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 النموذج المعتمد لدى مراقبة الشركات/  في االردن عاملة وكالة لشركة أجنبية

 وكـــالــــه

---------سنة  -----------------من شهر   ----------------   حررت هذه الوكاله في هذا اليوم

وه���ي ش���ركة قائم���ه   ---------------------------------------م���ن قب���ل ---------------------
--------------------ويقع مقرها   ----------------------------------ومؤسسة بموجب قوانين

 .المشار إليها فيما بعد بـ الشركة( ------------------------

----------------يشهدهذا الصك بأن الشركة المذكورة إسمها أعاله تسمى وتوكيل وتعين بموجبه

الحقيقي والقانوني للشركة ف�ي ألن يكون ممثلها   --------------------------------------------
المملكة األردنية الهاشمية وألن يقوم أو يجري نيابةً عنها وبإسمها بكل أو أي من األفعال واألمور 

:التالية - 

 
1- ) ۲۲(أن يقوم بتسجيل الشركة كشركة أجنبي�ة عامل�ه ف�ي األردن وفق�اً لق�انون الش�ركات رق�م  

 .آخر متعلق بذلكأو أي تعديالت عليه أو أي تشريع  ۱۹۹۷لسنة 

 
2- ألن يكون ممثل الشركة المفوض بصورة قانوني�ة ف�ي األردن لجمي�ع غاي�ات ومقاص�د ق�انون  

 .أو أي تعديالت عليه أو أي تشريع آخر متعلق بذلك ۱۹۹۷لسنة ) ۲۲(الشركات رقم 

 
3- أن يمث��ل الش��ركة ف��ي جمي��ع األم��ور أم��ام جمي��ع ال��وزارات والس��لطات وال��دوائر الحكومي��ة  
 .ت والمؤسسات واألشخاص والشركات في األردنوالهيئا

 
4-   أن يسير ويدير شؤون مكتب الشركة في األردن ويُصرف أعماله 

 
5-  .أن يقل التبليغات ويستلم التحارير واإلشعارات نيابةً عن الشركة 
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6- أن يوق��ع وينش��يء ويح��رر ويق��دم ويس��لم ويج��ري جمي��ع الطلب��ات والص��كوك والمس��تندات    

يح واألعمال واألفع�ال واألش�ياء الت�ي ي�رى الممث�ل الم�ذكور أنه�ا ض�رورية أو والنماذج والتصار
مناسبة إلدارة أعمال الشركة وجميع األعمال المنبثقة عن ذلك أو المتعلق�ة ب�ذلك ولتس�يير أموره�ا 

 .كشركة أجنبية عاملة في األردن بموجب القانون األردني

 
7- األردني��ة الهاش��مية ف��ي جمي��ع درجاته��ا  أن يمث��ل الش��ركة أم��ام جمي��ع المح��اكم ف��ي المملك��ة 

واختصاصاتها وأمام المحكمين ولدٮالسلطات والمؤسسات التنفيذية أو اإلدارية والدوائر الحكومية 
بم��ا في��ذ ذل��ك كت��اب الع��دل ودائ��رة ض��ريبة ال��دخل ودائ��رة الجم��ارك ف��ي جمي��ع مس��ائل اإلدع��اءات 

ا الض��ريبة والرس��وم والغرام��ات وقض��ايا المح��اكم وال��دعاوي والمطالب��ات والمنازع��ات وقض��اي
الجمركية واإلستئنافات وإدعاءات أو إعتراضات الش�خص الثال�ث والتق�ديرات وقض�ايا المحاس�بة 
المقامة من قبل اشلركة أو ضدها أو التي تكون فريقاً فيها بأي ش�كل ك�ان أو له�ا أي�ة مص�لحة فيه�ا 

 .اءات القانونية الضروريةمع الصالحية ألن تباشر وتدافع وتقاضي جميع ا ألعمال واإلجر

 
8- ألن يمث�ل الش�ركة أم�ام البن�وك وف�تح الحس�ابات وإغالقه�ا وإي�داع أو س�حب المب�الغ م�ن ه�ذه  

الحسابات، عموماً ألن يكون مفوض�اً ع�ن الش�ركة بكاف�ة األم�ور المالي�ة والقانوني�ة المترتب�ة عل�ى 
 .ذلك

 
 9-  .)۱،۲(لبندين ألن يفوض الغير خطياً ببعض ما فوض به أعاله باستثناء ا 

وأن الشركة تجيز وتثبت بموجب هذه الوكالة وتوافق علٮأن تجيز وتثّبت كل م�ا يق�وم ب�ه بض�ورة 
 .قانونية الممثل المذكور أو أي بديل أو بدالء كما هو مذكور أعاله

 : وإشهاداً على ذلك فإن الشركة قد حررت هذه الوكالة في هذا اليوم من من قبل
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