
هاتف: 5600260  -  5600290  -  فاكس: 5607058 -  ص.ب 9192 عمان 11191 - األردن  

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

المملكة األردنية  الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة  مراقبة  الشركات

 Page1 of 2

9801031978
9801013560
9821011380

فادي احمد عبد الذيب
هيثم علي حسن ابوسيف

يزن وصفي احمد الرحابنه

م/مسؤولية
م/مسؤولية
م/مسؤولية

 أردني
 أردني
 أردني

334.000         
333.000         
333.000         

حصة الشريك د.أالجنسيةصفة الشريكاسم الشريكرقم وطني/جواز

:Ref Noالرقم: م ش/68024/26822/2
:Dateالتاريخ:28/12/2020 الموافق:

لمن يهمه األمر 

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الشهم لخدمة المعلومات)
مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (26822) بتاريخ 24/11/2011 برأس مال (1000) دينار أردني

[113563]
[621675]
[622024]
[810340]
[820031]
[831938]
[913105]
[999991]

اعداد قاعدة بيانات متكامله في مختلف المجاالت  االداريه  والعلميه واالقتصاديه  والتدريبيه
تملك االموال  المنقوله وغير المنقوله الالزمه  لقيام الشركه باعمالها

معالجة البيانات
استشارات تسويقيه
استشارات اداريه

ارشفه الكترونيه على شبكة االنترنت 
خدمات تكنولوجيا معلومات

اقتراض االموال  الالزمه  لها من البنوك

غايات الشركة كما يلي  :

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي  :

اضافة الغايات الواردة في محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المذكور اعاله  
وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة باالجتماع  غير العادي والمنعقد بتاريخ 19/10/2020 قد قررت ما يلي :

 فادي احمد عبد الذيب
 هيثم علي حسن ابو سيف

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة  باالجتماع   والمنعقد بتاريخ 19/10/2020 قد قررت انتخاب هيئة مديرين 

 فادي احمد عبد الذيب / رئيس هيئة مديرين
 هيثم علي حسن ابو سيف / نائب رئيس هيئة مديرين

 وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت  انتخاب الرئيس بتاريخ 19/10/2020 ونائب الرئيس بتاريخ 19/10/2020 :

 وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين  باالجتماع    المنعقد بتاريخ 19/10/2020 قد قررت ما يلي :

 مكونة من السادة  :

الرقم الوطني للمنشأه : (200122485)

 مركز الشركة : عمان - يحق لها فتح فروع داخل و خارج المملكة

تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركه وفقا لالتي: 
-1 االمور  االداريه  والقضائية وكافة االمور  االخرى  : الشركاء هيثم علي حسن ابو سيف وفادي احمد عبدالذيب ويزن وصفي احمد الرحابنه

منفردين و/أو مجتمعين ولكل واحد منهم الحق بتفويض الغير خطيا و/أو عدليا بكامل صالحياته  او بجزء منها.
-2 االمور  الماليه: في المبالغ التي تقل عن (15000) خمسة عشر الف دينار يفوض بالتوقيع عن الشركه الشركاء هيثم علي حسن ابو سيف
وفادي احمد عبدالذيب ويزن وصفي احمد الرحابنه منفردين و /أو مجتمعين,اما المبالغ التي تزيد قيمتها عن (15000) خمسة عشر الف دينار

يفوض بالتوقيع عن الشركه اي شريكين مجتمعين من الشركاء 
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وقد استكملت االجراءات  لدينا بتاريخ 27/12/2020 

وأن الشركة الزالت  قائمة حسب سجالتنا  حتى تاريخه

مراقب عام الشركات
د . وائل علي العرموطي

مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(21:23:02)

* لقد صدرت الوثيقة الكترونيا عن دائرة مراقبة الشركات وال  تحتاج الى توقيع او ختم. 
* يجب مطابقة محتوى الوثيقة الورقية مع الوثيقة االلكترونية. 

* 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 *

رقم الوصل االلكتروني  :20202812105504473

*يرجى العلم ان البيانات المالية غير مودعه لألعوام  2018 و 2019وبعض او جميع البيانات المالية السابقة


