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 العامة الجلسةلوائح 

 العادّية

 2021 جوان 10ليوم 
 : الالئحــة األولــى

ّبعدّالعادي ةّالعام ةّالجلسةّإنّ 

ّاإلدارةّمجلسّتقريرّإلىّاالستماع

ّلمراقبّوالخاصّالعامّوالتقريرين

ّالمحاسبي ةّللسنةّبالنسبةّالحسابات

ّعلىّتصادقّالن قاش،ّوبعدّ،2020

ّئمالقواّوعلىّاإلدارةّمجلسّتقرير

ّديسمبر31ّّفيّالمختتمةّالمالي ة

ّوالعملي اتّاالتفاقياتّوعلى2020ّ

ّلمراقبّالخاصّبالتقريرّالواردة

ّ.الحسابات

صادقت الجلسة العاّمة العادّية على 

 . باإلجماعهذه الالئحة 
 

 :الالئحة الثّانـيـة 

إن ّالجلسةّالعام ةةّالعادي ةةّتبةر ّ

ّاإبةةرالذم ةةةّضعءةةالّمجلةةسّاإلدارةّ

خصوصّتصر فهمّبالنسبةّللسةنةّتام اّب

ّ.2020المالي ةّ
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صادقت الجلسة العاّمة العادّية على 

 . باإلجماعهذه الالئحة 
 

 :الالئحة الثـالثـة 

تقةةر رّالجلسةةةّالعام ةةةّالعادي ةةةّ

تبويةةبّوتخصةةينّالنتةةائةّللسةةنةّ

والنتةةائةّالملةلةةة2020ّّالمالي ةةةّ

 كاآلتةي:

 دينار
7 162 

142,802 

النتيجة 

المحاسبية 

لصافية  لسنة  ا

2020  

 دينار
16 190 

483,469 

ّملةةلةّ نتائة

 )قبلّالتخصين(

 دينار
23 352 

626,271 

المجموع القابل 

 للتوزيع

 دينار
4 345 

110,000 

ّحصنّ توزيع

 األسهمّّ

 000,000 550 دينار

المساهمةّ

ّفيّ الصافية

الصندوقّ

 االةتماعي

 دينار
18 457 

516,271 

نتائج مؤّجلة 

 يص()بعد التخص
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كحص ةّدينار1,050ّّوتحد دّبذلكّمبلغّ

مرابيحّعنّكل ّسهمّتلخذّمنّالنتيجةّ

ويتم 2020ّّالمحاسبيةّالصافيةّلسنةّ

 .2021ّةويلية12ّفيّ توزيعهاّ

صادقت الجلسة العاّمة العادّية على 

 . باإلجماعهذه الالئحة 
 

 :الالئحة الـرابـعـة 

تحةةد دّالجلسةةةّالعامةةةّالعادي ةةةّ

ضعءةالّمجلةسّاإلدارةّّمكافأةّحءةور

سةةتمائةّبمبلةةغ2020ّّبعنةةوانّسةةنةّ

دينةارّ(650,000ّّدينةارّ)ّّوخمسون

ءوّخامّ عنّكل ّةلسةّبالنسبةّلكةل ّع

معّحد ّضقصىّيبلغّثالثةةّضال ّدينةارّ

دينةةار(ّخةةامّسةةنوي ا3.000,000ّّ)

ّبالنسبةّلكةل ّعءو.ّ

صادقت الجلسة العاّمة العادّية على 

 . باإلجماعهذه الالئحة 
 

 : الئحة الخامسـةال

تحد دّالجلسةّالعامةّالعادي ةّمنحةّ

ضعءةةالّاللجنةةةّالدائمةةةّللتةةدقي ّ

سةتمائةّ بمبلةغ2020ّبعنةوانّسةنةّ

دينةارّ(650,000ّّدينةارّ)ّّوخمسون
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ءوّخامّ عنّكل ّةلسةّبالنسبةّلكةل ّع

معّحد ّضقصىّيبلغّثالثةةّضال ّدينةارّ

سةةنوي اّخةةامّدينةةار(3.000,000ّّ)

ّبالنسبةّلكةل ّعءو.ّ

صادقت الجلسة العاّمة العادّية على 

 . باإلجماعهذه الالئحة 
 

 :الالئحة السادسـة 

تصادقّالجلسةّالعام ةّالعادي ةّعلةىّ

ّتعيين:

 ّّكمتصةر  ّّحمي ةدّبةنّسةالمالسي د

ّلتونسةةي ةاالشةةركةّّعةةنّممثةةل

ّةلصناعاتّالتكريرّعوضاّعنّالسي د

للمدةّالمتبقيةةّّفاختةّالمحواشي

لجلسةةةّاّبانعقةةادوالتةةيّتنتهةةيّ

العام ةةةّالعادي ةةةّالتةةيّسةةتتولىّ

المصادقةّعلىّالقةوائمّالمالي ةةّ

 ،2022لسنةّ

 ّّكمتصةةر  ّيوسةة ّالهةةاد ّّالسةةي د

شةةركةّالتونسةةيةّعةةنّالّممثةةل

السي دةّعنّعوضاّلصناعاتّالتكريرّ

مليكةةةّعمةةر ّللمةةد ةّالمتبقي ةةةّ

الجلسةةةّّبانعقةةادوالتةةيّتنتهةةيّ

سةةتتول ىّالعامةةةّالعاديةةةّالتةةيّ

القةوائمّالمالي ةةّّعلىالمصادقةّ

 .2021لسنةّ
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صادقت الجلسة العاّمة العادّية على 

 . باإلجماعهذه الالئحة 
 

 :الالئحة السابعة 

الجلسةةةّالعام ةةةّالعادي ةةةّّتجةةد د

ّعءوي ة:

 ّكمتصةر  ّ عي ادّمباركّحال بّّالسي د

شةةركةّالتونسةةي ةّعةةنّالّّممثةةل

ثالثةةةّلصةةناعاتّالتكريةةرّلمةةد ةّ

سةةةّالجلّبانعقةةادسةةنواتّتنتهةةيّ

العامةّالعاديةّالتيّستصادقّعلىّ

 .2023القوائمّالمالي ةّلسنةّ

صادقت الجلسة العاّمة العادّية على 

 . باإلجماعهذه الالئحة 
 

 :الالئحة الثامنة 

1-ّّ ّالفصل ّالحكام من192ّّتطبيقا

ّيعلمّ ّالتجارية، ّالشركات مجلة

ّالنقلّ ّلشركة ّالقانوني الممثل

ّاالنابيب،ّ ّبواسطة ّالنقل بواسطة

ّمجلسّال ّضعءال ّبقيام مساهمين

ّ ّبالمهام ّبإعالمه التيّاإلدارة

ّ،يءطلعونّبهاّلدىّشركاتّضخرى

الفقرةّاألولىّمنّّألحكامتطبيقاّّ-2

ّ ّالشركات209ّّالفصل ّمجلة من
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ّاإلدارةّ ّمجلس ّيعلم التجارية،

ّالمديرّ ّالرئيس ّبقيام المساهمين

ّيءطلعّ ّالتي ّبالمهام ّبإعالمه العام

ّبهاّلدىّشركاتّضخرى.

ّالعاديةّّالجلسةّتقر العامة

بإعالمهاّمنّطر ّالمتصرفينّومنّطر ّ

الرئيسّالمديرّالعامّبالمهامّالتيّ

 صرحواّاالضطالعّبهاّلدىّشركاتّضخرى.

صادقت الجلسة العاّمة العادّية على 

 . باإلجماعهذه الالئحة 
 

 : التاسعةالالئحة 

ّكل ّ ّالعادي ة ّالعامة ّالجلسة تمنح

ّالقا ّللممث ل ّللشركةّالصالحي ات نوني

ّباإلةرالاتّ ّللقيام ّينوبه ّمن ضو

المتعل قةّبالتسجيلّواإلشهارّوكل ّماّ

عليهّالقانون. ّيننّ 

صادقت الجلسة العاّمة العادّية على 

 . باإلجماعهذه الالئحة 
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مركز العمراني الشمالي- شارع األرض 

 ديسمبر31سنـة محاسبية مختومة في 

2019 2020

إيضاحات التسميـــــــــة

األصـــــــــول

321 638,000 338 380,000 األصول الغير جاريــــة

-318 082,000 -323 411,000 تطرح اإلستهالكات 

3 556,000 14 969,000

األصول الثابتـــــة

45 779 603,000 46 065 611,000 األصول الثابتة الماديـة

-37 843 861,000 -38 937 487,000 تطرح اإلستهالكـات 

7 935 742,000 7 128 124,000

848 501,000 653 765,000 األصول الماليــة

-19 183,000 -19 183,000 تطرح المدخـرات

829 318,000 634 582,000

8 768 616,000 7 777 675,000 مجموع األصول الثابتــة

أصـول غيـر جاريـة أخــرى

8 768 616,000 7 777 675,000 مجمـوع األصـول غير 

األصـول الجاريـــــــــة

156 353,000 161 172,000 المخزونــات

-8 651,000 -8 651,000 تطرح المدخرات

147 702,000 152 521,000

12 844 520,000 7 905 040,000 الحرفاء والحسابات المتّصلة 

تطرح المّدخرات

12 844 520,000 7 905 040,000

2 166 631,000 3 192 885,000 أصول جارية أخرى

-538 513,000 -538 513,000 تطرح المّدخرات

1 628 118,000 2 654 372,000

33 135 602,000 36 233 831,000 توظيفات وأصول مالية أخرى

1 289 049,000 2 609 120,000 السيولة ومايعادل السيولــــــة

49 044 991,000 49 554 884,000 مجمــوع األصول الجاريــــة

57 813 607,000 57 332 559,000 مجمــوع األصـــــــول

الموازنة بعد التخصيص 
(بالدينار)
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مركز العمراني الشمالي- شارع األرض 

 ديسمبر 31سنـة محاسبية مختومة في 

2019 2020
إيضاحات التسميـــــــــة

 األموال الذاتيّة والخصـوم

 األموال الذاتيّــــــــــــة

20 691 000,000 20 691 000,000  رأس المــال اإلجتماعـــي

3 813 479,000 3 988 902,000  اإلحتياطيــــــــــــــات

139 510,000 139 510,000  األموال الذاتيّة األخــــرى

6 003 952,000 6 003 952,000 النتائــج المؤّجلــــــــــــــة  

10 186 531,000 12 453 564,000 النتائــج المؤّجلــــــــــــــة  

مرابيح أعيد استثمارها

40 834 472,000 43 276 928,000  مجموع األموال الذاتيّة قبل إحتساب 

 السنة المحاسبية

حساب خاص باإلستثمار

 نتيجـة السنة المحاسبيــة بعد 

 نتيجـــــة السنــــة 

40 834 472,000 43 276 928,000  مجمــــوع األمـوال الذتيــة 

 الخصــــــــــــــوم

 الخصـوم غيـر الجاريــــة

3 205 759,000 2 912 337,000  مدخـــــــــــــرات

3 205 759,000 2 912 337,000 مجموع الخصـوم غيـر 

الخصـــوم الجاريــــــة

868 424,000 886 947,000 المزودون والحسابات 

12 904 952,000 10 256 347,000 الخصـوم الجاريـة األخــــــرى

المساعدات البنكيّة وغيرها 

13 773 376,000 11 143 294,000 مجمــوع الخصـــوم 

16 979 135,000 14 055 631,000 مجمـــــوع الخصــــــــــــــوم

57 813 607,000 57 332 559,000 مجمـــــوع األمـــوال الذاتيّــة والخصـــوم

الموازنة بعد التخصيص 

(بالدينار)



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 31/12/2020 20 691 000 2 069 100 1 584 174 160 205 139 510 16 190 483 7 162 143 47 996 615

affectation approuvée

par l'A.G.O du 10/06/2021 550 000 6 612 143 -7 162 143 0

Dividendes 2020 -4 345 110 -4 345 110

Solde au 31/12/2020 après 20 691 000 2 069 100 2 134 174 160 205 139 510 18 457 516 0 0 43 651 505

affectation

ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2020
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 قائمة أعضاء مجلس اإلدارة 

عضو مجلس 

 اإلدارة

لوظائف واألنشطة ا

 الرئيسية

المساهمات 

في شركات 

 أخرى

السيد رضا 

 حالب

رئيس مدير عام 

شركة النقل 

 بواسطة األنابيب

 ال شيء

السيدة 

بسمة 

 لوكيل

  باإلدارة مديرة

العامة للمساهمات 

 بوزارة المالّية

  متصّرفة بمجلس

إدارة الشركة 

الوطنّية لتوزيع 

 البترول 

 عن وزارة  ةممثل

المالية في 

اللجنة الداخلية 

لمراقبة صفقات 

شركة الخطوط 

التونسية بالنسبة 

للصفقات ذات 

اإلجراءات 

 الخصوصية

 ال شيء

 السيد

حميد بن 

 سالم

 مستشار  مدير

الشركة بقانوني 

التونسّية لصناعات 

 التكرير

 ال شيء

السيد 

عّياد 

 مبارك حالّب

  مدير اإلنتاج

بالشركة التونسّية 

 لصناعات التكرير

 ال شيء
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 قائمة أعضاء مجلس اإلدارة 

السيد 

الهادي 

 يوسف

  مدير عام اإلدارة

المركزية للحوكمة 

بوزارة الصناعة 

 والطاقة والمناجم

 ال شيء

السيدة 

إيناس 

 شرعبي

  رئيسة مصلحة

باإلدارة العامة 

وزارة  للمحروقات/

الطاقة والمناجم 

والطاقات 

 المتجّددة

 ال شيء

السيد 

خالد 

 الباجي

  إطار بالمؤسّسة

التونسّية لألنشطة 

 البترولّية

 ال شيء

السيد 

 فيصل عبيد

  مدير مالي

بالمؤسّسة 

التونسّية لألنشطة 

 البترولّية

حساب 

ادخار 

في 

 األسهم

السيد 

محمد 

الهادي 

 الشريف

  مدير بالشركة

لتوزيع الوطنّية 

 البترول

 ال شيء

السيد 

هشام 

 إدريس

  رئيس مدير عام

 شركات مرحبا

  عضو مجلس إدارة

ببنك تونس العربي 

 الدولي 

  رئيس مدير عام

 SICAFشركة 

 السالمة

 ALKIMIA 

 ICF 

 CNP 
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 قائمة أعضاء مجلس اإلدارة 

السيدة 

عزيزة 

 إدريس

  مديرة عامة

مساعدة في مجمع 

مرحبا )نزل مرحبا 

 سالم(

  وكيلة شركة 

Gestion commerciale 

L’orchidée 

 

 ال شيء

السيد 

أحمد نعيم 

 الكشو

  أستاذ جامعي

 متقاعد

  خبير عدلي لدى

المحاكم في 

المحاسبة 

والمالية 

 والبورصة

  شركة

أسواق 

 الجملة

  شركة

إسمنت 

 قرطاج

  بنك

 اإلسكان

 ركة الش

التونسي

 ة للبنك

  البنك

 التونسي

 SOTUVER 

 
 


