شطب تسجيل الشركة (ذات المسؤولية المحدودة) بكافة أشكالها
الفئة /الفئات المستفيدة من
الخدمة
مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على
الخدمة (إن وجدت)

الشركة (ذات المسؤولية المحدودة) بكافة أشكالها
مبنى و ازرة الصناعة والتجارة /دائرة مراقبة الشركات /وحدة التصفية
حضور المفوض عن الشركة شخصياً أو من يفوضة خطياً .
 .1طلب الشطب المعتمد لدى الدائرة موقع من جميع موقع أمام الموظف
المختص او امام المحامي ويصادق على التوقيع.

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

براءات الذمم المطلوبة:
الضمان االجتماعي ،ضريبة الدخل والمبيعات ،دائرة الجمارك ,السجل

المركزي /األسماء التجارية  ،أمانة عمان الكبرى ,البلديات ,مديرية
التجارة/قسم اإلستيراد التي يبلغ رأسمالها  5000فأكثر ,هيئة تنمية وتطوير
المهارات المهنية والتقنية في حال

كانت الشركة مسجلة قبل 2010/01/01

 .1حجز موعد من خالل liq@ccd.gov.jo
 .2حضور متلقي الخدمة والتأكد من هويته
 .3يقوم الموظف المعني بتدقيق طلب الشطب مع المرفقات.

 .4يتم إصددار شدهادة تبين بأن الشدركة تقدمت بطلب لشدطب تسدجيلها
واسم المفوض بالسير بإجراءت الشطب.
 .5يتم ت دددقيق براءة ذم ددة من قب ددل الموظف على الن ددام من الجه ددات
إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

التالية:المؤس د د د دس د د د ددة العامة الض د د د ددمان االجتماعي ،ضد د د د دريبة الدخل

والمبيعات،دائرة الجمارك ،الس د د د ددجل المركزي ،مديرية التجارة/قس د د د ددم
اإلسد د د د د د ددتيراد ,هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في حال
كانت الشركة مسجلة قبل  ,2010/01/01أمانة عمان.
 .6يتم إعداد مذكرة لمعالي الوزير بالموافقة على شدطب الشدركة حسدب
المادة ( )277من القانون.

 .7في حال الموافقة يتم إرس د د ددال إعالن المادة(  )277عبر الواتس د د ددا
ليقوم باإلعالن في صحيفتين يوميتين.
 .8تورد الشركة الصحف التي تم اإلعالن بها لدى الموظف المعني.
 .9استيفاء الرسوم المترتبة عن شطب سجل الشركة.

 .10إصدار شهادة شطب تسجيل الشركة.

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة وأدوارها (إن

ال يوجد

وجدت)
القوانين والتشريعات المتعلقة

رسوم الخدمة

وقت انجاز الخدمة

قانون الشركات رقم  22لسنة  1997وتعديالته
ن ام الشركات وتعديالته رقم  77لسنة 2008
طلب الشطب

 10دينار

شهادة لمن يهمه األمر

 10دينار

أجور نشر

 15دينار

شهادة لمن يهمه األمر

 10دينار

المجموع

 65دينار

تغييرات

 20دينار

الوقت المستغرق الحضار براءات الذمم واإلعالناتباالضافة الى  10دقائق بعد احضار براءات الذمم و االعالنات.

