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 بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة                       

   المنزه الرابع، أريانة1004 ،نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي: المقراالجتماعي

  

  . 2009الجلسة العامة العادية للسنة المالية  مشروع اللوائح المعروضة على
  

  :القرار األول

جلسة العامة العادية السنوية بعد االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة والتقريرين العام والخاص إن ال

 تصادق على تقرير مجلس اإلدارة وكذلك على القوائم المالية 2009لمراقبي الحسابات للسنة المالية 

  .2009 ديسمبر 31المختومة في 

   

  :القرار الثاني

 اإلتفاقيات الخاضعة للترخيص المبرمة بين الـشركة و كـل مـن    تصادق  الجلسة العامة العادية على 

 مـن مجلـة الـشركات    200الرئيس المدير العام و المدير العام المساعد و الخاضعة ألحكام الفصل  

  .التجارية

و بناء على ذلك فقد أبرئت الجلسة العامة ذمة أعضاء مجلس اإلدارة إبراءا تاما دون قيـد أو شـرط                    

  .2009يرهم و إدارتهم للشركة خالل السنة المالية بخصوص أعمال تسي

  .تمت المصادقة على هذا القرار        

  

  :القرار الثالث

 دينار كمـا    92.553,082 بمبلغ   2009تصادق  الجلسة العامة العادية على توظيف نتيجة سنة          

  :يلي

 )287.971,012(  بعد التعديل المحاسبي2008نتائج مؤجلة لسنة 

 553,082 92 )2 (2009فية للسنة المحاسبية النتيجة الصا

 )195.417,930(  2009نتائج مؤجلة لسنة 

  

  .تمت المصادقة على هذا القرار       

  



  :القرار الرابع 

  . دينار لكل عضو في مجلس اإلدارة5.000تصادق الجلسة العامة على تحديد مكافئة الحضور بمبلغ 

  .تمت المصادقة على هذا القرار     

  

  :القرار الخامس 

تصادق الجلسة العامة على تسمية السيدة لمياء الزريبي عضوة ممثلة للدولة بمجلس إدارة البنك عوضا               

 20عن السيد نجيب البوسالمي و ذلك بناءا على المراسلة الصادرة عن السيد وزير الماليـة بتـاريخ                  

  .2009نوفمبر 

لطيف بو شرارة عضوا ممثال للدولة بمجلـس إدارة  كما تصادق الجلسة العامة على تسمية السيد عبد ال    

البنك عوضا عن السيد عبد العزيز الغابري و ذلك بناءا على المراسلة الصادرة عن السيد وزير التعليم       

  .2009 ديسمبر 9العالي و البحث العلمي و التكنولوجيا بتاريخ 

ال للدولـة بمجلـس إدارة البنـك    كما تصادق الجلسة العامة على تسمية السيد الصادق بجة عضوا ممث   

ـ     بي و ذلك بناءا على المراسلة الصادرة عن السيد وزير المالية بتـاريخ        ڤ�عوضا عن السيد محمد الع

............  

  

  .تمت المصادقة على هذا القرار  

  

  :القرار السادس

ا منه للقيام   تفوض الجلسة العامة العادية كل الصالحيات لمن يحمل نسخة من هذا المحضر أو مضمون             

  .بكل إيداع أو نشر كلما اقتضى األمر ذلك

  .تمت المصادقة على هذا القرار      

 


