
 

 

 

 والغير العادي وجدول اعمالها  الهيئة العامة العادي الجتماعدعوة ال
 للشركة العربية لصناعة المبيدات واالدوية البيطرية

 حضرة المساهمين الكرام
واالجالالراتات الصالالاد ة عالالي معالالال  و يالالر  2020( لسالالنة 5وامالالر الالالد)اع  نالال   1992( لسالالنة 13عمالالب حكامالالان نالالادوا الالالد)اع  نالال   

حموجب نادوا امر الالد)اع ععالب ي رسالر مجلالد االدا ة دعالوحض  لاجالو  اجتمالاع  9/4/2020تجا ة والتمويي بتا يخ الصناعة وال
لمسالالايم   19/3/2023الهيئالالة العامالالة العالالادي الالال ي  الاليع د )الال  حمالالان السالالاعة الاادرالالة عشالالر مالالي  الالبا   الالون االاالالد الموا)الال  

وذلك مي خبل الراحط ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي  الشركة العربية لصناعة المبيدات واالدوية البيطرية ن.ع.ن
االلضترود  المنشو  على المونع االلضترود  للشركة والم كو  عددا  وال ي  يو)ر و يلة االحصال المرئ  للمسالايميي للنرالر )ال  

 :واحخاذ ال را ات حشكدها االعمال التالية جدول
 العادي المتجمي: اوال: جدول اجتماع الهيئة العامة

عالالالي السالالالنة الماليالالالة المنتهيالالالة  14/4/2022حالالالبوة ماجالالالر اجتمالالالاع الهيئالالالة العامالالالة العالالالادي السالالالاب   المنع الالالد بتالالالا يخ  -1
  (31/12/2022. 

  . والمصادنه عليها 2023والخطة المست بلية لعان  2022ح رير مجلد اإلدا ة عي السنة المالية  منانشة -2
 والمصادنه عليها. 2022ة عي السنة المالية ح رير مدن   اساحات الشرك منانشة -3
والمصالالالالادنة  31/12/2022الميزاديالالالة العموميالالالة وبيالالالاا اخ بالالالا  والخسالالالائر عالالالي السالالالنة الماليالالالة المنتهيالالالة )الالال   منانشالالالة -4

 عليهما.
 و) ًا خامان ال ادوا. 31/12/2022إبرات ذمة مجلد اإلدا ة عي ععماله خبل السنة المالية المنتهية )   -5
 .وحاد د عحعابه ي او حفويض مجلد االدا ة بتاد ديا 2023يي لاساحات الشركة للسنة المالية ادتخاب مدن  -6
لشالالالالالركة ا % ع بالالالالالا  د درالالالالالة علالالالالالى المسالالالالالايميي مالالالالالي  ا  المالالالالالال10التصالالالالالوي  علالالالالالى حو الالالالالية مجلالالالالالد االدا ة بتو يالالالالالع  -7

  ه .  /مليوا د نا  ا دد  15والبالغ 
 جمي:ثاديا: جدول اعمال الهيئة العامة الغير عادي المت

 يادة  ع  مال الشركة المصر  حه ح يمة خمسة مليوا د نا  ا دد  / ه  وذلك مي خبل االكتتاب الخاص التصوي  على  .1
بسعر د نا  ا دد  وااد للسه  وذلك إلدشات مصنع الل ااات كب اسب اصته مي  ع  مال الشركة و  لمسايم  الشركة 

  نا  ا دد  /  ه  بدال مي خمسة عشرة مليوا د نا  ا دد /  ه .البيطرية. ليصبح  ع  مال الشركة عشريي مليوا د
 اضا)ة غارات جد دة للشركة وي : .2

 ة. ناعة االدوية والل ااات البيطري •
 حجا ة اال مدة والمنتجات الضيمائية الز اعية حالجملة. •
 ادشطة خدمات التسوي . •

 ما  تبئ  مع التعد ل االخير.د ل ع د الشركة ودرامها اال ا   ححع .3
                                                                                                             :ي خبل الراحط اإللضترود  ميي  رجى اجو ك  االجتماع

https://us06web.zoom.us/j/88260268551?pwd=YWdCSDRvZDBBb1BtbC9yL25wV003UT09)) 
 عو حوكيالالالالالل مسالالالالالالاي  ذخالالالالالر عالالالالالالنض ي وذلالالالالالك بتعبئالالالالالالة ال سالالالالاليمة المر) الالالالالالة وحونيعهالالالالالا علالالالالالالى عا حر الالالالالل إلضتروديالالالالالالًا بوا الالالالالطة البريالالالالالالد  

وحجالالالالد  اإلشالالالالا ة حكدالالالالاله  ععالالالالب . ييالمالالالال كو   يي( نبالالالالل التالالالالا يخ الماالالالالدد لبجتمالالالالالاعSecretary@mobedco.comاإللضترودالالالال   
للشالالالالركه  اإللضترودالالالال  البريالالالالدي خالالالالبل ييالالالالًا نبالالالالل التالالالالا يخ الماالالالالدد لبجتمالالالالاعدراالالالال  لضالالالالل مسالالالالاي  االالالالر  اخ الالالالئلة واال تفسالالالالا ات إلضترو 

الصالالالالاد ة عالالالالي معالالالالال  و يالالالالر  المشالالالالا  إليالالالاله ععالالالالب  ليصالالالالا  إلالالالالى الالالالالرد عليهالالالالا وذلالالالالك عمًبحكامالالالالان البنالالالالد خامسالالالالًا/  مالالالالي اإلجالالالالراتات
الممثلالالالالة حاالجتمالالالالاع  % مالالالالي اخ الالالاله 10الصالالالالناعة والتجالالالالا ة والتمالالالالوييي علمالالالالًا حالالالالكا المسالالالالاي  الالالالال ي رامالالالالل ع الالالالهما ال ح الالالالل عالالالالي 

 را  له ار  اخ ئلة واال تفسا ات خبل االجتماع  ندًا للبند خامسًا/ط مي ذات اإلجراتات المشا  إليها ععب .
 وحفجلوا ح بول )ائ  االاتران ييي

  ئيد مجلد اإلدا ة  
 حسان لالو   د.                         

 
 
 



 
 
 
 

 الماترنالعربية لصناعة المبيدات واالدرة البيطرية  اجرة السيد  ئيد مجلد إدا ة الشركة

11195/ عّماا 950545ص . ب   

 اخ دا  
 

 :   ن  المساي  

 :  عدد اخ هال   ادا المونع عددا : .................................................

ند عين  السيد.ن العربية لصناعة المبيدات واالدوية البيطرية ن.ع حصفت  مسايمًا )  الشركة و  

 ..........................................................................    وكيًب عن  و)ّوضته عا رصّوت حإ م  وبالنياحة عن  
.3/2023/ 19 بتا يخ د يع  ال ي للشركة والغير عادي )  اجتماع الهيئة العامة العادي  

 
 

 التونيع ............................  شايالالد ............................  .. التا يخ ......................
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