
 

 
Informations post AGO  

 
AL-KHOUTAF ONDULE  

Siège social :  Route de Tunis Km 13 – Sidi Salah – 3091 SFAX  

 
 

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2009, la Société            
AL-KHOUTAF ONDULE  publie ci-dessous : 

 
Les résolutions adoptées, 
Le  Bilan après affectation du résultat comptable, 

   L’état d’évolution des capitaux propres.  
 

I- LES RESOLUTIONS ADOPTEES  

  

  

  المصادقـة علـى تقرير مجلـس اإلدارة: القـــــرار األول 

عـن كل ما جـاء بـه   2009تصادق الجلـسة العامـة العاديـة علـى تقرير التصـرف لسنـة   

  .وبكامـل تفاصيلـه

 تمت المصادقة على هـذا القرار بأغلبيـة األصوات

  
  

  2009سنة المصادقة على القوائم الماليــة ل: القـــــرار الثانــي 

تصادق الجلسة العامة على القوائـم الماليـة المتكونـة مـن الموازنـة وقائمـة النتائـج وجدول   

  .2009التدفقات النقديـة واإليضاحات حـول القوائـم الماليـة المتعلقـة بالسنـة الماليـة 

دة إلعـداد هــذه  وتصادق أيضـا الجلسـة العامـة علـى اإلختيـارات والطـرق المحاسبيـة المعتمـ

  .القـوائم الماليـة 

 تمت المصادقة على هـذا القرار بأغلبيـة األصوات

  

  :تبــويب النتائـج : القــــرار الثالـث 

 2009تقـرر الجلسـة العامـة توظيـف الربـح الصافـي المتعلــق بالسنــة المحاسبيــة      

  .ـر السنوات الماضيـةإلمتصاص جـزء مـن خسائمليمـات  978دينـار  176.971وقـدره 

 تمت المصادقة على هـذا القرار بأغلبيـة األصوات

  
  

المصادقة على العمليات واإلتفاقيات المنصوص عليهـا بالفصـلين   : القــــرار الرابـع 

  .من مجلــة الشركات التجارية 475و  200

المنظمـة المنصـوص عليهـا    بعد تالوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالعمليات واإلتفاقيـات  

والمنصوص عليها بالتقرير الخاص للسيد مراقب من مجلـة الشركات التجاريــة،  475و  200بالفصلين 

تصادق الجلسة على كل اإلتفاقيـات المنصوص عليها بهـذا التقريـر وعلـى طـرق تـدوينها     الحسابات ، 

  .بالمحاسبــة

 تمت المصادقة على هـذا القرار بأغلبيـة األصوات

  

AVIS DES SOCIETES 



 

  :إبراء ذمـة أعضاء مجلس اإلدارة : القـــرار الخــامس 

تبـريء الجلسة العامـة للمساهميـن ذمـة أعضـاء مجلـس اإلدارة والمـدير العـام تبرئــة    

لـت حسابـاتهـا تامـة ونهائيــة وبـدون أي إحتـراز بعنـوان تصرفــه طيلـة السنـة التــي قف

وتشكرهــم علـى حسـن التصـرف والمجهــودات المبذولــة مــن أجــل      31/12/2009فـي 

 . إنجــاح الشركـة

 تمت المصادقة على هـذا القرار بأغلبيـة األصوات

  

  ضبـط منحـة حضـور ألعضــاء مجلـس اإلدارة  : الســادسالقـــرار 

ـور ألعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ   الجلسـة العامـة منـح مكافــأة حضـ قـررت  

وذلك لتصرفهــم طيلـة  صافية مـن الضرائب وبعـد طـرح الخصم مـن المـورد،  دينـار 15.000

  .2009السنـة الماليــة 

تمت الصادقة على هـذا القرار بأغلبيـة األصوات           
  

   

  :تفويــض للقيــام باإلجـــراءات :  السابـع القـــرار  

يـت جميــع التفويضـات والنفــوذ لحامـل نسـخة أو نظير من هــذا  المحضـر للقـــيام  أعط

بكـل إجــراءات التسجيـل واإليداع واإلشهار التــي يستوجبــها القانـــون أينمـــا لـــزم     

  . األمــر

 تمت المصادقة على هـذا القرار بأغلبيـة األصوات
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

: n après affectation du résultat comptableLe  Bila - II    

  

BILAN

 (exprimé en dinars Tunisien)

EXERCICE EXERCICE 

ACTIFS REF CLOS AU PRECEDENT

NOTE 31/12/2009 31/12/2008

ACTIFS NON COURANTS

ACTIFS IMMOBILISES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 3 560,900 900,000

MOINS : AMORTISSEMENTS 2 1 244,770 475,000

2 316,130 425,000

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 7 207 118,415 6 316 917,168

MOINS : AMORTISSEMENTS 4 3 941 720,907 3 769 338,982

3 265 397,508 2 547 578,186

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 5 7 680,000 8 980,000

MOINS : PROVISIONS 6 980,000 980,000

TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES 3 274 413,638 2 556 003,186

AUTRES ACTIFS NON COURANTS

CHARGES A REPARTIR 7 15 052,558 4 480,733

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 3 289 466,196 2 560 483,919

ACTIFS COURANTS

STOCKS 8 774 550,075 976 536,826

MOINS : PROVISIONS 9 3 471,080 3 508,539

771 078,995 973 028,287

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 10 1 711 366,478 1 697 802,630

MOINS : PROVISIONS 11 279 404,124 282 837,937

AUTRES ACTIFS COURANTS 12 449 238,103 368 018,772

MOINS : PROVISIONS

PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS

LIQUIDITES ET EQUIVALENT DE LIQUIDITES 13 395 994,708 39 802,078

TOTAL DES ACTIFS COURANTS 3 048 274,160 2 795 813,830

TOTAL DES ACTIFS 6 337 740,356 5 356 297,749

  

  



 

  

  

  

BILAN

 (exprimé en dinars Tunisien)

EXERCICE EXERCICE 

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS REF CLOS AU PRECEDENT

NOTE 31/12/2009 31/12/2008

CAPITAUX PROPRES

CAPITAL SOCIAL 14 4 000 000,000 4 000 000,000

RESERVES 

AUTRES CAPITAUX PROPRES 15 1 491 382,560 1 491 382,560

RESULTATS REPORTES 16 -1 612 715,096 -1 876 167,194

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION 3 878 667,464 3 701 696,486

PASSIFS

PASSIFS NON COURANTS

EMPRUNTS 17 1 092 900,579 475 074,388

AUTRES PASSIFS FINANCIERS

PROVISIONS 18 12 815,366 8 487,637

TOTAL PASSIFS NON COURANTS 1 105 715,945 483 562,025

PASSIFS COURANTS

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 19 902 643,702 797 630,555

AUTRES PASSIFS COURANTS 20 199 482,013 257 509,446

CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS 21 251 231,232 115 899,237

TOTAL DES PASSIFS COURANTS 1 353 356,947 1 171 039,238

TOTAL DES PASSIFS 2 459 072,892 1 654 601,263

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 6 337 740,356 5 356 297,749

  

  

  

  

  



 

  
L’état d’évolution des capitaux propres. -III  

  

  

Capital social Réserves spéciales 

de réévaluation
Résultat reportés  Résultat de 

l'exercice 
Total

Solde au 31/12/2009 avant affectation du résultat 4 000 000,000 1 491 382,560 -1 789 687,074 176 971,978 3 878 667,464

Affectation du résultat 2009

    Reports à nouveau 176 971,978 -176 971,978

Solde au 31/12/2009 aprés affectation du résultat 4 000 000,000 1 491 382,560 -1 612 715,096 0,000 3 878 667,464

L'EVOLUTION DES COPITAUX PROPRES 

  
  

  

                                                      

 



 

 
EInformations post AG  

 
AL-KHOUTAF ONDULE  

Siège social : Route de Tunis Km 13 – Sidi Salah – 3091 SFAX  

 
 

 
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Extraordinaire en date du 02 mai 2010, la Société AL-
KHOUTAF ONDULE  publie ci-dessous : 

  

  

  :ح القانون األساسي ــتنقي:  لالقــرار األو

مــن   291عمـال بأحكام الفصـل تقـرر اجللسـة العامـة اخلارقـة للعـادة تنقيح القانون األساسي   

  :ليصبـح كاآلتـي جملـة الشركـات التجـارية 

 

 رأس املال االجتماعي – 7الفصل 

عشرون سهما قيمة الواحد  )200 000(مائيت ألف   مقسم إىل )4 000  000(أربع ماليني دينارا  قيمة رأس املال االجتماعي

  .دينارا )20(

  وميكن الترفيع أو التخفيض يف رأس املال عمال بالقوانني والتشاريع اجلاري ا العمل

  باإلمجــاعالفصـل  هــذا متت املصادقة على

 

  جملس اإلدارة – 31الفصل 

  مدة النيابة –التعيني 

 .بل اجللسة العامة العادية، ملدة ثالث سنواتيعني أعضاء جملس اإلدارة من ق

 .يبدأ مفعول التسمية مبجلس اإلدارة مبجرد قبول العضوية به يف كل احلاالت من تاريخ حضور أول اجتماعاته

��م� وا � ا
و رئيس مدير عام جيب علـى العضو مبجلس اإلدارة أو املمثل القانوين للشركة أن يعلم بتوليه منصب وكيل أو عضو يف جملس إدارة أ

 . أو مدير عام أو عضو يف هيئة إدارة مجاعية أو جملس مراقبة شركة أخرى، و ذلك خالل شهر من تاريخ توليه له

  .و على املمثل القانوين للشركة إعالم اجللسة العامة العادية للمسامهني بذلك يف أول إجتماع هلا

و ينقضي حقها يف ذلك مبضي ثالثة أعوام بداية من تاريخ الشروع يف املهام . املهامو ميكن للشركة املطالبة بغرم الضرر الناجم عن مجع 

  .اجلديدة

 باإلمجــاعالفصـل  هــذا متت املصادقة على

  

ا':89 17 – أ (ة أ�5%ء $01/ ا�دارة، ر2#/ $01/ ا�دارة و ا'+*)( ا'&%م و ا'+*)()" ا'&%$#" 
"(*� ا'+;%

9ء Y>?8 اXدارة CU9V8 948رJKB 9L;98 9M>N8 OPQ9RS 7Hد A4B CAD EF 9BG3H@ ;<?<=7 ا;:789 أن 2345 أ0/
.G/e 7K38ر a>0 أن C4K5 هbc ا;a>0 234 8`9رB_ ا^M]H\ل  

. Y>?4; @A4B اXدارة أن 9K38 J3=B إ7Lj93k]H 0@ ا;94P4ت أو ا;Gآ9^ت ا;[9PU _>AB E أ9/0ء Y>?8 اXدارة
 _B8`9ر a>0 234;ا C4K5 7;9K;ا bcه EF9 وVFو m;ذ O]Bل و\M]H^اءات ;اopq 9تLr9s5q; 7N=3;9U 7:N]4;ا

74t34;ا.  
  .حيدد جملس اإلدارة أجرة املدير العام و املديرين العامني املساعدين

 بــاإلمجـاعهــذا الفصـل متت املصادقة على 

 

 

  

AVIS DES SOCIETES 



 

 ا':89 19 – ا�A:%@%ت ا'+<=+>
و;[|LN} هbc ا;G`sل zFّن . @ 8?<7 ا;oRآ9ت ا;[?9ر87B 206إ;w/x5200  a هbc ا9r9s5Xت 9Aevم ا;G`sل 

 Eه {LrJ];7 و اrو ا;4`9د }L~o]>; 7:�9x;9ت اr9s5Xا:  
 إحالة األصول التجارية أو أحد العناصر املكونة هلا، �

 .دينارا بأربعة مالينياإلقتراض اهلام الذي يعقد لفائدة الشركة والذي حدد سقفه  �

 كراء األصول التجارية، �

 .ون الغريضمان دي �

املنح اإلستثنائية عن املهام أو الوكاالت اليت يكلف ا أعضاء جملس  اإلتفاقات املنظمة، كما ختضع إلجراءات ترخيص ومصادقة

  .اإلدارة

 بــاإلمجـاعالفصـل  هــذا متت املصادقة على

  

�%ء '010;%ت ا'&%$>*BC� ا':89 21 – ا

�%ء*BC� DE ا

7Bة ا;?<=7 ا;:789 ا;:9دG0د O]5 7 ;<:9دةr9رx;دارة أو اXا Y>?8 {BoQ @0 9دV:Sq;.  

G0د @A4B ورةo/;ا J307وBة ا;?<=7 ا;:789 ا;:9د  {BoQ @0:  

  .o8ا�r أو o8اENr ا;9U9=Kت �

�  O8@ 8=9ه �>|U 7، أوL;9?:]HX9^ت اK;ا EF ،o8v�4 اPB @8 C8@ آ �>|U 74AK4;8@ ا @L:8 CLوآ

 .a>0 7j94;9U اCrv 8@ رأس 98ل ا;oRآ7 �\�7 8=9هGAB @L4ن G4?8ع 8=9هOP]4أو J0ة 

ا;4=9هL4@ ا;OP; @Bc اEF 7LN>�v رأس ا;94ل أو GVe EFق ا;[`o0 J:U �BGض wLN>; E8G40 أو  �

7Nrاo8 7>]9;7 آeإ J:U 9د;7 أوN4>;. 
 بــاإلمجـاعالفصـل  هــذا متت املصادقة على

  

 ا':9ـ8 23 – رC%2ـ> ا'01;ـ>
  .يترأس اجللسـة العامة الشخص املفـوض من قبـل جملس اإلدارة

 بــاإلمجـاعالفصـل  هــذا متت املصادقة على

  

G#Hا'+(ا I(زKA  - 30 89:'ا 
�G52 73=;2 أو ~=9رة اU9 رPeoQ J:U 7آoR;9ء اN0ادات وأoBإ }x>5 E];ا �j9]3;74 اj9r.  

 7VU9=;ات اG3=;ا oj9=~ 9PeoQ 7 أوQ9رs;ات اG3=>; 7>p�4;ا �j9]3;7 اF9إ� J:U 73=;2 اLUاo8 @8 %5 w|]V5
o~J4;ا @BGA];EQ9L]eXا.  

.و2N`B هcا ا;oL� O`x وا9SGS9r �p إذا U<� ا;o~J4 ا;oR0 ESGS9V رأس 98ل ا;oRآ7  

.إ^ أن اrX[|9ع 2N`B إ9Npر9B إذا أ�2N ا;o~J4 ا;ESGS9V أoR0 @8 Cr رأس ا;94ل vي �NH آ9ن  

B];2 اUo;ن اGA J:U 73=;2 اU8@ ر wBزG]>; CU9V  %LE)M أو <Mات ا':%رK>;0' <0 N+'ا O2%B>'ا <P%Qإ J:U و
EQ9L]eXا o~J4;ح اoQ .  

 2LUاo8 @BGA]; m;وذ wBزG]>; 7>U9V;2 اLUاo4;9 8@ اK;9� bاo5 �>N8 9ع أي|]r7 إB7 ا;:789 ا;:9د=>?>; @A4B
~9ر7r ;<:9دة وJK5د ا;?<=7 ا;:G5 789زwB ا;o~J4ات p�8<7 أو o~J8ات إ~[9Lر7B، 7890 أو ~7�9، 90د7B أو 

9P5^94:]Hوإ.  

@L4ا;4=9ه @LU �:BزG5 wVB ،�j9F Jpوإن و OPHv2 اLUاo8 انG3:U  7N=S �=KU O8=9ه Cآ �L`S دJKBو
.8=9هEF �]4 رأس ا;94ل  

 9LU w8ن ا;o~J4اتا;[9P3A4B E ا;[`oف 9PLF  أو ا;234 وA4B@ ;<?<=7 ا;:G5 789زc~�5 �;9N8 wB 8@ ا;o~J4ات
.ا;[G5 O]LH Eز9P:B أو ا;234  

ويف صورة وجود خسارة، بعد املصادقة على احلسابات، يتم تأجيلها من جديد حىت يتم خصمها من مرابيح السنوات املقبلة إىل حد 

  .نفادها

  بــاإلمجـاعالفصـل  هــذا متت املصادقة على



 

 :ءات تفويض بالقيام باإلجــرا:  الثانــيالقـــــرار 

  

أ�\#]  +#I  ا'K:B)5%ت وا'<:Kذ  'Y;X 8$%U> أو X=#( $" هVا ا'+T0' )5U#%م 8SH إ (اءات  
.ا'B;1#8 وا�)*اع وا�Lb%ر ا'L` KB;( aB% ا'KX%Tن أ)<+% '^م ا[$ــ(  

  بــاإلمجـاعمتت املصادقة على هـذا القرار 
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