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JOIB1البنك اإلسال(" األرد$#

SIBK1بنك صفوة اإلسال(" 2111006

# االسالمية3121025 TIIC1التأم;:

4121034 # FINS1األو? للتأم;:

AIEI1العربية الدولية للتعليم واالستثمار5131052

JTEL1االتصاالت األردنية6131206

AIFE1اإلMاء للتعليم واإلستثمار7131220

APOT1البوتاس العربية8141043

JOEP1الكهرباء االردنية9131004

IREL1كهرباء محافظة اربد10131010

SHIP1الخطوط البحرية الوطنية االردنية11131012

SPIC1التجمعات االستثمارية المتخصصة12131077

JETT1النقليات السياحة االردنية /جت13131080

اء للتعليم14131221 abالبPEDC1

PIEC1فيالدلفيا الدولية لالستثمارات التعليمية15131222

JOWM1مصانع اآلجواخ االردنية16141014

MBED1العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية17141209

HPIC1الحياة للصناعات الدوائية18141210

NCCO1اسمنت الشمالية19141224

ول20142041 abول األردنية /جوب abمصفاة البJOPT1

ZEIC1الزرقاء للتعليم واالستثمار21131051

NATC1الوطنية لصناعة الكلورين22141054

IDMC1مجمع الضليل الصناn" العقاري23141106

ITSC1مدارس االتحاد24131093

PHIL1فيالدلفيا لصناعة االدوية25141219

MANE1افاق للطاقة26131286

MSFT2مسافات للنقل المتخصص27131243

AMAD2عمد لالستثمار والتنمية العقارية28131234

MSURA2ى للتنمية و االستثمار29131283

MEET2ميثاق للتنمية و االستثمار30131240

AEIN2العربية للصناعات الكهربائية31141072

AIFF2المصانع العربية الدولية لألغذية و االستثمار32141092

AALU2العربية لصناعة االلمنيوم/ارال33141006

FFCO2االو? للتمويل34131251

OFTC2مجموعة أوفتك القابضة35131228

ASPMM2العربية لصناعة المواسb: المعدنية36141098

RMCC2الباطون الجاyز والتوريدات االنشائية37141065
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ASAS2أساس للصناعات الخرسانية38141214

AQRM2القدس للصناعات الخرسانية39141208

" واالستثمار40141036
ATTA2المتكاملة لتطوير االرا}#

ACDT2المتصدرة لألعمال والمشاريع41141010

AMON2عمون الدولية لالستثمارات المتعددة42131285

PRES2المؤسسة الصحفية االردنية /الرأي43131013

JDPC2األردن ديكابولس لألمالك44131017

" للتجارة الدولية45131023
JITC2المركز االرد$#

SITT2السالم الدولية للنقل والتجارة46131034

JNTH2التجمعات لخدمات التغذية واالسكان47131076

REDV2تطوير العقارات48131087

# لالستثمار49131089 AAFI2االم;:

CICO2المجموعة االستشارية االستثمارية50131207

NAQL2المقايضة للنقل واالستثمار51131208

" لإلستثمارات العقارية52131218 ق العر$� REAL2ال��

JRCD2العقارية األردنية للتنمية53131229

EMAR2إعمار للتطوير واالستثمار العقاري54131237

NOTI2نوبار للتجارة واالستثمار55131238

PHNX2فينيكس العربية القابضة56131239

HIPR2الكفاءة لالستثمارات العقارية57131246

SANA2السنابل الدولية لالستثمارات االسالمية (القابضة)58131249

DERA2الديرة لالستثمار والتطوير العقاري59131255

FUTR2المستقبل العربية لالستثمار60131258

MANR2آفاق لالستثمار والتطوير العقاري القابضة61131259

RICS2الركائز لالستثمار62131261

RUMM2مجموعة رم للنقل واالستثمار السيا�" 63131262

KAFA2الكفاءة لالستثمارات المالية واالقتصادية64131267

FRST2األردن األو? لالستثمار65131269

PROF2المهنية لالستثمارات العقارية واإلسكان66131270

IBNH2مستش�# ابن الهيثم67131279

" والمشاريع الصناعية68131284
MSKN2مساكن األردن لتطوير األرا}#

ENTK2االنتقائية لالستثمار والتطوير العقاري69131287

# وتسويق الدواجن ومنتجاتها70141002 :bاألردنية لتجهJPPC2

JODA2اآللبان األردنية71141004

ICAG2الصناعية التجارية الزراعية / االنتاج72141009

NAST2الوطنية لصناعة الصلب73141011

JOPH2مناجم الفوسفات االردنية74141018

ICMI2الدولية لالستثمارات الطبية75141021

WIRE2الوطنية لصناعة الكوابل واألسالك الكهربائية76141039

JOIR2الموارد الصناعية األردنية77141055

NATP2الوطنية للدواجن78141084

NATA2الوطنية لصناعات االلمنيوم79141091

NDAR2دار الغذاء80141094

ول الوطنية81141103 abالبNAPT2

FUND2األردنية إلدارة الصناديق االستثمارية82141218

SNRA2سنيورة للصناعات الغذائية83141222



TAJM2التجمعات للمشاريع السياحية84131019

UINV2االتحاد لالستثمارات المالية85131069

86131073 "
ULDC2االتحاد لتطوير االرا}#

SPTI2المتخصصة للتجارة واالستثمارات87131081

UNAI2اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري88131247

THDI2التحديت لالستثمارات العقارية89131265

THMA2تهامة لالستثمارات المالية90131268

UCIC2مصانع الكابالت المتحدة91141215

ABMS2البالد للخدمات الطبية92131002

VFED2الشامخة لالستثمارات العقارية والمالية93131011

CEBC2الفارس الوطنية لالستثمار والتصدير94131232

CEIG2مجموعة الع� لالستثمار95131097

DAIF2دار االمان للتمويل االسال(" 96131282

كة االحداثيات العقارية97131236 �MIHCO2

CJCCOTCااللبسة األردنيه98141213

RJALOTCعالية -الخطوط الجوية الملكية األردنية99131213

100141203 # افرت;: abكة ال �MTRAVOTC

INMAOTCاالنماء العربية للتجارة واالستثمارات العالمية101131225

DRKMOTCداركم لإلستثمارات102121033

INOHOTCالمتكاملة للمشاريع المتعددة103141086

ROYAOTCالرؤيه لالستثمار 104131233

JOICOTCالصناعات الكيماوية االردنية105141026

JOPPOTCاالردنية للصحافة و الن�� /الدستور106131030
ELDIOTCتوزيع الكهرباء 107131204
SLCA OTCالدولية لصناعات السيليكا108141170
PERLOTCاللؤلؤة لصناعة الورق الص�" 109141081
ي110131288 �bكة المجموعة المتحده للنقل ال �MUGLTOTC
TRUKOTCالعبور للشحن والنقل111131290

كة الحجر االزرق لالستثمارات112131242 �MBSTIOTC

WOOLOTCعقاري للصناعات واالستثمارات العقارية113141031

SHBAOTCسبأ لسكب المعادن114141223

AWTDOOTCأوتاد لالستثمارات المتعددة115131244

JPHMOTCاالردنية النتاج االدوية116141204

ABLAOTCاألyلية للمشاريع117131064

" للصناعات الدوائية118141023 APHCOTCالمركز العر$�

JOMAOTCالموارد للتنمية واالستثمار119131027

FOODOTCالنموذجية للمطاعم120131272

AREDOTCالعرب للتنمية العقارية121131092

GENMOTCالعامة للتعدين122141005

ق االوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية123141073 MPHAOTCال��
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