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Abstract: 

The study concentrated on two issues. Firstly ,the effect of 
advertising the issuing of new stocks on Amman Stock Exchange. 
Secondly, does the advertisement affect the gained earnings by 
the companies that advertise as well as the companies that do 
not and is the resulted effect restricted to those who follow the 
advertisement policy?.

The methodology that has been adopted is the single index 
model.This methodology was employed to estimate usual earnings 
along with unusual one in accordance with the methodology 
used by Samuel Cecarello in 1992.

 The researchers concluded that the advertising of issuing 
new stocks includes insight information in a way that has a 
weak and negative effect on the company’s earnings, The study 
also showed that the event study didn’t prove any information 
movement among the companies that advertise and those that 
don’t in the same sector.
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Single Index Model


 Abnormal Returns= Actual Returns- Normal Return
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Abnormal@Return@of@Announcing@Companies 
Day0ARActual 

Return
Normal 
ReturnKM0BETAALPHA

1العربية الدولية للفنادق29/10/19970.001019880-0.00101988-0.002441.1270.00173

2العقارية االستثمارية08/01/1998-0.0025900200.00259002-0.002340.0470.0027

3مناجم الفوسفات03/06/19980.0120257890.0084269-0.003598890.002160.05607-0.00372

 الفنادق والسياحة25/07/1998-0.0032306900.00323069-0.00257-0.1170.000293
4األردنية

 الوطنية للصناعات03/09/1999-0.0006557600.000655760.00714-0.5160.00434
5اهلندسية

6السلفوكيماويات03/02/1999-0.04212698-0.04032250.001804480.000441.0580.00227

7العربية الدولية للفنادق14/02/1999-0.0006808900.000680890.002570.277

8الزي لصناعة األلبسة24/06/19990.003703940-0.00370394-0.003461.1890.00041

 احتاد الصناعات16/10/19990.0018082080-0.001808210.001840.988-0.00199
9الكيماوية والزيوت

10الدستور01/09/2000-0.003794100.000379410.0111620.163-0.00144

11الدستور12/11/20000.0008923680-0.00892370.0002340.148-0.000927

12الوطنية للدواجن22/11/2000-0.01486303-0.0163934-0.00153037-0.002330.189-0.00109

13البوتاس العربية06/12/2000-0.0003120500.000312050.0013930.593-0.000514

14رافيا24/01/2001-0.0346778300.03467783-0.02473-1.471-0.0017

 مصانع الورق13/06/20010.00091120-0.00091120.00144-0.145-0.00112
15والكرتون

17/10/2001-2.3843E-0502.3843E-050.0002480.02840.000016816االستثمارية القابضة

 العربية لصناعة17/11/20010.006475840-0.0064584-0.007420.552-0.000238
17األملنيوم

18الصناعات والكربيت25/01/2002-0.0021732200.002173220.0108430.063010.000149

19الرازي08/04/2002-0.03351464-0.03278680.00072784-0.00246-0.009690.00045

20الدستور19/05/2002-0.001076900.000107690.0048920.114-0.00045

21الوطنية للدواجن27/06/20020.00330940-0.0033094-0.007040.385-0.000599

22الزرقاء03/01/2003-0.04209398-0.05-0.00790602-0.011660.8470.0197

23األردنية للتسويق22/02/20030.0041426560-0.001412660.000248-0.172-0.0041

24الوطنية للدواجن25/10/2003-0.0015718200.001571820.000101-0.180.00159

25الشرق للمشاريع12/06/20040.002789960-0.002789960.00017-0.588-0.00269

26تصنيع وجتارة الورق13/09/2004-0.02183658-0.1923070.00260588-0.00482-0.4340.000514

27العربية للفنادق10/11/2005-0.0124115200.012411520.012521.076-0.00106

 الدولة لصناعة15/05/20050.0041711520-0.004176690.000711-0.572-0.00377
28السيليكا

29مناجم الفوسفات27/01/20050.0075287070.01169590.004167190.0018410.8730.00256

30دار الغذاء07/01/2006-0.02414891-0.02380950.00339410.001021-0.290.0006355
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Day0ARActual 
Return

Normal 
ReturnKM0BETAALPHA

فندق الشرق األوسط 29/10/19970.013807320.0123966-0.00141072-0.002441.7130.002769
والكمودور

1

األردنية اخلليجية لالستثمارات 08/01/1998-0.0001908600.00019086-0.002341.6710.004101
العقارية

2

3مصانع االمسنت03/06/1998-0.01371476-0,009930.003784760.002160.8610.001925
4العربية الدولة للفنادق25/07/1998-0.001036500.0010365-0.002571.750.005534

5العامة للصناعات اهلندسية0.009236020.007140.8930.00286- 03/09/19980.000348580.0095846

6البتروكيماويات الوسيطة03/02/19990.011864280.0072992-0.00456508-0.000441.307-0.00399

فنادق الشرق األوسط 14/02/19990.007931450.00952380.001592350.002571.355-0.00189
والكمودور

7

8رافيا للصناعات0.00346-0.2090.0027--24/06/1999-0.0034231400,00342314
9املواشي والدواجن16/10/1994-0.000162800.00016280.0001841-0.0000212

املؤسسة الصحفية األردنية 01/09/2000-0.0005756700.000575670.0111620.177-0.0014
/ الرأي

10

11املؤسسة الصحفية األردنية / الرأي12/11/2000-0.0014485900.001448590.0002340.0025170.001448

22/11/2000-0.01200192-0.0120481-4.6175E-05-0.002330.009088-0.00002512األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن

13مناجم الفوسفات06/12/20000.0007634820-0,000763480.0013930.126-0.000939
14األردنية لصناعة الصوف الصخري24/01/20010.00500220-0.0050022-0.024730.14-0.00154

15العربية لتصنع وجتارة الورق13/06/20010.000340220-0.00034022-0.001440.6930.0006577

16األردنية الوطنية القابضة17/10/2001-0.0004427900.000442790.0002480.001960.0004423

17الوطنية لصناعة الصلب17/11/20010.021118460-0.02111846-0.007422.613-0.00173

األردنية لصناعات الصوف 25/01/2002-0.0035960400.003596040.0108430.1590.001872
الصخري

18

19الصناعات الدولية املتطورة08/04/20020.0005035080-0.00050351-0.00246-0.0502-0.000627

املؤسسة الصحفية األردنية/ 19/05/2002-0.0062912400.006291240.0048920.6830.00295
الرأي

20

21املواشي والدواجن27/06/2002-0.049155200.0491552-0.007040.7450.0544

العربية الدولة للتعليم 03/01/20030.002174880-0,00217488-0.011660.2680.00095
واالستثمار

22

23التسهيالت التجارية22/02/2003-0.0002170200.000217020.0002480.2880.0001456
25/10/20030.0370727080.037037-3.5708E-050,0001010.492-0.000085424املواشي والدواجن
12/06/20040.036652310.03750.000847690.000170.3570.000787 Union Universal

Corporation
25

26اإلقبال للطباعة والتغليف0.013831680.0107526-0.00307908-0.004820.394-0.00118'03/09/2004

27العامة للتعدين10/11/20050.042950880,050.007049120,012520.4560.00134
28البوتاس العربية15/05/2005-0.0031062700.003106270.0007111.1340.0023

29فنادق الشرق األوسط الكمودور27/01/2005-0.0037300800.003730080.0018410.6410.00255
07/01/20060.0012074150-0.001207420.001021-0.115-0.00109 Jordan Vegetables

 oil Industries
30
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العوائد غري العاديةالعوائد غري العادية
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اختبار 
(t)
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نسبة اختبار (t)الوسط احلسايبالسالب

السالب
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-٠,١٤٤أسهم عادية
(٠,٤٤٩)

*٠,٣٧٨-
(٠,٠٤)

* مهم إحصائيًا عند مستوى معنوية = ٠,٠٥.
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 املطلوبات / حقوق امللكية إسم الشركة
٢,٩٧ مصفاة البترول

٠,٣٩األلبان الدمناركية
٠,١٩ العامة للتعدين

٠,٢٦ العربية لصناعة األملنيوم
٠,٠٨ العربية لصناعة األدوية

٠,٢ مصانع املنظفات الكيماوية
٠,١٢ الوطنية لصناعة الصلب

٠,١٥ دار الدواء للتنمية واإلستثمار
٠,٣٩ مصانع األجواخ األردنية
٠,١٣ مصانع اخلزف األردنية
٠,٠٨ اإلستثمارات العامة

٠,٣٧ األردنية لصناعة األنابيب
٠,٠٨الدباغة األردنية

٠,١٢ املركز العريب للصناعات الدوائية
٠,١٦ الصناعات الكيماوية األردنية

٠,٣٢ مصانع الورق والكرتون
٠,١٧ العاملية للصناعة الكيماوية

٠,٣٤ مصانع اإلمسنت
٠,٥٣ البوتاس

٠,٣٨الدخان والسجائر الدولية
٠,٩٣ الكابالت األردنية احلديثة

١,٠٢ الباطون اجلاهز للتوريدات اإلنشائية
٠,٣٤ حديد األردن

٠,٥٤ مصانع اإلحتاد إلنتاج التبغ والسجائر
٠,٢٨ الوطنية لصناعة األملنيوم

٠,١٩ العربىي لصناعة املواسري املعدنية
٠,١٥ اإلقبال للتعبئة والتغليف

٠,٥٧ االحتاد للصناعات املتطورة
٠,٤١ املتوسط

٠,٣١ املتوسط بدون مصفاة البترول
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 الشركات غري املعلنة الشركات املعلنة الرقم
فنادق الشرق األوسط والكمودور العربية الدولية للفنادق١
األردنية اخلليجية لالستثمارات العقارية القارية االستثمارية٢
 مصانع االمسنت مناجم الفوسفات٣
 العربية الدولية للفنادق الفنادق والسياحة االردنية٤
 العامة للصناعات اهلندسية الوطنية للصناعات اهلندسية٥
 البتروكيماويات الوسيطة السلفوكيماويات٦
فنادق الشرق االوسط والكمودور العربية الدولية للفنادق٧
 رافيا للصناعات الزي لصناعة األلبسة٨
 املواشي والدواجن احتاد الصناعات الكيماوية والزيوت٩
املؤسسة الصحفية األردنية/ الرأي الدستور١٠
 املؤسسة الصحفية األردنية / الرأي الدستور١١
 األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن الوطنية للدواجن١٢
 مناجم الفوسفات البوتاس العربية١٣
 األردنية لصناعة الصوف رافيا١٤
 العربية لتصيع وجتارة الورق مصانع الورق والكرتون١٥
 األردنية الوطنية القابضة االستثمارية القابضة١٦
 الوطنية لصناعة الصلب العربية لصناعة األملنيوم١٧
األردنية لصناعة الصوف الصخري الصناعات والكربيت١٨
 الصناعات الدوائية املتطورة الرازي١٩
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 املؤسسة الصحفية األردنية / الرأي الدستور٢٠
 املواشي والدواجن الوطنية للدواجن٢١
 العربية الدولية للتعليم واالستثمار الزرقاء٢٢
 التسهيالت التجارية األردنية للتسويق٢٣
 املواشي والدواجن الوطنية للدواجن٢٤
 Union investment corporation الشرق للمشاريع٢٥
االفبال للطباعة والتغليف تصنيع وجتارة الورق٢٦
فنادق الشرق األوسط والكمودور العربية للفنادق٢٧
 العامة للتعدين الدولية لصناعة السيليكا٢٨
 البوتاس العربية مناجم الفوسفات٢٩
Jordan Vegetable oil industries دار الغذاء٣٠
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 •

  • – –
 • –
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١٤٤

T – Test: 
N Mean StdNDeviation StdN@Error mean

NON
ANNOU

30
30

N00321588
MN00628714

N016770432
N014928805

N00306185
N00272561

One – Sample Statistics: 
One – Sample Test

Test Value ]@0

t df SigN@H2M@
tailedI

Mean DifM
ference

95% Confidence Interval 
of the Difference

Lower Upper

NON
ANNOU

1.050
M

29
29

N302
N028

N00321588
MN00628714

MN00304630
MN

N00947807
MN

2.307 00628714 00071263
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Correlations:
 Correlations

ANNOU NON

ANNOU Pearson Correlation
@SigN@H2M@tailedI@

@N

1
N

30

MN144
N449
30

NON Pearson Correlation
@SigN@H2M@tailedI@

@N

Nonparametric Correlations: 
Correlations

ANNOU NON

Spearman’s rho ANNOU Correlation Coefficient

 Sig. (2 – tailed)

 N

 NON Correlation Coefficient
 Sig. (2 – tailed)
@N

1.000

.

30

-.378 *

.040

30

-.378 * 

.040

30

1.000

.

30
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١٤٦

 قيمة األسهم
املطروحة سعر اإلصدار  عدد األسهم

املطروحة رأس املال الكتتب به  رأس املال
املصرح به إسم الشركة الرقم

 شهر كانون الثاين

٥٧٥,٠٠٠ ١,١٥ ٥٠٠,٠٠٠ ٦,٢٠٦,١٣٧ ٦,٧٥٠,٠٠٠  الزرقاء للتعليم واالستثمار /
 استراتيجي

١

١,٣٩٧,٤٦٨ ٠,٨٠ ١,٧٤٦,٨٣٥ ٥,٢٥٣,١٦٥ ٧,٠٠٠,٠٠٠ البالد للخدمات الطبية/ معينيني ٢

١,٩٧٢,٤٦٨ ٠ ٢,٢٤٦,٨٣٥ ١١,٤٥٩,٣٠٢ ١٣,٧٥٠,٠٠٠  املجموع الشهري

 شهر شباط

٢,٣٣٠ ١,٠٠ ٢,٣٣٠ ٣,١٠٧,٦٧٠ ٣,١١٠,٠٠٠ ٣ الطباعون العرب / خاص

٢٠٠,٠٠٠ ١,٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ١,٤٤٢,٥٠٠ ٣,٤٠٠,٠٠٠  املجموعة االوىل لالتصاالت/
 معينيني

٤

٢٥٠,٠٠٠ ٠,٥٠ ٥٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ ٥ االردنية للتسويق/ خاص

٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠,٨٤ ٥,٩٤٥,٠٩١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  بنك الشرق االوسط لالستثمار /
 استراتيجي

٦

٥,٤٥٢,٣٣٠ ٠ ٦,٦٤٧,٤٢١ ١٥,٥٥٠,١٧٠ ٢٨,٠١٠,٠٠٠  املجموع الشهري

 شهر اذار

١,٨٠٨,٥١١ ١,٠٠ ١,٨٠٨,٥١١ ٦,٢٥٠,٠٠٠ ٩,٠٠٠,٠٠٠  الصناعية التجارية الزراعية االنتاج
 شراء شركة

٧

١٢٠,٠٠٠ ١,٠٠ ١٢٠,٠٠٠ ٣,٣٥٢,٧٧١ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٨ العامة للصناعات اهلندسية/ معينيني

٧٠٠,٠٠٠ ٠,٧٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١١,٨١٧,٥٤٦ ١٣,٠٠٠,٠٠٠  الرازي للصناعات الدوائية/
 استراتيجي

٩

١٠٩,٩٦٨ ٠,٦٠ ١٨٣,٢٨٠ ٢,٨١٦,٧٢٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠  العصرية للصناعات الغذائية
 والزيوت النباتية/ خاص

١٠

٢,٧٣٨,٤٧٩ ٠ ٣,١١١,٧٩١ ٢٤,٢٣٧,٠٣٧ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  املجموع الشهري

شهر نيسان

٣,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠,٠٠٠  جمموعة الشرق األوسط
لالستثمارات الدولية/ خاص

١١

٨٦٥,٠٣١ ١,٠٠ ٨٦٥,٠٣١ ٥,١٣٤,٩٦٩ ٦,٠٠٠,٠٠٠  جتهيز وتسويق الدواجن / مستثمر
استراتيجي

١٢

٣,٨٦٥,٠٣١ ٠ ٣,٨٦٥,٠٣١ ١٠,١٣٤,٩٦٩ ١٤,٠٠٠,٠٠٠  املجموع الشهري

شهر ايار

٤١,٢٥٠,٠٠٠ ١,٥٠ ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ زارة لالستثمار/ خاص

٠ ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ املجموع الشهري
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االجتماع غري العادي موافقة الوزارة  تاريخ حق
املساهم موافقة اهليئة  رأس املال املكتتب

به بعد الزيادة
 قيمة األسهم
املغطاة

 عدد األسهم
املغطاة

_ جملس ٢٠٠٠/٩/٢١ _ ٠٣/٠١/٢٠٠٠ ٦,٧٠٦,١٣٧ ٥٧٥,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠

_ _ _ ٢٥/٠١/٢٠٠٠ ٧,٠٠٠,٠٠٠ ١,٣٩٧,٤٦٨ ١,٧٤٦,٨٣٥

_ _ _ _ ١٣,٧٠٦,١٣٧ ١,٩٧٢,٤٦٨ ٢,٢٤٦,٨٣٥

_ جملس ادارة _ ٠٨/٠٢/٢٠٠٠ ٣,١١٠,٠٠٠ ٢,٣٣٠ ٢,٣٣٠

توفيق اوضاع
٢٠٠٠/١/٣١

جملس ادارة _ ٠٨/٠٢/٢٠٠٠ ١,٦٤٢,٥٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠

١٣/١٢/١٩٩٩ ٣٠/١١/١٩٩٩ ٠٢/٠٣/٢٠٠٠ ٢٢/٠٢/٢٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٣٣ ١٧ ٣٣

_ ١٠/٨/١٩٩٨
٣١/١٠/١٩٩٩

٠٢/٠٣/٢٠٠٠ ٢٢/٠٢/٢٠٠٠ ١٥,٩٤٥,٠٩١ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٩٤٥,٠٩١

_ _ _ _ ٢١,٦٩٧,٦٢٤ ٥,٢٠٢,٣٤٦ ٦,١٤٧,٤٥٤

١٠/٠٢/٢٠٠٠ ٢٣/١٢/١٩٩٩ _ ٠٧/٠٣/٢٠٠٠ ٨,٠٥٨,٥١١ ١,٨٠٨,٥١١ ١,٨٠٨,٥١١

_ جملس _ ٠٧/٠٣/٢٠٠٠ ٣,٤٧٢,٧٧١ ١٢٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠

_ جملس٢٧/١/٢٠٠٠ _ ٠٧/٠٣/٢٠٠٠ ١٢,٨١٧,٥٤٦ ٧٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠

_ جملس ٢٠٠٠/٢/٧ ٢١/٠٣/٢٠٠٠ ١٢/٠٣/٢٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٩,٩٦٨ ١٨٣,٢٨٠

_ _ _ _ ٢٧,٣٤٨,٨٢٨ ٢,٧٣٨,٤٧٩ ٣,١١١,٧٩١

٢٣/١١/١٩٩٩ ١٠/٠٧/١٩٩٩ ٢٠/٠٤/٢٠٠٠ ١١/٠٤/٢٠٠٠ ٧,٣٥٠,٥١٧ ٢,٣٥٠,٥١٧ ٢,٣٥٠,٥١٧

٢٥/٠٧/١٩٩٥ جملس ادارة
٣٠/٣/٢٠٠٠

_ ١١/٠٤/٢٠٠٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ ٨٦٥,٠٣١ ٨٦٥,٠٣١

_ _ _ _ ١٣,٣٥٠,٥١٧ ٣,٢١٥,٥٤٨ ٣,٢١٥,٥٤٨

٢٩/١١/١٩٩٩ ١٧/١١/١٩٩٩ ١٨/٠٥/٢٠٠٠ ٠٩/٠٥/٢٠٠٠ ١٠٧,٥٠٠,٠٠٠ ٢٧,٥٠٠,٠٠٠
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١٤٨

شهر حزيران

٤٥٠,٠٠٠ ٠,٦٠ ٧٥٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٧٥٠,٠٠٠  العصرية للصناعات الغذائية
والزيوت النباتية / خاص ومعينيني

١٤

٤٥٠,٠٠٠ ٠ ٧٥٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٧٥٠,٠٠٠ املجموع الشهري

شهر متوز

٥٠٠,٠٠٠ ١,٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٥ الدولية لصناعة السيليكا/ خاص

١,٧١٤,٤٥٠ ٠,٦٤٨٥ ٢,٦٤٣,٧١٧ ٢,٣٥٦,٢٨٣ ٥,٠٠٠,٠٠٠  اللؤلؤه لصناعة الورق الصحي/
استراتيجي

١٦

٢,٢١٤,٤٥٠ ٠ ٣,١٤٣,٧١٧ ٣,٨٥٦,٢٨٣ ٧,٠٠٠,٠٠٠ املجموع الشهري

شهر آب

٥٠,٤٤٢ ١,١٥ ٤٣,٨٦٣ ٦,٧٠٦,١٣٧ ٦,٧٥٠,٠٠٠  الزرقاء للتعليم واالستثمار/
استراتيجي

١٧

٤٧٣,٧٥٠ ٠,٥٠ ٩٤٧,٥٠٠ ٢,٠٥٢,٥٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ العربية األمريكية للتأمني/ خاص ١٨

٥٢٤,١٩٢ ٠ ٩٩١,٣٦٣ ٨,٧٥٨,٦٣٧ ٩,٧٥٠,٠٠٠  املجموع الشهري

 شهر ايلول

٢,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠,٠٠٠ ٩,٠٠٠,٠٠٠ البالد للخدمات الطبية/ خاص ١٩

٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ١,٢٥ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ املجموع الشهري

شهر تشرين األول

٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ١,٢٥ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ زارة لإلستثمار / خاص ٩

١٧٥,٠٠٠ ١,٧٥ ١٠٠,٠٠٠ ٤,١٤٠,٠٠٠ ٤,٥١٠,٠٠٠ األسواق احلرة / خاص ١٠

١,٠٠٠,٠٠٠ ٠,٦٧ ١,٥٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٥٠٠,٠٠٠ التأمني العاملية / خاص ١١

٤٣,٦٧٥,٠٠٠ ٠ ٤٠,١٠٠,٠٠٠ ٧٤,٤١٠,٠٠٠ ١١٤,٥١٠,٠٠٠  املجموع الشهري

شهر كانون أول

٣٧,٥٠٠ ٠,٧٥ ٥٠,٠٠٠ ٣,٠٩٠,٩٦٨ ٤,٠٠٠,٠٠٠  اإلحتاد للصناعات املتطورة /
خاص

١٢

٥٣٧,٠٠٠ ١,٠٠ ٥٣٧,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ األهلية للمراكز التجارية / خاص ١٣

٩٤,٢٥٥ ١,٠٠ ٩٤,٢٥٥ ٥٠٥,٧٤٥ ٦٠٠,٠٠٠ فتادق االراضي املقدسة / خاص ١٤

٦٦٨,٧٥٥ ٠ ٦٨١,٢٥٥ ٦,٥٩٦,٧١٣ ١٠,٦٠٠,٠٠٠ املجموع الشهري

٦٠,٤٩٤,٢٤١ ٠ ٦١,٧٥٥,١٦١ ١٤١,٨٣٢,٨٠٧ ٢٠٩,٩١٠,٠٠٠ املجموع السنوي العام
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٢٢/٠٥/٢٠٠٠ ١٧/٠٥/٢٠٠٠ ٣٠/٠٥/١٧ ٣,٤٢٠,٠٠٠ ٢٥٢,٠٠٠ ٤٢٠,٠٠٠

_ _ _ _ ٣,٤٢٠,٠٠٠ ٤٢٠,٠٠٠ ٤٢٠,٠٠٠

٠٧/٠٦/٢٠٠٠ ٠٤/١١/٢٠٠٠ ٠٦/٠٧/٢٠٠٠ ٢٧/٠٦/٢٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠

٠٢/٠٧/٢٠٠٠
٢٨/٠٤/٢٠٠٠ _ ٠٤/٠٧/٢٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ١,٧١٤,٤٥٠ ٢,٦٤٣,٧١٧

_ _ _ _ ٧,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٢١٤,٤٥٠ ٣,١٤٣,٧١٧

_ جملس ادارة
٦/٦/٢٠٠٠

_ ٢٠٠٠ ٦,٧٥٠,٠٠٠ ٥٠,٤٤٢ ٤٣,٨٦٣

جملس ادارة
٢٠٠٠/٣/٥

١٧/١٠/١٩٩٩ ٣١/٠٨/٢٠٠٠ ٢٢/٠٨/٢٠٠٠ ٢,٨١٨,٢٠٠ ٣٨٢,٨٥٠ ٧٦٥,٧٠٠

_ _ _ _ ٩,٥٦٨,٢٠٠ ٤٣٣,٢٩٢ ٨٠٩,٥٦٣

١٩/٠٧/٢٠٠٠ ٢٢/٠٦/٢٠٠٠ ٢٤/٠٨/٢٠٠٠ ١٥/٠٨/٢٠٠٠ ٧,٠٤٠,١٨٥ ٤٠,١٨٥ ٤٠,١٨٥

١٨/٨/٩٩ ١٥/٧/٩٩ ٢/١٠/٩٩ ٢٣/٩/٩٩ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠

١٨/٨/٩٩ ١٥/٧/٩٩ ٢/١٠/٩٩ ٢٣/٩/٩٩ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ,٠٠٠,٠٠٠

٢٤/٥/٩٩ ٢١/٣/٩٩ ٢/١٠/٩٩ ٢٣/٩/٩٩ ٤,٥١٠,٠٠٠ ٧٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠

٦/٧/٩٩ ٢٧/٦/٩٩ ٢/١٠/٩٩ ٢٣/٩/٩٩ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠

_ _ _ _ ,٥١٠,٠٠٠ ٣٨,٦٧٥,٠٠٠ ,١٠٠,٠٠٠

_ _ _ _ ٣,١٤٠,٩٦٨ ٣٧,٥٠٠ ٥٠,٠٠٠

_ _ _ _ ٣,٥٣٧,٠٠٠ ٥٣٧,٠٠٠ ٥٣٧,٠٠٠

_ _ _ _ ٦٠٠,٠٠٠ ٩٤,٢٥٥ ٩٤,٢٥٥

_ _ _ _ ٧,٢٧٧,٩٦٨ ٦٦٨,٧٥٥ ٦٨١,٢٥٥

_ _ _ _ ,٩٣٢,٣٠٧ ٥٢,٥٤٢,٦٨٣ ٥٨,٠٩٩,٥٠٠




