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   :ــرار األولقلا

� ا��د�� +�* (���� 
��)  ا/��.�ت وا'����ع �.�� ا'-,ع +�* (��ر�� 
��) ا'دارة و
�ا�%����دق ا���� ا) ،�2�إ* ا��2�4ات ا'�3

 �� ����6��/��%�2 ا�2 و9��78 ا��� ا��  .2009 د���%� 31ا'دارة و+�* ا��ا8: ا
��د�ـ� +�* ه<ا ا��ار .ـ ��@ ا)........  

   :ــرار الثانيقلا
��ا�%������ ا�6ص  �B+��4��D2  ا/��.�ت ا<ي ُ��.�� إ��
�  475و  �200م -%�� �EFGم ا��
��� ا	�آ�ت ا���ر�� وا��@ ا���� ا D


�����  .ا��د�� +�* 
/��ى هـ<ا ا
��د�ـ� +�* ه<ا ا��ار .ـ ��@ ا)........  

   :ــرار الثالثقلا
 �2%��/��B: .���ان ا��� ا��
� أ+�Oء 
��) ا'دارة ا'.�اء ا��م +�* (��  .Q�)2009� ا���� ا

��د�ـ� +�* ه<ا ا��ار .ـ ��@ ا)........  
   :ــرار الرابعقلا

  :ا يلي مك 2009ت الجلسة العامة العاديـة تبويب األرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية ررق
  
 د  3.655.749,184 2009 السنة المحاسبية مرابيح -
 

 د   3.014.202,561 2008 المؤجلة النتائج -

 د6.669.951,745    ابلة للتوزيع قمرابيح -
 د1.225.000,000      رأس المال من بالمائة 35 بنسبة المساهمين عائدات -

  
 د  5.444.951,745  األولالباقي

 د600.000,000        معفاة من الجبايةإستثمار إعادة -
 د500.000,000        خارق للعادةاحتياطي -

  
 د  4.344.951,745  الثانيالباقي

  
 د      100.000,000  اإلجتماعيالصندوق -

  
 د  4.244.951,745  الثالثالباقي

  
 د  4.244.951,745 2009 المؤجلة النتائج -

 0 

 
 �2%��/���ز+� ���� ا�� �%�Fُ Tدت اGر.�ح ا��B: ا�ا�F  د���را 1,750 .���ار2009(%�� .  
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   :ــرار الخامسقلا

 :كل من  للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تجديد مهام التأسيسين القانون ـم 18ا لمقتضيات الفصل قبط
 الشركة التونسية للبنك والشركة العقارية وللتهيئة والسيد حافظ حميد والسيد محمد عاشور، أعضاء مجلس اإلدارة وذلك لمدة ثالث سنوات -

 .2012ة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية ماعتنتهي بإنعقاد الجلسة ال
  ........ المصادقـة على هذا القرار بـ تمت

   :سادســرار القلا

 2010 مارس 18 من القنون التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تعيين السيد سليم دريس إبتداءا من 18طبقا لمقتضيات الفصل 
الية عضوا بمجلس اإلدراة عوضا عن السيد عبدالجليل البحري وذلك لبقية عضويته التي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم الم

 2011.للسنة المحاسبية 

  ........ المصادقـة على هذا القرار بـ تمت

   :ــرار السابعقلا

 مكتب ـ من القانون التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تجديد مهمة السيد المنصف بوسنوقة 20 الفصل لمقتضيات طبقا
FMBZ-KPMG TUNISIE2012 و2010-2011ة  مراقبا للحسابات عن السنوات المحاسبي.  

  ........ المصادقـة على هذا القرار بـ تمت

   :ــرار الثامنقلا

 .……… صافي……………… بمبلغ 2009قررت الجلسة العامة العادية تحديد منحة الحضور لمجلس اإلدارة بعنوان السنة المحاسبية 
  . عضو دينارا صافي لكل.………ومنحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بمبلغ 

 ........ المصادقـة على هذا القرار بـ تمت

   :ــرار التاسعقلا

شركات التجارية وبعد اإلستماع لتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقبي الحسابات المتعلقة لن من مجلة اـم 471ـا لمقتضيات الفصل قبط
جمع مل وعلى تقرير مجلس اإلدارة  2009سمبر يد 31جمعةٌ لغاية ملْالية اٌمعةٌ، صادقت الجمعية العامة على القوائم المجملْبالقوائم المالية  اٌ

  .الشركة العقارية وللمساهمات
  ........ المصادقـة على هذا القرار بـ تمت

   :ــرار العاشرقلا

 17مؤرخ في لا 1999نة سل 92ا تم تنقيحه بالفصل السابع من القانون عدد مك 1994نة سل 117 القانون عدد نم 19ا لمقتضيات الفصل قبط
جدد الجلسة العامة العادية لمدة سنة، موافقتها لتقوم الشركة العقارية وللمساهمات بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل ت ،1999ت وأ

قصى لألسهم وآجال  لمجلس اإلدارة لتحديد الثمن األدنى للشراء والبيع والعدد األتسعرها بالبورصة وتعطي في هذا اإلطار كل الصلوحيا
  .الشراء

  ........ القرار بـ اذه المصادقـة على تمت

  : ـرار الحادي عشرقلا

  .ضى األمـر ذلكتيات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع ونشر كلما إقوحل الجلسة العامة العاديـة كل الصلوخت
  ........ المصادقـة على هذا القرار بـ تمت


