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القـــرار األوّل
ن الجلسة العامة العادية بعد االستماع إلى قراءة :
إ ّ
 تقارير مجلس اإلدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة المحاسبية 6102معة ) .
(القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المج ّ
 تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية.2016
ي تحفظ على تقرير مجلس اإلدارة وعلى القوائم
تصادق الجلسة العامة العادية بدون أ ّ
المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في  10ديسمبر
.2016
مت المصادقة على هذا القرار بـ .................................
ت ّ
القـــرار الثـاني
الخاص بمراقبي الحسابات
مة العاديّة بعد االستماع الى قراءة التقرير
إ ّ
ّ
ن الجلسة العا ّ
المتعلق باالتفاقات المنصوص عليها بالفصل  26من القانون عدد  48لسنة  2016المؤرخ
في  11جويلية  2016والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وبالفصل  611وما يليه
وبالفصل  574من مجلة الشركات التجارية تصادق على هذه االتفاقيات.
مت المصادقة على هذا القرار بـ .................................
ت ّ
القـــرار الثــــــالث
مة
إ ّ
مة العاديّة بعد اإلطالع على نتائج السنة المحاسبية  2016تبرئ ذ ّ
ن الجلسة العا ّ
ما وبدون أي تحفظ على تصرّفهم خالل السنة المحاسبية
أعضاء مجلس اإلدارة إبراء تا ّ
.2016
مت المصادقة على هذا القرار بـ ..................................
ت ّ
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القــرار الـــرابـــــع
ن الجلسة العامة العادية تقرر توظيف النتيجة المالية كما يلي :
إ ّ
(بالدينارات )
- 1.063.6712117:
937.544,718:
-8.190.729,219:

( )+ما تبقـى من مرابيــــح 6104
( )+النتيجة الصافية لسنة 6102
(=) ما تبقى للترحيل
القــرار الخـــــامس

ل عضو
إ ّ
ن الجلسة العامة العادية تقرّر تحديد بدالت الحضور بمبلغ صافي بـ  0.111دينار لك ّ
ل اجتماع مجلس إدارة.
بالنسبة لك ّ
مت المصادقة على هذا القرار بـ .....................................
ت ّ
الســـادس
القــرار
ّ
مد مبارك الهاجري متصرّفا
إ ّ
ن الجلسة العامة العــادية تصادق على تسمية السيد مح ّ
ممثال عن الدولة اإلماراتية بتاريخ  1أكتـوبر  6101والسيد محمد الطاهر باألسود متصرّفا
ممثال عن الدولة التونسية عوضا عن السيد محمد شكري رجب بتاريخ  06جـانفي 6107
للفتـرة المتبقية من نيابته .
مت المصادقة على هذا القرار بـ .....................................
ت ّ
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