( شطب تسجيل شركة أجنبية عاملة وغير عاملة)
الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة
مكان /أماكن تقديم الخدمة

الشركات األجنبية غير العاملة والعاملة
مبنى و ازرة الصناعة والتجارة /دائرة مراقبة الشركات/وحدة
التصفية
 .1حض و ووور الش و ووخ

المفوض بالش و ووطب للتوقيم اماو المو

المفوض او ان يتم التوقيم اماو كاتب العدل األردني.
شروط الحصول على الخدمة (إن
وجدت)

 .2كتاب من الجهة المتعاقد معها يفيد بانتهاء اعمال الشو و و و و و ووركة
في المملكة (للشركات العاملة)
 .3ايداع جميم ميزانياتها وحساب االرباح والخسائر عن اعمالها
في االردن مصدقة من مدقق حسابات قانوني أردني مم النشر
في صحيفتين يوميتين محليتين(للشركات العاملة).
 .1قرار الشو و ووركة األو بوغشط أو شو و ووطب تسو و ووجيل الشو و ووركة في
األردن مصدط ومترجم حسب االصول.
 .2بيان اسو و و و و ووم الشو و و و و ووخ

المفوض بال ياو بوجراءات ا غشط

مصدط ومترجم حسب األصول.

 .3براءة ذمة من المؤسو وس ووة العامة للض وومان االجتماعي ودائرة
الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول
عليها

ضو و و و و و ورنبو ووة الو وود و وول وامو ووانو ووة عمو ووان الكبر  ,إدارة تر ي
المركبات والسواقين.
 .4كتاب من الجهة المتعاقد معها يفيد بانتهاء اعمال الشو و و و و و ووركة
في المملكة (للشركات العاملة)

 .5كتواب من دائرة الجموارا األردنيوة يفيود تسو و و و و و ووديود قيود جميم
ا عفاءات الجمركية التي سووبق وأن حصوولي عليها الشووركة
(الشركات غير العاملة)

مروس باس و و ووم الش و و ووركة وعنوانها موقم من قبل
 .6كتاب تغطية ّ
الشخ المفوض يفيد بانتهاء أعمال الشركة وطلب شطب
تسجيلها لدينا
 .1حجز موعد عبر البرند ا لكتروني  liq@ccd.gov.joاو
إجراءات /طوات تقديم الخدمة

التقووديم من شل البوابووة ا لكترونيووة /وودمووات الشو و و و و و ووركووات
القائمة/التصفية والشطب
 .2الحضو و ووور حسو و ووب الموعد والتأكد من هونة المتقدو وصو و ووفت
وعلي إرفاط الوثائق المطلوبة

 .3تدقيق الوثائق

 .4اعتمادها
 .5يتم إص وودار ش ووهادة لمن يهم األمر لغايات المخاطبات مم
الجهات المعنية.
 .6يتم استشو براءات الذمة من الجهات الرسمية.
 .7يتم إرسال المل

لغايات أرشفة الوثائق /براءات الذمم.

 .8يتم توجي مذكرة لوزنر الصو و و و ووناعة والتجارة والتمونن لغايات
الموافقة على شطب الشركة
 .9بعد موافقة الوزنر يتم تزوند متلقي الخدمة بص و و و و و وويغة إعشن
الشطب (للشركات األجنبية العاملة)

 .10يتم ا عشن في صحيفتين يوميتين (األجنبية العاملة)
 .11يتم استشو ا عشن وإرسال لألرشفة( .األجنبية العاملة)
 .12يصدر المو

امر قبض ونسلم للمراجم

 .13يسولم المراجم امر ال بض للصوندوط وندفم الرسووو القانونية
ونستلم الوصل

 .14يسلم المراجم الوصل للشباا المعني
 .15إصدار شهادة وتسليمها للمراجم
المؤسسات الشرنكة في تقديم الخدمة
وأدوارها (إن وجدت)
القوانين والتشرنعات ذات العشقة

ال يوجد
قانون الشركات رقم  22لسنة  1997وتعديشت
نظاو الشركات وتعديشت رقم  77لسنة 2008
إيداع براءات الذمم

30

دينار
أجور نشر
رسوو الخدمة

15

دينار
شهادة لمن يهم األمر

10

دينار
المجموع
دينار
وقي انجاز الخدمة

 45دقيقة
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