
 

 

 

 الدعوة الجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

 فيالدلفيا لصناعة األدوية م.ع.م وجدولة أعماله

 حضرات المساهمين الكرام

 تحية طيبة وبعد،،،

لدفاع رقم )       نة 13عمالً بأحكام قانون ا ناعة والتجارا والتموين بتاري   1992( لسننننننن واإلجراءات الصنننننننادرا عن معالا ونير الصننننننن

ة من خالل وسننننننائل ااتصننننننال المرئا واالكترونا بموجب أمر الدفاع أعاله وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي 09/04/2020

(Zoom meeting)   العادي السننابع ع ننر اليي سننيعقد فا  ، يسننر مجلا اإلدارا دعوتكم لحضننور اجتماع الهيئة العامة17/07/2020بتاري

لمسنناهما  ننركة فيالدلليا لصننناعة األدوية موعومو ويلال من خالل الرابط  27/04/2022ابعة من ظهر يوم األربعاء الموافق تمام السنناعة الر

لية ااإللكترونا المن ور على الموقع اإللكترونا لل ركة والميكور أدناه واليي يوفر وسيلة ااتصال المرئا للمساهمين، للنظر فا األمور الت

 واتخاي القرارات:

 جدول أعمال الهيئة العامة العادية:

 والمصادقة عليه. 18/05/2021قراءة مـحـضـر اجـتـمـاع الـهـيـئـة الـعــامـة الـعـــادي السادس عشر المــنـعـقـد  .1

 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما. 31/12/2021تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في  .2

 .31/12/2021مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في تقرير  .3

 والمصادقة عليهاو 2021مناق ة المــيــنانية العامة وحسـاب األربـاح والخسائر عن السنة المالية  .4

 دينار. 450,000مال الشركة وبواقع  من رأس %6التوصية للهيئة العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة  .5

 . 31/12/2021إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في .6

 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعـابهم. 2022انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية  .7

( مةةن قةةةانور الشةةركات ممةةةا يةةةدخ  171علةةةى جةةةدول احعمةةال حسةةةا أح)ةةا  المةةةادة  ايةةة أمةةةور أخةةر  تقتةةةرح الهيئةةة العامةةةة إدراجهةةا  .8

 %10فةةي نطةةاج ااجتمةةاع العةةادي للهيئةةة العامةةةر علةةى أر يقتةةرر هةة ا ااقتةةراح بموافقةةة عةةدد مةةن المسةةاهمين يم لةةور مةةا ا يقةة  عةةن 

 من احسهم المم لة في ااجتماع.

 

 ن خالل الرابط اإللكتروني:يرجى حضوركم هذا االجتماع بالتسجيل لالجتماع م

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUsdu2srTIuHtegIeYpqIyizy5Hamuqk_9C 
 

آخر عنكم، ويلننال بتعبئننة القسنننننننيمننة المرفقننة وتوقيعهننا على أن ترسنننننننننل للكترونيننا بواسنننننننطننة البرينند اإللكترونا أو توكيننل مسننننننننناهم 
 info@philapharma.com قبل التاري  المحدد لالجتماع الميكور أعالهو 

 www.philapharma.comر السنوي والمن ور على الموقع االكترونا لل ركة على البيانات المالية والتقري بااطالعكما يرجى التكرم 

وتجدر اإل نننننارا بأنه يحق لكل مسننننناهم طرح األسنننننئلة وااسنننننتلسنننننارات للكترونياً قبل التاري  المحدد لالجتماع من خالل البريد االكترونا 
info@philapharma.com  الصننناعة ليصننار للى الرد عليها ويلال عمالً بأحكام البند خامسنناً /  من اإلجراءات الصننادرا عن معالا ونير

سهماً ا تقل عن  ااستلسارات من األسهم الممثلة بااجتماع يحق له طرح األسئلة و %10والتجارا والتموين، علماً بأن المساهم اليي يحمل أ

 خالل ااجتماع سنداً للبند خامساً/ط من يات اإلجراءات الم ار لليها أعالهو

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،          

 ةاإلدار  مجلس رئيس                
 منذر أحمد حسين                 
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 ع المحترم إدارة شركة فيالدلفيا لصناعة األدوية ش محضرة السيد رئيس مجلس 

 رقم المساهم:

 عدد األسهم:

 

 قسيمة توكيل

 

أنااااااا .................................................... مصاااااافت  مساااااااهما  فاااااا  شااااااركة فيالدلفيااااااا لصااااااناعة األدويااااااة  ش م ع  قااااااد 
.......................... وكااااااااايال  عنااااااااا  عينااااااااا  المسااااااااااهم . ....................................................... مااااااااان مد ناااااااااة 

وفوضاااات  أو  صااااوو ماساااام  و النيامااااة عناااا  فاااا  ادتماااااع الهيلااااة الدامااااة الدااااادة السااااام  ع اااار ل ااااركة فيالدلفيااااا لصااااناعة األدويااااة 
 .27.04.2022 ش م ع  الذة سيدقد ف  عماو بتاريخ 

 

 التوقي  شاهد شاهد
 

 

 


