داهما ص ادرة باللغ ﺔ العربي ﺔ ،ﻛ ّل تعي ين أو
تجدي د لﻨياب ﺔ مراق ب الحﺴ ابات ف ي ظ رف ش هر ابت داء م ن ت اريخ
التعيين أو التجديد.
يجب على مراقب أو مراقبي الحﺴابات إبﻼغ الجلﺴﺔ العامﺔ الﺴﻨويﺔ
بواﺳ طﺔ تقري ر ع ن ﻛ ل خ رق لل ـفصول  12إل ى  16م ن مجل ﺔ
الﺸرﻛات التجاريﺔ.

الم دير الع ام وم ن قب ل مراق ب او مراقب ي الحﺴ ابات
المعﻨي ين وذل ك بواﺳ طﺔ رﺳ الﺔ مض مونﺔ الوص ول م ع
اﻻع ﻼم ب البلوغ ف ي ظ رف عﺸ رة أي ام ابت داء م ن ت اريخ
اجتماع الجلﺴﺔ العامﺔ التي قامت بالتعيين بالﻨﺴبﺔ لل رئيس
المدير العام وابتداء من تاريخ القبول بالﻨﺴ بﺔ ال ى مراق ب
او مراقبي الحﺴابات
الفــــصل :37
الفــــصل:40
 ....يج ب أن ت ت ّم دع وة الجلﺴ ات العا ّم ﺔ ف ي أج ل خمﺴ ﺔ  ......يمكن دعوة الجلﺴﺔ العامﺔ لﻼنعقاد عﻨد الضرورة عن طريق:
عﺸر يوما على اﻷق ّل قب ل الت اريخ المح دّد ﻻنعقاده ا ع ن
 مراقبي الحﺴابات،
طري ق إع ﻼن يﻨﺸ ر بالـ ـرائد الرﺳ مي للجمهوريـ ـﺔ
 وﻛيل يعين من المحكمﺔ بطلب من ﻛل من يهمه اﻷمر في
التونﺴيــﺔ و بجريدتين يوميتين إحداهما باللغﺔ العربيﺔ
حالﺔ التأﻛد أو بطلب من مﺴاهم أو عدة مﺴاهمين يكون
ويج ب أن ي ذﻛر ف ي اﻹع ﻼن ت اريخ اﻻجتم اع و مك ان
مجموع مﺴاهمتهم  %3على اﻷقل من رأس مال الﺸرﻛﺔ،
انعقاده و ﻛذلك جدول اﻷعمال.
 المصفي،
 المﺴاهمين الذين لهم اﻷغلبيﺔ في رأس مال الﺸرﻛﺔ
....يجب أن تت ّم دعوة الجلﺴﺔ العامﺔ لﻼنعقاد عن طريق اعﻼن يﻨﺸر
بالرائد الرﺳ مي للجمهوري ﺔ التونﺴ يﺔ و بالجري دة الرﺳ ميﺔ للمرﻛ ز
الوطﻨي لﺴجل المؤﺳﺴات في أجل واحد وعﺸ رين ) (21يوم ا عل ى
اﻷق ّل قب ل الت اريخ المح دّد ﻻنعقاده ا .ويج ب ان ي ذﻛر ف ي اﻻع ﻼن
تاريخ اﻻجتماع ومكان انعقاده وجدول اﻷعمال.
ّ
إن أج ل اﻻﺳ تدعاء ال ذي مدّت ه واح د وعﺸ رون ) (21يوم ا يك ون
ص الحا أيض ا بالﻨﺴ بﺔ للجلﺴ ات العادي ﺔ الت ي ت ت ّم دعوته ا لﻼنعق اد
للمرة الثانيﺔ لﻼنعقاد.
بصورة غير عاديﺔ أو
المدعوة ّ
ّ
الفــــصل :38
 ...يج ب أن يو ّج ه التص ويت بالمراﺳ لﺔ إل ى ال ّ
ﺸ رﻛﺔ
بواﺳطﺔ رﺳالﺔ مضمونﺔ الوصول مع اﻹعﻼم بالبلوغ.
يج ب عل ى ﻛ ل مﺴ اهم ام تﻼك عﺸ رة أﺳ هم عل ى اﻷق ل
حتى يتﺴ ﻨى ل ه الحض ور لك ل جلﺴ ﺔ عام ﺔ عادي ﺔ .يمك ن
لع دة مﺴ اهمين أن يجتمع وا لبل وغ الح د اﻷدن ى وتف ويض
تمثيلهم لواحد مﻨهم.

الفصل:41
وتدرج هذه المﺸاريع بجدول أعمال الجلﺴﺔ العامﺔ بعد أن
يو ّج ه المﺴ اهم أو المﺴ اهمون الم ذﻛورون إل ى ال ّ
ﺸ رﻛﺔ
رﺳ الﺔ مض مونﺔ الوص ول م ع اﻹع ﻼم ب البلوغ  25يوم ا
عل ى اﻷق ل قب ل ت اريخ الجلﺴ ﺔ الت ي تﻨعق د بموج ب أول
اﺳتدعاء

الفــــصل :41
 ...يجب أن يو ّجه التصويت بالمراﺳلﺔ إلى ال ّ
ﺸرﻛﺔ بواﺳ طﺔ مكت وب
مضمون الوصول م ع اﻹع ﻼم ب البلوغ أو بأي ﺔ وﺳ يلﺔ أخ رى تت رك
أثرا ﻛتابيا أو لها حجيﺔ الوثيقﺔ الكتابيﺔ.
يجب على ﻛل مﺴاهم امتﻼك عﺸرة أﺳهم على اﻷقل حتى يتﺴﻨى ل ه
الحضور لكل جلﺴﺔ عامﺔ عادي ﺔ .يمك ن لع دة مﺴ اهمين أن يجتمع وا
لبلوغ الحد اﻷدنى وتفويض تمثيلهم لواحد مﻨهم.
يجب على مجلس اﻹدارة أن يضع ،قبل واح د وعﺸ رين ) (21يوم ا
على اﻷقل من موعد الجلﺴﺔ
الفــــصل :44
وت درج ه ذه المﺸ اريع بج دول أعم ال الجلﺴ ﺔ العام ﺔ بع د أن يو ّج ه
المﺴ اهم أو المﺴ اهمون الم ذﻛورون إل ى ال ّ
ﺸ رﻛﺔ مكت وب مض مون
الوصول مع اﻹعﻼم بالبلوغ أو بأيﺔ وﺳيلﺔ أخ رى تت رك أث را ﻛتابي ا
أو لها حجيﺔ الوثيقﺔ الكتابيﺔ  25يوما على اﻷق ل قب ل ت اريخ الجلﺴ ﺔ
التي تﻨعقد بموجب أول اﺳتدعاء

يح ّق لك ل مﺴ اهم يمل ك عل ى اﻷق ل % 3م ن رأس م ال الﺸ رﻛﺔ أو
ﻛانت له مﺴاهمﺔ في رأس المال ﻻ تقل عن مليون ديﻨ ار أن يحص ل
ف ي ﻛ ل وق ت عل ى نﺴ خﺔ م ن وث ائق الﺸ رﻛﺔ المﺸ ار إليه ا بالفص ل
 201م ن مجل ﺔ الﺸ رﻛات وتق ارير مراقب ي الحﺴ ابات المتعلق ﺔ
بالﺴ ﻨوات المالي ﺔ ال ثﻼث اﻷخي رة وﻛ ذلك عل ى نﺴ خﺔ م ن محاض ر
وأوراق حض ور الجلﺴ ات الت ي ت م عق دها خ ﻼل الﺴ ﻨوات المالي ﺔ
الثﻼث اﻷخيرة
الفصل:44
يجب احترام أجل خمﺴﺔ عﺸر يوما على اﻷقل بين موع د
الجلﺴ تين اﻷول ى والثاني ﺔ .وت تم دع وة الجلﺴ ﺔ العام ﺔ
لﻼنعق اد م ن جدي د حﺴ ب اﻹج راءات المﻨص وص عليه ا
بالفص ل  37م ن ه ذا الق انون اﻷﺳاﺳ ي .وﻻ يمك ن
للم داوﻻت أن تتعلّ ق إﻻّ بالمواض يع المدرج ﺔ بج دول
أعمال الجلﺴﺔ اﻷولى.

الفصل:47
يجب احترام أجل واحد وعﺸرين يوما ) (21عل ى اﻷق ل ب ين موع د
الجلﺴ تين اﻷول ى والثاني ﺔ .وت تم دع وة الجلﺴ ﺔ العام ﺔ لﻼنعق اد م ن
جدي د حﺴ ب اﻹج راءات المﻨص وص عليه ا بالفص ل  40م ن ه ذا
الق انون اﻷﺳاﺳ ي .وﻻ يمك ن للم داوﻻت أن تتعلّ ق إﻻّ بالمواض يع
المدرجﺔ بجدول أعمال الجلﺴﺔ اﻷولى.

الفصل:46
صﺔ:
تقوم الجلﺴﺔ العامﺔ الﺴﻨويﺔ خا ّ
• تلقي تقرير مجلس اﻻدارة وﻛذلك تقرير مراقبي
الحﺴابات بخصوص أعمال الﺸرﻛﺔ
• تﻨاقش وتصادق وتعدّل او ترفض القوائم الماليﺔ.
ويكون قرار الجلﺴﺔ العامﺔ المتض ّمن للمصادقﺔ على
القوائم الماليﺔ باطﻼ إذا لم يكن مﺴبوقا بتقديم تقارير
مراقب او مراقبي الحﺴابات.
• تتّخذ قراراتها بخصوص اﻻتفاقيات الممﻨوحﺔ بين
الرئيس المدير العام ،المديرين العامين المﺴاعدين،
اعضاء مجلس اﻻدارة وبين الﺸرﻛﺔ أو الغير بعد
ّ
اﻻطﻼع على التقرير الخاص لمراقب أو مراقبي
الحﺴابات بخصوص العمليات
المتصرفين ومراقب أو
وتعوض وتعيد انتخاب
• تعيّن
ّ
ّ
مراقبي الحﺴابات
•تعزل أعضاء مجلس اﻻدارة
• تحدّد مبلغ مﻨح الحضور الممﻨوحﺔ ﻷعضاء مجلس
اﻻدارة
للمتصرفين ،التي
•تصادق أو ترفض التﺴميات المؤقتﺔ
ّ
قام بها مجلس اﻻدارة
•تحدّد المرابيح المتعيّن توزيعها باقتراح من مجلس
اﻻدارة

الفــــصل :49
تقوم الجلﺴﺔ العامﺔ الﺴﻨويّﺔ خاصﺔ بـ:
 اﻻطﻼع عل ى تقري ر مجل س اﻹدارة وﻛ ذلك تقري ر مراقب ي
الحﺴابات بخصوص أعمال الﺸرﻛﺔ.
 مﻨاقﺸﺔ ومصادقﺔ وتع ديل أو رف ض الق وائم المالي ﺔ .ويك ون
قرار الجلﺴﺔ العامﺔ المتض ّمن للمصادقﺔ على القوائم المالي ﺔ
باطﻼ إذا لم يكن مﺴبوقا بتقديم تقارير مراقبي الحﺴابات.
 اتّخاذ قراراتها بخص وص اﻻتفاقي ات الممﻨوح ﺔ ب ين الم دير
العام ،المديرين العامين المﺴاعدين ،أعضاء مجل س اﻹدارة
ّ
وب ين ال ّ
اﻻط ﻼع عل ى التقري ر الخ اص
ﺸ رﻛﺔ أو الغي ر بع د
لمراقبي الحﺴابات بخصوص العمليات.
 المص ادقﺔ عل ى تعي ين وتع ويض وتجدي د عض ويﺔ
المتصرفين
 تعيين مراقبي الحﺴابات
 تحدي د مبل غ م ﻨح الحض ور الممﻨوح ﺔ ﻷعض اء مجل س
اﻹدارة.
للمتصرفين ،التي ق ام
 المصادقﺔ أو رفض التّﺴميات المؤقتﺔ
ّ
بها مجلس اﻹدارة.
 تحديد المرابيح المتعيّن توزيعها باقتراح من مجلس اﻹدارة.
ص ﺔ ﻛ ل مﺴ اهم ف ي الم رابيح بق در
 تحديد ،طبقا للق انون ،ح ّ
مﺸ ارﻛته ف ي رأس م ال الﺸ رﻛﺔ و الب ّ
ت ف ي تخص يص و
توزيع المرابيح .

صﺔ ﻛ ّل مﺴاهم في المرابيح بقدر
•تحدّد طبقا للقانون ،ح ّ
ّ
وتبت في تخصيص
مﺸارﻛته في رأس مال الﺸرﻛﺔ
وتوزيع المرابيح
تقرر بخصوص اﺳتهﻼك اﻻﺳهم واعادة شراءها
• ّ
وذلك بالﺴحب من المرابيح
•تحدّد المﺴحوبات لتكوين الذخر اﻻحتياطي وحﺴاب
وتقرر تأجيل المرابيح من جديد من ﺳﻨﺔ الى
الرصيد
ّ
الﺴﻨﺔ المواليﺔ
•تداول حول ﻛل اﻻقتراحات اﻷخرى بجدول اﻷعم ال و
يمكن للجلﺴﺔ العامﺔ الﺴﻨويّﺔ أيضا ّ
التي تكون من اختصاص الجلﺴات العامﺔ العاديﺔ.
البت في ﻛ ّل اقتراح مدرج بجدول
يمكن للجلﺴ ﺔ العام ﺔ الﺴ ﻨويّﺔ أيض ا الب ّ
ت ف ي ﻛ ّل اقت راح اﻷعمال والذي يك ون م ن اختص اص الجلﺴ ﺔ العام ﺔ الخارق ﺔ للع ادة
م درج بج دول اﻷعم ال وال ذي يك ون م ن اختص اص بﺸرط احترام القواعد المتعلّقﺔ بهذه الجلﺴات.
الجلﺴﺔ العامﺔ الخارقﺔ للعادة بﺸرط احترام القواعد
المتعلّقﺔ بهذه الجلﺴات.

ﺴ حب م ن
 اقرار اﺳتهﻼك اﻷﺳهم و إعادة شراءها وذلك بال ّ
المرابيح .
 تحدي د المﺴ حوبات لتك وين ال ذخر اﻻحتي اطي وحﺴ اب
الرصيد وإقرار تأجيل المرابيح من جديد من ﺳﻨﺔ إلى الﺴﻨﺔ
المواليﺔ.
 تداول حول ﻛل اﻻقتراحات اﻷخرى بجدول اﻷعمال والت ي
تكون من اختصاص الجلﺴات العامﺔ العاديﺔ.

الفــــصل :48
تت ّم دعوة الجلﺴﺔ العامﺔ الخارقﺔ للعادة لﻼنعق اد ﺳ واء م ن
قب ل مجل س اﻹدارة أو م ن قب ل مراق ب أو مراقب ي
الحﺴابات بواﺳطﺔ رﺳالﺔ مض مونﺔ الوص ول ي ت ّم تأﻛي دها
بواﺳطﺔ الفاﻛس وذلك خمﺴ ﺔ عﺸ ر يوم ا عل ى اﻷق ّل قب ل
التاريخ المحدّد ﻻنعقادها.

الفــــصل :51
تت ّم دعوة الجلﺴﺔ العامﺔ الخارقﺔ للعادة لﻼنعقاد ﺳواء من قبل مجل س
اﻹدارة أو م ن قب ل مراقب ي الحﺴ ابات بواﺳ طﺔ مكت وب مض مون
الوصول مع اﻹعﻼم بالبلوغ أو بأيﺔ وﺳيلﺔ أخ رى تت رك أث را ﻛتابي ا
أو لها حجيﺔ الوثيقﺔ الكتابيﺔ وذلك واحد وعﺸ رون يوم ا ) (21عل ى
اﻷق ّل قبل التاريخ المحدّد ﻻنعقادها.

الفصل):56فقرة جديدة(
الفصل 53
ّ
الموزع ﺔ ف ي أج ل
ص ته م ن اﻻرب اح
تتك ّون اﻷرب اح القابل ﺔ للقﺴ مﺔ م ن الﻨتيج ﺔ المحاﺳ بيّﺔ ويجب ان ت دفع لك ّل ش ريك ح ّ
ّ
الموزعﺔ أقصاه ثﻼثﺔ أش هر م ن ت اريخ انعق اد الجلﺴ ﺔ العام ﺔ
الصافيﺔ بعد إضافﺔ أو طرح الﻨتائج المؤجلﺔ من الﺴ ﻨوات أقصاه
المحاﺳبيّﺔ الﺴابقﺔ ،وبعد طرح ما يلي:
التي ق ّررت التوزي ع .ويمك ن للﺸ رﻛاء أن يق ّرروا باﻹجم اع خ ﻼف
 .1نﺴ بﺔ تﺴ اوي خمﺴ ﺔ بالمائ ﺔ م ن ال ربح المح دّد ذلك.
عل ى الﻨح و الم ذﻛور بعﻨ وان احتياط ات قانوني ﺔ.
ويص بح ه ذا الخص م غي ر واج ب إذا بل غ وفي حالﺔ تجاوز أجل الثﻼثﺔ أشهر الم ذﻛورة ،ف ّ
إن اﻷرب اح الت ي ل م
اﻻحتياطي القانوني عﺸر رأس مال الﺸرﻛﺔ.
توزع تﻨتج فائضا تجاريا على معﻨى التﺸريع الجاري به العمل.
تقرر الجلﺴﺔ العامﺔ ب اقتراح م ن مجل س اﻹدارة ،تﻨقرض دعوى خﻼص نﺴبﺔ التوزي ع ف ي أج ل خم س ﺳ ﻨوات بداي ﺔ
ّ .2
بالﻨﺴبﺔ للفائض ،التوظيف التالي:
قررت التوزيع .وﻻ يمكن القي ام
من تاريخ انعقاد الجلﺴﺔ العامﺔ التي ّ
ي توزي ع عل ى المﺴ اهمين إذا ﻛان ت اﻷم وال الذاتي ﺔ للﺸ رﻛﺔ أو
 خصم ﻛل مبلغ ت راه مﻨاﺳ با ﺳ واء لدفع ه ف ي ذخ ر أو ب أ ّ
ع دّة ذخ ر احتياطي ﺔ عادي ﺔ أو خاص ﺔ والت ي ت ّ
ﻨظم أص بحت بمقتض ى توزي ع اﻷرب اح أق ّل م ن مبل غ رأس الم ال بع د
تخصيص ها أو توظيفه ا ،أو لتأجيل ه م ن جدي د للﺴ ﻨﺔ اض افﺔ اﻹحتياط ات الت ي ح ّج ر الق انون او ه ذا الﻨظ ام اﻷﺳاﺳ ي
المواليﺔ.
توزيعها.
صﺔ
 خص م ﻛ ل مبل غ ض روري ﻹف ادة المﺴ اهمين بح ّ
رب ح تح دّدها الجلﺴ ﺔ العام ﺔ .ويمك ن توظي ف ه ذا

تقرره الجلﺴﺔ العامﺔ العاديﺔ،
المبلغ خاصﺔ ،حﺴب ما ّ
إ ّما لدفع حصص ربح تكميليﺔ للمﺴاهمين ف ي ص ورة
عدم ﻛفايﺔ الم رابيح لﺴ ﻨﺔ أو لع دّة ﺳ ﻨوات ،أو ﻹع ادة
ش راء وﻹلغ اء أﺳ هم ال ّ
ﺸ رﻛﺔ ،أو ﻻﺳ تهﻼك ه ذه
اﻷﺳ هم وال ذي ﻻ يمك ن القي ام ب ه إﻻ بتﺴ ديد نﺴ بﺔ
مﺴاويﺔ لك ّل ﺳهمّ .
إن اﻷﺳ هم المﺴ تهلكﺔ ﻛلي ا تع ّوض
بأﺳ هم انتف اع تم ﻨح للمال ك ﻛ ل الحق وق المرتبط ﺔ
باﻷﺳهم غير المﺴتهلكﺔ.
ويك ّون المق دار المتبقـ ـي باﻹض افﺔ إل ى الفوائـ ـد
المؤ ّجلـ ـﺔ م ع زي ادة العملي ات المتأتّيـ ـﺔ م ن
الﺴﻨوات الﺴابقﺔ ،المرابيح القابلﺔ للتوزيع.
يح دّد مجل س اﻹدارة ﺳ ﻨويا الزم ان والمك ان اللّ ذين ي ت ّم
فيهما دفع المرابيح.
تﻨق رض دع وى خ ﻼص نﺴ بﺔ التوزي ع ف ي أج ل خم س
ﺳﻨوات بدايﺔ من تاريخ انعقاد الجلﺴﺔ العام ﺔ الت ي ق ّررت
التوزيع .ويج ب أن ت دفع الم رابيح ف ي أج ل أقص اه ثﻼث ﺔ
أشهر من تاريخ قرار الجلﺴﺔ العامﺔ.
الفصل :54
الفصل :57
يج ب أن يك ون اﺳ م الﺸ رﻛﺔ متبوع ا بعب ارة "ش رﻛﺔ ف ي يجب أن يكون اﺳم الﺸرﻛﺔ متبوعا بعبارة "شرﻛﺔ في حالﺔ تصفيﺔ "
وذلك في ﻛ ّل الوثائق الصادرة عﻨها.
حالﺔ تصفيﺔ " وذلك في ﻛ ّل الوثائق الصادرة عﻨها.
ﺸ رﻛﺔ أن تع ارض الغي ر ب ذلك إﻻّ بداي ﺔ م ن وﻻ يمكن لل ّ
وﻻ يمك ن لل ّ
ﺸ رﻛﺔ أن تع ارض الغي ر ب ذلك إﻻّ بداي ﺔ م ن الي وم ال ذي
ﺸ رﻛﺔ بالرائ د الرﺳ مي يل ي إش هار ح ّل ال ّ
الي وم ال ذي يل ي إش هار ح ّل ال ّ
ﺸ رﻛﺔ بالرائ د الرﺳ مي للجمهوري ﺔ التونﺴ يﺔ
وبالجريدة الرﺳميﺔ للمرﻛز ال وطﻨي لﺴ جل المؤﺳﺴ ات بع د ترﺳ يمه
ﺴجل التجاري
للجمهوريﺔ التونﺴيﺔ بعد ترﺳيمه بال ّ
ﺴجل التجاري.
بال ّ

تمت المصادقة على هذا القرار...........
القرار الثاني:

تﺴﻨد الجلﺴﺔ العامﺔ الخارقﺔ للعادة تفويضها إلى الممثل القانوني للﺸرﻛﺔ للقيام بجميع اﻹجراءات
القانونيﺔ الخاصﺔ باﻹشهار والتﺴجيل وﻛل اﻹجراءات التي جاء بها القانون.
تمت المصادقة على هذا القرار .....

