
 

 

SOCIETE DE TRANSPORT DES 

 HYDROCARBURES PAR PIPELINES  

-SOTRAPIL-  
S.A au capital de 18.738.720 dinars 

Boulevard de la terre– Centre Urbain Nord-1003 Elkhadra -Tunis  

CONVOCATION A  

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 

 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à assister à 

l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société de Transport des 

Hydrocarbures par Pipelines « SOTRAPIL » qui se tiendra le jeudi 28 mai 

2015 à dix heures du matin à l’hôtel  « Sheraton Tunis », à l’effet de 

délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1. Examen du rapport d’activité du Conseil d’Administration et des 

états financiers relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014, 

2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux 

comptes, 

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

2014, 

4. Quitus aux administrateurs au titre de l’exercice 2014,  

5. Affectation des bénéfices  au vu des résultats de l’exercice 2014,  

6. Fixation des jetons de présence au titre de  l’exercice 2014, 

7. Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent 

d’Audit au titre de l’exercice 2014, 

8. Autorisation au Conseil d’Administration pour le lancement d’un 

emprunt obligataire dans la limite maximale de trente millions de 

dinars (30.000.000  dinars), 

9.  Approbation de la nomination de quatre nouveaux administrateurs. 



 
 

 

 شركة الّنـقـل بـواسـطـة األنـابـيـب
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 دينار 18.738.720رأس مالها 
 تونس   -الخضراء  3001 -المركز العمراني الشمالي –شارع األرض 

 

 دعوة للجمعّية العاّمة العادّية
 

ة العام ة العادي ة لشركة الن قل بواسطة يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجمعي  
 "شراتون تونس" بنزل  8102 ماي 82 الخميسيوم  التي ستنعقد" سوترابيل" األنابيب

وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول األعمال  صباحا العاشرةعلى الساعة 
 :التالي

 
 

اإلطالع على تقرير مجلس اإلدارة للنشاط والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في  (0

 ، 8102ديسمبر  10

 تالوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات، (8

 ،8102المصادقة على تقرير النشاط  والقوائم المالية لسنة   (1

 ،8102إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة   (2

 ،8102توظيف المرابيح على ضوء نتائج سنة   (2

 ،8102تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة   (6

 ،8102بعنوان سنة  ء اللجنة الدائمة للتدقيقالمنحة المخّولة ألعضاتحديد   (7

مليون دينار            11تمكين مجلس اإلدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود    (2

 ،(دينار 30.000.000)

 .ين جددمتصّرف( 12)أربعة المصادقة على تعيين   (9
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شركة الّنـقـل بـواسـطـة األنـابـيـب 
إ  . خ.ش

 دينار 18.738.720رأس مالها 
 تونس -   الخضراء 1003-  المركز العمراني الشمالي –شارع األرض 

 

جدول أعمال الجمعّية العاّمة العادّية 
  2015 ماي 28 ليوم 

 
 

 

 اإلطالع على تقرير مجلس اإلدارة للنشاط والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في  (1

 ، 2014ديسمبر  31

 تالوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات، (2

 ،2014 المصادقة على تقرير النشاط  والقوائم المالية لسنة  (3

 ،2014 إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة  (4

 ،2014 توظيف المرابيح على ضوء نتائج سنة  (5

 ،2014 تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة  (6

 ،2014 بعنوان سنة المنحة المخّولة ألعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق تحديد  (7

 مليون دينار 30  تمكين مجلس اإلدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود  (8

 ،( دينار30.000.000)

 .ين جددمتصّرف (04) المصادقة على تعيين أربعة  (9
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مشروع 
  العادّيةالعامةلوائح الجمعّية 

 2015 ماي 28ليوم 
: الالئحــة األولــى 

ٌّة بعد االستماع إلى تقرٌر مجلس اإلدارة والتقرٌرٌن العام والخاص  ٌّة العاّمة العاد إّن الجمع

ٌّة  ، وبعد الّنقاش، تصادق على تقرٌر مجلس 2014لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسب

ٌّة المختتمة فً  . 2014 دٌسمبر 31اإلدارة وعلى القوائم المال

 .................. .العاّمة العادّية على هذه الالئحة  الجمعّية صادقت 

 

: الالئحة الّثانـيـة 

ٌّة تبرئ ذّمة أعضاء مجلس اإلدارة إبراءا تاّما بخصوص تصّرفهم  ٌّة العاّمة العاد إّن الجمع

ٌّة   .2014بالنسبة للسنة المال

 .................. .العاّمة العادّية على هذه الالئحة  الجمعّية صادقت 

: الالئحة الثـالثـة 

ٌّة  ٌّة تخصٌص المرابٌح الّصافٌة للّسنة المال ٌّة العاّمة العاد  والنتائج 2014تقّرر الجمع

: المؤجلة كاآلتـً 

  2014  النتيجة المحاسبية الصافية  لسنة 749,095 192 3 دينار

 (قبل التخصٌص)نتائج مؤجـلة  881,236 335 8 دينار

 المجموع القابل للتوزيع 630,331 528 11 دينار

ٌّة 104,000 104 دينار  احتٌاطات قانون

 حساب خاص باالستثمار 573,295 572 دينار

   توزٌع حصص األسهم 872,000 873 1 دينار

 المساهمة الصافٌة فً الصندوق االجتماعً 000,000 400 دينار

 (بعد التخصيص)نتائج مؤّجلة  081,036 578 8 دينار

ٌّة الصافٌة لسنة 500وتحّدد بذلك مبلغ   ملٌّم كحّصة مرابٌح ٌتّم توزٌعها من النتٌجة المحاسب

. 2015 ..… … بداٌة من  2014

 .................. .العاّمة العادّية على هذه الالئحة  الجمعّية صادقت 
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: الالئحة الـرابـعـة 

ٌّة مكافأة حضور أعضاء مجلس اإلدارة بعنوان سنة  ٌّة العامة العاد  بمبلغ 2014تحّدد الجمع

ٌّا بالنسبة لكـّل عضو ( دٌنار 2.500 )ألفٌن وخمسمائة دٌنار خام   . سنو

 .................. .العاّمة العادّية على هذه الالئحة  الجمعّية صادقت 

 : الالئحة الخامسـة

ٌّة منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقٌق بعنوان سنة  ٌّة العامة العاد    بمبلغ2014تحّدد الجمع

ٌّا بالنسبة لكّل عضو ( دٌنار 2.000 )ألفً دٌنار خام   . سنو

 .................. .العاّمة العادّية على هذه الالئحة  الجمعّية صادقت 

: الالئحة السادسـة 

ٌّة لمجلس 19طبقا لمقتضٌات الفصل  ٌّة العاّمة العاد  من العقد التأسٌسً ترّخص الجمع

اإلدارة ولمّدة سنة واحدة فً إصدار، باسم الشركة ، قرض رقاعً إجمالً أو على عّدة أقساط 

ٌّة إصداره وخصائصه ( دٌنار30.000.000) ملٌون دٌنار 30وذلك فً حدود   .وتحدٌد كٌف

 .................. .العاّمة العادّية على هذه الالئحة  الجمعّية صادقت 

 :الالئحة السابعة 

ٌّة على تعٌٌن ٌّة العاّمة العاد : تصادق الجمع

  ٌّة لصناعات التكرٌر عوضا عن ٌّد رضا حّّلب كمتصّرف ممثل للشركة التونس الس

ٌّد علً الفرٌخة  ٌّة التً للمدة المتبقية الس ٌّة العاّمة العاد والتً تنتهً بإنعقاد الجمع

ٌّة لسنة   ،2016ستتولى المصادقة على القوائم المال

  ٌّة لصناعات التكرٌر عوضا عن ٌّدة هاجر حسنً كمتصّرفة ممثلة للشركة التونس الس

ٌّد محمد العٌدودي  ٌّة التً للمدة المتبقية الس ٌّة العاّمة العاد والتً تنتهً بإنعقاد الجمع

ٌّة لسنة   ،2015ستتولى المصادقة على القوائم المال

  ٌّة لصناعات التكرٌر عوضا ٌّدة راقٌة الحزامً كمتصّرفة ممثلة للشركة التونس الس

ٌّد عفٌف المبروكً  ٌّة للمدة المتبقية عن الس ٌّة العاّمة العاد والتً تنتهً بإنعقاد الجمع

ٌّة لسنة   ،2015التً ستتولى المصادقة على القوائم المال
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  ٌّة لصناعات التكرٌر عوضا عن ٌّد سمٌر ولهة كمتصّرف ممثل للشركة التونس الس

ٌّة  ٌّد عبد العزٌز بربر لمّدة ثّلثة سنوات تنتهً بإنعقاد الجمعٌة العامة العادٌة التً الس

ٌّة لسنة   .2017ستتولّى المصادقة على القوائم المال

 .................. .العاّمة العادّية على هذه الالئحة  الجمعّية صادقت 

 

: الالئحة الثامنة 

ٌّات للممّثل القانونً للشركة للقٌام باإلجراءات  ٌّة كّل الصّلح ٌّة العامة العاد تمنح الجمع

 .المتعلّقة بالتسجٌل واإلشهار وكّل ما ٌنّص علٌه القانون

 .................. .العاّمة العادّية على هذه الالئحة  الجمعّية صادقت 

 

 

 


