شركة القاھرة لألدوية و الصناعات الكيماوية
اﺳﻢ اﻟﺸﺮآﺔ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
واﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻪ اﻟﺸﺮآﺔ

شركة القاھرة لألدوية والصناعات الكيماوية
 1991/7/20تاريخ العمل بقانون  203لسنه  1991ولمدة خمسه وعشرون سنه
شركة تابعه مساھمة مصرية خاضعة الحكام ق انون  203لس نه  1991بإص دار ق انون ش ركات
قطاع األعمال
 المصنع

ﻓﺮوع اﻟﺸﺮآﺔ

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮآﺔ
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر
واﻟﻤﺪﻓﻮع واﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻪ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و
اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب

4 ) شارع عبد الحميد الديب –ميدان فيكتوريا – شبرا (
 ت22028596 – 22024592 – 22021431 :
 فاكس 22025477 :

 5) شارع الحديقة جاردن سيتي – القاھرة(
 المكتب العلمي
 ت27956578 - 27952449 :
 4) شارع معمل األلبان – الخلفاوي -شبرا (
 فرع بحري
 ت24307490 :
 50) شارع عمر المختار – جناكليس – اإلسكندرية (
 فرع اإلسكندرية
 ت035718733 :
) شارع  26يوليو  -أمام محطة القطار(
 فرع أسيوط
 ت0882325688 :
Info@Kahira-Pharma.com
صناعة األدوية والمستحضرات الطبي ة ومستحض رات التجمي ل والم واد الكيماوي ة والخالص ات
واألدوي ة البيطري ة والمبي دات الحش رية وتعبئتھ ا وتوزيعھ ا واالتج ار فيھ ا وك ذلك القي ام بجمي ع
األعمال المالية والتجارية المتعلقة بھا وكذلك التصنيع للغير ولدى الغير .
 راس المال المرخص به  500 :مليون جنيه مصري
 راس المال المصدر و المدفوع  119.475 :مليون جنيه مصري
دكتور  /جمال حافظ تكال
السيدة الدكتورة  /أنعام عباس محمد حسن

أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻦ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻘﻴﺪة
ﻋﺪد اﻹﺻﺪارات
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ
ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺪء اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﺳﻢ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

عضو مجلس إدارة غير متفرغ
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
رئيس قطاع الشئون المالية
مدير عام اإلدارة العامة للموازنة

السيدة  /الھام يوسف عبد السيد
السيد  /رفعت عبد الظاھر
السيد  /أحمد فاضل إبراھيم
األستاذة /سمية محمد إبراھيم النجدي
األستاذة  /ماجدة محمد الديب
 محاسب  /ماجده محمد حسن الديب
 ت 22022459 – 22057262 :فاكس 22025477 :
 البريد اإللكتروني Info@Kahira-Pharma.com :

ﻧﺒﺬﻩ ﻣﺎﻟﻴﺔ
1996/4/16
 11947500سھم
ثالث إصدارات
 10جنيه مصري
أول يوليو من كل سنه
الجھاز المركزي للمحاسبات
تحدد بعد االنتھاء من إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة بالتنسيق مع رئيس مجلس
اإلدارة الشركة والشركة القابضة لألدوية

