
The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply 

Central Registration Directorate 

Trade Registry Certificate 
I, controller of Trade Registry, do hereby certify that Mr. Hashim 

Abdallah Ahmad Al Shamaileh declared his desire to take up 

trade as a profession for which he was registered in the 

Commercial Register for Individuals, in compliance with 

provisions of trade law no. 12 Year of 1966 and all relevant 

regulations, he was given registration no. 206 on date 18.10.1993 

- as below details; 

Commercial Name: 

JORDAN FROGMAN ESTABLISHMENT 

Establishment National Identification no. 100016101 

Commercial Type:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital:  JD 10000 – Ten Thousands Dinar  

Location: 

Country: Jordan, Governorate: Aqaba, City: Aqaba, 1
st
 

Trade Area, Gold Market, Land Line Phone: 2019083 

Authorized Signature:  

Owner in Administration, Financial, Judicial/Legal Matters 

Or/Mr. Mohammed H. A. Shamaileh in Administration, 

Financial and Judicial matters  

Branches:- Hotel Area – Iman Bldg 

Changes: Goals Change 

Date Of Changes: 26.12.2019 

This Certificate Issued on: 30.51.2021 

Trade Registry Controller 

 

 

 

 المملكة األردنية الهاشمية

 وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 مديرية السجل المركزي

 تجاري سجلشهادة 

ادلى بتصريح  الشمايلةأحمد هاشم عبدهللا السيد ة بأن التجارمراقب سجل اشهد انا 

  652الحتراف التجارة وبناءاً عليه سجل في السجل التجاري لالفراد تحت الرقم 

واالنظمة  2611لسنة ( 21)بمقتضى أحكام قانون التجارة رقم   31/35/3991 بتاريخ

 :الصادرة بمقتضاه، وفقاً للبيانات التالية

 مؤسسة الضفدع البشري األردني  :االسم التجاري 

 (  100016101)  :الرقم الوطني للمنشأة

 : نوع التجارة

 ف دينار فقطالاعشرة ( 35555) :راس المال 

التجارية  -:العقبة المنطقة  -:فظة ااألردن ، المح -:البلد  :موقع المحل التجاري 

 6539511 -:أرضيهاتف سوق الذهب،  -:الشارع  االولى،

  -:المفوضون بالتوقيع 

  صاحب المؤسسة في األمور اإلدارية والمالية والقضائية والقانونية -

 دمحم هاشم عبدهللا الشمايلة في االمور اإلدارية والمالية والقضائية/او السيد -

 

 5 -:هاتف -:االيمان في المحتفظةارة عم –فرع في المنطقة الفندقية  -:الفروع

 تغيير الغايات: التغييرات

 62/36/6539 -:يراتتاريخ التغي

  30/51/6563 صدرت هذه الشهادة بتاريخ

 

 سجل التجارة مراقب

315351 Marine Sports, Diving Training-Learning 

133003 Marine Sports Training – Air Breathing 

036611 Underwater Pipe Installation - Trenching 

539330 Marine Maintenance 

539301 Diving Services 

113506 Land Ownership for Establishment Goals 

909639 Underwater Inspection - Surveys 

ة والغوص والتدريبممارسة الرياضات البحري  315351 

 133003 التدريب على الرياضات البحرية وتعبئة اسطوانات االوكسجين للغوص

 036611 تركيب انابيب تحت الماء

 539330 صيانة بحرية عامة

 539301 خدمات الغوص البحري

ؤسسةغايات المتنفيذتملك االراضي ل  113506 

 909639 تصوير بواخر تحت الماء


