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     100,000.000 أردنيم/مسؤوليةلبنى راجي انطون خير9792033508
حصة الشريك د.أالجنسيةصفة الشريكاسم الشريكرقم وطني/جواز

:Ref Noالرقم: م ش/13337/48767/2
:Dateالتاريخ:13/02/2022 الموافق:

لمن يهمه األمر 

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (العامه للخدمات اللوجستيه)
مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (48767) بتاريخ 28/08/2017 برأس مال (100000) دينار

أردني

[112421]
[311698]
[361077]
[610022]
[621109]
[711004]
[712013]
[712113]
[713012]
[719036]
[939114]
[999325]
[999991]

الخدمات اللوجستية
وكيل شحن جوي للمواد غير الخطره

تملك العقارات لغايات الشركة
استيراد وتصدير

تمثيل الشركات والوكاالت  االجنبية  المختصة بهذا الشأن
وسطاء الشحن البري

وكيل بحري
خدمات وسطاء الشحن البحري

وسطاء الشحن الجوي
الشحن البحري

رهن العقارات لتنفيذ غايات الشركة
كفالة الغير بما يحقق مصلحة الشركة

اقتراض االموال  الالزمه  لها من البنوك

غايات الشركة كما يلي  :

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي  :

 وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة  باالجتماع   غير العادي المنعقد بتاريخ 06/02/2022 قد قررت ما يلي :
 لبنى راجي انطون خير مدير عام الشركة

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة باجتماعها  المنعقد بتاريخ 12/01/2022 قررت انتخاب السيد  :

وأن الشركة الزالت  قائمة حسب سجالتنا  حتى تاريخه

الرقم الوطني للمنشأه : (200163273)

رقم الوصل االلكتروني  :20221302121454595

 مركز الشركة : عمان ويحق لها قتح فروع داخل وخارج المملكة

تعديل صالحيات  المفوضين بالتوقيع عن الشركة لتصبح
-1 تفويض المدير العام لبنى راجي انطون خير  بالتوقيع عن الشركة  منفردة في كافة األمور  المالية واالدارية  والقضائية والقانونية واألمور 

األخرى  ولها الحق بتفويض الغير بما فوضت به او ببعضه .
-2  تفويض السيدة ندين راجي انطون خير  بالتوقيع عن الشركة  منفردة في كافة األمور  المالية والبنكية وبما ال  يتجاوز مبلغ 8000 دينار 

مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(12:16:21)



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

 Page2 of 2

:Ref Noالرقم: م ش/13337/48767/2
:Dateالتاريخ:13/02/2022 الموافق:

مراقب عام الشركات
د . وائل علي العرموطي

* 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 *


