العربية الدولية للفنادق
(شركه مساهمه عامه محدوده)
ص ب ( )676949عمان  – 66667االردن تلفون 6947765 - 6996769
السيد

رقم المساهم:
عدد األسهم
الرقم الوطني للمساهم

تحية طيبة وبعد :
عمال بأحكام قانون الدفاع رقم( )31لسنة  3112و امر الدفاع رقم ( )5لسنة  2222المنشور في الجريده الرسمية
بتاريخ  2222/1/13و االجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعه و التجاره و التموين بتاريخ 2222/4/1
وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئه العامه العادي من خالل وسائل االتصال المرئي و االلكتروني يسر مجلس االداره
دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامه العادي في تمام الساعة  32من ظهر يوم الثالثاء الموافق 2223 /21/7
بواسطة االتصال المرئي  eqratech.comوذلك بعد التسجيل من خالل الرابط االلكتروني

https://vems.eqratech.com/u/4ce6b03
و المنشور على الموقع االلكتروني للشركه ,والذي سيوفر وسيلة االتصال المرئي للمساهمين او من يتم توكيلهم
بموجب قسيمة التوكيل المرفقه بالدعوه.
جدول اعمال الهيئة العامه العادي-:
 -3إنتخاب مجلس إدارة جديد لالعوام االربع القادمة
 -2إقرار الحسابات المستقلة الناتجة عن االندماج والمنشورة على موقع الشركة االلكتروني.
 -1إنتخاب مدققي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس االدارة بتحديد اتعابهم
كما انه عمال الحكام الفقرتين (ج) و (ط) من البند خامسا من االجراءات التنظيميه النعقاد اجتماعات الهيئات العامه و
الصادره عن معالي وزير الصناعه والتجاره و التموين يحق لكل مساهم طرح االسئله و االستفسارات الكترونيا قبل
التاريخ المحدد لالجتماع من خالل الرابط االلكتروني المشار اليها اعاله ليصار الي الرد عليها,علما بان المساهم الذي
يملك اسهما التقل عن ( )%32من االسهم الممثلة في االجتماع يحق لة طرح االسئله و االستفسارات خالل االجتماع
.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
نديم يوسف المعشر
رئيس لجنة االندماج
__________________________________ ______________________________
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انا .......................................................................من الجنسية

بصفتي مساهما ً في العربية الدولية للفنادق

قد عينت ……………………… ........................وكيال عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سييعقد
في تميام السياعه  12مي ظهير ييوم الثالثيا الموافيق  2021/09/7وقيد فوتيته بالتييويت باسيمي وبالنيابية عنيي فيي
االجتماع المذكور أو أي اجتماع اخر قد يؤجل إليه ذلك االجتماع

إسم الشاهد وتوقيعه
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توقيع الموكل

