


 
 

 شــركة النيل لألدوية والصناعات الكيماويـة

 (م 0م0ت0ش) إحدى الشركات التابعة للشـــركـــة القابضة لألدوية 
 1991 لسنة 302 خاضعة ألحكام القانون   

 القاهرة  –ميدان السواح األميرية  -:العنوان 
 116111السجل التجاري رقم 

 جنيه مليون  600رأس المال المرخص به       
 سهم مليون 10.136 معدد األسه مليون جنيه 101.360رأس المال المصدر والمدفوع 

 
 
 

 
  أحمد حجازي / يتشـــرف السيد األستـاذ الدكتور

 للشركة ورئيس اجلمعية العامة رئيس جملس إدارة الشركة القابضة لألدوية

 عاديةالغري /العادية اجلمعية العامة اجتماع  بدعوة السادة املساهمني حلضور

 1/6/3031املوافق  السبت   يوم الواحدة ظهرًااملقــــرر  عقدها الساعة 

 علي ان تبدأ اجلمعية العامة غري العادية فور اإلنتهاء من اجلمعية العامة العادية 

 وذلك بقاعة املؤمترات بشركة ممفيس لألدوية والصناعات الكيماوية    

 0ش السواح األمريية القاهرة  1

  -: فى جدول االعمال التالى للنظر 
 العادية  غير الجمعية العامة -:اوال  

- :ومضمونها كالتالي   3031لسنة  116احكام القانون رقم  للشركة يف ضوء (| 63،  11،  21، 23،  31،  36،  33،  30،   19) ارقام  تعديل بعض مواد النظام األساسي

 

 مضمون  المادة المادةرقم          

 دد اعضاء جملس اإلدارةع 19

 انعقاد جملس اإلدارةعدد مرات  30

 التصويت علي قرارات جملس اإلدارة 33

 اختصاصات العضو املنتدب 36

 عن الشركة حق التوقيع 31

 اختصاصات اجلمعية العامة العادية 23

 اختصاصات اجلمعية العامة غري العادية 21

 شركة و تقويم ادائهاحتديد املسئول عن مراقبة حسابات ال 11

 حل الشركة و تصفيتها 63

 

 

 

 

 

 للشركة عاديةالوغري   العادية دعوة حلضور اجلمعية العامة
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 (م 0م0ت0ش) إحدى الشركات التابعة للشـــركـــة القابضة لألدوية      
 

 

 

 

 عادية الالجمعية العامة  -:ثانيا 
ــاهم   -1 ــن املســــ ــل عــــ ــاب مماــــ ــركة        انتخــــ ــس ادارة الشــــ ــوية جملــــ ــاا يف عضــــ ــاع ا ــــ ــن القرــــ ــراد مــــ ــة او األفــــ ــخاا ااعتباريــــ ــن األالــــ  ني مــــ

ــركة           ــة بالشــــ ــرو  املعلنــــ ــي الشــــ ــاء علــــ ــر  بنــــ ــ ا العــــ ــد  ــــ ــوذل املعــــ ــًا للنمــــ ــي  وفقــــ ــات الهلالــــ ــدموا برلبــــ ــاهمني ان يتقــــ ــادة املســــ  و للســــ

 0و ذلك يف موعد غايتة اسبوع قبل تاريخ اإلنعقاد املشار اليه 

  0     3030لسنة  116تشكيل جملس اإلدارة يف ضوء احكام القانون رقم - 3

 0حتديد راتب رئيس جملس اإلدارة - 2

 0حتديد بدات حضور و انتقال جملس اإلدارة  -1

 يلي هــ ا ونوجــه عناية السادة املساهمني إىل ما

 

يف حدود نسبة  باألصالة أو باإلنابة ويشهل  لصحة اإلنابة أن تكون ألحد املساهمني من غري أعضاء جملس اإلدارة ية العامةاجلمع اجتماعحضور  يفلكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكار احلق  (1

 أن يكون التوكيل مصدقًا عليه وعلى ، من األسهم املمالة يف ااجتماع %  30من جمموع األسهم اامسية من رأس املال ومبا ا جياوز نسبة %  10ا جتاوز 

  حضور اجتماع اجلمعيـة وذلـك قبـل    يلزم حلضور ااجتماع أن يتقدم املساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء احلفظ متضمنًا جتميد رصيد األسهم املوض  بكشف احلساب لغر (3

 على األقلكاملة تاريخ اانعقاد باالثة أيام 

/ احملاسـب  بالشركة خـبري الشـئون املاليـة     ألعمال طبقًا للقانون وذلك مبقر الشركة لدى مسئول ااتصال وعالقات املستامرينميكن ألي مساهم اإلطالع على املستندات املتعلقة جبدول ا (2

 (  31032131 – 33631336 – 01006312193)  تليفون رقم  فايدة كامل حممد 

ــ       (1 ــة إىل إدارة الشـــــــ ــدم كتابـــــــ ــال تقـــــــ ــدول األعمـــــــ ــوعات جـــــــ ــن موضـــــــ ــئلة عـــــــ ــارات  أو أســـــــ ــة استفســـــــ ـــال   أيـــــــ ــل إيصــــــــــــــــ ــد مقابـــــــ ــي باليـــــــ ــاملركز الرئيســـــــ  ركة بـــــــ

ــركة      ــوان الشــــــ ــى عنــــــ ــرل علــــــ ــد املســــــ ــت      (   11113  -:ب 0ا )  أو بالربيــــــ ــن يلتفــــــ ــل ولــــــ ــى األقــــــ ــام علــــــ ــة أيــــــ ــة باالثــــــ ــة العامــــــ ــاد اجلمعيــــــ ــاريخ انعقــــــ ــل تــــــ  قبــــــ

  0إىل أي استفسارات أو أسئلة ترد بعد ه ا امليعاد  

 ة لألدويةــــــــــة القابضــــــجلس إدارة الشركــــرئيس م                             
 للشركــــة  ورئيس الجمعية العامة                                                                                                                                     

 

 { أحمد حجازي / األستـاذ الدكتور   }                                                                                                                                    
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