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 لوائح الجمعّية العاّمة الخارقة للعادة

 8102ماي   82 ليوم

 : الالئحــة األولــى
ال يةة  اإل ةةاممإ إلة  سعة  لشة ة  القلةةو سطا ةأل  ايقمسيةة  إّن الجمعّية  العمّمةة  القم لة  لةعةةم   

دينـر   720 738 18مةن ، ط سع  القلمش، الة   الا ييةف يةأ  مس مةمو الشة ة   مجةس اإل ا  

 :طذلك سإ ممجدينر   305 324 19إل  

  سع  "  حسرب خرص برإلستثمر " ؤقذ من عقطان  ي دينر  573,295 572مسةغ

 ،2014اطزيف م سمح  ق  

  4102بعنوان سنة  النترئج المؤجلة" عقطان  ؤقذ مني دينر   011,705 13مسةغ". 

 

ــدا 117 117ط يامثةةو اةةذا الا ييةةف يةةأ  مس المةةمو يةةأ إ ةة ا    يلةةف إ ةةقم ام ســامر جدي

 إثنـــينلةةةةو  جديـــد ( 01)ســـا   ةةةقم  عةةةة  م ةةةمس لةم ةةةمامين اللةةة ام  طحةةةممةأ حلةةةط  اإل

 .سامر قديمر ( 24)وثالثون 
 

 . باإلجماععلى هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة الجمعّية صادقت 
 

 :  الالئحة الثّرنيـــة
 . 2015ااماف اي هم الج ي   الم     سح  االقافمإ اقألاللم من غّ   جمقفأ 

 .2015 جطان 81يلف الاألمإ ل يم  اإل قم  اقألاللم من 

 .باإلجماععلى هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة الجمعّية صادقت 
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 :  الالئحة الثرلثة
حةةة    مس المةةةمو اإلجامةةةمعأ لةشةةة ة  سةةةة : يةةةقّلل الف ةةةو ال ةةةم س مةةةن العلةةة  الا  ي ةةةأ ةةةةم اأ 

( 5) قم ةة سليمةة  ا ةةمي  لةة  ام  ســامر 861 864 3مل ةةم  إلةة  دينــر   305 324 19

 . قمقي  لة هم الطاح ، محّ    ةةّيم

 .باإلجماععلى هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة الجمعّية صادقت 

 

 :  الالئحة ال ابعة
الممّثو يأ شةق   يي ةك ةةّو ال ةالحّيم  افّطض الجمعي  العمم  القم ل  لةعم   لمجةس اإل ا   

العمةّي  طاللمقطقّي  الماعّةل  سملا ييف يأ  مس الممو طالا ّةة  مةن إامةمم عمةّية  الا ييةف  لةليمم سمإلج اءا 

 .طاقليل العل  الا  ي أ عة  م مس ذلك

 .باإلجماععلى هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة الجمعّية صادقت 

 

 :  الالئحة الخرمسة
م  لةممّثو اللمقطقأ لةش ة  لةليمم امقل الجمعّي  العمم  القم ل  لةعم   ةّو ال الحيّ 

 .سمإلج اءا  الماعّةل  سملا جيو طاإلشهم  طةّو مم يقّ  عةيك اللمقطن

 .باإلجماععلى هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة الجمعّية صادقت 
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 العادّية العامة الجمعّيةلوائح 
 8102 ماي 82ليوم 

 : الالئحــة األولــى

إّن الجمعّية العاّمة العادّية بعد االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة والتقريرين العام والخاص 

، وبعد الّنقاش، تصادق على تقرير مجلس 4112لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبّية 

وعلى اإلتفاقّيات والعملّيات  4112ديسمبر  11قوائم المالّية المختتمة في اإلدارة وعلى ال

  .الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات

 .باإلجماع  العاّمة العادّية على هذه الالئحةالجمعّية  صادقت

 

 : الالئحة الّثانـيـة

ا تاّماا بخصاوص تصاّرف م إّن الجمعّية العاّمة العادّية تبرئ ذّمة أعضاا  مجلاس اإلدارة إبارا 

 .4112بالنسبة للسنة المالّية 

 .باإلجماع  العاّمة العادّية على هذه الالئحةالجمعّية صادقت 

 : الالئحة الثـالثـة

والنتااائ   4112تقااّرر الجمعّيااة العاّمااة العادّيااة تخصاايص الماارابيل الّصااافية للّساانة المالّيااة 

 :المؤجلة كاآلتـي 

  2014  نتيجة المحاسبية الصافية  لسنةال 749,095 192 3 دينار

 (قبل التخصيص)نتائ  مؤجـلة  881,236 335 8 دينار

 المجموع القابل للتوزيع 630,331 528 11 دينار

 احتياطات قانونّية 104,000 104 دينار

 حساب خاص باالستثمار 573,295 572 دينار

   توزيع حصص األس م 872,000 873 1 دينار

 المساهمة الصافية في الصندوق االجتماعي 000,000 400 دينار

 (التخصيصبعد )نتائج مؤّجلة  081,036 578 8 دينار
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لسنة  النتيجة المحاسبّية الصافيةمن ملّيم كحّصة مرابيل يتّم توزيع ا  011وتحّدد بذلك مبلغ 

 .2015 جوان 11 بداية من  4112

 . باألغلبّية  الالئحة العاّمة العادّية على هذهالجمعّية صادقت 

 : الالئحة الـرابـعـة

بمبلغ  2014تحّدد الجمعّية العامة العادّية مكافأة حضور أعضا  مجلس اإلدارة بعنوان سنة 

 . سنوّيا بالنسبة لكـّل عضو( دينار  2.000) دينار خام ألفي 

 .باإلجماع  العاّمة العادّية على هذه الالئحةالجمعّية صادقت 

 : امسـةالالئحة الخ

  بمبلغ 2014تحّدد الجمعّية العامة العادّية منحة أعضا  اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 

 . سنوّيا بالنسبة لكّل عضو( دينار  2.000) دينار خام ألفي 

 .باإلجماع  العاّمة العادّية على هذه الالئحةالجمعّية صادقت 

 : الالئحة السادسـة

من العقد التأسيسي ترّخص الجمعّية العاّمة العادّية لمجلس  11طبقا لمقتضيات الفصل 

اإلدارة ولمّدة سنة واحدة في إصدار، باسم الشركة ، قرض رقاعي إجمالي أو على عّدة أقساط 

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

 .باإلجماع  ه الالئحةالعاّمة العادّية على هذالجمعّية صادقت 

 : الالئحة السابعة

 :تصادق الجمعّية العاّمة العادّية على تعيين

  كمتصّرف ممثل للشركة التونسّية لصناعات التكرير عوضا عن رضا حّّلب السّيد

والتي تنت ي بإنعقاد الجمعّية العاّمة العادّية التي للمدة المتبقية  علي الفريخةالسّيد 

 ،4112ى القوائم المالّية لسنة تتولى المصادقة علس

  للشركة التونسّية لصناعات التكرير عوضا عن  ةممثل ةكمتصّرفحسني السّيدة هاجر

والتي تنت ي بإنعقاد الجمعّية العاّمة العادّية التي للمدة المتبقية  محمد العيدوديالسّيد 

 ،4110تتولى المصادقة على القوائم المالّية لسنة س
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  كمتصّرفة ممثلة للشركة التونسّية لصناعات التكرير عوضا  زاميراقية الحالسّيدة

عفيف المبروكي للمدة المتبقية والتي تنت ي بإنعقاد الجمعّية العاّمة العادّية  عن السّيد

 ،5102تتولى المصادقة على القوائم المالّية لسنة سالتي 

  ير عوضا عن كمتصّرف ممثل للشركة التونسّية لصناعات التكرالسّيد سمير ول ة

لمّدة ثّلثة سنوات تنت ي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي عبد العزيز بربرّية السّيد 

 .4112على القوائم المالّية لسنة  ستتولّى المصادقة

 .باإلجماعالعاّمة العادّية على هذه الالئحة  الجمعّية صادقت 

 

 : الثامنةالالئحة 

الصّلحّيات للممّثل القانوني للشركة للقيام باإلجرا ات  تمنل الجمعّية العامة العادّية كلّ 

 .المتعلّقة بالتسجيل واإلش ار وكّل ما ينّص عليه القانون

 .باإلجماع  العاّمة العادّية على هذه الالئحةالجمعّية صادقت 

 

 

 



SOTRAPIL
Boulevard de la Terre

Centre Urbain Nord

 Au 31 Décembre

DESIGNATIONS 2014 2013

Actifs

Actifs non courants

Actifs immobilisés

    IMMOBILISATIONS  INCORPORELLES               271 542,000 234 557,000

    Moins : Amortissements  +  provisions -220 496,000 -211 617,000

51 046,000 22 940,000

    IMMOBILISATIONS CORPORELLES               45 773 571,000 45 126 673,000

    Moins : Amortissements  +  provisions -32 347 948,000 -30 350 885,000

13 425 623,000 14 775 788,000

    IMMOBILISATIONS FINANCIERES                1 455 345,000 374 945,000

   Moins : Provisions                    -20 709,000 -20 709,000

1 434 636,000 354 236,000

   Total des actifs immobilisés 14 911 305,000 15 152 964,000

 

   Autres actifs non courants

   Total des actifs non courants 14 911 305,000 15 152 964,000

Actifs courants

   Stocks 698 841,000 632 354,000

   Moins : Provisions

698 841,000 632 354,000

   Clients et comptes rattachés 4 669 884,000 5 240 227,000

   Moins : Provisions

4 669 884,000 5 240 227,000

   Autres actifs courants 776 731,000 740 412,000

   Moins : Provisions -152 873,000 -152 873,000

623 858,000 587 539,000

   Placements et autres actifs financiers 13 550 588,000 11 870 757,000

   Liquidité et équivalents de liquidités 4 024 427,000 3 121 458,000

   Total des actifs courants 23 567 598,000 21 452 335,000

Total des actifs 38 478 903,000 36 605 299,000

  B I L A N   
APRES AFFECTATION

Exprimé en dinars



SOTRAPIL
Boulevard de la Terre

Centre Urbain Nord

 Au 31 Décembre

DESIGNATIONS 2014 2013

Passifs

Capitaux propres et passifs

Capitaux propres
Capital Social 18 738 720,000 17 697 680,000

Réserves 3 054 938,000 2 860 760,000

Autres capitaux propres 139 510,000 139 510,000

Résultat reportés au 31/12/2013 8 335 881,000 8 481 042,000

Résultat reporté de l'exercice 2014 242 200,000

Compte spécial d'investissement 572 573,000 895 879,000

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice 31 083 822,000 30 074 871,000

Résultat de l'exercice

Total des capitaux propres 31 083 822,000 30 074 871,000

aprés affectation

Passifs

Passifs non courants
Provisions 1 222 460,000 741 313,000

Total des passifs non courants 1 222 460,000 741 313,000

Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés 1 012 926,000 564 596,000

Autres passifs courants 5 153 930,000 5 218 754,000

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

Total des Passifs Courants 6 172 621,000 5 789 115,000

Total des passifs 7 395 081,000 6 530 428,000

Total des capitaux propres 38 478 903,000 36 605 299,000

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 social Extraordinaire Capitaux Reportés special d'inv de l'exercice

Solde au 31/12/2014 18 738 720 1 717 716 672 913 160 205 139 510 8 335 881 3 192 749 32 957 694

affectation approuvée

par l'A.G.O du 28/05/2015 104 104 400 000 2 116 072 572 573 -3 192 749 0

Dividendes 2014 -1 873 872 -1 873 872

Solde au 31/12/2014 après 18 738 720 1 821 820 1 072 913 160 205 139 510 8 578 081 572 573 0 31 083 822

affectation

ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2014


