اململكة األردنية اهلامشية
دائرة مراقبة الشركات

اململكة األردنية اهلامشية

The Hashemite Kingdom of Jordan

The Hashemite Kingdom of Jordan

دائرة مراقبة الشركات

Companies Control Department

Companies Control Department
النموذج المعتمد لطلب تعدٌل شركات (تضامن  /توصٌة بسٌطة)

يعتبر بيان التغييرات/المعدل جزء ال يتجزء من طلب التعديل وبيان التغييرات  /ومكمالً لو ويق أر معو

(طلب تعدٌل)
عطوفة مرالب عام الشركــــات

المعلومات الجدٌدة عن الشرٌن أو الشركاء وحصصهم
الرلم

االسم بالعربٌة
Name in Arabic

صفة الشرٌن
متضامن

موصً

الجنسٌة
Nationality

العمر
Age

الحصص
(بالدٌنار)
نمدٌة Paid

العنوان
Address

االسم باالنجلٌزٌة Name in
English

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11

نتقدم بهذا الطلب لغايات طلب تعديل الشركة وفقا ً للبيانات الواردة على العقد والبيان المرفق استناداً ألحكام قانون الشركات النافذ راجين تعديل الشركة حسب التفاصيل والشروط التالية-:

فً هذا الٌوم (
رلم الطلب:

) الموافك (

(بٌان تغٌٌرات الشركة )
) اتفك الشركاء على هذا العمد /بٌان التغٌٌرات على تعدٌل الشركة فٌما بٌنهم وفما ً لألحكام والشروط الوارد فٌه وفً البٌان /النظام االساسً للشركة.
Application No:

تارٌخ الطلب:

Date:

ٌرجى التكرم بالموافمة على اجراء التغٌٌرات والتعدٌالت التالٌة على عمد الشركة وبٌانها/
المواد المتعلمة بالتعدٌل الوارد فً لانون الشركات وتسجٌلها لدٌكم حسب التفاصٌل والشروط التالٌة:

معلومات تسجٌل الشركة

(توالٌع الشركاء على طلب التعدٌل وبٌان التغٌٌرات)
ٌعتبر هذا البٌان جزء ال ٌتجزء من طلب التعدٌل /بٌان الشركة (المعدل) ومكمال له وٌمرأ معه
الرلم

االســـــــــــــــــــــــــم
Name

إثبات الشخصٌة ID
النوع Type

Company Registration Information

اسم الشركة:
نوع الشركة:

Company Type:

صفة الشركـــة:

رلم التسجٌل :

Registration No:

تارٌخ التسجٌل:

التولٌع Signature

Company Name:
Classification:
Registration Date:

بيان تغيييرات الشركــــــــــــــــــــة

الرلم Number

ٌعتبر بٌان التغٌٌرات جزء ال ٌتجزأ من طلب التعدٌل وبٌان التغٌٌرات ومكمالً له وٌمرأ معه

المعلومات بعد التعدٌل لتصبح
Amendment

Information After

اسم الشركة/عنوانها
نوع الشركة
مدة الشركة
المركز الرئٌسً للشركة وعنوانه
توزٌع األرباح والخسائر
الوضع الذي ستؤول الٌه الشركة فً حالة وفاة اي شرٌن فٌها او افالسه او الحجر علٌه او وفاة الشركاء جمٌعا:
التعدٌل على رأس المال
General Controller of Companies or
any person delegated by him
مرالب عام الشركات أو من ٌفوضه

Auditor
المدلك

تعتبر التوالٌع الواردة على هذه الوثٌمة هً توالٌع معتمدة لغاٌات متطلبات لانون الشركات النافذ (الطلب وبٌان التغٌٌرات والتعهدات واإللرارات الواردة)
وجمٌع عناصر هذا النموذج هً وثٌمه واحدة The contained signatures in this document shall be considered authenticated
signatures for the purposes of the company's law force requirements (the application, the Article and Memorandum of
Association, the contained pledges and all elements of this form shall be considered one document.
ت م التولٌع على جمٌع عناصر هذا النموذج أمامً وبمعرفتً واصادق على صحة التولٌع
All elements of this form are signed before me and with my knowledge and authentication

رأس المال الجدٌد

النمدي:
Cash:

التعدٌل على الغاٌات
Objective
الغاٌات المطلوب اضافتها

اسم المحامً

Capital Information

الغاٌات المطلوب شطبها
to be Deleted

New Objectives to be Added:

Advocate Name

تولٌعهSignature ......
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رلمه النمابًAssociation No ..............
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.2
.3
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Objectives

اململكة األردنية اهلامشية
اململكة األردنية اهلامشية
دائرة مرالبة الشركات

The Hashemite Kingdom of Jordan

The Hashemite Kingdom of Jordan

دائرة مراقبة الشركات

Companies Control Department

Companies Control Department

يعتبر بيان التغييرات/المعدل جزء ال يتجزء من طلب التعديل وعقد الشركة/ومكمالً لو ويق أر معو
التعدٌل على المفوضٌن بالتولٌع لٌصبح كما ٌلً:

Change in Authority Clause to Become

 أحكام خاصة ): (Special Provisions
.............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
............................................................................................


إقرار ) (Acknowledgement

نقر بأن المستفيد الحقيقي من تسجيل الشركة والمالك الحقيقي ىو) :ونتعيد بإبالغ دائرة مراقبة الشركات في حال تغيره(:
We acknowledge that the real beneficiary from the registration of the company and the real owner is as
follows: (We will notify the Department in case of alteration):
...................................................................................
....................................................................................
يعتبر بيان التغييرات/المعدل جزء ال يتجزء من طلب التعديل وعقد الشركة/ومكمالً لو ويق أر معو

....................................................................................
....................................................................................

انضمام شرٌن أو شركاء
Adding Partners
الرلم

االسم بالعربٌة Name
in Arabic

صفة الشرٌن
متضامن موصً

العمر Age

الجنسٌة
Nationality

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12

الحصص
نمدٌة Paid

العنوان
Address

االسم باالنجلٌزٌة Name in English

 التعهد (:(pledge
ٌتعهد الشركاء بتحمٌك واستٌفاء كافة االشتراطات والموافمات والتراخٌص المطلوبة من الجهات ذات العاللة لبل التروٌج أو ممارسة الغاٌة أو مزاولة
العمل للغاٌات المشار إلٌها فً هذا النموذج أو تعدٌلها أو اضافتها والتً تلتزم أو تتطلب ذلن.
The partners undertake to meet all governmental requirements, approvals and licenses needed prior to promoting or
exercising any of the objectives or practicing any business for the abovementioned objectives and in case of
amending or adding..

انسحاب شرٌن أو شركاء
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

 املفوض ابلتوقيع على املعامالت االلكرتونية )(Authorized Signatory on all Electronic Transactions
تلتزم وتتعهد الشركة بتحدٌد المفوض بالتولٌع على المعامالت االلكترونٌة الممدمة من دائرة مرالبة الشركات وفك الخدمات التً تسمح بها الدائرة
ووفما ً النموذج المعتمد من لبل الدائرة.
The company shall be committed to identify the authorized signatory on the electronic transactions provided by the
Companies Control Department according to the form approved by the department.
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