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STUSID BANK 
Siège social : 32 rue Hédi Karray-1082 Tunis  

 

 

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2009,                 

la  STUSID BANK publie, ci-dessous : 

- Les résolutions adoptées, 

- Le  Bilan après affectation du résultat comptable, 

- L’état d’évolution des capitaux propres.  

 

I- Résolutions adoptées : 
 

  :ائحة األولى اللّ

  

خالل " ستوسيد بنك"إن الجمعية العامة العادية للمساهمين، بعد اطّالعها على تقرير مجلس اإلدارة حول أنشطة 

و القوائم المالية المجمعة المختومة في    31/12/2009و على القوائم المالية المختومة في  2009السنة المالية 

ي الحسابات حول القوائم المالية و القوائم المالية المجمعة، تصادق على و على تقارير مراقب 31/12/2009

تقرير مجلس اإلدارة و على القوائم المالية و القوائم المالية المجمعة المتعلّقة بالسنة المالية المنتهية في       

  .كما وقع تقديمها من قبل مجلس اإلدارة 2009ديسمبر  31

  

  .اللّائحة باإلجماعتمت المصادقة على هذه 
 

  :اللّائحة الثّانية 
  

تبرئ الجمعية العامة العادية للمساهمين ذمة أعضاء مجلس اإلدارة إبراء تاما و كامال و بدون تحفّظ أو شرط 

في خصوص ممارسة مهامهم في مجلس اإلدارة و عن نتائج أعمالهم بالنّسبة للسنة المالية المنتهية في       

  .2009ديسمبر  31
  

  .تمت المصادقة على هذه اللّائحة باإلجماع
  

  :اللّائحة الثّالثة 
  

  :على النّحو التّالي  2009تقرر الجمعية العامة العادية للمساهمين تخصيص أرباح السنة المالية 
  

  دينار  097.558 472 11:         األرباح الصافية

 دينار      101.865 236:       سابقا  أرباح مرحلة+ 

----------------------------  ------------------------- 

 

 



  دينار  199.423 708 11:         الرصيد األول

  دينار      409.971 585:     اختياري./.) 5(   احتياطي قانوني

------------------    ----------------  

  دينار  789.452 122 11:         الرصيد الثّاني

  دينار   000.000 750 6:         احتياطيات عامة

------------------    ----------------  

 دينار   789.452 372 4:         الرصيد الثّالث

  دينار   000.000 000 4:         حصص األسهم 

------------------    ----------------  

  دينار    789.452 372:         الرصيد الرابع

  ناردي   000.000 250:       الصندوق االجتماعي

-------------------    ----------------  

  دينار   789.452 122:         الرصيد الخامس

  دينار   789.452 122:         األرباح المرحلة

-------------------    -----------------  

  دينار            0.000:         الرصيد السادس
  

  .تمت المصادقة على هذه اللّائحة باإلجماع
  

  :اللّائحة الرابعة 

من النّظام األساسي لستوسيد بنك، تقرر الجمعية العامة تحديد بدل الحضور، بالنّسبة للسنة  29طبقا للمادة 

من  12و عمال بأحكام الفصل . دينار صافي من الضرائب بالنّسبة لكّل عضو 6600، بمبلغ 2009المالية 

عامة العادية للمساهمين منح مكافأة مساوية ألعضاء و مقرري تقرر الجمعية ال 2005لسنة  96القانون عدد 

  .اللّجنة الدائمة للتّدقيق و اللّجنة التّنفيذية للقرض

  .تمت المصادقة على هذه اللّائحة باإلجماع
 

  :ائحة الخامسة اللّ

على تعيين السيد من النّظام األساسي للبنك، تصادق الجمعية العامة العادية للشّركة  19طبقا ألحكام الفصل 

، 2010مارس  24محمد العروسي بوزيري خلفا للسيد إبراهيم سعادة كعضو في مجلس إدارة البنك، بداية من 

و على تعيين السيد محمد معز الزواري خلفا للسيد محمد المولدي بالحاج عيسى كعضو في مجلس إدارة البنك 

عند انعقاد الجمعية العامة العادية الّتي ستنظر في حسابات السنة  ، و ذلك لمدة تنتهي2010ماي  11بداية من 

  .2009المالية 
  

  .تمت المصادقة على هذه اللّائحة باإلجماع
  



  :اللّائحة السادسة 
  

من القانون األساسي للبنك، تصادق الجمعية العامة للمساهمين على تعيين السادة اآلتي  40طبقا ألحكام الفصل 

في مجلس اإلدارة لمدة  ثالث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العامة العادية الّتي ستنظر في  ذكرهم أعضاء

  : 2012حسابات السنة المالية 

  

  .السيد عبد العزيز النّصر اهللا -

 .السيد محمد العروسي بوزيري -

 .السيد عبد العزيز العمر -

 .السيد سمير ملوحية -

 .السيد سعيد الصعيري -

 .لسيد طارق الزينا -

 .السيد حمد النّجاشي -

 .السيد مسعود العلوي -

 .السيد محمد الشّايع -

  .السيد محمد معز الزواري -

  

  .تمت المصادقة على هذه اللّائحة باإلجماع

  

  :اللّائحة السابعة 
  

عام أو الشّخص الّذي يعينه، كّل النّفوذ و الصالحيات للمدير ال" ستوسيد بنك"تفوض الجمعية العامة لمساهمي 

  .للقيام بجميع عمليات اإليداع و النّشر الّتي يقتضيها القانون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II - Le  Bilan après affectation du résultat comptable : 

  

 
 

III - L’état d’évolution des capitaux propres. 

 

 


