
 

 خدمة التسجيل اإللكتروني للشركات

 Digital Signature الرقميالتوقيع 

  مقدمة

إلكترونياً شركات التسجيل تقديم طلبات من  متلقو الخدمةليتمكن  ةلكترونياإلالشركات تسجيل  بوابةدائرة مراقبة الشركات  أطلقت

ً أو إلكترونياً الحقاً طلب التسجيل  مراجعة الدائرة وتوقيعدون الحاجة إلى  بعد استكمال جميع المتطلبات والوثائق يدويا

 .من شهادة التسجيل إما بالحضور الشخصي للدائرة أو من خالل البريد األردني، ومن ثم استالم النسخة المصدقة والموافقات

 :سجيل األنواع التالية من الشركاتلمستثمرين من توتمّكن هذه البوابة ا

 تضامن .2 ذات مسؤولية محدودة .1

 فرع عامل  – أجنبية .4 توصية بسيطة .3

 المساهمة الخاصة المحدودة .6 فرع غير عامل –أجنبية  .5

 

األنشطة االقتصادية، ورأس المال، ووتتيح البوابة للمستثمرين إمكانية تقديم جميع البيانات الخاصة بالشركة والمتعلقة بالنوع، 

ً تدقيق ي دائرة مراقبة الشركات الحقاً جرالشركاء/ ممثلي الشركة وغيرها من المعلومات بحيث ت  و ً آلي ا لمعالجته على الطلب  ا

والتواصل مع مقدمي الطلب من خالل خدمات البريد اإللكتروني والحصول على الموافقات من الجهات الرسمية  والمصادقة عليه

 لقصيرة.والرسائل ا

تم ربط البوابة إلكترونياً ، في الحصول على الخدمات واختصار الوقت والجهد المستثمرينتبسيط اإلجراءات والتسهيل على لو

. باإلضافة إلى الربط مع شركاء تقديم الخدمةدائرة ضريبة الدخل والمبيعات كوكل من المؤسسة العامة للضمان االجتماعي مع 

 العام ودائرة األحوال المدنية كأنظمة مساندة للخدمة.كل من مديرية األمن 

منح اسم مستخدم وكلمة سر للجهات التالية الشريكة في تقديم الخدمة والتي تتطلب اشتراطات ترخيصية أو تلك التي من كما تم 

إجراءات عمل تخدم دليل المس :1 ملحق) لموافقات المسبقة على األنشطة االقتصادية/ الغايات للشركات:ا صالحياتها منح

 (الجهات المعنية بالموافقات المسبقة واالشتراطات الترخيصية

 الجهات المانحة للموافقات المسبقة: 

 وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة التأمين .1

 هيئة األوراق المالية .2

 البنك المركزي .3

 زارة األشغال العامة واإلسكانو .4



 

 زارة الداخليةو .5

 الهيئة الوطنية إلزالة األلغام .6

 الجهات التي تتطلب اشتراطات ترخيصية:

 وزارة العمل .1

 وزارة الثقافة .2

 وزارة التنمية االجتماعية .3

 وزارة الصحة .4

 وزارة البيئة .5

 هيئة تنظيم الطيران المدني .6

 الهيئة البحرية األردنية .7

 البري هيئة تنظيم قطاع النقل .8

 وزارة التعليم العالي .9

 دائرة الجمارك .10

 دائرة األراضي والمساحة .11

 السياحة واآلثاروزارة  .12

ذات المسؤولية الربط اإللكتروني مع البنوك العاملة في األردن ليتسنى للمستثمر مراجعة البنك وفتح حساب الشركة إضافة إلى 

دون الحاجة إلى  ، او فتح حساب الشركة المساهمة الخاصة وإيداع كامل رأس المال وذلكالمالرأس نصف وإيداع المحدودة 

 .(إجراءات عمل موظفي البنوك: 2 ملحق) بة الشركات الستالم كتاب اإليداعمراجعة دائرة مراق

  



 

 الشركات لدى دائرة مراقبة الشركاتتسجيل خطوات 

 عزيزي المستثمر، 

ً التسجيل  أصبح بإمكانك اآلن لدى دائرة مراقبة الشركات،  دون الحاجة إلى التقدم بالطلب يدوياً على بوابة الشركات  إلكترونيا

في المرحلة ويشمل ذلك خيار التوقيع اإللكتروني أو اليدوي 

 .من تسجيل الشركةاألخيرة 

 طوات التسجيل اإللكتروني ما يلي:تتضمن خ

 االلكترونية قم بتسجيل الدخول إلى البوابة .1

 

واحد من أنواع الشركات ضمن الخيارات  قم باختيار نوع .2

، محدودة ذات مسؤوليةالمتوفرة على البوابة اإللكترونية: 

فرع  –فرع عامل، أجنبية  –تضامن، توصية بسيطة، أجنبية 

 ، مساهمة خاصة محدودة.غير عامل

 

 

 طلبات تسجيل الشركات وقم باختيار طلب جديد باالنتقال إلى شاشةقم  .3



 

 

 

 :وهي كما يلي قم بتعبئة الخانات المطلوبة في الطلب اإللكتروني .4

شكل الشركة )واحد من الخيارات التالية: اعتيادية، معفاة، ال تهدف إلى الربح، مدنية(، ؛ نوع الشركة - 1الخطوة  .أ

 المحافظة )مركز الشركة( 

، عنوان اسم الشركة المطلوب )مرتبة حسب األولوية(حول إدارة الشركة، معلومات  ؛معلومات الشركة - 2الخطوة  .ب

 الشركة

جراء إلا، حسب حصص الشركاء طريقة توزيع األرباح، المسجلرأس المال معلومات حول  ؛رأس المال - 3الخطوة  .ج

 خيار واحد وهو )تؤول للورثة(. يوجد في حال وفاة الشريك حال الشركات ذ م م ة،حالة الوفا في

 الغايات – 4الخطوة  .د

 معلومات الوكيلو، كاء ونوعهم وحصصهمالشرالخاصة بمعلومات ال؛ الشركاء – 5الخطوة  .ه

 :المرفقات التالية من ضمنها المرفقات عدداً منوتتضمن ؛ المرفقات – 6الخطوة  .و

 وكالة المحامي إذا تقدم المحامي بالطلب شهادة إثبات المهن

 سند إيداع بنكي الشهادة الصناعية )الشركات الصناعية(

 السيرة الذاتية للمؤسسين سند تحول بنكي في حال تواجد شريك أجنبي

مركزها الرئيسي، )في حال كانت  شهادة تسجيل الشركة في

 الشركة أجنبية(

 وكالة ممثل الشركة في األردن

بيانات الشركة المالية مدققة لعام واحد للعاملة ولعامان للفروع 

 اإلقليمية

 نسخة عن العقود الممنوحة والعطاءات المحالة في األردن

 حجم العمل في المنطقة عقود العمل في المنطقة



 

عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة في مركزها  اتفاقية الحكومة مع دولة أخرىقرار الحكومة/ 

 الرئيسي

  عقد إيجار  

 ؛ معلومات حول مجلس إدارة الشركة ومسؤولياتهم وحقوقهم وواجباتهم وهيئة المديرين. خاص بالعقد والنظام - 7الخطوة 

ً بتحديد امكانية  -8الخطوة  .ز كان جميع ، وفي حالة ع الكترونيا اعتمادا على جنسيات الشركاءالتوقييقوم النظام تلقائيا

يظهر لطالب الخدمة بحيث  امكانية توقيع الطلب الكترونياً ردني يكون هنالك أالشركاء او الوكالء او الوصي او الولي 

ء او الوصي او الشركاء او الوكال أحدكان  وإذا. يدويا  ين على الوثائق الكترونيا او يما توقيع جميع المعنإخيارين، 

( بانتظار التوقيع)عد قبول الطلب ووصوله الى حالة توقيع المعنيين ب ويكون. فيكون الخيار يدوي فقط أردنيالولي غير 

 .SMSمن خالل رسالة وذلك المطلوب توقيعهم األشخاص يتم اشعار جميع  حيث

 

 

 د الرغبة باستالم شهادة تسجيل الشركة عن طريق البريد األردنيالموافقة على التعهد واإلقرار وتحدي – 9الخطوة  .ح

ً حفظ الطلب – 10الخطوة  .ط ً يإذا أردت العودة إل ؛ قم بحفظ الطلب مؤقتا لغايات استكماله، أو حفظ الطلب وإرساله  ه الحقا

 إلكترونياً 

صحة  كد منأالخاص بك على البوابة والتتدقيق الطلب الدخول للبوابة االلكترونية ويقوم موظف دائرة مراقبة الشركات بس .5

 لى جنسية الشركاء.إضافة إلكافة البيانات والغايات المطلوبة با

 

 ذا كانت غايات الشركة او جنسيات الشركاء تتطلب موافقات من جهات معنية:إ 

ً كتب مخاطبة للجهات المعنية النظام بإعداد يقوم  -  . (6من البوابة االلكترونية. )ثم االنتقال الى خطوة  إلكترونيا

 كانت الغايات او الجنسيات ال تتطلب موافقات من جهات خارجية او عند االنتهاء من الحصول على الموافقات  إذا

 الخارجية وكانت نتيجة جميع الموافقات هي )قبول(:

 كان االسم متاحا ويحقق الشروط  إذايتم حجز االسم من قبل موظف دائرة مراقبة الشركات  -

 (8يتم اشعار مقدم الطلب بان طلبه قد استوفى المتطلبات االولية للتسجيل وقد تم حجز االسم. )ثم االنتقال الى خطوة  -

 المطلوبة من الجهات المعنية بالرفض الموافقات في حال وردت االجابة على احدى: 



 

 توضيح السبب ومن ثم يتم انهاء الطلب  يتم اشعار مقدم الطلب بان طلبه تم انهائه مع -

بالدخول للبوابة االلكترونية بحسابه الخاص ويقوم بمنح الموافقات على غايات الشركة يقوم موظف الجهة المعنية  .6

على كتاب الرد  رفاقإب قومييد النتيجة بـ "قبول" او "رفض" وباستعراض الطلب والكتاب ثم يقوم بالرد على الكتاب وتحد

 (7. )ثم االنتقال الى الخطوة مراقبة الشركات للتدقيقدائرة الى موظف  هارسالليتم النظام 

 يقوم موظف دائرة مراقبة الشركات بتدقيق الطلب مجدداً والتأكد من الموافقات ويقوم بما يلي:  .7

o  )ويإاختيار اسم للشركة )من ضمن االختيارات الخمسة التي طرحها مقدم الطلب ً حقق شروط ذا كان االسم متاحا

 التسمية.

o شعار مقدم الطلب بطباعة الكتاب إويتم  )الذي تم حجزه( يداع باسم الشركةإلحساب وااللفتح للبنوك  هصدار كتاب موجإ

 (8)ثم االنتقال لخطوة  .يداعإلوا والسير بعملية فتح الحساب

o اوإ ً بذلك ويتم انهاء هذه الخطوة لحين ال يحقق شرط من شروط التسمية يتم اشعار المستخدم  ذا لم يكن االسم متاحا

 تعديل االسم من قبل مقدم الطلب.

باالستعالم  لكترونيةإلا على البوابةللبنك  خاصمن خالل حساب  حد البنوك ويقوم موظف البنكأيقوم مقدم الطلب بزيارة  .8

 فتح الحساب وااليداع. الطلب )من خالل رقم الطلب( ومشاهدة تفاصيله وتنزيل كتاب االيداع البنكي واجراء عملية عن

 ـال :المعاملة في البنك بمرحلتي، وتمر رفاق قسيمة االيداع وانهاء المعاملة على البوابة االلكترونيةإبيقوم موظف البنك  .9

maker  ـو ال checker  تحميل شهادة االيداع ، و يداع النسبة المطلوبة من رأس المالإفتح حساب وتهم بم)وتتلخص مه

 ليم قسيمة اإليداع يدوياً لمقدم الطلب.. ومن بعدها يقوم موظف البنك بتس(يداع البنكيتنزيل كتاب االو

 :بالتوقيع على الوثائق حسب التالي مقدم الطلب يقوم .10

بالتوجه لدائرة مراقبة  ويقوم لكترونيةإلا البوابة ساسي منألوالنظام اسيس أعقد التو طلبالطباعة ب: التوقيع يدويا   .أ

المفوض في دائرة موظف الامام للتوقيع  حضور الشركاء او من يمثلهمبو الشركات مصطحبا جميع الوثائق المطلوبة

المحامي الشركاء أو من يمثلهم أو محامي مزاول فيقوم الكاتب العدل/ مام أاو في حال وقَع الشركاء  مراقبة الشركات.

 .حبا جميع الوثائق المطلوبةمصطذاته بالتوجه للدائرة 

ً لكتروني متاحإل:  يكون خيار التوقيع الكترونيا  إالتوقيع  .ب  أردنييناذا كان جميع الشركاء او الوكالء او الوصي او الولي  ا

ها من خالل رابط الحكومة االلكترونية ؤنشاإفقط ويتم ذلك بالدخول لحساباتهم الشخصية التي تم 

(/https://portal.jordan.gov.jo) خطوات التوقيع اإللكتروني(3ملحق )، باتباع الخطوات في :. 

لى شركاء الخدمة إلكترونياً إ هرسالباإلضافة إلى إمن خالل النظام  أة ورقم تسجيل الشركةوطني للمنشالقم ريتم ارسال ال .11

لضمان العامة لمؤسسة ال( في كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وweb services) طرفيةعن طريق خدمات 

 ، ويتم اعادة الرقم الضريبي من دائرة ضريبة الدخل لتثبيته ضمن سجل الشركة في دائرة مراقبة الشركات.االجتماعي

دائرة مراقبة الشركات أو من خالل البريد األردني. يتم استالم شهادة تسجيل الشركة من خالل الحضور الشخصي إلى  .12

ويضاف للشهادة الرقم الضريبي وعبارة تبين ارسال بيانات الشركة للضمان االجتماعي.

https://portal.jordan.gov.jo/


  

  تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة

مقدم الطلب

تعبئة الطلب•

مدقق

تدقيق الطلب•

اصدار كتب المخاطبات•

الجهات المانحة 
للموافقات

تنزيل كتاب المخاطبة•

تحميل كتاب الرد •
(للموافقات)

موافقة او رفض•

مدقق

حجزاالسم للشركة•

كياصدار كتاب االيداع البن•

-maker)البنك

checker)

تنزيل كتاب االيداع •
البنكي

فتح حساب و ايداع •
النسبة المطلوبة على 
االقل من رأس المال

تحميل شهادة االيداع•

مقدم الطلب

طباعة الطلب والعقد •
والنظام من البوابة 

االلكترونية

زيارة دائرة مراقبة •
الشركات

مدقق

تدقيق شهادة االيداع•

ترحيل الطلب لقاعدة •
البيانات الداخلية 

طباعة الطلب وعقد •
اسيالتأسيس والنظام االس

اخذ تواقيع الشركاء او •
من يمثلهم 

احتساب الرسوم واصدار•
امر قبض

مقدم الطلب

دفع الرسوم من خالل •
ى خدمة اي فواتيركم او لد
محاسب دائرة مراقبة 

الشركات

النظام

اصدار رقم وطني •
للمنشأة ورقم تسجيل 

الشركة 

ارسال البيانات الى •
ضريبة الدخل، الضمان)

(االجتماعي



  

 

 ات التضامن والتوصية البسيطةتسجيل شرك

 

مقدم الطلب

(او تعديله)الطلب تعبئة •

مدقق

تدقيق الطلب•

اصدار كتب المخاطبات•

الجهات المانحة 
للموافقات

تنزيل كتاب المخاطبة•

(للموافقات)تحميل كتاب الرد •

موافقة او رفض•

مدقق

حجزاالسم للشركة•

مقدم الطلب

طباعة الطلب والعقد والنظام من•
البوابة االلكترونية

زيارة دائرة مراقبة الشركات•

مدقق

ترحيل الطلب لقاعدة البيانات•
الداخلية 

ن التأكد من توقيع الشركاء او م•
يمثلهم 

احتساب الرسوم واصدار امر •
قبض

مقدم الطلب

دفع الرسوم من خالل خدمة اي •
فواتيركم او لدى محاسب دائرة 

مراقبة الشركات

النظام

اصدار رقم وطني للمنشأة ورقم•
تسجيل الشركة 

ضريبة )ارسال البيانات الى •
(الدخل، الضمان االجتماعي



  

 

 الفرع العامل وغير العامل الشركات األجنبيةتسجيل 

 مقدم الطلب التحدث باللغتين العربية واإلنجليزية حيث أن طلب التسجيل يتم تقديمه باللغتين * يجب على

 

مقدم الطلب

(او تعديله)تعبئة الطلب •

مدقق

تدقيق الطلب•

اصدار كتب المخاطبات•

الجهات المانحة 
للموافقات

تنزيل كتاب المخاطبة•

(للموافقات)تحميل كتاب الرد •

موافقة او رفض•

مدقق

حجزاالسم للشركة•

مقدم الطلب

طباعة الطلب والعقد والنظام من•
البوابة االلكترونية

زيارة دائرة مراقبة الشركات•

مدقق

ترحيل الطلب لقاعدة البيانات•
الداخلية 

ن التأكد من توقيع الشركاء او م•
يمثلهم 

احتساب الرسوم واصدار امر •
قبض

مقدم الطلب

دفع الرسوم من خالل خدمة اي •
فواتيركم او لدى محاسب دائرة 

مراقبة الشركات

النظام

اصدار رقم وطني للمنشأة ورقم•
تسجيل الشركة 

ضريبة )ارسال البيانات الى •
(الدخل، الضمان االجتماعي



  

 تسجيل الشركات المساهمة الخاصة

مقدم الطلب

ركة تسجيل الشتعبئة طلب•
نيةمن خالل البوابة االلكترو

مدقق

تدقيق الطلب•

تلقائيا مناصدار كتب المخاطبات•
اذا احتوى الطلب غايات او )النظام 

(جنسيات تتطلب موافقات

الجهات المانحة للموافقات

تنزيل كتاب المخاطبة•

(للموافقات)تحميل كتاب الرد •

موافقة او رفض•

مدقق

تحتللشركةاختيار االسم•
التأسيس

ياصدار كتاب االيداع البنك•

-maker)البنك

checker)

نكيتنزيل كتاب االيداع الب•

فتح حساب و ايداع رأس •
وع المكتتب به المدفالمال

والمحدد بعقد التأسيس 
والنظام االساسي

نكيالبااليداعكتابتحميل •

مقدم الطلب

طباعة الطلب والعقد •
والنظام من البوابة 

االلكترونية

زيارة دائرة مراقبة •
أمام للتوقيعتالشركا

الموظف المفوض في 
دائرة مراقبة الشركات

مدقق

بنكيكتاب االيداع التدقيق •

ترحيل الطلب لقاعدة •
البيانات الداخلية 

طباعة الطلب وعقد •
يالتأسيس والنظام االساس

او منالمؤسسينتوقيع •
يوكلهم امام /يمثلهم

الموظف المختص او امام 
محامي مزاول او كاتب 

عدل اردني

احتساب الرسوم واصدار •
امر قبض

مقدم الطلب

دفع الرسوم من خالل خدمة •
اي فواتيركم 

النظام

ر شهادة تسجيل اصدا•
الشركة

ارسال البيانات الى •
ضريبة الدخل، الضمان)

من خالل  (االجتماعي
Web services
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 دليل المستخدم

إجراءات عمل الجهات المعنية بالموافقات المسبقة واالشتراطات 
  الترخيصية

 البوابة اإللكترونيةخدمة تسجيل الشركات عبر 

 

 دائرة مراقبة الشركات



  

البوابة اإللكترونية إتاحة حسابات ذات اسم مستخدم وكلمة سر خاصة بكل مندوب من مندوبي الجهات  ن خاللتم م
بهدف إجراء الالزم من حيث الموافقة/ رفض  الترخيصيةبالموافقات المسبقة واالشتراطات  المعنيةالتالية الرسمية 

شتراطات تسجيل الغايات أو من حيث استعراض الشركات التي قامت بتسجيل أنشطة اقتصادية تستلزم استيفاء ا
 .ترخيصية خاصة بتلك الجهة

 الجهات المانحة للموافقات المسبقة: 

 وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة التأمين .1

 هيئة األوراق المالية .2

 لبنك المركزيا .3

 زارة األشغال العامة واإلسكانو .4

 زارة الداخليةو .5

 الهيئة الوطنية إلزالة األلغام .6

 الجهات التي تتطلب اشتراطات ترخيصية:

 وزارة العمل .1

 وزارة الثقافة .2

 وزارة التنمية االجتماعية .3

 وزارة الصحة .4

 وزارة البيئة .5

 هيئة تنظيم الطيران المدني .6

 الهيئة البحرية األردنية .7

 البري تنظيم قطاع النقلهيئة  .8

 وزارة التعليم العالي .9

 دائرة الجمارك .10

 دائرة األراضي والمساحة .11

 وزارة السياحة واآلثار .12

 

 



  

 إجراءات توفير الخدمة:

 ,Google Chromeيتم الوصول إلى البوابة اإللكترونية من خالل إدخال الرابط التالي على أي من محركات البحث ) -
Internet, Explorer  (:وغيرها 

/http://10.80.11.7 

يقوم المندوب الرسمي للجهة بالدخول إلى النظام من خالل اسم المستخدم وكلمة السر )يقوم النظام بطلب تغيير كلمة  -
 السر عند الدخول إلى النظام للمرة األولى(

 
 
 
 

 

 

 

 تتيح البوابة للمستخدم القيام بما يلي:

 أواًل:

الجهات المانحة للموافقات المسبقة: االطالع على الطلبات الجديدة لتسجيل الشركات التي بحاجة لرد بالموافقة أو الرفض  -
 .على الغايات

الجهات التي تتطلب اشتراطات ترخيصية: االطالع فقط على الطلبات الجديدة لتسجيل الشركات التي قامت باختيار  -
 .اشتراطات ترخيصية خاصة بتلك الجهةغايات تتطلب استيفاء 

 

 

 

http://10.80.11.7/


  

 من حيث الموافقة/ الرفض على تسجل الغاية:باتخاذ اإلجراءات الرسمية التالية تقوم الجهات المانحة للموافقات المسبقة 

 ." لالطالع على تفاصيل الطلبعرضيقوم المستخدم بالضغط على زر " .أ

 

 

 

 

 

 

" لتنزيل واالطالع على المخاطبة الرسمية الموجهة من دائرة مراقبة الشركات عرض" زر يقوم المستخدم بالضغط على .ب
 PDFبخصوص الموافقة على تسجيل غايات لشركة جديدة بصيغة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 "تراجع" أو "حفظيقوم المستخدم باتخاذ قرار إما ب " .ج

اتخاذ قرار بخصوص ": يتم الرجوع إلى قائمة طلبات تسجيل الشركات دون تراجع" زر في حال الضغط على -
 .الطلب

 ":حفظ" زر في حال الضغط على -

 

يقوم المستخدم بتحديد القرار إما بالقبول أو الرفض، كما يمكن للمستخدم إدخال مالحظات ومن ثم تحميل كتاب الرد المتضمن 
 "حفظ" زر ومن ثم الضغط على القبول أو الرد

 : التي تم الرد عليها مسبقًا بالموافقة أو الرفضالشركاتاالطالع على الطلبات المنتهية لتسجيل  ثانيًا:

 



  

ليتم من خاللها االستعالم عن الشركات التي سجلت غايات تطلبت موافقات من تلك الجهة  االستعالم عن الشركات ثالثًا:
 . تحديدًا خالل فترة محددة

 

حيث يقوم المستخدم من خاللها بتقديم طلبات حجب غايات محددة تتطلب موافقات مسبقة من تلك  طلب حجب غاية رابعًا:
 .الجهة تحديداً 

 يقوم المستخدم باالستعالم عن الغايات المراد حجبها من خالل رمز الغاية أو جزء/ كامل اسم الغاية -
 يتم تحديد الغاية/ الغايات المراد حجبها -
" ليتم إرسال طلب حجب الغايات المحددة إلى مراقب عام الشركات التخاذ لطلبإرسال ايتم الضغط على زر " -

 القرار بهذا الشأن
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 دليل المستخدم

 إجراءات عمل موظفي البنوك

 خدمة تسجيل الشركات عبر البوابة اإللكترونية 

 دائرة مراقبة الشركات 

 

  



  

 إجراءات عمل البنك:

ً البنكي متطلبفتح الحساب ي عد  ً أساسي ا ومتطلباً أساسياً  ،إليداع نصف رأس المال على األقل ذات المسؤولية المحدودة لتسجيل الشركات ا

يتم  "عمالتمكين األ"خدمة تسجيل الشركات عبر بوابة  من خاللو لفتح حساب الشركة المساهمة الخاصة وإيداع كامل رأس المال.

ً إذلك  لكترونية، إلنهاء المعاملة على البوابة اإيداع وإلرفاق قسيمة اإيقوم موظف البنك بحيث  صة للبنوك.من خالل حسابات خا لكترونيا

يداع النسبة المطلوبة من رأس إوالشركة تهم بفتح حساب مّ )وتتلخص مه checkerوالـ  makerوتمر المعاملة في البنك بمرحلتي: الـ 

يداع إلتحميل شهادة امن ثم ، ودة وكامل رأس المال للشركات المساهمة الخاصة% للشركات ذات المسؤولية المحدو50وأقلها  المال

 .ليستأنف بعدها إجراءات تسجيل الشركة يداع البنكي(. ومن بعدها يقوم موظف البنك بتسليم القسيمة يدوياً لمقدم الطلبإلوتنزيل كتاب ا

 :كو حسابين للبنتم توفير  وعليه،

 وإيداع نسبة رأس المالوفتح الحساب  المعاملة: يقوم ببدء  Maker حساب -
 : يقوم بالتحقق من المعاملة  Checker حساب -

ذا تم إفقط.  Makerإجراء اي تعديالت على المعاملة، وتكون التعديالت بواسطة الـ  Checker حساب الـال يحق ل
جراء التعديالت إب Makerالـ يتاح له ترك مالحظات عن سبب الرفض ويقوم  Checkerرفض المعاملة بواسطة الـ 
 .checkerالمطلوبة واعادتها مجددا للـ 

  لى الخدمة من خالل الرابط التالي:إيتم الوصول 

https://portal.ccd.gov.jo/banks 

 جراء كما يلي:إلويكون ا

 كتابًا من دائرة مراقبة الشركات يحتوي على رقم طلب تسجيل الشركة.يقوم متلقي الخدمة بمراجعة البنك وبحوزته 
 

 بما يلي:  Makerالـموظف البنك  يقوم
)يقوم النظام بطلب تغيير كلمة السر  الخاصة به الدخول للبوابة االلكترونية من خالل اسم المستخدم وكلمة السر -1

 عند الدخول إلى النظام للمرة األولى(

https://portal.ccd.gov.jo/banks


  

 
 

 " الستعراض تفاصيل الطلبعرض" زر والبحث عنه، ثم الضغط على دخال رقم الطلبإ -2
 يداع البنكي الصادر عن دائرة مراقبة الشركاتإليعرض النظام تفاصيل الطلب وفيها كتاب ا -3

 

 

 

 

 

 

 من خالل زر "عرض" يداعكتاب اإلتنزيل يتم  -4
 فتح حساب على النظام الداخلي للبنكيقوم موظف البنك ب -5
 في الحقل الخاص به على البوابة االلكترونية وارفاق فيشة االيداع سابرقم الحدخال يتم إ -6
 للتدقيق عليها واتخاذ اإلجراء الالزم Checker" حيث يتم إرسالها لل حفظ" الضغط على زريتم  -7

 



  

 
 بما يلي:  Checkerاليقوم 

)يقوم النظام بطلب تغيير كلمة السر  الخاصة به الدخول للبوابة االلكترونية من خالل اسم المستخدم وكلمة السر -1
 عند الدخول إلى النظام للمرة األولى(

 " الستعراض تفاصيل الطلبعرض" زر دخال رقم الطلب والبحث عنه، ثم الضغط علىإ -2

 



  

ثبات صور اإلو استعراض تفاصيل المعاملة حيث يمكنه مشاهدة الكتاب الصادر عن دائرة مراقبة الشركات،  -3
 .يداعإلا وكتابرقم الحساب الذي تم فتحه و الشخصي للشركاء، 

 
 المعاملة  قبول يتم الضغط على زر -4
 حفظ زر الضغط علىيتم  -5

 للمعاملة: checkerرفض الـ  في حال

 ادخال مالحظات عن سبب الرفض يتم رفض المعاملة عند  -1
 خرى لتعديل ماأالدخول للمعاملة مرة   Makerللوعندها يتسنى  "مرفوضةيعكس النظام حالة المعاملة لتصبح " -2

 تم بيانه.



  

 

 

 3ملحق 

 خطوات التوقيع اإللكتروني
  



  

يكون خيار التوقيع اإللكتروني متاحاً إذا كان جميع الشركاء أو الوكالء أو الوصي أو الولي أردنيين فقط ويتم ذلك 

الحكومة اإللكترونية بالدخول لحساباتهم الشخصية التي تم إنشاؤها من خالل رابط 

(/https://portal.jordan.gov.jo والدخول الى خدمات دائرة مراقبة الشركات واختيار خيار التوقيع )

 اإللكتروني والتوقيع على الوثائق كما هو موضح بشكل مفصل أدناه.

 

 متطلبات مسبقة للتوقيع اإللكتروني:

 يج 
ً
 وطنيا

ً
 يحمل رقما

ً
 أردنيا

ً
 ب أن يكون الشريك مواطنا

   يجب على املواطن تفعيل هويته الرقمية ليتمكن من االستفادة من خدمات التوقيع االلكتروني 

  يجب تنزيل برنامجUKC   املواطن برابط  درشاإمن االستفادة من خدمة التوقيع اإللكتروني حيث سيتم املواطن ليتمكن

 :تيآلمن خالل الرابط ا  UKCتنزيل 

https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/UKC 

 

 خطوات التوقيع اإللكتروني:

 www.jordan.gov.jo لكترونية: إللى صفحة بوابة الحكومة اإ الدخول  .1

 

 

 

 

https://portal.jordan.gov.jo/
https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/UKC
http://www.jordan.gov.jo/
http://www.jordan.gov.jo/


  

 .لى صفحة تسجيلإل و للوص "دخول “زر النقر على  .2

 

 .دخال اسم املستخدم )الرقم الوطني( والرقم السري الخاص باملستخدمإ .3

 

 

 

 

 



  

 .او صفحة مواطنلكترونية والضغط على )صفحتي( إلمن ثم االنتقال الى الصفحة الرئيسية لبوابة الحكومة ا .4

 

 

اقبة الشركات من اختيار خدمات دائرة .5  )صفحتي(: مر

 
 

 

 للوصول إلى صفحة التوقيع الرقمي هناك خياران: .6

 ومن ثم النقر على خدمات التوقيع الرقمي "خدمات": من الشريط العلوي انقر على قائمة 1الخيار  

 .الرقمي: من قائمة خدمات البوابة اإللكترونية ومن ثم النقر على التوقيع 2الخيار 

 



  

 

 

 م اختيار الوثيقة المراد توقيعها:الدخول يتم اختيار وعرض الوثائق يتبعد  .7

 

 

 

بعد النقر فوق الزر "عرض" سيتم تحميل صفحة الوثائق مع جميع الوثائق التي تحتاج إلى التوقيع، ومن ثم انقر فوق الزر  .8

 "توقيع"، لالنتقال إلى صفحة توقيع الوثيقة.



  

 

 UKCداة أنقر الى تحميل أداة املصادقة والتحقق غير مثبتة على جهازك أذا كانت إ .9

 

 

 

 

و تثبيتها على جهازك قم بفتحها وتسجيل الدخول باستخدام بيانات االعتماد   UKCعند تنزيل اداة املصادقة والتحقق  .10

 الصحيحة.

 

 



  

 

 

، ثم ستظهر رسالة مرة أخرى " توقيع"، انقر فوق الزر (UKC)بمجرد االنتهاء من تسجيل الدخول إلى أداة املصادقة والتحقق  .11

 .والتصال بها UKCأداة املصادقة والتحقق -نظام ادارة الهوية الرقمية لفتح على الصفحة أ

 

 

انقر فوق  ، ستظهر نافذة التوقيع الرقمي الختيار الشهادة ومن ثم( واالتصال بهاUKC)واملصادقة بمجرد فتح أداة التحقق   .12

 .افقو الشهادة انقر على زر م

 



  

 

 

  التوقيع عملية إلتمام توقيع رز  على اضغط ثم ومن الوثيقة زاوية على التوقيع عرض سيتم .13

  

 

 

 



  

ع بإدخال الرقم السري املكون من  .14
ّ
وق

ُ
خانات والذي تم إدخاله واعتماده عند تفعيل البطاقة الرقمية ليتم ادراج التوقيع  4يقوم امل

 ويتم توقيع الوثائق وتصبح حالتها )تم التوقيع(.  الوثيقةعلى 

 

 

 

 

 

 

 


