
 
 

 

 دعوة الجتماع هيئة عامة عادي من خالل وسائل االتصال المرئي واإللكتروني لشركة المعهد الوطني للعلوم 

 ) مدارس اكسفورد)الهندسية واإلدارية 

 ( 736)المسجلة تحت الرقم 

 ،  السادة الشركاء الكرام

معاالي ويير   عنة  ادرصااااواإلجراءات ال  2020  ةنا( لساااا5) وأمر الدااع رقم  1992  نةلساااا  (13)عمالً بأحكاام قانو  الدااع رقم 

  ة العادي   ةالعام  ةماع الهيئتاج  ورضااكم لحتوبموجب أمر الدااع أعاله يساارنا دعو  09/04/2020  بتاريخ  والتموين  والتجارة  ةالصااناع

  تمام وذلك اي  )مدارس اكساافورد(  الهندسااية واإلدارية  لشااركة المعهد الوطني للعلوم  لكترونياإلوالمرئي    االتصااالمن خالل وسااائل 

  يلة والذي يوار وسا( Microsoft Teamتطاي  )وذلك من خالل   23/07/2022  السااعة الاانية عشارة من رهر يوم الساات المواا 

 :يتجدول األعمال اآل  شةوذلك لمناق  ةركلشروني لتاإللك عالموق  لىور عشالمن  طمين عار الرابهمسالل المرئي لتصاالا
 

 ليه ع  ةوالمصادق ةالعادي ةالعام ةهيئلل قماع السابتج الر اضمحلى ع االطالع .1

 المديرين السنوي  ةيئه قرير ت ةقراء .2

  2022/ 06/ 30خ  اريتب  ةهيتالمنة المالي ةعن السن  (الحسابات  قدقيتالبيان ل ةمؤسس) قلتق الحسابات المسقمد  تقريرسماع  .3

 06/2022/ 30في   ةهيتالمن ةالمالي ةسنليها للع ةوالمصادق  ةاميتوالحسابات الخ  ةالسنوي ةالميزاني شةمناق .4

   06/2022/ 30  نتهية فيمالموافقة على تنسيب هيئة المديرين بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية ال .5

 المديرين  ئةيه ةإبراء ذم .6

  2023/ 2022 ةالقادم ةالمالي ة سنلق حسابات لقمد  انتخاب  .7

 إعادة انتخاب هيئة مديرين لمدة أربع سنوات قادمة  .8

 أخرى  أمور ةأي .9
 

على أ  يتم    ،هالتوكيل وتوقيع  ذجنمو  ائةبتع  ذلكللحضاور نيابة عنكم و  كا االجتماع أو توكيل أي شاريذراجين التكرم بالحضاور له

ً   هإرسال  .كور أعالهذلالجتماع الم ل التاريخ المحدداق info@oxfordschools.edu.jo اإللكترونيريد  ابواسطة ال  إلكترونيا

 

اإلتو يح  ةارشااااااجاادر  واالسااااتفسااااااارات  حرطريااك  شاااالكاال     بااأنااه  ً تإلك  االساااائلااة  اإللك  رونيااا الاريااد  خالل    رونيتمن 

info@oxfordschools.edu.jo  ال ليتمااالمحاادد لالج  خاريتااقااال  الرد عتاع  الاناادلم  بااأحكااام  وذلااك عمالً    من الخااام/ / ج    يهااا 

 . موينتوالة  جارتوال  ةعن معالي ويير الصناع  ةاإلجراءات الصادر

 

 واقالوا اائ  االحترام 

 رئي/ هيئة المديرين                                                                                                                                        

 د. هاشم الصااغ                                                                                                                                        

 رابط الدخول الى االجتماع 

https://bit.ly/3xOjleQ 

 ل رابط مشاهدة مراقات جدول االعما

https://bit.ly/3NSAzgH 
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