
To: Jordan Securities Commission,
     Amman Stock Exchange
Company’s Name: JORDAN COMMERCIAL BANK
Date: 04-05-2021 10:09:42 AM
Subject: General Assemply Meeting

السادة هيئة االوراق المالية
السادة بورصة عمان

اسم الشركة: البنك التجاري األردني
AM 10:09:42 2021-05-04 :التاريخ

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة للبنك التجاري االردني

With reference to Article (169) of the Jordanian Companies Law,
which states: “The general assembly of a public shareholding
company holds a regular meeting at least once every year upon a
call from the board of directors on the date determined by the
board in agreement with the controller, provided that this meeting
is held within the four months. Following the end of the company's
fiscal year. Article (171), which includes the authority of the general
assembly of the joint-stock company, in its regular meeting, to
consider all matters related to the company, discuss and take
appropriate decisions regarding it, including the annual Financial
staement, and determine the profits that the Board of Directors
proposes to distribute.
Please note that it is not possible for the bank to hold the general
assembly meeting for the year 2020 within the legal period, as the
financial statements  are still under review by the Central Bank of
Jordan and the final approval has not been issued.

باالشارة الى المادة (169) من قانون الشركات االردني والتي تنص
اجتماعاً عادياً العامة  المساهمة  للشركة  العامة  الهيئة  تعقد   "
داخل المملكة مرة واحدة كل سنة على االقل بدعوة من مجلس
مع باالتفاق  المجلس  يحدده  الذي  التاريخ  في  الشركة  ادارة 
المراقب على ان يعقد هذا االجتماع خالل االشهر االربعة التالية

النتهاء السنة المالية للشركة ".
للشركة العامة  الهيئة  صالحية  تشمل  والتي   (171) والمادة 
المساهمة في اجتماعها العادي النظر في جميع االمور المتعلقة
بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومن ضمنها
الميزانية السنوية وحساب االرباح والخسائر وتحديد االرباح التي

يقترح مجلس االدارة توزيعها.
العامة الهيئة  اجتماع  عقد  البنك  على  يتعذر  بأنه  العلم  يرجى 
العادي عن العام 2020 ضمن المدة القانونية وذلك كونه التزال
البنك السادة  قبل  من  المراجعة  قيد  للبنك  المالية  البيانات 

المركزي االردني ولم تصدر الموافقة النهائية بشأنها.

30-04-2021 30-04-2021

Please accept our sincere thanks and appreciation.
Name:       زياد معايعة
Position:       Financial Control Unit Head

وتفضلوا بقبول فائق االحترام.
االسم:       زياد معايعة

المنصب:       رئيس وحدة الرقابة المالية
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