
1 2018النهائية لعام /  النتائج االولية 

20172018201720182017201820172018

1APOT83,317,50083,317,500106,198,000143,308,00089,843,000124,892,0001.0781.499البوتاس العربية

2JDFS22,500,00022,500,00025,785,82228,858,92525,393,98528,376,5321.1291.261االسواق الحرة

3ELDI10,000,00010,000,0009,947,78017,196,7015,044,72311,608,9710.5041.161شركة توزيع الكهرباء املساهمة العامة

4SPIC8,100,0008,100,00057,2168,060,06757,2167,310,0670.0070.902التجمعات االستثمارية املتخصصة

5EICO30,000,00060,000,00052,437,45859,468,63846,699,33551,813,5991.5570.864االقبال لالستثمار

6JMRC5,000,0005,000,0003,407,1814,517,6952,618,1433,404,1890.5240.681االردنية لالعادة تمويل الرهن العقاري

7ARBK640,800,000640,800,000304,376,000554,239,000195,025,000433,514,0000.3040.677 البنك العربي

8IREL8,000,0008,000,0007,980,0937,562,0455,590,0095,092,6770.6990.637كهرباء اربد

9JOPH0.576(0.576)47,500,000-58,400,00047,532,000-82,500,00082,500,00044,444,000الفوسفات االردنية

10SALM2,000,0002,000,00015,2831,106,07715,2831,044,8610.0080.522شركة حدائق بابل املعلقة لالستثمار

11AMON0.515(0.034)3,182,407-3,182,407209,869-6,180,3716,180,371209,869عمون الدولية لالسثمارات املتعددة

12PEDC16,000,00016,000,0008,844,9368,924,6447,052,9367,032,6440.4410.440البتراء للتعليم

13JOKB100,000,000100,000,00042,313,12355,849,38526,955,79342,143,5080.2700.421البنك االردني الكويتي

14LEAS7,000,00010,000,0003,534,4794,931,0242,728,9313,784,6210.3900.378املتكاملة للتأجير التمويلي

15JOPT100,000,000100,000,00039,181,46042,777,85232,654,77136,529,6840.3270.365مصفاة البترول

16AIFE15,000,00015,000,0005,175,9837,448,7633,654,1235,264,5190.2440.351االسراء للتعليم واالستثمار

17HPIC 9,500,0009,500,0002,610,5233,378,7732,471,3833,137,1420.2600.330الحياة للصناعات الدوائية

18IIAB100,000,000100,000,00043,525,15346,763,06828,797,70431,890,9020.2880.319البنك العربي اإلسالمي الدولي

19THBK315,000,000315,000,000180,012,696132,000,000121,868,08990,300,0000.3870.287بنك االسكان

20JOIB180,000,000180,000,00080,938,75575,400,00054,139,05349,800,0000.3010.277البنك االسالمي االردني

21SFIC0.277(0.160)1,106,045-1,357,455639,328-4,000,0004,000,0001,452,492الصفوة للتأمين

22AAIN10,000,00010,000,0002,582,5493,288,2042,001,3142,566,1250.2000.257النسر العربي للتأمين

23NAST2,941,7682,941,768625,268840,475537,730722,8080.1830.246الوطنية لصناعة الصلب

24JOMC2,500,0002,500,000701,868836,919505,121609,0030.2020.244األردنية لإلدارة واإلستشارات

25PERL500,000500,000133,725134,619125,751119,6650.2520.239اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

26APCT 0.233(0.175)827,138-1,275,120622,265-3,551,9823,551,982622,308العربية للمشاريع اإلستثمارية

27JOWM15,000,00015,000,0004,399,6034,193,4593,403,6963,455,2850.2270.230االجواخ

28UBSI160,000,000160,000,00052,144,54462,530,20831,364,26935,736,5820.1960.223بنك االتحاد

29NCMD2,000,0001,000,00021,626269,82017,351215,8560.0090.216نور كابيتال ماركتس لإلستثمارات املتعددة

30NAPT15,000,00015,000,000650,7433,287,557645,8773,212,3460.0430.214البترول الوطنية

31BOJX200,000,000200,000,00067,583,36362,961,40846,795,53741,528,7530.2340.208بنك االردن

32JVOI4,000,0004,000,000770,296969,782643,118829,9410.1610.207مصانع الزيوت النباتية االردنية

33JOHT10,000,00010,000,0003,227,7852,534,0292,490,9312,006,2420.2490.201الفنادق والسياحة االردنية

34ACDT0.198(0.220)297,602-297,602329,788-1,500,0001,500,000329,788املتصدرة لألعمال واملشاريع

35SHIP15,000,00015,000,0003,382,6322,968,8953,265,8122,919,4330.2180.195الخطوط البحرية

36PIEC 15,000,00015,000,0005,435,5143,612,6454,350,8112,885,1160.2900.192فيالدلفيا الدولية لالستثمارات التعليمية

37UGLT6,600,0006,600,0002,064,2821,571,2831,654,4321,257,0260.2510.190املجموعة املتحدة للنقل البري

38JOTF16,500,00016,500,0004,028,5893,874,2573,078,1813,115,3040.1870.189التسهيالت االردنية

39JETT ــــت/ النقليات السياحية ــ 10,800,00010,800,0002,259,7432,554,0621,604,0301,954,4920.1490.181جــ

ب
رتي

الت

اسم الشركةالرمز

عدد االسهم املصدرة
قبل  (الخسارة)صافي الربح 

الضرائب واملخصصات

بعد  (الخسارة)صافي الربح 

الضرائب واملخصصات

ارباح السهم الواحد 

(دينار)
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40ASE4,774,5254,774,525468,5431,075,635374,834860,5080.0790.180شركة بورصة عمان

41SNRA22,000,00025,000,0005,065,5224,783,1654,850,5594,333,8990.2200.173سنيورة للصناعات الغذائية

42CABK180,000,000180,000,00041,895,20441,984,00030,336,47030,127,0000.1690.167بنك القاهرة عمان

43MBED 12,000,00012,000,0002,811,9832,687,1842,016,3602,006,7240.1680.167العربية لصناعة املبيدات واالدوية البيطرية

44INVB100,000,000100,000,00019,738,34621,198,44615,073,70715,479,7140.1510.155البنك االستثماري

45EXFB200,000,000200,000,00031,382,49337,398,99224,356,88430,798,1750.1220.154بنك املال االردني

46AOIC0.150(0.517)3,212,900-4,245,95211,082,984-21,438,25221,438,25214,478,873الشرق العربي للتأمين

47AIUI6,000,0006,000,000507,364897,719407,254897,7190.0680.150االتحاد العربي الدولي للتأمين

48AIEI40,500,00040,500,0009,166,7227,225,1627,624,8606,036,8060.1880.149العربية الدولية للتعليم

49ABUS0.138(0.104)2,071,271-2,074,6921,563,367-15,000,00015,000,0001,778,080املتكاملة للنقل املتعدد

50PHIL7,500,0007,500,000901,8221,068,803856,4961,008,5570.1140.134شركة فيالدلفيا لصناعة األدوية

51JERY8,000,0008,000,0001,043,6171,362,090800,6061,030,9910.1000.129القدس للتأمين

52JITC3,400,0003,400,000599,004559,598457,320434,2320.1350.128املركز االردني للتجارة الدولية

53UNIN8,000,0008,000,0001,281,4441,331,4361,149,6971,021,0800.1440.128املتحدة للتأمين

54BIND20,000,00020,000,0002,395,1632,996,3791,684,2642,519,0330.0840.126بندار للتجارة واالستثمار

55JOFR9,100,0009,100,0001,871,1011,333,7381,316,5421,108,8510.1450.122االردنية الفرنسية للتامين

56GENI10,000,00010,000,0002,022,2701,379,1401,779,5251,208,8710.1780.121االستثمارات العامة

57AIFF10,500,00010,500,0001,400,0241,252,9891,398,9041,251,9210.1330.119املصانع العربية الدولية لالغذية

58JTEL187,500,000187,500,00031,314,13029,112,16924,030,28021,307,0630.1280.114االتصاالت االردنية

59UMIC6,000,0006,000,0001,214,764778,1251,054,084672,7910.1760.112العاملية الحديثة لصناعة الزيوت

60AHLI183,750,000192,937,50020,078,92733,210,75313,318,88521,277,2800.0720.110البنك االهلي

61CEGE30,000,00030,000,0007,909,7773,903,9676,307,4013,164,6140.2100.105شركة توليد الكهرباء املركزية

62AJIB150,000,000150,000,00025,774,25724,396,42215,984,05115,506,0520.1070.103بنك االستثمار العربي االردني

63ALFA 7,500,0005,000,000367,988501,486353,621501,4860.0470.100الفا / االردنية لالستثمار والنقل السياحي

64JOEP83,572,96586,080,15410,010,79010,628,3847,902,5898,357,4350.0950.097الكهرباء االردنية

65FINS 28,000,00028,000,0002,527,1502,781,3152,508,7692,705,2040.0900.097االولى للتأمين

66MANE 110,000,000110,000,00029,763,91512,586,26323,778,66910,183,4180.2160.093آفاق للطاقة

67ABCO110,000,000110,000,00019,432,71914,211,34112,964,9119,716,2140.1180.088بنك املؤسسة العربية املصرفية

68AMMI8,000,0008,000,000815,322896,925625,234695,8990.0780.087املجموعة العربية االوروبية للتأمين

69ULDC42,065,12942,065,1291,206,1343,691,6651,166,8663,548,0510.0280.084االتحاد لتطوير االراض ي

70SIBK100,000,000100,000,0008,750,73213,070,6525,707,3508,350,6610.0570.084بنك صفوة اإلسالمي

71SGBJ 100,000,000100,000,00012,034,01712,434,2207,810,2098,284,9450.0780.083بنك سوسيته جنرال االردن

72MEIN21,000,00022,050,0001,142,8211,727,7551,162,5671,727,7550.0550.078الشرق االوسط للتأمين

73AICG 0.075(0.001)599,674-701,73010,528-8,000,0008,000,00010,528االردن - عافية العاملية

74AICJ 8,000,0008,000,000555,155701,730450,864599,6740.0560.075االردن- التأمين العربية

75TIIC15,000,00015,000,0002,592,2411,409,0242,002,2461,114,4270.1330.074التأمين االسالمية

76ITSC15,000,00015,000,0002,038,7261,217,8001,766,6971,062,0660.1180.071مدارس االتحاد

77CICO 13,500,00014,445,000865,0851,143,000677,0681,022,0000.0500.071 املجموعة االستشارية االستثمارية

78ARAS9,215,9099,215,9091,039,033984,8321,319,982635,1220.1430.069الضامنون العرب
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79UCFI0.065(0.111)521,632-477,874884,384-8,000,0008,000,000990,263املتحدة لالستثمارات املالية

80ARGR9,500,0009,500,000626,993673,879590,891592,9160.0620.062املجموعة العربية االردنية للتأمين

81JCBK 120,000,000120,000,0006,337,9288,479,3723,788,8137,147,3080.0320.060البنك التجاري االردني

82AIPC16,000,00016,000,0001,131,8801,163,153889,319937,4680.0560.059الشرق للمشاريع االستثمارية

83JODA4,000,0004,000,000994,176227,308960,248227,3080.2400.057االلبان االردنية

84ZEIC16,500,00016,500,0002,010,2931,225,0481,575,986851,3130.0960.052الزرقاء للتعليم

85AQRM 7,460,0267,460,026319,151343,638319,151343,6380.0430.046القدس للصناعات الخرسانية

86SITT18,000,00018,000,000729,176391,389540,987815,5020.0300.045السالم الدولية للنقل والتجارة

87IBFM 0.044(0.070)342,679-342,679988,922-14,201,9137,855,726999,758العاملية للوساطة واالسواق املالية

88ASPMM9,000,0009,000,000908,293412,907865,687391,1500.0960.043املواسير املعدنية

89JEIH0.043(0.019)691,624-1,042,556309,836-16,125,00016,125,000285,537االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين

90ATCO37,720,00037,720,0005,717,3812,728,9893,254,2061,570,8710.0860.042إنجاز للتنمية واملشاريع املتعددة

91IDMC 21,000,00021,000,000708,320873,219787,934873,2190.0380.042مجمع الضليل الصناعي

92MSFT18,500,00018,500,0001,149,753918,023876,548668,6720.0470.036مسافات للنقل املتخصص

93MDTR45,000,00045,000,0003,485,6192,039,7922,785,6191,609,3680.0620.036البحر املتوسط لالستثمارات السياحية

94HOLI0.034(0.034)169,598-168,598169,693-5,000,0005,000,000169,693االراض ي املقدسة للتأمين

95NATC0.033(0.160)653,576-653,5761,440,008-9,000,00020,000,0001,440,008الوطنية للكلورين

96DMAN10,000,00010,000,000302,959326,208302,959326,2080.0300.033 الضمان لالستثمار

97IBNH0.032(0.044)639,457-639,457885,918-20,000,00020,000,000885,918شركة مستشفى ابن الهيثم

98FFCO35,000,00035,000,0004,288,4531,329,2383,187,7791,004,3640.0910.029األولى للتمويل

99NDAR11,615,91211,615,912346,677306,182310,299306,1820.0270.026دار الغذاء

100ZARA150,000,000150,000,0006,167,4525,768,0735,165,0783,953,6500.0340.026زارة لالستثمار

101TAJM 100,000,000100,000,0003,618,1583,268,8683,595,1582,586,2720.0360.026التجمعات للمشاريع السياحية

102DICL0.025(0.037)200,321-164,535299,691-8,000,0008,000,000317,511دلتا للتأمين

103PHIN4,000,0004,000,000158,936142,248105,72099,6050.0260.025فيالدلفيا للتأمين

104AMAL 15,000,00015,000,000438,396503,342319,949368,9110.0210.025االمل لالستثمارات املالية

105JLGC29,080,31029,080,310983,249865,000730,980697,0000.0250.024االردنية لضمان القروض

106OFTC 39,690,00039,690,0002,248,0281,291,8611,644,974920,2960.0410.023(القابضة)مجموعة أوفتك

107JMCO4,000,0004,000,00098,94794,51266,59390,1860.0170.023شركة رخام األردن

108BSTI 0.018(0.042)601,568-601,56821,210-500,00033,500,00021,210لإلستثمارات  (األرن)الحجر األزرق

109JIIG0.016(0.003)156,944-175,40031,738-10,000,00010,000,00034,540األردن الدولية لإلستثمار

110AQAR 6,000,0006,000,000130,924100,446101,42387,3020.0170.015املحفظة العقارية

111EKPC3,500,0003,500,000960,99574,580812,99550,5800.2320.014االقبال للطباعة والتغليف

112AIHO32,000,00032,000,0001,380,386524,2071,236,708443,5410.0390.014املاريوت/العربية الدولية للفنادق

113PROF35,200,00035,200,000415,483657,483406,983485,6280.0120.014املهنية لإلستثمارات العقارية واإلسكان

114CEBC0.014(0.055)220,105-220,105874,225-16,000,00016,000,000874,225الفارس الوطنية لالستثمار والتصدير

115JRCD 34,500,00034,500,000399,474521,078353,032440,5050.0100.013العقارية االردنية للتنمية

116MSKN0.012(0.089)150,935-150,9351,084,763-12,240,00012,240,0001,084,763مساكن األردن

117JNTH 0.010(0.002)103,896-128,12420,179-10,000,00010,000,00019,902التجمعات لخدمات التغذية و االسكان
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118JPPC23,558,30523,558,305212,012230,418212,012230,4180.0090.010االردنية لتجهيز وتسويق الدواجن

119MALL 43,200,00043,200,0001,281,799475,4501,023,854355,5790.0240.008الدولية للفنادق واالسواق التجارية

120RMCC25,000,00025,000,0002,671,322362,4582,394,781142,5550.0960.006الباطون الجاهز

121NATA9,000,0009,000,000212,45754,544183,23846,7240.0200.005الوطنية لالملنيوم

122ABMS0.005(0.296)150,330-179,4408,873,002-30,000,00030,000,0008,873,002البالد للخدمات الطبية

123ICAG ــــاج/ الصناعية الزراعية 14,956,38914,956,389147,09985,295117,33574,2950.0080.005االنتــ

124JIJC0.005(0.030)85,030-143,734548,334-18,150,00018,150,000630,483االردن الدولية للتأمين

125AMAD8,000,0008,000,00062,70935,52141,37435,5210.0050.004عمد لإلستثمار والتنمية العقارية

126MDGF0.004(0.098)35,729-35,729980,125-10,000,00010,000,000955,603املتوسط والخليج للتأمين

127JOIN0.003(0.017)93,664-30,679499,723-30,000,00030,000,000504,293التأمين األردنية

128COHO(0.000)0.010-58,1591,494-6,000,0006,000,00075,3641,494املعاصرون للمشاريع االسكانية

129AALU (0.002)0.082-553,62810,944-6,750,0006,750,000651,62010,944ارال/ العربية لصناعة االملنيوم

130CEIG (0.002)(0.094)-16,311-944,352-11,952-10,000,00010,000,000944,352مجموعة العصر لالستثمار

131ROYA (0.002)(0.003)-18,803-27,550-18,803-10,000,00010,000,00027,550الرؤية لالستثمار

132INTI(0.003)(0.000)-41,605-148,5611,684-14,500,00014,500,00033,007االستثمارت و الصناعات املتكاملة

133JOMA(0.003)0.005-54,89036,189-11,000,00011,000,00068,82336,189املوارد للتنمية واالستثمار

134SHBC(0.003)0.100-901,39330,977-9,000,0009,000,000901,39330,977شركة شيركو لألوراق املالية

135JEDI(0.004)(0.058)-35,100-576,189-35,100-10,000,00010,000,000576,189أبعاد األردن واإلمارات لإلستثمار التجاري

136KAFA(0.004)(0.005)-14,577-21,104-14,577-4,000,0004,000,00021,104الكفاءة لإلستثمارات املالية واإلقتصادية

137THDI(0.004)(0.010)-8,473-23,584-3,879-2,300,0002,300,00023,584التحديث لإلستثمارات العقارية

138INOH(0.004)(0.019)-20,243-97,711-20,243-5,250,0005,250,00097,711املتكاملة للمشاريع املتعددة

139SURA(0.004)(0.008)-48,134-88,529-48,134-11,500,00011,500,00088,529سرى للتنمية واألستثمار

140DRKM(0.005)(0.049)-27,309-244,196-27,309-5,000,0005,000,000244,196داركم لالستثمار

141IHCO(0.006)(0.006)-26,293-28,827-26,293-4,486,6274,486,62728,827اإلحداثيات العقارية

142SABK(0.007)0.004-32,09152,278-8,000,0008,000,00077,09132,303سبائك لالستثمار

143SIJC(0.008)0.000-2,07834,539-4,500,0004,500,0002,07834,539االردنية لالستثمارات املتخصصة

144HIPR(0.008)(0.009)-97,375-108,166-97,375-12,000,00012,000,000108,166الكفاءة لإلستثمارات العقارية
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145BLAD(0.008)(0.062)-81,808-620,945-177,748-10,000,00010,000,000813,217شركة البالد لألوراق املالية

146UNAI(0.009)(0.008)-25,609-24,308-25,609-3,000,0003,000,00024,308اتحاد املستثمرون العرب للتطوير العقاري

147MECE مجمع الشرق االوسط /LG25,000,00039,972,5033,133,831-356,933-3,133,831-356,933-(0.125)(0.009)

148ATTA(0.010)0.023-231,76996,113-10,000,00010,000,000293,11296,113املتكاملة لتطوير االراض ي واالستثمار

149HIMM(0.011)(0.038)-16,536-18,857-16,536-500,0001,557,77218,857الحمة املعدنية

150ENTK(0.012)(0.402)-28,226-942,029-28,226-2,345,1712,345,171942,029اإلنتقائية لإلستثمار والتطوير العقاري

151AEDI (0.013)(0.016)-6,391-7,915-6,391-500,000500,0007,915الشرق العربي  للتطوير واالستثمارات املالية

152REDV(0.014)(0.011)-686,401-555,094-766,865-49,625,54549,625,545554,349تطوير العقارات

153JOIT(0.014)0.018-469,979412,575-26,383,72529,513,889542,693415,540الثقة لألستثمار

154NCCO (0.014)0.186-10,250,396786,393-55,000,00055,000,00011,032,304786,393اسمنت الشمالية

155DERA(0.015)(0.003)-615,728-107,906-615,728-40,000,00040,000,00072,162الديرة للتطوير العقاري

156AEIV(0.016)(0.006)-729,942-287,341-698,157-47,000,00047,000,000285,598الشرق عربي لالستثمارات االقتصادية

157THMA(0.018)(0.041)-58,820-133,214-58,820-3,240,0003,240,000133,214تهامة لإلستثمارات املالية

158RICS(0.018)(0.015)-229,293-191,234-229,293-12,500,00012,500,000191,234الركائز لإلستثمار

159EMAR(0.019)(0.026)-380,402-525,523-380,402-20,000,00020,000,000525,523اعمار للتطوير واالستثمار العقاري

160JOSE(0.021)(0.003)-102,750-15,135-102,750-5,000,0005,000,00015,135الوطنية النتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي

161MEET(0.022)(0.024)-204,487-226,078-265,060-9,500,0009,500,000282,373ميثاق لالستثمارات العقارية

162MHFZــــة ــ ــ ــــة الوطنيــ ــ (0.022)(0.016)-132,128-160,249-132,128-10,000,0006,000,000160,249املحفظـ

163RJAL (0.026)0.001-246,0006,366,000-246,405,342246,405,342468,0002,013,000الخطوط الجوية امللكية االردنية

164TRTR(0.026)(0.158)-13,012-78,864-13,012-500,000500,00078,864الثقة للنقل

165JOIR(0.027)(0.025)-445,761-411,826-445,761-16,625,00016,625,000424,261املوارد الصناعية

166NOTI(0.027)(0.018)-29,992-19,611-29,992-1,100,0701,100,07019,611نوبار للتجارة و اإلستثمار

167VFED(0.028)0.032-38,24833,398-1,200,0001,200,00039,58533,398الشامخة العقارية

168RUMM(0.030)(0.079)-638,749-1,654,705-638,749-21,000,00021,000,0001,656,338شركة رم للنقل السياحي

169PHNX(0.030)(0.002)-2,647,174-189,694-86,840,29286,840,292303,8452,465,682فينيكس العربية القابضة

170RUMI(0.031)0.030-121,474124,991-4,000,0004,000,000141,837124,991 رم للوساطة املالية

171SPTI(0.031)0.082-1,000,0001,000,00095,46238,78982,32231,425املتخصصة للتجارة واالستثمار

172UCIC (0.034)0.027-1,064,7581,196,064-40,000,00035,000,0001,120,0261,196,064مصانع الكابالت املتحدة

173MANR(0.035)0.044-3,491,2782,763,033-80,000,00080,000,0004,093,1462,687,017أفاق لإلستثمار والتطوير العقاري

174WOOL (0.035)(0.049)-41,543-58,478-41,543-1,200,0001,200,00058,478عقاري للصناعات االستثمارية العقارية

175SANA(0.035)(0.028)-700,214-567,121-700,214-20,000,00020,000,000567,121السنابل الدولية لإلستثمارات املالية اإلسالمية

176JDPC(0.036)(0.016)-1,703,305-741,393-1,702,363-46,967,75546,967,755739,993األردن ديكابولس لألمالك

177EJAD (0.037)(0.037)-92,402-92,402-92,402-2,500,0002,500,00092,402اجادة لالستثمارات املالية

178FUTR(0.040)(0.031)-991,711-774,240-1,065,326-24,931,05124,931,051691,840املستقبل العربية لإلستثمار

179REAL(0.040)0.055-545,357399,821-9,996,0829,996,082581,913409,832الشرق العربي لالستثمارات العقارية

180DARA(0.041)(0.046)-456,854-519,180-456,854-11,250,00011,250,000519,180دارات االردنية القابضة

181SECO (0.042)(0.045)-465,281-498,859-465,281-11,158,44711,158,447498,859الجنوب لالكترونيات

182SHRA(0.047)(0.007)-375,841-55,599-375,841-7,916,2647,916,26455,599الشراع لتطوير العقاري واالستثمارات

183AMWJ (0.051)(0.039)-1,522,556-1,169,500-1,522,556-30,000,00030,000,0001,762,688امواج العقارية
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184ASAS(0.051)(0.050)-610,916-596,753-603,536-12,000,00012,000,000596,753اساس للصناعات الخرسانية

185WIRE(0.053)(0.068)-1,024,022-1,305,099-1,024,022-19,299,74719,299,7471,305,099الوطنية للكوابل

186TRAV (0.059)(0.123)-271,833-566,058-271,833-4,600,0004,600,000566,058الترافرتين

187CARD(0.065)(0.027)-1,039,813-441,955-1,039,813-16,077,71616,077,716441,955شركة البطاقات العاملية

188UINV(0.067)(0.084)-3,359,904-4,213,618-2,274,060-50,000,00050,000,0003,939,932االتحاد لالستثمارات املالية

189JDFI(0.070)(0.056)-208,570-169,452-208,570-3,000,0003,000,000169,452الشركة االردنية لالستثمار والتطوير املالي

190AAFI(0.071)0.018-184,408713,836-10,000,00010,000,000179,130723,109االمين لالستثمار

191JOST(0.073)(0.028)-2,543,671-964,301-2,543,671-35,000,00035,000,000929,154حديد االردن

192FRST(0.075)(0.017)-5,611,754-1,277,620-542,836-75,000,00075,000,0001,229,370األردن األولى لإلستثمار

193JMAG(0.083)(0.024)-828,715-244,712-828,715-10,000,00010,000,000244,712مغنيسيا االردن

194APHC (0.091)(0.224)-453,319-1,119,943-453,319-5,000,0005,000,0001,119,943املركز العربي للصناعات الدوائية

195WIVA(0.098)(0.028)-887,968-1,104,921-1,122,842-39,000,0009,033,9381,104,921وادي الشتا لالستثمارات السياحية

196AEIN(0.099)(0.147)-592,778-883,627-592,778-6,000,0006,000,000883,627العربية للصناعات الكهربائية

197ISRA(0.101)0.005-104,0952,017,538-20,000,00020,000,000152,8191,782,178األسراء لالستثمار والتمويل األسالمي

198ICMI(0.102)0.010-44,682459,996-4,500,0004,500,00044,682459,996الدولية لالستثمارات الطبية

199NAAI  (0.113)0.152-1,216,504902,050-8,000,0008,000,0001,496,794966,106التأمين الوطنية

200DADI(0.115)(0.388)-2,867,920-9,691,639-3,946,352-25,000,00025,000,0009,656,888دار الدواء للتنمية واالستثمار

201SIRD(0.136)0.295-169,15177,617-572,509572,509169,15177,617الصالحية لإلستثمار والتطوير العقاري

202GENM(0.138)(0.426)-140,587-212,757-140,587-500,0001,020,443212,757العامة للتعدين

203JPHM (0.142)0.034-868,4983,589,699-25,312,50025,312,5001,727,4293,589,699االردنية النتاج االدوية

204FUND(0.142)(0.155)-851,645-929,961-851,645-6,000,0006,000,000929,961االردنية الدارة الصناديق االستثمارية

205NATP(0.151)(0.019)-4,533,815-583,562-4,244,629-30,000,00030,000,000321,647الوطنية للدواجن

206JPTD(0.169)(0.170)-5,160,422-5,191,334-5,148,065-30,500,00030,500,0005,174,592االردن لتطوير املشاريع السياحية

207IPCH (0.174)(0.046)-1,216,109-325,140-1,216,109-7,000,0007,000,000332,754الصناعات البتروكيماوية الوسيطة

208ARSI(0.189)(0.198)-945,265-989,770-1,093,222-5,000,0005,000,000938,587املنارة للتأمين

209NAQL(0.196)(0.017)-2,729,614-229,958-2,729,614-13,915,00013,915,000229,958املقايضة للنقل واالستثمار

210JOPI(0.205)(0.019)-731,687-69,481-731,687-3,575,0003,575,00069,481االردنية لصناعة االنابيب

211ARIN(0.208)(0.146)-1,660,756-1,167,139-1,660,756-8,000,0008,000,0001,167,139العرب للتأمين على الحياة

212MANS(0.220)(0.277)-7,090,114-8,901,451-7,090,114-32,165,17632,165,1768,901,451الشركة املتحدة لصناعة الحديد والصلب

213MPHA(0.258)(0.438)-2,546,140-4,318,558-2,546,140-9,869,5839,869,5834,318,558شرق اوسط دوائية

214SHBA(0.266)(0.179)-308,191-178,758-308,191-1,000,0001,159,552178,758شركة سبا لسكب املعادن

215TRUK(0.269)(0.439)-311,136-507,643-311,136-1,157,1561,157,156507,643العبور للشحن والنقل

216UTOB(0.296)(0.002)-4,457,238-37,508-4,457,238-15,083,65715,083,6572,349,032شركة مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر

217INMA (0.340)(0.023)-2,381,030-162,946-2,381,030-7,000,0007,000,000162,946االنماء العربية للتجارة واالستثمارات العاملية

218WOOD(0.451)(0.378)-2,255,956-1,891,815-2,303,944-5,000,0005,000,0001,884,601جوايكو

219PRES(0.543)(0.451)-5,426,000-4,507,181-5,426,000-10,000,00010,000,0004,507,181الرأي

220JOCM(0.590)(0.570)-35,658,585-34,482,571-27,883,588-60,444,46060,444,46032,433,038االسمنت االردنية
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 حسب ارباح السهم الواحد لعام 
ً
2018تم ترتيب الشركات تنازليا

:اخر تحديث لهذة البيانات

قسم االبحاث+ / 9626 560 9000للمزيد من املعلومات يرجى االتصال على 

جميع املعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة قد تم إعدادها ونشرها بقصد توفير املعلومات للمتعاملين ولزيادة الشفافية لهم وتم الحصول عليها من مصادر موثقة، وان شركة املحفظة الوطنية لألوراق املالية غير مسؤولية عن صحة : تنويه

ودقة املعلومات الواردة، وكما أن جميع املعلومات خاضعة لتعديل دون أي إشعار وال يجب أن تعتبر هذه البيانات بمثابة مشورة في مجال االستثمار إذ أنها لغايات إعطاء املعلومات فقط وعليه فان الشركة ال تتحمل مسؤولية أي خسارة أو 

.ضرر ناش ئ عن االستناد لبعض أو جميع املعلومات الواردة في هذا التقرير، وكما ال يجوز بأي حال من األحوال إعادة طباعة أو نشر أو نسخ أو توزيع هذه الوثيقة بأي طريقة دون موافقة الشركة الخطية املعلنة

20/02/2019 12:09
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