
 

 
 17/07/2021القاهرة في 

 

 

 السادة/ البورصة المصرية

 إدارة اإلفصاح  

 تحية طيبة وبعد، 

في تمام الساعة الثانية  12/08/2021الموافق  الخميسنتشرف بأن نحيط سيادتكم علمًا بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد يوم 

 .ZOOMاالتصال المرئية والمسموعة باستخدام تطبيق  والنصف ظهرًا عن طريق وسائل

 ومرفق لسيادتكم طيه إعالن دعوة الجمعية والمقرر نشره بجريدتي البورصة والعالم اليوم على انحو التالي:

 18/07/2021 طار أولإخ

 25/07/2021 إخطار ثان

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،،

t.gonna
Stamp



   يتشـــرف رئيــس مجلــس إدارة شــركة الصناعــات الهندســية المعماريــة لإلنشــاء 
والتعميــر " إيكــون " مفوضــَا مــن مجلــس إدارة الشــركة بجلســته المنعقــدة بتاريــخ 
2021/06/30- بدعــوة ســيادتكم لحضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة التــي 
تقــرر عقدهــا فــي تمــام الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــراً يــوم الخميــس الموافــق 
12 / 08 /2021 وحرصــًا مــن إدارة الشــركة علــى صحــة الســادة المســاهمين وتماشــيًا 
مــع اإلجــراءات االحترازيــة لمكافحــة انتشــار فيــروس كورونــا فتقــرر انعقــاد 
والتصويــت علــى قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة باســتخدام 
وســائل االتصــال الحديثــة المرئيــة والمســموعة ويعتبــر الحضــور فعليــًا وذلــك 
طبقــًا لقــرار الرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامــة لالســتثمار والمناطــق الحــرة رقــم 
ــط  ــي الراب ــق ZOOM عل ــتخدام تطبي ــم اس ــى أن يت ــخ 2020/03/18 عل 160 بتاري

التالــي: 
https://zoom.us/j/96369489589?pwd=R092NHdkOVhqVDA5eE93VDVCaVBoUT09

أو بمسح الرمز التالي:

م                     جدول األعمال
ــل  ــركة بتفصي ــي للش ــام األساس ــن النظ ــادة 4 م ــل الم ــى تعدي ــة عل ــي الموافق ــر ف 1      النظ

         عنوان المركز الرئيسي
2     النظــر فــي تفويــض الســيد رئيــس مجلــس اإلدارة فــي التوقيــع علــى عقــد تعديــل

        المادة 4 من النظام  األساسي وإدخال أي تعديالت تطلبها الجهات اإلدارية.

أوالً: - لكل مساهم الحق في حضور االجتماع باألصالة أو إنابة مساهم آخر بتوكيل كتابي خاص من غير أعضاء مجلس اإلدارة.  
ثانيــاً: - علــى المســاهمين الراغبيــن فــي الحضــور الجتمــاع الجمعيــة تجميــد أســهمهم لــدى أمنــاء الحفــظ قبــل انعقــاد الجمعيــة 
ــد  ــى أن رصي ــه عل ــد في ــان بأســهمهم المودعــة لــدى أميــن الحفــظ مــع التأكي ــى األقــل وتقديــم بي ــام عمــل عل بثالثــة أي
األســهم المودعــة قــد تــم التحفــظ عليــه بشــكل مؤقــت لغــرض حضــور الجمعيــة وتظــل األســهم مجمــدة لحيــن انفضــاض 

الجمعيــة.
ثالثــاً: - علــى الســادة المســاهمين الراغبيــن فــي حضــور والتصويــت علــى قــرارات الجمعيــة العامــة إيــداع أصــل شــهادة تجميــد 
عالقــات  بــإدارة  وجــدت-  أن   - االنابــة  توكيــالت  وأصــل  االتصــال  وبيانــات  القومــي  الرقــم  بطاقــة  وصــورة  األســهم 
المســتثمرين بمقــر الشــركة وذلــك قبــل انعقــاد الجمعيــة بثالثــة أيــام علــى األقــل وذلــك ألرســال كــود حضــور االجتمــاع 

والتوقيــع علــى بطاقــة التصويــت.
ــا إلــى مقــر الشــركة قبــل  ــزم تقديمه ــة العامــة يل ــى الجمعي ــا عل رابعــاً: - كافــة األســئلة المتعلقــة بالموضوعــات المــراد عرضه

االنعقــاد بثالثــة أيــام علــى األقــل.     
خامســاً: - علمــاً بــأن البيانــات الــواردة بالمــادة 228 مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون 159 / 1981 متوفــرة ألي مســاهم لالطــالع 

عليهــا بمقــر الشــركة بــوادي حــوف.
سادساً: - في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقدها في ميعاد آخر يتم تحديده الحقاً.

رئيـس مجلـس اإلدارة 
محاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

شركة الصناعات الهندسية 
املعمارية لإلنشاء والتعمير

شركة مساهمة مصرية - سجل تجارى  182224 - القاهرة 
تخضع ألحكام القانون 159 لسنه 1981

رأس المال المرخص به 1.5 مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 485 مليون جنيه

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

إخطار أول

 وذلك للنظر في جدول األعمال التالي: -

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: - 


	LETTERHEAD.pdf
	Çíßæä ÇÎØÇÑ ÛíÑ ÚÇÏíÉ 1.pdf

