
 
 

 

شركة الّنـقـل بـواسـطـة األنـابـيـب 
إ  . خ.ش

 دينار 17.697.680رأس مالها 
 تونس الخضراء-  1003-  المركز العمراني الشمالي–شارع األرض 

 

 دعوة لمجمعّية العاّمة العادّية
 

يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجمعّية العاّمة العادّية لشركة الّنقل بواسطة 
  بنزل              2014 جوان 05 الخميسيوم  التي ستنعقد" سوترابيل"األنابيب 

وذلك لمتداول حول المسائل المدرجة في جدول  عمى الساعة العاشرة صباحا "شراتون تونس" 
 :األعمال التالي

 
 

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

  ،2013 ديسمبر 31

  تالوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات، (2

 ،2013 المصادقة على تقرير النشاط  والقوائم المالية لسنة  (3

 ،2013 إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة  (4

 ،2013 توظيف المرابيح على ضوء نتائج سنة  (5

 ،2013 تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة  (6

 ،2013 بعنوان سنة المنحة المخّولة ألعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق تحديد  (7

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

 ،(د30.000.000)

 ،ين جديدين المصادقة على تعيين متصّرف (9

 .متصرفين (3 )ثالثة المصادقة على تجديد عضوّية  (10



 شركة النّقل بواسطة األنابيب
 
 

 

 

 

شركة الّنـقـل بـواسـطـة األنـابـيـب 
إ  . خ.ش

 دينار 17.697.680رأس مالها 
 تونس الخضراء-  1003-  المركز العمراني الشمالي–شارع األرض 

 

جدول أعمال الجمعّية العاّمة العادّية 
  2014 جوان 05 ليوم 

 
 

 

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

  ،2013ديسمبر 

 تالوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات، (2

 ،2013 المصادقة على تقرير النشاط  والقوائم المالية لسنة  (3

 ،2013 إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة  (4

 ،2013 توظيف المرابيح على ضوء نتائج سنة  (5

 ،2013 تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة  (6

 ،2013 بعنوان سنة المنحة المخّولة ألعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق تحديد  (7

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

 ،(د30.000.000)

 ،ين جديدين المصادقة على تعيين متصّرف (9

 .متصرفين (3 )ثالثة المصادقة على تجديد عضوّية  (10
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 قل بواسطة األنابيب ّـ شركة الن

ة العاديّـة  مشروع لوائح الجمعيّـة العامّـ

 2014 جوان 05ليوم  
 

: الالئح  ة األول  ى 

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

ٌّة  ، وبعد الّنقاش، تصادق على تقرٌر مجلس 2013لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسب

ٌّة المختتمة فً  . 2013 دٌسمبر 31اإلدارة وعلى القوائم المال

ة العاديّـة على هذه الالئحة  ب   الجمعيّـة صادقت     .........العامّـ

 

ان ي ة  : الالئحة الثّـ

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

ٌّة   .2013بالنسبة للسنة المال

ة العاديّـة على هذه الالئحة  ب   الجمعيّـة صادقت     .........العامّـ

 

: الالئحة الث الث ة 

ٌّة  ٌّة تخصٌص المرابٌح الّصافٌة للّسنة المال ٌّة العاّمة العاد  والنتائج 2013تقّرر الجمع

: المؤجلة كاآلتـً 

  2013  النتيجة المحاسبية الصافية  لسنة 917,739 510 3 دينار

 (قبل التخصٌص)نتائج مؤجـلة  823,926 087 8 دينار

 المجموع القابل للتوزيع 741,665 598 11 دينار

ٌّة 052,000 52 دينار  احتٌاطات قانون

 حساب خاص باالستثمار 879,257 895 دينار

 توزٌع حصص األسهم 768,000 769 1 دينار

 المساهمة الصافٌة فً الصندوق االجتماعً 000,000 400 دينار

لة  042,408 481 8 دينار  (بعد التخصيص)نتائج مؤجّـ

. 2014 .… … ملٌّم كحّصة مرابٌح ٌتّم توزٌعها بداٌة من 500وتحّدد بذلك مبلغ 

ة العاديّـة على هذه الالئحة  ب   الجمعيّـة صادقت     .........العامّـ
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: الالئحة ال راب ع ة 

ٌّة مكافأة حضور أعضاء مجلس اإلدارة بعنوان سنة  ٌّة العامة العاد  بمبلغ 2013تحّدد الجمع

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

ة العاديّـة على هذه الالئحة  ب   الجمعيّـة صادقت     .........العامّـ

 

 : الالئحة الخامس ة

ٌّة منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقٌق بعنوان سنة  ٌّة العامة العاد    بمبلغ2013تحّدد الجمع

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

ة العاديّـة على هذه الالئحة  ب   الجمعيّـة صادقت     .........العامّـ

 

: الالئحة السادس ة 

ٌّ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

ة العاديّـة على هذه الالئحة  ب   الجمعيّـة صادقت     .........العامّـ

 

 :الالئحة السابعة 

ٌّة على تعٌٌن  ٌّة العاّمة العاد ٌّدٌنتصادق الجمع : الس

  ٌّة لصناعات التكرٌر عوضا عن ٌّة كمتصّرف ممثل للشركة التونس عبد العزٌز بربر

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

ٌّة لسنة   ،2014المصادقة على القوائم المال

 ٌّة خالد الفندري كمتصّرف ممّثل ل ٌّد نجٌب " سوفً إٌالن"لشركة المال عوضا عن الس

ٌّة التً تتولى للمدة المتبقية الحجري  ٌّة العاّمة العاد والتً تنتهً بإنعقاد الجمع

ٌّة لسنة   .2015المصادقة على القوائم المال

ة العاديّـة على هذه الالئحة  ب    الجمعيّـة صادقت    .........العامّـ
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: الالئحة الثامنة 

ٌّة المتصّرفٌن اآلتً ذكرهم بمجلس إدارة  ٌّة على تجدٌد عضو ٌّة العاّمة العاد تصادق الجمع

: الشركة

 ٌّة لصناعات التكرٌر  لمّدة ثالثة سنوات علً الفرٌخة كمتصّرف ممثل للشركة التونس

ٌّة لسنة   ،2016تنتهً بإنعقاد الجمعٌة العامة العادٌة التً ستصادق على القوائم المال

  ٌّة لصناعات التكرٌرمراد وردٌان  لمّدة ثالثة سنوات كمتصّرف ممثل للشركة التونس

ٌّة لسنة   ،2016تنتهً بإنعقاد الجمعٌة العامة العادٌة التً ستصادق على القوائم المال

  ًٌّة لصناعات التكرٌركوثر الغمراسن  لمّدة ثالثة سنوات تنتهً ممثلة للشركة التونس

ٌّة لسنة   .2016بإنعقاد الجمعٌة العامة العادٌة التً ستصادق على القوائم المال

ة العاديّـة على هذه الالئحة  ب   الجمعيّـة صادقت     .........العامّـ

 

: الالئحة التاسعة 

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

 .المتعلّقة بالتسجٌل واإلشهار وكّل ما ٌنّص علٌه القانون

ة العاديّـة على هذه الالئحة  ب   الجمعيّـة صادقت     .........العامّـ
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 دينار 17.697.680رأس مالها 

 تونس الخضراء-  1003-  المركز العمراني الشمالي–شارع األرض 
 

دعوة لمجمعّية العاّمة الخارقة لمعادة 
 

يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجمعّية العاّمة الخارقة لمعادة لشركة الّنقل 
  بنزل              2014 جوان 05 الخميسيوم  التي ستنعقد" سوترابيل"بواسطة األنابيب 

وذلك لمتداول حول المسائل  عمى الساعة الحادية عشر والنصف صباحا" شراتون تووس"
 :المدرجة في جدول األعمال التالي

 
 
 

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

 الترفيع في رأس مال الشركة ،  .2

 .تىقيح الفصل السادس مه العقذ التأسيسي على أساس التغيير في رأس المال اإلجتماعي .3
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جدول أعمال الجمعّية العاّمة الخارقة للعادة   
  2014 جوان 05 ليوم 

 
 

 

 

 

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

 الترفيع في رأس مال الشركة ،  .2

 .تنقيح الفصل السادس من العقذ التأسيسي على أساس التغيير في رأس المال اإلجتماعي .3
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 قل بواسطة األنابيب ّـ شركة الن

ة الخارقة للعادة  مشروع لوائح الجمعيّـة العامّـ

 2014 جوان 05ليوم 

 

 : الالئحــة األولــى
لشركة النقل بواسطة األنابيب بعد اإلستماع إلى تقرير إّن الجمعّية العاّمة الخارقة لمعادة 

  دينار17.697.680مجمس اإلدارة ، و بعد النقاش، تقرر الترفيع في رأس مال الشركة من 

 :وذلك بإدماج دينار 18.738.720إلى 

  حساب خاص باإلستثمار"  يؤخذ من عنوان  دينار 895.879,257مبمغ  "

 ،2013بعد توزيع أرباح سنة 

  النتائج المؤجلة " دينار يؤخذ من عنوان   145.160,743مبمغ." 

 

 يقع إسنادها  سهما جديدا208.208و يتمثل هذا الترفيع في رأس المال في إصدار 

سبعة عشرة  لكل جديد (1)سهم لممساهمين القدامى وحاممي حقوق اإلسناد عمى أساس 

 .سهما قديما (17)
 

ة الخارقة للعادة على هذه الالئحة  ب    الجمعيّـة صادقت   ..................العامّـ
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  : الالئحة الثّانيـــة
 . 2014تتمتع األسهم الجديدة المصدرة بحق االنتفاع انطالقا من غّرة جانفي 

. 2014.............. يقع اقتطاع قسيمة اإلسناد انطالقا من 
 

ة الخارقة للعادة على هذه الالئحة  ب    الجمعيّـة صادقت   ..................العامّـ

 

  : الالئحة الثالثة
حدد رأس المال اإلجتماعي لمشركة بـ : ينّقح الفصل السادس من العقد التأسيسي كاآلتي 

  بقيمة اسمية قدرها خمسة سهما3.747.744دينارا مقسمة إلى  دينار 18.738.720

. دنانير لمسهم الواحد، محّررة كمّيا (5)

ة الخارقة للعادة على هذه الالئحة  ب    الجمعيّـة صادقت   ..................العامّـ

 

  : الالئحة الرابعة
الممّثل في شخص رئيسه كّل تفّوض الجمعية العامة الخارقة لمعادة لمجمس اإلدارة 

الصالحّيات لمقيام باإلجراءات العممّية والقانونّية المتعّمقة بالترفيع في رأس المال والتأّكد من إتمام 

 .عممّية الترفيع وتنقيح العقد التأسيسي عمى أساس ذلك

ة الخارقة للعادة على هذه الالئحة  ب    الجمعيّـة صادقت   ..................العامّـ

 

  : الالئحة الخامسة
تمنح الجمعّية العامة الخارقة لمعادة كّل الصالحّيات لمممّثل القانوني لمشركة لمقيام 

 .باإلجراءات المتعّمقة بالتسجيل واإلشهار وكّل ما ينّص عميه القانون

ة الخارقة للعادة على هذه الالئحة  ب    الجمعيّـة صادقت   ..................العامّـ


