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 العادّية العامة الجلسةلوائح 
 6102 ماي 26ليوم 

 : الالئحــة األولــى

العاّمة العادّية بعد االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة والتقريرين العام والخاص  الجلسةإّن 

، وبعد الّنقاش، تصادق على تقرير مجلس 5112لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبّية 

وعلى اإلتفاقّيات والعملّيات  5112ديسمبر  11م المالّية المختتمة في اإلدارة وعلى القوائ

  .الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات

 . باإلجماع  العاّمة العادّية على هذه الالئحة الجلسة صادقت

 
 

 : الالئحة الّثانـيـة

ا بخصروص تصرّرف م العاّمة العادّية تبرر  مّمرة ضعءراج مجلرس اإلدارة إبرراجا تاّمر الجلسةإّن 

 .5112بالنسبة للسنة المالّية 

 .باإلجماع   العاّمة العادّية على هذه الالئحة الجلسةصادقت 

 

 : الالئحة الثـالثـة

والنترائل المججلرة  5112تبويب وتخصريص النترائل للسرنة المالّيرة العاّمة العادّية  الجلسةتقّرر 

 :كاآلتـي 

  5102  بية الصافية  لسنةالنتيجة المحاس 941,795 876 3 دينار

 (قبل التخصيص)نتائل مججـلة  069,760 565 8 دينار

 المجموع القابل للتوزيع 011,555 442 12 دينار

 احتياطات قانونّية 558,500 58 دينار

 حساب خاص باالستثمار 018,499 374 دينار

   توزيع حصص األس م 916,600 318 2 دينار

 اهمة الصافية في الصندوق االجتماعيالمس 000,000 450 دينار

 (التخصيصبعد )نتائج مؤّجلة  517,956 240 9 دينار
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 5112سنة النتائل المججلة قبل من ملّيم كحّصة مرابيح يتّم توزيع ا  011وتحّدد بملك مبلغ 

 .5110 في غّرة جويلية

 .باإلجماع   العاّمة العادّية على هذه الالئحة الجلسةصادقت 

 

 : ة الـرابـعـةالالئح

بمبلغ  5112العامة العادّية مكافأة حءور ضعءاج مجلس اإلدارة بعنوان سنة  الجلسةتحّدد 

 . سنوّيا بالنسبة لكـّل عءو( دينار  50211,111) دينار خام  ضلفين وخمسمائة

 .باإلجماع   العاّمة العادّية على هذه الالئحة الجلسةصادقت 

 

 : الالئحة الخامسـة

 ضلفين بمبلغ 5112العامة العادّية منحة ضعءاج اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة  لسةالجتحّدد 

 . سنوّيا بالنسبة لكّل عءو (دينار  50211,111) دينار خام وخمسمائة 

 .باإلجماع   العاّمة العادّية على هذه الالئحة الجلسةصادقت 

 

 : الالئحة السادسـة

لصاحبي ما ماهر  FINACO و ABCمجمع  على تعيين العاّمة العادّية  الجلسةتصادق  

 5112و 5110قعيدة ويحي الرواتبي مراقبا لحسابات شركة الّنقل بواسطة األنابيب لسنوات 

 .5112و

 .باإلجماع   العاّمة العادّية على هذه الالئحة الجلسةصادقت 

 

 : السابعةالالئحة 

العاّمة العادّية لمجلس اإلدارة  الجلسةمن العقد التأسيسي ترّخص  11طبقا لمقتءيات الفصل 

ولمّدة سنة واحدة في إصدار، باسم الشركة ، قرض رقاعي إجمالي ضو على عّدة ضقساط وملك 

 .وتحديد كيفّية إصداره وخصائصه( دينار 11.111.111)مليون دينار  11في حدود 

 .باإلجماع   العاّمة العادّية على هذه الالئحة الجلسةصادقت 
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 : الثامنةالالئحة 

المتصّرفين اآلتي مكرهم بمجلس إدارة  تجديد عءوّيةالعاّمة العادّية على  الجلسةتصادق 

 :الشركة

  لمّدة ثالثة حسني كمتصّرفة ممثلة للشركة التونسّية لصناعات التكرير السّيدة هاجر

الّية لسنة سنوات تنت ي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم الم

5112، 

  لمّدة ثالثة كمتصّرفة ممثلة للشركة التونسّية لصناعات التكرير  راقية الحزاميالسّيدة

سنوات تنت ي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالّية لسنة 

5112، 

 لمّدة ثالثة   للمجسسة التونسّية لألنشطة البترولّية كمتصّرف ممثل نجيب بن شعبان السّيد

سنوات تنت ي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالّية لسنة 

5112، 

  لمّدة ثالثة  للمجسسة التونسّية لألنشطة البترولّيةكمتصّرفة ممثلة  نجاة ال ّدارالسّيدة

الّية لسنة على القوائم الم سنوات تنت ي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق

5112، 

 لمّدة ثالثة  للشركة الوطنّية لتوزيع البترولكمتصّرف ممثل  فرج المناعي السّيد   

سنوات تنت ي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالّية لسنة 

5112، 

  لمّدة ثالثة سنوات تنت ي  مرحباكمتصّرف ممثل لمجمع إدريس السّيد هشام إدريس

 ،5112إنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالّية لسنة ب

  تنت ي  لمّدة ثالثة سنوات مرحباة لمجمع إدريس ممثل ةكمتصّرفالسّيدة عزيزة إدريس

 ،5112بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالّية لسنة 

  شركة إستثمار مات رضس مال قار في شخص " كافسوفي إيالن سي"الشركة المالّية

     لمّدة ثالثة سنوات السّيد خالد الفندري كمتصّرف ممثال عن صغار المساهمين 

 .5112تنت ي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالّية لسنة 

  باإلجماع   العاّمة العادّية على هذه الالئحة الجلسةصادقت. 
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 : التاسعةلالئحة ا

للقيام ضو من ينوبه للشركة العامة العادّية كّل الصالحّيات للممّثل القانوني  الجلسةتمنح 

 .باإلجراجات المتعلّقة بالتسجيل واإلش ار وكّل ما ينّص عليه القانون

 .باإلجماع   العاّمة العادّية على هذه الالئحة الجلسةصادقت 
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 العاّمة الخارقة للعادة الجلسةلوائح 

 6102 ماي  62 ليوم

 : الالئحــة األولــى
تقريىر مجلى  اإلستماع إلى  بعد لشركة النقل بواسطة األنابيب العاّمة الخارقة للعادة  الجلسةإّن 

إلىىىى  دينــــ    503.423.91مىىىىن ، و بعىىىىد النقىىىىاا، تقىىىىرر الترايىىىىر اىىىى  ر   مىىىىال الشىىىىركة  اإلدارة

 :وذلك بإدماجين   د 503.503.99

  بعد توزير "  حس ب خ ص ب إلستثم  " ؤخذ من عنوان  ي دين    374.018,499مبلغ

 ،5112 رباح سنة 

  4951بعنوان سنة  النت ئج المؤجلة" عنوان  ؤخذ مني دين    121.476,501مبلغ". 

 

مسىاهمين يقىر إسىنادها لل سهم  جديدا  099 99و يتمثل هذا التراير ا  ر   المال ا  إصىدار

سـهم   ( 0.)وثالثون  تسعة لكل  جديد ( 01)سهم سناد عل   سا  القدام  وحامل  حقوق اإل

 .قديم 
 

 . باإلجماععلى هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 
 

 :  الالئحة الثّ نيـــة
 . 6102تتمتر األسهم الجديدة المصدرة بحق االنتفاع انطالقا من غّرة جانف  

 .6102 جويليةغّرة يقر اقتطاع قسيمة اإلسناد انطالقا من 

 .باإلجماع على هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 
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 :  الالئحة الث لثة
حىىىىىدد ر   المىىىىىال اإلجتمىىىىىاع  للشىىىىىركة بىىىىىى : يىىىىىنّقص الفصىىىىىل السىىىىىاد  مىىىىىن العقىىىىىد الت سيسىىىىى  كىىىىىا ت  

دنىانير ( 5) خمسىةبقيمىة اسىمية قىدرها  سـهم  960 963 3مقسىمة إلى  دينـ    800 819 19

 .للسهم الواحد، محّررة كلّيا

 .باإلجماع على هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 

 

 :  الالئحة ال ابعة
الممّثل ا  شخص رئيسه كىّل الصىالحّيال للقيىام العامة الخارقة للعادة لمجل  اإلدارة  الجلسةتفّوض 

لعملّيىىة والقانونّيىىة المتعّلقىىة بىىالتراير اىى  ر   المىىال والت ّكىىد مىىن إتمىىام عملّيىىة الترايىىر وتنقىىيص بىىاإلجراتال ا

 .العقد الت سيس  عل   سا  ذلك

 .باإلجماع على هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 

 

 :  الالئحة الخ مسة
للقيام  و من ينوبه ممّثل القانون  للشركة العامة الخارقة للعادة كّل الصالحّيال لل الجلسةتمنص 

 .باإلجراتال المتعّلقة بالتسجيل واإلشهار وكّل ما ينّص عليه القانون

 .باإلجماع على هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 

 



SOTRAPIL
Boulevard de la Terre

Centre Urbain Nord

                         Au 31 Décembre

DESIGNATIONS NOTES 2015 2014

Passifs

Capitaux propres et passifs

Capitaux propres
Capital Social 19 324 305,000 18 738 720,000

Réserves 3 300 157,000 3 054 938,000

Autres capitaux propres 139 510,000 139 510,000

Résultat reportés au 31/12/2013 6 003 952,000 8 335 881,000

Résultat reportés des exercices 2014 et 2015 3 236 565,000 242 200,000

Compte spécial d'investissement 374 018,000 572 573,000

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice 32 378 507,000 31 083 822,000

Résultat de l'exercice

Total des capitaux propres 32 378 507,000 31 083 822,000

aprés affectation

Passifs

Passifs non courants
Provisions 1 524 804,000 1 222 460,000

Total des passifs non courants 1 524 804,000 1 222 460,000

Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés 704 658,000 1 012 926,000

Autres passifs courants 7 470 766,000 5 153 930,000

Concours bancaire et autres passifs ,F 5 765,000 5 765,000

Total des Passifs Courants 8 181 189,000 6 172 621,000

Total des passifs 9 705 993,000 7 395 081,000

Total des capitaux propres 42 084 500,000 38 478 903,000

et des passifs

APRES AFFECTATION
Exprimé en dinars

B I L A N  



SOTRAPIL

Boulevard de la TERRE

Centre Urbain NORD

Capital Réserves Réserves pour Réserves Autres Résultats Compte Resultat Total

Social Légales Fonds socialExtraordinaire Capitaux Reportés special d'inv de l'exercice

Solde au 31/12/2015 19 324 305 1 873 872 757 521 160 205 139 510 8 565 069 3 876 942 34 697 424

affectation approuvée

par l'A.G.O du 26/05/2016 58 559 450 000 2 994 365 374 018 -3 876 942 0

Dividendes 2015 -2 318 917 -2 318 917

Solde au 31/12/2015près 19 324 305 1 932 431 1 207 521 160 205 139 510 9 240 517 374 018 0 32 378 507

affectation

ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2015


