طلب الحصول على الخدمات االلكترونية
عطوفة مراقب عام الشركات ,

أرجو التكرم باملوافقة على إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور تسمح يل باستخدام اخلدمات االلكرتونية املتوفرة لدائرة مراقبة الشركات
وأنين أحتمل كافة االلتزامات القانونية املرتتبة على ذلك وأتعهد بان أقوم بإبالغ الدائرة مباشرة فور تعديل املفوض بالتوقيع عن الشركة
وحتت طائلة املسؤولية القانونية.
رقمها :
نوعها :
اسم الشركة :
التوقيع :
اسم املفوض بالتوقيع عن الشركة وفقاً آلخر تعديل قانوين :
الرقم الوطين للمفوض بالتوقيع يف الشركة :
تاريخ اإلصدار ومكانه:
رقمها :
نوع وثيقة إثبات الشخصية :
عنوان الشركة :
املدينة :
رقم البناية :
اهلاتف األرضي :

الشارع :

احلي :
رقم املكتب :
ص.ب:

الرمز الربيدي :

الهاتف الخلوي الذي سيتم إرسال كلمة السر عليه يف حال نسياهنا :

البريد اإللكتروني :

يرجى اإلجابة على السؤال التالي للتأكد من شخصيتك في حال نسيان كلمة المرور :
ما هو االسم املفضل لديك على أن ال يقل عن ثالثة أحرف :
الستخدام دائرة مراقبة الشركات

تم التأكد من صحة بيانات الشركة والمفوض بالتوقيع أعاله وتسليمه اسم مستخدم وكلمة مرور الخدمات االلكترونية :
رئيس قسم الربجمة:
مدير مديرية تكنولوجيا املعلومات:

التوقيع:
التوقيع:

التاريخ/ / :
التاريخ/ / :

االسم

التوقيع

التاريخ / / :

إقرار استالم اسم المستخدم وكلمة المرور للخدمات االلكترونية من المفوض بالتوقيع عن الشركة:




يرفق بالطلب صورة إثبات الشخصية.

الخدمات االلكترونية المتوفرة حاليا  .1 :إصدار شهادة ملن يهمه األمر

 .2إصدار مصدقة عن اخر شهادة

 .3إصدار مصدقة عن اخر عقد تأسيس

 .4إصدار مصدقة عن اخر حمضر اجتماع هيئة عامة عادي  .5إصدار مصدقة عن اخر حمضر اجتماع هيئة عامة غري عادي
 .6إصدار مصدقة عن اخر شهادة تسجيل

عزيزي المراجع,
 .1بإمكانك االستفادة من اخلدمات االلكرتونية لدائرة مراقبة الشركات من خالل الدخول إىل موقع الدائرة على شبكة االنرتنت
 www.ccd.gov.joوكما يلي :
اخرت اخلدمة املطلوبة

اخرت طريقة استالم
الوثيقة.

.2
.3
.4
.5

ادخل رقم املستخدم
وكلمة املرور

الدفع االلكرتوين من خالل
البنك الذي يتعامل معه املراجع.

اخرت
خدمات إلكرتونية

www.ccd.gov.jo

ستصلك رسالة  smsتفيد باستالم معاملتك بنجاح
وان الوثيقة املطلوبة ستصلك حسب طريقة
االستالم اليت حددهتا.

لضمان امن املعلومات يلزم النظام املستخدم على تغيري كلمة املرور قبل أول استخدام.
يف حال ضياع أو نسيان كلمة املرور ميكن إرسال كلمة املرور اجلديدة إىل رقمك اخللوي املسجل على الطلب بعد إرسال اإلجابة على
السؤال الذي قمت بتثبيتها يف طلب احلصول على اخلدمة.
جيب أن تكون كلمة املرور باللغة االجنليزية وان ال يقل طوهلا عن ( )8مثانية خانات وحتتوي على أرقام ورموز خاصة وأحرف بشكليها
الكبرية والصغرية .
أن وجود اية نواقص على الشركة سيحول دون حصوهلا على اخلدمات االلكرتونية حلني تصويب وضعها .

