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 شركة الّنـقـل بـواسـطـة األنـابـيـب
 ش.خ. إ

 دينار 20.173.725 رأس مالها
 تونس  -الخضراء 1003 -المركز العمراني الشمالي –شارع األرض 

  006473H/A/M/000الرقم الجبائي:
 36-62698الضمان اإلجتماعي:

 

 العاّمة العادّية للجلسةدعوة 
 

العاّمة العادّية لشركة الّنقل بواسطة  لجلسةايدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور 
على  شراتون تونس"" بنزل  2018 ماي 15الثالثاء يوم  األنابيب "سوترابيل" التي ستنعقد

 وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول األعمال التالي: صباحا العاشرةالساعة 

 
 

 المصادقة على تعيين متصّرفين جديدين، (1

والقوائم  2017حول نشاط الشركة لسنة مجلس اإلدارة السنوي لرير تقالاإلطالع على  (2

 ،2017ديسمبر  31المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 

 تالوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،  (3

 ،2017والقوائم المالية لسنة  السنويتقرير الالمصادقة على   (4

 ،2017إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة   (5

 ،2017 النتائج للسنة الماليّة تبويب وتخصيص  (6

 ،2017تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة   (7

 ،2017بعنوان سنة  جنة الدائمة للتدقيقالمنحة المخّولة ألعضاء اللّ تحديد   (8

 ،مليون دينار 30تمكين مجلس اإلدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود   (9

 التسجيل واإلشهار وكّل ما ينّص عليه القانون. منح الصالحيّات للقيام بإجراءات (10
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 مشروع

 العادّية العامة الجلسةلوائح 
 2018 ماي 15ليوم 

 : الالئحــة األولــى

 :العاّمة العاديّة على تعيين الجلسةتصادق 

 عوضا  كمتصّرف ممثل للشركة التونسيّة لصناعات التكريرعياد مبارك حالب  السيّد

عامة العادية التي ال الجلسةلمّدة ثالثة سنوات تنتهي بإنعقاد  لمّدة  سمير ولهةعن السيّد 

 ،2020ستصادق على القوائم الماليّة لسنة 

  عوضا عن  للمؤسسة التونسيّة لألنشطة البتروليّةكمتصّرف ممثل السيّد سمير الشالخي

العاّمة العاديّة التي  الجلسةوالتي تنتهي بإنعقاد للمدة المتبقية  دليلة بوعتور ةالسيّد

 .2018لسنة  تتولى المصادقة على القوائم الماليّةس

 الالئحة الثّانـيـة : 

العاّمة العاديّة بعد االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة والتقريرين العام والخاص  الجلسةإّن 

، وبعد النّقاش، تصادق على تقرير مجلس 2017لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبيّة 

وعلى اإلتفاقيّات والعمليّات  2017ديسمبر  31اإلدارة وعلى القوائم الماليّة المختتمة في 

  الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

 . ..........  العاّمة العاديّة على هذه الالئحة الجلسة صادقت

 

 : الالئحة الثـالثـة
 

العاّمة العاديّة تبرر  مّمرة ضعضراج مجلرس اإلدارة إبرراجا تاّمرا بخصروص تصرّرفهم  الجلسةإّن 

 .2017اليّة بالنسبة للسنة الم

 .......... .  العاّمة العاديّة على هذه الالئحة الجلسةصادقت 
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 : الالئحة الـرابـعـة
 

والنترائل المؤجلرة  2017تبويب وتخصريص النترائل للسرنة الماليّرة العاّمة العاديّة  الجلسةتقّرر 

 كاآلتـي :

  2017  النتيجة المحاسبية الصافية  لسنة 419.277 218 6 دينار

 نتائل مؤجـلة )قبل التخصيص( 877.948 164 9 ناردي

 المجموع القابل للتوزيع 297.225 383 15 دينار

 احتياطات قانونيّة 392.500 35 دينار

 حساب خاص باالستثمار 783.592 493 دينار

   توزيع حصص األسهم 796.000 227 3 دينار

 المساهمة الصافية في الصندوق االجتماعي 000.000 500 دينار

 (التخصيصنتائج مؤّجلة )بعد  325.133 126 11 دينار

 

تؤخم من النتيجة المحاسبية الصافية عن كّل سهم ملّيم كحّصة مرابيح  800وتحّدد بملك مبلغ 

 .2018 جوان 29في  توزيعها  ويتمّ  2017لسنة 

 .......... .  الئحةالعاّمة العاديّة على هذه ال الجلسةصادقت 

 : الالئحة الخامسـة

 

بمبلغ  2017العامة العاديّة مكافأة حضور ضعضاج مجلس اإلدارة بعنوان سنة  الجلسةتحّدد 

 سنويّا بالنسبة لكـّل عضو. دينار (  2.500,000دينار خام )  ضلفين وخمسمائة

 .......... .  العاّمة العاديّة على هذه الالئحة الجلسةصادقت 

 : الئحة السادسـةال

 

 ضلفين بمبلغ 2017العامة العاديّة منحة ضعضاج اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة  الجلسةتحّدد 

 سنويّا بالنسبة لكّل عضو.  دينار ( 2.500,000دينار خام ) وخمسمائة 

 .......... .  العاّمة العاديّة على هذه الالئحة الجلسةصادقت 
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 :السابعة الالئحة 

 

العاّمة العاديّة لمجلس اإلدارة  الجلسةمن العقد التأسيسي ترّخص  19طبقا لمقتضيات الفصل 

ولمّدة سنة واحدة في إصدار، باسم الشركة ، قرض رقاعي إجمالي ضو على عّدة ضقساط وملك 

 دينار( وتحديد كيفيّة إصداره وخصائصه. 30.000.000مليون دينار ) 30في حدود 

 .......... .  ة العاديّة على هذه الالئحةالعامّ  الجلسةصادقت 
 

 : الثامنةالالئحة 

للقيام ضو من ينوبه للشركة العامة العاديّة كّل الصالحيّات للممثّل القانوني  الجلسةتمنح 

 باإلجراجات المتعلّقة بالتسجيل واإلشهار وكّل ما ينّص عليه القانون.

 .......... .  حةالعاّمة العاديّة على هذه الالئ الجلسةصادقت 
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 شركة الّنـقـل بـواسـطـة األنـابـيـب
 ش.خ. إ

 دينار 20.173.725مالها  رأس

 تونس   - الخضراء 1003 -المركز العمراني الشمالي –شارع األرض 

 الخارقة للعادةالعاّمة  للجلسةدعوة 
  006473H/A/M/000الرقم الجبائي:

 36-62698الضمان اإلجتماعي:
 

 

بواسطة  لشركة الّنقل الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسة لحضور يدعى السادة والسيدات المساهمون 
على الساعة "شراتون تونس" بنزل   2018ماي 15الثالثاء يوم  "سوترابيل" التي ستنعقد األنابيب
 وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول األعمال التالي: صباحاوالنصف  عشر الحادية

 العاّمة الخارقة للعادة، للجلسةاإلطالع على تقرير مجلس اإلدارة  .1
 الترفيع في رأس مال الشركة، .2
 ،في رأس المال اإلجتماعي الترفيعتنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي على أساس  .3

 منح الصالحيّات للقيام بإجراءات التسجيل واإلشهار وكّل ما ينّص عليه القانون. .4
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 روعمش

 العاّمة الخارقة للعادة الجلسةلوائح 

 2018 ماي 15 ليوم

 : الالئحــة األولــى
تقريىر مجلىس اإلستماع إلىى بعد لشركة النقل بواسطة األنابيب العاّمة الخارقة للعادة  الجلسةإّن 

إلىىىىى دينــــار  20.173.725مىىىىن ، و بعىىىىد النقىىىىاا، تقىىىىرر الترفيىىىىع فىىىىي رأس مىىىىال الشىىىىركة  اإلدارة

 وذلك بإدماج:دينار  20.691.000

  بعد توزيع حساب خاص باإلستثمارؤخذ من عنوان  " ي دينار  493.783,592مبلغ  "

 ،2017أرباح سنة 

  2017بعنوان سنة  النتائج المؤجلة" عنوان  ؤخذ مني دينار  23.491,408مبلغ". 

 

ا يقىىىىىع إسىىىىىناده ســـــدما ج يـــــ ا 103.455و يتمثىىىىىل هىىىىىذا الترفيىىىىىع فىىىىىي رأس المىىىىىال فىىىىىي إصىىىىىدار

 تسـعة والالالــون لكىل  ج يــ  ( 01)سـدم سىىناد علىى أسىاس للمسىاهمين القىدامى وحىاملي حقىو  اإل

 .سدما ق يما ( 39)
 

 . .........على هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 
 

 :  الالئحة الّثانيـــة
 . 2018تتمتع األسهم الجديدة المصدرة بحق االنتفاع انطالقا من غّرة جانفي 
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 .2018 جوان 29يقع اقتطاع قسيمة اإلسناد انطالقا من 

 ......... .على هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 

 

 :  الالئحة الثالثة
يىىىىىنّقح الفصىىىىىل السىىىىىادس مىىىىىن العقىىىىىد التأسيسىىىىىي كىىىىىا تي : حىىىىىدد رأس المىىىىىال اإلجتمىىىىىاعي للشىىىىىركة بىىىىىى 

( دنىىانير 5) خمسىىةبقيمىىة اسىىمية قىىدرها  ســدما 4.138.200مقسىىمة إلىىى دينــار  20.691.000

 للسهم الواحد، محّررة كلّيا.

 ......... .على هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 

 

 :  الالئحة الرابعة
الممّثل في شخص رئيسه كىّل الصىالحّيات للقيىام العامة الخارقة للعادة لمجلس اإلدارة  الجلسةتفّوض 

العملّيىىة والقانونّيىىة المتعّلقىىة بىىالترفيع فىىي رأس المىىال والتأّ ىىد مىىن إتمىىام عملّيىىة الترفيىىع وتنقىىيح بىىاإلجراءات 

 العقد التأسيسي على أساس ذلك.

 ......... .على هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 

 

 :  الالئحة الخامسة
للقيام أو من ينوبه للممّثل القانوني للشركة العامة الخارقة للعادة كّل الصالحّيات  الجلسةتمنح 

 باإلجراءات المتعّلقة بالتسجيل واإلشهار وكّل ما ينّص عليه القانون.

 ......... .على هذه الالئحة   الخارقة للعادةالعاّمة  الجلسةصادقت 

 


