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  لتي تساهم بها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكوميةاملكيات الحكومة 

 13/31/1131لغاية 

 

نسبة  رأس المال إسم الشركة الرقم
 المساهمة

 قيمة المساهمة
 

 وزارة الصحة
شركة الحوسبة الصحية المساهمة  1

 الخاصة
 دينار 0055 %10 ألف دينار 05

شركة مجلس إعتماد المؤسسات  2
 ةالصحية المساهمة الخاص

 دينار 0555 %15 دينار ألف 05

 وزارة الصناعة والتجارة
الشركة العامة األردنية للصوامع  3

 والتموين المساهمة العامة
 مليون دينار 05 %155 مليون دينار 05

الشركة السعودية األردنية إلستثمارات  0
محدودة الصناعية والزراعية 

 المسؤولية

 مليون دوالر 20 %05 مليون دوالر 05

الشركة العراقية األردنية للصناعة  0
 محدودة المسؤولية

مليون دينار  0
 عراقي

مليون دينار  2 05%
 عراقي

شركة المنطقة الحرة الصناعية  6
 السورية األردينة المساهمة المحدودة

مليون ليرة  65
 سوري

مليون ليرة  35 05%
 سوري

 وزارة الزراعة
 مليون 215.6 الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية 0

 دوالر
مليون  1.00 3%..5

 دوالر
 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

شركة الكهرباء الوطنية المساهمة  .
 العامة

 مليون دينار 235 %155 مليون دينار 235

شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة  9
 المحدودةالخاصة 

 مليون دينار 01 %155 مليون دينار  01

شركة توليد الكهرباء المركزية   15
 المساهمة العامة

 مليون 12 %05 مليون 35
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نسبة  رأس المال إسم الشركة الرقم
 المساهمة

 قيمة المساهمة
 

 وزارة النقل  
الشركة األردنية السورية للنقل البري  11

 محدودة المسؤولية
 مليون دينار 2.0 %05 دينارمليون  0

الجسر العربي للمالحة محدودة  12
 المسؤولية

 مليون دوالر .2 %33.33 مليون دوالر 0.

شركة المطارات األردنية المساهمة  13
 الخاصة

 مليون 3..2
 دينار 

 مليون 3..2 155%
 دينار 

 وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية
المساهمة شركة مصفاة البترول  10

 العامة المحدودة
 دينار 1255 %5.553 مليون دينار 05

 البنك اإلسالمي األردني 10
 

 مليون دينار 1.6 %.1.26 مليون دينار 120

 مليون 6500 شركة مصانع اإلسمنت األردنية 16
 دينار

 دينار 0199 5.559%

 وزارة اإلتصاالت
مؤسسة عربسات لإلتصاالت  10

 الفضائية
 مليون 25.2 %0.506 دوالرمليون  055

 دوالر
 دينار 0055 %10 دينار ألف 05 شركة الحوسبة الصحية .1
 مليون دينار 10 %155 مليون دينار 10 شركة البريد األردني 19

 سلطة المياه
 مليون دينار 1 %155 مليون دينار 1 شركة مياهنا محدودة المسؤولية 25
 مليون دينار 10 %0. مليون دينار 25 المسؤوليةشركة مياه العقبة محدودة  21
شركة مياه اليرموك ذات المسؤولية  22

 المحدودة
 ألف دينار 05 %155 ألف دينار 05

 دينار 1555 %155 دينار 1555 تحدي األلفية 23
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

% 09.999 دينارمليون  23 شركة تطوير العقبة 20
 للحكومة
05.551 %
 للسلطة

11055555 
 دينار

11055155 
 دينار
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نسبة  رأس المال إسم الشركة الرقم
 المساهمة

 قيمة المساهمة
 

مليون  12.09 %0.1 مليون دينار 205 شركة واحة آيلة للتطوير 20
 دينار

 دينار ألف 055 %155 دينار ألف 055 شركة العقبة للنقل العام 26
التراث الشركة األردنية إلحياء  20

 المساهمة الخاصة
 دينار 0555 %15 دينار ألف 05

 مؤسسة إستثمار الموارد
سرايا العقبة للتطوير المساهمة  .2

 الخاصة
 مليون دينار 6 %..1 مليون دينار 330

العبدلي لالستثمار والتطوير المساهمة  29
 الخاصة

 مليون دينار 91 %050..0 مليون دينار ..1

 مليون دينار 2.0 %10 مليون دينار 16 المركزيةاألردنية للطاقة  35
 المؤسسة التعاونية األردنية

بنك المؤسسة العربية المصرفية  31
 المساهمة العامة

 دينارألف  119 %5.119 مليون دينار 155

 مؤسسة اإلقراض الزراعي
األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن  32

 المساهمة العامة
 دينار ألف 03.3 %5.31 مليون دينار 10

األردنية لتجهيز األسمدة وتعبئتها  33
 محدودة المسؤولية

 دينار ألف 06.3 %20 دينار ألف 220

 المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري
 مليون دينار 3.9 %5.2 مليون دينار 202 1 بنك اإلسكان 30
األردنية إلعادة تمويل الرهن  30

 المساهمة العامة
 ألف دينار 055 %15 دينارمليون  0

العقارية األردنية للتنمية المساهمة  36
 العامة

مليون  30.0
 دينار

 ألف دينار 055 1.660%

 المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية
إجادة إلستثمارات المشاريع  30

 االقتصادية محدودة المسؤولية
 دينار ألف 35 %155 دينار ألف 35

                                                           
1
 

1
 .2113الخانات المظللة تمثل القيمة السوقية للشركات في بورصة عمان كما هي في نهاية العام  
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نسبة  رأس المال الشركةإسم  الرقم
 المساهمة

 قيمة المساهمة
 

شركة مركز عمان الدولي لتطوير  .3
 التجارة محدودة المسؤولية

 دينار 15555 %1.0.0 ألف دينار 635

 دينار ألف 232 %3.593 مليون دينار 0.0 شركة األسواق الحرة المساهمة العامة 39
بنك المال األردني / كابيتال بنك  05

 المساهمة العامة
مليون  160 

 دينار
 دينار مليون 1.0 06%..5

بنك األردن دبي اإلسالمي المساهمة  01
 العامة

 ألف 133.0 %5.10 مليون 155
 دينار

شركة اإلبداع األردنية المساهمة  02
 الخاصة

 دينار ألف 33.1 %05.0 دينار الف 60.0

هيئة الترقيم األردنية محدودة  03
 المسؤولية

 دينار ألف 35 %155 دينار ألف 35

مركز تصميم األلبسة محدودة  00
 المسؤولية

 دينار ألف 35 %155 دينار ألف 35

 دينار 005 %5.313 ألف دينار 205 الشركة المترابطة لالستثمار 00
 المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

الشركة األردنية لمضادات األجسام  06
 المساهمة الخاصة

 مليون 1.00
 دينار

 دينارألف  105 0%..

 بنك تنمية المدن والقرى
الشركة األردنية لضمان القروض  00

 المساهمة العامة
 ألف دينار 020 %0.20 مليون دينار 15

 المساهمات المحلية والخارجية –البنك المركزي 
الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن  .0

 العقاري المساهمة العامة
 ألف دينار 955 %.1 دينارمليون  0

بنك تنمية المدن والقرى المساهمة  09
 العامة

 مليون 0.016
 دينار

 مليون دينار 1 2.1%

 ألف دينار 005 %2.2 مليون دينار 30 مؤسسة اإلقراض الزراعي 05
الشركة األردنية لضمان القروض  01

 المساهمة العامة
 مليون دينار ..0 %00.00 مليون دينار 15

 210302.0 صندوق النقد الدولي 02
 مليون دوالر

مليون  105.0 %.5.5 
 دوالر
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نسبة  رأس المال إسم الشركة الرقم
 المساهمة

 قيمة المساهمة
 

مليار دينار  16 البنك اإلسالمي للتنمية 03
 إسالمي

مليون  0..0 5.09%
 دينار إسالمي

ألف دينار  096 صندوق النقد العربي 00
 عربي حسابي

دينار  9955 1.0%
 عربي حسابي

 هيئة الطاقة الذرية
الشركة األردنية لمصادر الطاقة  00

 المساهمة الخاصة
 مليون دينار 2 %155 مليون دينار 2

 الف دينار 20.0 %01 ألف دينار 05 شركة تعدين اليورانيوم 06
 حكومة المملكة األردنية الهاشمية 

 ألف دينار 005 %155 دينار ألف 005 شركة تطوير المناطق التنموية 00
الخطوط الجوية الملكية  –عالية  .0

  األردنية
مليون  21.9 %26 دينار مليون 0.

 دينار
مليون  10.3 %01 مليون دينار 35 المتكاملة للنقل المتعدد 09

 دينار
 محفظة وزارة المالية

مليون  ..620 %60..26 دينار مليون 3. شركة البوتاس العربية 65
 دينار

مليون  130.6 %20.600 مليون دينار 00 شركة مناجم الفوسفات األردنية 61
  دينار

مليون  10.99 %990919 مليون دينار 10 شركة البترول الوطنية 62
 دينار

  ألف دينار 055 %33..5 مليون دينار 65 شركة مغنيسيا األردن 63
ألف  00.3.  %06.060 دينار مليون .10 شركة الصناعات الهندسية العربية 60

 دينار
ألف  330.2  % 100230 مليون دينار 202 المركز األردني للصناعات البيولوجية 60

 دينار
  دينار 0055 %5.113 مليون دينار 0 األلبان األردنية 66
 مليون دينار 0.0 %0.005 مليون دينار 155 بنك األردن دبي اإلسالمي 60
 ألف دينار 00.0  %5.550 مليون دينار 202 والتمويلبنك اإلسكان للتجارة  .6
 ألف دينار 69.2  %.5.51 مليون دينار 155 البنك األردني الكويتي 69
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نسبة  رأس المال إسم الشركة الرقم
 المساهمة

 قيمة المساهمة
 

 دينار 0.01  %5.550 مليون دينار 155 البنك اإلستثماري 05
مليون  20303 )عمون(األردنية للتعليم الفندقي  01

 دينار
 ألف دينار 035 22.330%

 مليون دينار 3.0 %62..90 مليون دينار  3.6 األردنية للسياحة والمياه المعدنية 02
 ألف دينار 093 %.3...9 ألف دينار 655 فنادق األراضي المقدسة 03
 ألف دينار 10.2 %5.520 مليون دينار 32 العربية الدولية للفنادق 00
 مليون دينار 6.1 %0.500. مليون دينار 0 المنشآت العقارية األردنية 00
مليون  3.130 األردنية للمجمعات العقارية 06

 دينار
 مليون دينار 2.7 95%

 دينار 325 %.5.55 مليون دينار 0 األراضي المقدسة للتأمين 00
 مليون دينار 181 %155 مليون دينار 1.1 شركة المناطق الحرة .0
مليون  101.0 شركة المدن الصناعية 09

 دينار
مليون  90.6 60.0%

 دينار
مليون  10.2 صندوق األردن اإلستثماري 5.

 دوالر
 مليون دوالر 10 %.1.25.

 مليون دينار ..2 %11.063 مليون 20 المترابطة لالستثمار 1.

ألف  300.0  %12.609 مليون دينار ..2 االستثمارات الزراعية الحديثة 2.
 دينار

 مليون دينار 2.3 %5.322 مليون دوالر 055 الرياض –العربية لالستثمار  3.

 مليون دينار 1.0 %10 مليون دينار 15 العربية لصناعة اإلسمنت األبيض 0.

 مليون دينار 0.0 %05 مليون دينار 10 السورية األردنية للصناعة 0.

مليون  ..06 أكديما –العربية للصناعات الدوائية  6.
 دينار كويتي

ألف دينار  105 5.260%
 كويتي

مليون  00.00 العربية للتعدين 0.
 دينار كويتي

ألف  000.0 1.515%
 دينار كويتي

مليون لاير  06.0 العربية لمصائد اإلسماك ..
 سعودي

ألف لاير  355 5.035%
 سعودي

مليون  00.2 العربية لالستثمارات الصناعية 9.
 دوالر

 ألف دوالر .96 1.0.6%

 


