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Jordanian Shareholder 

 

Shareholder 
Num. 

Shareholder Name 

 ابراهيم جورج صنوبر 20

 عبدالكريم محمد حامد 22

 داود حسن الرمىح 168

 وفيق يوسف ابراهيم 177

 فايزه محمد حمد ابوعريضة 185

 محمد حمد عبدالرحمن ابوعريضة 188

 فوزيه داود الرمىح 189

 حيدر احمد عكيلة 199

 ربىح عبدالقادر تاية 220

 فتحيه مدحت ابوهنطش 242

 ماهر مصطفى طاهر 245

 روضه رشدى السمان 260

 سليمان بن محمد غالب الصالح 281

 مازن يحيى حسن عوده 306

يف محمد مصطفى صالح 342  شر

 سعاد عبدالرحمن مصلح العمرى 344

 مروه سالمه زكريا الحشاش 349

ائيل 353  كابى داود الخورى جبى

 محمد عىل سيف الدين عبدالرحمن النابلىس 367

382  
ى

ف  جمال ابراهيم حسن شر

 سعاد عاصم ابراهيم الجالد 422

 زبيده مالك الشنار 452

ى برهم صالح 469  صالح مبر

ى عبدالهادى 471  عبدالهادى محمد حسيى

 شهبى يوسف خرطبيل 505

 محمد طالل محمد الشوىل 539

 MAHMOUD ALI SALEHيوسف محمود عىل صالح  598

 عصام مصطفى عبدالقادر ابونجم 620

 باجس ابراهيم محمد حماد 631
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ى الميتم االردبى  641 ة ام الحسيى  مبى

 ابراهيم بشاره منصور 646

 الهام عزت عىل المرصى 671

 ابراهيم محمد رجب عطاهللا 687

 نائل عدنان صالح برقاوى 698

 نرص صابر محمد بسيوبى  728

 احمد سليمان محمد الحاج حمدان 731

 ابراهيم محمود عبدالرحمن ابوريحان 760

 محمود ابراهيم محمود عبدالرحمن 767

ى محمد صالح الخالدى 808  صبى

 فائزه شهبى يوسف خرطبيل 835

 عبدالحليم محمد عبدالرحيم 875

 زياد ابراهيم خليل 883

 صلوح فوءاد طه 884

 فوءاد رضا يوسف طه 887

 مهنا نقوال انويران 957

 خالد عبدالحميد اسعد 975

 تيسبى احمد محمد حسن 993

 غسان سعد ساير حداد 1005

 يوسف فرحان عرنىك 1016

 سعيد محمود صالح القاضى  1019

 فائقه زوجه مثقال صالح 1027

 ذيب عبدالكريم الشايب 1043

 عائده عبدالفتاح العمد 1053

 ابوزينهكمال وامتثال  1055

 لمعه يحيى الموصىل 1060

 عبدالرحمن محمد حمدان 1063

 غاده محمد عىل عكرماوى 1071

 صالح محمود صالح حسان 1077

 هدى محمد احمد عقل 1079

 عائشه ابراهيم محمود عبدهللا 1104

 واثق حسن محمود الجوده 1146

 رقيه انيس خالد الجراح 1156
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 امنه قاسم عبد خالد 1193

ى عبدالجبار حالوه 1194  زاهره حسيى

 ابراهيم بشبى عبدالكامل 1204

 رقيه ابراهيم حسن عاشور 1218

 شادى احمد يوسف مصطفى عزىم نزال 1233

ال 1235 ى  جهان احمد يوسف مصطفىبى

 زاريما عصام كتاو 1266

 فايزه محمود كتاو 1269

 نايفه موىس النمرى 1271

 نارص محمود محمد عيىس 1284

 فوءاد معاذ فواد مرىع 1312

 محمد عبدالجليل محمود ابواسليم 1342

 سمبى شاكر حسن محمد البو 1365

ى محمد ابوشلهوب 1415  عدىل حسيى

 ليىل سليم بروق 1489

 هارون عىل موىس زياده 1495

 فاطمه محمد حموده 1568

 فوزيه حنا العدوابى  1606

 شغف ابراهيم انيس هزيمه 1641

 هيثم ابراهيم انيس هزيمه 1642

 محمود خليل احمد ابواصبع 1658

 نىل حكمت عىل رضا ساىم المعروف رضا محمد ساىم 1666

 احمد محمد عبدالحليم 1675

 بالل عبداللطيف عبدالفتاح سلمان احمد 1691

 بطرس زكريا ابومنه 1735

 ابراهيم سيف الدين عبدالرحمن العمد 1749

ى  1758  نبيله راءفت الشيخ ياسيى

ى عىل احمد خريشه 1777  فدوى حسيى

 رغده يوسف سلمان حمود 1785

 وليد محمد عدنان محمد ابوزنط 1802

 هاشم ممدوح محمد سعدون 1823

 محمد بشبى محمد قدوره 1836

 رهام محمد صالح الكسوابى  1838
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ى ارمله توفيق عبده حبش 1852  فلنتيى

ى  1853  احمد داود ياسيى

 مريم سارى زوجه شوكت ناجى منصور 1860

 ابراهيم سليمان نمر قاقيش 1938

 نضال خرصى شكرى 1946

 جميله ضامن ذيب ايوب 1981

 ميليا ايوب سعيد بطارسة 1988

 يوسف جودت يوسف محمود 1998

 ميرس طارق محمد العسىل 1999

 رزقة محمد عىل الفار 2019

 رسميه ابراهيم درويش 2020

 صفيه مشحن ابوكرىك 2026

 منتىه اسحق جمعة 2042

 فيليب الخورى جورج دحابره 2086

ى زهبى محمود الكرىم 2089  معبر

 بسمه موىس وصفى سليم بواليه والدها 2092

 جان ينال قردن 2128

ى موىس فرحان 2189  حربى حسيى

 مفيده عبدالمجيد محمد تميم النتشة 2205

 زايد احمد عىل 2230

 غاده جورج الخورى يوسف سويدان 2236

 نجاح مفلح انيس جرار 2241

ى عبيدات 2260  راىم احمد عىل حسيى

 نعمه عيىس سمحان الشيخ 2288

 اسماعيل سليمان احمد ابوحمده 2294

 سهام سالمه هليل المجاىل 2307

 هاجر عبدالوهاب محمود شقديح 2310

 عائده حمدى عىل ابوحبله 2365

 حمدى عىل ابوحبله 2366

 نوال حسن محمود عاشور 2416

 جازيه سالم سليم المحتسب 2422

 صالح محمود مصطفى الكسوابى  2439

 فائقه احمد محمود المغربى  2446
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 ليىل محمد فياض عاشور 2472

 حسيب عبدالحفيظ بالن 2592

 فراس حاتم بيوض 2607

 عىل محمد مصطفى ابوالعدل 2643

ى حمارنه 2667  باسمه يوسف مبر

ى سالم حمارنة 2669  مبر

 تحفه باسم فانوس 2679

 المرحوم عبدهللا سالم خلف الشمرى 2690

 مليحه خالد حجازى 2698

 فاطمه عبدالكريم المنبى  2733

 شذى احمد يوسف مصطفى نزال 2768

 فاطمه اسماعيل صالح الطنبور 2774

 دالل يوسف زيادة 2805

 سمبى عىل مصطفى  2806

 ابوكويك 2810
ر

 محمد عمران دسوف

 رياض توفيق ابوالوفا 2814

 فاديه حسن عبدالحليم الشاهد 2847

 احمد عىل محمد غزاوى 2885

 سعيد محمد اسماعيل الجندى 2894

 شعيب عبدالعزيز محمد ابوسعيفان 2900

قاوى 2903  احمد عبدالبديع احمد الرسر

 محمد اسماعيلاحسان حسيى الحاج  2923

 هابى مصطفى عياش مصطفى  3005

ا محمد صالح شقمان 3016 ى  لبى

 لونا محمد صالح شقمان 3017

 دينا محمد محمود الخطيب 3022

 ايهاب احمد عىل بيضون 3025

 موىس ابراهيم اشتيوى 3040

 محمد ابراهيم حسن بدير 3056

ى  3066  شكران نايف ياسيى

 جادهللاسالفه سليم محمد  3070

 نجاة حسيى اسعد عبدالرحمن العطعوط 3073

 شاكر فائق النابلىس 3082
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 اديب فائق يعقوب ابوغزالة 3126

 هاشم ادريس الحاج محمد سليمان عاشور 3135

 نزار عقل سارى زينة 3136

 عائشه عمر داود القبابى  3153

ى عبدهللا عبداللطيف غطاشة 3227  اميى

 ابوعيىسمحىالدين حسن  3340

 ابراهيم محمد ابراهيم خليل 3350

 شفاء صالح الجنييى  3351

ى غطاشة 3385  شاكر سعيد محمد حسيى

 رضا فضل عبدالرحمن 3393

 ظافر محمد ظافر الداوود 3394

 عارف احمد ذوالكفل بدر 3406

 خلود احمد ذوالكفل بدر 3407

 دام العز جميل طاهر خليل 3414

 خليل جميل طاهر منصور  3416

 نهيده مرتضى يعيش 3458

 رقيه سعيد احمد بغدادى 3538

 رفقه محمود محمد حسن عبدالقادر 3546

 عليا ناهض حامد سعدالدين 3551

 فايزه فوءاد راغب الوحيدى زوجة عبدالحميدالوحيدى 3572

 رشا عامر طبلت 3660

 محمد نبيل محمد ادهم 3674

 خالد عبدهللا حسيى داود 3716

ى محمد محمود عبدالسالم 3758  حسيى

 نرص محمد حسن حالوه 3851

 مفلح مطلق الذارع العدوان 3993

 سمبى راغب مرشد محمد 3994

 مديحه راغب عبدالحليم الخراز 4048

 محمد عدىل سعيد تاج الدين العلىم 4079

 غاده عبدالرحمن يوسف شعث 4540

 ريم جمال جميل البسطاىم 4569

 روال رشيد يوسف السمان 4702

 عال جعفر الشاىم 4711
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 رشيد موىس رشيد الجيوىس 4842

 سعد عادل محمد سعيد حالوه 4881

 نوال عبدالجبار مصطفى حامد 5151

 وهيب عبدالجبار مصطفى حامد 5153

 بهيه امنه داود يوسف 5154

 فارع حسن عبد الرءووف فارع 5275

ى محمود دغش 5492  محمود حسيى

 فاطمه الحاج عبدهللا الجوده 6265

 محمود احمد الجوده 6266

ارى 6342 ى  عدنان عبدالفتاح محمود عبدالفتاح البى

 روءوف حسن عبدالروءوف الحشاش 6428

 ندين محمود جارهللا 6573

 فاطمه احمد زهران 6689

 وجيه و كوثر مالك الحشاش 6703

 مالك وجيه الحشاش 6736

 ابراهيم كنعانابراهيم سليم  6754

 زىك سليم سالم العكشه 6920

 اسامه زىك سليم العكشه 6923

 رنا زىك سليم العكشه 6925

 سالم محمد سالم عبيدات 6944

 رابعه احمد نجم حمود 7003

 فوزى رشيد قاسم حيمور 7021

 مهند فوزى رشيد حيمور 7023

 راىم محمد سيف الدين مسعد 7071

 محمد عوض ابو رجب صدقيه عبد الهادى 7088

 سامر محمد ظافر الداوود 7123

 رعد احمد عبدهللا الموميى  7502

اح وجميل واحمد وعببى ومحمد 7759  ورثة رشيد جميل رشيدحمدانرسر

 امبى حسن عبد الروءوف الحشاش 7772

 ايهاب حسن عبدالروءوف الحشاش 7773

 مديحه عبدالرحمن محمد ابوحسان 7798

 حوريه محمود عوض سماره 8371

 احمد مصطفى احمد خليل الزحراوى 8571
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 ماجده عبدالوهاب عبدالمعىط زاهده 8613

 اسامه عبدالجواد عبداللطيف العزه 8647

 مفيد عبدالجواد عبداللطيف العزه 8649

 اسمت عارف خليل ابوحوي    ج 8690

ي عدنان فؤاد بكبى  9680
 هابى

 
 

  


