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 نبذة تعريفية  صفة العضو االسم  الرقم

  شركة معشر للالستثمارات 1
 والتجارة  

 شركة مساهمة خاصة محدودة  غير تنفيذي / غير مستقل
 المعشر   عيسى رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام السيد عماد يوسف

 رئيس وعضو في مجالس االدارة السابقة للشركة 

شركة رانكو لالستثمارات   2
 المتعددة 

 شركة مساهمة خاصة محدودة  غير تنفيذي / غير مستقل
 المعشر عيسى رئيس مجلس ادارتها  ومديرها العام السيد نديم يوسف 

 رئيس وعضو في مجالس االدارة السابقة للشركة

هللا  سمير عودة هللا دخل  3
 علمات 

 بكالوريوس محاسبة  تنفيذي / غير مستقل 
 عضو مجلس ادارة  شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة  

 عضو مجلس ادارة  الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية 
 عضو مجلس ادارة  الشركة العربية الدولية للفنادق 

 1/5/1964ــ   7/1963/ 1سابا وشركاهم من  
 يمدقق حسابات قانون

ــ    1964/ 1/5مدير عام شركة مصانع األجواخ األردنية من 
 ولتاريخه 

 دكتوراه اقتصاد  –ماجستير اقتصاد  –بكالوريوس اقتصاد  غير تنفيذي / مستقل جاك نقوال يعقوب قطان 4
 عضو مجلس ادارة  الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية 

 السياحيةعضو مجلس ادارة  شركة االعمال 
 عضو مجلس ادارة  شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة

 عضو مجلس ادارة  شركة مسافات للنقل المتخصص 
 1972ــ    1970البنك المركزي األردني  من 

 1990ــ    1976الشركة الكويتية لألستثمار من   
ــ     1991شركة البنك األهلي االردني / نائب المدير العام من  

2002 
ــ     2002ركز المستثمر االردني / المدير العام من  شركة م

 ولتاريخه 

شركة سهيل جميل المعشر   5
 واخوانه

 

 شركة تضامن   غير تنفيذي / مستقل
 المعشر عيسى  باسم جميل السيدمديرها العام 

 عضو في مجالس االدارة السابقة للشركة

 شركة ذات مسؤولية محدودة   غير تنفيذي / مستقل شركة رجائي المعشرواخوانه                         6
 صالح رجائي صالح المعشر السيد يمثلها 

   عضو في مجالس االدارة السابقة للشركة
 

 دبلوم ادارة اعمال  غير تنفيذي / مستقل عصام علي سليمان البلبيسي  7
 2013 – 1982شركة الدباغة االردنية نائب رئيس مجلس ادارة 

-1990نائب رئيس مجلس ادارة شركة التبغ والسجائر االردنية 
1999   

-1989عضو مجلس ادارة الشركة االردنية للطباعة والتغليف 
1999   

-1982عضو هيئة المديرين للشركة العالمية للمنتجات الجلدية 
1990 
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 انبذة تعريفية  صفة العضو االسم الرقم

8 
 
 
 
 
 

شركة البنك االهلي 
 االردني 

 

 شركة مساهمة عامة اردنية  غير تنفيذي / غير مستقل

 البنك العربي ش.م.ع  9
 

 شركة مساهمة عامة اردنية  غير تنفيذي / غير مستقل

 بكالوريوس علوم كمبيوتر /الجامعات البريطانية   غير تنفيذي / مستقل بسام فرح سليمان معايعه  10
 سابقاً شريك المدير لشركة رائدة في األستثمارات األدارية والمالية واألقتصادية  

 مدير عام شركة األعمال السياحية 
 مدير عام الشركة العربية الدولية للفنادق  

 

مروان سليمان سليم   11
 الزوايده

 بكالوريوس هندسة اتصاالت من جامعة سالفورد في بريطانيا  غير تنفيذي / مستقل
 عام خبرة في قطاع االتصاالت   40

 رئيس تنفيذي  وعضو مجلس ادارة سابقا
 عضو مجلس ادارة الشركة العربية للتأمين

 
 وبحسب احكام % من راسمال الشركة  20المتالكها نسبة  نظرا باألضافة الى عضوين يمثالن السادة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 قانون الشركات . 
 
 


