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 جوان 29:   تاريخ االنعقاد 2009ة المالية ـللسن   الجلسة العامة العادية للبنك التونسي الليبيلوائـحمشروع 

2010  
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  : الجلسة العامة العادية بعد االستماع إلى قراءة إن
  

  ،2009 ديسمبر 31التونسي الليبي للسنة المحاسبية المختومة في تقرير التصرف والقوائم المالية للبنك  -
 ديسمبر 31تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في  -

2009، 
 ،2009 ديسمبر 31 العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة فـي التقريرين -
 ،2009 ديسمبر 31تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في  -
  

قوائم المالية المجمعة تصادق دون أي تحفّظ على تقريري مجلس اإلدارة والقوائم المالية للبنك التونسي الليبي وال
  .2009 ديسمبر 31والمختومة في 

  
  ........................رار بــ القاتمت المصادقة على هذ
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 31 والمنتهية في 2009قررت الجلسة العامة العادية توزيع األرباح المتعلقة بالسنة المالية المبتدئة في غرة جانفي 
  : النحو التالي على2009ديسمبر 

  

  148.960,486                  األرباح الصافــــية 
  7.448,024            % 5احتياطي قانـــــوني 

  ــــــــــ                  
          141.512,462  

         
  140.000,000           الصندوق االجتماعياحتياطي 

  ــــــــــ                  
         1.512,462  

  
  1.512,462                    2009  بعنوان سنة ةـأرباح مرحل

  ــــــــــ                  
         0,000  

  

  ........................تمت المصادقة على هذا القـرار بـ
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يسي للبنك،  وما بعدها من العقد التأس30 وما بعده من مجلة الشركات التجارية والمادة 190طبقا لمقتضيات الفصل 
  : السادة والسيداتعلى تعيينتصادق الجلسة العامة العادية 

  
  بدرالدين بركية -
 سنية الزغالمي حرم جملي -

 وفاء الطاهر موسى -

 علي ابراهيم العلوص -

 
  :لسادة  للسيدة وافي مجلس إدارة البنك خلفاجدد بصفة أعضاء 

  
  قلسم القسنطيني حرم الجزيري -
 ماهر الزواري -

 محمد رضا حمزة -

  سف الفيتورييو -
  

  .وذلك للمدة المتبقية من نيابة األعضاء المغادرين كل حسب تاريخ تعيينه
  

  ........................تمت المصادقة على هذا القـرار بـ
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إبراء تاما  تبرئ ذمة أعضاء مجلس اإلدارة 2009إن الجلسة العامة العادية بعد االطالع على نتائج السنة المالية 
  .2009ودون تحفظ على تصرفهم خالل السنة المالية 
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تعطي الجلسة العامة العادية جميع الصالحيات لحاملي نسخة أو مضمون من هذا المحضر لغرض القيام بجميع 
  . إجراءات اإليداع والنشر القانونية

  
  
  


