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 دعوة الجمعية العامة العادية

 لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.

ومن ، المستتتتتيجد 19كوفيد لظروف االستتتتتيثنالية اليي همر لبا الب م في موايبة فيرو  ا إطارفي 

ولما  هيرميس القالضتتة على ةتتحة الستتامة المستتاهمين وال املين منطلق حرص المجموعة المالية

 قد يم ييبا ال مومية ويييل لجميع المستتاهمين االرتتيرا  فى الجم ية ستتواا كا وا ليستتمل للكتتركة 

، فقد هقرر عقد اييماع الجم ية ال امة ال امية عبر هقنية خاريبا وأماخل يمبورية مصتتتتر ال رلية 

 .الف لي اليجمع مون واليصويت عن ل د االهصال

سامة المساهمين الذين يرغبون في حضور اييماع الجم ية ال امة ال امية واليصويت عن  وعلى ال

 لألرتتتةاصلالنستتتبة  ةتتتورة من اتبال الكتتتةصتتتية ) ل د ارستتتال البيا ال الةاةتتتة لبم ميضتتتمنة

 ت تة قبل ةرةتتتام) ورتتتبامة هجميد امستتتبم اإللكيرو ي والبريد المحمول رقم اليليفونو (،الطبي ية

 ا فضممممم   لحين مجمدة سمممممت   االسممممم   أن ومتضمممممم   امقل على الجم ية ا  قام موعد من أيام
عبر البريد  ،(امرتتةاص االعيبارية لممثلي لالنستتبة)واليفويض لالحضتتور واليصتتويت  ،(الجمعي 

من هتتتاريل التتتدعوة  اعيبتتتاراوذلتتت   ،generalassembly@efg-hermes.comاإللكيرو ي 

ل د اليأكد من ةتتتتتحة  الكتتتتتركة هقوم وستتتتتوف ،على امقل ليومينموعد ا  قام الجم ية  قبلوحيى 

او من  يا به من المرسل اإللكيرو ي عن طريق البريد مساهم لكل لإرسال ليا ال الدخول ،البيا ال

فقط هفويض  االعيباريةعلماً لأ ه سوف يياح للسامة المساهمين من امرةاص  ،خ ل رسالة  صية

 مديري أو مديري المحافظو أذل  كل من امناا الحفظ  فيلما  ،من ينيب عنبم لاليصتتتتتويت عن ل د

 .الصناميق

رركة المجموعة المالية هيرميس القالضة، رركة مساهمة  إمارةولناًا عليه، ييكرف رليس مجلس 

مليار ينيه مصتتري )فقط ستتية مليارال ينيه مصتتري(،  6مصتترية، البالر رأستتمالبا المرخ  له 

ينيه مصتتتتري )فقط ت تة مليارال وتما مالة  3,843,091,115ورأستتتتمالبا المصتتتتدر والمدفوع 

ة وخمستتة عكتتر ينيه مصتتري( والمقيدة لالستتجل وت تة وأرل ون مليو اً وواحد وهستت ون ألفاً ومال

ومقرها الرليسي مبنى رقم  ب  أكيولر لالجيزة، 6مكيب سجل هجارى  12665اليجاري هحت رقم 

لدعوة   ،، طريق القاهرة اإلستتتكندرية الصتتتحراوي28، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو 129

 برع الكتتركة لمقر عقده المقرر مة ال اميةالستتامة مستتاهمي الكتتركة لحضتتور اييماع الجم ية ال ا

مستتاًا  2:30 الستتاعةهمام  في وذل  الم يام، الف لي اليجمع مون واليصتتويت عن ل د االهصتتال هقنية

 ، وذل  لمناقكة يدول امعمال اليالي:20/5/2021الموافق  الةميس يوم

 في المنيبية المالية الستتتنة خ ل الكتتتركة  كتتتاط عن اإلمارة مجلس هقرير على المصتتتامقة .1

31/12/2020  

  31/12/2020 في المنيبية المالية السنة عن الحسالال مراقب هقرير اعيمام .2

  31/12/2020 في المنيبية المالية السنة عن المالية القوالم على المصامقة .3

 2020السنة المالية  عنالحوكمة  هقرير اعيمام .4

 امرلاح المحيجزةينيه مصتتري من حستتاب  768.618.225 الموافقة على هحويل مبلر .5

إلى حستتتتتتاب ريامة رأ  مال الكتتتتتتركة على أن ييم هوري با كأستتتتتتبم  31/12/2020في 

أستتتبم مع يبر الكستتتور لصتتتالل ةتتت ار  5ستتتبم إلى كل  1مجا ية لالقيمة اإلستتتمية لواقع 

 المساهمين

  31/12/2020المصامقة على حساب امرلاح عن السنة المالية المنيبية في  .6
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( من النظام امستتتتتاستتتتتي للكتتتتتركة في لتتتتتوا ريامة رأ  المال 7( و )6 ديل المامهين )ه .7

 المقيرحة

نة عن اإلمارة مجلس وأعضتتتتتتتاا رليس الستتتتتتتامة طرف إخ ا .8 ية الستتتتتت مال  في المنيبية ال

31/12/2020 

 2020 المالية الستتتتتتنة عن هنفيذيين ال ير اإلمارة مجلس أعضتتتتتتاا الستتتتتتامة مكافآل إقرار .9

لدالل حضتتتور وا يقال الستتتامة أعضتتتاا مجلس اإلمارة عن الستتتنة المالية و مكافآل هحديدو

2021  

 فيوهفويض مجلس اإلمارة  2021الستتتتيد مراقب الحستتتتالال للستتتتنة المالية  ه يين هجديد .10

 اه اله هحديد

مع التر يص لمجلس اإلدارة  2020كممم اممم  التارتممم ت الت  تممممت     تممم    إقرار .11

  ايم  يج وز قيمته ألف ج يه 2021ت        ا لتارت ت

 

 :اآلت  إلى سي دتك  ت  ي   وجه أن و رجو

 

 ويشمممممترطتفوي  من ي يب ت ه.  ا الحق  اقط تتا ري من األشممممم  ص اال مسممممم    لك  :أوال

 والمست دات مع الاي   ت  راقم يرس  وأن كت ا  تفوي لصح  اإل  ا  أن تكون ث ات  ا  

    .اإللكترو   طريق الاريد تنالمذكورة ات ه 

     منتقدي  أي أسممممتل  تتعلق ا لموضمممموت ت المعروضمممم  تلى الجمعي  الع م   يتعين : نياثا

 قا  احد اقصمممى وذلك أو ارسممم ل   ا لاريد المسمممج  التصمممويت تن اعداالتصممم   و     

 .ذلك ا  فولن تقو  الشممممممرك  ا ل  ر ا  اي أسممممممتل   ،أي   اث ث  الجمعي  ا عق د ت ريخ

  .وتقتصر الم  قش  ا  الجمعي  الع م  حو  م  ورد اجدو  األتم  

 ا  والممثل  الح ضمممرة لألسممم   المطلق  ا ألغلاي  الع دي  الع م  الجمعي  قرارات تصمممدر :ثالثا

 .االجتم ع

م   الشرك   سأر من ٪25 سا   يمثلون اهمينمس يعتار  ذا االجتم ع صحيح  احضور   :رابعا

 ا  اليو  الت ل   ث   اجتم ع يعقد الجمعي  ال عق د الق  و   ال صممم ب تواار تد  ح ل  وا 

ويعتار االجتم ع  تص   والتصويت تن اعدتار تق ي  اال ا  ذات الموتد ل جتم ع األو 

  .صحيح  أي  ك ن تدد األس   الممثل  ايه  الث  

 مشروت تاجتم ع الجمعي  وا ود و مست داتيمكن للس دة المس  مين االط ع تلى   خامسا
 اتتا را  التصويت تن اعد و االتص       التصويت تلي   تن اعد ا ست دا  و القرارات
  . الجمعي  ا عق د موتد  قا ال  مسمن اليو  

 
 الموقع تلى المسمم  مين السمم دة تلى للعر  المعدة والتق رير األتم   جدو  ا ود ت شممر :سااادسااا

 والتعليم ت التصمممممممويت اط ق  و موذج( www.efghermes.com) للشمممممممرك  اإللكترو  

 والتصمممممممويت الحضمممممممور الطايعي  األشممممممم  ص من تليه يتعذر لمن وذلك ، ما  المتعلق 

 من موقع  التصمممممممويت اط ق  ترسممممممم  أن تلى ،كت ا  التصمممممممويت ا  ويرغب الكترو ي 
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 ،الشمرك  ذلك ام   مقرل  اى الصم دو  الم صمص ماو وضمع  ا لاريد المسمج   المسم   

 ا عق د موتد قا  ص درة)   صورة من اثا ت الش صي ، وش  دة تجميد األس  ممراق  ا 

 ا فضممممم   لحيناالسممممم   سمممممت   مجمدة  أن متضمممممم  و األق  تل  أي   اث ث  الجمعي 

 . األق تل  سممممممم ت الجمعي  ا ا عق دقا  موتد  وذلك ،ورق  التليفون المحمو  ،(الجمعي 

 تن المشممم رك العمومي   لوق تع الجمعي  سمممتم عاالا  المسممم  مين  من يرغبويمكن لمن 

الشممرك  ارسمم ل   اليه من قا   المرسمملالاي   ت  سممت دا  اوذلك  أرضمم  ط تليفون  طريق

  صي .

 

   

 

                
 ، يطلع إلى مكاركيكم وكل عام وأ يم لةير

 

  

 

 

 منى ذو الفقار     

 اإلمارة مجلس رليس                  


