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 نسيالبنك التجاري التو

  تونس1002 شارع الحرية 95: المقر اإلجتماعي 
 
  :مايلي البنك التجاري التو نسي نشر ي،  2008 العامة العادية للسنة الماليةإنعقاد الجلسة  إثر
  

  القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية 
  .الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية

 ألموال الذاتّيية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبيةقائمة تطور ا
 

 
  قرارات الجلسة العامة العادية - 1

  
  

  :القرار األول
  

 المقدمين من مجلس اإلدارة و المتعلقين بالسنة  بعد تالوة تقرير التصرف و تقرير التصرف المجمع
  .عادية على التقريرين آما تم تقديمهما، صادقت الجلسة العامة ال2008 ديسمبر 31المحاسبية المنتهية في 

  
  :القرار الثاني

  
، صادقت 2008 ديسمبر 31بعد تالوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية المنتهية في 

  .الجلسة العامة العادية على التقارير المقدمة
  

  :القرار الثالث
  

، 2008ت المنظمة المبرمة خالل السنة المنقضية بعد تالوة تقرير مراقبي الحسابات الخاصة باالتفاقا
  .صادقت الجلسة العامة العادية على االتفاقات المذآورة

  
  :القرار الرابع

  
 31بعد االطالع على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة  المتعلقة بالسنة المحاسبية المنتهية في 

بي الحسابات المتعلقة بها، صادقت الجلسة العامة العادية على  و  بعد تالوة تقارير مراق2008ديسمبر 
  .القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة  السابق ذآرها

  
  :القرار الخامس

  
قررت الجلسة العامة العادية إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ابراءا تاما و بدون تحفظ وذلك لتصرفهم 

  .2008للسنة المحاسبية 
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  :القرار السادس
  

 بما قدره 2008 بعنوان السنة المحاسبية ةتسجل الجلسة العامة العادية النتيجة المحاسبية الصافية االيجابي
و قررت ترحيلها ) أربعون مليون و سبعمائة و واحد و ثمانون ألف دينار (  ألف دينار 781 40

– بما قدره 2005: سلبية المنقضية آما يلي وإرجاعها المتصاص النتائج السلبية للسنوات المحاسبية ال
 ألف 176 418  –ه  بما قدر2006و ) أربعة ماليين و مائة و أربعة عشر ألف دينار(  ألف دينار 4 114 

 416 9 – بما قدره  2007و  ) مائة و ستة و سبعون مليون و أربعمائة و ثمانية عشر ألف دينار ( دينار 
  ).بعمائة و ستة عشر ألف دينار تسعة ماليين و أر( ألف دينار 

  
  :القرار السابع

  
، من منصبه آعضو محمد علي مبروكقررت الجلسة العامة العادية بعد أن تم إعالمها باستقالة السيد 

  .مجلس إدارة، قبول استقالته
  

  :القرار الثامن
  

 عضو طري  بصفةالسيد محمد فهد صخر الماقررت الجلسة العامة العادية بعد أن تم إعالمها بتسمية 
، الموافقة على هذه السيد محمد علي مبروكمجلس إدارة البنك للمدة المتبقية من فترة العضو السابق 

.  من القانون األساسي20من مجلة الشرآات التجارية و الفصل ) جديد (195التسمية طبقا ألحكام الفصل 
  .2008ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية و ذلك بالنسبة للمدة المتبقية إلى غاية الجلسة العامة التي 

  
  

  :القرار التاسع
  

قررت الجلسة العامة العادية بعد إجراء المفاوضات، تجديد المدة النيابية ألعضاء مجلس إدارة البنك وهم 
  :السادة 
 المنصف شفار، .1
 حسن برطال، .2
 أبوبكر الجاي، .3
 المزوغي المزابي، .4
 محمد فهد صخر الماطري، .5
 يس،محمد إدر .6
 أحمد رحو، .7
 المعتصم بالغازي، .8
 محمد الكتاني، .9

 خوساي رايج أشفست، .10
 .فرنساسكوخافيير هيدالقو بلسكاز .11

  
 لمدة ثالث سنوات و المنقضية في تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية المراجعة للقوائم المالية للسنة 

  .2011المحاسبية
  
  
  
  



 3

  :القرار العاشر
  

ممثل في السيد "  ارنست و يونق –ا م سي " قررت الجلسة العامة العادية تعيين مراقب حسابات ثاني 
نورالدين الحاجي لمدة ثالث سنوات و المنقضية في تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية المراجعة للقوائم 

  .2011المالية للسنة المحاسبية
  

  :القرار الحادي عشر
  

ة العادية الترخيص للبنك في  طرح ديون مقترنة بشروط على  امتداد السنة المحاسبية قررت الجلسة العام
  .   مع إعطاء مجلس اإلدارة السلطة في تحديد مبلغه و ضبط شروطه2009

  
  

  : عشرالقرار الثاني
  

منحة )  دينارا3.000,000(تحدد الجلسة العامة العادية باقتراح من مجلس اإلدارة بمبلغ ثالثة آالف دينارا 
  .2008الحضور السنوية لكل عضو بمجلس اإلدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 

  
)  دينارا3.000,000(يتلقى أعضاء الهيئة القارة للتدقيق عدا ذلك مبلغا سنويا قدره ثالثة آالف دينارا 

  .مقابل نشاطهم داخل الهيئة المذآورة
  

  :القرار الثالث عشر
  

ميع الصالحيات لحامل أصل أو نسخة مقتطف من هذا المحضر و ذلك قصد تمنح  الجلسة العامة العادية ج
  .القيام بجميع اإلجراءات الالزمة من إيداع و إشهار و غيرها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

   الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية-2
 

  بعد توزيع النتائج ةلمـوازنا
 2007 ديسمبر 31السنة المحاسبية المختومة في  

ألف دينار:الوحدة  
    

 األصول 31/12/2008 31/12/2007 
  

76 796 180 554 
خزانة و أموال لدى البنك المرآزي ومرآز الصكوك البريدّية و الخزينة العامة 

 للبالد التونسية
 مستحقات على المؤسسات البنكية و المالّية  817 140 545 93 

 الحرفاءمستحقات على  053 963 1 031 704 1 (*)
 محفظة السندات التجارية 711 294 523 291 
 محفظة االستثمار 866 56 407 48 

 أصول ثابتة  094 96 215 39 (*)
 أصول أخرى 622 107 105 114 
    

 مجموع األصول 717 839 2 622 367 2 (*)
    
 الخصوم   
 البنك المرآزي التونسي ومرآز الصكوك البريدّية  0 189 5 
 ودائع و أموال المؤسسات البنكّية و المالّية  395 14 692 109 
 ودائع و أموال الحرفاء 416 410 2 636 941 1 
 اقتراضات و موارد خصوصّية 143 166 465 115 
 خصوم أخرى 772 111 943 99 

       
 مجموع الخصوم 726 702 2 925 271 2  
    
 األمول الذاتية   
 إحتياطيات 000 150 000 150 

 أسهم ذاتية 831 48 332 48 (*)
 أموال ذاتية أخرى 326 87 312 87 
 نتائج مؤجلة 166 149- 947 189- 
 نتيجة السنة المحاسبّية   

       
 مجموع األموال الذاتية 991 136 697 95 (*)

    
 مجموع الخصوم واألموال الذاتية 717 839 2 622 367 2 (*)

  تمت معالجتهامعطيات* 
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  ل الذاتيةااألموقائمة تطور  -3
 

 مجموع ال
نتيجة السنة 
 نتائج مؤجلة المحاسبّية

أموال ذاتية 
  رأس المال إحتياطيات أخرى

136 991 40 781 -189 947 87 326 48 831 150 000 
2008 ديسمبر 31الرصيد في   

ن طرف ا م توزيع النتائج المصادق عليه    781 40 781 40- 0
2009 ماي 22الجلسة العامة بتاريخ   

  2008 نتائج بعد توزيعالرصيد  000 150 831 48 326 87 166 149- 0 991 136
 


