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Formulaire Unique de Vote par Correspondance 

Assemblée Générale Extraordinaire du 30/09/2020 

 

Je soussigné, l’actionnaire :  

Nom et Prénom  CIN  

Raison sociale  Identifiant unique  

Numéro de l’agrément pour les gestionnaires des fonds 
d’investissement 

 

Nombre d’actions détenues  

 

Après avoir pris connaissance des documents annexés au présent formulaire, déclare souhaiter voter par correspondance. En conséquence, j’émets 
le vote suivant sur chacune des résolutions proposées à l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le mercredi 30 septembre à 10h30 au 
siège social de Tunisair. 
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Vote: Cocher une case par ligne 
 

  
Numéro de résolution 

Vote 
Pour  Contre  Abstention 

 القرار األول:
 

صلي النّص األ  مقترحات التنقيح 

  
 

نظام لالتونسية الجوية شركة الخطوط خضع ت : 20الفصل 
يعتمد على الفصل بين مهام رئيس مجلس االدارة  داخلية حوكمة

 للشركة. المدير العاممهام و
 
 

 12: يدير الشركة مجلس ادارة متكّون من 20الفصل 
منهم يمثلون الدولة ويتّم انتخاب الخمسة سبعة  عضوا.

  المتبقيين من قبل الجلسة العامة العادية
بقا طتتّم تسمية المتصّرفين الممثلين للمساهمين العموميين 

 للقوانين الجاري بها العمل

 
يدير الشركة مجلس ادارة متكّون من (جديد)  :مكرر 20الفصل 

على األقل مستقالن عن  من بينهم  عضوانعضوا  12
المساهمين و عضو ممثل لصغار المساهمين، و ذلك طبقا 

  للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل.
يتّم اختيار وتقييم آداء واعفاء ممثلي المساهمين العموميين 
والمتصرفين المستقلين وصغار المساهمين طبقا للقوانين 

  ّل فيما يخّصه.وللتراتيب و االجراءات الجاري بها العمل ك
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ه ئينتخب مجلس االدارة من بين أعضا: 24الفصل  
الممثلين للدولة رئيسا له صفة الرئيس المدير العام ونائبا او 

مكانهم رئاسة المجلس في صورة إنائبين للرئيس يكون ب
  العجز الوقتي للرئيس او في صورة وفاته .

  يجب ان يكون الرئيس شخصا طبيعيا.
رئيس المجلس يجب على المجلس اعالم  وفي صورة عجز

وزارة االشراف حتّى تتخذ التدابير الضرورية لتعيين 
  رئيس مجلس آخر.

يمنح التفويض لمدّة تحدّد بثالث اشهر قابلة للتجديد مّرة 
واحدة.وفي حالة الوفاة فان ذلك التفويض يستمّر الى تاريخ 

  انتخاب رئيس آخر للمجلس
لشركة خفية االسم ان يشعر  العامالرئيس المدير يجب على 

مجلس االدارة بتسميته كوكيل ومتصرف ورئيسا مديرا 
عاما ومديرا عاما او عضوا لهيئة االدارة الجماعية او 
عضوا لمجلس مراقبة تابع لشركة أخرى وذلك في أجل 
شهر بداية من تاريخ شروعه في ممارسة مهامه ويتعيّن 

العادية للمساهمين على مجلس االدارة اعالم الجلسة العامة 
  بذلك في اّول اجتماع لها.

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 

يجب على الممثل القانوني للشركة  ة أخرى.مراقبة شرك
 اعالم الوكالء بالجلسة العامة العادية في أّو اجتماع لها

ه الممثلين ئينتخب مجلس االدارة من بين أعضا : 24الفصل 
يجب ان يكون .للدولة رئيسا له صفة رئيس مجلس االدارة 

  الرئيس شخصا طبيعيا.
ي لرئيسه أو في يفوض مجلس اإلدارة، في صورة العجز الوقت

صورة وفاته، ألحد أعضائه مهمة الرئاسة. و يمنح هذا 
  التفويض لمدّة محدّدة بثالثة أشهر قابلة للتجديد مّرة واحدة.

ويستمّر التفويض في حالة الوفاة إلى تاريخ انتخاب رئيس 
  جديد.

ان يشعر مجلس االدارة بتسميته  رئيس المجلسيجب على 
 واو عض مومدير عاأرئيس مدير عام  وأمتصرف  وأكوكيل 

  وعض لهيئة االدارة الجماعية او
لمجلس مراقبة تابع لشركة أخرى وذلك في أجل شهر بداية من  

تاريخ شروعه في ممارسة مهامه ويتعيّن على مجلس االدارة 
اعالم الجلسة العامة العادية للمساهمين بذلك في اّول اجتماع 

  لها.
خفية االسم في أجل شهر بداية من يجب على متصرف الشركة 

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 

يجب على الممثل القانوني للشركة اعالم الوكالء  أخرى.
 .اجتماع لها لامة العادية في أوّ بالجلسة الع
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  ........................................ :  27الفصل 
و يتمتع بالخصوص بالسلطات التالية المبينة على وجه 

  :الذكر ال الحصر
  يعين و يعزل الرئيس و وكالء الرئيس و يحدّد مدّة

 مهامهم.
 ............................... 
 .......................... 

  ........................................ :27الفصل 
و يتمتع بالخصوص بالسلطات التالية المبينة على وجه الذكر ال 

  :الحصر
 يصادق على تعيين واعفاء  الرئيس. 
 ............................... 
 ............................... 

  
عالوة على الصالحيات المنصوص  (جديد) :مكرر 27الفصل  

رئيس ولّى يتعليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، 
  التالية: المهاممجلس االدارة  

  ، يقترح جدول اعمال المجلس  ويستدعيه لالجتماع
 .ويرأس جلساته

 .يساهم في متابعة تنفيذ االختيارات التي حدّدها المجلس 
  جلسات مجلس االدارةيسهر على ضمان حسن سير. 
 يترأس اجتماعات الجلسة العامة للمساهمين. 

 على تعيين مجلس اإلدارةصادق ي (جديد) :مكرر 30الفصل  
كما لمدة محددة. كمدير عام  ئهشخص طبيعي من خارج أعضا

ويحضر المدير العام جلسات مجلس  ه.إنهاء مهاميصادق على 
اإلدارة دون أن يكون له الحق في التصويت. ويمكن لمجلس 

أو  لهاإلدارة أن يعين بطلب من المدير العام مديرا عاما مساعدا 
جزءا . ويجوز للمدير العام إذا حصل له مانع أن يفّوض أكثر

على أن هذا التفويض  المساعد عامالمدير الإلى  من صالحياته
وإذا كان المدير العام في  .القابل للتجديد يمنح دائما لمدة محدودة

حالة ال يستطيع معها إسناد هذا التفويض فلمجلس اإلدارة إسناده 
من تلقاء نفسه. وفي صورة عدم وجود مدير عام مساعد  فإن 

  . مجلس اإلدارة يتولى تعيين الشخص الذي يسند إليه التفويض
 العمل بها الجاري للتراتيب طبقا العام المدير أجر بطويض
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تحت مسؤوليته  يباشر رئيس مجلس االدارة: 31الفصل  
االدارة العامة للشركة ويتعيّن وجوبا على مجلس االدارة أن 

 يفّوض له لهذا الغرض جميع السلطات الضرورية.
يتمتّع الرئيس المدير العام بسلطات موّسعة للتصّرف في 

الحاالت باسم الشركة، عدا السلطات التي منحها القانون كّل 
صراحة للجلسات العامة للمساهمين ولمجلس االدارة 

 ورئيس المجلس.
 يمثل الرئيس المدير العام الشركة في عالقاتها مع الغير

في حالة شغور وظيفي في هيكل المؤسسة وفي قانون 
مجلس  االطارات يمكن للرئيس المدير العام ان يقترح على

االدارة وكيال او عدة وكالء يتّم اختيارهم من ضمن 
الموظفين العاملين بالشركة او من خارجها لمساعدته بصفة 

 مديرين عاميين مساعدين أو كاتب عام.
 

تحت مسؤوليته االدارة العامة  يباشر المدير العام  :31 الفصل
 التأسيسيمع مراعاة السلطات التي يخولها العقد للشركة 

للشركة و التشريع و التراتيب الجاري بها العمل صراحة من 
الجلسات العامة للمساهمين و لمجلس االدارة و لرئيس مجلس 

   االدارة.
 الشركة في عالقاتها مع الغير. المدير العاميمثل 

: تتّم تسمية مراقب او مراقبي حسابات من ذوي 35الفصل  
طبقا للقوانين األشخاص الطبيعيين او الشركات وذلك 

الجاري بها العمل ويحقّقون تحت مسؤوليتهم في حسابات 
 الشركة ويضمنون نزاهتها.

يتّم تعيين مراقب او مراقبي الحسابات لمدّة ثالث سنوات 
قابلة للتجديد طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. وال يمكن 
للجلسة العامة أن تعزل مراقب او مراقبي الحسابات قبل 

ة تعيينهم اّال اذا ثبت ارتكابهم لخطأ فادح اثناء نهاية مدّ 
 ممارستهم لمهامهم.

  
وفي حالة عدم تعيين مراقبين للحسابات او اذا تعذّر على 
واحد منهم أو أكثر أداء مهمته أو امتنع عن أداءها يقع 
تعيينهم أو تعويضهم بمقتضى قرار من القاضي االستعجالي 

ركة وذلك بطلب من كّل من بالمحكمة التي بدائرتها مقّر الش
 يهّمه االمر مع وجوب استدعاء أعضاء مجلس االدارة.

يتّم تعيين مراقبي حسابات من ذوي االشخاص  :35الفصل 
الطبيعيين او الشركات لمدّة ثالث سنوات قابلة للتجديد وذلك 

 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وال يمكن للجلسة العامة أن تعزل مراقب او مراقبي الحسابات 

لخطأ فادح اثناء  ااّال اذا ثبت ارتكابهم امدّة تعيينهم قبل نهاية
 .المهامهم اممارستهم

يحقق مراقبا الحسابات وتحت مسؤوليتهما في سالمة القوائم 
المالية للشركة ويضمنا نزاهتها طبق االحكام القانونية 

  والترتيبية الجاري بها العمل.
عليها  يسهر مراقبا الحسابات على احترام االحكام المنصوص

بمجلة الشركات التجارية ويجب عليهما ابالغ الجلسة العامة 
 العادية بواسطة تقرير بكّل خرق لهذه االحكام

وفي حالة عدم تعيين مراقبين للحسابات او اذا تعذّر على 
تّم ها يئأدا في حالة االمتناع عنأو المهام أداء احدهما او كليهما 

تعويض بمقتضى قرار من القاضي االستعجالي التعيين أو ال
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ال يبقى المراقب الذي تعيّنه الجلسة العامة أو القاضي 
 االستعجالي عوضا عن غيره في مهامه اّال المدّة المتبقية.

يجب اعالم هيئة الخبراء المحاسبين بالجمهورية التونسية 
الرئيس قبي الحسابات من قبل بكّل تعيين لمراقب أو مرا

ومن قبل مراقب او مراقبي الحسابات المعنيين  المدير العام
وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع االعالم بالبلوغ 
في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ اجتماع الجلسة العامة 

وابتداء من  للرئيس المدير العامالتي قامت بالتعيين بالنسبة 
  ل بالنسبة الى مراقب او مراقبي الحسابات.تاريخ القبو

........... 

بالمحكمة التي بدائرتها مقّر الشركة وذلك بطلب من كّل من 
 استدعاء أعضاء مجلس االدارة. يهّمه االمر مع وجوب

ال يبقى المراقب الذي تعيّنه الجلسة العامة أو القاضي 
 االستعجالي عوضا عن غيره في مهامه اّال المدّة المتبقية.

يجب اعالم هيئة الخبراء المحاسبين بالجمهورية التونسية بكّل 
ومن قبل مراقبي  المدير العاممراقبي الحسابات من قبل لتعيين 

الحسابات المعنيين وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع 
االعالم بالبلوغ في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ اجتماع 

وابتداء  للمدير العامن بالنسبة الجلسة العامة التي قامت بالتعيي
  من تاريخ القبول بالنسبة الى مراقبي الحسابات.

......... 
 تقوم الجلسة العامة السنوية خاّصة: :46الفصل  

تلقي تقرير مجلس االدارة وكذلك تقرير مراقبي              •
 الحسابات بخصوص أعمال الشركة

فض القوائم تناقش وتصادق وتعدّل او تر             •
المالية. ويكون قرار الجلسة العامة المتضّمن للمصادقة 
على القوائم المالية باطال اذا لم يكن مسبوقا بتقديم تقارير 

 مراقب او مراقبي الحسابات.
تتّخذ قراراتها بخصوص االتفاقيات الممنوحة •             

المساعدين،  المديرين العامين بين الرئيس المدير العام،
بين الشركة او الغير بعد االّطالع عضاء مجلس االدارة ا

على التقرير الخاص لمراقب أو مراقبي الحسابات 
 بخصوص العمليات

تعيّن وتعّوض وتعيد انتخاب المتصّرفين              •
 ومراقب أو مراقبي الحسابات

 تعزل أعضاء مجلس االدارة             •
 ألعضاءتحدّد مبلغ منح الحضور الممنوحة              •

 مجلس االدارة
تصادق أو ترفض التسميات المؤقتة              •

 :بـ  خاّصة العاديةالعامة تقوم الجلسة : 46الفصل 
تلقي تقرير مجلس االدارة وكذلك تقرير مراقبي              •

 الحسابات بخصوص أعمال الشركة
القوائم المالية.  مناقشة ومصادقة وتعديل او رفض             •

ويكون قرار الجلسة العامة المتضّمن للمصادقة على القوائم 
 المالية باطال اذا لم يكن مسبوقا بتقديم تقارير مراقبي الحسابات.

بين قراراتها بخصوص االتفاقيات الممنوحة  اتّخاذ•             
المساعدين، اعضاء مجلس  المديرين العامين المدير العام،

بين الشركة او الغير بعد االّطالع على التقرير الخاص  االدارة
 مراقبي الحسابات بخصوص العملياتل

 و تجديد عضويةض تعوين وييتعالمصادقة على  •             
  .المتصّرفين
  .مراقبي الحساباتتعيين  •             

مبلغ منح الحضور الممنوحة العضاء مجلس  تحديد             •
 االدارة

المرابيح المتعيّن توزيعها باقتراح من مجلس  تحديد             •
 االدارة

طبقا للقانون، حّصة كّل مساهم في المرابيح  تحديد             •
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 للمتصّرفين، التي قام بها مجلس االدارة
تحدّد المرابيح المتعيّن توزيعها باقتراح من              •

 مجلس االدارة
تحدّد طبقا للقانون، حّصة كّل مساهم في              •

المرابيح بقدر مشاركته في رأس مال الشركة وتبّت في 
 تخصيص وتوزيع المرابيح

تقّرر بخصوص استهالك االسهم واعادة              •
 شراءها وذلك بالسحب من المرابيح

تحدّد المسحوبات لتكوين الذخر االحتياطي              •
وحساب الرصيد وتقّرر تأجيل المرابيح من جديد من سنة 

 السنة الموالية الى
تتداول حول كّل االقتراحات االخرى بجدول              •

 األعمال والتي تكون من اختصاص الجلسة العامة العادية
يمكن للجلسة العامة السنوية أيضا البّت في كّل اقتراح 
مدرج بجدول االعمال والذي يكون من اختصاص الجلسة 

 المتعلقة بهذه الجلساتالعامة الخارقة للعادة بشرط احترام 
 

بقدر مشاركته في رأس مال الشركة وتبّت في تخصيص 
 وتوزيع المرابيح

بخصوص استهالك االسهم واعادة  اتخاذ القرار             •
 ذلك بالسحب من المرابيحها وئشرا

المسحوبات لتكوين الذخر االحتياطي وحساب  تحديد             •
تأجيل المرابيح من جديد من سنة حول  واتخاذ القرارالرصيد 

 الى السنة الموالية
حول كّل االقتراحات االخرى بجدول  المداولة             •

 عاديةاألعمال والتي تكون من اختصاص الجلسة العامة ال
أيضا البّت في كّل اقتراح مدرج  العادية يمكن للجلسة العامة

بجدول االعمال والذي يكون من اختصاص الجلسة العامة 
 المتعلقة بهذه الجلسات القواعد الخارقة للعادة بشرط احترام

 

 

 :الثانيالقرار 
 
 

هذه الجلسة أو ملخصا منه، جميع الصالحيات تخول الجلسة العامة الخارقة للعادة لكل من يحمل نسخة من محضر 
  للقيام بكل إجراءات اإلشهار والتسجيل القانونية.

      

                                                                                                                                                                   Fait à….………..,le    /      /2020   

 
   

                                                                                                                                                                           Signature légalisée   
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 Le vote émis par correspondance n’est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée.  

 les actionnaires sont invités à privilégier leurs participations via un vote exprimé par courrier électronique sur l’adresse suivante : e-mail :                                                                                
AGE.TUNISAIR2020@Tunisair.com.tn  

 Passée la date limite de réception du formulaire fixée au 29/09/2020 à 17h, le vote de l’actionnaire ne sera pas pris en compte. 


