
  (ارال)الشركة العربية لصناعة االلمنيوم المساهمة العامة 
  ماالعادي وجدول أعمالهالغير عادي و  الدعوة إلجتماع الهيئة العامة

 حضرات المساهمين الكرام ،،،
 تحيه مباركة وبعد ،

واإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة  1212لسنة ( 5)وأمر الدفاع رقم  3991لسنة ( 31)عماًل  بأحكام قانون الدفاع رقم   
من خالل  والعادي العادي الغير بموجب أمر الدفاع أعاله وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة 1212/ 4/ 9 والتجارة والتموين بتاريخ 

سيعقد الذي  والعادي  الغير ، يسر مجلس اإلدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة ( ZOOM) التصال المرئي  واإللكترونيوسائل ا
لمساهمي  1212ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة العادي لعام  71/71/0707 الموافق السبت يوم   ظهرمن  الواحدةفي تمام الساعة 

وذلك من خالل الرابط اإللكتروني المنشور على الموقع االلكتروني للشركة والمذكور أدناه ، والذي " آرال "الشركة العربية لصناعة األلمنيوم 
  -:يوفر وسيلة اإلتصال المرئي للمساهمين ، للنظر في األمور التالية وإتخاذ القرارات 

 أوال: جدول أعمال اجتماع الهئية العامة الغير عادي المتضمن :-
يتولى ) من عقد التأسيس والنظــام الداخلي للشركــة بحيث تصبــح ( 02)يئة العامة بالموافقة على تعديل المادة هالتوصية لل -

 .أعضاء 6بدال من ( أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة باالقتراع السري  9ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 

 ثانيا: جدول أعمال أجتماع الهيئة العامة العادية المتضمن :-
 " . السابق "قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة  .7

 . وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما  2020التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية  .0

 2020والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام  2020التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية  .2
 . والمصادقة عليهما 

 .  2020إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية  .4

من االرباح القابلة للتوزيع ومن االحتياطي ) من رأس المال %( 4)الموافقة على توصية مجلس االدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  .5
 .(االختياري 

 .سنوات 4انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة  .6

 .وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم  2021إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية  .1

يرجــــى حضوركم هذا االجتماع من خالل الرابط األلكتروني 
(https://us05web.zoom.us/j/7064688672?pwd=L0pTUVhyQ0RZSzJkQTVRZnJIN2dVUT09 ) أو

(  shares@aral.jo)ها على أن ترسل إلكترونياً  بواسطة البريد االلكتروني توكيل مساهم أخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيع
 .قبل التاريخ المحدد لإلجتماع المذكور أعـــاله 

مشار وتجدر االشارة بانة يحق لكل مساهم طرح االسئلة واالستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد لالجتماع من خالل الرابط  االلكتروني ال
ج من االجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، /أعاله ليصار الى الرد عليها وذلك عمال باحكام البند خامسااليه 

من االسهم الممثلة باالجتماع يحق له طرح األسئلة واالستفسارات خالل االجتماع % 32علما بأن المساهم الذي يحمل أسهما ال تقل عن 
 .ط من ذات االجراءات المشار اليها اعاله/ساسندا للبند خام

  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 رئيـــس مجلس االدارة
    
 المحامي دمحم عبد الرزاق الداود
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