
 

 الصناعات الكيميائية للفليور

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

 محضـر جلسـة 

العامة العادية لسةالج  

6192ماي  91في  المنعقدة  
------------------- ----- 

 

وعلى الساعة العاشرة صباحا ، إجتمع المساهمون في   6192 ماي 91 في يوم الخميس  

وباستدعاء  – تونس –الشيراتون عامة عادية وذلك بنزل جلسةالكيميائية للفليور في  شركة الصناعات

، وتم إعداد ورقة حضور أمضاها 6192 فيفري  62  طرف مجلس اإلدارة المنعقد يوم موجه لهم من

 .الممثلينأو  الحاضرين كل المساهمين

 : العامة العادية على النحو التالي جلسةوتكّون مكتب ال 

 جلسةرئيس ال :   السيد األخضر التليلي -  

 ممثل الشركة العربية للتعدين:            طالل الّسعدي   السيد   -

 ممثل شركة مرحبـا الدولـي :    هشـام  دريس السيد   -

 كاتب الجلسة :    لطفي الّصندليالسيد  -  

 

 ونـم ممثلـأو ه اــمساهم   30    الجلسة وحسب ورقة الحضور، حضر أنـه، لسةالحظ رئيس الج 

ة صحة المداولة ، لسوبحصول النصاب ، أمكن للج  81.93 %   أي بنسبة  سهما    668 1720  ويملكون

 :الرئيس على ذمة الحاضرين  ثم وضع

  العامة العادية جلسةال استدعاءنسخة من الرائد الرسمي المدرج فيه 

 جلسةاإلعالنات الصحفية الداعية إلى انعقـاد ال 

 الحضـــور ورقــة 

 مشــروع القــرارات 

:جلسةالثم ذّكـر الرئيس بجدول أعمـال   

 5102تالوة تقـرير مجلس اإلدارة للجلسة العـامة العادية للسنة المالّية  -

 5102تـالوة تقـرير مـراقبي الحسـابات للسنـة المـالية   -

 أعضاء فاحصين



 

  5102105100بتـاريخ  الموازنـة وقـائــمــة الّنتـائج المختـومـةعلـى المصـادقــة  -

 5102تبـويب الحاصــل السنــوي للسنــة الماليــة  -

 5102مـة أعضـاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية ذإبــراء  -

 .6102تحديد منحة الحضور لسنة  -

 (2017- 6102-2015)للسنوات المالّيـة ثاني  حســابات تعييـن مراقـب -

 (5102- 5102-5102)المالّيـة للسنوات تجـديد عضوّية مجلس اإلدارة  -

 
 

كما وقعت تالوة    5102العامة العادية حول السنة المالية  جلسةووقعت تالوة تقرير مجلس اإلدارة لل

 .الموازنةالحسابات حول السنة نفسها وتمت مناقشة هذه التقارير وبنود  يتقارير مراقب

 

 :التاليــةوطرح للتصويت القرارات 

 

 :  القــرار األول
 

الحسابات وعلى  يإن الجلسة العـامة العاديــة، بعد اّطالعها على تقرير مجلس اإلدارة وتقـرير مراقب

حسب النــظام المرجعي لقانون المحاسبة، تصـادق  5102 ديسمبــر 00القوائم المالّية المختــومة في 

 .قوائم وفق ما وقع تقديمها لهـاه الذعلى كل مـا ورد بهـا، كمـا تصـادق على كـل العمليات المبّوبة في ه

 

 .تّمت المصادقة على هذا القـرار باإلجمـاع
 

 :  القــرار الثـاني
 

 022بعد استماعها إلى الّتقرير الخاّص لمراقبي الحسابات والمتعلّق بالعملّيات المنصوص عليها بالفصل 

 .بالّتقرير المذكور أعالهفي مجلّة الّشركات الّتجارّية، تصادق على كّل ما جاء  574والفصل 

 

 .تّمت المصادقة على هذا القـرار باإلجمـاع

 :  القــرار الثـّالث
 

 :على النحو التالي   5102  تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 

 دت   532 611                                             0204نتــائج      - 

 دت 017 689 7                                     :5102  رصيـد منقـول    -

 --------- 
 دت   549 300 8                                                      :  المجموع 

 

 دت             1                          :القانونيةاالحتياطيات  -

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

 دت                8 300 549                            :  األرباح القابلة للّتوزيع
 



 

  :األرباح الموّزعة -
 

    .دت    ,8000                                       سهم حّصة كلّ  -   
 

 

 
 

 

 دت   1 680 000                                  مجموع األرباح الموّزعة -
 

   تد   6206 549                             : 6192   رصيـد منقـول  -
 

 

ت بالكامل من الّرصيد المنقول لسنة .د 000 680 1علما أّنه وقع اقتطاع حّصة األرباح الموّزعة بقيمة 

  .وسابقاتهاالمذكورة  والّذي يمّثل نتائج مرّحلة عن الّسنة 0202

 

 .باإلجمـاع تّمت المصادقة على هذا القـرار
 

 : الّرابــع   القــرار
 

إلدارتهم أعمال الشركة إبراء تاّما وبدون تحفظ  تبـرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس اإلدارة

 .0204.00.20المختومة بتاريخ  0204خالل السنة المالية 

 

 .تّمت المصادقة على هذا القـرار باإلجمـاع

 

 :القــرار الخامـس
 

.  6192أوت  18 الخميستــوافق الجلسة العـامة العـاديـة على  اإلدارة،بعـد إعالمها باقتــراح مجلس 

 TUNISIE الشركة التونسية للمقاصةوذلك عن طريق شبابيك  0204اح برأكتاريخ بــدء تــوزيع 

CLEARING وشبــابيك شركتنــا . 

 

 .تّمت المصادقة على هذا القـرار باإلجمـاع

 :القــرار الّسـادس

  
ت كما .ألف د.. 082...بـ  0202تحــدد الجلسة العاّمة العاديـة المبلـغ اإلجمالي لمنحة الحضور  

 . عضو من لجنة المراقبة الّدائمة للّشركة كمنحة لكلّ ت .د 5222تحــدد مبلـغ  
 

 .تّمت المصادقة على هذا القـرار باإلجمـاع

 :  الّسـابع القــرار
 

لمّدة ثالثة سنـوات  ثاني حسابات كمراقب   C.N.B.Aشركة تقـّرر الجلسة العاّمة العادّية تعييـن  

 (.0207 –0202 – 0204) مـالّية
 

 .تّمت المصادقة على هذا القـرار باإلجمـاع

 
 



 

 :  القــرار الّثامن
 

على  (6198-6192-6192)تكوين مجلس اإلدارة لمّدة ثالث سنوات مالّية العادّية  جلسة العاّمةتقّرر ال

 : الّنحو الّتالي
 

 مقعـد واحـد :                                      لسيد األخضر التليليا - 

 مقعـد واحـد :                                         السيد إمحمد ادريس -

 مقعـد واحـد:                                          السيد هشـام ادريس -

 مقعـد واحـد :                              السيد إمحمد بن هشام ادريس -

 

 ثالثـة مقاعـد :                               :الشركة العربيـة للتعدين  -

 

 مقعـد واحـد :                                       شركة مرحبـا بيتش -

 مقعـد واحـد  :                                       شركة مرحبا الدولي -

 مقعـد واحـد :                                             شـركـة ســـالم -

 مقعـد واحـد:                                         شـركة بـرج خلف -

 

 .تّمت المصادقة على هذا القـرار باإلجمـاع

 

 :  القــرار الّتاسع
 

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

 .بالتسجيل واإلعالم وبكل ما بنص عليـه القـانون

 

 .القـرار باإلجمـاعتّمت المصادقة على هذا 

 

 

  



Industries Chimiques du Fluor
BILANS 2015-2014 APRES AFFECTATION

ACTIFS 2015 2014 CAPITAUX PROPRES & PASSIFS 2015 2014

ACTIFS NON COURANTS

immobilisations incorporelles 837 433 834 048 capital social 21 000 000 21 000 000 

( amortissements)   (834 022)      (833 380)    réserves 36 859 433 36 859 433 

autres capitaux propres 4 624 076 4 711 327 

valeur nette immobilisations incorporelles 3 411 668 résultats reportes 6 620 549 7 689 018 

immobilisations corporelles 85 256 988 80 042 574 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 

( amortissements) (40 524 343)    (35 030 791)    APRES AFFECTATION 69 104 058 70 259 778 

valeur nette immobilisations corporelles 44 732 645 45 011 783 PASSIFS 

immobilisations financières 21 626 010 21 493 816 PASSIFS NON COURANTS

( provisions) (649 933)    (652 787)    

emprunts 18 112 990 16 265 598 

valeur nette immobilisations financières 20 976 077 20 841 029 provisions 1 906 341 1 856 322 

total des passifs non courants 20 019 331 18 121 920 

total des actifs immobilises 65 712 133 65 853 480 

PASSIFS COURANTS

Autres actifs non courants 262 843 314 451 fournisseurs & comptes rattaches 16 745 778 23 224 081 

autres passifs courants 4 383 930 6 154 385 

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 65 974 976 66 167 931 concours bancaires & autres passifs

financiers 9 694 107 3 909 415 

ACTIFS COURANTS total des passifs courants 30 823 815 33 287 881 

stocks 34 071 496 40 476 445 TOTAL DES PASSIFS 50 843 146 51 409 801 

( provisions) (565 275)    (450 612)    

valeur nette des stocks 33 506 221 40 025 833 

clients &comptes rattaches 11 704 025 5 307 065 

autres actifs courants 3 951 342 5 480 888 

( provisions) 0 0 

valeur nette des autres actifs courants 3 951 342 5 480 888 

placements & autres actifs financiers 129 092 137 334 

liquidités & équivalents de liquidités 4 681 548 4 550 528 

TOTAL DES ACTIFS  COURANTS 53 972 228 55 501 648 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 

TOTAL DES ACTIFS 119 947 204 121 669 579 & DES PASSIFS 119 947 204 121 669 579 

LIBELLE
CAPITAL 

SOCIAL

RESERVES 

LEGALES

RESERVES 

Facultatives

AUTRES 

CAPITAUX  

PROPRES

RESULTATS REPORTES 2013
RESULTATS 

REPORTES2014-2015

RESULTATS DE  

L’EXERCICE 

2015

TOTAL

Solde au 31/12/2015 avant 

affectation
21 000 000 2 100 000 34 759 433 4 624 076 4 174 014 3 515 003 611 532 70 784 058

Résultats distribuables -4 174 014 -3 515 003 7 689 017 0

Réserves légales 0 0

Réserves Facultatives 0

Dividendes -1 680 000 -1 680 000

report à nouveau 2013 2 494 014 -2 494 014 0

Report à nouveau 2014 3 515 003 -3 515 003 0

Report à nouveau 2015 611 532 -611 532 0

Solde au 31/12/2015 Après 

Affectation
21 000 000 2 100 000 34 759 433 4 624 076 2 494 014 4 126 535 0 69 104 058

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

(EXERCICE 2015)

                                                                                                PAIEMENT DIVIDENDES 
 La mise en paiement des dividendes relatifs à l'exercice 2015 s'effectuera au siège social de la société pour les non déposants et aux guichets de TUNISIE CLEARING (Ex.STICODEVAM )pour les teneurs de compte et 
ce à partir du 18 Aout 2016. 
Le coupon s'élève à Huit Cents  Millimes par action. 


