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 وتصديق وثائقإصدار مصدقات خدمة 

 

 مقدمة

تمكن هذه الخدمة االلكترونية طالب الخدمة من الحصول على الوثائق والمصدقات المطلوبة الكترونيا أو يدويا من خالل 

 الستالم الشهادة مباشرة من قبل طالب الخدمة.دائرة مراقبة الشركات من خالل مراجعة البريد األردني أو 

 

 لية:تشمل هذه الخدمة اصدار المصدقات وتصديق الوثائق التا

 اصدار مصدقة عن اخر شهادة تسجيل  -

 اصدار مصدقة عن اخر محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي  -

 اصدار مصدقة عن اخر محضر اجتماع هيئة عامة عادي  -

 اصدار مصدقة عن اخر عقد تأسيس -

 اصدار مصدقة عن اخر شهادة لمن يهمه االمر -

 التي يمكن لطالب الخدمة الحصول عليها: اصدار شهادة لمن يهمه األمر: وتشمل العديد من الخيارات -

 الغايات •

 الشركاء •

 االدارة الحالية للشركة •

 المفوضين بالتوقيع •

 مركز الشركة •

 التعديالت القانونية •
 

 :يلي المصدقات ما طلب اصدار خطوات تتضمن

  ة  الشرك / الدخول من قبل متلقي الخدمةتسجيل  -1

لتي يتم من للبوابة االلكترونية الخاصة بدائرة مراقبة الشركات ابعد نجاح الدخول سوف تظهر الصفحة الرئيسية  -2

 ".وتصديق وثائقإصدار مصدقات  "  خاللها اختيار خدمة  
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 تقديم طلب جديد •

 لمطلوبة:ا حديد عدد النسختم بقواصدارها  لمطلوباو الشهادات ا لمصدقاتالتالية من ا واعنالا حدأباختيار  مق 

 اصدار مصدقة عن اخر شهادة تسجيل ✓

 اصدار مصدقة عن اخر محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي ✓

 اصدار مصدقة عن اخر محضر اجتماع هيئة عامة عادي ✓

 اصدار مصدقة عن اخر عقد تأسيس ✓

 اصدار مصدقة عن اخر شهادة لمن يهمه االمر ✓

 لمن يهمه االمراصدار شهادة  ✓

يجب اختيار المحتويات التي تود ان تظهر : عند اختيارها اصدار مصدقة عن اخر شهادة لمن يهمه األمر ✓

 هي:الخيارات  داخل الشهادة وهذه

 

 الشهادة: أحد الطرق التالية الستالماختيار قم ب •
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 ستالم شخصي من دائرة مراقبة الشركاتا 

العنوان المثبت  لىاوف يتم ارسال الشهادة سألردني، في حال اختيارها ااستالم الشهادة من خالل البريد   

مبلغ الخاص بك، كما سيترتب رسوم إضافية مقابل هذه الخدمة وقيمتها  في طلب الحصول على الخدمة

 .قيمة الرسوم ىعل دينار 2.32

 لمشاهدة قيمة الرسوم الكلية المترتبة مقابل األوراق المطلوبة. اضغط على زر  •

 الرسوم، سيتم ظهور رسالة على الشاشة كالتالي:يتم االنتقال الى خطوة دفع ل اضغط على زر  •

 

 من القائمة. طلب بانتظار الدفعقم باختيار  •

 

لمتابعة موظف دائرة مراقبة الشركات يظهر جدول يبين الطلب الذي تم تقديمه ويجب دفع رسومه لينتقل الى 

العمل عليه، يوضح الجدول نوع الطلب، تاريخه، حالة الطلب، طريقة االستالم، رقم الطلب والدفع االلكتروني 

 وقيمة الرسوم 

 

 عملية الدفع المتعلقة بطلبك. إلتماماضغط على رابط أي فواتيركم  •

هادات والوثائق قيقه وتحميل الشعملية الدفع ينتقل طلبك الى موظف دائرة مراقبة الشركات ليتم تد استكمال بعد •

الطلبات المدفوعة/بانتظار اصدار المطلوبة من قبلكم، ويمكن مشاهدة هذه الطلبات لديكم من خالل شاشة 

   الشهادة
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ويظهر في جدول الطلبات المدفوعة/بانتظار اصدار الشهادة نوع الطلب، تاريخ تقديم الطلب، طريقة االستالم، رقم 

 االلكتروني، وحالة الدفع بأن تظهر بأن الطلب مدفوعالطلب والدفع 

 

 

 

 

 

واألوراق موظف دائرة مراقبة الشركات ليقوم بتدقيق طلبك وارفاق الشهادات  لدىطلبك  يكونبعد هذه الخطوة  •

الى موبايلك لتتمكن من متابعة طلبك ومشاهدته في  SMSذلك سيتم ارسال رسالة  استكمالوبعد  المطلوبة،

وبإمكانك تحميل نسخة من هذه األوراق والشهادات على جهازك وبعدها يمكنك  الطلبات المكتملةشاشة 

الحضور شخصيا الى دائرة مراقبة الشركات الستالم األوراق والشهادات االصلية والمختومة يدويا، او في 
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بريد على العنوان المدون حالة اختيارك طريقة التوصيل من خالل البريد األردني فسيتم ارساله لك عن طريق ال

 في معلومات الشركة عند تسجيل الدخول الى البوابة االلكترونية.

 

 

  

 

 

 

 


