مــحــضـــــر الجلســـــة الـعامـــة العاديـــة
المنـعـقــدة بتاريــــخ  6ماي 2022
الساعة العاشرة صبـاحــا

عمال بمقتضيات الفصول عدد  275و( 276جديد) و 277من مجلة الشركات التجارية
والفصلين عدد  27و  36من القانون األساسي للشركة اجتمع السيدات والسـادة المساهمون في
رأس مـال شركة الخطوط التونسية -شركة خفية االسم ذات رأس مـال قيمته 106 199 280
دينار تونسي -في جلسة عامة عادية بناء على دعوة من مجلس اإلدارة بتاريخ  24مارس
 2022وطبقًا لإلعالن الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  45بتاريخ
 15أفريل  2022واإلعالن الصادر بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات عدد
 73بتاريخ  11أفريل  2022وذلك يوم الجمعة  6ماي  2022على الساعة العاشرة صباحا
بالمقر االجتماعي للشركة وبرئاسة السيد خالد الشلي الرئيس المدير العام لمجمع الخطوط
التونسية قصد التداول في جدول األعمال التالي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

المصادقة على تأخير موعد إنعقاد الجلسة العامة.
تــالوة تـقـريـري مجلــس اإلدارة حول نشاط الخطوط التونسية ونشاط مجمع الخطوط
التونسية لسنــة 2018
تـالوة تقريـري مراقـبي الحسابات بالنسبة للقوائم المالية الفردية والمجمعة لسنـة .2018
تالوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات
المصــادقـة علـى القـوائم الماليـة الفرديــة والـمـجـمـعـة لسـنـة 2018
تخصــيــص نتائــــج سنـــة 2018
تبـــرئـــة ذمــة المتصـــرفيــن
تجديد عضوية أعضاء مجلس اإلدارة
تعيين متصرفين جدد ورئيس لمجلس اإلدارة
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 .10تسمية الرئيس المدير العام عضوا ورئيسا لمجلس إدارة شركات فرعية
 .11تعيين مراقبي الحسابات للسنوات  2019و 2020و2021
 .12تحديد منح الحضور ألعضاء مجلس اإلدارة.
 .13تحديد منحة الحضور ألعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
 .14المصادقة على قروض.
وبمقتضى تفويض صادر عن رئيسة الحكومة الحالة محل الدولة التونسية المساهمة في رأس
مال شركة الخطوط التونسية ممضى من قبل الكاتبة العامة للحكومة في  5ماي ( 2022نسخة
مصاحبة للمحضر) حضر السيد صابر بومعيزة بصفته مفوض خاص للدولة التونسية.
بـادرت الجلسة العامة العادية بتكوين مكتبها كاآلتي:
يتكون مكتب الجلسة من السيدات والسادة:
 السيد خالد الشلي :رئيس المكتب
 السيد صابر بومعيزة :مفـوض خـاص للدولة التونسية :مدقق األسهم
 السيد نعيم المؤدب :ممـثل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية :مدقق األسهم
 السيـدة نادرة شـاليـفـة :مقررة الجلسة
افتتح السيــد خالد الشلي الجلسة معلنا عن إكتمال النصاب بإعتباار أن المسااهمين الا ين ساجلوا
حضااورهم أصااالة أو نيابااة يملكااون  %68.96ماان رأس مااال الشااركة وبها ا يكتماال النصااـاب
القاااانوني المطلاااوب بعاااد أن جمعاااك أكثااار مااان للااا رأس الماااال االجتمااااعي .وبعاااد الترحياااب
بالحضور السيدات والسادة المسااهمين أو ممثلايهم والسايد مراقاب الدولاة لادر شاركة الخطاوط
التونسااااية محمااااد السوسااااي ومراقبااااي الحسااااابات الساااايد عبااااد المجيااااد الاااادويري عاااان مكتااااب
 AMI Consultingوالسيد ماراد فارادي عان مكتاب  ،ECC MAZARSإقتار السايد خالاد
الشلي إنطالق مداوالت الجلسة العامة واقتر انطالق مداوالت الجلسة العامة العادية.
وبعد المصادقة على ورقة الحضور من طرف مكتب الجلسة ،تم الشروع في التداول في
النقاط الواردة في جدول األعمال .وقد تم تقديم في البداية لمحة حول نشاط النقل الجوي على
الصعيد العالمي خالل سنة  2018حي

تميزت حركة المسافرين بتحسن ملحوظ بـ ٪6.5

مقارنة بسنة  ،2017كما أن نسبة إمتالء الطائرات بلغك مستور قياسيا وصلك إلى .٪81.9
أما على الصعيد الوطني ،فقد إتبعك نتائج النشاط الجوي خالل سنة  2018نفس اإلتجاه
العالمي ،حي شهدت الحركة الدولية للمسافرين في المطارات التونسية زيادة مهمة بـ ٪23.1
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مقارنة بسنة  .2017وفي ضل ه ه األوضاع المالئمة ،سجلك شركة الخطوط التونسية
إنجازات قياسية على الصعيد التجاري كاآلتي:


إرتفاع العدد الجملي للمسافرين بنسبة  %9ليصل إلى  3,8مليون مسافر مقابل
 3,5مليون مسافر سنة  2017تبعا لتحسن عدد المسافرين على الرحالت المنتظمة
واإلضافية بنسبة  3,451( %8مليون مسافر مقابل  3,195مليون مسافر سنة )2017
وعدد المسافرين على الرحالت الغير منتظمة بنسبة  348( %22,7ألف مسافر مقابل
 283,7ألف مسافر سنة  )2017علما وأن عدد الحجيج سجل تراجعا بنسبة %29,5
( 16,4ألف حاج مقابل  23,3ألف حاج سنة .)2017

 إرتفاع عدد المقاعد المعروضة بنسبة  %8ليصل إلى  5,1مليون مقعد
 إرتفاع عدد ساعات الطيران الجملية بنسبة  % 9,4لتصل إلى  90 738ساعة مقابل
 82 957ساعة في سنة .2017
 تسجيل نفس مستور مؤشر إمتالء الرحالت المنتظمة واإلضافية لسنة  2017أي .%73,9

 تحسن ملحوظ لمعدل االستعمال اليومي ألسطول الشركة بـ  2ساعات و 21دقيقة.
وقد مكنك ه ه المؤشرات من تسجيل إرتفاع في رقم المعامالت بنسبة  %23حي

بلغك

ً
عجزا
 1.716مليون دينار .لكن ورغم ه ه اإلنجازات التجارية فقد سجلك الخطوط التونسية
في نتيجة اإلستغالل بـ  130,2مليون دينار مقابل 135,3ــ مليون دينار سنة  ،2017ك لك
بالنسبة للنتيجة الصافية التي كانك سلبية بـ  213,2مليون دينار مقابل 216,3ــ مليون دينار
سنة  .2017النتيجة بعد التعديالت المحاسبية كانك سلبية بـ  234,4مليون دينار مقابل
247,6ــ مليون دينار سنة .2017
أما بالنسبة لمجمع الخطوط التونسية فقد كانك النتائج المالية المجمعة مقارنة بسنة 2017
كاآلتي:
 ارتفاع في إيرادات االستغالل حي بلغك  1 878مليون دينار.
 ارتفاع في أعباء االستغالل التي بلغك  2 000مليون دينار.
 تسجيل نتيجة إستغالل سلبية بـ  122مليون دينار.
 تحقيق نتيجة صافية سلبية بـ  216مليون دينار.
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على إلر ذلك قدم السيد خالد الشلي بسطة حول إنجازات سنة  2019التي سجلك:


تراجع العدد الجملي للمسافرين بنسبة  %9,9ليكون في حدود  3,4مليون مسافر



إنخفاض عدد المقاعد المعروضة تراجعك بنسبة %10,4



إنخفاض عدد ساعات الطيران الجملية بنسبة % 12,2



تحسن نسبة مؤشر إمتالء الرحالت المنتظمة واإلضافية ليصل إلى .%74,5

 ارتفاع متوقع لرقم المعامالت بحوالي  79مليون دينار ليصل إلى  1 795مليون دينار


تسجيل نتيجة اإلستغالل إيجابية متوقعة بـحوالي  8,6مليون دينار



تسجيل نتيجة صافية سلبية متوقعة بـحوالي  18,92مليون دينار.

وفيما يتعلق بمخطط إعادة الهيكلة ،فقد بين السيد خالد الشلي أنه سيتم خالل األيام القادمة
عرض مشروع مخطط إعادة هيكلة الخطوط التونسية على مجلس وزاري للنظر فيه.
ويتمحور ه ا المخطط حول المجاالت الرئيسية التالية:
 تكييف االستراتيجية التجارية مع التحديات الجديدة، إعادة الهيكلة المالية، إعادة الهيكلة االجتماعية، إعادة تنظيم الشركة وتغيير منوال حوكمة الخطوط التونسية. إعادة هيكلة الشركات الفرعية.وبعد تقديم تقريري مجلس اإلدارة لسنة  2018إلى الجلسة العامة ،أحال السيد خالد الشلي
الكلمة إلى مراقبي الحسابات عن مكتبي  AMI Consultingو  ECC MAZARSالل ين قاما
بتالوة تقاريرهما (العام والخاص) بعنوان السنة المحاسبية  2018حول المراجعة القانونية
لحسابات الخطوط التونسية ومجمع الخطوط التونسية حي

أقرا السادة مراقبو الحسابات

بسالمة ونزاهة الحسابات مع تسجيل جملة من التحفظات.
وبعد النقاش وتبادل اآلراء واإلجابة على تساؤالت ومالحظات صغار المساهمين بخصوص
بعض المعطيات المالية وتحفظات مراقبي الحسابات واآلفاق المستقبلية للشركة قررت الجلسة
العامة العادية لشركة الخطوط التونسية ما يلي:
الجــلسة العامــة العــادية
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القرار األول:
الحظك الجلسة العامة العادية إنعقاد الجلسة بعد األجل القانوني المحدد بـ  30جوان 2019
وأكدت أن ه ا التأخير ال يؤلر على مصالح المساهمين.
تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع
القرار الثاني:
إن الجلسة العامة العادية ،بعد اطالعها على تقرير مجلس اإلدارة حول نشاط الشركة وعلى
التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات تصادق على القوائم المالية الفردية لشركة
الخطوط التونسية المختومة في  31ديسمبر  2018كما تم عرضها عليها ،مع دعوة مجلس
اإلدارة واإلدارة العامة لمواصلة العمل على رفع االحترازات الواردة بالتقرير العام لمراقبي
الحسابات وتحديد جدول زمني في الغرض.
تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع
القرار الثالث:
إن الجلسة العامة العادية ،بعد اطالعها على تقرير مجلس اإلدارة 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 باإلجماع
القرار الرابع:
اطلعك الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بخصوص العمليات
واالتفاقيات وفقا لما هو منصوص عليه بالفصول  200وما بعده والفصل  475من مجلة
الشركات التجارية .وعمال بمقتضيات ه ين الفصلين ،صادقك الجلسة العامة العادية على كل
العمليات واالتفاقيات المضمنة بتقرير مراقبي الحسابات.
تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع
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القرار الخامس:
قررت الجلسة العامة العادية وباقترا من مجلس اإلدارة تخصيص النتيجة الصافية للسنة
المحاسبية  2018على النحو التالي:
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية  2018بعد التعديالت المحاسبية
 +الخسائر المؤجلة

- 897 970 474,801

الرصيد

- 1 132 352 848,158

-234 382 373,357

تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع
القرار السادس:
تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس اإلدارة تبرئة تامة ونهائية وبدون أي احتراز
بخصوص تصرفهم خالل السنة المحاسبية .2018
تمت المصادقة على هذا القرار باألغلبية
القرار السابع:
تقرر الجلسة العامة العادية تجديد تسمية األعضاء اآلتي ذكرهم بصفة أعضاء بمجلس اإلدارة
وذلك لمدة لالث سنوات  2019و  2020و 2021تنتهي بانعقاد الجلسة العامة المخصصة
للمصادقة على القوائم المالية المختومة في  31ديسمبر .2021
-

السيد خالد الشلي :الرئيس المدير العام
السيد الحبيب الدريدي :ممثل عن رئاسة الحكومة
السيدة آمال البوغديري :ممثلة عن وزارة المالية
السيدة سنية الجالصي :ممثلة عن وزارة النقل
السيدة أسماء المكي :ممثلة عن وزارة النقل
السيد منتصر بن حميدة :ممثل عن ديوان الطيران المدني والمطارات
السيدة سنية الساحلي :ممثلة عن البنك المركزي التونسي
السيد نزار بن سليمان :ممثل عن الديوان الوطني التونسي للسياحة
السيد عماد التركي :ممثل عن الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
السيد كمال المدوري :ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية
السيدة نادية لوفافر :ممثلة عن شركة Air France
السيد منصور نصري :ممثل عن صغار المساهمين

تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع
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القرار الثامن:
من مجلس اإلدارة على تعيين المتصرفين اآلتي

تصادق الجلسة العامة العادية وباقترا
ذكرهم:
 السيدة ألفة الحامدي بصفتها متصرفة بمجلس إدارة الخطوط التونسية خلفا للسيد إلياسالمنكبي للفترة من تاريخ  4جانفي  2021إلى تاريخ  24فيفري .2021
 السيد خالد الشلي بصفته متصرفا ممثال عـن الدولة بمجلس إدارة الخطوط التونسية خلفاللسيدة ألفة الحامدي إبتداء من تاريخ  15مارس .2021
 السيد عماد التركي بصفته متصرفا ممثال عـن الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي خلفاللسيد الحبيب التومي إبتداء من تاريخ  17جوان .2020
 السيد كمال المدوري بصفته متصرفا ممثال عـن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطةاإلجتماعية خلفا للسيد عماد التركي إبتداء من تاريخ  17جوان .2020
 السيد بلقاسم الطايع بصفته متصرفا ممثال عن وزارة النقل خلفا للسيد ساسي الهماميإبتداء من تاريخ  17جوان  2020إلى تاريخ  28جوان .2021
 السيد نبيل بزيوش بصفته متصرفا ممثال عن الديوان الوطني التونسي للسياحة خلفا للسيدةآمال الحشاني إبتداء من تاريخ  17جوان  2020إلى تاريخ  9جويلية .2020
 السيد محمد المعز بلحسين بصفته متصرفا ممثال عن الديوان الوطني التونسي للسياحةخلفا للسيد نبيل بزيوش إبتداء من تاريخ  10جويلية  2020إلى تاريخ  2أكتوبر .2021
 السيدة سنية الجالصي بصفتها متصرفة ممثلة عن وزارة النقل خلفا للسيد بلقاسم الطايعإبتداء من تاريخ  29جوان .2021
 السيدة أسماء المكي بصفتها متصرفة ممثلة عن وزارة النقل خلفا للسيد الحبيب المكيإبتداء من تاريخ  29جوان .2021
 السيد محمد رجب بصفته متصرفا ممثال عن ديوان الطيران المدني والمطارات خلفا للسيدلطفي محيسن إبتداء من تاريخ  31أوت  2021إلى تاريخ  22نوفمبر .2021
 السيد منتصر بن حميدة بصفته متصرفا ممثال عن ديوان الطيران المدني والمطارات خلفاللسيد محمد رجب إبتداء من تاريخ  24مارس .2022
 السيد نزار سليمان بصفته متصرفا ممثال عن الديوان الوطني التونسي للسياحة خلفا للسيدمحمد المعز بلحسين إبتداء من تاريخ  24مارس .2022
وذلك للفترة النيابية المتبقية المنتهية مع الجلسة العامة الخاصة بالقوائم المالية لسنة .2018
تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع
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القرار التاسع:
طبقا للفصل  209من مجلة الشركات التجارية تم إعالم الجلسة العامة العادية بما يلي:
تسمية السيدة ألفة الحامدي في إطار مهامها عضوا ورئيسا لمجلس إدارة الشركات الفرعية
التالية:
-

الخطوط التونسية السريعة

-

الخطوط التونسية للخدمات األرضية

-

الخطوط التونسية الفنية

-

التونسية للتموين

تسمية السيد خالد الشلي في إطار مهامه عضوا ورئيسا لمجلس إدارة الشركة الفرعية الخطوط
التونسية السريعة
تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع

القرار العاشر:
نظرا لإلشكال ال ي شاب كراس الشروط الخاص بطلب العروض الحالي إلختيار مكتبي
مراقبي حسابات لشركة الخطوط التونسية ومجمع شركة الخطوط التونسية لسنوات 2019
و 2020و ،2021ونظرا لضرورة إعادة اإلعالن عن طلب عروض جديد في الغرض على
أساس كراس شروط محين ،فإن الجلسة العامة العادية تدعو مجلس اإلدارة للقيام باإلجراءات
القانونية لدعوة جلسة عامة عادية في أقرب اآلجال يتضمن جدول أعمالها نقطة وحيدة تتمثل
في تعيين مراقبي الحسابات.
تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع

الجــلسة العامــة العــادية
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القرار الحادي عشر:
حددت منحة الحضور ألعضاء مجلس اإلدارة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وتكون كاآلتي:
 األعضاء ممثلي الدولة :حدد المبلغ السنوي لمنحة الحضور للعضو الواحد بـ  5.000دينار. األعضاء ممثلي المنشآت العمومية :حدد المبلغ السنوي الخام لمنحة الحضور للعضوالواحد  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 باإلجماع
القرار الثاني عشر
بإقترا من مجلس اإلدارة قررت الجلسة العامة العادية ضبط مبلغ المنحة المسندة ألعضاء
اللجنة الدائمة للتدقيق ما قدره  500دينار بعنوان كل حضور فعلي في اجتماعات اللجنة ،على
أال يتجاوز المقدار السنوي الجملي الخام مبلغ  3.000دينار للعضو الواحد.
تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع
القرار الثالث عشر
طبقا ألحكام الفصل عدد  32من القانون األساسي لشركة الخطوط التونسية والفصل عدد 200
من مجلة الشركات التجارية وباقترا من مجلس اإلدارة تصادق الجلسة العامة العادية على
القروض البنكية لتمويل االستثمارات الخاصة بصيانة الطائرات والتسبقات القتناء الطائرات
التي بلغك قيمتها الجملية  161 589 627,698دينار
تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع

الجــلسة العامــة العــادية
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القرار الرابع عشر
تسند الجلسة العامة العادية تفويضها إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بجميع اإلجراءات
القانونية الخاصة باإلشهار والتسجيل وكل اإلجراءات التي جاء بها القانون.
تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع

وبعد أن تم التطرق إلى جميع النقاط المدرجة بجدول األعمال رفع السيد خالد الشلي الرئيس
المدير العام الجلسة في حدود الساعة الثانية بعد الزوال.

رئــيــس الـجـلــسـة

الـمـدقــقــــان

خالد الشلي

صابر بومعيزة

نعيم المؤدب

نـادرة شاليفة :مقـررة الجلسـة العا ّمــة العادية
الجــلسة العامــة العــادية
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مــحــضـــــر الجلســـــة الـعامـــة الخــارقــة للعــادة
المنـعـقــدة بتاريــــخ  6ماي 2022

عمال بمقتضيات الفصول عدد  275و( 276جديد) و 277من مجلة الشركات التجارية
والفصلين عدد  27و  36من القانون األساسي للشركة اجتمع السيدات والسـادة المساهمون في
رأس مـال شركة الخطوط التونسية -شركة خفية االسم ذات رأس مـال قيمته 106 199 280
دينار تونسي-في جلسة عا ّمة خارقة للعادة بناء على دعوة من مجلس اإلدارة بتاريخ  24مارس
 2022وطبقًا لإلعالن الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  45بتاريخ  15أفريل
 2022واإلعالن ا لصادر بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات عدد  73بتاريخ
 11أفريل  2022وذلك يوم الجمعة  6ماي  2022على الساعة الثانية عشر صباحا بالمقر
االجتماعي للشركة وبرئاسة السيد خالد الشلي الرئيس المدير العام لمجمع الخطوط التونسية
قصد التداول في جدول األعمال التالي:
 -تنقيح النظام األساسي في خصوص منوال حوكمة الخطوط التونسية

وبمقتضى تفويض صادر عن رئيسة الحكومة الحالة محل الدولة التونسية المساهمة في رأس
مال شركة الخطوط التونسية ممضى من قبل الكاتبة العامة للحكومة في  5ماي ( 2022نسخة
مصاحبة للمحضر) حضر السيد صابر بومعيزة بصفته مفوض خاص للدولة التونسية.
بـادرت الجلسة العا ّمة الخارقة للعادة بتكوين مكتبها كاآلتي:
يتكون مكتب الجلسة من السيدات والسادة:
 السيد خالد الشلي :رئيس المكتب
 السيد صابر بومعيزة :مفـوض خـاص للدولة التونسية :مدقق األسهم
 السيد نعيم المؤدب :ممـثل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية :مدقق األسهم
 السيـدة نادرة شـاليـفـة :مقررة الجلسة
بتاريخ  6ماي 2022
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افتتح السيّــد خالد الشلي الجلسة معلنا عن إكتمال النصاب بإعتبار أن المساهمين الذين سجلوا
حضورهم أصالة أو نيابة يملكون  %68.96من رأس مال الشركة وبهذا يكتمل النصـاب
القانوني المطلوب بعد أن جمعت أكثر من ثلث رأس المال االجتماعي .وبعد الترحيب بالحضور
السيدات و السادة المساهمين أو ممثليهم والسيد مراقب الدولة لدى شركة الخطوط التونسية محمد
السوسي ،اقترح السيد خالد الشلي انطالق مداوالت الجلسة العامة الخارقة للعادة.
وبعد المص ادقة على ورقة الحضور من طرف مكتب الجلسة ،تم الشروع في التداول في النقطة
الوحيدة الواردة في جدول األعمال والخاصة بتنقيح النظام األساسي.
وبعد النقاش وتبادل اآلراء قررت الجلسة العا ّمة الخارقة للعادة ما يلي:
القرار األول:
طبقا ألحكام القانون عدد  47لسنة  2019المؤرخ في  29ماي  2019والقوانين ذات الصلة
ولقرار وزير المالية المؤرخ في  15أوت  2019المتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على
الترتيب العام لبورصة األوراق المالية بتونس وعمال بقرارات جلستها بتاريخ  30سبتمبر
 2020وبإقتراح من مجلس اإلدارة ،تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة إدخال تعديالت على
القانون األساسي للشركة مع األخذ بعين اإلعتبار مقتضيات األمر الرئاسي عدد 2022-303
المؤرخ في  29مارس  2022والمتعلق بضبط مبادئ إختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين
ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين:

النص المقترح

النص األصلي
ّ
الفــــصل :1
سست بةين مةالكي األسةهم المحدثةة أسةفله والتةي يمكةن أن
تأ ّ
تحدث الحقا ،شةركة خفيّةة االسةم تخضةع للقةوانين الجةاري
بها العمل في هةذا القةانون األساسةي والمعتمةدة فةي القةانون
الراهن وخاصة النصوص المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

الجــلسة العامــة الخارقة للعادة

الفــــصل :1
سست بين مالكي األسهم المحدثة أسفله والتي يمكن
تأ ّ
أن تحدث الحقا ،شركة خفيّةة االسةم تخضةع للقةوانين
الجاري بها العمل وخاصة قانون الشركات التجاريةة
والقةةةوانين المتعلقةةةة بالمنشةةةيت العموميةةةة والقةةةوانين
المك ّملةةةة والمنقّحةةةة لهةةةا وإلةةةى احكةةةام هةةةذا القةةةانون
األساسي.
بتاريخ  6ماي 2022
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الفــــصل :4
المقةر االجتمةاعي بشةارع محمةد البةوعزيزي2035 ،
عيّن
ّ
تةةونس ـ قرطةةاج .ويمكةةن تحويلةةه إلةةى أي مكةةان آخةةر مةةن
نفةةس الواليةةة أو إلةةى واليةةة مجةةاورة ،بقةةرار مةةن مجلةةس
اإلدارة

الفــــصل :4
المقةةر االجتمةةاعي بشةةارع محمةةد البةةوعزيزي،
عةةيّن
ّ
 2035تونس ـ قرطاج.
ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر مةن نفةس الواليةة أو
إلى والية مجاورة ،بقرار من الجلسةة العامةة الخارقةة
للعادة.

الفــــصل :7
… و تبتةةةةدئ هةةةةذم المةةةةدّة مةةةةن التةةةةاريخ الةةةةذي يعلةةةةن فيةةةةه
للمساهمين بالرائةد الرسةمي للجمهوريةة التونسةية عةن حةق
األفضليّة الذي يملكونه وعن تاريخ افتتاح االكتتاب و ختمه
و قيمة األسهم عند إصدارها.
 ...تصادق الجلسة ،حسب الشروط المنصوص عليها
بالفصول  47و  48و  49من هذا القانون األساسي...
ّ
تبةةت فةةي صةةدق
 ...يةةتم اسةةتدعاء الجلسةةات العامةةة ،التةةي
التصريح باالكتتاب و عمليّة التحرير وفةي المصةادقة علةى
المسةةاهمات العينيةةة وفةةي االمتيةةازات الخاصةةة ،و تتةةداول
طبقا لمقتضيات الفصل  60الوارد فيما يلي.

الفــــصل :7
 ….و تبتةةدئ هةةذم الم ةدّة مةةن التةةاريخ الةةذي يعلةةن فيةةه
للمسةةةاهمين بالرائةةةةد الرسةةةمي للجمهوريةةةةة التونسةةةةية
والجريدة الرسمية للمركز الةوطني لسةجل المؤسسةات
عن حةق األفضةليّة الةذي يملكونةه وعةن تةاريخ افتتةاح
االكتتاب و ختمه و قيمة األسهم عند إصدارها.
 ...تصادق الجلسة ،حسب الشروط المنصوص عليها
بالفصول  50و  51و  52من هذا القانون األساسي
 ...يتم استدعاء الجلسات العامة ،التي ّ
تبةت فةي صةدق
التصريح باالكتتاب و عمليّة التحريةر وفةي المصةادقة
على المساهمات العينية وفةي االمتيةازات الخاصةة ،و
تتداول طبقا لمقتضيات الفصل  63الوارد فيما يلي.

الفصل :8
 ....يجةةب إشةةهار قةةرار التخفةةيض فةةي رأس مةةال الشةةركة
بالرائةةد الرسةةمي للجمهوريةةة التونسةةية وبجريةةدتين يةةوميتين
إحداهما باللغة العربية في أجل ثالثين يوما بداية من تاريخ
ذلك القرار.

الفصل 8
 ....يجب إشهار قرار التخفيض في رأس مال الشركة
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالجريدة
الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات في أجل ثالثين
يوما بداية من تاريخ ذلك القرار

الفــــصل :9
يتم إعالم مالكي األسهم بمطالب األموال بغرض التحرير
الكامل لألسهم أو في حالة الترفيع في رأس المال بإصدار
أسهم جديدة عينيّة سواء بواسطة رسالة مضمونة الوصول
مع اإلعالم بالبلوغ أو بواسطة إعالن ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية وذلك في أجل شهر على األقل قبل
الموعد المحدّد لك ّل عملية دفع.

الفــــصل :9
يةةتم إعةةالم مةةالكي األسةةهم بمطالةةب األمةةوال بغةةرض
التحرير الكامل لألسهم أو فةي حالةة الترفيةع فةي رأس
المةةةال بإصةةةدار أسةةةهم جديةةةدة عينيّةةةة سةةةواء بواسةةةطة
مكتوب مضمون الوصول مع االعالم بالبلوغ أو بأيّةة
وسةةيلة أخةةرى تتةةر أثةةرا كتابيةةا أو لهةةا حجيةةة الوثيقةةة
الكتابيةةةة أو بواسةةةطة إعةةةالن ينشةةةر بالرائةةةد الرسةةةمي
للجمهوريةةةةة التونسةةةةية وبالجريةةةةدة الرسةةةةمية للسةةةةجل
الةةوطني للمؤسسةةات وذلةةك فةةي أجةةل شةةهر علةةى األقةةل
قبل الموعد المحدّد لك ّل عملية دفع.

الجــلسة العامــة الخارقة للعادة

بتاريخ  6ماي 2022

3/19

الفــــصل :10
إضافة إلى ذلك يمكن لل ّ
شركة القيام دون إذن قضائي،
ببيع األسهم بالبورصة وذلك بعد مضي شهر دون ردّ
من تاريخ توجيه مكتوب مضمون الوصول مع
ي وسيلة أخرى تتر أثرا كتابيا
االعالم بالبلوغ أو بأ ّ
أو لها حجة الوثيقة المكتوبة إلى المساهم تنبه عليه
بمقتضام على وجوب دفع المبالغ المستحقة من
طرفه ،أصال وفائضا

الفــــصل :10
إضافة إلى ذلك يمكن لل ّ
شركة القيام دون إذن قضةائي ،ببيةع
األسهم بالبورصة وذلك بعد مضي شهر دون ردّ من تاريخ
توجيه رسةالة مضةمونة الوصةول مةع اإلعةالم بةالبلوغ إلةى
المسةةاهم تنبةةه عليةةه بمقتضةةاها علةةى وجةةوب دفةةع المبةةالغ
المستحقة من طرفه ،أصال وفائضا.

الفصل :20
تخضع الشركة لنظام تسيير يعتمد على الفصل بين
مهام رئيس مجلس اإلدارة ومهام المدير العام
للشركة.
ويدير الشركة مجلس إدارة يتركب من اثنا عشر 12
عضوا من بينهم عضوين اثنين  2مستقلين وعضوا
ممثال لصغار المساهمين.
ال يجوز تعيين المتصرفين الممثلين للدولة والمساهمين
العموميين والمتصرفين المستقلين لدى أكثر من ثالث
منشيت أو مؤسسات عمومية.
وتخضع تسمية أعضاء مجلس اإلدارة أو تجديدها أو
إنهائها إلى اإلشهار بالجريدة الرسمية للمركز الوطني
الرسمي للجمهورية
سجل التجاري وبالرائد
لل ّ
ّ
التونسية.
الفــــصل :20
يةةدير ال ّ
شةةركة مجلةةس إدارة متكة ّةون مةةن  12عضةةوا .سةةبعة
منهم يمثلون الدولة و يتم انتخاب الخمسة المتبقةين مةن قبةل
الجلسة العا ّمة العاديّة.
المتصرفين الممثلين للمساهمين العموميّين طبقا
تت ّم تسميّة
ّ
للقوانين الجاري بها العمل.

الجــلسة العامــة الخارقة للعادة

متكون من
الفصل  : 21يدير الشركة مجلس ادارة
ّ
 12عضوا :
* 5أعضاء يمثّلون الدولة
متصرفين ممثلين للمساهمين العموميين
* 4أعضاء
ّ
يت ّم اختيارهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
* 2أعضاء مستقلين يت ّم اختيارهم عن طريق التناظر
طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
* 1عضو ممثل عن صغار المساهمين يت ّم انتخابه
طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وال يمكن للجلسة العامة العادية عزل العضوين
المستقلين ّاال لسبب جدّي يتعلّق بمخالفتهما
المقتضيات القانونية أو العقد التأسيسي أو الرتكابهما
تصرف أو لفقدانهما االستقاللية.
أخطاء
ّ
بتاريخ  6ماي 2022
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ال يمكن للعضوين المستقلين ان يكونا مساهمين في
الشركة.
ويعدّ عضوا مستقال ك ّل عضو ال تربطه بالشركة أو
بمسيّريها أو بالمساهمين أيّة عالقة مباشرة أو غير
تمس من استقاللية قرارم أو أن
مباشرة من شأنها ان
ّ
تجعله في حالة تضارب مصالح فعلية او محتملة.
وال يمكةةةةن لألعةةةةوان العمةةةةوميين المباشةةةةرين بهيةةةةيت
الرقابةةةة وهياكةةةل التفقّةةةد الوزاريةةةة االداريةةةة والفنيةةةة
والهيةةةةيت التعدليةةةةة التر ّ
شةةةةح لعضةةةةوية مجلةةةةس ادارة
الشركة
الفــــصل :22
المتصرفين تدوم ثالث سنوات قابلـــــــــة
إن مدّة مهام
ّ
مرتين على أقصى حدّ
للتجديد ّ

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

الفــــصل :23
في صورة شغور مقعد بمجلس اإلدارة بسبب وفاة أو عجز
أو اسةةتقالة أو فقةةدان األهليةةة ،يمكةةن لمجلةةس اإلدارة بةةين
جلستين عامتين أن يتولى القيام بتعيينات وقتية.
ويخضةةع التعيةةين المجةةرى مةةن قبةةل المجلةةس وفةةق الفقةةرة
األولةةى مةةن هةةذا الفصةةل لمصةةادقة الجلسةةة العامةةة العاديةةة
المواليةةة .وإذا تعةةذرت المصةةادقة فةةإن المةةداوالت المتخةةذة
واألعمةال المجةةراة مةن قبةةل المجلةةس تكةون نافةةذة المفعةةول.
وعنةدما يصةبح عةدد أعضةاء مجلةس اإلدارة أقةل مةن الحةد
األدنى القانوني ،يجب على بقية أعضةاء مجلةس اإلدارة أن
يدعوا الجلسة العامة العادية لالنعقاد فورا قصد سةد الةنق
الحاصل في عدد أعضائه.

الفــــصل :24
في صورة شغور مقعد بمجلس اإلدارة بسبب وفاة أو
عجز أو استقالة أو فقدان األهلية ،يمكن لمجلس
اإلدارة بين جلستين عامتين أن يتولى القيام بتعيينات
وقتية.

ال يبقةى المتصةرف الةةذي تمةت تسةةميته تعويضةا لمتصةةرف
الجــلسة العامــة الخارقة للعادة

ويخضع التعيين المجرى من قبل المجلس وفق الفقرة
األولى من هذا الفصل لمصادقة الجلسة العامة العادية
الموالية .وإذا تعذرت المصادقة فإن المداوالت
المتخذة واألعمال المجراة من قبل المجلس تكون
نافذة المفعول.
وعندما يصبح عدد أعضاء مجلس اإلدارة أقل من
الحد األدنى القانوني ،يجب على بقية أعضاء مجلس
اإلدارة أن يدعوا الجلسة العامة العادية لالنعقاد فورا
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آخةةر ،مباشةةرا لمهامةةه إال طيلةةة الفتةةرة المتبقيةةة مةةن توكيةةل
سلفه.

قصد سد النق الحاصل في عدد أعضائه.
ال يبقةةةةى المتصةةةةرف الةةةةذي تمةةةةت تسةةةةميته تعويضةةةةا
لمتصةةةرف آخةةةةر ،مباشةةةرا لمهامةةةةه إال طيلةةةة الفتةةةةرة
المتبقية من توكيل سلفه.
وإذا أهمةةل مجلةةس اإلدارة إجةةراء التعيينةةات المسةةموح
بها أو إذا لم تقع دعةوة الجلسةة العامةة لالنعقةاد ،يمكةن
لكةةة ّل مسةةةاهم أو لمراقةةةب الحسةةةابات أن يطلةةةب مةةةن
القاضي االستعجالي تعيين وكيل يكلّف بدعوة الجلسةة
العامة لالنعقاد للقيةام بةإجراءات التعيةين المسةموح بةه
أو المصادقة على التعيين المنصوص عليه.

وإذا أهمل مجلس اإلدارة إجراء التعيينات المسةموح بهةا أو
إذا لم تقع دعوة الجلسة العامةة لالنعقةاد ،يمكةن لكة ّل مسةاهم
أو لمراقةةب الحسةةابات أن يطلةةب م ةن القاضةةي االسةةتعجالي
تعيةةين وكيةةل يكلّةةف بةةدعوة الجلسةةة العامةةة لالنعقةةاد للقيةةام
بإجراءات التعيةين المسةموح بةه أو المصةادقة علةى التعيةين
المنصوص عليه.
يمارس أعضاء مجلس اإلدارة وظيفتهم ويعتنون بها عنايةة
سسة المتبصر والوكيل النزيه.
صاحب المؤ ّ
مةةع مراعةةاة التشةةريع الجةةاري بةةه العمةةل ،تحمةةل علةةى
يتعيّن على أعضاء مجلس اإلدارة الحفةاظ علةى المعلومةات
المتصرف على وجه الخصوص االلتزامات التالية:
ّ
ذات الطابع السري حتى بعد توقفهم عن ممارسة مهامهم.
ويتعةةين علةةى كةةل شةةخ آخةةر حضةةر مةةداوالت مجلةةس  حضةةةةور ومواكبةةةةة أعمةةةةال مجلةةةةس االدارة واللجةةةةان
المنبثقة عنه
اإلدارة ،االلتةةزام بكتمةةةان المعلومةةةات ذات الطةةةابع السةةةري
 االلتزام ببذل العناية الالزمة للقيام بالمهام الموكولة له
والتي بلغت إلى علمه بتلك المناسبة.
في جميع المسائل المعروضة عليه
 المساهمة في ضبط االستراتيجية واالهةداف الرئيسةية
للشركة ومتابعة تنفيذها
التصةةةةرف للسياسةةةةة
 التحقةةةةق مةةةةن مطابقةةةةة أعمةةةةال
ّ
المضبوطة من قبل المجلس
 التأ ّكةةد مةةن تطبيةةق األنظمةةة الرقابيةةة ودراسةةة ومتابعةةة
تقارير الرقابة والتدقيق الداخلية والخارجية
 ابداء الرأي في االستراتيجية المتعلقة بتحديد المخاطر
وقياسها ومراقبتها وتقييم قدرة الشركة على اسةتيعابها
والتح ّكم فيها.
 المساهمة في اتّخاذ القرارات المتعلقة بعقود الصفقات
واللزمةةات والشةةراكة بةةين القطةةاعين العةةام والخةةاص
وابداء الرأي بخصوصها
 المسةةةاهمة فةةةي اتّخةةةاذ القةةةرارات المتعلقةةةة بسياسةةةات
التحكةيم والشةروط التحكيميةة وكةذلك اتفاقيةات الصةلح
لفةض النزاعةات وذلةك طبقةا للتشةريع الجةاري
الهادفة
ّ
به العمل
 متابعة القرارات التي يتّخذها مجلس االدارة أو مجلس
المراقبة والتحقق من تنفيذها
 دراسةةة مشةةاريع الميزانيةةات والقةةوائم الماليةةة واعةةداد
تقرير في شانها ومتابعتها
 اعةةداد تقةةارير سةةنوية وتقةةارير علةةى إثةةر كةة ّل جلسةةة
الجــلسة العامــة الخارقة للعادة
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يعقدها مجلس االدارة يضبط مضمونها وفقةا ألنمةوذج
تعدّم اللجنة المنصوص عليها سابقا
 مراقبةةةةة أداء االدارة العامةةةةة ومةةةةدى تحقيةةةةق اهةةةةداف
الشركة
 المساهمة في تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة
ومراقبة التزام االدارة العامة بها
ةةرفون ممثلةةةو المسةةةاهمين العمةةةوميين
يخضةةةع المتصة ّ
ّ
والمتصرفون المستقلون أثناء مباشةرتهم لمهةامهم الةى
ّ
األحكام التشريعية والترتيبية المتعلقةة بمكافحةة الفسةاد
وتضارب المصالح
يجب علةى المتصةرفين ممثلةي المسةاهمين العمةوميين
السةر المهنةي
والمتصرفين المسةتقلين المحافظةة علةى
ّ
ّ
االطالع عليه مةن معلومةات
وعدم استغالل ما أمكنهم
لغير األغةراض التةي تقتضةيها المهةام الموكولةة إلةيهم
حتّةةى بعةةد زوال صةةفتهم باسةةتثناء الحةةاالت المةةر ّخ
فيهةةةةا بمقتضةةةةى القةةةةانون وتحةةةةت طائلةةةةة العقوبةةةةات
المنصوص عليها بالفصل  254من المجلة الجزائية.
ويتعين على كل شخ آخر حضر مداوالت مجلةس
اإلدارة ،االلتةةةةزام بكتمةةةةان المعلومةةةةات ذات الطةةةةابع
السري والتي بلغت إلى علمه بتلك المناسبة.
الفــــصل :24
ينتخب مجلةس اإلدارة مةن ضةمن أعضةائه الممثلةين للدولةة
رئيسةةةا ،لةةةه صةةةفة الةةةرئيس المةةةدير العةةةام ونائبةةةا أو نةةةائبين
للرئيس يكون بإمكةانهم رئاسةة المجلةس فةي صةورة العجةز
الوقتي للرئيس أو في صورة وفاته .يجب أن يكون الرئيس
شخصا طبيعيا.
وفةةي صةةورة عجةةز رئةةيس المجلةةس ،يجةةب علةةى المجلةةس
إعةةةالم وزارة اإلشةةةراف حتةةةى تتخةةةذ التةةةدابير الضةةةرورية
لتعيين رئيس آخر للمجلس.
يمنح التفةويض لمةدة تحةدّد بةثالث أشةهر قابلةة للتجديةد مةرة
ةتمر إلةةى
واحةةدة .وفةةي حالةةة الوفةةاة فةةان ذلةةك التفةةويض يسة ّ
تاريخ انتخاب الرئيس الجديد.
يجب على الرئيس المدير العام لشركة خفيّة االسم أن
ومتصرف ورئيسا
يشعر مجلس اإلدارة بتسميته كوكيــــل
ّ
مديرا عاما ومديرا عاما أو عضوا لهيئة اإلدارة الجماعية
أو عضوا لمجلس مراقبة تابع لشركة أخرى وذلك في أجل
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الفصل  :25ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه
الممثلين للدولة رئيسا له صفة رئيس مجلس اإلدارة
لمدة ال تتجاوز مدة عضويته بالمجلس .ويجب أن
يكون رئيس مجلس اإلدارة شخصا طبيعيا مساهما
في الشركة.
مرة أو عدّة مرات كما
ويمكن إعادة انتخاب الرئيس ّ
ي وقت.
يمكن لمجلس اإلدارة عزله في أ ّ
يفوض مجلس اإلدارة ،في صورة العجز الوقتي
ّ
لرئيسه أو في صورة وفاته ،ألحد أعضائه مه ّمة
الرئاسة .ويمنح هذا التفويض لمدّة محدّدة بثالثة أشهر
مرة واحدة.
قابلة للتجديد ّ
ويستمر التفويض في حالة الوفاة إلى تاريخ انتخاب
ّ
رئيس جديد.
يجةةب علةةى رئةةيس المجلةةس أن يشةةعر مجلةةس اإلدارة
بتسةةميته كوكيةةل أو متصة ّةرف أو رئةةيس مةةدير عةةام أو
مدير عام أو عضةو لهيئةة اإلدارة الجماعيةة أو عضةو
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لمجلس مراقبة تابع لشركة أخرى وذلك في أجل شهر
بداية مةن تةاريخ شةروعه فةي ممارسةة مهامةه ويتعةيّن
علةةةى مجلةةةس اإلدارة إعةةةالم الجلسةةةة العامةةةة العاديةةةة
للمساهمين بذلك في ّأول اجتماع لها.

شهر بداية من تاريخ شروعه في ممارسة مهامه ويتعين
على مجلس اإلدارة إعالم الجلسة العامة العادية للمساهمين
بذلك في أول اجتماع لها.
متصرف ال ّ
شركة خفية االسم وفي أجل شهر
يجب على
ّ
بداية من تاريخ مباشرته لمهامه ،إعالم الممثل القانوني
للشركة بتعينه كوكيل أو كمتصرف أو كرئيس مدير عام
أو كمدير عام أو كعضو للهيئة اإلدارة الجماعية أو كعضو
بمجلس مراقبة شركة أخرى .يجب على الممثل القانوني
للشركة إعالم الوكالء بالجلسة العا ّمة العاديّة في ّأول
اجتماع لها.

الفصل ........................................ :28
الفصل............... : 27:
ويتمتع بالخصوص بالسلطات التالية المبينة على
ويتمتع بالخصوص بالسلطات التالية المبينة على وجه
وجه الذكر ال الحصر:
الذكر ال الحصر:
 يعين ويعزل الرئيس ووكالء الرئيس ويحدّد مدّة  يعيّن ويعزل رئيس المجلس والمدير العام للشركة
مهامهم.
 يعين شخ طبيعي من خارج المجلس لتولي منصب
............................... 
المدير العام لمدة محددة
..........................
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الفصل  29مكرر
عالوة على الصالحيات المنصوص عليها بالتشريع
والتراتيب الجاري بها العمل ،يتولّى رئيس مجلس
االدارة المهام التالية:
يقترح جدول اعمال المجلس ويستدعيه لالجتماع
ويرأس جلساته.
يساهم في متابعة تنفيذ االختيارات التي حدّدها
المجلس.
يسهر على ضمان حسن سير جلسات مجلس االدارة.
يتولى الدعوة إلى الجلسة العامة للمساهمين
في صورة وجود مانع يمكن لرئيس المجلس أن
يفوض مشموالته ألحد أعضاء مجلس اإلدارة ويقع
هذا التفويض لمدة محدودة قابلة للتجديد وإذا استحال
هذا التفويض يمكن لمجلس اإلدارة أن يقوم بذلك آليا.
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الفصل  : 31يباشةر رئةيس مجلةس اإلدارة تحةت مسةؤوليته
اإلدارة العامة لل ّ
شةركة ويتعةيّن وجوبةا علةى مجلةس اإلدارة
يفوض له لهذا الغرض جميع السلطات الضرورية.
أن ّ
يتمتّع الرئيس المةدير العةام بسةلطات موسةعة للتصةرف فةي
كةةة ّل الحةةةاالت باسةةةم ال ّ
شةةةركة ،عةةةدا السةةةلطات التةةةي منحهةةةا
القةةانون صةةراحة للجلسةةات العامةةة للمسةةاهمين ولمجلةةس
اإلدارة ورئيس المجلس.
ّ
يمثل الرئيس المدير العام الشركة في عالقاتها مع الغير.
فةةي حالةةة شةةغور وظيفةةي فةةي هيكةةل المؤسسةةة وفةةي قةةانون
اإلطارات يمكن للرئيس المدير العام أن يقترح على مجلس
اإلدارة وكةةةيال أو عةةةدة وكةةةالء يةةةتم اختيةةةارهم مةةةن ضةةةمن
المةةةوظفين العةةةاملين بالشةةةركة أو مةةةن خارجهةةةا لمسةةةاعدته
بصفة مديرين عامين مساعدين أو كاتب عام.
يةةةتم تعيةةةين الكاتةةةب العةةةام والمةةةديرين العةةةامين المسةةةاعدين
باقتراح من الرئيس المدير العام وفقةا للقةوانين الجةاري بهةا
العمل.
يضةةبط أجةةر الةةرئيس المةةدير العةةام طبقةةا للتراتيةةب المتعلقةةة
سسات العمومية.
بنظام أجور رؤساء المؤ ّ
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الفــــصل ( :33جديد)
يصادق مجلس اإلدارة على تعيين شخ طبيعي من
خارج أعضائه كمدير عام لمدة محددة الصالحيات
الالزمة لتحقيق الغرض .كما يصادق على إنهاء
ي وقت .ويحضر المدير العام جلسات
مهامه في أ ّ
مجلس اإلدارة دون أن يكون له الحق في التصويت.
ويمكن لمجلس اإلدارة أن يعين بطلب من المدير العام
مديرا عاما مساعدا له أو أكثر .كما يمكن لمجلس
اإلدارة أن يقوم في أي وقت كان بتعويض أو عزل
المدير العام أو المديرين العامين المساعدين .ويجوز
يفوض جزءا من
للمدير العام إذا حصل له مانع أن ّ
صالحياته إلى المدير العام المساعد على أن هذا
التفويض القابل للتجديد يمنح دائما لمدة محدودة .وإذا
كان المدير العام في حالة ال يستطيع معها إسناد هذا
التفويض فلمجلس اإلدارة إسنادم من تلقاء نفسه .وفي
صورة عدم وجود مدير عام مساعد فإن مجلس
الذي يسند إليه
اإلدارة يتولى تعيين الشخ
التفويض .
ويضبط أجر المدير العةام طبقةا للتراتيةب الجةاري بهةا
العمل
الفــــصل :34
مع مراعاة السلطات التي يخولها العقد التأسيسي
والتشريع والتراتيب الجاري بها صراحة للجلسات
العامة للمساهمين ولمجلس اإلدارة ولرئيسه ،يتولى
المدير العام تحت مسؤوليته اإلدارة العامة للشركة.
وعلى مجلس
اإلدارة أن يفوض له الصالحيات الالزمة لهذا
الغرض.
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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
على ذلك في
تبرم مع الشركة أو أن يطلبوا التنصي
محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة.

 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
التنصي على ذلك في محاضر اجتماعات مجلس
اإلدارة.

و المصادقة

والمصادقة

 - IIفي العمليات الخاضعة للترخي
والتدقيق
 /1يجب أن يخضع كل اتفاق يبرم مباشرة أو
متداخل بين الشركة من جهة و
بواسطة شخ
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 االشخاص 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 الترخي المسبق من
يحررم
خاص
مجلس اإلدارة على ضوء تقرير
ّ
ّ
مراقبو الحسابات يبيّنون فيه اآلثار المالية
واالقتصادية للعمليات المعروضة على الشركة .

وتنطبةةةةق أحكةةةةام الفقةةةةرة الفرعيةةةةة المتقدمةةةةة علةةةةى
االتفاقات التةي تكةون لألشةخاص المةذكورين مصةلحة غيةر
مباشرة فيها.
كما تخضةع للتةرخي المسةبق االتفاقةات التةي تبةرم
بين الشركة وشركة أخرى إذا كان الرئيس المةدير العةام أو
عضةةو مجلةةس اإلدارة المفةةوض أو أحةةد المةةديرين العةةامين
المسةةةاعدين أو أحةةةد أعضةةةاء مجلةةةس اإلدارة فةةةي الشةةةركة
شريكا ملزما بديون تلةك الشةركة بوجةه التضةامن أو وكةيال
أو مديرا عاما أو عضو مجلس إدارة أو بصفة عامة مسيرا
لها.

وتنطبق أحكام الفقرة الفرعية المتقدمة على
االتفاقات التي تكون لألشخاص المذكورين مصلحة
غير مباشرة فيها.
كما تخضع للترخي المسبق االتفاقات التي تبرم
بين الشركة وشركة أخرى إذا كان رئيس مجلس
االدارة أو المدير العام أو عضو مجلس اإلدارة
المفوض أو أحد المديرين العامين المساعدين أو أحد
أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة شريكا ملزما
بديون تلك لشركة بوجه التضامن أو وكيال أو مديرا
عاما أو عضو مجلس إدارة أو بصفة عامة مسيرا
لها.

 - IIفي العمليات الخاضعة للترخي
والتدقيق

 /1يجةةةب أن يخضةةةع كةةةل اتفةةةاق يبةةةرم مباشةةةرة أو
بواسةةطة شةةخ متةةداخل بةةين الشةةركة مةةن جهةةة ورئةةيس
مجلةةس إدارتهةةا أو عضةةو مجلةةس إدارتهةةا المفةةوض أو أحةةد
مديريها العامين المساعدين أو أحد أعضةاء مجلةس إدارتهةا
أو أحد المساهمين فيهةا مةن االشةخاص الطبيعيةين المةالكين
بصفة مباشةرة أو غيةر مباشةرة لحقةوق تصةويت تفةوق 10
بالمائة أو الشركة التي تكون لها الرقابة عليها حسب أحكام
الفصل  461مةن مجلةة الشةركات التجاريةة إلةى التةرخي
المسبق من مجلس اإلدارة .

الجــلسة العامــة الخارقة للعادة
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وليس لمن ذكر أن يشار
الترخي المطلوب.

وليس لمن ذكر أن يشةار فةي التصةويت علةى التةرخي
المطلوب.

 /2تخضع إلى الترخي المسبق من مجلةس اإلدارة
ومصةةةةادقة الجلسةةةةة العامةةةةة وتةةةةدقيق مراقبةةةةي الحسةةةةابات
العمليات التالية:
 إحالة األصول التجارية أو أحةد العناصةر المكونةة لهةا
وكراؤهةةا للغيةةر مةةا لةةم يكةةن النشةةاط الرئيسةةي التةةي تمارسةةه
الشركة متمثال في القيام بالعمليات المذكورة.
 االقتراض الهام الذي يعقد لفائدة الشةركة والةذي يفةوق
مبلغ قدرم  5 000 000دينار (خمسة مليون دينار).
 بيع العقارات
 ضمان ديون الغير.

في التصويت على

المسبق من مجلس
 /2تخضع إلى الترخي
اإلدارة ومصادقة الجلسة العامة وتدقيق مراقبي
الحسابات العمليات التالية:
 إحالة األصول التجارية أو أحد العناصر المكونة
لها وكراؤها للغير ما لم يكن النشاط الرئيسي التي
تمارسه الشركة متمثال في القيام بالعمليات المذكورة.
 االقتراض الهام الذي يعقد لفائدة الشركة والذي
يفوق مبلغ قدرم
 5 000 000 دينار (خمسة ماليين دينار).
 بيع العقارات
 ضمان ديون الغير.
 احالة خمسين بالمائة أو أكثر من القيمة المحاسبية
الخام لألصول الثابتة للشركة
على ضوء
وينظر مجلس االدارة في الترخي
يحررم مراقبو الحسابات يبينون فيه
تقرير خاص
ّ
اآلثار المالية واالقتصادية للعمليات المعروضة على
الشركة.

 /3على كل واحد من االشخاص المةذكورين بةالفقرة
 1المتقدمةة أن يعلةةم الةرئيس المةةدير العةام أو عضةةو مجلةةس
اإلدارة المفةةوض بكةةل اتفاقيةةة تخضةةع ألحكةةام نفةةس الفقةةرة
بمجرد بلوغ العلم إليه بها.
ويعلةةةةم الةةةةرئيس المةةةةدير العةةةةام أو عضةةةةو مجلةةةةس اإلدارة
المفوض مراقبي الحسابات بكةل اتفاقيةة تةم التةرخي فيهةا
ويعرضها على الجلسة العامة للمصادقة عليها.
ويحةةرر مراقبةةو الحسةةابات تقريةةرا خاصةةا يتعلةةق بتلةةك
العمليات وتنظر الجلسة العامة في المصادقة في ضوئه.

 /3على كل واحد من االشخاص المذكورين بالفقرة
 1المتقدمة أن يعلم رئيس مجلس االدارة أو المدير
العام أو عضو مجلس اإلدارة المفوض بكل اتفاقية
تخضع ألحكام نفس الفقرة بمجرد بلوغ العلم إليه بها.
ويعلم رئيس المجلس أو المدير العام أو عضو مجلس
اإلدارة المفوض مراقبي الحسابات بكل اتفاقية تم
فيها ويعرضها على الجلسة العامة
الترخي
للمصادقة عليها.
ويحرر مراقبو الحسابات تقريرا خاصا يتعلق بتلك
العمليات وتنظر الجلسة العامة في المصادقة في
ضوئه.

الجــلسة العامــة الخارقة للعادة
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وليس للمعني باألمر الةذي اشةتر فةي العمليةة أو كانةت لةه
مصةةلحة غيةةر مباشةةرة فيهةةا أن يشةةار فةةي التصةةويت وال
تحتسب أسهمه في حساب النصاب واألغلبية.

وليس للمعني باألمر الذي اشتر في العملية أو كانت
له مصلحة غير مباشرة فيها أن يشار في التصويت
وال تحتسب أسهمه في حساب النصاب واألغلبية.

 /4تنتج االتفاقات التي تصادق عليهةا الجلسةة العامةة
وتلك التي ترفض المصادقة عليها آثارها تجام الغيةر إال إذا
قضي ببطالنها من أجل التغرير.

 /4تنتج االتفاقات التي تصادق عليها الجلسة
العامة وتلك التي ترفض المصادقة عليها آثارها تجام
الغير إال إذا قضي ببطالنها من أجل التغرير.

وتحمل مسؤولية الضرر الالحق بالشركة بسبب هذم
االتفاقةةات علةةى المعنةةي بةةاألمر إذا لةةم يةةرخ فيهةةا مجلةةس
اإلدارة ولم تصادق عليها الجلسة العامة.

وتحمل مسؤولية الضرر الالحق بالشركة بسبب
هذم االتفاقات على المعني باألمر إذا لم يرخ فيها
مجلس اإلدارة ولم تصادق عليها الجلسة العامة.

وبالنسبة إلى العمليات التي رخ فيها مجلس اإلدارة ولم
تصادق عليها الجلسة العامة تحمل المسؤولية علةى المعنةي
بةةاألمر وعلةةى أعضةةاء مجلةةس اإلدارة مةةا لةةم يثبتةةوا عةةدم
مسؤوليتهم.

وبالنسبة إلى العمليات التي رخ فيها مجلس
اإلدارة ولم تصادق عليها الجلسة العامة تحمل
المسؤولية على المعني باألمر وعلى أعضاء مجلس
اإلدارة ما لم يثبتوا عدم مسؤوليتهم.

 /5تخضةةع االلتزامةةات والتعهةةدات المتخةةذة مةةن قبةةل
الشةةركة نفسةةها أو مةةن قبةةل شةةركة خاضةةعة لرقابتهةةا علةةى
معنةةى أحكةةام الفصةةل  461مةةن مجلةةة الشةةركات التجاري ةة،
لفائةةةةدة الةةةةرئيس المةةةةدير العةةةةام أو عضةةةةو مجلةةةةس اإلدارة
المفوض أو المديرين العامين المساعدين أو أعضاء مجلس
اإلدارة والمتعلقةةةةةة بأحةةةةةد عناصةةةةةر تةةةةةأجيرهم أو مةةةةةنح أو
امتيازات ممنوحة أو مستحقة لهم أو قةد يسةتحقونها بعنةوان
إنهاء مهامهم أو تعديلها أو بعد إنهاء مهامهم أو تعديلها إلى
أحكةةةام الفقةةةرتين  1و  3أعةةةالم .وعةةةالوة علةةةى مسةةةؤولية
المعني باألمر أو مجلس اإلدارة عند االقتضاء يمكن الحكةم
بةةةبطالن االتفاقةةةات المبرمةةةة خالفةةةا لألحكةةةام المتقدمةةةة إذا
أضرت بالشركة.

 /5تخضع االلتزامات 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 اإلدارة المفوض أو المديرين العامين
المساعدين أو أعضاء مجلس اإلدارة 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  3أعالم .وعالوة على مسؤولية المعني
باألمر أو مجلس اإلدارة عند االقتضاء يمكن الحكم
ببطالن االتفاقات المبرمة خالفا لألحكام المتقدمة إذا
أضرت بالشركة.

 - IIIفي العمليات الممنوعة

 - IIIفي العمليات الممنوعة
باستثناء األشخاص المعنةويين األعضةاء فةي مجلةس
اإلدارة يحجةةر علةةى الةةرئيس المةةدير العةةام وعضةةو مجلةةس
اإلدارة المفةةوض والمةةديرين العةةامين المسةةاعدين وأعضةةاء
الجــلسة العامــة الخارقة للعادة

باستثناء األشخاص المعنويين األعضاء في
مجلس اإلدارة يحجر على رئيس المجلس أو المدير
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مجلةةةس اإلدارة وعلةةةى قةةةرين كةةةل واحةةةد مةةةنهم وأصةةةوله
وفروعةةه وكةةل شةةخ متةةداخل لحسةةاب أحةةدهم أن يعقةةدوا
بأي وجةه مةن الوجةوم قروضةا مةن الشةركة أو أن يحصةلوا
منها على تسبقات أو فتح حسةاب جةار لهةم علةى المكشةوف
أو غيرم أو دعم كما يحجر عليهم أن يجعلوا منها ضامنا أو
كفيال في التعهدات التي يلتزمون بها للغير ،وإال كةان العقةد
باطال.

العامين المساعدين وأعضاء مجلس اإلدارة وعلى
قرين كل واحد منهم وأصوله وفروعه وكل شخ
متداخل لحساب أحدهم أن يعقدوا بأي وجه من
الوجوم قروضا من الشركة أو أن يحصلوا منها على
تسبقات أو فتح حساب جار لهم على المكشوف أو
غيرم أو دعم كما يحجر عليهم أن يجعلوا منها ضامنا
أو كفيال في التعهدات التي يلتزمون بها للغير ،وإال
كان العقد باطال.

وينطبةةق التحجيةةر المنصةةوص عليةةه بةةالفقرة المتقدمةةة علةةى
الممثلةةةين الةةةدائمين لألشخـةةةـاص المعنةةةويين األعضةةةاء فةةةي
مجلس اإلدارة.
وال يجةةوز ألي مسةةاهم أو قرينةةه أو أصةةوله أو فروعةةه أو
كل شخ متةداخل لحسةاب أحةدهم أن يعقةد بةأي وجةه مةن
الوجةةةوم قروضةةةا مةةةن الشةةةركة أو أن يحصةةةل منهةةةا علةةةى
تسبقات أو فتح حساب جار لةه علةى المكشةوف أو غيةرم أو
دعةةم السةةتعماله فةةي االكتتةةاب فةةي أسةةهم الشةةركة ،وإال كةةان
العقد باطال.

وينطبق التحجير المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة
على الممثلين الدائمين لألشخــاص المعنويين
األعضاء في مجلس اإلدارة.
وال يجوز ألي مساهم أو قرينه أو أصوله أو فروعه
أو كل شخ متداخل لحساب أحدهم أن يعقد بأي
وجه من الوجوم قروضا من الشركة أو أن يحصل
منها على تسبقات أو فتح حساب جار له على
المكشوف أو غيرم أو دعم الستعماله في االكتتاب
في أسهم الشركة ،وإال كان العقد باطال.

 – IVفي العمليات الحرة

 – IVفي العمليات الحرة

ال تنطبةةةق أحكةةةام الفقةةةرة  IIأعةةةالم علةةةى االتفاقةةةات
المتعلقةةة بعمليةةات جاريةةة ومبرمةةة بشةةروط عاديةةة .غيةةر أن
هةةذم االتفاقةةات يجةةب أن تكةةون موضةةوع إعةةالم مةةن قبةةل
المعني باألمر إلى رئيس مجلس اإلدارة أو عضو مجلس
اإلدارة المفوض.

ال تنطبق أحكام الفقرة  IIأعالم على االتفاقات
المتعلقة بعمليات جارية ومبرمة بشروط عادية .غير
أن هذم االتفاقات يجب أن تكون موضوع إعالم من
قبل المعني باألمر إلى رئيس مجلس اإلدارة أو
عضو مجلس اإلدارة المفوض.
وتحال قائمة مفصلة في االتفاقات المذكورة إلى
أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات .ويجري
تدقيق هذم العمليات وفق معايير التدقيق المتعارف
عليها.

الفصل :35
تت ّم تسمية مراقب او مراقبي حسابات من ذوي األشخاص
الطبيعيين او الشركات وذلك طبقا للقوانين الجاري بها
العمل ويحقّقون تحت مسؤوليتهم في حسابات الشركة
ويضمنون نزاهتها.

الفصل :38

وتحال قائمة مفصةلة فةي االتفاقةات المةذكورة إلةى أعضةاء
مجلةةس اإلدارة ومراقبةةي الحسةةابات .ويجةةري تةةدقيق هةةذم
العمليات وفق معايير التدقيق المتعارف عليها.

يت ّم تعيين مراقب او مراقبي الحسابات لمدّة ثالث سنوات
الجــلسة العامــة الخارقة للعادة

يةةةت ّم تعيةةةين مراقبةةةي حسةةةابات مةةةن ذوي األشةةةخاص
الطبيعيةةةين أو الشةةةركات لمةةةدّة ثةةةالث سةةةنوات قابلةةةة
للتجديد وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وال يمكن للجلسة العامةة أن تعةزل مراقةب أو مراقبةي
الحسةةةةابات قبةةةةل نهايةةةةة مةةةةدّة تعيينهمةةةةا إالّ إذا ثبةةةةت
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ارتكابهما لخطأ فادح أثناء ممارستهما لمهامهما.
وفي حالة عةدم تعيةين مةراقبين للحسةابات أو إذا تعةذّر
علةةةةى أحةةةةدهما أو كليهمةةةةا أداء المهةةةةام أو فةةةةي حالةةةةة
االمتناع عن أدائها يت ّم التعيةين أو التعةويض بمقتضةى
قرار من القاضي االستعجالي بالمحكمة التي بةدائرتها
مقر الشركة وذلك بطلب من كة ّل مةن يه ّمةه األمةر مةع
ّ
وجوب استدعاء أعضاء مجلس اإلدارة.
ال يبقى المراقب الذي تعيّنه الجلسة العا ّمة أو القاضةي
االسةةتعجالي عوضةةا عةةن غيةةرم فةةي مهامةةه إالّ المةةدّة
المتبقية.
يجةةب إعةةالم هيئةةة الخبةةراء المحاسةةبين بالجمهوريةةـة
التونسةةية بكـةةـ ّل تعيةةين لمراقبـةةـي الحسابـةةـات مةةن قبةةل
المدير العام لل ّ
شركة وذلةك بواسةطة مكتةوب مضةمون
ي وسةةيلة أخةةرى
الوصةةول مةةع االعةةالم بةةالبلوغ أو بةةأ ّ
تتر أثرا كتابيا او لها حجة الوثيقة الكتابية في ظرف
عشةةرة أيةةام ابتةةداء مةةن تةةاريخ اجتمةةاع الجلسةةة العامةةة
التي قامت بالتعيين .
يجةةةب أن ينشةةةر بالجريةةةدة الرسةةةمية للسةةةجل الةةةوطني
للمؤسسات وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة
العربية ،ك ّل تعيةين أو تجديةد لنيابةة مراقةب الحسةابات
في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التعيين أو التجديد.
يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات إبةالغ الجلسةة
العامة السنوية بواسطة تقرير عن كل خرق للةـفصول
 12إلى  16من مجلة الشركات التجارية.

قابلة للتجديد طبقا للتراتيب الجاري بها العمل .وال يمكن
للجلسة العامة أن تعزل مراقب او مراقبي الحسابات قبل
نهاية مدّة تعيينهم ّاال 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
االستعجالي بالمحكمة التي بدائرتها
ّ
بطلب من ك ّل من يه ّمه األمر مع وجوب استدعاء أعضاء
مجلس االدارة.
ال يبقى المراقب الذي تعيّنه الجلسة العامة أو القاضي
االستعجالي عوضا عن غيرم في مهامه ّاال المدّة المتبقية.
يجب اعالم هيئة الخبراء المحاسةبين بالجمهوريةة التونسةية
بك ّل تعيةين لمراقةب أو مراقبةي الحسةابات مةن قبةل الةرئيس
المدير العام ومن قبل مراقب او مراقبي الحسابات المعنيين
وذلةةةك بواسةةةطة رسةةةالة مضةةةمونة الوصةةةول مةةةع االعةةةالم
بةةالبلوغ فةةي ظةةرف عشةةرة أيةةام ابتةةداء مةةن تةةاريخ اجتمةةاع
الجلسة العامةة التةي قامةت بةالتعيين بالنسةبة للةرئيس المةدير
العةةام وابتةةةداء مةةةن تةةةاريخ القبةةةول بالنسةةةبة الةةةى مراقةةةب او
مراقبي الحسابات

الفــــصل :37
 ....يجةةب أن تةةت ّم دعةةوة الجلسةةات العا ّمةةة فةةي أجةةل خمسةةة
عشةةر يومةةا علةةى األقة ّل قبةةل التةةاريخ المحةدّد النعقادهةةا عةةن
طريةةةةق إعةةةةالن ينشةةةةر بالـةةةةـرائد الرسةةةةمي للجمهوريـةةةةـة 
التونسيــة و بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية

ويجةةةب أن يةةةذكر فةةةي اإلعةةةالن تةةةاريخ االجتمةةةاع و مكةةةان
انعقادم و كذلك جدول األعمال.
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الفــــصل:40
 ......يمكن دعوة الجلسة العامة لالنعقاد عند
الضرورة عن طريق:
مراقبي الحسابات،
وكيل يعين من المحكمة بطلب من كل من يهمه األمر
في حالة التأكد أو بطلب من مساهم أو عدة مساهمين
يكون مجموع مساهمتهم  %3على األقل من رأس
مال الشركة،
المصفي،
المساهمين الذين لهم األغلبية في رأس مال الشركة
....يجةةب أن تةةت ّم دعةةوة الجلسةةة العامةةة لالنعقةةاد عةةن
طريةةةق اعةةةالن ينشةةةر بالرائةةةد الرسةةةمي للجمهوريةةةة
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التونسية و بالجريدة الرسمية للمركز الةوطني لسةجل
المؤسسات في أجل واحةد وعشةرين ( )21يومةا علةى
األق ّل قبل التةاريخ المحةدّد النعقادهةا .ويجةب ان يةذكر
في االعةالن تةاريخ االجتمةاع ومكةان انعقةادم وجةدول
األعمال.
ّ
إن أجل االسةتدعاء الةذي مدّتةه واحةد وعشةرون ()21
يوما يكون صالحا أيضا بالنسبة للجلسات العادية التي
ةدعوة
تةت ّم دعوتهةةا لالنعقةةاد بصةورة غيةةر عاديةةة أو المة ّ
للمرة الثانية لالنعقاد.
ّ
الفــــصل :38
 ...يجب أن يو ّجه التصويت بالمراسلة إلى ال ّ
شركة بواسطة
رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.
يجب على كل مساهم امتال عشرة أسهم علةى األقةل حتةى
يتسةةنى لةةه الحضةةور لكةةل جلسةةة عامةةة عاديةةة .يمكةةن لعةةدة
مساهمين أن يجتمعوا لبلوغ الحةد األدنةى وتفةويض تمثةيلهم
لواحد منهم.

الفــــصل :41
 ...يجةةب أن يو ّجةةه التصةةويت بالمراسةةلة إلةةى ال ّ
شةةركة
بواسةةةطة مكتةةةوب مضةةةمون الوصةةةول مةةةع اإلعةةةالم
بالبلوغ أو بأية وسيلة أخةرى تتةر أثةرا كتابيةا أو لهةا
حجية الوثيقة الكتابية.
يجب على كل مساهم امتال عشرة أسةهم علةى األقةل
حتى يتسنى له الحضور لكل جلسة عامة عادية .يمكن
لعةةةةدة مسةةةةاهمين أن يجتمعةةةةوا لبلةةةةوغ الحةةةةد األدنةةةةى
وتفويض تمثيلهم لواحد منهم.
يجةةةةب علةةةةى مجلةةةةس اإلدارة أن يضةةةةع ،قبةةةةل واحةةةةد
وعشرين ( )21يوما على األقل من موعد الجلسة

الفصل:41
وتدرج هذم المشاريع بجدول أعمةال الجلسةة العامةة بعةد أن
يو ّجةةةه المسةةةاهم أو المسةةةاهمون المةةةذكورون إلةةةى ال ّ
شةةةركة
رسةةالة مضةةمونة الوصةةول مةةع اإلعةةالم بةةالبلوغ  25يومةةا
علةةى األقةةل قبةةل تةةاريخ الجلسةةة التةةي تنعقةةد بموجةةب أول
استدعاء

الفــــصل :44
وتةةدرج هةةذم المشةةاريع بجةةدول أعمةةال الجلسةةة العامةةة
بعد أن يو ّجه المساهم أو المسةاهمون المةذكورون إلةى
ال ّ
شركة مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ
أو بأيةةة وسةةيلة أخةةرى تتةةر أثةةرا كتابيةةا أو لهةةا حجيةةة
الوثيقة الكتابية  25يوما على األقل قبل تاريخ الجلسةة
التي تنعقد بموجب أول استدعاء
ّ
يحق لكل مساهم يملك على األقةل % 3مةن رأس مةال
الشةةركة أو كانةةت لةةه مسةةاهمة فةةي رأس المةةال ال تقةةل
عن مليون دينار أن يحصل في كةل وقةت علةى نسةخة
مةةن وثةةائق الشةةركة المشةةار إليهةةا بالفصةةل  201مةةن
مجلةةة الشةةركات وتقةةارير مراقبةةي الحسةةابات المتعلقةةة
بالسنوات الماليةة الةثالث األخيةرة وكةذلك علةى نسةخة
من محاضر وأوراق حضور الجلسات التي تم عقةدها
خالل السنوات المالية الثالث األخيرة
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الفصل:44
يجب احترام أجل خمسة عشر يومةا علةى األقةل بةين موعةد
الجلستين األولى والثانية .وتتم دعوة الجلسة العامة لالنعقاد
من جديد حسب اإلجراءات المنصوص عليهةا بالفصةل 37
من هذا القانون األساسي .وال يمكن للمداوالت أن تتعلّق إالّ
بالمواضيع المدرجة بجدول أعمال الجلسة األولى.

الفصل:47
يجةةب احتةةرام أجةةل واحةةد وعشةةرين يومةةا ( )21علةةى
األقل بين موعد الجلستين األولى والثانية .وتةتم دعةوة
الجلسةةة العامةةة لالنعقةةاد مةةن جديةةد حسةةب اإلجةةراءات
المنصةةةةوص عليهةةةةا بالفصةةةةل  40مةةةةن هةةةةذا القةةةةانون
األساسةةةةةةةي .وال يمكةةةةةةةن للمةةةةةةةداوالت أن تتعلّةةةةةةةق إالّ
بالمواضيع المدرجة بجدول أعمال الجلسة األولى.

الفصل:46

الفــــصل :49

صة:
تقوم الجلسة العامة السنوية خا ّ
• تلقي تقرير مجلس االدارة وكذلك تقرير مراقبي
الحسابات بخصوص أعمال الشركة
• تناقش وتصادق وتعدّل او ترفض القوائم المالية .ويكون
قرار الجلسة العامة المتض ّمن للمصادقة على القوائم المالية
باطال إذا لم يكن مسبوقا بتقديم تقارير مراقب او مراقبي
الحسابات.
• تتّخذ قراراتها بخصوص االتفاقيات الممنوحة بين
الرئيس المدير العام ،المديرين العامين المساعدين ،اعضاء
ّ
االطالع على
مجلس االدارة وبين الشركة أو الغير بعد
التقرير الخاص لمراقب أو مراقبي الحسابات بخصوص
العمليات
المتصرفين ومراقب أو
وتعوض وتعيد انتخاب
• تعيّن
ّ
ّ
مراقبي الحسابات
•تعزل أعضاء مجلس االدارة
• تحدّد مبلغ منح الحضور الممنوحة ألعضاء مجلس
االدارة
للمتصرفين ،التي
•تصادق أو ترفض التسميات المؤقتة
ّ
قام بها مجلس االدارة
•تحدّد المرابيح المتعيّن توزيعها باقتراح من مجلس
االدارة
صة ك ّل مساهم في المرابيح بقدر
•تحدّد طبقا للقانون ،ح ّ
ّ
وتبت في تخصي
مشاركته في رأس مال الشركة
وتوزيع المرابيح
تقرر بخصوص استهال االسهم واعادة شراءها وذلك
• ّ
بالسحب من المرابيح
•تحدّد المسحوبات لتكوين الذخر االحتياطي وحساب
وتقرر تأجيل المرابيح من جديد من سنة الى السنة
الرصيد
ّ

تقوم الجلسة العامة السنويّة خاصة بـ:
االطالع على تقرير مجلس اإلدارة وكذلك تقريةر
مراقبي الحسابات بخصوص أعمال الشركة.
مناقشةةةةة ومصةةةةادقة وتعةةةةديل أو رفةةةةض القةةةةوائم
الماليةةةةة .ويكةةةةون قةةةةرار الجلسةةةةة العامةةةةة المتضةةةة ّمن
للمصادقة على القوائم المالية باطال إذا لم يكن مسبوقا
بتقديم تقارير مراقبي الحسابات.
اتّخةةاذ قراراتهةةا بخصةةوص االتفاقيةةات الممنوحةةة
بةةةين المةةةدير العةةةام ،المةةةديرين العةةةامين المسةةةاعدين،
أعضةةاء مجلةةس اإلدارة وبةةين ال ّ
شةةركة أو الغيةةر بعةةد
ّ
االطةةالع علةةى التقريةةر الخةةاص لمراقبةةي الحسةةابات
بخصوص العمليات.
المصادقة على تعيين وتعةويض وتجديةد عضةوية
المتصرفين
تعيين مراقبي الحسابات
تحديةةد مبلةةغ مةةنح الحضةةور الممنوحةةة ألعضةةاء
مجلس اإلدارة.
المصةةةةةةةةادقة أو رفةةةةةةةةض التّسةةةةةةةةميات المؤقتةةةةةةةةة
للمتصرفين ،التي قام بها مجلس اإلدارة.
ّ
تحديةةةد المةةةرابيح المتعةةةيّن توزيعهةةةا بةةةاقتراح مةةةن
مجلس اإلدارة.
صةةةة كةةةل مسةةةاهم فةةةي
تحديةةةد ،طبقةةةا للقةةةانون ،ح ّ
ّ
البةت
المرابيح بقدر مشاركته في رأس مال الشةركة و
في تخصي و توزيع المرابيح .
اقةةرار اسةةتهال األسةةهم و إعةةادة شةةراءها وذلةةك
سحب من المرابيح .
بال ّ
تحديةةةد المسةةةحوبات لتكةةةوين الةةةذخر االحتيةةةاطي
وحساب الرصيد وإقرار تأجيل المرابيح من جديد من
















الجــلسة العامــة الخارقة للعادة

بتاريخ  6ماي 2022

16/19

سنة إلى السنة الموالية.
الموالية
تةةةداول حةةةول كةةةل االقتراحةةةات األخةةةرى بجةةةدول
•تةةداول حةةول كةةل االقتراحةةات األخةةرى بجةةدول األعمةةال 
األعمال والتي تكون مةن اختصةاص الجلسةات العامةة
والتي تكون من اختصاص الجلسات العامة العادية.
يمكةةن للجلسةةة العامةةة السةةنويّة أيضةةا البة ّ
العادية.
ةت فةةي ك ة ّل اقتةةراح
مدرج بجدول األعمال والذي يكون من اختصةاص الجلسةة
العامة الخارقة للعادة بشرط احترام القواعد
المتعلّقة بهذم الجلسات.

الفــــصل :48
تت ّم دعوة الجلسة العامةة الخارقةة للعةادة لالنعقةاد سةواء مةن
قبل مجلس اإلدارة أو من قبل مراقب أو مراقبي الحسةابات
بواسةةطة رسةةالة مضةةمونة الوصةةول يةةت ّم تأكيةةدها بواسةةطة
الفةةاكس وذلةةك خمسةةة عشةةر يومةةا علةةى األق ة ّل قبةةل التةةاريخ
المحدّد النعقادها.

الفــــصل :51
تت ّم دعوة الجلسة العامة الخارقة للعةادة لالنعقةاد سةواء
من قبل مجلةس اإلدارة أو مةن قبةل مراقبةي الحسةابات
بواسةةةطة مكتةةةوب مضةةةمون الوصةةةول مةةةع اإلعةةةالم
بالبلوغ أو بأية وسيلة أخةرى تتةر أثةرا كتابيةا أو لهةا
حجيةةة الوثيقةةة الكتابيةةة وذلةةك واحةةد وعشةةرون يومةةا
( )21على األق ّل قبل التاريخ المحدّد النعقادها.

الفصل 53
تتكون األرباح القابلة للقسمة من النتيجة المحاسبيّة الصافية
ّ
بعد إضافة أو طرح النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبيّة
السابقة ،وبعد طرح ما يلي:
 .1نسبة تساوي خمسة بالمائة من الةربح المحةدّد علةى
النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونيةة .ويصةبح
هذا الخصم غير واجب إذا بلغ االحتياطي القانوني
عشر رأس مال الشركة.
 .2تقة ّةرر الجلسةةة العامةةة بةةاقتراح مةةن مجلةةس اإلدارة،
بالنسبة للفائض ،التوظيف التالي:

الفصل(:56فقرة جديدة)
صةةةته مةةةن االربةةةاح
ويجةةةب ان تةةةدفع لكةةة ّل شةةةريك ح ّ
الموزعة في أجل أقصام الم ّ
ّ
وزعة أقصةام ثالثةة أشةهر
قةررت التوزيةع.
من تاريخ انعقاد الجلسة العامةة التةي ّ
يقرروا باإلجماع خالف ذلك.
ويمكن للشركاء أن ّ

 خصةةم كةةل مبلةةغ تةةرام مناسةةبا سةةواء لدفعةةه فةةي ذخةةر أو
عةةةدّة ذخةةةر احتياطيةةةة عاديةةةة أو خاصةةةة والتةةةي تة ّ
ةةنظم
تخصيصةةها أو توظيفهةةا ،أو لتأجيلةةه مةةن جديةةد للسةةنة
الموالية.
صةةة
 خصةةم كةةل مبلةةغ ضةةروري إلفةةادة المسةةاهمين بح ّ
ربح تحدّدها الجلسة العامة .ويمكن توظيف هةذا المبلةغ
خاصةةة ،حسةةب مةةا تقة ّةررم الجلسةةة العامةةة العاديةةة ،إ ّمةةا
لدفع حص ربح تكميلية للمساهمين فةي صةورة عةدم
كفاية المرابيح لسةنة أو لعةدّة سةنوات ،أو إلعةادة شةراء
الجــلسة العامــة الخارقة للعادة

وفةةي حالةةة تجةةاوز أجةةل الثالثةةة أشةةهر المةةذكورة ،فة ّ
ةإن
األرباح التي لم توزع تنتج فائضا تجاريةا علةى معنةى
التشريع الجاري به العمل.
تنقرض دعوى خالص نسبة التوزيع فةي أجةل خمةس
سةةنوات بدايةةة مةةن تةةاريخ انعقةةاد الجلسةةة العامةةة التةةي
ي توزيةةع علةةى
ّ
قةةررت التوزيةةع .وال يمكةةن القيةةام بةةأ ّ
المسةةةةاهمين إذا كانةةةةت األمةةةةوال الذاتيةةةةة للشةةةةركة أو
أصبحت بمقتضى توزيع األربةاح أقة ّل مةن مبلةغ رأس
المةةال بعةةد اضةةافة اإلحتياطةةات التةةي ح ّجةةر القةةانون او
هذا النظام األساسي توزيعها.
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وإللغاء أسهم ال ّ
شركة ،أو الستهال هذم األسهم والةذي
ال يمكن القيام به إال بتسديد نسبة مساوية لك ّل سةهمّ .
إن
ةةوض بأسةةةهم انتفةةةاع تمةةةنح
األسةةةهم المسةةةتهلكة كليةةةا تعة ّ
للمالك كل الحقوق المرتبطة باألسهم غير المستهلكة.
ةةةون المقةةةةدار المتبقـةةةةـي باإلضةةةةافة إلةةةةى الفوائـةةةةـد
ويكة ّ
السنوات
المؤ ّجلــة مع زيادة العمليات المتأتّيــة من
السابقة ،المرابيح القابلة للتوزيع.
ّ
يحدّد مجلس اإلدارة سنويا الزمان والمكان اللذين يت ّم فيهمةا
دفع المرابيح.
تنقةةرض دعةةةوى خةةةالص نسةةةبة التوزيةةةع فةةةي أجةةةل خمةةةس
قةررت
سنوات بداية مةن تةاريخ انعقةاد الجلسةة العامةة التةي ّ
التوزيةةع .ويجةةب أن تةةدفع المةةرابيح فةةي أجةةل أقصةةام ثالثةةة
أشهر من تاريخ قرار الجلسة العامة.

الفصل :54
يجب أن يكون اسم الشركة متبوعا بعبارة "شركة في حالةة
تصفية " وذلك في ك ّل الوثائق الصادرة عنها.
وال يمكن لل ّ
شركة أن تعارض الغير بذلك إالّ بداية من اليوم
الذي يلةي إشةهار حة ّل ال ّ
شةركة بالرائةد الرسةمي للجمهوريةة
سجل التجاري
التونسية بعد ترسيمه بال ّ

الفصل :57
يجب أن يكون اسم الشركة متبوعا بعبارة "شركة فةي
حالة تصفية " وذلك في ك ّل الوثائق الصادرة عنها.
وال يمكن لل ّ
شركة أن تعارض الغير بذلك إالّ بداية من
اليةةوم الةةذي يلةةي إشةةهار حة ّل ال ّ
شةةركة بالرائةةد الرسةةمي
للجمهوريةةةة التونسةةةية وبالجريةةةدة الرسةةةمية للمركةةةز
سةةةجل
الةةةوطني لسةةةجل المؤسسةةةات بعةةةد ترسةةةيمه بال ّ
التجاري.

تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع مع حذف أو تعويض كل التنصيصات المخالفة ألحكام األمر
الرئاسي عدد  2022-303المؤرخ في  29مارس  2022والمتعلق بضبط مبادئ إختيار وتقييم أداء
وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين الذي ألغى ما جاء به األمر
عدد  314لسنة  2020المؤرخ في  19ماي . 2020
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القرار الثاني:
تسند الجلسة العامة الخارقة للعادة تفويضها إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بجميع اإلجراءات
القانونية الخاصة باإلشهار والتسجيل وكل اإلجراءات التي جاء بها القانون.
تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع
وعلى إثر هذا القرار رفع السيد خالد الشلي الجلسة في حدود الساعة بعد الثالثة بعد الزوال.

الـمـدقــقــــان

رئــيــس الـجـلــسـة

صابر بومعيزة

خالد الشلي

نعيم المؤدب

نـادرة شاليفة  :مقررة الجلسـة
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