
 الدعوة إلجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله 
 حضرات المساهمين الكرام ،،،

 تحيه مباركة وبعد ،
 واإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة 2020لسنة  (5) وأمر الدفاع رقم 1992لسنة  (13)  عماًل  بأحكام قانون الدفاع رقم 

 بموجب أمر الدفاع أعاله وموافقتو عمى انعقاد اجتماع الييئة العامة العادية من خالل وسائل 2020 /4/ 9 والتجارة والتموين بتاريخ 
سيعقد في تمام الساعة  ، يسر مجمس اإلدارة دعوتكم لحضور إجتماع الييئة العامة العادي الذي ( ZOOM)االتصال المرئي  واإللكتروني 

وذلك من خالل الرابط " آرال " لمساىمي الشركة العربية لصناعة األلمنيوم 31/12/2020الموافق  الخميس يوم  الثانية من مساء 
اإللكتروني المنشور عمى الموقع االلكتروني لمشركة والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيمة اإلتصال المرئي لممساىمين ، لمنظر في األمور 

تخاذ القرارات   :- التالبية وا 
 :-جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن :-  أووًال 

 " . السابق "قراءة قرارات إجتماع الييئة العامة  .1

 .  وخطة عمل الشركة المستقبمية والمصادقة عمييما 2019التصويت عمى تقرير مجمس اإلدارة عن السنة المالية  .2

 2019 والتصويت عمى حسابات وميزانية الشركة لعام 2019التصويت عمى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية  .3
 . والمصادقة عمييما 

  وفقا ألحكام القانون 2019إبراء ذمة أعضاء مجمس اإلدارة عن السنة المالية  .4

 .  وتحديد أتعابيم اوتفويض مجمس اإلدارة بتحديد أتعابيم 2020إنتخاب مدققي حسابات الشركة لمسنة المالية  .5

يرجــــى حضوركم ىذا االجتماع من خالل الرابط األلكتروني 
(https://zoom.us/j/91649664605?pwd=N3NDK1Njbk1LdjMrUFlrdHpHUWI0dz09)  أو توكيل مساىم أخر عنكم

قبل التاريخ المحدد   (shares@aral.jo)وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعيا عمى أن ترسل إلكترونياً  بواسطة البريد االلكتروني 
 .لإلجتماع المذكور أعـــاله 

وتجدر االشارة بانة يحق لكل مساىم طرح االسئمة واالستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد لالجتماع من خالل الرابط  االلكتروني المشار 
ج من االجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، /اليو أعاله ليصار الى الرد عمييا وذلك عمال باحكام البند خامسا

من االسيم الممثمة باالجتماع يحق لو طرح األسئمة واالستفسارات خالل االجتماع % 10عمما بأن المساىم الذي يحمل أسيما ال تقل عن 
 .ط من ذات االجراءات المشار الييا اعاله/سندا لمبند خامسا

 وتفضموا بقبول فائق اإلحترام ،،، 
 
 
 

                                            المحترم " آرال " حضرة السيد رئيس مجمس إدارة الشركة العربية لصناعة األلمنيوم 
 األردن –عمان 

 :-                                                                                         رقم المساىم 
 :-                                                                                         عدد األسيم 

بصفتي مساىمًا في الشركة العربية لصناعة -----------------  من الجنسية --------------------- أنا الموقع أدناه 
وكياًل عني وفوضتو أن يصوت بإسمي -------------- من مدينة ------------------- قد عينت السيد " آرال "األلمنيوم 

  م  2020 /12/ 31والذي سيعقد في عمان بتاريخ " آرال "وبالنيابة عني في إجتماع الييئة العامة العادي لمشركة العربية لصناعة االلمنيوم 
 

 ------------التوقيع -----------      شاىد -------------   التاريخ 

 رئيـــس مجمس اودارة     

 المحامي محمد عبد الرزاق الداود


