Sy
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ol
Sort

هيئة عامة غير عادي

العرب للتنمية العقارية
العاملية الحديثة لصناعة الزيوت
مغنيسيا الاردن

 ٢٨كانون الثاني ٢٠١٨
 ١٥شباط ٢٠١٨
 ١٥شباط ٢٠١٨

م 1:00
ص 11:00
ص 11:00

في قاعة الصالة الدولية  -شارع املدينة املنورة  -مجمع طه الحرحشة
مقر شركة مجموعة نقل الكائن في عبدون/قاعة الرملة
في مقر مجموعة املناصير  -الدوار الثامن

إجتماع عادي
توزيع أرباح نقدية %14
إجتماع عادي

 ٢٥شباط ٢٠١٨

م 5:30

في مقر الشركة الكائن في شارع عبدهللا غوشة عمارة 66

توزيع ارباح نقدية %22

م 1:00
ص 10:00
م 12:00
م 12:00

جامعة فيالدلفيا
في مكاتب الشركة مجموعة نقل الكائنة في عبدون
في مكاتب مجموعة الفاعوري  -شارع مكة  -بناية رقم 139
في مقر الشركة الكائنة بمنطقة الفيصلية

توزيع ارباح نقدية %28
توزيع ارباح نقدية %20
إجتماع عادي
إجتماع عادي

مقر الشركة الكائن في جبل الحسين-شارع الجليل -عمارة رقم( )5مكتب رقم ()20

توزيع أرباح نقدية %5
توزيع أرباح نقدية %19
توزيع أرباح نقدية %5.5
إجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي

1
2
3

ARED
UMIC
JMAG

4

LEAS

املتكاملة للتأجير التمويلي

5
6
7
8

PIEC
PERL
ABLA
UGLT

فيالدلفيا الدولية لالستثمارات التعليمية
اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي
الاهلية للمشاريع
املجموعة املتحدة للنقل البري

 ٢٨شباط ٢٠١٨
 ٨آذار ٢٠١٨
 ٨آذار ٢٠١٨
 ١٠آذار ٢٠١٨

9

VFED

الشامخة العقارية

 ١٠آذار ٢٠١٨

ص 11:00

10
11
12
13

JMRC
MDTR
SALM
NAPT

الاردنية لالعادة تمويل الرهن العقاري
البحر املتوسط لالستثمارات السياحية
شركة حدائق بابل املعلقة لالستثمار
البترول الوطنية

 ١٢آذار ٢٠١٨
 ١٤آذار ٢٠١٨
 ١٨آذار ٢٠١٨
 ٢٠آذار ٢٠١٨

ص 10:00
ص 11:00
ص 11:00
ص 11:00

في البنك املركزي ألاردني
بفندق الفورسيزنز
في فندق دانا بالزا  -الدوار السادس
مكاتب الشركة

14

U/L

الانماء لالستثمارات والتسهيالت املالية

 ٢٠آذار ٢٠١٨

ص 10:00

مقر الشركة الكائن في مبنى الاتحاد املنهي -شميساني مقابل شركة مناجم الفوسفات
ألاردنية

زيادة رأسمال الشركة املصرح به واملكتتب من  7مليون/دينار الى  10مليون/دينار
عن طريق توزيع اسهم مجانية %42.86

اجتماع غير عادي

15
16
17
18
19

UCIC
PEDC
AAFI
SHBA
ASPMM

مصانع الكابالت املتحدة
البتراء للتعليم
الامين لالستثمار
شركة سبا لسكب املعادن
املواسير املعدنية

 ٢٢آذار ٢٠١٨
 ٢٤آذار ٢٠١٨
 ٢٥آذار ٢٠١٨
 ٢٥آذار ٢٠١٨
 ٢٧آذار ٢٠١٨

ص 11:00
م 1:00
ص 10:30
ص 11:00
م 1:00

كلية امللكة نور الفنية للطيران املدني-مطار ماركا
في جامعة البتراء
في البنك الاسالمي الاردني
في مقر الشركة

توزيع أرباح نقدية %3
توزيع أرباح نقدية %35
إجتماع عادي
إجتماع عادي
توزيع أرباح نقدية %6

20

JLGC

الاردنية لضمان القروض

 ٢٨آذار ٢٠١٨

ص 10:00

في البنك املركزي ألاردني

إجتماع عادي

تعديل عقد التأسيس والنظام ألاساس ي للشركة بإعادة هيكلة مجلس الادارة

21
22
23
24
25
26
27

RICS
IIAB
ARBK
SABK
PRED
JOCM
BSTI

الركائز لإلستثمار
البنك العربي إلاسالمي الدولي
البنك العربي
سبائك لالستثمار
القصور للمشاريع العقارية
الاسمنت الاردنية
الحجر ألازرق (ألارن) لإلستثمارات

 ٢٨آذار ٢٠١٨
 ٢٨آذار ٢٠١٨
 ٢٩آذار ٢٠١٨
 ٢٩آذار ٢٠١٨
 ٢٩آذار ٢٠١٨
 ٢٩آذار ٢٠١٨
 ٢٩آذار ٢٠١٨

10 am/11 AM
م 12:00
م 12:00
ص 10:00
ص 10:00
م 12:00
ص 11:00

في فندق أياس شارع املدينة املنورة
مبنى إلادارة العامة للبنك العربي الاسالمي الدولي
فندق ألاردن انتركونتيننتال
في فندق اياس  -شارع املدينة املنورة
في مقر الشركة الكائن في مجمع زهران بالزا  -الدوار السابع
في غرفة تجارة عمان شميساني
فندق الرويال  /قاعة آزوور

إجتماع عادي
إجتماع عادي
توزيع ارباح نقدية %40
إجتماع عادي
أجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي

اجتماع غير عادي

اسمنت الشمالية

 ٢نيسان ٢٠١٨

م 12:00

مقر املصنع في مدينة املوقر  /مقابل مدينة امللك العبدهللا الثاني ابن الحسين التدريبية

إجتماع عادي

القدس للصناعات الخرسانية
املتكاملة للنقل املتعدد
العربية لصناعة الاملنيوم  /ارال
كهرباء اربد
التأمين الوطنية
املحفظة العقارية
املحفظـ ــة الوطنيـ ـ ــة
دارات الاردنية القابضة
دلتا للتأمين
الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين
الاسواق الحرة
التجمعات الاستثمارية املتخصصة

 ٤نيسان ٢٠١٨
 ٨نيسان ٢٠١٨
 ٩نيسان ٢٠١٨
 ١٠نيسان ٢٠١٨
 ١٠نيسان ٢٠١٨
 ١٠نيسان ٢٠١٨
 ١٠نيسان ٢٠١٨
 ١٠نيسان ٢٠١٨
 ١١نيسان ٢٠١٨
 ١١نيسان ٢٠١٨
 ١٢نيسان ٢٠١٨
 ١٢نيسان ٢٠١٨

ص 11:00
ص 10:00
م 1:00
ص 11:00
م 1:00
ص 10:00
ص 11:00
ص 10:00
م 12:00
م 1:00
ص 11:00
ص 11:00

فندق الشيراتون  -قاعة الربابة
في القاعة الشرقية الكائنة في مبنى غرفة تجارة عمان  -شميساني
مقر الشركة الكائن في عين الباشا
في قاعة الاندلس الكائنة في اربد  -جنوب مجمع عمان الجديد
في مقر الشركة املحفظة الوطنية
في مبنى شركة املحفظة الوطنية لالوراق املالية
في مبنى الشركة
في قاعة البنك ألاردني الكويتي  -الفرع الرئيس ي
مكاتب مجموعة نقل  -قاعة الرملة الكائنة في عبدون
في مقر املكتب الاقليمي لشركة ترست انترناشينونال(قبرص) املحدودة
في فندق سنشري بارك
في فندق ريجينس ي باالس

توزيع أرباح نقدية %4
إجتماع عادي
توزيع أرباح نقدية %7
إجتماع عادي
توزيع أرباح نقدية %6
إجتماع عادي
أجتماع عادي
أجتماع عادي
إجتماع عادي
توزيع أرباح نقدية %10
توزيع أرباح نقدية %80

NCCO 28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

AQRM
ABUS
AALU
IREL
NAAI
AQAR
MHFZ
DARA
DICL
JEIH
JDFS
SPIC

اجتماع غير عادي

اجتماع غير عادي لتعديل غايات الشركة

إطفاء الخسائر املتراكمة

41

JOPI

الاردنية لصناعة الانابيب

 ١٢نيسان ٢٠١٨

ص 10:00

في مقر الشركة الكائن في لواء الهاشمية  -محافظة الزرقاء

أجتماع عادي

42

RUMI

رم للوساطة املالية

 ١٥نيسان ٢٠١٨

1:30:00 PM/2:30 pm

في بناية الاتحاد العربي الدولي للتأمين رقم  - 264دوار الداخلية  -شارع امللك الحسين

إجتماع عادي

تعديل عقد الشركة ونظامها الاساس ي

اتحاد النساجون العرب

 ١٥نيسان ٢٠١٨

م 1:00

في مقر الشركة

أجتماع عادي

تحويل صفة الشركة من شركة مساهمة عامة الى شركة ذات مسئولية محدودة

44
45

JEIC
HPIC

الصفوة للتأمين
الحياة للصناعات الدوائية

 ١٥نيسان ٢٠١٨
 ١٦نيسان ٢٠١٨

ص 11:00
ص 10:00

في مقر الشركة الكائن في شميساني شارع عبد الحميد شرف
في مكاتب الشركة الكائنة في شارع النيل  /منطقة الرجيب (عمان الشرقية)

توزيع أرباح نقدية % 10

46

SIJC

الاردنية لالستثمارات املتخصصة

 ١٦نيسان ٢٠١٨

ص 11:00

في مقر الشركة في مبنى عمان سنتر رقم املبنى  24والكائن في جبل عمان شارع امللكة
مصباح

إجتماع عادي

47
48

MSFT
EKPC

مسافات للنقل املتخصص
الاقبال للطباعة والتغليف

 ١٧نيسان ٢٠١٨
 ١٧نيسان ٢٠١٨

ص 9:30
م 12:00

في فندق الشيراتون عمان  /قاعة ربابة
مقر الشركة الكائن في ناعور  -طريق مأدبا  -مثلث أم البساتين

توزيع ارباح نقدية %5
توزيع أرباح نقدية %22.85

49

ASAS

اساس للصناعات الخرسانية

 ١٧نيسان ٢٠١٨

م 12:00

في مقر الشركة الكائن في القسطل طريق الشحن الجوي مقابل بوندد القسطل -عمان

أجتماع عادي

مصانع الزيوت النباتية الاردنية
الاردنية لالستثمار والنقل السياحي  /الفا
املعاصرون للمشاريع الاسكانية

 ١٨نيسان ٢٠١٨
 ١٨نيسان ٢٠١٨
 ١٨نيسان ٢٠١٨

ص 10:00
م 12:00
ص 11:00

قاعة استرا لالستثمار -وادي صقرة -الطابق الثامن
في بناية مجموعة طنطش  -الشميساني  -شارع ايليا ابو ماض ي
فندق بريستول عمان

توزيع أرباح نقدية %10
إجتماع عادي
إجتماع عادي

53

DERA

الديرة للتطوير العقاري

 ١٨نيسان ٢٠١٨

م 12:00

في نادي ديونز  -طريق املطار مقابل مدارس الشويفات الدولية بجانب منتزه غمدان

أجتماع عادي

54
55

UCFI
ARAV

املتحدة لالستثمارات املالية
الشركة العربية لإلستثمار في النقل الجوي

 ١٨نيسان ٢٠١٨
 ١٨نيسان ٢٠١٨

م 1:00
م 1:30

في فندق املريديان
في قاعة فندق رم أم الصويفية

أجتماع عادي
أجتماع عادي

أفاق لإلستثمار والتطوير العقاري

 ١٨نيسان ٢٠١٨

م 1:00

في مقر الشركة -مبنى مجموعة املناصير حي الجندويل -شارع امللك عبدهللا الثاني مبنى رقم
( )302مقابل شركة زين

توزيع ارباح نقدية %4.22

57

SNRA

سنيورة للصناعات الغذائية

 ١٩نيسان ٢٠١٨

12 pm/1 pm

في مدينة امللك عبدهللا بن الحسين الصناعية سحاب

توزيع أرباح نقدية  %10وأسهم
مجانية %13.63

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

RMCC
AAIN
GENI
NATP
MDGF
RUMM
AOIC
EJAD
WIVA
APHC

الباطون الجاهز
النسر العربي للتأمين
الاستثمارات العامة
الوطنية للدواجن
املتوسط والخليج للتأمين
شركة رم للنقل السياحي
الشرق العربي للتأمين
اجادة لالستثمارات املالية
وادي الشتا لالستثمارات السياحية
املركز العربي للصناعات الدوائية

 ١٩نيسان ٢٠١٨
 ١٩نيسان ٢٠١٨
 ١٩نيسان ٢٠١٨
 ١٩نيسان ٢٠١٨
 ١٩نيسان ٢٠١٨
 ١٩نيسان ٢٠١٨
 ١٩نيسان ٢٠١٨
 ١٩نيسان ٢٠١٨
 ١٩نيسان ٢٠١٨
 ١٩نيسان ٢٠١٨

ص 10:00
ص 11:00
م 2:30
م 12:00
م 12:00
م 1:00
م 12:00
ص 11:00
ص 11:00
م 12:30

في فندق الشيراتون عمان
مكاتب الشركة الكائنة في شميساني-شارع عصام العجلوني  -بناية رقم 21
في بناية أبو جابر رقم ( )13شارع الزهران
في مقر الشركة الكائن في بيادر وادي السير
في مقر شركة الشرق العربي لتأمين بمنطقة جبل عمان/شارع عبد املنعم رياض
في فندق رم ( الوليد) الصويفية  /عمان
في مقر الشركة الكائنة بمنطقة جبل عمان -شارع عبد املنعم رياض
في مكاتب الشركة -عمان الشميساني-بجانب وزارة الصناعة والتجارة
في فندق رمادا  -البحر امليت
في مقر الشركة الكائن في مدينة امللك عبدهللا الثاني الصناعية  -سحاب

توزيع ارباح نقدية %8
توزيع أرباح نقدية %20
توزيع أرباح نقدية %12
أجتماع عادي
أجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي
أجتماع عادي

العربية لصناعة املبيدات والادوية البيطرية

 ٢١نيسان ٢٠١٨

ص 11:00

في مكاتب الشركة  -شارع زهران الدوار الثامن -مجمع الحسيني الطابق الخامس مكتب
رقم()507

توزيع أرباح نقدية %10

69

ITSC

مدارس الاتحاد

 ٢١نيسان ٢٠١٨

ص 10:00

في قاعة املسرح بمدارس الاتحاد الثانوية للبنات -املدينة الرياضية

توزيع أرباح نقدية %10

70

UNAI

اتحاد املستثمرون العرب للتطوير العقاري

 ٢١نيسان ٢٠١٨

ص 11:00

في مكاتب الشركة الكائنة في طريق املطار بجانب املدارس العاملية

إجتماع عادي

71

SHRA

الشراع لتطوير العقاري والاستثمارات

 ٢١نيسان ٢٠١٨

ص 11:00

في مكاتب الشركة الواقعة في عمان  -أم أذينة  -شارع سعد بن ابي وقاص  -بناية رقم()32

أجتماع عادي

العامة للتعدين
املقايضة للنقل والاستثمار

 ٢١نيسان ٢٠١٨
 ٢١نيسان ٢٠١٨

ص 10:00
م 12:00

في مكاتب الشركة الواقعة بالرابية-شارع نعيم عبد الهادي عمارة رقم ()22
في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار امللكة علياء الدولي

إجتماع عادي
إجتماع عادي

التأمين الاسالمية

 ٢٢نيسان ٢٠١٨

م 1:00

في مقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل  -الجاردنز  -مجمع الطباع  -الطابق
ألاول

توزيع أرباح نقدية %8

ARWU 43

JVOI 50
ALFA 51
COHO 52

MANR 56

MBED 68

GENM 72
NAQL 73
74

TIIC

اجتماع غير عادي

اجتماع غير عادي

اجتماع غير عادي

اجتماع غير عادي

اجتماع غير عادي

اجتماع غير عادي لتعديل غايات الشركة 11/4/2018

اجتماع غير عادي

تعديل عقد التأسيس والنظام ألاساس ي للشركة بإضافة غاية جديدة لغايات
الشركة

75

MALL

الدولية للفنادق والاسواق التجارية

 ٢٢نيسان ٢٠١٨

ص 10:30

في فندق شيراتون عمان

توزيع أرباح نقدية %5

76

JOIR

املوارد الصناعية

 ٢٢نيسان ٢٠١٨

ص 10:00

في القاعة الرئيسية ملؤسسة املدن الصناعية ألاردنية الكائنة في مدينة عبدهللا الثاني ابن
الحسين الصناعية  -سحاب

أجتماع عادي

77
78
79

AIFE
ARGR
AICJ

الاسراء للتعليم والاستثمار
املجموعة العربية الاردنية للتأمين
التأمين العامة العربية

 ٢٣نيسان ٢٠١٨
 ٢٣نيسان ٢٠١٨
 ٢٣نيسان ٢٠١٨

ص 10:00
ص 10:00
ص 10:00

في حرم جامعة الاسراء
في مقر الشركة  -الشميساني شارع عبد الحميد شرف مقابل مركز هيا الثقافي
في مقر الشركة  -شميساني  -شارع عبد الحميد شرف

توزيع أرباح نقدية %20
إجتماع عادي
توزيع أرباح نقدية %4

80

ICMI

الدولية لالستثمارات الطبية

 ٢٣نيسان ٢٠١٨

ص 10:00

في قاعة الاجتماعات  -الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم  -شارع املدينة
املنورة

إجتماع عادي

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

 ٢٣نيسان ٢٠١٨
نوبار للتجارة و إلاستثمار
NOTI
 ٢٣نيسان ٢٠١٨
الجنوب لالكترونيات
SECO
 ٢٤نيسان ٢٠١٨
بنك القاهرة عمان
CABK
 ٢٤نيسان ٢٠١٨
العربية الدولية للفنادق/املاريوت
AIHO
 ٢٤نيسان ٢٠١٨
الشرق العربي لالستثمارات العقارية
REAL
 ٢٤نيسان ٢٠١٨
املركز الاردني للتجارة الدولية
JITC
 ٢٤نيسان ٢٠١٨
العقارية الاردنية للتنمية
JRCD
 ٢٤نيسان ٢٠١٨
املتخصصة للتجارة والاستثمار
SPTI
JOSEالوطنية النتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي ٢٤نيسان ٢٠١٨
 ٢٤نيسان ٢٠١٨
الشرق عربي لالستثمارات الاقتصادية
AEIV
 ٢٤نيسان ٢٠١٨
تطوير العقارات
REDV

م 12:00
م 1:00
م 1:00
ص 11:00
ص 10:00
ص 10:30
ص 10:00
10/11 am
م 3:00
م 12:30
ص 11:00

في فندق الثريا  -الشميساني خلف املستشفى التخصص ي
الصالة الدولية مجمع الحراحشة التجاري -دوار اليوبيل
في فندق حياة عمان  -الدوار الثالث
في فندق املاريوت
في فندق اياس
في قاعة الاجتماعات  -الطابق ألاول  -شركة التأمين ألاسالمية  -إلادارة العامة
قاعة الاجتماعات في مبنى التوسعة مستشفى ابن الهيثم  -الطابق الثالث
في مجمع القوقا التجاري /دوار املدينة الرياضية
في مقر الشركة مجمع باسم فؤاد فراج وشركاه عمارة رقم ""7
في فندق اياس شارع املدينة املنورة
في فندق اياس

إجتماع عادي
أجتماع عادي
توزيع أرباح نقدية %12
توزيع أرباح نقدية %6.5
إجتماع عادي
توزيع أرباح نقدية%9
إجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي
أجتماع عادي

شركة توزيع الكهرباء املساهمة العامة

 ٢٤نيسان ٢٠١٨

م 1:00

في مكاتب الشركة الرئيسة الكائنة في خلدا  -امتداد شارع وصفي التل  /حي الخالدين/
شارع الحكم بن عمر

إجتماع عادي

مجموعة العصر لالستثمار
املجموعة العربية الاوروبية للتأمين
البنك الاستثماري
بنك سوسيته جنرال الاردن
زارة لالستثمار
الخطوط البحرية
إنجاز للتنمية واملشاريع املتعددة
الفنادق والسياحة الاردنية
النقليات السياحية  /ج ـ ــت

 ٢٤نيسان ٢٠١٨
 ٢٤نيسان ٢٠١٨
 ٢٥نيسان ٢٠١٨
 ٢٥نيسان ٢٠١٨
 ٢٥نيسان ٢٠١٨
 ٢٥نيسان ٢٠١٨
 ٢٥نيسان ٢٠١٨
 ٢٥نيسان ٢٠١٨
 ٢٥نيسان ٢٠١٨

م 1:00
م 12:00
م 2:00
م 1:00
ص 11:00
ص 11:00
ص 11:00
م 12:00
م 1:00

في فندق رم الصويفية -عمان
في مقر الشركة
في مبنى ألادارة العامة
في مقر جمعية البنوك في ألاردن
في فندق انتركونتيننتال
في مقر الاكاديمية ألاردنية للدراسات البحرية/عمان/شفا بدران
في فندق الدانة بالزا
في فندق انتركونتيننتال
بفندق ألاردن انتركونتينتال

أجتماع عادي
توزيع ارباح نقدية %5
توزيع أرباح نقدية %10
توزيع أرباح نقدية %7.5
توزيع أرباح نقدية %2
توزيع أرباح نقدية %12
إجتماع عادي
توزيع أرباح نقدية %25
توزيع أرباح نقدية %12

102

AIFF

املصانع العربية الدولية لالغذية

 ٢٥نيسان ٢٠١٨

ص 10:00

في قاعة الاجتماعات  -الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم  -شارع املدينة
املنورة

توزيع أرباح نقدية %12.5

103
104
105
106

JOFR
JOMC
SITT
THDI

الاردنية الفرنسية للتامين
ألاردنية لإلدارة وإلاستشارات
السالم الدولية للنقل والتجارة
التحديث لإلستثمارات العقارية

 ٢٥نيسان ٢٠١٨
 ٢٥نيسان ٢٠١٨
 ٢٥نيسان ٢٠١٨
 ٢٥نيسان ٢٠١٨

م 12:30
ص 11:30
ص 11:00
م 1:00

في مدينة امللك عبدهللا بن الحسين الصناعية سحاب
في قاعة ياهال في مدينة الحسين للشباب
في مقر الاكاديمية ألاردنية للدراسات البحرية/عمان/شفا بدران
في مطعم ديوان زمان

إجتماع عادي
توزيع أرباح نقدية %10
إجتماع عادي
إجتماع عادي

إلاحداثيات العقارية

 ٢٥نيسان ٢٠١٨

ص 10:00

في مقر الشركة الواقع في جبل عمان مبنى شركة الثقة لالستثمارات الاردنية شارع عبد
املنعم رياض بناية 68

أجتماع عادي

108
109
110
111

JIIG
MEET
JIJC
SANA

ألاردن الدولية لإلستثمار
ميثاق لالستثمارات العقارية
الاردن الدولية للتأمين
السنابل الدولية لإلستثمارات املالية إلاسالمية

 ٢٥نيسان ٢٠١٨
 ٢٥نيسان ٢٠١٨
 ٢٥نيسان ٢٠١٨
 ٢٥نيسان ٢٠١٨

ص 10:00
ص 10:00
م 12:00
م 12:00

في نادي امللك حسين  -جبل عمان  -الدوار ألاول
في فندق شجرة الزيتون
في نادي امللك حسين  -جبل عمان  -الدوار ألاول
في فندق سدين

أجتماع عادي
إجتماع عادي
أجتماع عادي
أجتماع عادي

112

ARSI

املنارة للتأمين

 ٢٥نيسان ٢٠١٨

م 2:00

في قاعة الاجتماعات في مبنى الشركة الكائن في الشميساني  -شارع ألامير شاكر بن زيد

أجتماع عادي

الوطنية للكوابل

 ٢٥نيسان ٢٠١٨

م 1:00

في مصانع الشركة  /الزرقاء

أجتماع عادي

92

ELDI

CEIG 93
AMMI 94
INVB 95
SGBJ 96
ZARA 97
SHIP 98
ATCO 99
JOHT 100
JETT 101

IHCO 107

WIRE 113

اجتماع غير عادي

114
115
116
117
118
119

FRST
CEGE
AEDI
JOIB
BOJX
JTEL

ألاردن ألاولى لإلستثمار
شركة توليد الكهرباء املركزية
الشرق العربي للتطوير والاستثمارات املالية
البنك الاسالمي الاردني
بنك الاردن
الاتصاالت الاردنية

 ٢٥نيسان ٢٠١٨
 ٢٥نيسان ٢٠١٨
 ٢٥نيسان ٢٠١٨
 ٢٦نيسان ٢٠١٨
 ٢٦نيسان ٢٠١٨
 ٢٦نيسان ٢٠١٨

ص 10:30
م 2:00
م 12:00
ص 10:00
م 1:00
ص 10:00

في فندق الشيراتون
في مقر الشركة الكائن في خلدا/حي الخالدين/شارع الحكم بن عمرو
في مقر الشركة في أم أذينة
في مبنى الادارة العامة للبنك في شميساني
في فندق الفورسيزونز
في فندق الشيراتون

أجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي
توزيع أرباح نقدية %15
توزيع ارباح نقدية %18
توزيع ارباح نقدية %12.8

120

AJIB

بنك الاستثمار العربي الاردني

 ٢٦نيسان ٢٠١٨

ص 11:00

في قاعة الاجتماعات الكبرى بالطابق ألاول في برج AJIB - 200شارع زهران  -الدوار السادس
-عمان

توزيع ارباح نقدية %9

121

JOEP

الكهرباء الاردنية

 ٢٦نيسان ٢٠١٨

م 5:00

في قاعة الاحتفاالت في مدارس الكلية العلمية الاسالمية  -جبل عمان

توزيع أرباح نقدية  %5وأسهم
مجانية %3

FFCO 122

ألاولى للتمويل

 ٢٦نيسان ٢٠١٨

ص 11:30

في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة (مبنى املؤتمرات) شفا بدران قرب إسكان أبو
نصير

توزيع أرباح نقدية %4

تعديل عقد الشركة ونظامها الاساس ي

FINS 123
MEIN 124

الاولى للتأمين
الشرق الاوسط للتأمين

 ٢٦نيسان ٢٠١٨
 ٢٦نيسان ٢٠١٨

ص 10:00
12/1 pm

مقر فرع الشركة الكائن بضاحية ألامير راشد  -شارع امللك عبدهللا الثاني
نادي امللك الحسين  -الدوار ألاول في قاعة رم

توزيع أرباح نقدية %5
توزيع أرباح نقدية %5

توزيع أسهم مجانية %5

CICO 125

املجموعة الاستشارية الاستثمارية

 ٢٦نيسان ٢٠١٨

ص 10:00

في مبنى املستشفى الاستشاري الكائن في وادي صقره  -تقاطع حدائق امللك عبدهللا

إجتماع عادي

126

JOIT

الثقة لألستثمار

 ٢٦نيسان ٢٠١٨

ص 10:00

في مقر الشركة الكائن في جبل عمان  -الدوار الثالث  -شارع عبد املنعم رياض بناية رقم 68

إجتماع عادي

اجتماع غير عادي

127
128
129
130
131
132

NDAR
RJAL
ATTA
JPPC
INTI
SURA

دار الغذاء
الخطوط الجوية امللكية الاردنية
املتكاملة لتطوير الاراض ي والاستثمار
الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن
الاستثمارت و الصناعات املتكاملة
سرى للتنمية وألاستثمار

 ٢٦نيسان ٢٠١٨
 ٢٦نيسان ٢٠١٨
 ٢٦نيسان ٢٠١٨
 ٢٦نيسان ٢٠١٨
 ٢٦نيسان ٢٠١٨
 ٢٦نيسان ٢٠١٨

ص 10:00
ص 10:00
ص 11:00
ص 11:00
ص 10:00
م 12:00

في املصنع الكائن في ناعور
في فندق الانتركونتننتال  -عمان
مكاتب مجموعة أبو خضر الواقع بشارع مكة قرب دوار الكيلو
في مكاتب شركة حمودة اخوان الكائنة في القسطل
في مقر مكاتب مجموعة نقل الكائن في عبدون  -شارع محمد علي بدير
في مبنى إلادارة الواقع في عبدون شارع امللكة زين الشرف بناية رقم (54ب)

إجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي
أجتماع عادي

اجتماع غير عادي
اجتماع غير عادي

INMA 133

الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العاملية

 ٢٦نيسان ٢٠١٨

ص 10:00

في مكاتب الشركة الكائنة في الصويفية شارع باريس مجمع الرواشدة ( )1بناية رقم ()11

إجتماع عادي

ACDT 134
JOIN 135

املتصدرة لألعمال واملشاريع
التأمين ألاردنية

 ٢٦نيسان ٢٠١٨
 ٢٦نيسان ٢٠١٨

ص 11:00
ص 11:00

في فندق املاريوت
مكاتب الشركة الرئيسية (الطابق الثالث)  -جبل عمان  -الدوار الثالث

إجتماع عادي
أجتماع عادي

FUTR 136

املستقبل العربية لإلستثمار

 ٢٦نيسان ٢٠١٨

ص 10:00

في مقر الشركة الكائن في عمان  -دوار املدينة الرياضية شارع الشريف ناصر بن جميل
بناية رقم 128

أجتماع عادي

MANS 137

الشركة املتحدة لصناعة الحديد والصلب

 ٢٦نيسان ٢٠١٨

م 1:00

في مقر الشركة -مبنى مجموعة املناصير حي الجندويل -شارع امللك عبدهللا الثاني مبنى رقم
( )302مقابل شركة زين

إجتماع عادي

DADI 138

دار الدواء للتنمية والاستثمار

 ٢٦نيسان ٢٠١٨

م 12:00

في مقر الشركة الرئيس ناعور

إجتماع عادي

SHBC 139

شركة شيركو لألوراق املالية

 ٢٦نيسان ٢٠١٨

م 12:00

في مقر الشركة الكائن في الشميساني  -شارع عصام العجلوني مبنى رقم  60الطابق الثاني

إجتماع عادي

الصالحية لإلستثمار والتطوير العقاري

 ٢٦نيسان ٢٠١٨

م 1:00

في املركز ألاردني للتوفيق والتحكيم  -عمان  -الكرس ي  38شارع أ بردة الطابق ألارض ي

إجتماع عادي

HIMM 141

الحمة املعدنية

 ٢٦نيسان ٢٠١٨

م 12:00

في قاعة أسترا رقم ( )805الطابق الثامن -عمارة أسترا بالزا رقم ( )137شارع الحسين بن
علي وادي صقرة

إجتماع عادي

AMWJ 142
JEDI 143

امواج العقارية
أبعاد ألاردن وإلامارات لإلستثمار التجاري

 ٢٦نيسان ٢٠١٨
 ٢٦نيسان ٢٠١٨

م 12:00
م 1:00

أبراج أعمار  -الدوار السادس  -شارع زهران
في قاعة اجتماعات البنك التجاري ألاردني الادارة العامة الدوار الثامن

إجتماع عادي
إجتماع عادي

العربية الدولية للتعليم

 ٢٨نيسان ٢٠١٨

ص 10:00

في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة (مبنى املؤتمرات) شفا بدران قرب إسكان أبو
نصير

توزيع أرباح نقدية %20

بنك صفوة إلاسالمي
مجموعة أوفتك (القابضة)

 ٢٨نيسان ٢٠١٨
 ٢٨نيسان ٢٠١٨

ص 10:00
ص 10:00

في مبنى الادارة البنك الواقع في بوليفارد العبدلي/شارع املالية
في فندق الندمارك

توزيع ارباح نقدية %5
توزيع أرباح نقدية %5

140

144

SIRD

AIEI

SIBK 145
OFTC 146

اجتماع غير عادي

الزرقاء للتعليم
الالبان الاردنية
القدس للتأمين
العربية لالستثمارات املالية
الامل لالستثمارات املالية
الصناعية الزراعية  /الانتـ ــاج
مساكن ألاردن
عمون الدولية لالسثمارات املتعددة
فينيكس العربية القابضة
العبور للشحن والنقل
شركة البالد لألوراق املالية
العربية للصناعات الكهربائية

 ٢٨نيسان ٢٠١٨
 ٢٨نيسان ٢٠١٨
 ٢٨نيسان ٢٠١٨
 ٢٨نيسان ٢٠١٨
 ٢٨نيسان ٢٠١٨
 ٢٨نيسان ٢٠١٨
 ٢٨نيسان ٢٠١٨
 ٢٨نيسان ٢٠١٨
 ٢٨نيسان ٢٠١٨
 ٢٨نيسان ٢٠١٨
 ٢٨نيسان ٢٠١٨
 ٢٨نيسان ٢٠١٨

ص 10:00
ص 11:00
م 12:00
ص 9:30
ص 11:30
م 12:00
ص 11:00
م 1:00
م 2:00
م 12:00
ص 11:30
م 12:00

مدرج القدس جامعة الزرقاء
في فندق الارينا سبيس  -الجاردنز
في مكاتب الشركة الكائنة بالشميساني  -شارع عبد الحميد شرف
في فندق الارينا سبيس  -الجاردنز
في فندق ريجينس ي باالس (قاعة بترا)
في مقر الشركة الكائن في املفرق  -ثغرة الجب
في فندق آياس  -شارع املدينة املنورة
فندق شركة روعه عمون
في مشروع البحر ألاحمر  /الساحة الرئيسية  /العقبة
في قاعة اجتماعات شركة مدماك لتعديل املركبات الكائنة في أبو علندا
في مقر الشركة الكائن في الصويفية  -شارع باريس بناية رقم  11الطابق ألاول
في مقر الشركة  -لواء املوقر النقيرة

إجتماع عادي
توزيع ارباح نقدية %7.5
توزيع أرباح نقدية %10
توزيع أرباح نقدية %6
إجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي
أجتماع عادي
أجتماع عادي
أجتماع عادي

الوطنية للكلورين

 ٢٨نيسان ٢٠١٨

م 1:00

في مبنى شركة البالد لالوراق املالية  -الصويفية شارع باريس عمارة الرواشدة رقم 11

أجتماع عادي

الفوسفات الاردنية
بنك الاتحاد
آفاق للطاقة
بنك املؤسسة العربية املصرفية
البنك التجاري الاردني
التجمعات للمشاريع السياحية
املتحدة للتأمين
شركة فيالدلفيا لصناعة ألادوية
مجمع الضليل الصناعي
الوطنية لصناعة الصلب
الاتحاد العربي الدولي للتأمين
الوطنية لالملنيوم

 ٢٨نيسان ٢٠١٨
 ٢٩نيسان ٢٠١٨
 ٢٩نيسان ٢٠١٨
 ٢٩نيسان ٢٠١٨
 ٢٩نيسان ٢٠١٨
 ٢٩نيسان ٢٠١٨
 ٢٩نيسان ٢٠١٨
 ٢٩نيسان ٢٠١٨
 ٢٩نيسان ٢٠١٨
 ٢٩نيسان ٢٠١٨
 ٢٩نيسان ٢٠١٨
 ٢٩نيسان ٢٠١٨

ص 11:00
ص 10:00
م 12:00
11am/ 12:30 pm
ص 10:00
ص 10:30
ص 11:00
ص 10:00
ص 11:00
ص 10:00
م 12:30
ص 10:00

في فندق حياة عمان  -الدوار الثالث
مبنى الادارة العامة مسرح حليم السلفيتي
في جبري املركزي شارع وصفي التل
في فندق حياة عمان  -الدوار الثالث
في مبنى الادارة العامة للبنك
في فندق جراند ميلينيوم عمان  /شميساني
في مبنى الشركة املتحدة لتأمين
في مقر الشركة الكائن في مدينة عمان
في مبنى غرفة الصناعة عمان (القاعة الصغرى) جبل عمان
في موقع إدارة املصنع الكائن في عوجان  -وادي العش حي املصانع
في مقر الشركة  -عمان -دوار الداخلية  -عمارة الاتحاد العربي الدولي لتأمين
في موقع غرفة تجارة عمان  -القاعة الشرقية  -الشميساني

إجتماع عادي
توزيع ارباح نقدية %10
إجتماع عادي
توزيع أرباح نقدية %5
إجتماع عادي
إجتماع عادي
توزيع أرباح نقدية %5
توزيع أرباح نقدية %5
إجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي

PROF 172

املهنية لإلستثمارات العقارية وإلاسكان

 ٢٩نيسان ٢٠١٨

ص 11:00

في فندق أبراج زمزم عمان -القاعة املاسية-خلدا -مقابل مفروشات ميداس مبنى رقم
()248

إجتماع عادي

AMAD
JNTH
THMA
ENTK
CARD
EMAR
APCT

عمد لإلستثمار والتنمية العقارية
التجمعات لخدمات التغذية و الاسكان
تهامة لإلستثمارات املالية
إلانتقائية لإلستثمار والتطوير العقاري
شركة البطاقات العاملية
اعمار للتطوير والاستثمار العقاري
العربية للمشاريع إلاستثمارية

 ٢٩نيسان ٢٠١٨
 ٢٩نيسان ٢٠١٨
 ٢٩نيسان ٢٠١٨
 ٢٩نيسان ٢٠١٨
 ٢٩نيسان ٢٠١٨
 ٢٩نيسان ٢٠١٨
 ٢٩نيسان ٢٠١٨

ص 11:00
ص 10:00
م 12:00
م 3:00
10am/11am
ص 11:00
م 12:00

في مقر الشركة في عبدون  -شارع ألاميرة بسمة بناية رقم ()200
القاعة الدولية لالحتفاالت  -دوار الواحة
في مجمع طه الحراحشه  -شارع املدينة املنورة  -بناية رقم ()197
في قاعة فندق شجرة الزيتون
في غرفة الصناعة عمان
في مكاتب الشركة الكائنة في شارع الزهران  -بين الدوار الخامس والسادس
في فندق سدين  -خلدا

إجتماع عادي
إجتماع عادي
أجتماع عادي
أجتماع عادي
أجتماع عادي
أجتماع عادي
أجتماع عادي

IBNH 180

شركة مستشفى ابن الهيثم

 ٢٩نيسان ٢٠١٨

ص 10:00

في قاعة الاجتماعات  -الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم  -شارع املدينة
املنورة

أجتماع عادي

ARIN 181

العرب للتأمين على الحياة

 ٢٩نيسان ٢٠١٨

م 1:00

مقر الشركة الكائن بالشميساني  -شارع عبد الحميد شرف مبنى رقم  - 46قاعة
الاجتماعات طابق التسوية الثاني

أجتماع عادي

إطفاء الخسائر املتراكمة

WOOD 182
HOLI 183

جوايكو
الاراض ي املقدسة للتأمين

 ٢٩نيسان ٢٠١٨
 ٢٩نيسان ٢٠١٨

ص 11:00
م 1:00

في قاعة الاجتماعات بمعرض الشركة الكائن بشارع مكة
في قاعة الاجتماعات الكائنة في الطابق الخامس للمبنى الرئيس ي للشركة

إجتماع عادي
إجتماع عادي

إطفاء الخسائر املتراكمة

DRKM 184

داركم لالستثمار

 ٢٩نيسان ٢٠١٨

ص 11:00

في مكاتب الشركة  -عمان -الشميساني  -شارع الشريف عبد الحميد شرف بناية رقم
( )124الطابق الخامس

إجتماع عادي

THBK 185
EICO 186

بنك الاسكان
الاقبال لالستثمار

 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨

ص 10:00
م 1:30

مبنى البنك الجديد الشميساني/شارع الامير شاكر
في فندق الفور سيزونز

توزيع ارباح نقدية %20
إجتماع عادي

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

ZEIC
JODA
JERY
AFIN
AMAL
ICAG
MSKN
AMON
PHNX
TRUK
BLAD
AEIN

NATC 159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

173
174
175
176
177
178
179

JOPH
UBSI
MANE
ABCO
JCBK
TAJM
UNIN
PHIL
IDMC
NAST
AIUI
NATA

تعديل عقد الشركة ونظامها الاساس ي

اجتماع غير عادي
اجتماع غير عادي

اجتماع غير عادي

اجتماع غير عادي

اجتماع غير عادي

مصفاة البترول
بنك املال الاردني

 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨

ص 11:00
ص 11:00

في فندق انتركونتيننتال
مبنى جمعية البنوك وادي صقرة( )62شارع موس ى بن نصير  -الطابق الثاني

توزيع ارباح نقدية %20
توزيع أرباح نقدية %10

189

AHLI

البنك الاهلي

 ٣٠نيسان ٢٠١٨

ص 10:00

فندق الشيراتون

توزيع أرباح نقدية  %5وأسهم
مجانية %5

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

JOTF
BIND
ULDC
JPHM
AIPC
DMAN
JOIC
NCMD
KAFA
ROYA
JOMA
INOH
HIPR
JDFI
JDPC

التسهيالت الاردنية
بندار للتجارة والاستثمار
الاتحاد لتطوير الاراض ي
الاردنية النتاج الادوية
الشرق للمشاريع الاستثمارية
الضمان لالستثمار
الصناعات الكيماوية الاردنية
نور كابيتال ماركتس لإلستثمارات املتعددة
الكفاءة لإلستثمارات املالية وإلاقتصادية
الرؤية لالستثمار
املوارد للتنمية والاستثمار
املتكاملة للمشاريع املتعددة
الكفاءة لإلستثمارات العقارية
الشركة الاردنية لالستثمار والتطوير املالي
ألاردن ديكابولس لألمالك

 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨

ص 10:00
ص 9:00
ص 10:00
ص 11:00
ص 10:00
ص 11:00
ص 11:00
ص 11:00
ص 11:00
م 12:00
ص 11:00
ص 11:30
ص 10:00
م 12:00
ص 11:00

في فندق آياس  -شارع املدينة املنورة
في فندق اياس  -شارع املدينة املنورة
قاعة فندق املحيط (أم أذينة)
في مقر الشركة  -موقع الرازي  -أم العمد طريق مأدبا
في فندق الهوليدي إن عمان  -شارع املدينة املنورة
في مقر ادارة الشركة بالشميساني  /بناية مطالقة سنتر  /الطابق الثالث
في مقر الشركة جبل الحسين  -شارع خالد بن الوليد
في مقر الشركة الكائن في الشميساني  -شارع عبد الحميد شرف
في مقر الشركة الكائن بالجاردنز  -بجانب مسجد الطباع
في فندق دانا بالزا  -الدوار السادس
في فندق الريجينس ي باالس
في فندق دانا بالزا  -الدوار السادس
في مقر الشركة الكائن بالجاردنز  -بجانب مسجد الطباع
في مكاتب الشركة أم أذينة  -شارع شط العرب بناية 39
في فندق حياة عمان  -الدوار الثالث

توزيع أرباح نقدية %11.5
إجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي
توزيع ارباح نقدية %5
توزيع أرباح نقدية %4
إجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي
أجتماع عادي
أجتماع عادي
أجتماع عادي
أجتماع عادي
إجتماع عادي
أجتماع عادي

البالد للخدمات الطبية

 ٣٠نيسان ٢٠١٨

ص 11:00

بمقر إلادارة العامة بمبنى املستشفى الاستقالل

أجتماع عادي

تحويل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة عامة الى شركة ذات مسؤولية
محدودة ,إضافة غايات جديدة للشركة ,تعديل عقد التأسيس والنظام الاساس ي
للشركة

206
207
208
209
210
211
212

TRAV
CEBC
JOST
IBFM
UTOB
UINV
TRTR

الترافرتين
الفارس الوطنية لالستثمار والتصدير
حديد الاردن
العاملية للوساطة والاسواق املالية
شركة مصانع الاتحاد النتاج التبغ والسجائر
الاتحاد لالستثمارات املالية
الثقة للنقل

 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨

م 12:00
ص 11:00
م 12:00
10 am/11 AM
ص 9:00
ص 11:00
م 12:00

في مكاتب الشركة الترافرتين الكائنة في منطقة فنوش  /غور داميا
في فندق بريستول ( قاعة أوتار  -الطابق الثامن)
في مسرح غرفة تجارة عمان  /الشميساني /مقابل البنك العربي
في غرفة صناعة عمان
في قاعة فندق املحيط (أم أذينة)
في قاعة فندق املحيط (أم أذينة)
في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة

أجتماع عادي
أجتماع عادي
أجتماع عادي
أجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي
إجتماع عادي

اجتماع غير عادي

213

ISRA

ألاسراء لالستثمار والتمويل ألاسالمي

 ٣٠نيسان ٢٠١٨

م 1:30

في الصالة الدولية/مجمع محمد طه الحراحشة(عمارة رقم  -197شارع املدينة املنورة-
عمان)

إجتماع عادي

الضامنون العرب
شركة رخام ألاردن

 ٣٠نيسان ٢٠١٨
 ٣٠نيسان ٢٠١٨

ص 11:00
ص 11:00

في مقر الشركة الرئيس ي الكائن في شارع امللكة رانيا العبدهللا بناية رقم 32
في مقر الشركة الكائن في أبو علندا

إجتماع عادي
إجتماع عادي

ص 10:00

في مقر جمعية حلول الوساطة والتحكيم الكائنة في عمان دابوق شارع الحجاز بناية رقم
_()27

إجتماع عادي

اجتماع غير عادي

11am
ص 10:00
ص 11:00
م 12:00
م 12:00

في مبنى الصحيفة ألاردنية  /الرأي ( قاعة محمود الكايد)
في فندق فيرمونت  -عمان
في فندق شيراتون عمان
في مبنى طنطش  -الشميساني
في مبنى الشركة الكائن في جبل الحسين شارع بئر السبع مقابل فندق قصر جده

إجتماع عادي
توزيع أرباح نقدية %100
توزيع أرباح نقدية %22.5
إجتماع عادي
إجتماع عادي
توزيع ارباح نقدية %20

اطفاء الخسائر املتراكمة
تعديل عقد التأسيس والنظام ألاساس ي

JOPT 187
EXFB 188

ABMS 205

ARAS 214
JMCO 215
216
217
218
219
220
221
222

IEAIاملستثمرون والشرق العربي لالستثمارات الصناعية والعقارية  ١٠أيار ٢٠١٨
PRES
APOT
JOWM
MPHA
PHIN
JOKB

الرأي
البوتاس العربية
الاجواخ
شرق اوسط دوائية
فيالدلفيا للتأمين
البنك الاردني الكويتي

 ١٤أيار ٢٠١٨
 ٢٥تموز ٢٠١٨
 ٢٣نيسان ٢١٠٨
30/4/201
30/4/2018

أجتماع غير عادي

اجتماع غير عادي

