
DELL 1 

 

 إستــدعــاء
 

 
 عاديّــةال للجلسة العاّمة

 الصناعات الكيميائية للفليور
 دينار    21.000.000شركة خفية اإلسم رأس مالها : 

 ريتونس البلفد 1002  مين العبّاسينهج ا 06اإلجتماعي :  المقر

 –تونس  -ب   737 199615التجاري :  ّسجلال
 -----------  

عوة المساهمين إلى د 2022 فيفري 24المنعقد يوم  مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية للفليورقرر 

 تونس -  الشراتـون بنـزل صبـاحاوالنّصف العاشـرة  على الساعة 2022مارس 31 يوم الخميسالحضور 

 العامة العادية وذلك للتداول في جدول األعمال اآلتي: لسةللج

 

 2021تالوة تقـرير مجلس اإلدارة للجلسة العـامة العادية لسنة  -

 

 2021القوائم الماليّة لسنة تقديم   -
 

 2021تـالوة تقـارير مـراقبي الحسـابات للسنـة المـالية   -
 

 2021-12-31 بتـاريخالماليّة المختومة القوائم و مجلس اإلدارةتقرير  علـىالمصـادقــة  -

 

 2021تبـويب الحاصــل السنــوي للسنــة الماليــة  -

 

 2021مـة أعضـاء مجلس اإلدارة تصّرف ذإبــراء  -
 

 تحديد منحة الحضور ومنحة اللّجنة الّدائمة للتّدقيق  -
 

  عضاء مجلس اإلدارةوتجديد المدة النيابية ألتعييـن  -
 

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

بخمسة  االجتماعقبل تاريخ  ج األمين العبّاسي البلفدير تونس،نه 06الكائن بــ  االجتماعيإرساله للمقر 

 أيام.
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 للشركة. االجتماعيبإمكـان المساهمـين سحب التوكـيل مــن المـقر 

المدة  طيلة االجتماعيتحت طلـب المساهمـين بالمـقر ة العاّمة العاديّ  ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة

 القانونية.

    

 إلدارةامجلــس  عن
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 الصناعات الكيميائية للفليور
 

 مشــروع قــرارات الجلسة العاّمة العاديّة
----------------- 

 

 :القــرار األول

 إن الجلسة العـامة العاديــة، بعد إطـّـالعها على تقرير مجلس اإلدارة وعلى القوائم الماليّة المختــومة في

المحاسبة وكذلك التقـرير العاّم والخاّص لمراقبي حسب النــظام المرجعي لقانون  2021ديسمبر  31

 .2021الحسابات، تصـادق على القوائم الماليّة لسنة 

 :الثـاني القــرار

 .2021تبـرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس اإلدارة إلدارتهم أعمال الشركة خالل سنة 

 الثّالــث: القــرار

 على النحو التالي : 2021تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية   

 دينار تونسي 089,028 015 9 .……2021النّتيجة الماليّة للّسنة المحاسبيّة    -

 دينار تونسي 332,709 012 23        …...................................المؤّجلة النّتائج    -

 دينار تونسي 421,737 027 32 المجموع

 .................................القانونيةاالحتياطيات  -
 دينار تونسي 0,000

 دينار تونسي 421,737 027 32 ...................... األرباح القابلة للتّوزيع

 ..................... الواحد للسهم  األرباح الموّزعة -
 دينار تونسي .........................

 .............................مجموع األرباح الموّزعة -
 دينار تونسي .........................

 ..................... 2021  رصيـد منقـول  -
 دينار تونسي .........................
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 :الّرابــع القــرار

......................  كتاريخ بــدء تــوزيع األرباح على . 2021تــوافق الجلسة العـامة العـاديـة لسنة 

وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على األوراق المالية 

TUNISIE CLEARING  .وشبــابيك شركتنــا 

 :القــرار الخامـس

ار تونسي كمنحة خاّصة لرئيس مجلس اإلدارة، تحــدد الجلسة العاّمة العاديـة مبلغ .................ألف دين

كما يحّدد مبلـغ منحة الحضور  بـ.............. ألف دينار تونسي لكّل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 

 ومبلـغ ............. دينار تونسي كمنحة لكّل عضو من أعضاء اللّجنة الّدائمة للتّدقيق للّشركة. 

 :ادسالقــرار الس

 –2022)تكوين مجلس اإلدارة لمّدة ثالثة سنـوات مـاليّة  2021تقرر الجلسة العـامة العـادية لسنة 

 كما يلي :(  2023-2024

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 
 

 :القــرار الّسـابع

تمنـح كـل الصالحيات لكـاتب الجلسـة للقيـام بكل اإلجراءات  2021إن الجلسة العـامة العـادية لسنة   

 عليـه القـانون. ينصالمتعلقـة بالتسجيل واإلعالم وبكل ما 
 


