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 بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة
   أريانة ،نهج الهادي الكراي، المرآز العمراني الشمالي المنزه الرابع  :المقّراإلجتماعي

  
  

 
  

بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة نشر ي ، 2008إثر إنعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 
  :ما يلي 

  
  الجلسة العامة العادية المعتمدة من قبلالقرارات  •
 النتيجة المحاسبية الموازنة بعد تخصيص  •
 قائمة تطور األموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية  •

  

I.  القرارات المتخذة  
  
  :القرار األول .

 اإلدارة والتقريرين العـام والخـاص       س إلى تقرير مجل   ستماعاال  السنوية بعد  الجلسة العامة العادية  إن  
 تصادق على تقرير مجلس اإلدارة وكذلك على القوائم الماليـة           2008 الحسابات للسنة المالية     يلمراقب

  .2008 ديسمبر 31 في المختومة
ـ            ا دون قيـد أو شـرط   و بناء على ذلك فقد أبرئت الجلسة العامة أعضاء مجلـس اإلدارة إبـراءا تاّم

  .2008ية بخصوص أعمال تسييرهم و إدارتهم للشركة في السنة المال
  .تمت المصادقة على هذا القرار        

  

  :القرار الثاني
  : دينار كما يلي 128.669،013  بمبلغ2008 نتيجة وظيفتعلى  الجلسة العامة العادية تصادق 

 182,783 110 )1 (2007نتائج مؤجلة لسنة 

 669,013 128 )2 (2008النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 

 851,796 238 )  2+1(ابلة للتخصيص مجموع النتائج الق

 942,590 11 احتياطات قانونية

 000,000 75 2008مخصصات الصندوق االجتماعي

 909,206 151 2008نتائج مؤجلة لسنة 

 

  .تمت المصادقة على هذا القرار       
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  : الثالثالقرار
 مـن العقـد التاسيـسي للبنـك         26 من مجلة الشركات التجارية و الفصل        204عمال بأحكام الفصل    

ـ      ، المتعلقـة بمـنح     2005 جوان   22ـدد المؤرخ في    28وبمقتضيات منشور السيد الوزير األول ع
 دينار  5.000تصادق الجلسة العامة على تحديد مكافئة الحضور بمبلغ         حضور أعضاء مجلس اإلدارة،     

  .و في مجلس اإلدارةلكل عض
  .تمت المصادقة على هذا القرار     

  

  :القرار الرابع
تصادق الجلسة العامة على تسمية السيد محمد الرقيق عضوا ممثال للدولة بمجلس إدارة البنك عوضـا                

 مارس  30عن السيد أحمد الطرشي و ذلك بناءا على المراسلة الصادرة عن السيد وزير المالية بتاريخ                
2009.   

مع اإلشارة بأن مّدة نيابة السيد محمد الرقيق تنتهي مع انتهاء نيابة العـضو األصـلي الـسيد أحمـد                    
  .2010الطرشي، أي يوم انعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تدعى للبت في نتائج السنة المالية 

  .تمت المصادقة على هذا القرار        
  

  :القرار الخامس
جلس اإلدارة في إبرام اتفاقية مع البنك العالمي للحصول على قرض مضمون             لم الجلسة العامة ترخص  

  . مليون أورو لتمويل مشاريع الجدوى الطاقية3،9من قبل الدولة بمبلغ 
  

  :سداسالقرار ال
الجلسة العامة العادية كل الصالحيات لمن يحمل نسخة من هذا المحضر أو مضمونا منه للقيام               تفّوض  

  .لكلما اقتضى األمر ذبكل إيداع أو نشر ك
  .تمت المصادقة على هذا القرار      
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II.  الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية 
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III.  قائمة تطور األموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية 
      

  


