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 مقدمة

للشركات تقديم طلب االشتراك بالخدمات اإللكترونية وذلك للحصول على حساب الستخدام خدمة اصدار المصدقات  يمكن

 وكذلك خدمة إيداع البيانات المالية على البوابة االلكترونية وكمرحلة أولى.

 

يما يلي ملخص إجراءات العمل إلنشاء حساب على البوابة االلكترونية للشركات لالستفادة من الخدمات )خدمة اصدار ف

 :المصدقات وخدمة إيداع البيانات المالية(

 .الدائرة مباشرة فور تعديل المفوض بالتوقيع عن الشركة وتحت طائلة المسؤولية القانونية بإبالغعلى الشركة ان تقوم يجب  :مالحظة

 

 للبوابة االلكترونية لدائرة مراقبة الشركات من خالل الرابطبالدخول الى الصفحة الرئيسية قم  .1

https://portal.ccd.gov.jo 

 يقوم مقدم الطلب باختيار )خدمات الشركات( .2

 ." إنشاء حساب جديد / شركة“يقوم مقدم الطلب باختيار  .3

 .يقوم مقدم الطلب بإدخال الرقم الوطني للشركة .4

 يتم اظهار رسالة " يرجى العلم انه ال يوجد منشأه تحمل هذا الرقم الوطني"إذا لم يتم استرجاع معلومات  •

اصدار اسم مستخدم وكلمة سر  نال يمكرسالة التالية " يتم اظهار إذا كانت حالة الشركة ال تسمح بإنشاء حساب  •

 لهذه الشركة "

 :طلب مسجل مسبقاً وحالته )إعادة للتعديل( يتم ما يليإذا تم استرجاع معلومات الشركة وكان هناك  .5

  اظهار رسالة )حالة الطلب )إعادة للتعديل(. لتعديل الطلب انقر هنا( -

عند النقر على الرابط يتم االنتقال الى صفحة يظهر فيها الرقم الوطني ورقم الطلب وسؤال األمان وحقل متاح إلدخال  -

 .اإلجابة

المدخلة صحيحة يتم العودة الى صفحة الطلب ويتم استرجاع معلومات الطلب وتكون جميع حقول إذا كانت البيانات  -

)عنوان الشركة( وحقول )معلومات المفوض/المفوضين بالتوقيع( فعالة ومهيأة للتعديل ويتم تفعيل زر )ارسال( وتعطيل زر 

 .ظف)طباعة الطلب( كما يتم عرض سبب اإلعادة للتعديل المدخل بواسطة المو

إذا كانت البيانات المدخلة خاطئة، يتم اظهار رسالة )خطأ!! يرجى ادخال اإلجابة بشكل صحيح( وال يتم الرجوع الى  -

   .صفحة الطلب

 يقوم مقدم الطلب بإنهاء تعبئة الطلب وارساله .6

  يقوم الموظف بالدخول للبوابة االلكترونية .7

 يقوم بعرض تفاصيل الطلب .8

   :بتدقيق الطلب والتأكد من صحة الطلب، ثم يقوم بتحديد النتيجة بواحدة مما يلييقوم الموظف  .9
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 قبول الطلب 

 إعادة للتعديل 

بطباعة الطلب والتوجه لدائرة مراقبة الشركات الستالم معلومات الحساب وذلك من كم في حالة الموافقة، يتم إشعار .10

  (SMS) خالل رسالة نصيه

الرجوع للطلب عند  عليكمفي حالة )إعادة للتعديل(، يقوم الموظف بإدخال سبب اإلعادة للتعديل وحفظه ليعرض  .11

ويتم اجراء  الطلب الىيتم الرجوع  .(SMS) بحاجة للتعديل وذلك من خالل رسالة نصيه طلبكمبأن كم للتعديل. يتم إشعار

 التعديل الالزم من قبلكم

الطلب "المدير العام / رئيس هيئة المديرين/ رئيس مجلس اإلدارة/ممثل الشركة/المفوض بالتوقيع " بطباعة يقوم مقدم  .12

  :الطلب من البوابة االلكترونية والتوجه الى دائرة مراقبة الشركات، ليتم ما يلي

 توقيع مقدم الطلب امام الموظف 

  معلومات دخول الشركة للبوابة االلكترونية يقوم الموظف بإنهاء الطلب وحفظه وترحيله ليتم اصدار 

 .يقوم الموظف بتسليم معلومات الدخول للبوابة االلكترونية )اسم المستخدم وكلمة المرور( لمقدم الطلب 

 

 عمل مقدم الطلب  إجراءات
 . https://portal.ccd.gov.joالرابط االلكترونية لدائرة مراقبة الشركات من خالل البوابةبالدخول الى  قم -1

 قم باختيار )خدمات الشركات( -2

 

. السترجاع كلمة المرور يتم اتباع اإلجراءات من 11الى  4إلنشاء حساب جديد )للشركات(، يتم اتباع االجراءات من  -3

 16الى  12

 قم باختيار )انشاء حساب جديد( -4

 وطني للمنشأةقم ادخل الرقم ال -5

 ل سابقاً وحالته )إعادة للتعديل( يتم استرجاع معلومات الطلب وتكون جميع الحقول مفعلة للتعديلمسج بإذا توفر طل -6

 . (11ثم يتم االنتقال الى خطوة )

 يتم استرجاع معلومات الشركة من النظام إذا لم يتوفر طلب مسجل سابقاً للشركة، -7

 بالتوقيعقم بإدخال المفوض/المفوضين  -8

 يجب تعبئة عنوان الشركة -9

 اختار الموافقة على التعهد -10

 اضغط على زر ارسال الطلب -11

 السترجاع كلمة المرور، قم باختيار )تسجيل الدخول( ومنها الدخول الى رابط )نسيت كلمة المرور( -12

https://portal.ccd.gov.jo/
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تسجيلها واالجابة  ليتم استرجاع نوع الشركة ويجب ادخال رقم والضغط على احضار قم بإدخال الرقم الوطني للشركة -13

 عن سؤال األمان وارسال الطلب 

 يقوم النظام بإرسال )رمز التحقق( من خالل رسالة نصية الى رقم الموبايل المثبت في طلب انشاء حساب -14

 يقوم المستخدم بإدخال رمز التحقق  -15

ديدة( و)إعادة كلمة إذا قام المستخدم بإدخال رمز التحقق بشكل صحيح، يتم تفعيل حقول )ادخال كلمة المرور الج -16

 المرور الجديدة(  
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 استعادة كلمة المرور

 الستعادة كلمة المرور، يتطلب من المستخدم ادخال ما يلي ويتم ارسال رمز التحقق الى الموبايل المدخل عند انشاء حساب:
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 الرقم الوطني للشركة •

 رقم تسجيل الشركة •

 سؤال األمان •

 

 
   :والتأكد من صحة الطلب، ثم يقوم بتحديد النتيجة بواحدة مما يلييقوم الموظف بتدقيق الطلب بعد ذلك  ❖

 قبول الطلب ▪

 إعادة للتعديل ▪
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في حالة الموافقة، يتم إشعاركم بطباعة الطلب والتوجه لدائرة مراقبة الشركات الستالم معلومات الحساب وذلك من  ✓

  (SMS) خالل رسالة نصيه

ال سبب اإلعادة للتعديل وحفظه ليعرض عليكم عند الرجوع للطلب ي حالة )إعادة للتعديل(، يقوم الموظف بإدخف ✓

يتم الرجوع الى الطلب ويتم  .(SMS) للتعديل. يتم إشعاركم بأن طلبكم بحاجة للتعديل وذلك من خالل رسالة نصيه

 اجراء التعديل الالزم من قبلكم

"المدير العام / رئيس هيئة المديرين/ رئيس مجلس  من قبلكم يقوم مقدم الطلببعد عملية الموافقة على طلبكم،  ✓

اإلدارة/ممثل الشركة/المفوض بالتوقيع " بطباعة الطلب من البوابة االلكترونية والتوجه الى دائرة مراقبة الشركات، 

  :ليتم ما يلي

 توقيع مقدم الطلب امام الموظف ▪

  دخول الشركة للبوابة االلكترونيةيقوم الموظف بإنهاء الطلب وحفظه وترحيله ليتم اصدار معلومات  ▪

 يقوم الموظف بتسليم معلومات الدخول للبوابة االلكترونية )اسم المستخدم وكلمة المرور( لمقدم الطلب. ▪


