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  :عربية الدولية لإليجار المالي مايلي ال تنشر الشرآة ،2007ثرإنعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية إ
  

  القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية 
  .ازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبيةالمو

  .  قائمة تطور األموال الذاتّيية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية
  
I -   القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية     

  : القرار األول     
 حول نشاط بعد إطالعها على تقرير مجلس اإلدارة2008 جوان 5يخ إن الجلسة العامة العادية للشرآة العربية الدولية لإليجار المالي المنعقدة بتار

 و على تقريري مراقبي الحســابات العــــام 2007 ديسمبر 31  ، و على القوائم المالية المتعلقة بحسابات السنة المختومة في2007الشرآة للسنة المالية 
 و على القوائم المالية لنــــفس السـنة و 2007المتعلق بنشاط الشرآة لســـــنة و الخاص بخصوص هاته القوائم، تصادق على تقرير مجلس اإلدارة 

   . 2007 ديسمبر 31المختومة في 
   .القرار باإلجماع  المصادقة على هذا تمتو

  

    :  الثانير القرا
لس ــــجــهم في مــــ في خصوص ممارسة مهامفظ  بدون تحاّما و آامال وـــــراء تـــــــلس اإلدارة إبــإّن الجلسة العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مج

  .2007اإلدارة و عن نتائج أعمالهم بالنسبة للسنة المالية 
  
  . باإلجماع المصادقة على هذا القرار تمتو
  

   :ر الثالث القرا
  

  :  آاآلتي2007 السنة المالية  تخصيص نتيجةإن الجلسة العامة العادية تقّرر
   399.832 033 1   :                    نتيجة السنة  !

   707.057 34:           2006مرحل السنة المالية  !

  106.889 068 1:               الرصيد  !

  405.345 53:           اإلحتياطي القانوني  !

   701.544 014 1:          الرصيد القابل للتوزیع  !

  000.000 400:            ) % 4( حصص األرباح  !

  000.000 50:           الصندوق اإلجتماعي  !

    000.000 400:         احتياطي إختياري   !

          701.544 164:          2007مرحل السنة المالية  !

  .2008 جويلية 1وحدد تاريخ توزيع االرباح ليوم 
  باإلجماع  المصادقة على هذا القرار تمت و

  :ر الرابع القرا
  
  

  دينار صافية من األداء للعضو الواحد وذلك ةس اإلدارة بمبلغ ألفي و خمسمائ العامة العادية تقرر إسناد منحة بدل الحضور ألعضاء مجلالجلسةإن 
  .2008بالنسبة للسنة المالية 

  
   .  بــاإلجماع   المصادقة على هذا القرارتمت و

  :ر الخامس  القرا
 ملـيـــــــون 30إصدار قرض رقاعي بمبلغ أقصاه  اديةبعد النظر في المذآرة المتعلقة بتعبئة الموارد التي يتطلبها نشاط الشرآة تقرر الجلسة العامة الع

  .2009 و 2008دينار على قسط أو عدة أقساط خالل سنتي 
آما تقرر الجلسة العامة العادية منح آامل الصالحيات لمجلس إدارة الشرآة لضبط شروط و تراتيب إصدار هذا القرض الرقاعي  وضبط مبلغ و تاريخ 

  . إلصدارهالقيام بجميع اإلجراءات الالزمةإصدار آل قسط من أقساطه و 



  .وتمت المصادقة على هذا القرار بــاإلجماع
      :رار  السادس الق

  عضوين جديدين بمجلس  PATRICE MAZZEI   إن الجلسة العامة العادية  تصادق على تعيين السيدين عماد الـــــــدين الشريف و باتريس مازي
ي الكويتي عوضا عن السيدين وحيد مالك و محمد علي ملوآة ، و ذلك لغاية الجلسة العامة العادية التي ستنعقد خالل سنة اإلدارة ممثلين للبنك التونس

  .2008 للنظر في حسابات الشرآة للسنة المالية  2009
  .بـاإلجماعوقعت المصادقة على هذا القرار 

       :رار  السابع   الق
ات و عمليات النشر التي يقتضيها ـــــــــيام بجميع اإليداعـــللق للممثل القانوني للشرآة  النفوذ و آّل الصالحياتإّن الجلسة العامة العادية تفوض آل

  . في ما يخص هذا المحضر أو ملخص منهالقانون
  .بـاإلجماعوقعت المصادقة على هذا القرار 

   
 

-IIالموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية .  
 

 
 
 
 
 



II -2007  ة تطور األموال الذاتّيية باعتبار قرار تخصيص نتيجة المحاسبية قائم  
  

 
 


