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 ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

 لمجموعة المالية هيرميس القابضةشركة ال

 عصرا   2:30في تمام الساعة  20/5/2021الموافق  الخميسيوم ال المنعقدة
 

 األولالقرار 

 .31/12/2020تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل السنة المالية المنتهية في  دقت الجمعية علىاص

 القرار الثاني

 .31/12/2020تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  ت الجمعيةاعتمد

 القرار الثالث

 .31/12/2020على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في  دقت الجمعيةاص

 القرار الرابع

 .2020اعتمدت الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية 

 الخامسالقرار 

إلى حسرراب  31/12/2020في  األرباح المحتجزةجنيه مصررري من حسرراب   768.618.225وافقت الجمعية على تحويل مبلغ 

جم الى  3.843.091.115 زيرررادة رما مرررال الشررررررركرررة ممرررا يترترررب عليررره زيرررادة رما المرررال المصرررررررردر والمررردفو  من

سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات وذلك  153.723.645جم توز  على  768.618.225جم بزيادة قدرها  4.611.709.340

،  31/12/2020الظاهر في ميزانية  األرباحمسهم خصماً على حساب  خمسةسهم لكل  1عن طريق توزيع مسهم مجانية بواقع 

لرقابة ل العامة هيئةالوتفويض الرئيس التنفيذي في تحديد موعد اسرررررتحقاس المسررررراهم لتلك األسرررررهم وفقاً ل جرا ات المعمول بها ب

 المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة.

  لسادساالقرار 

 على النحو التالي: ، وذلك2020 /31/12األرباح عن السنة المالية المنتهية في  توزيع حسابصادقت الجمعية على 
 

 
عن السنة المالية المنتهية في 

31/12/2020 

 مصري( )جنيه

 

 صافي أرباح الفترة 126,773,781 

 مرباح محتجزة 1,483,535,650 

 إجمالي األرباح المرحلة 1,610,309,431 

 يوزع كاآلتي:  

 تدعيم اإلحتياطي القانوني 6,338,689 

 اسهم مجانية –توزيعات المساهمين  768,618,225 

 حصة العاملين 85,402,025 

 مكافاة معضا  مجلس اإلدارة غير التنفيذيين 20,449,000 

 ارباح مرحلة للعام التالي 729,501,492 

 اإلجمالي 1,610,309,431 
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 سابعالقرار ال

زيادة رما المال المذكورة بعاليه على ( من النظام األساسي للشركة في ضو  7( و )6وافقت الجمعية على تعديل المادتين )

 النحو التالي:

 ( بعد التعديل:6المادة )

مليارات جنيه مصري )فقط ستة مليارات جنيه مصري( وحدد رما مال  6حدد رما مال الشركة المرخص به بمبلغ  ≡

جنيه مصري )فقط اربعة مليارات وستمائة واحدى عشر مليوناً وسبعمائة وتسعة  4,611,709,340المصدر بمبلغ الشركة 

سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها )خمسة جنيهات(  922.341.868ملفاً وثالثمائة واربعون جنيه مصري( موز  على عدد 

 .املوجميعها مسهم نقدية وقد تم سداد رما مال الشركة المصدر بالك

 

 ( بعد التعديل:7المادة )

ً وثالثمائة وواحد  922.341.868يتكون رما مال الشركة المصدر من  ≡ سهم )فقط تسعمائة واثنان وعشرون مليونا

واربعون ملفاً وثمانمائة وثماني وستون سهم( بقيمة اسمية للسهم قدرها )خمسة جنيهات( مسدد بالكامل وتم سداد قيمة الزيادة 

ً عل 768.618.225البالغ قدرها  بموجب  31/12/2020ى حساب األرباح المحتجزة للشركة في جنيه مصري خصما

 .قرار الجمعية العامة العادية

 الثامنالقرار 

 

 31/12/2020وافقت الجمعية على إخال  طرف السادة رئيس ومعضا  مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

 التاسعالقرار 

، ووافقت الجمعية على تحديد مكافآت وبدالت 2020التنفيذيين عن عام اقرت الجمعية مكافآت معضا  مجلس اإلدارة غير 

 .2021حضور وانتقال السادة معضا  مجلس اإلدارة عن عام 

 العاشرالقرار 

مراقباً لحسررررابات  (KPMGشررررريك )مكتب  حازم حسررررن ال حاتم عبد المنعم منتصرررررتعيين السرررريد/  تجديد وافقت الجمعية على

  بناً  على اقتراح من لجنة المراجعة.  وتفويض مجلس اإلدارة لتحديد متعابه 2021المجموعة للسنة المالية 

 الحادي عشر القرار

، ووافقت الجمعية على الترخيص لمجلس جنيه مصررررري 40.000.000 والتي بلغت 2020التبرعات خالل عام مقرت الجمعية 

 جنيه مصرررري 20.000.000ر  بمبلغ بكما مقرت الجمعية الت، فيما يجاوز قيمته ملف جنيه 2021اإلدارة بالتبرعات خالل عام 

 لصالح صندوس تحيا مصر لتوفير لقاح فيروا كورونا. 2021خالل عام 

 

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

على تفويض كل من السيد/ إبراهيم موسى إبراهيم او السيد/ محمد عبدالكريم ناصف او السيد/ محمود عبدالخالق كما وافقت الجمعية 

محمود منفردين في اعتماد الجمعية من الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري، والتوقيع على 

 .المحامين وقيد اسهم زيادة رما مال الشركة ببورصة األوراس المالية وشركة مصر المقاصة عقود التعديل بالشهر العقاري ونقابة

 


