
 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
  

----------- 
دعوة المساهمين إلى  2020فيفري  14المنعقد يوم  مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية للفليورقرر 

  الشراتـون بنـزل   صبـاحاوالنّصف العاشـرة الساعة  على  2020 أفريل   17 جمعةال  الحضور يوم

 العامة العادية وذلك للتداول في جدول األعمال اآلتي: لسةللج)سابقا  الهيلتون(

 2019تالوة تقـرير مجلس اإلدارة للجلسة العـامة العادية للسنة الماليّة  -

 2019تـالوة تقـارير مـراقبي الحسـابات للسنـة المـالية   -

 2019-12-31 بتـاريخالقوائم الماليّة المختومة علـى المصـادقــة  -

 2019مـة أعضـاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية ذإبــراء  -

 2019تبـويب الحاصــل السنــوي للسنــة الماليــة  -

 ومنحة اللّجنة الّدائمة للتّدقيق. رئيس المجلس ومنحة تحديد منح الحضور -

 

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

 اعاالجتمقبل تاريخ نهج األمين العبّاسي البلفدير تونس.  06الكائن بــ  االجتماعيأو إرساله للمقر 

 بخمسة أيام.

 .)إدارة المراقبة( االجتماعيبإمكـان المساهمـين سحب التوكـيل مــن المـقر 

إدارة ( االجتماعيتحت طلـب المساهمـين بالمـقر العاّمة العاديّة  ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة

 طيلة المدة القانونية .  )المراقبة

      
 
 

 إلدارةامجلــس رئيس 
           

 
 
 



 مشــروع قــرارات الجلسة العاّمة العاديّة
 2020أفريل  17المنعقدة يوم 

----------------- 

 :  القــرار األول

 
 يمراقبالعاّم والخاّص لتقـرير الـالعها على تقرير مجلس اإلدارة وإن الجلسة العـامة العاديــة، بعد إطـّ 

حسب النــظام المرجعي 2019ديسمبر  31 الحسابات وعلى الموازنة وقـائمة النتـائـج المختــومة في

 .المبينة بهذه القوائم المالية وكل العمليات 2019القوائم الماليّة لسنة لقانون المحاسبة، تصـادق على 

 :  القــرار الثـاني
 

 200بات والمتعلّق بالعمليّات المنصوص عليها بالفصل بعد استماعها إلى التّقرير الخاّص لمراقبي الحسا

 في مجلّة الّشركات التّجاريّة، تصادق على كّل ما جاء بالتّقرير المذكور أعاله. 475والفصل 
 

 :  لثالقــرار الثـا

 

 على النحو التالي:2019تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 

 

 دينار تونسي 23.195.543  :  2019النّتيجة الماليّة للّسنة المحاسبيّة    -

 

 دينار تونسي 553 133 31 :           النّتائج المؤّجلة              -

  --------- 
 دينار تونسي  096 329 54           :                           المجموع 

 
 دينار تونسي ------------------             :القانونيةاالحتياطيات  -

 ------------- 
 

 دينار تونسي  54  096 329                         : األرباح القابلة للتّوزيع
 

   لكّل سهم دينار تونسي  ------------------                            األرباح الموّزعة : -
 

 

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

 دينار تونسي   ---------------------------                 :    2019رصيـد منقـول  -

 

 

 

 



 :القــرار الّرابــع 

 
 2019تبـرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس اإلدارة إلدارتهم أعمال الشركة خالل السنة المالية 

 2019..12.31 .لمختومة بتاريخ ا

 :  القــرار الّسـادس
 

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

وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة  2019 بــدء تــوزيع مـرابيح

 . المقر االجتماعي للشركة وشبــابيك TUNISIE CLEARINGعلى األوراق المالية 

 :  القــرار الّسـادس

 
 

لكّل عضو من أعضاء مجلس  منحة حضورك ت.ألف دتحــدد الجلسة العاّمة العاديـة مبلـغ ...........  

مبلـغ وتحّدد  ت... كما تحّدد المنحة الخاّصة برئيس مجلس اإلدارة ب .......... ألف د2020اإلدارة لسنة 

 ت كمنحة لكّل عضو من لجنة المراقبة الّدائمة للّشركة. .د............

 :  القــرار الّسـابع
 

ـة قإن الجلسة العـامة العـادية تمنـح كـل الصالحيات لكـاتب الجلسـة للقيـام بكل اإلجراءات المتعلّ         

 بالتسجيل واإلعالم وبكل ما بنص عليـه القـانون.

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 إستــدعــاء      
 

 خارقة للعادةالللجلسـة العــامة     
    ----                

 الصناعات الكيميائية للفليور    
 دينار 000 000 21شركة خفية اإلسم رأس مالها :             

    تونس البلفدار 1002األمين العبّاسي نهج  06المقر اإلجتماعي :       
 –تونس  -ب   737 199615 التجاري : ّسجلال  

   

----------- 
 

دعوة  2020فيفري 14المنعقد بتاريخ مجلس إدارة شــركة الصناعات الكيميائية للفليور قـّرر

بنـزل  شرة صبـاحاالعاعلى الساعة  2020 أفريل 17جمعة ال المساهمين إلى الحضور يـوم 

 وذلك للتداول في جدول األعمال اآلتي : للعادةخارقة لسة العاّمة الللج )سابقا الهيلتون (الشراتـون 

 

 التّأسيسي للّشـركة والمـتعـلّق بتغـيير عـنـوان الـمقـّر عقد تـنقـيح الفـصل الّرابـع لل

 اإلجـتمـاعّي.
 

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

قبل تاريخ اإلجتماع  نهج األمين العبّاسي البلفدير تونس 06لكائن بــ ا أو إرساله للمقر اإلجتماعي

 بخمسة أيام.

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

 تحت طلـب المساهمـين بالمـقر اإلجتماعـي العاّمة الخارقة للعادةستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة 

 طيلة المدة القانونية . )إدارة المراقبة(

 

       

 إلدارةامجلــس رئيس 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خارقة للعادة مشــروع قــرارات الجلسة العاّمة ال
2020أفريل  17المنعقدة يوم   

----------------- 

 التّأسيسي للّشـركة والمـتعـلّق بتغـيير عـنـوان الـمقـّر اإلجـتمـاعّي.عقد تـنقـيح الفـصل الّرابـع لل 

 
 

 مشــروع قــرار

----------------- 
 

 

 

ل : لعادة توافق باإلجماع على القرار األّو ة الخارقة ل لعامّ ّن الجلسة ا  تنقيح الفصلقرار  إ

. لمقّر اإلجتماعيّ ّق بتغيير عنوان ا ركة والمتعل للشّ ّأسيسي  ت ل ا لعقد  ابع ل ّر ل  ا
 

 

نّسخة القديمة(االجتماعيالمقر : -4-الفصـل   )ال

 

لمقر االجتماعي بتونس:  .1 ر 4حدد ا اسي  ناألمي، نهج مكّر ّ تونس  1002العب

بلفدير  .ال

البالد التونسية وذلك وفق ما  .2 يمكن نقل المقر االجتماعي إلى أي مكان آخر من 

لعادة للمساهمين حسب الفصل  العامة الخارقة ل من هذا القانون  51تقرره الجلسة 

 األساسي.
 

لك حيثما يرى مجلس يمكن للشركة فتح فروع أو مكاتب أو وكاالت أو نيابات وذ .3

 اإلدارة مصلحة في ذلك.
 

نّسخة الجديدة(االجتماعيالمقر : -4-الفصـل   )ال

 

اسي  ناألمي، نهج 6حدد المقر االجتماعي بتونس: .1 ّ لعب لبلفدير 1002ا ا  .تونس 

التونسية وذلك وفق ما  .2 البالد  يمكن نقل المقر االجتماعي إلى أي مكان آخر من 

لعامة الخارقة  لعادة للمساهمين حسب الفصل تقرره الجلسة ا من هذا القانون  51ل

 األساسي.

يمكن للشركة فتح فروع أو مكاتب أو وكاالت أو نيابات وذلك حيثما يرى مجلس  .3

 اإلدارة مصلحة في ذلك.

 

 


