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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 

 ائًي ةأ ةعميمليةن ثالثا مليي ات ةا ةعا ةمرررررررررررررةعة فبط جني  مبررررررررررررر     890ك472ك074ك3ةاجمدفةع 
 12665جني  مبرررر  و  ةاجمبيدة ةيجمررررجي اجتجي   ت ت      تمررررعة ة  ًي ةثمينميئاأجف مررررةعة   ة ةاثني

ك ةد ةة اجميدة مميرمي اجش  ا ج ،ة  اجتميع اججمعيا اجعيما ةيججيزة أ تةة  6م تب مجي تجي ى 
 2016 اة يي 19اجمةافق  ثالثيءاجية   بررررةي يً  9:00اجعيديا جلشرررر  ا ةاجتي مررررتنعبد في تمي  اجمرررري ا 

  النظر في جدول األعمال التالي:حيث سيتم ةيججيزةك  ةفندق مةفنةيك اجا  ة   لةب چفي  ي ا 

نى الماليى المنتهيى في تقرير مج س اإلعارة عن نشاااااش الشاااارلى   ل ال ااااالمصاااااعلى ع    .1

31/12/2015  

  31/12/2015عن ال نى الماليى المنتهيى في  عتماع تقرير مرالب الح اباتا .2

  31/12/2015ع   القوائم الماليى عن ال نى الماليى المنتهيى في  المصاعلى .3

نااى الماااليااى المنتهيااى في اإلعارة عن ال ااااااإ  ء شرف ال اااااااااعة رئيس ولع اااااااااء مج س  .4

   ل نفس الفترة التعدي ت التي شرلت ع   تشكيل مج س اإلعارة واعتماع 31/12/2015

  2016ال اعة لع اء مج س اإلعارة عن ال نى الماليى  تحديد بدالت ح ور وانتقال .5

 وتحديد لتعابه 2016ل  نى الماليى  ال يد مرالب الح ابات تجديد تعيين .6

فى التبرعات التي تمت   ل عام ل إلرار .7 بالتبرعات  2015ا مع التر يص لمج س اإلعارة 

 لف جنيى لفيما يجاوز ليمته  2016  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  .أعراء مجلس اإلدارةعنه من غير 

من  %10وال يكون ةي مساااااااا م أن يمثل عن  ريف الوكالة عدد من اة اااااااوا  يجاو  

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

 .لك قاستثناء اةش اص االعتقاريينوذ
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على الساااادة المساااا مين الذين يرغقون  ي حراااور الجماية الاامة أن ي دموا كشااا  حساااا    نيا:ثا

قاةسااااهم المملوكة لهم والمودعة لدد إحدد شااااركا  أمناء الحاً متراااامنا  تجميد ر اااايد 

 .ح قكش  الحسا  لغرض حرور الجمايةاةسهم المور

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

الشااركة قالمرك  الرةيسااي قالقريد المسااجل أو قاليد م اقل إي ااال خقل تاري  انا اد الجماية 

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

هم الحاراااااارة والممثلة  ي لم ل ة لألساااااات اااااادر خرارا  الجماية الاامة الاادية قاةغلقية ا راقاا:

 .االجتماج

س مال الشااركة أمن ر %25نسااقة  يمثلون اهمينم اا  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 ناس المكان وذا  الموعد وياتقر االجتماج الثان لالجتماج اةول

  .اةسهم الممثلة  يه

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

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

 . يف الش  ية والتوكيال إثقا  تح

                

 
 

 منى ذة اجفبي      
  ئيس مجلس اإلدا ة                   


