
أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم

السيـد / هـاني عبدالقادر عبداهللا القاضي  
املنصب: رئيس مجلس إدارة  •

تاريخ امليالد: ١٩٦٢  •
بكالوريوس هندسة / جامعة أمبريال للعلوم والتكنولوجيا - لندن عام ١٩٨٤.  •

ماجستير إدارة أعمال تخصص مصارف ومتويل / جامعة هارفرد - بوسطن عام ١٩٨٨.  •
ضابط ائتمان في دائرة اإلقراض الدولية في بنك JP Morgan نيويورك من عام ١٩٨٤ – ١٩٨٦.   •

مساعد مدير دائرة خدمات االستثمارات البنكية BANKERS TRUST نيويورك من عام ١٩٨٨ – ١٩٩١.    •
رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن لغاية ٢٠٢١/٣/٣١.    •

املدير العام والرئيس التنفيذي لبنك االستثمار العربي األردني لغاية ٢٠١٧/٤/٢٧.     •
رئيس هيئة املديرين للشركة العربية املتحدة لالستثمار والوساطة املالية سابقاً.  •

رئيس مجلس إدارة لشركة البحر املتوسط لالستثمارات السياحية م.ع.م.    •
رئيس مجلس إدارة في بنك االستثمار العربي األردني / قطر.   •

رئيس مجلس إدارة شركة إدارة صندوق رأس املال واالستثمار األردني.  •

السـيد / سامـر عبدالقـادر عبداهللا القـاضــي اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/٧
املنصب:  نائب رئيس مجلس إدارة    •

تاريخ امليالد: ١٩٦٦   •
بكالوريوس في اإلدارة واالقتصاد / جامعة Richmond - لندن عام ١٩٨٦.  •

مدير دائرة االستثمار في بنك قطر الوطني من ١٩٨٧ – ١٩٨٨.     •
تقلد عدة مناصب إدارية في بنك االستثمار العربي األردني آخرها مساعد املدير العام / اخلزينة.  •

عضو مجلس إدارة في شركة البحر املتوسط لإلستثمارات السياحية م.ع.م.  •
عضو مجلس إدارة في الشركة املتحدة للتأمني.  •

املصـرف الليبي اخلارجـي وميثلــه السيد / إمحمد محمد فرج فرج 
- معلومات الشركة وردت في التقرير.

- معلومات ممثل الشركة/السيد إمحمد محمد فرج فرج:
املنصب: عضو مجلس إدارة  •

تاريخ امليالد: ١٩٧٤  •
بكالوريوس إدارة أعمال عام ٢٠٠٨.   •

مدير مكتب االستثمار الـشعبي اخلرطوم / السودان، من عام ٢٠٠٦ – ٢٠٠٩.   •



الشركة العربية لالستثـمار وميثلها السيد / فهد عبد اهللا سعد احلقباني 

- معلومات الشركة وردت في التقرير.

- معلومات ممثل الشركة/السيد فهد عبداهللا سعد احلقباني: 

املنصـب: عضو مجلس إدارة  •

تاريخ امليالد: ١٩٦٩    •

بكالوريوس إدارة أعمال عام ١٩٩٢.  •

ماجستير في التسويق الدولي عام ١٩٩٦.  •

مدير تسويق إدارة املشاريع في صندوق التنمية الصناعية السعودي.  •

معيد في معهد اإلدارة العامة / اململكة العربية السعودية.  •

مان.  عضو مجلس إدارة شركة تأجير للتمويل / سلطنة عُ  •

عضو مجلس إدارة في بنك االستثمار العربي األردني / قطر.  •

مدير عام الشؤون املالية واإلدارية في الشركة العربية لالستثمار / اململكة العربية السعودية.   •

شركة بتـرا إلنشـاء وإدارة املطاعم وميثلها معالي السيـد / «محمد شريف» علي شريف الزعبي

- معلومات الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة عاملة في االردن، يبلغ رأس مالها ٥٠ ألف دينار أردني.  

- معلومات ممثل الشركة/ معالي السيد ”محمد شريف“ علي شريف الزعبي: 

املنصب: عضو مجلس إدارة  •

تاريخ امليالد: ١٩٦٣   •

بكالوريوس حقـوق مـع مرتبة الشرف من جامعة بريستول - اململكة املتحدة.   •

ماجستير في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة بريستول - اململكة املتحدة عام ١٩٨٥.  •

عضــو في مـجلـس األعيــان سابقاً.   •

وزيــر عــدل سـابــق.   •

وزيــر الصناعــة والتجــارة السـابق.  •

عضو في مجلس إدارة البنك املركزي األردني سابقاً.  •

عضو في مجلس إدارة اخلطوط اجلوية امللكية األردنية م.ع.م سابقاً.  •

شريك في مكتب علي شريف الزعبي محامون ومستشارون قانونيون.   •



شركة رونق الثقة لالستثمارات التجارية ميثلها السيد / حـسني هـاشم أحمـد الدبـاس
اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/٧

- معلومات الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة عاملة في األردن، يبلغ رأس مالها ١ ألف دينار.  
- معلومات ممثل الشركة/ حسني هاشم أحمد الدباس: 

املنصب: عضو مجلس إدارة  •
تاريخ امليالد: ١٩٥٥  •

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة سان فرانسيسكو – كاليفورنيا، عام ١٩٧٦.   •
ماجستير إدارة أعمال وتسويق من معهد اإلدارة العاملي - أريزونا عام ١٩٧٨.    •

تقلد عدة مناصب رفيعة آخرها مدير عام ورئيس تنفيذي للملكية األردنية من عام ٢٠٠٩ – ٢٠١٢.    •
عضو مجلس في إدارة طيران التحالف العاملي سابقاً.   •

مدير مسؤول في شركة إمباريير للشرق األوسط وأفريقيا.  •

مثلها ّسـامـر عبدالقـادر عبداهللا القـاضي لغاية ٢٠٢٢/٤/٧ 
املنصب:  نائب رئيس مجلس إدارة    •

تاريخ امليالد: ١٩٦٦   •
بكالوريوس في اإلدارة واإلقتصاد جامعة Richmond - لندن عام ١٩٨٦.  •

مدير دائرة االستثمار في بنك قطر الوطني من ١٩٨٧ – ١٩٨٨.    •
تقلد عدة مناصب إدارية في بنك االستثمار العربي األردني آخرها مساعد املدير العام / اخلزينة.  •

عضو مجلس إدارة في شركة البحر املتوسط لالستثمارات السياحية م.ع.م.  •
عضو مجلس إدارة في الشركة املتحدة للتأمني.  •

السـيد  / وائــل عبدالقـادر عبـداهللا القـاضــي اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/٧ 
املنصب: عضو مجلس إدارة  •

تاريخ امليالد: ١٩٦٩   •
بكالوريوس في علم الكمبيوتر / إدارة أعمال فرعي من جامعة Boston، عام ١٩٩٠.   •

.Harvard تلقى عدة دورات تدريبية منها دورة املدراء التنفيذيني في الشرق األوسط في جامعة  •
عمل ملدة سنة واحدة في أقسام متويل الشركات واالستثمارات في بنك Dresdner - نيويورك عام ١٩٩٢.    •

تقلد عدة مناصب إدارية في بنك االستثمار العربي األردني، آخرها مساعد املدير العام / تخطيط   •
وتطوير األعمال.

رئيس نادي بريستول روفرز - إجنلترا.  •
عضو مجلس إدارة في شركة البحر املتوسط لالستثمارات السياحية م.ع.م.  •

عضو مجلس إدارة في بنك االستثمار العربي األردني/ قطر.  •



السـيــد / إيهاب محمد محمود العقر اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/٧ 
املنصب: عضو مجلس إدارة  •

تاريخ امليالد: ١٩٧٧  •
بكالوريوس إدارة أعمال من اجلامعة األمريكية - واشنطن عام ٢٠٠٠.  •

دراسات عليا / إدارة مالية عام ٢٠٠١.  •
مساعد مدير عالقات اخلدمات البنكية اخلاصة، بنك كريندليز – قطر من عام ٢٠٠١ – ٢٠٠٣.  •

مساعد مدير عالقات اخلدمات البنكية - قسم الشركات، بنك ستاندرد تشارترد – الدوحة  •
من عام ٢٠٠٣ – ٢٠٠٦.

عضو مجلس إدارة سلطة السياحة القطرية من عام ٢٠٠٧ – ٢٠٠٨.  •
شريك وإداري في شركة السيل للمقاوالت / دولة قطر.  •

شريك وإداري في شركة الشراع العقارية / دولة قطر.  •

السـيــد / موسى حسن موسى شاهني اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/٧
املنصب: عضو مجلس إدارة    •

تاريخ امليالد: ١٩٦٠   •
بكالوريوس في احملاسبة من اجلامعة األردنية عام ١٩٨٣.  •

مدقق حسابات في شركة إبراهيم العباسي وشركاه من عام ١٩٨٥ – ١٩٨٦.   •
مدير مالي وإداري في شركة مدينة كريستل لالستثمارات السياحية من عام ٢٠١٠ – ٢٠١٥.   •

مساعد نائب املدير العام / دائرة التدقيق الداخلي في بنك االستثمار العربي األردني من عام ١٩٩٠ – ٢٠١٠.   •

السـيــد / عادل إبراهيم جبر أسعد اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/٧ 
املنصب: عضو مجلس إدارة    •

تاريخ امليالد: ١٩٦٧   •
بكالوريوس في احملاسبة عام ١٩٨٧.  •

ماجستير إدارة مالية عام ١٩٩٣.  •
دبلوم عالي في إدارة اخملاطر عام ٢٠٠٢.  •

عضو مجلس إدارة في بنك األردن الدولي - لندن من عام ٢٠١٧ – ٢٠١٩.   •
عضو مجلس إدارة في الشركة األردنية إلعادة متويل الرهن العقاري من عام ٢٠١٢ – ٢٠١٩.   •

عضو مجلس إدارة في الشركة األردنية لضمان القروض من عام ٢٠١٢ – ٢٠١٨.   •
رئيس مجلس إدارة شركة الضمان لالستثمار.   •

رئيس هيئة مديرين للشركة النموذجية للتمويل.  •



السـيــد / زكريا أحمد سالمة غوامنة اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/٧ 
املنصب: عضو مجلس إدارة    •

تاريخ امليالد: ١٩٥٨   •
بكالوريوس في الرياضيات عام ١٩٨١.  •

عضو مجلس إدارة في شركة اجلنوب لإللكترونيات سابقاً.   •
مساعد املدير العام / إدارة الشؤون اإلدارية واملوظفني في بنك االستثمار العربي األردني  •

من عام ٢٠١٢ – ٢٠١٨. 
مدير عام بنك االستثمار الفلسطيني من عام ٢٠٠٦ – ٢٠١٠.   •

شركة بيرق األردن األولى لالستثمارت املتعددة مثلها السيد / وائل عبد القادر عبداهللا القاضي
لغاية ٢٠٢٢/٤/٧

املنصب: عضو مجلس إدارة  •
تاريخ امليالد: ١٩٦٩   •

بكالوريوس في علم الكمبيوتر / إدارة أعمال فرعي من جامعة Boston، عام ١٩٩٠.   •
.Harvard تلقى عدة دورات تدريبية منها دورة املدراء التنفيذيني في الشرق األوسط في جامعة  •

عمل ملدة سنة واحدة في أقسام متويل الشركات واالستثمارات في بنك Dresdner – نيويورك، عام ١٩٩٢.    •
تقلد عدة مناصب إدارية في بنك االستثمار العربي األردني، آخرها مساعد املدير العام / تخطيط   •

وتطوير األعمال.
رئيس نادي بريستول روفرز - إجنلترا.  •

عضو مجلس إدارة في شركة البحر املتوسط لالستثمارات السياحية م.ع.م.  •
عضو مجلس إدارة في بنك االستثمار العربي األردني/ قطر.  •

السيـد / محمد محمود محمد الـعـقـر لغاية ٢٠٢٢/٤/٧
املنصب: عضو مجلس إدارة سابق  •

تاريخ امليالد: ١٩٤٨   •
ماجستير متويل.   •

مستشار إقليمي لبنك ستاندرد تشارترد من عام ٢٠٠١ – ٢٠٠٣.     •
مدير عام إقليمي في الشرق األوسط لبنك ANZ من عام ١٩٩٨ – ٢٠٠١.     •

مدير تنفيذي إقليمي في الشرق األوسط لبنك ANZ من عام ١٩٩٣ – ١٩٩٨.     •
مالك ومدير شركة الشراع العقارية / قطر.   •

عضو في بنك قطر الدولي.  •
عضو مجلس إدارة في شركة البحر املتوسط لالستثمارات السياحية م.ع.م.  •



السيــد خلـيل محــمــود خليــل أبوالــرب لغاية ٢٠٢٢/٤/٧ 

املنصب: عضو مجلس إدارة سابق  •

تاريخ امليالد: ١٩٧٦   •

بكالوريوس إدارة أعمال وتسويق من جامعة هيرون – لندن، عام ١٩٩٥.    •

تقلد عدة مناصب في شركة خالد السويدي، آخرها نائب مدير عام.  •

  .The Real Estate Development, Conseil Et Gestion Immobiliere (CGI) – Lebanon عضو مجلس إدارة  •

عضو في شركة البحر املتوسط لالستثمارات السياحية م.ع.م.  •

رئيس مجلس إدارة في الشركة الوطنية لصناعة الكلورين.   •

الـسـيـــد / سـائــد جميـــل عارف البـديــري لغاية ٢٠٢٢/٤/٧

املنصب: عضو مجلس إدارة سابق  •

تاريخ امليالد: ١٩٥٤   •

بكالوريوس جيولوجيا من اجلامعة األمريكية في بيروت، عام ١٩٧٥.   •

ماجستير في إدارة األعمال من جامعة أريزونا - الواليات املتحدة األمريكية.  •

مدير احلسابات في سيتي بنك / الرياض من عام ١٩٧٨ – ١٩٨٠.    •

تقلد عدة مناصب في بنك الكويت الوطني من عام ١٩٨٠ – ١٩٩٠، آخرها مساعد مدير عام.  •

تقلد عدة مناصب رفيعة آخرها مساعد مدير عام في بنك االستثمار العربي األردني.  •

عضو سابق في مجلس إدارة شركة البحر املتوسط لالستثمارات السياحية م.ع.م.  •

السيد / خالد «محمد وليد» توفيق زكريا لغاية ٢٠٢٢/٤/٧ 

املنصب: عضو مجلس إدارة سابق  •

تاريخ امليالد: ١٩٦٦  •

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية تخصص محاسبة من اجلامعــة األردنيــة – األردن، عام ١٩٨٧.    •

مدير في دائرة اخلزينة في بنك االستثمار العربي األردني من عام ١٩٩٢ – ٢٠٠٣.    •

مساعد مدير عام في بنك املؤسسة العربية املصرفية من عام ٢٠٠٦ – ٢٠٠٨.   •

عضو مجلس إدارة في البنك اإلسالمي األردني من عام ٢٠١٠ – ٢٠١١.  •

عضو سابق في مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكلورين.   •

عضو مجلس إدارة في مجموعة اوفتك القابضة.  •



الدكـتـور / عـدنان عـلـي سـتـيـتـيـه لغاية ٢٠٢٢/٤/٧ 

املنصب: عضو مجلس إدارة سابق  •

تاريخ امليالد: ١٩٥٦   •

بكالوريوس في اإلقتصاد والتجارة من جامعة دمشق، عام ١٩٨٠.    •

بكالوريوس في القانون والعلوم السياسية من جامعة بيروت العربية، عام ٢٠٠٨.   •

ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ليبزيج-  أملانيا، عام ١٩٨٧.    •

دكتوراه في اإلقتصاد من جامعة ليبزيج – أملانيا، عام ١٩٩٠.   •

محكّم دولي معتمد لدى مركز قطر الدولي للتوظيف والتحكيم من عام ٢٠٠٨.   •

محاضر غير متفرغ في جامعة قطر سابقاً.  •

أستاذ مساعد زائر في جامعة قطر.  •

عضو سابق في مجلس إدارة بنك االستثمار الفلسطيني.   •

عضو جلنة جائزة املسؤولية اإلجتماعية.  •

عضو في شركة التجمعات لالستثمار السياحية (تاج مول).  •

عضو في شركة قطر لسحب االملنيوم.   •

عضو في شركة سيرين العقارية بيروت.  •


