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             للخدمات التعليميةركة القاهرة ـش
" Cairo for Educational Services " 

 شركة مساهمة مصرية 

 1981لسنة  159حكام القانون رقم خاضعة أل
 مدينة نصر  –املنطقة السادسة  –ش الشيخ امحد الصاوى  36:  املركز الرئيسى

 مليون جنيه 48مليون جنيه                 رأس املال املصدر واملدفوع  50ال املرخص به : ملا رأس
 

 
 

 الشركة  ىالسادة مساهم

 تحية طيبة وبعد                                        
  .12/2021/  2     لموافق     الخميس     عقدها يوم المقرر  العادية العموميه  معية  الج  بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع  شركةاليتشرف مجلس إدارة  

 توافروفى حالة عدم شاايراتوه هليوبولس    –ش عبد الوهاب البشاار    1146مدرسااة فيوتشااررتم ر م  بمقر     الثانية والنصااظ رارا    فى تمام الساااعة
 الثالثة والنصاظ عصارا   العادية األول فساوف تنعقد الجمعية فى إجتماع ااه فى تمام السااعة العموميه لصاحة إجتماع الجمعية  ىالنصااب القانون

 .نفس اليوم وفى نفس المكاه ويعد اإلجتماع الثانى صحيحًا ايًا كاه عدد األسام الممثلة فيه   من
 
 31/8/2021 فيالمنتاى  الماليرير مجلس اإلدارة عن العام تقالتصديق على النظر فى  •

 .31/8/2021 فيتقرير السيد مرا ب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتاية التصديق على  النظر فى  •

 في المنتاية سنة المالية عن ال   واأليضاحات المتتمة لاا  والقوائم المالية األخر و ائمة الدخل  ة  اازانياالى الميااع التصديقالنظر فى   •
31/8/2021 

 .31/8/2021 فيعن السنة المالية المنتاية  اإلدارةالسادة رئيس وأعضاء مجلس  إبراء ذمةالنظر فى  •

 .2021/2022 العام المالى  عنقة من المجلس ثواللجاه المنب اإلدارةتحديد بدالت وأتعاب السادة أعضاء مجلس النظر فى  •

  31/8/2022المالي المنتاي في  عن العام وتحديد أتعابه حساباتال  مرا ب تعيينتجديد  تعيين/ النظر فى •

 .31/8/2021المالى المنتاى في  عامالالمحققة عن  األرباح ترحيل  /النظر فى توريع •

 المصاد ة على تقرير حوكمة الشركات  •

للعام المالى   .واالطراف ذات عال ة للخدمات التعليميةشاركة القاهرة  بين  ساتبرم التى  عقود المعاوضاة   الترخيص بإبرام  النظر فى   •
 31/8/2022المنتاى في 

 
 

  –المنطقة السادسة   –ش الشيخ احمد الصاو   36مرفقات جدول األعمال منشورة مع هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة )  •
 COM.EDUWWW.CAIRO.                      : اإللكترونى للشركة    مو عالمدينة نصر ( وكذلم على 

العادية للشااركة يتعين عليه أه يقدم كشاافًا ب سااام الشااركة التى يمتلكاا  العموميه كل مساااهم ير ب فى حضااور إجتماع الجمعية ا •
وذلم  بل انعقادها بثالاة أيام على اال ل  تعامل على هذه األساامصاادرًا ومعتمدًا من أحد أمناء الحف  ومرفقًا به شااادة  بتجميد ال

العادية  العمومية الجمعية  اجتماع انتااءلحين  ساب   وذلم خالل سااعات العمل الرسامية لجميع أيام االسابوع ماعدا الجمعة و ال
 للشركة .

العادية للشااااركة يتعين تقديماا إلى المركز  العمومية أسااااتلة تتعلق بالموضااااوعات المعروضااااة على الجمعية  أ  أسااااتفسااااارات او  •
العادية  العموميه تماع الجمعية االجمعية بثالاة أيام على األ ل .وتقتصااار المنا شاااة على اجالرئيساااى للشاااركة  بل أنعقاد اجتماع 
 حول ماورد بجدول األعمال فقط .

 حضور األجتماع مقصور على المساهم دوه أصطحاب مرافقين . •

 رئيس مجلس اإلدارة                                                              وهللا ولى التوفيق

 القااالحسن  د /حسن                                                                 

 العادياة:  العمومية جدول أعماال الجمعياة
 

 ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى مايلى :

دعو 

 ة


