تصفية الشركات المساهمة العامة  /المساهمة الخاصة
ذات المسؤولية المحدودة
الفئة /الفئات المستفيدة من
الخدمة
مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
(إن وجدت)

الشركة المساهمة العامة/الخاصة بكافة أشكالها
عمان /دائرة مراقبة الشركات /مبنى و ازرة الصناعة والتجارة /وحدة
التصفية
* البيانات المالية للشركة مودعة مسبقا حسب األصول.
 .1حضور المفوض عن الشركة شخصياً أو من يفوضة خطياً .
 .2محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي
 .1صد دددور رار عن اجتماع هيئة عامة غير عادي لتصد ددفية الشد ددركة
تصد ددفية إختيارعة مر ذكر اد ددبب التصد ددفية وتعيين مصد ددف وتحديد
عوانه بالتفصيل ور م هاتفه وتحديد اتعاب التصفية.

الوثائق المطلوبة وأماكن
الحصول عليها

 .2كشف حضور االجتماع
 .3دعوة موجهة لالجتماع  +جدول األعمال
 .4كتاب من المصف بأنه ليس من الدائنين او المدينين للشركة
وموافقته على تعيينه كمصف .
 .5عدم محكومية للمصف (بإاتثناء المحامين المزولين).

للحصول على الشروط الواجبة ان تتوفر ف المصف يرجى اإلطالع

على المادة  15من نظام التصفية ر م  6لعام 2021
 .1حجز موعد من خالل liq@ccd.gov.jo
 .2حضور متلق الخدمة والتأكد من هوعته وصفته
 .3تد يق المعاملة والوثائق المرفقة
 .4تسليم المراجر للوثائق المطلوبة للموظف المعن .

 .5تسد د د د د د ددلم المراجر إعالن الم ددادة (/254ب) (\264ب) لإلعالن ف
إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

صحيفتين.
 .6تزوعدنا بالصحف
 .7إصدار شهادة تصفية.
 .8إعالن المادة  264للمرة الثانية بعد  14يوماً من اإلعالن األول.

 .9طلب براءة ذمة من الجهات التالية :الض ددمان االجتماع ر ضد درعبة
الدخل والمبيعاتر الجماركر الس ددجل المركزير أمانة عمان الىبر

وصندوق تنمية وتطوعر المهارات.

 .10الحصدول على إذن من المحكمة المختصدة لبير موجودات الشدركة
إن وجدت
 .11طلب موافقة الشركاء على تقرعر التصفية وتبرئة ذمة المصف .
يتم د ارا د د د د ددته من

 .12طلب تقرعر نهائ من مص د د د د ددف الش د د د د ددركة حي

الناحيتين المالية والقانونية وإجازته اذا كان مستوف الشروط.

 .13بعد مض د المدة القانونية ( 3أشددهر كحد ادنى من تارعا اإلعالن
األول) وااد د د د د د ددتيفداء جمير األوراق القدانونيدة يتم التنسد د د د د د ديدب للمددير
المعن للموافقة على فسا الشركة.

 .14اصدار امر قبض وتسليمه للمراجر

 .15يسدلم المراجر امر الببض للصدندوق وعدفر الرادوم القانونية وعسدتلم
الوصل
 .16يسلم المراجر الوصل للشباك المعن
 .17إصدار شهادة حسب األصول وتسليمها للمراجر.
الجهات المانحة لبراءة الذمةر الضد د د د د ددمان االجتماع ر ضد د د د د درعبة الدخل
المؤاسات الشرعكة ف تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)

القوانين والتشرععات المتعلقة

والمبيعاتر الجماركر السد د د د د ددجل المركزير أمانة عمان الىبر  ,البلديات

وص ددندوق تنمية وتطوعر المهارات ,مديرعة المخزون ف و ازرة الص ددناعة
والتجارة.
انون الشركات ر م  22لسنة  1997وتعديالته
نظام الشركات وتعديالته ر م  77لسنة 2008
نظام التصفية ر م  6لعام 2021
للمساهمة العامة  90دينار وعلى النحو التال :
الوضر تحت التصفية:
محضر إجتماع هيئة عامة غير عادي بالتصفية

 10دينار

تغييرات

 20دينار

شهادة تحت التصفية

 10دينار

المجموع

 90دينار

أجور نشر

راوم الخدمة

عند إنتهاء التصفية

 50دينار

تقرعر التصفية

 10دينار

أجور النشر

 50دينار

تغييرات

 20دينار

شهادة لمن يهمه األمر

 10دينار

المجموع

 90دينار

للمساهمة الخاصة  65دينار وعلى النحو التال :
الوضر تحت التصفية:
محضر إجتماع هيئة عامة غير عادي بالتصفية

 10دينار

تغييرات

 20دينار

شهادة تحت التصفية

 10دينار

المجموع

 65دينار

أجور نشر

عند إنتهاء التصفية
تقرعر التصفية

 25دينار

 10دينار

أجور النشر

 25دينار

تغييرات

 20دينار

شهادة لمن يهمه األمر

 10دينار

المجموع

 65دينار

لذات المسؤولية المحدودة  55دينار على النحو التال :
الوضر تحت التصفية:
محضر إجتماع هيئة عامة غير عادي بالتصفية

 10دينار

تغييرات

 20دينار

شهادة تحت التصفية

 10دينار

المجموع

 55دينار

أجور نشر

عند إنتهاء التصفية
تقرعر التصفية

 10دينار

أجور النشر

 15دينار

تغييرات

 20دينار

شهادة لمن يهمه األمر

 10دينار

المجموع

و ت انجاز الخدمة

 15دينار

حسب إجراءت ومتطلبات التصفية

 55دينار

