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 دعوة الجمعية العامة العادية

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

 

مجلس إدا ة شرر  ا اجمجمة ا اجميجيا ري ميس اجبية،رراك شرر  ا ممرريرما مبرر ياك اجةيج    ئيس يتشرر  
مليي ات جني  مبررر  وك ة أمرررميجاي اجمبرررد   مرررتافبط جني  مبررر     مليي  6  أمرررميجاي اجم به ة 

 ائةأ ةعمي  مليةن نيثالثا مليي ات ةا ةعا ةمرررررررررررةعفبط جني  مبررررررررررر     890ك472ك074ك3ةاجمدفةع 
 12665جني  مبرررر  و  ةاجمبيدة ةيجمررررجي اجتجي   ت ت      نيتمررررعة  ًي ةثمينميئاأجف نيمررررةعن ة يةاثن

ك ةد ةة اجميدة مميرمي اجش  ا ج ،ة  اجتميع اججمعيا اجعيما ةيججيزة أ تةة  6م تب مجي تجي ى 
ة  چفي  ي ا  2017 اة يي 27بررررةي ًي ية   9:00اجعيديا جلشرررر  ا ةاجتي مررررتنعبد في تمي  اجمرررري ا 

 النظر في جدول األعمال التالي: حيث يتم ك ةيججيزة ةفندق مةفنةيك اجا   لةب 

عن نشاااااش الشاااارلى ة ل اللاااانى المالفى المنت فى في المصاااااعلى عقر ر رجر  اقد اةعا    .1

31/12/2016  

  31/12/2016اعتماع ر رجر  رالب الحلابات عن اللنى المالفى المنت فى في  .2

  31/12/2016المصاعلى عقر ال وائم المالفى عن اللنى المالفى المنت فى في  .3

  31/12/2016المنت فى في اللنى المالفى  حلاب روزجع اال باح الم ترح عنالمواف ى عقر  .4

إة ء شرف اللاااااااااع   ئفد ولع اااااااااء  اقد اةعا   عن اللاااااانااى المااالفااى المنت فااى في  .5

 ة ل نفد الفتر  واعتماع التعدج ت التي شرلت عقر رشكفل  اقد اةعا   31/12/2016

د ال انونفى لقماقنت اء المد  إالنظر في إعاع  رشااااكفل ورعففن  اقد إعا   الشاااارلى بلاااا ب  .6

 حاليال

  2017رحدجد بدالت ح و  وانت ال اللاع  لع اء  اقد اةعا   عن اللنى المالفى  .7

 ورحدجد لرعابه 2017رعففن اللفد  رالب الحلابات لقلنى المالفى  .8

فى الت رعات التي رمت ة ل عام  .9 بالت رعات  2016إلرا  لا  ع الترةفص لماقد اةعا   

  ففما جااوز لفمته للف جنفه 2017ة ل عام 

 

 ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى اآلتي:

 

لكل مسااا م الحف  ي حرااور اجتماج الجماية الاامة ق ريف اة ااالة أو إناقة مسااا م   ر  أوال:

ل حة اإلناقة أن تكون ثاقتة  ي توكيل كتاقي  ويشتر  .عنه من غير أعراء مجلس اإلدارة
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من  %10اة اااااااوا  يجاو   وال يكون ةي مساااااااا م أن يمثل عن  ريف الوكالة عدد من

من اةسهم الممثلة  ي االجتماج  %20مال الشركة وقما ال يجاو   مجموج اةسهم  ي رأس

 .لك قاستثناء اةش اص االعتقاريينوذ

على الساااادة المساااا مين الذين يرغقون  ي حراااور الجماية الاامة أن ي دموا كشااا  حساااا    ثانيا:

إحد  شااااركا  أمناء الحتض متراااامنار تجميد ر اااايد قاةسااااهم المملوكة لهم والمودعة لد  

 .غرض حرور الجمايةق ح قكش  الحسا  اةسهم المور

يتاين ت ديم أي أسااةلة تتالف قالمورااوعا  المارورااة على الجماية الاامة كتاقة إلى إدارة  ثالثا: 

ماية جالشااركة قالمرك  الرةيسااي قالقريد المسااجل أو قاليد م اقل إي ااال خقل تاري  انا اد ال

 .الاامة حول ما ورد قجدول اةعمالقثالثة أيام على اةخل وت ت ر المناخشة  ي الجماية 

هم الحاراااااارة والممثلة  ي ت اااااادر خرارا  الجماية الاامة الاادية قاةغلقية الم ل ة ل ساااااا راقاا:

 .االجتماج

س مال الشااركة أمن ر %25نسااقة  يمثلون اهمفن لاا  امسااا: ياتقر  ذا االجتماج  ااحيحا قحرااور

تالي  ي اليوم ال ييا د اجتماج ثانو ي حالة عدم توا ر الن اااااااا  ال انوني النا اد الجماية 

 اااحيحا أيا كان عدد  ي ي نتس المكان وذا  الموعد وياتقر االجتماج الثان لالجتماج اةول

  .اةسهم الممثلة  يه

حا  مرا  ين ويرجى من السادة : حرور االجتماج يكون خا رار على المسا م     دون ا  سادسا

 المساااا مين الحراااور خقل موعد انا اد الجماية قن ااا  سااااعة إلثقا  الحراااور قاد ت ديم

 .إثقا  تح يف الش  ية والتوكيال 

                

 
 

 منى ذة اجفبي      
  ئيس مجلس اإلدا ة                   


