
 

 

 

 
 

 عاديّــةال للجلسة العاّمة
 

 الصناعات الكيميائية لفليور
 دينار    21.000.000شركة خفية اإلسم رأس مالها : 

 تونس البلفدار 1002  مين العبّاسي، نهج امكّرر 04المقراإلجتماعي : 

 –تونس  -ب   737 199615التجاري :  ّسجلال

 50.783 :مان اإلجتماعي ضّ منخرط بالّصندوق الوطني لل

 
 
 

 03الخميس إن مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية للفليور قرر دعوة المساهمين إلى الحضور يوم 

للجمعية العامة العادية  )سابقا  الهيلتون (بنـزل الشراتـون على الساعة العاشـرة صبـاحا  2018مـاي 

 وذلك للتداول في جدول األعمال اآلتي :

 2017تالوة تقـرير مجلس اإلدارة للجلسة العـامة العادية للسنة الماليّة  -
 

 2017الحسـابات للسنـة المـالية  يتـالوة تقـرير مـراقب  -
 

  2017.12.31بتـاريخ  الموازنـة وقـائــمــة النّتـائج المختـومـةعلـى المصـادقــة  -
 

 2017تبـويب الحاصــل السنــوي للسنــة الماليــة  -
 

 2017مـة أعضـاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية ذإبــراء  -
 

 .2018تحديد منحة الحضور لسنة  -
 

 (2020- 2019-2018تعييـن مراقـب)ي( حســابات للسنوات الماليّـة ) -
 

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

 بخمسة أيام. االجتماعقبل تاريخ  االجتماعيأو إرساله للمقر 

  مين العبّاسي، نهج امكّرر 04ب  للشركة االجتماعيبإمكـان المساهمـين سحب التوكـيل مــن المـقر 

 .)المراقبة إدارة( ريتونس البلفد 1002

طيلة   )إدارة المراقبة( االجتماعيستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلـب المساهمـين بالمـقر 

 المدة القانونية .

      
 
 



 

 

 الجلسة العاّمة العاديّة مشــروع قــرارات  

 2018ماي  03لـ  المنعقدة فـي يوم الخميس الموافق

--------------- 
 :  القــرار األول

 
الحسابات وعلى  يـالعها على تقرير مجلس اإلدارة وتقـرير مراقبإن الجلسة العـامة العاديــة، بعد إطـّ 

حسب النــظام المرجعي لقانون المحاسبة،   2017ديسمبر  31 الموازنة وقـائمة النتـائـج المختــومة في

ه القوائم وفق ما وقع تقديمها ذتصـادق على كل مـا ورد بهـا، كمـا تصـادق على كـل العمليات المبيّنة له

 لهـا.

 :  القــرار الثـاني
 

 على النحو التالي :  2017  تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 

 دت                                                825 934 14      2017 نتــائج   -  

 دت 828 921 4                                          : 2016  رصيـد منقـول    -                

   --------- 
  دت  19 685 653                                                         :  المجموع 

  

 دت        ..................                          : االحتياطيات القانونية -

    -------- 

 دت       19 685 653                            :               األرباح القابلة للتّوزيع
 

  األرباح الموّزعة : -
 

    .دت   3          سهم لكّل  المبلغ بالّدينار التّونسّي  -      
 

 دت   6 000 300                                  مجموع األرباح الموّزعة -
 

   دت  13 655 653                            :     2017رصيـد منقـول  -
 

 كاآلتي :علما أنّه وقع اقتطاع حّصة األرباح الموّزعة 
 

المذكورة  والذّي يمثّل نتائج مرّحلة عن الّسنة 2013من الّرصيد المنقول لسنة ت .د 015 394   مبلغ -

 من المبلغ الموّزع الجملّي(. % 6.254)وهو ما يمثّل تقريبا .وهو مبلغ معفى من األداآت وسابقاتها
 

ت على الخصم ءا. خاضعة لألدات.د  985 905 5أي :  ت.د (015 394 – 000 300 6) مبلغ -
فإّن نسبة الخصم على الّضريبة قد  2018من قانون الماليّة  46اعتمادا على الفصل ) من المورد.

 ).%10إلى   %5 تفعت منرا
 

 

 



 

 

 :  القــرار الثّالــث

 
 2017 تبـرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس اإلدارة إلدارتهم أعمال الشركة خالل السنة المالية 

 . 2017.12.31لمختومة بتاريخ ا

 :الّرابــع    القــرار
 

 على .......................  كتاريخ بعـد إعالمها باقتــراح مجلس اإلدارة، تــوافق الجلسة العـامة العـاديـة

وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة  2017بــدء تــوزيع مـرابيح 

 وشبــابيك شركتنــا.  TUNISIE CLEARINGعلى األوراق المالية 

 :القــرار الخامـس
 

..................................و ….....تقـّرر الجلسة العاّمة العاديّة تعييـن السيّد 

 .(2020 –2019– 2018) مـاليّة سنـوات ثالثة حسابات لمّدة بيمراق............................ ك

 

 :  القــرار الّسـادس
  

  كماألف دت   000 180بـ   2018تحــدد الجلسة العاّمة العاديـة المبلـغ اإلجمالي لمنحة الحضور  
 د,ت كمنحة  لكّل عضو من لجنة المراقبة الّدائمة للّشركة.  4000تحــدد مبلـغ  

 :  بعالقــرار الّسـا
 

إن الجلسة العـامة العـادية تمنـح كـل الصالحيات لكـاتب الجلسـة للقيـام بكل اإلجراءات المتعلقـة         

 نص عليـه القـانون.يبالتسجيل واإلعالم وبكل ما 

 


