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قـّرر دعوة  2019جويلية  26المنعقد بتاريخ إن مجلس إدارة شــركة الصناعات الكيميائية للفليور

 بنـزل الحادية عشرة صبـاحاعلى الساعة  2019أوت  23جمعة ال المساهمين إلى الحضور يـوم 

 وذلك للتداول في جدول األعمال اآلتي :لسة العاّمة اإلستثنائيّة للج )الهيلتون ( الشراتـون

 
، وخاّصة منها الفصول ذات عالقة تحيـيـن بعـض الفصــول من القـانون األسـاسي للّشـركــة -

مناخ المهتّم أساسا بتحسين  29/05/2019المؤّرخ في  2019لسنة  74 ـددــبالقانون عـ

 اإلستثمار.

 

يجوز لألصحاب األسهم حضور الجلسة شخصيا أو بطريقة إنابة بموجب توكيل خاص ينبغي 

 إيداعه أو إرساله للمقر اإلجتماعي قبل تاريخ اإلجتماع بخمسة أيام.

 .)إدارة المراقبة(بإمكـان المساهمـين سحب التوكـيل مــن المـقر اإلجتمـاعي للشركة 

 )إدارة المراقبة(ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلـب المساهمـين بالمـقر اإلجتماعـي 

 طيلة المدة القانونية .

 

 عـن مجلــس اإلدارة            
 

 

 

 

 

 

 



 

 الصناعات الكيميائية للفليور                      
-------------------------- 

 محضـر جلسـة مشروع 
 الخارقة للعادةالعامة  لسةالج

 2019 أوت 23في  المنعقدة
------------------------ 

 

 اجتمععشرة صباحا ، حادية وعلى الساعة ال  2019 أوت  23 في يوم الخميس  

بنزل وذلك  للعادةخارقة عامة  جلسةالكيميائية للفليور في  المساهمون في شركة الصناعات

 26  طرف مجلس اإلدارة المنعقد يوم وباستدعاء موجه لهم من  البلفيديرتونس  الشيراطون 

 .الممثلينأو  الحاضرين ، وتم إعداد ورقة حضور أمضاها كل المساهمين  2019جويلية  

 : على النحو التالي للعادةالخارقة العامة  وتكّون مكتب الجلسة 

 مجلس: رئيس ال   السيد األخضر التليلي -  
 : ممثل الشركة العربية للتعدين          طالل السعدي السيد -  
 : ممثل شركة مرحبـا الدولـي   هشـام  دريس السيد -  
 : كاتب الجلسة    لطفي الّصندليالسيد  -  
  ونـم ممثلـأو ه  مساهما --------– الجلسة وحسب ورقة الحضور ، حضر ه ،ـأن لجلسةالحظ رئيس ا 

 لسةوبحصول النصاب ، أمكن للج،  %  ------------  أي بنسبة  سهما   -------------- ويملكون

 الرئيس على ذمة الحاضرين : صحة المداولة ، ثم وضع

 للعادةخارقة العامة ال الجلسة استدعاءنسخة من الرائد الرسمي المدرج فيه  .          

 جلسةاإلعالنات الصحفية الداعية إلى انعقـاد ال .          

 ورقــة الحضـــور .  

 مشــروع القــرارات .  
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 أعضاء فاحصين



 : العامة الجلسةثم ذّكـر الرئيس بجدول أعمـال 

 وخاّصة منها الفصول ذات  للّشركة التّأسيسيعقد تحيـيـن بعـض الفصــول من ال

المهتّم أساسا  29/05/2019المؤّرخ في  2019لسنة  74ـدد ــعالقة بالقانون عـ

 بتحسين مناخ اإلستثمار.

 

تقديم اإلطار الذّي وقع من خالله إقرار انعقاد هذه الجلسة العاّمة الخارقة للعادة، وبعد تقديم  بعدو  

طرحت للتّصويت القرارات  للّشركة التّحويرات المزمع القيام بها علي بالعقد التّأسيسيحول الملّخص 

 : التـــّاليـــة

 القــرار األول:

بالعقد إن الجلسة العـامة الخارقة للعادة، بعد إّطــالعها على التّحويرات المزمع القيام بها   

 29/05/2019المؤّرخ في  2019لسنة  74ـدد ــلها عالقة بالقانون عـالتّي خاّصة للّشركة والتّأسيسي 

)النّسخة ,  تصـادق على كـل التّحويرات المذكورة طّي هذا المحضرالمهتّم أساسا بتحسين مناخ اإلستثمار

 .المحيّنة من العقد التّأسيسي(

 

 .صودق على هذا القـرار باإلجمـاع

 

 القــرار الثـاني:

تمنـح كـل الصالحيات لكـاتب الجلسـة للقيـام بكل اإلجراءات  الخارقة للعادةإن الجلسة العـامة            
 عليـه القـانون. صالمتعلقـة بالتسجيل واإلعالم وبكل ما ينص

 
 .صودق على هذا القـرار باإلجمـاع

 

 

 

 األعضـاء الفاحصيـن:      

 
 

 
 
 

   : كــاتب الجلســة                                                        :  الرئيـس
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  عن الشركة العربية للتعدين : -

 

عـن مرحبــا الـدولـي : -  

 


