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 حضرات املساھمین الكرام

 تحیة مباركة وبعد

 

 بأحكام قانون الدفاع رقم )
ً
بموجب أمر الدفاع  09/04/2020واإلجراءات الصنننننننامرا ع  میا ا ونار الصننننننن اع  وال بارا وال موا  ب ارا   2020( لسننننننن   5وأمر الدفاع رقم ) 1992( لسننننننن   13عمال

م  خالل وسائل االتصال املرئي واإللكتروني، یسنننننر مبإلد اإلمارا معوتكم ر اور اج ماع الھیئ  الیام  الیامي الیي سییقد ما تمام  أعاله وموافق ه على انیقام اج ماع الھیئ  الیام  الیامي

املسنننننالم  الیام  اة دوما ونلخ م  خالل الرابك االلكتروني املعلنننننور على املوقي االلكتروني  ھمي شنننننرو  الو ى لإل مو ل، ملسنننننا23/03/2023املوافق  الخميسیوم  من بعد ظهر 12:00السننننناع  

 لإللنرو  واملیكور امناه والیي يوفر وسيإل  االتصال املرئي لإلمسالمين لإل ظر ما االمور ال الي  واتخان القرارات: 

 جدول أعمال الھیئة العامة العادیة :

 .21/04/2022ا وقائي اج ماع الهيئ  الیام  الس وي الیامي السابق امل یقد ب ار   تالو  .1

 ، وال صو ت عإليه.31/12/2022االس ماع إ ى تقر ر ليئ  الرقاب  اللرعي  لإللنرو  ع  الس   املالي  امل تهي  ما  .2

 ، وال صو ت عإليه.31/12/2022االس ماع إ ى تقر ر مدقق ار سابات املس قل ع  الس   املالي  امل تهي  ما  .3

 ، وارخط  املس قبإلي ، وال صو ت عإليه.31/12/2022م اقل  تقر ر مبإلد اإلمارا ع  أعمال اللنرو  لإلس   املالي  امل تهي  ما  .4

 واملصامق  عإليها. 31/12/2022م اقل  البيانات املالي  لإللنرو  لإلس   املالي  امل تهي  ما  .5

 املالي  املقبإل ، وتحديد أتیابهم أو تفو ض مبإلد اإلمارا ب حديدلا.ان خاب مدققي ار سابات لإلس    .6

 ضم  ار دوم التي نص عإليها القانون. 2022إبراء نم  أعااء مبإلد اإلمارا ع  الس   املالي   .7

مننن ، على أن يقترن إمراذ لنننیا اإلقتراح بموافقننن  عننندم م  أي أمور أخرى تقترح الهيئننن  الینننامننن  إمراجهنننا ما جننندول العمنننال ممنننا يننندخنننل ما نطننناا أعمنننال اإلج مننناع الینننامي لإلهيئننن  الینننا .8

 م  السهم املمثإل  ما اإلج ماع . %10املسالمين يمثإلون ما ال يقل ع  

 

ر  ات السادة المساھمی  ي  الحضور یرجى من حضر
وئر ي وااللكتر

ي الموعد المحدد بواسطة وسیلة االتصال المرئ 
ر
ي من خالل الرابط  (Zoom) ف

وئر  االلكتر

https://us04web.zoom.us/j/77206209817?pwd=1XYSbFUlCLFlVGe72mbaBs4tZlaaEx.1 
Meeting ID: 772 0620 9817 

Passcode: 2RwxFn 
 

 )info@ffc.jo(وامل ام  اجراءات الدخول لالج ماع وتسجیل ار اننور او إرسنننال ال وویننننل لھیا االج ماع عنننلى البریننند اإللكتروني لإللنرو   www.ffc.jo لإللنرو   واملعلور على املوقي االلكتروني

 بل ال ار   اة دم املیكور اعاله.ق

 بوتبدر اإلشارا بأنه یحق لكل مساھم طرح السئإل  واال 
ً
 قبل ال ارا  اة دم لالج ماع م  خالل الرابك االلكتروني امللار إلیه أعاله لیصار إ ى الرم عإلیھا ونلخ عمال

ً
حكام أس فسارات إلكترونیا

 بأن املساھم الیي یحمل أسھما ال تقل ع  
ً
 /ذ م  اإلجراءات الصامرا ع  میا ا ونار الص اع  وال بارا وال موا ، عإلما

ً
م  السھم املمثإل  باالج ماع یحق له طرح السئإل  % 10الب د خامسا

 /ط م  نات اإلجراءات امللار إلیھا أعاله.
ً
 لإلب د خامسا

ً
 واالس فسارات خالل االج ماع س دا

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 رئید مبإلد اإلمارا

 هجرا الفارس حمام

 

 املحترمحضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة االولى للتمويل ش.م.ع 

  ---------------------------------- رقم املساھم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اننننننننننننا

 ----------------------------------عدد األسھــــــــم                      

/ نننننننننننننن  ما شرو  الو ى لإل مو ل قد عیعت السید / 
ً
 عني وفّوض ه أن یصّوت بإسمي وبال یاب  عني ما  --------------------------------------------------------------املوقي/ ننننننننننننننننننننن  امناه، بصفتي مساھما

ً
وویال

 .-------------------------------إللرو  الیي سییقد ما عّمان ب ارا  اج ماع الھیئ  الیام  الیامي ل

 

 ----------------------------------------- ال وقیي -----------------------------------------شاھنند  -------------------------------------------ال ارا  

http://www.ffc.jo/
mailto:info@ffc.jo

