
 

 

 

شركة الّنـقـل بـواسـطـة 

 ش.خ. إ  األنـابـيـب

 دينار 20.691.000رأس مالها 

المركز العمراني  –شارع األرض 

 تونس  - 1003 -الشمالي

  006473H/A/M/000الرقم الجبائي:

 36-62698الضمان اإلجتماعي:
 

 العاّمة العادّية للجلسةدعوة 
 

يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور 

لعاّمة العادّية لشركة الّنقل بواسطة ا الجلسة

يوم  األنابيب "سوترابيل" التي ستنعقد

 شراتون تونس"" بنزل  2020 جوان 17 األربعاء

وذلك للتداول  صباحا العاشرةعلى الساعة 

حول المسائل المدرجة في جدول األعمال 

 التالي:

 

تقرير السنوي لمجلس اإلدارة الاإلطالع على  (1

والقوائم  2019نة حول نشاط الشركة لس

 31المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 

 ،2019ديسمبر 



 

 

تالوة التقريرين العام والخاص لمراقب   (2

 الحسابات،

المصادقة على التقرير السنوي والقوائم   (3

 ،2019المالية لسنة 

 ،2019إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة   (4

تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالّية   (5

2019، 

تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان   (6

 ،2019سنة 

المنحة المخّولة ألعضاء الّلجنة تحديد   (7

 ،2019بعنوان سنة  الدائمة للتدقيق

 ة على تعيين متصرفين جديدين،قالمصاد (8

 المصادقة على تجديد عضوّية متصّرف، (9

 الرئيس بها يضطلع التي بالمهام اإلعالم (10

 دارةإ مجلس أعضاء وبقية العام المدير

 ،أخرى شركات لدى الشركة

تمكين مجلس اإلدارة من إصدار قرض رقاعي  (11

 مليون دينار، 30في حدود 

منح الصالحّيات للقيام بإجراءات التسجيل  (12

 واإلشهار وكّل ما ينصّ عليه القانون.
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 الجلسةلوائح مشروع 

 العادّية العامة

 2020 جوان 17ليوم 
 : الالئحــة األولــى

ّبعدّالعادي ةّالعام ةّالجلسةّإنّ 

ّاإلدارةّمجلسّتقريرّإلىّاالستماع

ّلمراقبّوالخاصّالعامّوالتقريرين

ّالمحاسبي ةّللسنةّبالنسبةّالحسابات

ّعلىّتصادقّالن قاش،ّوبعدّ،2019

ّالقوائمّوعلىّاإلدارةّمجلسّتقرير

ّديسمبر31ّّفيّالمختتمةّالمالي ة

ّوالعملي اتّاإلتفاقي اتّوعلى2019ّ

ّلمراقبّالخاصّبالتقريرّالواردة

ّ.الحسابات

صادقت الجلسة العاّمة العادّية على 

 . ........هذه الالئحة 
 

 :الالئحة الثّانـيـة 

إن ّالجلسةّالعام ةةّالعادي ةةّتبةر ّ

ذم ةةةّضعءةةالّمجلةةسّاإلدارةّإبةةرالاّ

تام اّبخصوصّتصر فهمّبالنسبةّللسةنةّ

ّ.2019المالي ةّ
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لى  صادقت الجلسة العاّمة العادّية ع

 . ........هذه الالئحة 
 

 :الالئحة الثـالثـة 

تقةةر رّالجلسةةةّالعام ةةةّالعادي ةةةّ

تبويةةبّوتخصةةينّالنتةةائةّللسةةنةّ

والنتةةائةّالملةلةةة2019ّّالمالي ةةةّ

 كاآلتةي:

 342 412 7 دينار

النتيجة 

ة المحاسبي

الصافية  لسنة  

2019  

 251 673 13 دينار
ّملةةلةّ نتائة

 )قبلّالتخصين(

 593 085 21 دينار
المجموع القابل 

 للتوزيع

 200 138 4 دينار
ّحصنّ توزيع

 األسهمّّ

 000 550 دينار

المساهمةّ

ّفيّ الصافية

الصندوقّ

 االةتماعي

 393 397 16 دينار
نتائج مؤّجلة 

 )بعد التخصيص(
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كحص ةّّدينار1,000ّمبلغّّوتحد دّبذلك

مرابيحّعنّكل ّسهمّتلخذّمنّالنتيجةّ

ويتم 2019ّّالمحاسبيةّالصافيةّلسنةّ

 .2020ّةويلية15ّّفيّ توزيعهاّ

صادقت الجلسة العاّمة العادّية على 

 . ........هذه الالئحة 
 

 :الالئحة الـرابـعـة 

تحةةد دّالجلسةةةّالعامةةةّالعادي ةةةّ

ارةّمكافأةّحءةورّضعءةالّمجلةسّاإلد

سةةتمائةّبمبلةةغ2019ّّبعنةةوانّسةةنةّ

دينةارّ(650,000ّّدينةارّ)ّّوخمسون

ءوّخامّ عنّكل ّةلسةّبالنسبةّلكةل ّع

معّحد ّضقصىّيبلغّثالثةةّضال ّدينةارّ

دينةةار(ّخةةامّسةةنوي ا3.000,000ّّ)

ّبالنسبةّلكةل ّعءو.ّ

صادقت الجلسة العاّمة العادّية على 

 . ........هذه الالئحة 
 

 : الالئحة الخامسـة

تحد دّالجلسةّالعامةّالعادي ةّمنحةّ

ضعءةةالّاللجنةةةّالدائمةةةّللتةةدقي ّ

سةتمائةّ بمبلةغ2019ّبعنةوانّسةنةّ

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

معّحد ّضقصىّيبلغّثالثةةّضال ّدينةارّ

سةةنوي اّخةةامّدينةةار(3.000,000ّّ)

ّبالنسبةّلكةل ّعءو.ّ

اّمة العادّية على صادقت الجلسة الع

 . ........هذه الالئحة 
 

 :الالئحة السادسـة 

تصادقّالجلسةّالعام ةّالعادي ةّعلةىّ

ّتعيين:

 ّّكمتصر فةّّفاختةّالمحواشيالسي دة

لصناعاتّّللشركةّالتونسي ةّّممثلة

مةرادّّالتكريرّعوضةاّعةنّالسةي د

ثالثةّسةنواتّتنتهةيّلمد ةّّورديان

الجلسةّالعامةّالعاديةةّّبإنعقاد

التةةيّستصةةادقّعلةةىّالقةةوائمّ

 ،2022المالي ةّلسنةّ

 ّّةّكمتصةر فةّّبسمةّّلوكيةلّالسي د

ةّّللشركةّالتونسيةّلصناعاتّممثل

كةوثرّالسةي دةّعةنّعوضاّالتكريرّ

ثالثةةةّسةةنواتّلمةةد ةّّالغمراسةةني

تنتهيّبإنعقةادّالجلسةةّالعامةةّ

العاديةةةّالتةةيّستصةةادقّعلةةىّ

 .2022لسنةّالقوائمّالمالي ةّ
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صادقت الجلسة العاّمة العادّية على 

 . ........هذه الالئحة 
 

 :الالئحة السابعة 

تصادقّالجلسةّالعام ةّالعادي ةّعلةىّ

ّتجديدّعءوي ة:

 ّثل  رضاّّحال بّّالسي د ّّكمتصر  ّمم

للشةةةركةّالتونسةةةي ةّلصةةةناعاتّ

ثالثةّسنواتّتنتهةيّالتكريرّلمد ةّ

ّبإنعقادّالجلسةّالعامةّالعاديةة

التةةيّستصةةادقّعلةةىّالقةةوائمّ

 .2022المالي ةّلسنةّ

صادقت الجلسة العاّمة العادّية على 

 . ........هذه الالئحة 
 

 :الالئحة الثامنة 

1-ّّ ّالفصل ّالحكام من192ّّتطبيقا

ّيعلمّ ّالتجارية، ّالشركات مجلة

ّالممثلّ ّبصفته ّحالب، ّرضا السيد

ّبواسطةّ ّالنقل ّلشركة القانوني

ّاالنابي ّبواسطة ّالمساهمينّالنقل ب،

ّبإعالمهّ ّاإلدارة ّمجلس ّضعءال بقيام

ّ ّلدىّبالمهام ّبها ّيءطلعون التي

ّ،شركاتّضخرى
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تطبيقاّالحكامّالفقرةّاألولىّمنّّ-2

ّ ّالشركات209ّّالفصل ّمجلة من

ّاإلدارةّ ّمجلس ّيعلم التجارية،

ّالمديرّ ّالرئيس ّبقيام المساهمين

ّيءطلعّ ّالتي ّبالمهام ّبإعالمه العام

ّ.بهاّلدىّشركاتّضخرى

ّ ّالعاديةّّالجلسةتقر العامة

بإعالمهاّمنّطر ّالمتصرفينّومنّطر ّ

الرئيسّالمديرّالعامّبالمهامّالتيّ

 صرحواّاالضطالعّبهاّلدىّشركاتّضخرى.

صادقت الجلسة العاّمة العادّية على 

 . ........هذه الالئحة 
 

 : التاسعةالالئحة 

منّالعقةد19ّّطبقاّلمقتءياتّالفصلّ

لسةةةّالعام ةةةّالتأسيسةةيّتةةرخ نّالج

العادي ةّلمجلسّاإلدارةّولمةد ةّسةنةّ

واحدةّفيّإصةدار،ّباسةمّالشةركةّ،ّ

قةةررّرقةةاعيّإةمةةاليّضوّعلةةىّعةةد ةّ

مليةةون30ّّضقسةةاوّوذلةةكّفةةيّحةةدودّ

(ّ ّوتحديةد30.000.000ّّدينار دينار(

ّكيفي ةّإصدارهّوخصائصه.

صادقت الجلسة العاّمة العادّية على 

 . ........هذه الالئحة 
 



 ابيبشركة النّقل بواسطة األن
 

 7 

 

 

 

 : العاشرةالالئحة 

ّكل ّ ّالعادي ة ّالعامة ّالجلسة تمنح

ّللشركةّ ّالقانوني ّللممث ل الصالحي ات

ّباإلةرالاتّ ّللقيام ّينوبه ّمن ضو

المتعل قةّبالتسجيلّواإلشهارّوكل ّماّ

عليهّالقانون. ّيننّ 

صادقت الجلسة العاّمة العادّية على 

 . ........هذه الالئحة 

 


