
 
SOTRAPIL S.A 

 

SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES 
PAR PIPELINES 

 
S.A au capital de 14,3 millions de dinars 

Boulevard de la terre– Centre Urbain Nord– 
Tunis El Khadra 

 
CONVOCATION A  

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à 

assister à l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 

vendredi 15 juin 2007 à 15h30 à l’hôtel Résidence Gammarth, 

à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
1. Examen du rapport d’activité du conseil d’administration 

ainsi que les états financiers relatifs à l’exercice clos le 31 

décembre 2006, 

2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire 

aux comptes, 

3. Approbation du rapport d’activité et des états financiers de 

l’exercice 2006, 

4. Quitus aux administrateurs au titre de l’exercice 2006, 

5. Affectation du résultat de l’exercice 2006, 

6. Renouvellement des mandats de trois (3) administrateurs 

et cooptation de deux (2) nouveaux administrateurs, 

7. Fixation des jetons de présence pour l’exercice 2006, 

 



8. Fixation du montant de rémunération des membres du 

comité permanent d’audit pour l’exercice 2006, 

9. Nomination d’un commissaire aux comptes pour les 

exercices 2007, 2008 et 2009, 

10. Autorisation  au conseil d’administration pour le 

lancement d’un emprunt obligataire dans la limite de 

trente millions de dinars ( 30.000.000,000 dinars). 

 
 

P/ Le Conseil d’administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 شرآة النـقـل بـواسـطـة األنـابـيـب
 إ. خ.ش

 
  مليون دينار14,3رأس مالها 

  تونس الخضراء– المرآز العمراني الشمالي –شارع األرض 
 
 

 دعوة للجمعّية العاّمة العادّية
 
 

ل          رآة النق ة لش ة العادي ة العام ور الجمعي اهمون لحض يدات المس ادة و الس دعى الس ي

ب  طة األنابي وترابيل( بواس ة ) س وم الجمع تنعقد  ي ي س وان 15الت زل        2007 ج   بن

داول حول                       "  ريزدنس"  ك للت زوال و ذل د ال ة و النصف  بع ى الساعة الثالث قمرت  عل

 :المسائل المدرجة في جدول األعمال التالي

 

بية   .1 نة المحاس ة  للس وائم المالي اط  والق س اإلدارة للنش ر مجل ى تقري الع عل اإلط

 ، 2006يسمبر  د31المختومة في 

 تالوة التقريرين العام و الخاص لمراقب الحسابات ، .2

 ،2006المصادقة على تقرير النشاط و القوائم المالية  .3

 ،2006إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة  .4

 ،2006توظيف المرابيح على ضوء نتائج سنة  .5

 ن،ن جديدْيالمصادقة على تجديد عضوّية ثالثة متصرفين و  تعيين متصرفْي .6

 ،2006ديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة تح .7



 ،2006تحديد مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة  .8

 ،2009 و 2008، 2007تعيين مراقب حسابات الشرآة للسنوات  .9

ار                               .10 تمكين مجلس اإلدارة من إصدار  قرض رقاعي في حدود الثالثون مليون دين

)30.000.000,000.(  

 

 

 عن مـجـلـس اإلدارة
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 شرآة النقل بواسطة األنابيب
 

 مشروع  لوائح  الجمعّية العاّمة العادّية
 2007 جوان 15ليوم 

  :الالئحــة األولــى
إن الجمعية العامة العادية بعد االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة وتقريـري مراقـب               

 تصادق على تقريـر     ، و بعد النقاش ،    2006الحسابات العام والخاص بالنسبة للسنة المحاسبية       

 .2006 ديسمبر 31مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 
 

 .......................... وتمت المصادقة على هذه الالئحة 
 

   :الالئحة الثّانيـــة
إن الجمعية العامة العادية تبرأ ذمة أعضاء مجلس اإلدارة إبراءا تاما بخصوص  

 .2006بة للسنة المالية تصرفهم بالنس
 

 .......................... وتمت المصادقة على هذه الالئحة 
 

  :الالئحة الثّالثـــة
عمال بمقتضيات العقد التأسيسي للشّركة تقرر الجمعية العامة العادية تخصيص المرابيح  

 :تـي  ورصيد األموال المنقولة من جديد كاآل2006الصافية للسنة المالية 

 
 633,315 676 2 2006النتيجة المحاسبية الصافية  لسنة 

 7.048.409,503 نتائج مؤجلة 
 9.725.042,818 المجموع القابل للتوزيع

 1.200.898,797 احتياطي لمرابيح أعيد استثمارها

 1.716.000,000 )سهم/  مليم 600(حصص األسهم توزيع 

 125.000,000 ماعيمساهمة في الصندوق االجت
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 3.041.898.797 المجموع 

 6.683.144,021 الرصيد الصافي للتحويل  

 

 2007 جويلية 18 ملّيم كحصة مرابيح يتم توزيعها بداية من 600وتحدد بذلك مبلغ  
 

 .......................... وتمت المصادقة على هذه الالئحة 
 

   :الالئحة الرابعــة
  

: العادية على تجديد عضوية أعضاء مجلس اإلدارة السادة تصادق الجمعية العامة  

عن المؤسسة التونسية لألنشطة ( محمد مختار كريسعان )  عن مجمع إدريس( هشام إدريس 

 )عن الشركة الوطنية لتوزيع البترول( البترولية و محمد عبد الكريم 

لمبروكي و محمد كما تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين السيدين عفيف ا

العيدودي كمتصرفين بمجلس إدارة الشركة ممثلين  للشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة 

 .سنوات ، خلفا للسيدين  إبراهيم العجيمي و طارق الغمراسني ) 3(ثالثة 

 
 

 .......................... وتمت المصادقة على هذه الالئحة 
 

   :الالئحة الخامسـة
 بالنسبة لكّل جلسة بمبلغ  ألف و مأتان و 2006افأة الحضور بعنوان سنة تحدد مك 

 . باعتبار األداء لكّل عضو بمجلس اإلدارة )  دينار 1.250(خمسون دينار
 

 .......................... وتمت المصادقة على هذه الالئحة 

 

  :الالئحة السادسة 
وي لمكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بـ          تحدد الجمعية العامة العادية المبلغ السن

 .باعتبار األداء بالنسبة لكّل عضو)  دينار1.500( ألف و خمسة مائة دينار 
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و توكل الجمعية العامة العادية لمجلس اإلدارة مهمة تحديد إجراء االستخالص بالنسبة 

ين على ضوء النص التطبيقي الذي للمتصرفين أعضاء اللجنة الممثّلين للمساهمين العمومي

 .سينظّم المسألة
 

 .......................... وتمت المصادقة على هذه الالئحة 

 

 

 :الالئحة السابعة
في شخص السيد .............................تعيين الجمعية العامة العادية مكتب 

 ، 2007 الشركة للسنوات المحاسبية مراقبا لحسابات.................................. 

و يقع صرف مستحقاته حسب الجدول المعمول به ترتيبيا و بالنسبة  . 2009 و 2008

للعنايات الخصوصية حسب العرض الذي تقدم به في إطار االستشارة المتعلقة 

 بالموضوع 
 .......................... وتمت المصادقة على هذه الالئحة 

 

 :لثامنةالالئحة ا
 من العقد التأسيسي ترخّص لمجلس 19إن الجمعية العامة العادية طبقا لمقتضيات الفصل 

اإلدارة إصدار باسم الشركة قرض رقاعي إجمالي أو على عدة أقساط و تحديد كيفية          

 ). دينار30.000.000( مليون دينار30و خصائص هذا القرض الذي ال يتعدى مبلغ 
 

 .......................... لمصادقة على هذه الالئحةوتمت ا 
 

 :الالئحة التاسعة
إن الجمعية العامة العادية تفوض كامل الصالحيات لحامل مضمون أو نظير من محضر جلسة 

 .هذه الجمعية العامة العادية للقيام بكامل اإلجراءات القانونية والتراتيب
 

 ..........................الئحةوتمت المصادقة على هذه ال 
 



 
 
 

SOTRAPIL S.A 
 

SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES 
PAR PIPELINES 

 
S.A au capital de 14,3 millions de dinars 

Boulevard de la terre– Centre Urbain Nord– 
Tunis El Khadra 

 
CONVOCATION A  

L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister 

à l’assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le vendredi 

15 juin 2007 à 16h30 à l’hôtel « Résidence » Gammarth, à 

l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

1. Examen du rapport du conseil d’administration à 

l’assemblée générale extraordinaire, 

2. Augmentation du capital social de la société, 

3. Modification de l’article 6 des statuts sur la base de la 

variation du capital  social. 

 

P/ Le Conseil d’administration 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 طـة األنـابـيـبشرآة النـقـل بـواسـ
 إ. خ.ش

 
  مليون دينار14,3رأس مالها 

  تونس الخضراء– المرآز العمراني الشمالي –شارع األرض 
 
 

 دعوة للجمعّية العاّمة الخارقة للعادة
 

 
ل                ادة لشرآة النق يدعى السادة و السيدات المساهمون لحضور الجمعّية العاّمة الخارقة للع

ب   طة األنابي وترابيل( بواس ة   ال) س وم الجمع تنعقد  ي ي س وان 15ت زل          2007 ج   بن

داول حول                       "  ريزدنس"  ك للت زوال و ذل د ال ة و النصف  بع ى الساعة الرابع قمرت  عل

 :المسائل المدرجة في جدول األعمال التالي
 

 اإلطالع على تقرير مجلس اإلدارة للجمعّية العاّمة الخارقة للعادة، .1

  الترفيع في رأس مال الشرآة،  .2

ال    .3 ي رأس الم ر ف اس التغيي ى أس ي عل د التأسيس ن العق ادس م ل الس يح الفص تنق

 .اإلجتماعي

 

 

 عن مـجـلـس اإلدارة
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 شركة النقل بواسطة األنابيب
 

 مشروع  لوائح  الجمعية العامة الخارقة للعادة 

 2007 جوان 15ليوم 

  :الالئحــة األولــى
بعد اإلطالع على تقرير مجلس اإلدارة،  و بعد النقاش ، تقـرر الجمعيـة العامـة                 

 الخارقة للعادة لشركة النقل بواسطة األنابيـب الترفيـع فـي رأس مـال الشـركة               

 :و ذلك بإدماج  دينار  15.730.000,000إلى  دينار  14.300.000,000من

احتيـاطي  لمـرابيح أعيـد       " دينار تؤخذ من عنوان       1.200.898,797   

 2006بعد توزيع أرباح سنة "  استثمارها

 "االحتياطات "  دينار تؤخذ من 229.101,203  

سهما جديدا يقـع     286.000 و يتمثل هذا الترفيع في رأس المال في إصدار          

جديد ) 1(إسنادها للمساهمين القدامى و حاملي حقوق اإلسناد على أساس سهم           

 .أسهم قديمة ) 10(لكل عشرة 

 

 .......................... وتمت المصادقة على هذه الالئحة 
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   :الالئحة الثّانيـــة
2007ة جانفي تتمتع األسهم الجديدة المصدرة بحق االنتفاع انطالقا من غر.  

 .2007يقع اقتطاع قسيمة اإلسناد انطالقا من غرة أوت 

 

 .......................... وتمت المصادقة على هذه الالئحة 

 

   :الالئحة الثالثة
حدد رأس المال اإلجتماعي للشركة : ينقّح الفصل السادس من العقد التأسيسي كاآلتي 

) 5( سهما بقيمة اسمية قدرها خمسة 3.146.000 دينارا مقسمة إلى 15.730.000بـ 

 .دنانير للسهم الواحد، محررة كليا 

 .......................... وتمت المصادقة على هذه الالئحة 
 

   :الالئحة الرابعة
تفوض الجمعية العامة الخارقة للعادة لمجلس اإلدارة القيام بكل اإلجراءات المتعلقة 

 . رأس المال بإتمام هذا الترفيع في

 .......................... وتمت المصادقة على هذه الالئحة 

 

   :الالئحة الخامسة
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إن الجمعية العامة الخارقة للعاجة تفوض كامل الصالحيات لحامل مضمون أو نظير من 

محضر جلسة هذه الجمعية العامة الخارقة للعادة للقيام بكامل اإلجراءات القانونية 

 .تراتيبوال

 

 ..........................وتّمت المصادقة على هذه الالئحة 


