
المملكة األردنية  الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة  مراقبة  الشركات

* لقد صدرت هذه الوثيقة الكترونيا عن دائرة مراقبة الشركات وال  تحتاج الى توقيع او ختم. 
* يجب مطابقة محتوى الوثيقة الورقية مع الوثيقة االلكترونية  بعد مسح رمز االستجابة  السريع الموجود في أسفل الشهادة.

* في حال عدم ظهور المحتوى االلكتروني  او عدم مطابقته فان ذلك يتطلب استخراج وثيقة محدثة . 
.(info@ccd.gov.jo) ألي  استفسار يمكن االتصال  مع دائرة مراقبة الشركات *
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تسويق االنتاج 
دار نشر وتوزيع

عمان ويحق لها قتح فروع داخل وخارج المملكة

500 فقط خمسمائة  دينارا أردنيا

غير محدودة

احمد حسن صالح اسماعيل و حسن صالح عبد الله اسماعيل مجتمعين او منفردين بكافة االمور  الماليه واالداريه  والقضائيه واالخرى 

شهادة تسجيل شركة توصية بسيطة صادرة عن مراقب الشركات
باالستناد  لقانون الشركات رقم 22 لسنة(1997)و تعديالته 

أشهد بأن شركة امجد حسن صالح اسماعيل وشركاه مسجلة تحت الرقم (20839) بتاريخ 24/01/2021
وأن البيانات في سجل الشركة بتاريخ اصدار هذه الشهادة كما يلي :-

حصة الشريك بالدينارالجنسيةصفة الشريكاسم الشريكرقم وطني/جواز

غايات الشركة :

مركز الشركة الرئيسي :

رأسمال الشركة :

مدة الشركة :

يتولى شؤون اإلدارة  والتوقيع :

تاريخ التغييرات :

مالحظة:  كانت شركة تضامن تحت الرقم 39232

2021/01/27(22:44:12)صدرت الشهادة بتاريخ :

د . وائل علي العرموطي
مراقب عام الشركات

الرقم الوطني للمنشأه : (200018684)

احمد حسن صالح اسماعيل
حسن امجد حسن اسماعيل

حسن صالح عبد الله اسماعيل
رؤى سمير مصطفى الخواجه

ريم امجد حسن اسماعيل
نوال عبد الله سليمان قطاش

نور امجد حسن اسماعيل
ياسين امجد حسن اسماعيل
يوسف امجد حسن اسماعيل
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  ( مالحظة:  أعطيت هذه الشهادة شريطة الحصول على الموافقات والتراخيص الالزمة  لمباشرة الغايات أعاله  )


