
 

 
 

 بالغ الشرآات

 

 بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة
  تونس1073شارع محمد الخامس : المقر اإلجماعي 

 
:                                              تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة بنك ينشر 2006  ماي22على اثر انعقاد الجلسة العامة العادية يوم  -

ـــــــــــرارات الجلســة العاّمــة العاديــــة     قـ-          
 تخصيص النتائج بعد  الـمــوازنــــــة    -                
  للبنك بعد تخصيص النتائجاألموال الذاتية تطور    -       

 
 1- قــــــــــــرارات الجلســة العاّمــة العاديــــة

 
 :القرار األول

 

  .2005/2006/2007لفترة ل حسابات بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة قبستشارة المالية آمرا لالادية على تسمية مكتب العالميةتصادق الجلسة العامة الع

 .تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع

 :القرار الثاني
 

ة     إن   ة العادي  تصادق على تقرير مجلس اإلدارة    2005العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية        اإلدارة والتقريرين    س إلى تقرير مجل   ستماعاال  السنوية بعد  الجلسة العام

 .2005 ديسمبر 31 في المختومةوآذلك على القوائم المالية 

 .2005و بناء على ذلك فقد أبرئت الجلسة العامة أعضاء مجلس اإلدارة إبراءا تاما دون قيد من تبعات أعمال إدارتهم للشرآة في السنة المالية 

 .تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع

 : الثالثلقرارا
 

 . دينار لكل عضو في مجلس اإلدارة5000تصادق الجلسة العامة على تحديد مكافئة الحضور بمبلغ 

 .تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع

 :القرار الرابع
 : دينار آما يلي55310.637 بمبلغ2005 نتيجة وظيفتعلى  الجلسة العامة العادية تصادق 

 2005النتيجة الصافية للسنة المحاسبية  55310.637

 احتياطات قانونية 2765.532

 الصندوق االجتماعيمخصصات  5000.000

 نتائج مؤجلة 47545.105

 مجموع ال 55310.637

 
 .تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع

 :القرار الخامس

 على أن تصادق الجلسة العامة 2008 /2007 / 2006 سنوات 3إلدارة آافة الصالحيات للقيام باإلجراءات لتعيين مراقب ثان للحسابات لمدة تفوض الجلسة العامة لمجلس ا

 . المقبلة للبنك على هذا التعيين

 .تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع

 :سادسالقرار ال
يد محم                ى تسمية الس ة عل ة العادي د القارصي الطرابلسي وذلك حسب                           تصادق الجلسة العام يد محم نك عوضا عن الس ة بمجلس إدارة الب ثال للدول ير البصلي عضوا مم د زه

 علما و أن السيد محمد القارصي الطرابلسي آان قد عوض بدوره السيد المنجي بكار , 2005أآتوبر 27المراسلة الصادرة عن السيد وزير تكنولوجيات االتصال بتاريخ 

ا      ارة ب دة نيابة السيد محمد زهير البصلي تنتهي مع انتهاء نيابة العضو االصلي السيد المنجي بكار، أي يوم انعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تدعى للبت في    مع االش ن م

 , 2007نتائج السنة المالية 

 .تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع



 

 :سابعالقرار ال
 .لكل الصالحيات لمن يحمل نسخة من هذا المحضر أو مضمونا منه للقيام بكل إيداع أو نشر آلما اقتضى األمر ذالجلسة العامة العادية آتفّوض 

 .تمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع

 
 تخصيص النتائج بعد  الـمــوازنــــــة -2

 )دينار تونسي: الوحدة (
 البيـــــــــانات 2005 2004

 األصـــــــــول  

- 
13 099.460 

  خزانة و أموال لدى البنك المرآزي و مرآز-

 الصكوك البريدية و الخزينة العامة للبالد التونسية

  مستحقات على المؤسسات البنكية و المالية-       608.934 552 15 -

 ء مستحقات على الحرفا- 000.000 111 -

  أصول ثابتة و أصول أخرى غير جارية- 394.203 330 -

  أصول أخرى-  986.033 298 -

 مجمــوع األصـــول      088.630 306 16 -

   

 الخصـــــــــــوم  
  خصوم أخرى- 772.993 500 -

 مجموع الخصـــوم 772.993 500 -
 األمـوال الذاتــية  -
  رأس المال- 005.000 750 15 -

  االحتياطات- 765.532 2 -

  أخرىة أموال ذاتي- 000.000 5 -
  نتائج مرحلة- 545.105 47 -
 مجموع األموال الذاتية 315.637 805 15 -
 مجموع الخصوم و األموال الذاتية 088.630 306 16 -

 
 
 
 

 3-  تطور األموال الذاتية للبنك بعد تخصيص النتائج
 

 )دينار تونسي: الوحدة (
 

 
 
 
 

نتيجة السنة  المجموع
 المحاسبية

إحتياطي الصندوق  نتائج مؤجلة
 جتماعياإل

إحتياطي 
 قانوني

 البيــانات رأس المال

15 805 315.637 55 310.637 _ - - 15 750 005.000 /31/12 الرصيد بتاريخ -
  قبل التخصيص2005

 تخصيص نتائج سنة - -- 765.532 2 000.000  5 545.105 47 310.637 55- 0
2005 

15 805 315.637 0 47 545.105 5 000.000 2 765.532 15 750 005.000 /31/12 الرصيد بتاريخ -
 ص بعد التخصي2005


