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 دعوة الجمعية العامة غير العادية
 هيرميس القابضة، ش.م.م.لشركة المجموعة المالية 

 )اجتماع ثان(
 

مجلس إدا ة شرر  ا اجمجمة ا اجميجيا ري ميس اجبية،رراك شرر  ا ممرريرما مبرر ياك اجةيج    ئيس يتشرر  
مليي  جني  مبرررررررررررررر ت وماما مليي ا  ةميئتص ملية  جني  مبرررررررررررررر ت ك  3.2 أمررررررررررررررميج ي اجم    ة  

ة    ملييةمةعا ةمت اجني  مب ت ومليي ي  ةممينميئ 2,867,422,500ة أمميج ي اجمبد  ةاجمدفةع 
 12665  أج  ة ممميئا جني  مب ت   ةاجمبيدة ةيجمجل اجتجي ت تح   قم يةامني  ة ش   اةأ ةعميئ

 اجمينص االجتميع جح،رررررررة أ تةة  ةيججيزةك ةد ةة اجمررررررريدة ممررررررريرمص اجشررررررر  ا  6م تب مرررررررجل تجي   
اجمةافق  األحديةم   برررةيحي 9:00جلشررر  ا ةاجتص مرررتنعبد فص تميم اجمررري ا  اجعيديا غي  اجعيما جلجمعيا

ةررره  ررررعو اجرررد ةة رص   لمررري  . ةررريججيزة ةفنررردق مةفنةيرررم اج  مةت  لةب چفص قررري رررا  2015مررريية  31
الجتميع مينص نظ ا  جعدم ا تميل اجنبرررررررررررررريب اجبينةنص فص االجتميع األةل جلجمعيا اجعيما غي  اجعيديا 

  .2015 يةيم 17ةتي يخ 

 النظر في جدول األعمال التالي:  
جم ال  3,200,000,000المرخص بةةةن م   الشةةةةةةر ةةةل مةةةال رأس زيةةةا   الموافقةةةل ع   .1

 جم6,000,000,000

جم ال  2,867,422,500م   والمدفوع المصةةةةةدر الشةةةةةر ل مالرأس  زيا  الموافقل ع     .2

سةةةةةة م  78,366,600ع    لجم موزع391,833,000جم بزيا   قدرها 3,259,255,500

سةةة م ل    1.460بقيمل اسةةةميل خمجةةةل جني ا  و لر ع  وريع أوزي  أسةةة م مقا يل بواق  

القمعيل العامل  قرار م  قائمل ممولل م  األرباح المرح ل المعتمد  بموجبعشةةةةةةر  أسةةةةةة م 

 س م 36,956,522وبعد استبعا  عد   العا يل،

 ي ل شر ل في ضوء زيا   رأس المال المقترحل( م  النظام األساس7( و )6أعدي  الما أي  ) .3

بم ان وأسةة وح حرةةور ج جةةا   الخاصةةل م  النظام األسةةاسةةي ل شةةر ل )24 (الما  أعدي   .4

 اإل ار مق س 
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 ةن جة أ  نةج   نييا مييدت م إجى اآلتص:
 أةال: 
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25اجمينص

 لى األقل

 

  

 

     


