
 

  
 

 

  



 

  
 

 :معلومات الدخول

  نظام خدمات السجل التجاري / معلومات الدخول

 وصف الشاشة:

  المشترك )المستخدم( ومتابعة جميع المعامالت المتعلقة بالمستثمر نظام الالدخول على يتم من خالل هذه الشاشة

المستثمر )المستخدم( غير معرف أي أنه جديد وألول مرة يسجل  أنوفي حال  ،جل التجاري األلكترونيةسالبخدمات 

من )مستثمر جديد( ليدخل بياناته  زريقوم المستثمر بإدخال معلومات من خالل الضغط على  معلوماته على النظام

ين ليتم يالوزارة ليتم الرد عليه من قبل المعن رسالة إلىخالل الشاشة التي ستظهر له ومن ثم حفظ الطلب وإرساله ب

يتمكن من خاللها الدخول على النظام ومتابعة جميع لة سر لمتفعيل إشتراكه ويحصل على إسم مستخدم وك

اعة والتجارة نشريطة أن يقوم المستثمر الجديد )صاحب العالقة( بمراجعة وزارة الص"المعامالت المتعلقه به 

على طلب اإلشتراك للحصول على صورة مصدقة عن شهادة السجل  عواحدة على األقل للتوقي ةوالتموين لمر

فيما إذا كانت اللغة بإستخدام النظام مع إمكانية إختيار اللغة المراد إستعمالها  "التجارية أو اإلسم التجاري إلكترونيا  

يتمكن من وف فسوفي حال أن المستثمر المستخدم للنظام نسيَّ كلمة السر الخاصة به ، العربية أو اإلنجليزية

من خالل إيميل  به)هل نسيت كلمة السر( ليتم إرسال كلمة السر الخاصة  زرالضغط على  من خالل يهاالحصول عل

إستخدام النظام فيقوم أما في حال أن المستثمر يحتاج للمساعدة في كيفية  ،المدخل في شاشة المستثمرالمستثمر 

)المساعدة( فيظهر له ملف يحتوي على شرح بكيفية وآلية إستخدام  زرالمستخدم للنظام بالضغط على  المستثمر

 النظام بالكامل.

 

 الشروط و المتطلبات والمحددات:

 من تغيير  في حال تم إدخال إسم مستخدم تم إستخدامه من قبل تظهر رسالة أن المستخدم محجوز ليتمكن المستثمر

 إسم المستخدم الذي سيتم إستخدامه للدخول إلى النظام.

 

 



 

  
 

 

 :حقول الشاشة

 معلومات الدخول : 

 يتم إدخال إسم الدخول "إسم المستخدم" المراد من خالله الدخول على النظام.  إسم الدخول : 

 خاللها الدخول على النظام: يتم إدخال كلمة السر المراد من  كلمة السر الجديدة. 

 

  دخول  : 

 ." ليتم الدخول على نظام خدمات التسجيل التجاريالضغط على هذا الزر "دخول يتم 

 

 

   إختيار اللغة  : 

" فيقوم "" فيظهر لنا خيارات إختيار اللغة األسهم المردجة بالشاشة "الضغط على يتم 

فيما إذا كانت المستخدم النظام بإختيار اللغة المراد إستعمالها بإستخدام النظام وذلك بالتأشير على حقل اللغة  المستثمر

" فيظهر النظام حسب اللغة المطلوب /   "اللغة المطلوبة هي لغة عربية أو لغة إنجليزية 

 .إستخدامها

 

  مساعدة  : 

المستخدم للنظام  المستثمريحتاج للمساعدة في كيفية إستخدام النظام فيقوم المستخدم للنظام في حال أن المستثمر 

فيظهر له ملف يحتوي على شرح بكيفية وآلية إستخدام النظام " هذا الزر "مساعدة  بالضغط على

 .بالكامل

 

  هل نسيت كلمة السر  : 

 من خالل يهاالحصول علفي حال أن المستثمر المستخدم للنظام نسيَّ كلمة السر الخاصة به فسوف يتمكن من 

من خالل إيميل  بهيتم إرسال كلمة السر الخاصة ف"  هل نسيت كلمة السر" زرالضغط على 

 .المستثمر المدخل في شاشة المستثمر

 

  مستثمر جديد  : 

)المستخدم( غير معرف أي أنه جديد وألول مرة يسجل معلوماته على النظام فيقوم المستثمر في حال أن المستثمر 

إدخال المستثمرين التالية فتظهر له شاشة "  مستثمر جديد" بإدخال معلومات من خالل الضغط على زر

تم الرد عليه من قبل ومن ثم حفظ الطلب وإرساله برسالة إلى الوزارة لي المستثمرليتم من خاللها إدخال بيانات 

ن ليتم تفعيل إشتراكه ويحصل على إسم مستخدم وكلمة سر ليتمكن من خاللها الدخول على النظام ومتابعة يالمعني

اعة والتجارة نشريطة أن يقوم المستثمر الجديد )صاحب العالقة( بمراجعة وزارة الصجميع المعامالت المتعلقه به "

على طلب اإلشتراك للحصول على صورة مصدقة عن شهادة السجل  عواحدة على األقل للتوقي ةوالتموين لمر

 ."التجارية أو اإلسم التجاري إلكترونيا  

 

 



 

  
 

 

 
 

 
 



 

  
 

 

  ينالمستثمرشاشة : 

الحقول المدرج بجانبها إشارة  جميعحيث أن  المستخدمة لكل حقللية اآلحسب ويقوم المستثمر بتعبئة الحقول التالية 

 : " هي حقول إجباريةالنجمة "

 

 الرقم الوطني للمستثمر:

  الرقم الوطني للمستثمر : 

 .والمدرج في بطاقته الشخصيةالوطني  هرقمإدخال بالمستخدم للنظام يقوم المستثمر 

  : الجنسية 

" فتظهر له شاشة تحتوي المنظار "الضغط على زر بجنسيته بإختيار المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

في الجنسية الخاصة به فيظهر فيقوم المستثمر بإختيار جنسيته بالضغط على إسم للجنسيات على خيارات متعدد 

 .بواسطة النظام تلقائيا  رمز وإسم الجنسية الحقل 

 

 :اإلسم الرباعي

 باللغة العربيةمستثمر إسم ال : 

 باللغة العربية.من أربع مقاطع بإدخال إسمه المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

 باللغة اإلنجليزيةمستثمر إسم ال : 

 بإدخال إسمه من أربع مقاطع باللغة اإلنجليزية.المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

 

 :إنشاء إسم الدخول

  إسم المستخدم : 

 .لدخول إلى النظاميتم من خالله اإستخدامه كإسم خاص به والمراد بإدخال إسم المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

في حال تم إدخال إسم مستخدم تم إستخدامه من قبل تظهر رسالة أن المستخدم محجوز ليتمكن  مالحظة:)

 المستثمر من تغيير إسم المستخدم الذي سيتم إستخدامه للدخول إلى النظام(.

  كلمة السر : 

به والمراد إستخدامها ككلمة سر يتم من خاللها الدخول بإدخال كلمة سر خاصه المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

 إلى النظام.

  إعادة كلمة السر : 

بإدخال إعادة لكلمة السر الخاصه به والتي أدخلها في الحقل السابق وذلك ليتم المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

 النظام.التأكيد على هذه الكلمة ككلمة سر خاصة به يتم من خاللها الدخول إلى 

 

 :البيانات الشخصية 

 نوع المستثمر  : 

" فتظهر وذلك بالضغط على السهم "من القائمة بإختيار نوع المستثمر المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

للنظام بإختيار نوع فيقوم المستثمر المستخدم )مؤسسة فردية، شركة( ع مستثمرين اأنوعلى قائمة تحتوي 

حيث أن )المؤسسة الفردية( تستخدم لتسجيل  بواسطة النظام تلقائيا  المستثمر بالضغط عليه فيظهر في الحقل 

 .عنوان تجاري أو إسم تجاري وأما )شركة( فتستخدم فقط لتسجيل إسم تجاري

 

 



 

  
 

 

  صيغة المناداة : 

" الخاصة به من القائمة وذلك بالضغط على السهم "بإختيار صيغة المناداة المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

صيغة المناداة فتظهر قائمة تحتوي على صيغ مناداة )السيد، السيدة( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار 

 بواسطة النظام. تلقائيا  ظهر في الحقل تف ابالضغط عليه الخاصة به

  نوع الوثيقة : 

ه من القائمة وذلك ـة عليه والخاصة بـوع الوثيقة الشخصية الدالـبإختيار نالمستخدم للنظام وم المستثمر ـيق

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة شخصية، جواز سفر( ط على السهم "ـبالضغ

بواسطة  تلقائيا  في الحقل فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيقة الخاصة به بالضغط عليها فتظهر 

 النظام.

  رقم اإلثبات الشخصي : 

 بإدخال رقم اإلثبات الشخصي الخاص به.المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

  تاريخ اإلصدار : 

 بإدخال تاريخ إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة به.المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

  مكان اإلصدار : 

 بإدخال مكان إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة به.المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

  مكان الميالد : 

 بإدخال مكان ميالده.المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

  تاريخ الميالد : 

 بإدخال تاريخ ميالده.المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

 

 :عنوان اإلقامة

 المحافظة  : 

" فتظهر له بالضغط على زر المنظار " المحافظة التي يقيم فيهابإختيار المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

فيظهر في  عليهابالضغط  المحافظةفيقوم المستثمر بإختيار  للمحافظاتشاشة تحتوي على خيارات متعدد 

 بواسطة النظام. تلقائيا  المحافظة الحقل رمز وإسم 

 المنطقة  : 

 .إسم المنطقة التي يقيم فيهابإدخال المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

 إسم الشارع  : 

 يقيم فيه. الذيبإدخال إسم الشارع المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

 رقم المبنى  : 

 بإدخال رقم المبنى الذي يقيم فيه.المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

 رقم الشقة  : 

 فيها.بإدخال رقم الشقة التي يقيم المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

 فاكس  : 

 بإدخال رقم الفاكس الخاص به.المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

 رقم الهاتف  : 

 بإدخال رقم الهاتف الخاص به.المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

 



 

  
 

 

 رقم الخلوي  : 

 بإدخال رقم الهاتف الخلوي الخاص به.المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

 رمز التحقق  : 

 .الذي يرسل له على رقمه الخلوي للتأكد منهيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رمز التحقق 

 البريد اإللكتروني  : 

بإدخال البريد اإللكتروني )اإليميل( الخاص به والذي من خالله يمكن للمستثمر المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

 .ت الخاصة بهإستقبال اإليميال

 

 :المشروحات

  تفاصيل أخرى : 

 بإدخال تفاصيل أخرى خاصة به.المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

 

 إنشاء مستخدم   : 

 إنشاء مستخدمهذا الزر " المستخدم للنظام بالضغط على المستثمريقوم بعد اإلنتهاء من إدخال جميع الحقول السابقة 

 تلقائيا  وبعد الحفظ يظهر في أعلى الشاشة رمز للمستثمر يظهر  ليتم حفظ بيانات الطلب المدخل" 

 .المعني تسلسل خاص بالمستثمرم مزبواسطة النظام كر

 

 طباعة   : 

 المستخدم للنظام بالضغط على المستثمريقوم ف الذي قام بتعبئتهطباعة الطلب المستثمر المستخدم للنظام  أرادفي حال 

 .الطلب المدخل ليتم طباعة"  طباعةهذا الزر "

 

 إرسال رسالة   : 

 إرسال رسالة" هذا الزر المستخدم للنظام بالضغط على المستثمربعد اإلنتهاء من إدخال جميع الحقول السابقة يقوم 

إلى الوزارة للرد عليه من قبل المعنيين برسالة فيقوم النظام بإرسال الطلب المعبأ من قبل المستثمر  "

ويحصل بعدها على إسم مستخدم وكلمة سر ليتمكن من خاللها الدخول على النظام ومتابعة جميع ليتم تفعيل إشتراكه 

اعة والتجارة نشريطة أن يقوم المستثمر الجديد )صاحب العالقة( بمراجعة وزارة الصالمعامالت المتعلقه به "

 الخاصة به". وإستكمال اإلجراءاتعلى طلب اإلشتراك  عواحدة على األقل للتوقي ةوالتموين لمر

 

 عودة   : 

" عودة  هذا الزر " مر المستخدم للنظام بالضغط علىتثيقوم المسبعد اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة 

 .للعودة إلى شاشة معلومات الدخول الرئيسية

 

  



 

  
 

 :تعديل بياناتي – المستثمرين

 تعديل بياناتي – نظام خدمات السجل التجاري / المستثمرين

 وصف الشاشة:

  المستثمرين"بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار المستثمرين فيتم الضغط على زر 

تعديل والذي من خالله يتم الدخول إلى شاشة  " تعديل بياناتي"فيظهر لنا زر بعنوان  "

فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال معطيات خاصة بالمستثمر المراد اإلستعالم عنه فيتم البحث عن مستثمر 

بواسطة النظام، ويظهر أيضا في  تلقائيا  المستثمرين حسب المعطيات المدخلة فتظهر البيانات المراد اإلستعالم عنها 

المستثمرين للنظام بالضغط عليه فتظهر شاشة  " فيقوم المستثمر المستخدمشاشة تعديل مستثمر زر "تعديل 

" ، وكذلك يظهر زر "سجالتي بيانات المستثمرين المراد التعديل عليهاعلى لتعديل والتي من خاللها يتم ا

للنظام بالضغط عليه فتظهر شاشة السجالت والتي يتم من خاللها اإلستعالم عن البيانات  مفيقوم المستثمر المستخد

 الخاصة بأسماء وسجالت المستثمر المعني.

 

 
 

 :حقول الشاشة

 تعديل بياناتي : 

بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار المستثمرين فيتم الضغط على زر "المستثمرين 

" والذي من خالله يتم الدخول إلى شاشة تعديل " فيظهر لنا زر بعنوان "تعديل بياناتي 

 مستثمر التالية والتي من خاللها يتم اإلستعالم عن بيانات المستثمر المراد االستعالم عنه.

 



 

  
 

 

 
 

 :حقول الشاشة

 : تعديل مستثمر 

 :متغيرات البحث

 لمستثمر : رمز ا 

 . من خالله اإلستعالم عن البيانات الخاصة بهالمراد ه ورمزيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال 

" بعد أن تمت عملية  )حيث أن هذا الرمز هو رمز المستثمر الذي ظهر في شاشة "مستثمر جديد

 .حفظ البيانات المدخلة للمستثمر في الشاشة(

 لمستثمر : إسم ا 

المستخدم للنظام بإدخال إسمه باللغة العربية من أربع مقاطع والمراد من خالله اإلستعالم عن يقوم المستثمر 

 .البيانات الخاصة به

  : الرقم الوطني للمستثمر 

 بإدخال رقمه الوطني والمدرج في بطاقته الشخصية.المستخدم للنظام يقوم المستثمر 

 إسم المستخدم  : 

 بإدخال إسم المستخدم.يقوم المستثمر المستخدم للنظام 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

  بحث  : 

هذا الزر "بحث  بعد اإلنتهاء من إدخال جميع الحقول السابقة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

 بواسطة النظام: تلقائيا  " ليتم البحث عن بيانات المستثمر المراد اإلستعالم عنه فتظهر البيانات التالية 

 .رقم المستثمر 

  المستثمر.إسم 

 .الرقم الوطني للمستثمر 

 .إسم المستخدم  

 

  تعديل  : 

" ليقوم بتعديل البيانات الخاصة بالمستثمر يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "تعديل 

والمراد التعديل عليها فتظهر شاشة المستثمرين التالية والتي تم تعبئة حقولها سابقا  فتظهر البيانات في هذه الشاشة 

ها علي المسموحبواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  من قبل المستثمر مع إمكانية التعديل على الحقول  تلقائيا  

 التعديل:

 

 
 

  



 

   
 

 

 
 

 : شاشة تعديل مستثمر 

 " هي حقول إجبارية()جميع الحقول المدرج بجانبها إشارة النجمة "

 

 مستثمر: رمز ال 

 بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه. تلقائيا  يظهر رمز المستثمر 

 

 :اإلسم الرباعي

 باللغة العربيةمستثمر إسم ال : 

 .بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه تلقائيا   باللغة العربية يظهر إسم المستثمر

 باللغة اإلنجليزيةمستثمر إسم ال : 

 .بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه تلقائيا   المستثمر باللغة اإلنجليزية يظهر إسم

 

 :المستخدمإسم 

  إسم المستخدم : 

 إستخدامه كإسم يتم من خالله الدخول إلى النظامسابقا  ليتم  هالمستثمر بإدخاليظهر إسم المستخدم الذي قام 

 .من قبل المستثمر المستخدم للنظام بواسطة النظام مع إمكانية التعديل عليه تلقائيا  

  كلمة السر : 

 إستخدامها ككلمة سر يتم من خاللها الدخول إلى النظامليتم  سابقا   هاالمستثمر بإدخالتظهر كلمة السر التي قام 

 .من قبل المستثمر المستخدم للنظام بواسطة النظام مع إمكانية التعديل عليها تلقائيا  



 

   
 

 

  إعادة كلمة السر : 

ليتم إستخدامها ككلمة سر يتم من خاللها مرة  أخرى للتأكيد عليها وتظهر كلمة السر التي قام المستثمر إدخالها 

 .من قبل المستثمر المستخدم للنظام بواسطة النظام مع إمكانية التعديل عليها تلقائيا  الدخول إلى النظام 

 

 :البيانات الشخصية 

  نوع المستثمر : 

بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  من قبل  تلقائيا  يظهر نوع المستثمر )مؤسسة فردية، شركة( 

 .المستثمر المستخدم للنظام وال يمكن التعديل عليه

  صيغة المناداة : 

بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  من قبل  تلقائيا  تظهر صيغة مناداة المستثمر )السيد، السيدة( 

 المستثمر المستخدم للنظام وال يمكن التعديل عليها.

  : الجنسية 

بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  مع إمكانية التعديل  تلقائيا  يظهر رمز ووصف جنسية المستثمر 

" فتظهر له شاشة بإختيار جنسيته بالضغط على زر المنظار "المستخدم للنظام يقوم المستثمر عليها ف

تحتوي على خيارات متعدد للجنسيات فيقوم المستثمر بإختيار جنسيته بالضغط على إسم الجنسية الخاصة به 

 بواسطة النظام. تلقائيا  الحقل رمز وإسم الجنسية فيظهر في 

  الرقم الوطني للمستثمر : 

بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  من قبل المستثمر المستخدم  تلقائيا  يظهر الرقم الوطني للمستثمر 

 للنظام وال يمكن التعديل عليه.

  نوع الوثيقة : 

يقـوم المستثمر بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  مع إمكانية التعديل عليه ف تلقائيا  يظهر نوع الوثيقة 

بإختيار نـوع الوثيقة الشخصية الدالـة عليه والخاصة بـه من القائمة وذلك بالضغـط على السهم المستخدم للنظام 

فيقوم المستثمر  " فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة شخصية، جواز سفر("

 بواسطة النظام. تلقائيا  المستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيقة الخاصة به بالضغط عليها فتظهر في الحقل 

  رقم اإلثبات الشخصي : 

بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية  تلقائيا  يظهر رقم اإلثبات الشخصي الخاص بالمستثمر 

 .لمستثمر المستخدم للنظاممن قبل ا التعديل عليه

  تاريخ اإلصدار : 

بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع  تلقائيا  بالمستثمر تاريخ إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة  يظهر

 .من قبل المستثمر المستخدم للنظام إمكانية التعديل عليه

  مكان اإلصدار : 

بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع  تلقائيا  بالمستثمر مكان إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة  يظهر

 .من قبل المستثمر المستخدم للنظام إمكانية التعديل عليه

  مكان الميالد : 

بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل  تلقائيا  المستثمر  مكان ميالد يظهر

 .المستثمر المستخدم للنظام

 

 



 

   
 

 

  تاريخ الميالد : 

بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل  تلقائيا  يظهر تاريخ ميالد المستثمر 

 المستثمر المستخدم للنظام.

 

 :اإلقامةعنوان 

 المحافظة  : 

بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  مع  تلقائيا  يظهر رمز ووصف المحافظة التي يقيم فيها المستثمر 

بإختيار المحافظة التي يقيم فيها بالضغط على زر المستخدم للنظام يقوم المستثمر إمكانية التعديل عليها ف

" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد للمحافظات فيقوم المستثمر بإختيار المحافظة المنظار "

 بواسطة النظام. تلقائيا  بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز وإسم المحافظة 

 المنطقة  : 

بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل  تلقائيا  المنطقة التي يقيم فيها المستثمر إسم ظهر ي

 عليها من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 إسم الشارع  : 

بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل  تلقائيا  يظهر إسم الشارع الذي يقيم فيه المستثمر 

 عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 رقم المبنى  : 

بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل  تلقائيا  يظهر رقم المبنى الذي يقيم فيه المستثمر 

 عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 رقم الشقة  : 

مع إمكانية التعديل  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا   تلقائيا  يظهر رقم الشقة التي يقيم فيها المستثمر 

 عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 فاكس  : 

بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه  تلقائيا  بالمستثمر رقم الفاكس الخاص  يظهر

 .من قبل المستثمر المستخدم للنظام

 رقم الهاتف  : 

بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه  تلقائيا  يظهر رقم الهاتف الخاص بالمستثمر 

 من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 رقم الخلوي  : 

بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية  تلقائيا  يظهر رقم الهاتف الخلوي الخاص بالمستثمر 

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 البريد اإللكتروني  : 

والذي من خالله يمكن للمستثمر إستقبال اإليميالت  بالمستثمرالبريد اإللكتروني )اإليميل( الخاص  يظهر

 ة التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.بواسطة النظام مع إمكاني تلقائيا   الخاصة به

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 حفظ   : 

 حفظهذا الزر " المستخدم للنظام بالضغط على المستثمريقوم  المراد التعديل عليهالحقول تعديل ابعد اإلنتهاء من 

 .المستثمر التي تم التعديل عليها" ليتم حفظ بيانات 

 

  تراجع  : 

المستثمر المستخدم للنظام يقوم ف بإدخالهافي حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التراجع عن حركة التعديل التي قام 

 .التراجع عن التعديل الذي قام المستثمر بإدخاله" ليتم  تراجعهذا الزر " بالضغط على

 

  تحديث  : 

البيانات المدخلة في الشاشة فيقوم المستثمر المستخدم للنظام في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التحديث على 

تم الخاصة بالمستثمر والتي بيانات ال" ليتم تحديث البيانات فتظهر أحدث هذا الزر "تحديث  بالضغط على

 .أو تعديلها إدخالها

 

  طباعة  : 

 المستخدم للنظام بالضغط على المستثمرفيقوم بتعديله في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام طباعة الطلب الذي قام 

 .عليه بعد التعديل" ليتم طباعة الطلب هذا الزر "طباعة 

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " بعد اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

 .الرئيسية تعديل مستثمرللعودة إلى شاشة 

 

  سجالتي  : 

" فتظهر شاشة السجالت التالية والتي يتم يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "سجالتي 

 من خاللها اإلستعالم عن البيانات الخاصة بأسماء وسجالت المستثمر المعني:

 

  



 

   
 

 

 
 

 : شاشة السجالت 

 بواسطة النظام بغاية اإلستعالم عنها: تلقائيا  تظهر البيانات التالية والخاصة بأسماء وسجالت المستثمر المعني 

 .رقم السجل 

 .الرقم الوطني للمنشأة 

 .المحافظة 

 .إسم المستثمر 

 .العنوان التجاري 

 .اإلسم التجاري 

 .حالة المؤسسة 

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " بعد اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

 .للعودة إلى شاشة تعديل مستثمر الرئيسية

 

  الصفحة الرئيسية  : 

الصفحة هذا الزر " يقوم بالضغط علىففي حال أراد المستثمر المستخدم للنظام العودة إلى الشاشة الرئيسية للنظام 

 ." للعودة إلى الصفحة الرئيسية للنظامالرئيسية 

 



 

   
 

 

 

 خروج   : 

"  خروج هذا الزر " بالضغط علىالخروج من النظام فيقوم المستثمر المستخدم للنظام  في حال أراد

 .للخروج من النظام

  



 

   
 

 :متابعة طلباتي )المؤسسات( –المستثمرين 

 )المؤسسات( متابعة طلباتي -نظام خدمات السجل التجاري / المستثمرين 

 وصف الشاشة:

  بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار المستثمرين فيتم الضغط على زر "المستثمرين

" والذي من خالله يتم الدخول  مؤسسات(ال) لنا زر بعنوان "متابعة طلباتي " فيظهر

فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال معطيات خاصة الخاصة بالمؤسسات الفردية إلى شاشة متابعة الطلبات 

بطلبات تسجيل المؤسسات الفردية والمراد اإلستعالم عنها فيتم البحث عن هذه الطلبات حسب المعطيات المدخلة 

زر "عرض فتظهر البيانات المراد اإلستعالم عنها تلقائيا  بواسطة النظام، ويظهر أيضا في شاشة متابعة طلباتي 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط عليه ليتم عرض طلب التسجيل المراد عرضة واإلستعالم عن " ف

المدخلة في الطلبات بغض النظر عن نوع الطلب المراد التعديل على البيانات  مع إمكانيةالبيانات الموجودة فيه 

 .عرضه

 

 الشروط و المتطلبات والمحددات:

  عالقة بالوزارة ال يتم السماح للمواطن )المستثمر( بعمل أي إجراء جديد على في حال وجود طلب أو معاملة

 المعاملة إال في حين إستكمال اإلجراء القديم على المعاملة في الوزارة .

 

 
 

 

 

 

 



 

   
 

 

 :حقول الشاشة

 المؤسسات( متابعة طلباتي( : 

بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار المستثمرين فيتم الضغط على زر "المستثمرين 

والذي من خالله يتم الدخول  "مؤسسات( ال" فيظهر لنا زر بعنوان "متابعة طلباتي )

بإدخال معطيات خاصة فيقوم المستثمر المستخدم للنظام الخاصة بالمؤسسات الفردية إلى شاشة متابعة الطلبات 

بطلبات تسجيل المؤسسات الفردية والمراد اإلستعالم عنها فيتم البحث عن هذه الطلبات حسب المعطيات المدخلة 

 فتظهر البيانات المراد اإلستعالم عنها تلقائيا  بواسطة النظام

 

 
 

 :حقول الشاشة

 : )متابعة طلباتي )اإلستعالم عن حركات التسجيل 

  رقم الطلب : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم طلب التسجيل المراد اإلستعالم عنه.

 إسم مقدم الطلب : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم مقدم طلب التسجيل المراد اإلستعالم عنه.

  تاريخ الطلب : 

 م عنه.يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال تاريخ طلب التسجيل المراد اإلستعال

  مالك المؤسسة : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم مالك المؤسسة المراد اإلستعالم عن طلبات التسجيل الخاصة بها.

 



 

   
 

 

  بحث  : 

هذا الزر "بحث  بعد اإلنتهاء من إدخال جميع الحقول السابقة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

طلبات التسجيل المراد اإلستعالم عنها فتظهر البيانات التالية تلقائيا  بواسطة " ليتم البحث عن بيانات 

 النظام:

 .رقم الطلب 

 .تاريخ الطلب 

 .إسم مقدم الطلب 

 .إسم المستثمر  

 .نوع الطلب الرئيسي 

 .حالة المؤسسة 

 

  اإلجراء / عرض  : 

عرض طلب التسجيل المراد عرضه " ليتم يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "عرض 

واإلستعالم عن البيانات الموجودة فيه فتظهر شاشة العرض الخاصة بالطلب المراد اإلستعالم عنه فتظهر البيانات 

الخاصة بكل طلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  من قبل المستثمر المستخدم للنظام مع إمكانية 

 ت المسموح عليها التعديل وحسب اآللية التي تم شرحها سابقا  لكل حقل.التعديل على البيانا

 

 

  الصفحة الرئيسية  : 

الصفحة هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام العودة إلى الشاشة الرئيسية للنظام فيقوم بالضغط على

 ." للعودة إلى الصفحة الرئيسية للنظامالرئيسية 

 

 

  خروج  : 

" خروج  هذا الزر " حال أراد المستثمر المستخدم للنظام الخروج من النظام فيقوم بالضغط علىفي 

 .للخروج من النظام

 

 

 



 

   
 

 :متابعة طلباتي )األسماء( –المستثمرين 

 )األسماء( متابعة طلباتي –نظام خدمات السجل التجاري / المستثمرين 

 وصف الشاشة:

  بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار المستثمرين فيتم الضغط على زر "المستثمرين

" والذي من خالله يتم الدخول إلى ( األسماء" فيظهر لنا زر بعنوان "متابعة طلباتي )

خال معطيات خاصة بطلبات فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدالخاصة باألسماء التجارية شاشة متابعة الطلبات 

تسجيل األسماء التجارية والمراد اإلستعالم عنها فيتم البحث عن هذه الطلبات حسب المعطيات المدخلة فتظهر 

" زر "عرض البيانات المراد اإلستعالم عنها تلقائيا  بواسطة النظام، ويظهر أيضا في شاشة متابعة طلباتي 

غط عليه ليتم عرض طلب التسجيل المراد عرضة واإلستعالم عن البيانات فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالض

 .المدخلة في الطلبات بغض النظر عن نوع الطلب المراد عرضهالتعديل على البيانات  مع إمكانيةالموجودة فيه 

 

 الشروط و المتطلبات والمحددات:

  للمواطن )المستثمر( بعمل أي إجراء جديد على في حال وجود طلب أو معاملة عالقة بالوزارة ال يتم السماح

 المعاملة إال في حين إستكمال اإلجراء القديم على المعاملة في الوزارة .

 

 
 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 :حقول الشاشة

بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار المستثمرين فيتم الضغط على زر "المستثمرين 

والذي من خالله يتم الدخول إلى  "" فيظهر لنا زر بعنوان "متابعة طلباتي )األسماء( 

فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال معطيات خاصة بطلبات الخاصة باألسماء التجارية شاشة متابعة الطلبات 

ب المعطيات المدخلة فتظهر تسجيل األسماء التجارية والمراد اإلستعالم عنها فيتم البحث عن هذه الطلبات حس

 البيانات المراد اإلستعالم عنها تلقائيا  بواسطة النظام

 

 
 

 :حقول الشاشة

 : )متابعة طلباتي )اإلستعالم عن حركات التسجيل 

  رقم الطلب : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم طلب التسجيل المراد اإلستعالم عنه.

 إسم مقدم الطلب : 

 المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم مقدم طلب التسجيل المراد اإلستعالم عنه.يقوم 

  تاريخ الطلب : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال تاريخ طلب التسجيل المراد اإلستعالم عنه.

  إسم المستثمر : 

إلستعالم عن طلبات التسجيل يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم مالك المؤسسة )المستثمر( المراد ا

 الخاصة به.

 



 

   
 

 

  بحث  : 

هذا الزر "بحث  بعد اإلنتهاء من إدخال جميع الحقول السابقة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

" ليتم البحث عن بيانات طلبات التسجيل المراد اإلستعالم عنها فتظهر البيانات التالية تلقائيا  بواسطة 

 النظام:

  الطلب.رقم 

 .تاريخ الطلب 

 .إسم مقدم الطلب 

 .إسم المستثمر  

 .نوع الطلب الرئيسي 

 

  اإلجراء / عرض  : 

" ليتم عرض طلب التسجيل المراد عرضه يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "عرض 

اإلستعالم عنه فتظهر البيانات واإلستعالم عن البيانات الموجودة فيه فتظهر شاشة العرض الخاصة بالطلب المراد 

الخاصة بكل طلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  من قبل المستثمر المستخدم للنظام مع إمكانية 

 التعديل على البيانات المسموح عليها التعديل وحسب اآللية التي تم شرحها سابقا  لكل حقل.

 

 

  الصفحة الرئيسية  : 

الصفحة هذا الزر " لمستثمر المستخدم للنظام العودة إلى الشاشة الرئيسية للنظام فيقوم بالضغط علىفي حال أراد ا

 ." للعودة إلى الصفحة الرئيسية للنظامالرئيسية 

 

 

  خروج  : 

" خروج  هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام الخروج من النظام فيقوم بالضغط على

 .مللخروج من النظا

 

 



 

   
 

 :تسجيل المؤسسات الفردية – العنوان التجاري

  تسجيل المؤسسات الفردية – نظام خدمات السجل التجاري / العنوان التجاري

 وصف الشاشة:

  بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار العنوان التجاري فيتم الضغط على زر "العنوان التجاري

" والذي من خالله يتم " فيظهر لنا زر بعنوان "تسجيل المؤسسات الفردية 

تسجيل الدخول إلى شاشة تسجيل المؤسسات الفردية فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال البيانات الخاصة ب

 .المؤسسات الفردية الخاصة به

 

 
 

 :حقول الشاشة

 تسجيل المؤسسات الفردية : 

بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار العنوان التجاري فيتم الضغط على زر "العنوان التجاري 

" والذي من خالله يتم " فيظهر لنا زر بعنوان "تسجيل المؤسسات الفردية 

البيانات الخاصة بتسجيل الدخول إلى شاشة تسجيل المؤسسات الفردية فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال 

 المؤسسات الفردية الخاصة به.

 

  



 

   
 

 

 
 

 
 



 

   
 

 

 
 

 :حقول الشاشة

 تسجيل المؤسسات الفردية : 

  ليتمكن المستثمر المستخدم النظام من إدخال البيانات الخاصة بطلب تسجيل مؤسسة فردية يقوم أوال  بالضغط على

" فيتم تفعيل جميع الحقول في هذه الشاشة ويتم تعبئتها حسب اآللية الخاصة بكل حقل هذا الزر "اإلضافة 

 ." هي حقول إجباريةجميع الحقول المدرج بجانبها إشارة النجمة "حيث أن 

 رقم الطلب : 

 .بواسطة النظام تلقائيا  تسجيل المؤسسة الفردية يظهر رقم طلب 

 تاريخ الطلب : 

 بواسطة النظام. تلقائيا  يظهر تاريخ طلب تسجيل المؤسسة الفردية 

 

 :بيانات المؤسسة األساسية

 مالك المؤسسة : 

 بواسطة النظام. تلقائيا  يظهر رمز وإسم مالك المؤسسة الفردية 

  عنوان / إسم تجاري : 

القائمة وذلك بالضغـط على يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع طلب تسجيل المؤسسة الفردية من 

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع طلبات التسجيل )عنوان تجاري، إسم تجاري( فيقوم المستثمر السهم "

 بواسطة النظام. تلقائيا  المستخدم للنظام بإختيار نوع طلب التسجيل بالضغط عليه فيظهر في الحقل 

 



 

   
 

 

 مكان الملف  : 

بإختيار مكان الملف الخاص بتسجيل المؤسسة الفردية وذلك بالضغط على زر يقوم المستثمر المستخدم للنظام 

" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد ألماكن اإلحتفاظ بالملفات فيقوم المستثمر بإختيار المنظار "

 تلقائيا  بواسطة النظام. وإسم مكان الملففيظهر في الحقل رمز  بالضغط عليه مكان الملف

 تجاريالعنوان ال : 

يتم تفعيل هذا الحقل في حال تم إختيار نوع تسجيل المؤسسة الفردية )عنوان تجاري( فيتم إدخال وصف 

 العنوان التجاري من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

  الجنسية : 

 يظهر رمز ووصف جنسية مالك المؤسسة )المستثمر( تلقائيا  بواسطة النظام.

  الرقم الوطني للمستثمر : 

 تلقائيا  بواسطة النظام.المستخدم للنظام يظهر الرقم الوطني للمستثمر 

  رقم اإلثبات الشخصي : 

وفي حال كان المستثمر أردني يظهر  يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم اإلثبات الشخصي الخاص به

 .رقم اإلثبات الشخصي تلقائيا  بواسطة النظام وحسب الربط مع األحوال المدنية

  نوع الوثيقة : 

يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع الوثيقة الشخصية الدالـة عليه والخاصة بـه من القائمة وذلك 

تحتوي على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة شخصية، جواز سفر( " فتظهر قائمة بالضغـط على السهم "

فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيقة الخاصة به بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة 

 النظام.

  تاريخ اإلصدار : 

وفي حال كان المستثمر  الخاصة بهيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال تاريخ إصدار الوثيقة الشخصية 

 .أردني يظهر تاريخ إصدار الوثيقة الشخصية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب الربط مع األحوال المدنية

  مكان اإلصدار : 

وفي حال كان المستثمر  يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال مكان إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة به

 .الوثيقة الشخصية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب الربط مع األحوال المدنية أردني يظهر مكان إصدار

  مكان الميالد : 

 يظهر مكان ميالد المستثمر المستخدم للنظام تلقائيا  بواسطة النظام.

  تاريخ الميالد : 

 يظهر تاريخ ميالد المستثمر المستخدم للنظام تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 :معلومات مقدم الطلب

  مقدم الطلبإسم : 

 .يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسمه كمقدم لطلب تسجيل مؤسسة فردية

 ( صفة مقدم الطلب) : 

 الصفةفيما إذا كانت  الصفةوذلك بالتأشير على حقل  صفة مقدم الطلبيقوم المستثمر المستخدم النظام بإختيار 

 .( )وكيلأو  ()أصيل هي 

 



 

   
 

 

  حالة الطلب : 

وبعد أن يتم إعتماد الطلب  ( تلقائيا  بواسطة النظام، مدخل طلبات خارجيةحالة الطلب )مدخل إنترنت تظهر

 .تظهر الحالة )مسدد طلبات خارجية(

 ( نوع الوكالة) : 

وذلك بالتأشير  نوع الوكالةيقوم المستثمر المستخدم النظام بإختيار في حال كانت صفة مقدم الطلب )وكيل( 

 .(( أو )وكالة خاصة فيما إذا كانت الوكالة هي )وكالة عامة  الوكالةنوع على حقل 

  رقم الوكالة : 

يتم تفعيل هذا الحقل في حال تم إختيار صفة مقدم الطلب )وكيل( فيتم إدخال رقم ووصف الوكالة من قبل 

 المستثمر المستخدم للنظام.

 

 :بيانات المؤسسة

 رأس المال عند التسجيل  : 

المستثمر المستخدم للنظام بإدخال قيمة رأس المال المؤسسة الفردية عند التسجيل شريطة أن ال تقل قيمة يقوم 

 ( ألف دينار أردني.0111رأس المال عن )

 المحافظة  : 

بالضغط على زر  وذلك تقع فيها المؤسسة الفرديةيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار المحافظة التي 

فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد للمحافظات فيقوم المستثمر بإختيار المحافظة " المنظار "

 بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز وإسم المحافظة تلقائيا  بواسطة النظام.

 المنطقة  : 

 .المؤسسة الفردية فيها تقعيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم المنطقة التي 

 رقم المبنى  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم المبنى الذي يقع فيه المؤسسة الفردية.

 إسم الشارع  : 

 .المؤسسة الفردية فيه يقعيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم الشارع الذي 

 رقم الشقة  : 

 .المؤسسة الفردية فيها يقعيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الشقة التي 

 رقم الهاتف  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الهاتف الخاص بالمؤسسة الفردية.

 رقم الخلوي  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الهاتف الخلوي الخاص به.

 فاكس  : 

 .الفرديةبالمؤسسة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الفاكس الخاص 

 البريد اإللكتروني  : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال البريد اإللكتروني )اإليميل( الخاص به والذي من خالله يمكن للمستثمر 

 .بالمؤسسة الفرديةإستقبال اإليميالت الخاصة 

 الرمز البريدي  : 

 بالمؤسسة الفردية.يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال الرمز البريدي الخاص 

 



 

   
 

 

 الصندوق البريدي  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الصندوق البريدي الخاص بالمؤسسة الفردية.

  طريقة إيصال الشهادة : 

يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار طريقة إيصال الشهادة الخاصة بالمؤسسة الفردية من القائمة وذلك 

" فتظهر قائمة تحتوي على طرق إيصال الشهادة )الحضور إلى موقع الوزارة، السهم "بالضغـط على 

أرامكس، البريد األردني( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار طريقة إيصال الشهادة بالضغط عليها فتظهر 

 في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 : الغايات 

 ليتمكن من إضافة وإدخال البيانات الخاصة غط على زر "اإلضافة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالض "

 مؤسسة الفردية.تسجيل البغايات 

 وصف الغاية  : 

ة وذلك بالضغط على زر ـالمؤسسة الفرديسجيل ت وصف الغايـة منام بإختيار ـوم المستثمر المستخدم للنظـيق

تسجيل الغاية من فيقوم المستثمر بإختيار  للغايات" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد المنظار "

 تلقائيا  بواسطة النظام. ووصف الغايةبالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز  المؤسسة الفردية

  القطاع : 

 يظهر نوع القطاع التابعة له المؤسسة تلقائيا  بواسطة النظام.

  مالحظات : 

 تلقائيا  بواسطة النظام. طلب التسجيلتظهر المالحظات الخاصة بالغاية من 

 

 : المفوضين 

  ليتمكن من إضافة وإدخال البيانات الخاصة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "اإلضافة "

 بمفوضين المؤسسة الفردية.

  الرقم الوطني : 

 .بالمفوضيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال الرقم الوطني الخاص 

  إسم المفوض : 

 المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم المفوض. يقوم

 (مالي / إداري / قضائي / قانوني) نوع التفويض : 

نوع تفويض المفوض المراد وذلك بالتأشير على حقل  نوع التفويضلنظام بإختيار ليقوم المستثمر المستخدم 

حيث  ()قانوني ( أوأو )قضائي (إداري)أو  (مالي)هو  كان نوع التفويضفيما إذا  تعريفه

 إنه يجب إختيار نوع تفويض واحد على األقل.

  مكان الميالد : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال مكان ميالد المفوض.

 

 

 

 



 

   
 

 

  نوع الوثيقة : 

يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع الوثيقة الشخصية الدالـة على المفوض من القائمة وذلك بالضغـط 

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة شخصية، جواز سفر( فيقوم السهم "على 

المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيقة الخاصة بالمفوض بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  

 بواسطة النظام.

  تاريخ اإلصدار : 

 .بالمفوضإصدار الوثيقة الشخصية الخاصة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال تاريخ 

  مكان اإلصدار : 

 .بالمفوضيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال مكان إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة 

 

 : الفروع 

  ليتمكن من إضافة وإدخال البيانات الخاصة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "اإلضافة "

 الفردية.بفروع المؤسسة 

 رمز الفرع : 

 .رمز الفرع التابع للمؤسسة الفرديةيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال 

 وصف الفرع : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال وصف الفرع التابع للمؤسسة الفردية.

 المحافظة  : 

لمؤسسة الفردية وذلك بالضغط التابع لالفرع قع فيها ييقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار المحافظة التي 

" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد للمحافظات فيقوم المستثمر بإختيار على زر المنظار "

 المحافظة بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز وإسم المحافظة تلقائيا  بواسطة النظام.

 المنطقة  : 

 لمؤسسة الفردية.الفرع التابع لقع فيها يلمنطقة التي يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم ا

 الهاتف  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الهاتف الخاص بالفرع التابع للمؤسسة الفردية.

 رقم الخلوي  : 

 الفرعية.يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الهاتف الخلوي الخاص بالمسؤول بالفرع التابع للمؤسسة 

 فاكس  : 

 لمؤسسة الفردية.بالفرع التابع ليقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الفاكس الخاص 

 

 : الرسوم 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة برسوم تسجيل المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .وصف الرسوم 

 .القيمة 

 .المجموع  

 

 

 



 

   
 

 

 : بيانات القبض 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة بمعلومات القبض تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .قيمة وصل القبض 

 .تاريخ وصل القبض 

 .رقم وصل القبض 

 .أمين الصندوق 

 

  حفظ  : 

 المستخدم للنظام بالضغط على المستثمريقوم  إدخال البيانات الخاصة بطلب تسجيل المؤسسة الفرديةبعد اإلنتهاء من 

 .إدخالهاالتي تم " ليتم حفظ البيانات هذا الزر "حفظ 

 

  تراجع  : 

قام بإدخالها فيقوم المستثمر المستخدم للنظام  البيانات التيفي حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التراجع عن 

 .ل هذه البياناتإدخا" ليتم التراجع عن هذا الزر "تراجع  بالضغط على

 

  تحديث  : 

في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التحديث على البيانات المدخلة في الشاشة فيقوم المستثمر المستخدم للنظام 

" ليتم تحديث البيانات فتظهر أحدث البيانات الخاصة بالمستثمر والتي هذا الزر "تحديث  بالضغط على

 .إدخالهاقام ب

 

 حذف   : 

المستخدم للنظام بالضغط  المستثمرفيقوم حذف البيانات التي قام بإدخالها في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام 

 .حذف هذه البيانات" ليتم  حذفهذا الزر " على

 

 ربط مع اإلسم   : 

 ( في هذه الشاشة في حال أن نوع طلب تسجيل المؤسسة الفردية الذي قاميظهر زر )ربط مع اإلسم 

المستثمر المستخدم للنظام بإختياره هو )إسم تجاري( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر فتظهر 

له شاشة )تسجيل إسم تجاري( ليتم إدخال البيانات الخاصة بتسجيل إسم تجاري حيث أن شرح آلية إدخال البيانات 

 جيل إسم تجاري.الخاصة بتسجيل إسم تجاري ستجدونه الحقا في شاشة تس

 

  إعتماد  : 

 بعد اإلنتهاء من إدخال البيانات الخاصة بطلب تسجيل المؤسسة الفردية يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

" ليتم إعتماد طلب التسجيل المدخل وفي حال كان المستثمر غير مسدد لقيمة اإلشتراك هذا الزر "إعتماد 

إيقاف اإلعتماد لحين الدفع وبعد اإلعتماد يظهر الطلب في وزارة الصناعة والتجارة عن طريق "إي فواتيركم" يتم 

 .والتموين



 

   
 

 

  الصفحة الرئيسية  : 

الصفحة هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام العودة إلى الشاشة الرئيسية للنظام فيقوم بالضغط على

 .ظام" للعودة إلى الصفحة الرئيسية للنالرئيسية 

 

 

  خروج  : 

" خروج  هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام الخروج من النظام فيقوم بالضغط على

 .للخروج من النظام

 

  



 

   
 

 :تعديالت المؤسسات –العنوان التجاري 

  تعديالت المؤسسات -العنوان التجاري نظام خدمات السجل التجاري / 

 وصف الشاشة:

  بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار العنوان التجاري فيتم الضغط على زر "العنوان التجاري

والذي من خالله يتم الدخول إلى " " فيظهر لنا زر بعنوان "تعديالت المؤسسات 

بطلبات تسجيل المؤسسات شاشة تعديالت المؤسسات فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال معطيات خاصة 

حسب المعطيات المدخلة فتظهر البيانات المراد  هذه الطلباتفيتم البحث عن  االمراد اإلستعالم عنهو الفردية

ويعمل كل زر أزرار متعددة لنظام، ويظهر أيضا في شاشة تعديالت المؤسسات اإلستعالم عنها تلقائيا  بواسطة ا

 ا :حسب اآللية الخاصة به والموضحة تالي

  بالضغط عليه ليتم عرض طلب التسجيل المراد عرضة " فيقوم المستثمر المستخدم للنظام زر "عرض

 .إلستعالم فقطلعرض واوال يسمح بالتعديل على هذه البيانات كونها ل واإلستعالم عن البيانات الموجودة فيه

  والتي من تسجيل الطلب " فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط عليه فتظهر شاشة زر "تعديل

ليتم بعدها إستكمال اإلجراءات الخاصة بالطلب  المراد التعديل عليها الطلبخاللها يتم التعديل على بيانات 

 .المعني

  الزر فتظهر شاشة طلب " فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا زر "نقل ملكية

مع إمكانية التعديل على الخاصة بطلبات نقل الملكية التسجيل الخاصة بنقل الملكية ليتم إستعراض البيانات 

 .وليتم بعدها إستكمال اإلجراءات الخاصة بنقل الملكية البيانات المراد التعديل عليها

 الزر فتظهر شاشة طلبات التسجيل  " فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذار "شطب ز

 وإستكمال اإلجراءات الخاصة بذلك. فيتم إدخال البيانات الخاصة بالشطبالمراد شطبها 

 " طلبات التسجيل الخاصة " فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط عليه فتظهر شاشة  شهادةزر

يتم اإلستعالم عن بيانات الطلب مع إمكانية التعديل على البيانات المراد والتي من خاللها  شهاداتالبإصدار 

 .بإصدار الشهادةالتعديل عليها ليتم بعدها إنهاء اإلجراءات الخاصة 

 

 

 الشروط و المتطلبات والمحددات:

  في حال وجود طلب أو معاملة عالقة بالوزارة ال يتم السماح للمواطن )المستثمر( بعمل أي إجراء جديد على

 في الوزارة .اإلجراء القديم على المعاملة المعاملة إال في حين إستكمال 

 

  



 

   
 

 

 
 

 :حقول الشاشة

 تعديالت المؤسسات : 

بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار العنوان التجاري فيتم الضغط على زر "العنوان التجاري 

والذي من خالله يتم الدخول إلى  ""تعديالت المؤسسات " فيظهر لنا زر بعنوان 

ات تسجيل المؤسسات شاشة تعديالت المؤسسات فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال معطيات خاصة بطلب

الفردية والمراد اإلستعالم عنها فيتم البحث عن هذه الطلبات حسب المعطيات المدخلة فتظهر البيانات المراد 

 .اإلستعالم عنها تلقائيا  بواسطة النظام

 

 

  



 

   
 

 

 
 

 :حقول الشاشة

 : تعديالت المؤسسات 

 المحافظة  : 

التي تقع فيها المؤسسة الفردية المراد اإلستعالم عن طلب يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار المحافظة 

" فتظهر له قائمة تحتوي على خيارات متعدد التسجيل الخاص بها وذلك بالضغط على زر السهم "

ظهر في تللمحافظات )عمان، العقبة، المناطق الحرة ، ... ( فيقوم المستثمر بإختيار المحافظة بالضغط عليها ف

 واسطة النظام.الحقل تلقائيا  ب

  رقم التسجيل : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم التسجيل الخاص بالمؤسسة المراد اإلستعالم عن طلباتها.

  مالك المؤسسة : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم مالك المؤسسة المراد اإلستعالم عن طلباتها.

  : الرقم الوطني للمستثمر 

 المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقمه الوطني والمدرج في بطاقته الشخصية.يقوم 

 



 

   
 

 

 العنوان التجاري  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال وصف العنوان التجاري للمؤسسة المراد اإلستعالم عن طلباتها.

 اإلسم التجاري  : 

 للمؤسسة المراد اإلستعالم عن طلباتها.يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال اإلسم التجاري 

 حالة المؤسسة  : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار حالة المؤسسة المراد اإلستعالم عن طلب التسجيل الخاص بها وذلك 

" فتظهر له قائمة تحتوي على خيارات متعدد لحاالت المؤسسة )قائمة، بالضغط على زر السهم "

موقوف، قيد التسجيل، مفسوخة، محجوزة، رقم ساقط، إشهار إفالس، مرهونة، منقول، جددت، تأمين، 

 مرفوض، بإنتظار الدفع، بإنتظار الموافقة، بإنتظار الشهادة، بإنتظار التدقيق، بإنتظار الدفع، مرفوض، منتهي، 

بالضغط عليها فتظهر في  حالة المؤسسة( فيقوم المستثمر بإختيار يات التعديل، غايات التسجيل، قيد التسليمغا

 الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 الرقم الوطني للمنشأة  : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال الرقم الوطني للمنشأة )الرقم الوطني للمؤسسة( المراد اإلستعالم عن 

 طلباتها.

 

  بحث  : 

هذا الزر "بحث  بعد اإلنتهاء من إدخال جميع الحقول السابقة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

فتظهر البيانات التالية تلقائيا  بواسطة  االمراد اإلستعالم عنه طلبات التسجيل" ليتم البحث عن بيانات 

 النظام:

  التسجيلرقم. 

 المحافظة. 

  المستثمرإسم. 

 العنوان التجاري.  

 .اإلسم التجاري 

 .حالة المؤسسة 

 

  عرض  : 

ليتم عرض طلب التسجيل المراد عرضه " يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "عرض 

التعديل  واإلستعالم عن البيانات الموجودة فيه فتظهر شاشة العرض التالية حيث أن البيانات الموجودة فيها ال يسمح

 عليها كونها للعرض واإلستعالم فقط

 

  



 

   
 

 

 
 

 
 



 

   
 

 

 : شاشة العرض 

تظهر البيانات التالية والخاصة بطلبات التسجيل تلقائيا  بواسطة النظام، وال يسمح بالتعديل على هذه البيانات كونها 

 للعرض واإلستعالم فقط: 

 :معلومات المالك

 مستثمرإسم ال. 

 .الجنسية 

  للمستثمر.الرقم الوطني 

 .رقم اإلثبات الشخصي 

 .نوع الوثيقة 

 .مكان الميالد 

 .تاريخ الميالد 

 .تاريخ اإلصدار 

 .مكان اإلصدار  

 :المعلومات الرئيسية

 .مكان الملف 

 .العنوان التجاري 

 .الرقم الوطني للمنشأة 

 .رقم التسجيل 

 .اإلسم التجاري 

 .رقم اإلسم 

 .رأس المال عند التسجيل 

 .رأس المال الحالي 

 .المنطقة 

 .رقم المبنى 

 .إسم الشارع 

 .رقم الشقة 

 .رقم الهاتف 

 .رقم الخلوي 

 .فاكس 

 .البريد اإللكتروني 

 .الرمز البريدي 

 .صندوق البريد 

 :الغايات

 .رمز الغاية 

 .وصف الغاية 

 .مالحظات 

 .الحالة 

 



 

   
 

 

 :المفوضين

 .الرقم الوطني 

 .إسم المفوض 

 .)نوع التفويض )مالي / إداري / قضائي / قانوني 

 .رقم اإلثبات الشخصي 

 .مكان اإلصدار 

 .تاريخ اإلصدار 

 .الحالة 

 :الفروع

 .رمز الفرع 

 .وصف الفرع 

 .المحافظة 

 .المنطقة 

 .رقم المبنى 

 .فاكس 

 .رقم الخلوي 

 .الحالة 

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " بعد اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

 .إلى شاشة تعديالت المؤسسات الرئيسية للعودة

  

 

  تعديل  : 

" ليقوم بتعديل البيانات الخاصة بطلبات يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "تعديل 

التسجيل والمراد التعديل عليها فتظهر شاشة طلبات تسجيل المؤسات الفردية التالية والتي تم تعبئة حقولها سابقا  

فتظهر البيانات في هذه الشاشة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  من قبل المستثمر مع إمكانية التعديل 

 وح عليها التعديل:معلى الحقول المس

 

 

  



 

   
 

 

 
 

 
 



 

   
 

 

 
 

 :حقول الشاشة

  فردية : ةتسجيل مؤسسشاشة تعديل طلب 

 (.حقول إجبارية " هيجميع الحقول المدرج بجانبها إشارة النجمة ")

 رقم الطلب : 

 .وال يمكن التعديل عليه يظهر رقم طلب تسجيل المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام

 تاريخ الطلب : 

 .وال يمكن التعديل عليه يظهر تاريخ طلب تسجيل المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام

 

 :معلومات مقدم الطلب

 ( تعديل الفروع / تعديل مفوضين / تعديل بيانات أساسيةتعديل غاية / نوع التعديل) : 

وذلك بالتأشير على حقل  نوع التعديل المراد إجراءه على طلب التسجيليقوم المستثمر المستخدم النظام بإختيار 

أو  ( تعديل الفروع)أو  ( تعديل غاية) وه النوعفيما إذا كان  نوع التعديل

 .(( أو )تعديل بيانات أساسية )تعديل مفوضين 

 إسم مقدم الطلب : 

مع إمكانية التعديل عليه من قبل تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  يظهر إسم مقدم الطلب 

 المستثمر المستخدم للنظام.

 

 



 

   
 

 

 ( صفة مقدم الطلب) : 

فة صمع إمكانية التعديل على هذه التلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  تظهر صفة مقدم الطلب 

فيما إذا كانت الصفة هي )أصيل من قبل المستثمر المستخدم للنظام األخرى صفة الوذلك بالتأشير على حقل 

 (.( أو )وكيل 

  حالة الطلب : 

تلقائيا  بواسطة النظام وبعد أن يتم إعتماد الطلب  تظهر حالة الطلب )مدخل إنترنت، مدخل طلبات خارجية(

 تظهر الحالة )مسدد طلبات خارجية(.

 ( نوع الوكالة) : 

وحسب ما تم إختياره سابقا  في حال كانت صفة مقدم الطلب )وكيل( تظهر نوع الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام 

من قبل المستثمر المستخدم األخرى بالتأشير على حقل نوع الوكالة وذلك  مع إمكانية التعديل على نوع الوكالة

 (.( أو )وكالة خاصة فيما إذا كانت الوكالة هي )وكالة عامة للنظام 

  رقم الوكالة : 

في حال تم إختيار صفة مقدم سابقا   وحسب ما تم إدخالهيظهر رقم ووصف الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام 

 .من قبل المستثمر المستخدم للنظام إمكانية التعديل عليهامع الطلب )وكيل( 

 

 :بيانات المؤسسة األساسية

  عنوان / إسم تجاري : 

بإختيار إختياره سابقا  مع إمكانية التعديل عليه وحسب ما تم يظهر نوع طلب التسجيل تلقائيا  بواسطة النظام 

وذلك بالضغـط على السهم ام ـر المستخدم للنظـالمستثممن قبل نـوع طلب تسجيل المؤسسة الفردية من القائمة 

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع طلبات التسجيل )عنوان تجاري، إسم تجاري( فيقوم المستثمر "

 المستخدم للنظام بإختيار نوع طلب التسجيل بالضغط عليه فيظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 العنوان التجاري : 

إدخاله سابقا  في حال تم إختيار نوع تسجيل وحسب ما تم عنوان التجاري تلقائيا  بواسطة النظام يظهر وصف ال

 .من قبل المستثمر المستخدم للنظام المؤسسة الفردية )عنوان تجاري( مع إمكانية التعديل عليه

 مالك المؤسسة : 

 يظهر رمز وإسم مالك المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام.

  الملفمكان  : 

إختياره وحسب ما تم يظهر رمز وإسم مكان الملف الخاص بتسجيل المؤسسة الفردية تقائيا  بواسطة النظام 

 وال يمكن التعديل عليه." سابقا  من خالل زر المنظار "

  الجنسية : 

 يظهر رمز ووصف جنسية مالك المؤسسة )المستثمر( تلقائيا  بواسطة النظام.

  الرقم الوطني للمستثمر : 

 يظهر الرقم الوطني للمستثمر المستخدم للنظام تلقائيا  بواسطة النظام.

  مكان الميالد : 

 يظهر مكان ميالد المستثمر المستخدم للنظام تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 



 

   
 

 

  تاريخ الميالد : 

 النظام.يظهر تاريخ ميالد المستثمر المستخدم للنظام تلقائيا  بواسطة 

  رقم اإلثبات الشخصي : 

من قبل إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه وحسب ما تم يظهر رقم اإلثبات الشخصي تلقائيا  بواسطة النظام 

في حال كان المستثمر أردني يظهر رقم اإلثبات الشخصي تلقائيا  بواسطة النظام أما المستثمر المستخدم للنظام، 

  .وال يمكن التعديل عليه األحوال المدنيةوحسب الربط مع 

  نوع الوثيقة : 

مع إمكانية التعديل  والذي قام المستثمر المستخدم النظام بإختياره سابقا  يظهر نوع الوثيقة تلقائيا  بواسطة النظام 

من القائمة عليه فيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع الوثيقة الشخصية الدالـة عليه والخاصة بـه 

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة شخصية، جواز وذلك بالضغـط على السهم "

سفر( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيقة الخاصة به بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  

 بواسطة النظام.

  تاريخ اإلصدار : 

الوثيقة الشخصية الخاصة بالمستثمر تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع يظهر تاريخ إصدار 

 إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

  مكان اإلصدار : 

يظهر مكان إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة بالمستثمر تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع 

 كانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.إم

 

 :بيانات المؤسسة

  الحاليرأس المال  : 

تظهر قيمة رأس المال الحالي للمؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية 

( ألف دينار 0111رأس المال عن ) شريطة أن ال تقل قيمةالتعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام 

 أردني.

 مكان الملف  : 

يظهر رمز وإسم مكان الملف الخاص بتسجيل المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره 

سابقا  مع إمكانية التعديل عليه فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار مكان الملف الخاص بتسجيل المؤسسة 

" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد ألماكن اإلحتفاظ الفردية وذلك بالضغط على زر المنظار "

بالملفات فيقوم المستثمر بإختيار مكان الملف بالضغط عليه فيظهر في الحقل رمز وإسم مكان الملف تلقائيا  

 بواسطة النظام.

 الجديدة المحافظة : 

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا   فيها المؤسسة الفردية تقعيظهر رمز ووصف المحافظة التي 

الجديدة التي تقع فيها المؤسسة مع إمكانية التعديل عليها فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار المحافظة 

يقوم " فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد للمحافظات فبالضغط على زر المنظار "الفردية 

 المستثمر بإختيار المحافظة بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز وإسم المحافظة تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 

 



 

   
 

 

 اإلسم التجاري  : 

يظهر اإلسم التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  في حال تم إختيار نوع تسجيل المؤسسة 

 .التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظامالفردية )إسم تجاري( مع إمكانية 

  رقم اإلسم : 

يظهر رقم اإلسم التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  في حال تم إختيار نوع تسجيل 

 المؤسسة الفردية )إسم تجاري( مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 المنطقة  : 

وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية تلقائيا  بواسطة النظام تظهر المنطقة التي تقع فيها المؤسسة الفردية 

 .من قبل المستثمر المستخدم للنظام االتعديل عليه

 رقم المبنى  : 

مع إمكانية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  قع فيه المؤسسة الفردية تيظهر رقم المبنى الذي 

 .التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام

 إسم الشارع  : 

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية  قع فيه المؤسسة الفرديةتإسم الشارع الذي  يظهر

 .التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام

 رقم الشقة  : 

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية  قع فيها المؤسسة الفرديةترقم الشقة التي  يظهر

 .التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام

 رقم الهاتف  : 

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية  رقم الهاتف الخاص بالمؤسسة الفردية يظهر

 .قبل المستثمر المستخدم للنظام التعديل عليه من

 رقم الخلوي  : 

بالمستثمر تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية رقم الهاتف الخلوي الخاص  يظهر

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 فاكس  : 

ام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية تلقائيا  بواسطة النظ رقم الفاكس الخاص بالمؤسسة الفردية يظهر

 .التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام

 البريد اإللكتروني  : 

والذي من خالله يمكن للمستثمر إستقبال اإليميالت  بالمستثمرالبريد اإللكتروني )اإليميل( الخاص  يظهر

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل  الخاصة بالمؤسسة الفردية

 .المستثمر المستخدم للنظام

 الرمز البريدي  : 

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية  الرمز البريدي الخاص بالمؤسسة الفردية يظهر

 .التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام

 الصندوق البريدي  : 

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع  رقم الصندوق البريدي الخاص بالمؤسسة الفردية يظهر

 .تثمر المستخدم للنظامإمكانية التعديل عليه من قبل المس

 

 



 

   
 

 

  طريقة إيصال الشهادة : 

تظهر طريقة إيصال الشهادة الخاصة بالمؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام والذي قام المستثمر المستخدم 

 يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار طريقة إيصال الشهادةالنظام بإختيارها سابقا  مع إمكانية التعديل عليها ف

" فتظهر قائمة تحتوي على طرق الخاصة بالمؤسسة الفردية من القائمة وذلك بالضغـط على السهم "

إيصال الشهادة )الحضور إلى موقع الوزارة، أرامكس، البريد األردني( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام 

 النظام.بإختيار طريقة إيصال الشهادة بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة 

 

 : الغايات 

   على وال يمكن التعديل تظهر الغايات من تسجيل المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا

" يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "اإلضافة مع إمكانية إضافة غاية جديدة فهذه البيانات 

حذف الغاية إلغاء ووأما في حال أراد  لمؤسسة الفرديةجديدة لالخاصة بغايات ليتمكن من إضافة وإدخال البيانات 

 ." ليتم حذف الغايةفيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "حذف دخلة مسبقا  مال

 وصف الغاية  : 

على زر المنظار يقـوم المستثمر المستخدم للنظـام بإختيار وصف الغايـة من المؤسسة الفرديـة وذلك بالضغط 

" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد للغايات فيقوم المستثمر بإختيار الغاية من المؤسسة "

 الفردية بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز ووصف الغاية تلقائيا  بواسطة النظام.

  القطاع : 

 النظام.يظهر نوع القطاع التابعة له المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة 

  مالحظات : 

 تظهر المالحظات الخاصة بالغاية من المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام.

  الحالة : 

" فتظهر قائمة يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار حالة الغاية من القائمة وذلك بالضغـط على السهم "

الغاية بالضغط عليها  حالةتحتوي على حاالت الغاية )قائم، ملغي( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار 

 فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 : المفوضين 

 هالتعديل على هذ يمكنوال م إدخال سابقا  ـا تـب مـام وحسـة النظـة بالمفوضين تلقائيا  بواسطـر البيانات الخاصـتظه 

" يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "اإلضافة فمفوض جديد مع إمكانية إضافة البيانات 

وأما في حال أراد إلغاء وحذف  لمؤسسة الفرديةجدد لخاصة بمفوضين جديدة ليتمكن من إضافة وإدخال بيانات 

 ." ليتم حذف المفوضللنظام بالضغط على زر "حذف المفوض المدخل مسبقا  فيقوم المستثمر المستخدم 

  الرقم الوطني : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال الرقم الوطني الخاص بالمفوض.

  إسم المفوض : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم المفوض.

 

 



 

   
 

 

 ( مالي / إداري / قضائي / قانونينوع التفويض) : 

نوع تفويض المفوض المراد وذلك بالتأشير على حقل  نوع التفويضلنظام بإختيار ليقوم المستثمر المستخدم 

( حيث ( أو )قانوني( أو )قضائي)إداريأو  (هو )مالي كان نوع التفويضفيما إذا  تعريفه

 إنه يجب إختيار نوع تفويض واحد على األقل.

 رقم اإلثبات الشخصي  : 

 المفوض.ب رقم اإلثبات الشخصي الخاصيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال 

  نوع الوثيقة : 

يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع الوثيقة الشخصية الدالـة على المفوض من القائمة وذلك بالضغـط 

شخصية، جواز سفر( فيقوم " فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة على السهم "

المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيقة الخاصة بالمفوض بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  

 بواسطة النظام.

  مكان اإلصدار : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال مكان إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة بالمفوض.

  تاريخ اإلصدار : 

 المستثمر المستخدم للنظام بإدخال تاريخ إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة بالمفوض.يقوم 

  الحالة : 

" فتظهر يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار حالة المفوض من القائمة وذلك بالضغـط على السهم "

بإختيار حالة المفوض قائمة تحتوي على حاالت المفوض )قائم، ملغي( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام 

 بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 : الفروع 

  تظهـر البيانات الخاصـة بفروع المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطـة النظـام وحسـب مـا تـم إدخال سابقا  وال يمكن

مستخدم للنظام بالضغط على زر "اإلضافة يقوم المستثمر الالتعديل على هذه البيانات مع إمكانية إضافة فرع جديد ف

، وأما في حال أراد إلغاء لمؤسسة الفرديةجديد ل" ليتمكن من إضافة وإدخال البيانات الخاصة بفرع 

" ليتم حذف وحذف الفرع المدخل مسبقا  فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "حذف 

 .الفرع

 رمز الفرع : 

 المستخدم للنظام بإدخال رمز الفرع التابع للمؤسسة الفردية.يقوم المستثمر 

 وصف الفرع : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال وصف الفرع التابع للمؤسسة الفردية.

 المحافظة  : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار المحافظة التي يقع فيها الفرع التابع للمؤسسة الفردية وذلك بالضغط 

" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد للمحافظات فيقوم المستثمر بإختيار ى زر المنظار "عل

 المحافظة بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز وإسم المحافظة تلقائيا  بواسطة النظام.

 المنطقة  : 

 ؤسسة الفردية.يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم المنطقة التي يقع فيها الفرع التابع للم

 



 

   
 

 

 إسم الشارع  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم الشارع الذي يقع فيه الفرع التابع للمؤسسة الفردية.

 رقم الخلوي  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الهاتف الخلوي الخاص بالمسؤول بالفرع التابع للمؤسسة الفرعية.

  الحالة : 

" فتظهر قائمة المستثمر المستخدم للنظام بإختيار حالة الفرع من القائمة وذلك بالضغـط على السهم "يقـوم 

تحتوي على حاالت الفرع )قائم، ملغي( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار حالة الفرع بالضغط عليها 

 فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 : الرسوم 

  التالية والخاصة برسوم تسجيل المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها.تظهر البيانات 

 .وصف الرسوم 

 .القيمة 

 .المجموع  

 

 : بيانات القبض 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة بمعلومات القبض تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .قيمة وصل القبض 

  القبض.تاريخ وصل 

 .رقم وصل القبض 

 .أمين الصندوق 

 

  حفظ  : 

البيانات الخاصة بطلب تسجيل المؤسسة الفردية يقوم المستثمر المستخدم للنظام وتعديل بعد اإلنتهاء من إدخال 

 .أو تعديلها " ليتم حفظ البيانات التي تم إدخالهاهذا الزر "حفظ  بالضغط على

 

  تراجع  : 

فيقوم المستثمر المستخدم أو تعديلها في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التراجع عن البيانات التي قام بإدخالها 

 .هذه البياناتأو تعديل " ليتم التراجع عن إدخال هذا الزر "تراجع  للنظام بالضغط على

 

  تحديث  : 

في الشاشة فيقوم المستثمر أو المعدلة يانات المدخلة في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التحديث على الب

" ليتم تحديث البيانات فتظهر أحدث البيانات الخاصة هذا الزر "تحديث  المستخدم للنظام بالضغط على

 .أو تعديلها بالمستثمر والتي قام بإدخالها

 

 



 

   
 

 

  ربط مع اإلسم  : 

نوع طلب تسجيل المؤسسة الفردية الذي قام ( في هذه الشاشة في حال أن يظهر زر )ربط مع اإلسم 

المستثمر المستخدم للنظام بإختياره هو )إسم تجاري( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر فتظهر 

له شاشة )تسجيل إسم تجاري( ليتم إدخال البيانات الخاصة بتسجيل إسم تجاري حيث أن شرح آلية إدخال البيانات 

 جيل إسم تجاري ستجدونه الحقا في شاشة تسجيل إسم تجاري.الخاصة بتس

 

  إعتماد  : 

البيانات الخاصة بطلب تسجيل المؤسسة الفردية يقوم المستثمر المستخدم للنظام أو تعديل بعد اإلنتهاء من إدخال 

المستثمر غير وفي حال كان أو المعدل " ليتم إعتماد طلب التسجيل المدخل هذا الزر "إعتماد  بالضغط على

مسدد لقيمة اإلشتراك عن طريق "إي فواتيركم" يتم إيقاف اإلعتماد لحين الدفع وبعد اإلعتماد يظهر الطلب في 

 .وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " بعد اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

 .للعودة إلى شاشة تعديالت المؤسسات الرئيسية

  

 

  نقل ملكية  : 

فتظهر شاشة طلب التسجيل التالية " يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "نقل ملكية 

تلقائيا  فتظهر البيانات في هذه الشاشة والخاصة بنقل الملكية ليتم إستعراض البيانات الخاصة بطلبات نقل الملكية 

 بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  من قبل المستثمر مع إمكانية التعديل على الحقول المسموح عليها التعديل:

 

 

 

  



 

   
 

 

 
 

 



 

   
 

 

 
 

 :حقول الشاشة

  طلب التسجيل الخاصة بنقل الملكيةشاشة : 

 (." هي حقول إجباريةجميع الحقول المدرج بجانبها إشارة النجمة ")

 رقم الطلب : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه. الخاص بنقل الملكيةتسجيل اليظهر رقم طلب 

 تاريخ الطلب : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه. التسجيل الخاص بنقل الملكيةيظهر تاريخ طلب 

 

 :معلومات مقدم الطلب

 إسم مقدم الطلب : 

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل يظهر إسم مقدم الطلب 

 المستثمر المستخدم للنظام.

 ( صفة مقدم الطلب) : 

مع إمكانية التعديل على هذه الصفة تظهر صفة مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  

فيما إذا كانت الصفة هي )أصيل من قبل المستثمر المستخدم للنظام األخرى وذلك بالتأشير على حقل الصفة 

 (.( أو )وكيل 

 

 



 

   
 

 

  حالة الطلب : 

تظهر حالة الطلب )مدخل إنترنت، مدخل طلبات خارجية( تلقائيا  بواسطة النظام وبعد أن يتم إعتماد الطلب 

 تظهر الحالة )مسدد طلبات خارجية(.

 ( نوع الوكالة) : 

نوع الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  في حال كانت صفة مقدم الطلب )وكيل( تظهر 

األخرى من قبل المستثمر المستخدم بالتأشير على حقل نوع الوكالة وذلك  مع إمكانية التعديل على نوع الوكالة

 (.( أو )وكالة خاصة فيما إذا كانت الوكالة هي )وكالة عامة للنظام 

  رقم الوكالة : 

يظهر رقم ووصف الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  في حال تم إختيار صفة مقدم 

 الطلب )وكيل( مع إمكانية التعديل عليها من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 

 :المالك الجديد معلومات

 المالك الجديد  : 

" المستثمر المستخدم للنظام بإختيار المالك الجديد للمؤسسة الفردية وذلك بالضغط على زر المنظار "يقوم 

بالضغط  المالك الجديدفيقوم المستثمر بإختيار  ألسماء المستثمرينفتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد 

 ام.تلقائيا  بواسطة النظ المالك الجديدعليه فيظهر في الحقل رمز وإسم 

  رقم اإلثبات الشخصي : 

 المالكوفي حال كان  بالمالك الجديديقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم اإلثبات الشخصي الخاص 

 أردني يظهر رقم اإلثبات الشخصي تلقائيا  بواسطة النظام وحسب الربط مع األحوال المدنية. الجديد

  نوع الوثيقة : 

من القائمة وذلك  على المالك الجديديقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع الوثيقة الشخصية الدالـة 

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة شخصية، جواز سفر( بالضغـط على السهم "

بالضغط عليها فتظهر في الحقل  ك الجديدبالمالفيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيقة الخاصة 

 تلقائيا  بواسطة النظام.

  مكان اإلصدار : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال مكان إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة بالمالك الجديد وفي حال كان 

الربط مع األحوال المالك الجديد أردني يظهر مكان إصدار الوثيقة الشخصية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب 

 المدنية.

  تاريخ اإلصدار : 

وفي حال كان  بالمالك الجديديقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال تاريخ إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة 

أردني يظهر تاريخ إصدار الوثيقة الشخصية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب الربط مع األحوال  المالك الجديد

 المدنية.

 

 :معلومات المالك القديم

  المالك القديم : 

 يظهر رمز وإسم مالك المؤسسة الفردية القديم تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 

 



 

   
 

 

  قيمة المبايعة : 

 .)قيمة بيع المؤسسة الفردية للمالك الجديد(يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال قيمة المبايعة 

  الجنسية : 

وال يمكن التعديل  ( تلقائيا  بواسطة النظامالقديم رمز ووصف جنسية مالك المؤسسة القديم )المستثمر يظهر

 .عليها

  الرقم الوطني للمستثمر : 

 .وال يمكن التعديل عليه يظهر الرقم الوطني لمالك المؤسسة القديم )للمستثمر القديم( تلقائيا  بواسطة النظام

  مكان الميالد : 

 .وال يمكن التعديل عليه تلقائيا  بواسطة النظام القديم( المستثمرالمالك القديم )يالد يظهر مكان م

  تاريخ الميالد : 

 يظهر تاريخ ميالد المالك القديم )المستثمر القديم( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  رقم اإلثبات الشخصي : 

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع )للمستثمر القديم( يظهر رقم اإلثبات الشخصي للمالك القديم 

إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام، أما في حال كان المالك القديم )المستثمر القديم( أردني 

 يمكن التعديل عليه.  يظهر رقم اإلثبات الشخصي تلقائيا  بواسطة النظام وحسب الربط مع األحوال المدنية وال

  نوع الوثيقة : 

يظهر نوع الوثيقة الخاصة بالمالك القديم )المستثمر القديم( تلقائيا  بواسطة النظام والذي قام المستثمر المستخدم 

النظام بإختياره سابقا  مع إمكانية التعديل عليه فيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع الوثيقة الشخصية 

" فتظهر قائمة تحتوي من القائمة وذلك بالضغـط على السهم " يم(على المالك القديم )المستثمر القدالدالـة 

على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة شخصية، جواز سفر( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع 

 الوثيقة بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

  مكان اإلصدار : 

الشخصية الخاصة بالمالك القديم )المستثمر القديم( تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما يظهر مكان إصدار الوثيقة 

 تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

  تاريخ اإلصدار : 

بواسطة النظام وحسب ما يظهر تاريخ إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة بالمالك القديم )المستثمر القديم( تلقائيا  

 تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 

 :بيانات المؤسسة األساسية

  عنوان / إسم تجاري : 

بإختيار يظهر نوع طلب التسجيل تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  مع إمكانية التعديل عليه 

وذلك بالضغـط على السهم ر المستخدم للنظام ـمن قبل المستثمة الفردية من القائمة ـتسجيل المؤسسنـوع طلب 

المستثمر  " فتظهر قائمة تحتوي على أنواع طلبات التسجيل )عنوان تجاري، إسم تجاري( فيقوم"

 طة النظام.المستخدم للنظام بإختيار نوع طلب التسجيل بالضغط عليه فيظهر في الحقل تلقائيا  بواس

 العنوان التجاري : 

يظهر وصف العنوان التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  في حال تم إختيار نوع تسجيل 

 المؤسسة الفردية )عنوان تجاري( مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 



 

   
 

 

 مكان الملف  : 

الخاص بتسجيل المؤسسة الفردية تقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره  يظهر رمز وإسم مكان الملف

 " وال يمكن التعديل عليه.سابقا  من خالل زر المنظار "

 رأس المال الحالي  : 

تظهر قيمة رأس المال الحالي للمؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية 

( ألف دينار 0111شريطة أن ال تقل قيمة رأس المال عن )التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام 

 أردني.

 رأس المال عند التسجيل  : 

ة الفردية عند التسجيل تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال تظهر قيمة رأس المال للمؤسس

 .يسمح بالتعديل عليه

 مكان الملف  : 

يظهر رمز وإسم مكان الملف الخاص بتسجيل المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره 

المستخدم للنظام بإختيار مكان الملف الخاص بتسجيل المؤسسة سابقا  مع إمكانية التعديل عليه فيقوم المستثمر 

" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد ألماكن اإلحتفاظ الفردية وذلك بالضغط على زر المنظار "

بالملفات فيقوم المستثمر بإختيار مكان الملف بالضغط عليه فيظهر في الحقل رمز وإسم مكان الملف تلقائيا  

 نظام.بواسطة ال

 الجديدة المحافظة : 

يظهر رمز ووصف المحافظة التي تقع فيها المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  

مع إمكانية التعديل عليها فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار المحافظة الجديدة التي تقع فيها المؤسسة 

" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد للمحافظات فيقوم ظار "الفردية بالضغط على زر المن

 المستثمر بإختيار المحافظة بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز وإسم المحافظة تلقائيا  بواسطة النظام.

 المنطقة  : 

سابقا  مع إمكانية تظهر المنطقة التي تقع فيها المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله 

 التعديل عليها من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 رقم المبنى  : 

يظهر رقم المبنى الذي تقع فيه المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية 

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 إسم الشارع  : 

الشارع الذي تقع فيه المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية يظهر إسم 

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 رقم الشقة  : 

ة يظهر رقم الشقة التي تقع فيها المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكاني

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 رقم الهاتف  : 

يظهر رقم الهاتف الخاص بالمؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية 

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 

 



 

   
 

 

 رقم الخلوي  : 

بالمستثمر تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية يظهر رقم الهاتف الخلوي الخاص 

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 فاكس  : 

يظهر رقم الفاكس الخاص بالمؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية 

 دم للنظام.التعديل عليه من قبل المستثمر المستخ

 البريد اإللكتروني  : 

يظهر البريد اإللكتروني )اإليميل( الخاص بالمستثمر والذي من خالله يمكن للمستثمر إستقبال اإليميالت 

الخاصة بالمؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل 

 المستثمر المستخدم للنظام.

 الرمز البريدي  : 

يظهر الرمز البريدي الخاص بالمؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية 

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 الصندوق البريدي  : 

حسب ما تم إدخاله سابقا  مع يظهر رقم الصندوق البريدي الخاص بالمؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام و

 إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

  طريقة إيصال الشهادة : 

تظهر طريقة إيصال الشهادة الخاصة بالمؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام والذي قام المستثمر المستخدم 

ـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار طريقة إيصال الشهادة النظام بإختيارها سابقا  مع إمكانية التعديل عليها فيق

" فتظهر قائمة تحتوي على طرق الخاصة بالمؤسسة الفردية من القائمة وذلك بالضغـط على السهم "

إيصال الشهادة )الحضور إلى موقع الوزارة، أرامكس، البريد األردني( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام 

 صال الشهادة بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.بإختيار طريقة إي

 

 : الغايات 

  تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن طلب التسجيل الخاص بنقل الملكية تظهر الغايات من

التعديل على هذه البيانات مع إمكانية إضافة غاية جديدة فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "اإلضافة 

في وأما  لطلب التسجيل الخاص بنقل الملكية" ليتمكن من إضافة وإدخال البيانات الخاصة بغايات جديدة 

" حال أراد إلغاء وحذف الغاية المدخلة مسبقا  فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "حذف 

 ليتم حذف الغاية.

 وصف الغاية  : 

وذلك بالضغط  الخاص بنقل الملكيةتسجيل طلب اليقـوم المستثمر المستخدم للنظـام بإختيار وصف الغايـة من 

اشة تحتوي على خيارات متعدد للغايات فيقوم المستثمر بإختيار الغاية " فتظهر له شعلى زر المنظار "

بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز ووصف الغاية تلقائيا  بواسطة  الخاص بنقل الملكيةتسجيل طلب المن 

 النظام.

  القطاع : 

 يظهر نوع القطاع التابعة له المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 



 

   
 

 

  مالحظات : 

 تظهر المالحظات الخاصة بالغاية من المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام.

  الحالة : 

" فتظهر قائمة يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار حالة الغاية من القائمة وذلك بالضغـط على السهم "

ختيار حالة الغاية بالضغط عليها تحتوي على حاالت الغاية )قائم، ملغي( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإ

 فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 : المفوضين 

  تظهـر البيانات الخاصـة بالمفوضين تلقائيا  بواسطـة النظـام وحسـب مـا تـم إدخال سابقا  وال يمكن التعديل على هذه

" البيانات مع إمكانية إضافة مفوض جديد فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "اإلضافة 

ليتمكن من إضافة وإدخال بيانات جديدة خاصة بمفوضين جدد للمؤسسة الفردية وأما في حال أراد إلغاء وحذف 

 " ليتم حذف المفوض.المفوض المدخل مسبقا  فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "حذف 

  الرقم الوطني : 

 الخاص بالمفوض.يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال الرقم الوطني 

  إسم المفوض : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم المفوض.

 ( مالي / إداري / قضائي / قانونينوع التفويض) : 

نوع تفويض المفوض المراد وذلك بالتأشير على حقل  نوع التفويضلنظام بإختيار ليقوم المستثمر المستخدم 

( حيث ( أو )قانوني( أو )قضائي)إداريأو  (ماليهو ) كان نوع التفويضفيما إذا  تعريفه

 إنه يجب إختيار نوع تفويض واحد على األقل.

  رقم اإلثبات الشخصي : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم اإلثبات الشخصي الخاص بالمفوض.

  نوع الوثيقة : 

الدالـة على المفوض من القائمة وذلك بالضغـط  يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع الوثيقة الشخصية

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة شخصية، جواز سفر( فيقوم على السهم "

المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيقة الخاصة بالمفوض بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  

 بواسطة النظام.

 مكان اإلصدار  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال مكان إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة بالمفوض.

  تاريخ اإلصدار : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال تاريخ إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة بالمفوض.

  الحالة : 

" فتظهر لك بالضغـط على السهم "يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار حالة المفوض من القائمة وذ

قائمة تحتوي على حاالت المفوض )قائم، ملغي( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار حالة المفوض 

 بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 



 

   
 

 

 : الفروع 

  تظهـر البيانات الخاصـة بفروع المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطـة النظـام وحسـب مـا تـم إدخال سابقا  وال يمكن

التعديل على هذه البيانات مع إمكانية إضافة فرع جديد فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "اإلضافة 

ع جديد للمؤسسة الفردية، وأما في حال أراد إلغاء " ليتمكن من إضافة وإدخال البيانات الخاصة بفر

" ليتم حذف وحذف الفرع المدخل مسبقا  فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "حذف 

 الفرع.

 رمز الفرع : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رمز الفرع التابع للمؤسسة الفردية.

 وصف الفرع : 

 دم للنظام بإدخال وصف الفرع التابع للمؤسسة الفردية.يقوم المستثمر المستخ

 المحافظة  : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار المحافظة التي يقع فيها الفرع التابع للمؤسسة الفردية وذلك بالضغط 

" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد للمحافظات فيقوم المستثمر بإختيار على زر المنظار "

 محافظة بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز وإسم المحافظة تلقائيا  بواسطة النظام.ال

 المنطقة  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم المنطقة التي يقع فيها الفرع التابع للمؤسسة الفردية.

 إسم الشارع  : 

 الفرع التابع للمؤسسة الفردية.يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم الشارع الذي يقع فيه 

 رقم الخلوي  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الهاتف الخلوي الخاص بالمسؤول بالفرع التابع للمؤسسة الفرعية.

  الحالة : 

" فتظهر قائمة يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار حالة الفرع من القائمة وذلك بالضغـط على السهم "

حتوي على حاالت الفرع )قائم، ملغي( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار حالة الفرع بالضغط عليها ت

 فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 : الرسوم 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة برسوم تسجيل المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

  الرسوم.وصف 

 .القيمة 

 .المجموع  

 

 : بيانات القبض 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة بمعلومات القبض تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .قيمة وصل القبض 

 .تاريخ وصل القبض 

 .رقم وصل القبض 

 .أمين الصندوق 



 

   
 

 

  حفظ  : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام  الخاص بنقل الملكيةتسجيل البعد اإلنتهاء من إدخال وتعديل البيانات الخاصة بطلب 

 ." ليتم حفظ البيانات التي تم إدخالها أو تعديلهاهذا الزر "حفظ  بالضغط على

 

  تراجع  : 

في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التراجع عن البيانات التي قام بإدخالها أو تعديلها فيقوم المستثمر المستخدم 

 ." ليتم التراجع عن إدخال أو تعديل هذه البياناتهذا الزر "تراجع  للنظام بالضغط على

 

  تحديث  : 

في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التحديث على البيانات المدخلة أو المعدلة في الشاشة فيقوم المستثمر 

يانات فتظهر أحدث البيانات الخاصة " ليتم تحديث البهذا الزر "تحديث  المستخدم للنظام بالضغط على

 .بالمستثمر والتي قام بإدخالها أو تعديلها

 

  ربط مع اإلسم  : 

تسجيل الذي قام المستثمر ال( في هذه الشاشة في حال أن نوع طلب يظهر زر )ربط مع اإلسم 

على هذا الزر فتظهر له شاشة المستخدم للنظام بإختياره هو )إسم تجاري( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط 

)تسجيل إسم تجاري( ليتم إدخال البيانات الخاصة بتسجيل إسم تجاري حيث أن شرح آلية إدخال البيانات الخاصة 

 بتسجيل إسم تجاري ستجدونه الحقا في شاشة تسجيل إسم تجاري.

 

  إعتماد  : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام  الخاص بنقل الملكيةتسجيل البعد اإلنتهاء من إدخال أو تعديل البيانات الخاصة بطلب 

" ليتم إعتماد طلب التسجيل المدخل أو المعدل وفي حال كان المستثمر غير هذا الزر "إعتماد  بالضغط على

مسدد لقيمة اإلشتراك عن طريق "إي فواتيركم" يتم إيقاف اإلعتماد لحين الدفع وبعد اإلعتماد يظهر الطلب في 

 .اعة والتجارة والتموينوزارة الصن

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " بعد اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

 .للعودة إلى شاشة تعديالت المؤسسات الرئيسية

  

 شطب   : 

التسجيل التالية شطب فتظهر شاشة طلب  ""شطب يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر 

فتظهر البيانات في هذه الشاشة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب  شطب التسجيلليتم إستعراض البيانات الخاصة بطلبات 

 ما تم إدخاله سابقا  من قبل المستثمر مع إمكانية التعديل على الحقول المسموح عليها التعديل:

 

  



 

   
 

 

 
 

 
 



 

   
 

 

 :حقول الشاشة

  تسجيل :شطب الشاشة طلب 

 (." هي حقول إجباريةجميع الحقول المدرج بجانبها إشارة النجمة ")

 رقم الطلب : 

 تسجيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.الخاص بشطب الطلب اليظهر رقم 

 تاريخ الطلب : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه. الطلب الخاص بشطب التسجيليظهر تاريخ 

 

 :معلومات مقدم الطلب

 إسم مقدم الطلب : 

يظهر إسم مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل 

 المستثمر المستخدم للنظام.

 ( صفة مقدم الطلب) : 

مع إمكانية التعديل على هذه الصفة تظهر صفة مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  

فيما إذا كانت الصفة هي )أصيل من قبل المستثمر المستخدم للنظام وذلك بالتأشير على حقل الصفة األخرى 

 (.( أو )وكيل 

  حالة الطلب : 

إنترنت، مدخل طلبات خارجية( تلقائيا  بواسطة النظام وبعد أن يتم إعتماد الطلب تظهر حالة الطلب )مدخل 

 تظهر الحالة )مسدد طلبات خارجية(.

 ( نوع الوكالة) : 

تظهر نوع الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  في حال كانت صفة مقدم الطلب )وكيل( 

األخرى من قبل المستثمر المستخدم بالتأشير على حقل نوع الوكالة وذلك  كالةمع إمكانية التعديل على نوع الو

 (.( أو )وكالة خاصة فيما إذا كانت الوكالة هي )وكالة عامة للنظام 

  رقم الوكالة : 

يظهر رقم ووصف الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  في حال تم إختيار صفة مقدم 

 )وكيل( مع إمكانية التعديل عليها من قبل المستثمر المستخدم للنظام.الطلب 

 

 :بيانات المؤسسة األساسية

  رقم التسجيل : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.المؤسسة يظهر رقم تسجيل 

  تاريخ التسجيل : 

 عليه. يظهر تاريخ تسجيل المؤسسة تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل

 مكان الملف  : 

 يظهر رمز وإسم مكان الملف الخاص بتسجيل المؤسسة الفردية تقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 العنوان التجاري : 

 يظهر وصف العنوان التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن التعديل عليه.

 



 

   
 

 

 حالة المؤسسة : 

وصف حالة المؤسسة )قائم، ملغي( تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن التعديل يظهر 

 عليه.

 الرقم الوطني للمنشأة : 

 يظهر الرقم الوطني للمنشأة تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 اإلسم التجاري : 

 وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن التعديل عليه.يظهر اإلسم التجاري تلقائيا  بواسطة النظام 

  رمز المستثمر : 

 يظهر رمز وإسم المستثمر تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  الرقم الوطني للمستثمر : 

 يظهر الرقم الوطني للمستثمر تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 رقم الخلوي  : 

الهاتف الخلوي الخاص بالمستثمر تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية يظهر رقم 

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 البريد اإللكتروني  : 

يظهر البريد اإللكتروني )اإليميل( الخاص بالمستثمر والذي من خالله يمكن للمستثمر إستقبال اإليميالت 

صة بالمؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل الخا

 المستثمر المستخدم للنظام.

  رقم اإلثبات الشخصي : 

يظهر رقم اإلثبات الشخصي للمستثمر تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه 

من قبل المستثمر المستخدم للنظام، أما في حال كان المستثمر أردني يظهر رقم اإلثبات الشخصي تلقائيا  

 تعديل عليه. بواسطة النظام وحسب الربط مع األحوال المدنية وال يمكن ال

  نوع الوثيقة : 

المستثمر تلقائيا  بواسطة النظام والذي قام المستثمر المستخدم النظام بإختياره سابقا  بيظهر نوع الوثيقة الخاصة 

عليه والخاصة مع إمكانية التعديل عليه فيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع الوثيقة الشخصية الدالـة 

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة وذلك بالضغـط على السهم "من القائمة  به

شخصية، جواز سفر( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيقة بالضغط عليها فتظهر في الحقل 

 تلقائيا  بواسطة النظام.

  مكان اإلصدار : 

مستثمر تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع البيظهر مكان إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة 

 إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

  تاريخ اإلصدار : 

المستثمر تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع بيظهر تاريخ إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة 

 ل المستثمر المستخدم للنظام.إمكانية التعديل عليه من قب

 

 

 

 

 



 

   
 

 

  طريقة إيصال الشهادة : 

تلقائيا  بواسطة النظام والذي قام المستثمر المستخدم النظام  بطلب التسجيلتظهر طريقة إيصال الشهادة الخاصة 

بإختيارها سابقا  مع إمكانية التعديل عليها فيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار طريقة إيصال الشهادة 

" فتظهر قائمة تحتوي على طرق إيصال من القائمة وذلك بالضغـط على السهم " بطلب التسجيلالخاصة 

دة )الحضور إلى موقع الوزارة، أرامكس، البريد األردني( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار الشها

 طريقة إيصال الشهادة بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 : الرسوم 

  وال يمكن التعديل عليها.تظهر البيانات التالية والخاصة برسوم تسجيل المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام 

 .وصف الرسوم 

 .القيمة 

 .مالحظات 

 .المجموع  

 

 : بيانات القبض 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة بمعلومات القبض تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .قيمة وصل القبض 

 .تاريخ وصل القبض 

 .رقم وصل القبض 

 .أمين الصندوق 

 

  حفظ  : 

 التسجيل يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط علىشطب بعد اإلنتهاء من إدخال وتعديل البيانات الخاصة بطلب 

 ." ليتم حفظ البيانات التي تم إدخالها أو تعديلهاهذا الزر "حفظ 

 

  تراجع  : 

تعديلها فيقوم المستثمر المستخدم في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التراجع عن البيانات التي قام بإدخالها أو 

 ." ليتم التراجع عن إدخال أو تعديل هذه البياناتهذا الزر "تراجع  للنظام بالضغط على

 

  تحديث  : 

في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التحديث على البيانات المدخلة أو المعدلة في الشاشة فيقوم المستثمر 

" ليتم تحديث البيانات فتظهر أحدث البيانات الخاصة ذا الزر "تحديث ه المستخدم للنظام بالضغط على

 .بالمستثمر والتي قام بإدخالها أو تعديلها

 

 

 



 

   
 

 

  إعتماد  : 

 التسجيل يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط علىشطب بعد اإلنتهاء من إدخال أو تعديل البيانات الخاصة بطلب 

التسجيل المدخل أو المعدل وفي حال كان المستثمر غير مسدد شطب " ليتم إعتماد طلب هذا الزر "إعتماد 

لقيمة اإلشتراك عن طريق "إي فواتيركم" يتم إيقاف اإلعتماد لحين الدفع وبعد اإلعتماد يظهر الطلب في وزارة 

 .الصناعة والتجارة والتموين

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " المستثمر المستخدم للنظام بالضغط علىبعد اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة يقوم 

 .للعودة إلى شاشة تعديالت المؤسسات الرئيسية

 

  شهادة  : 

" فتظهر شاشة طلب التسجيل التالية يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "شهادة 

بطلبات إصدار الشهادات فتظهر البيانات في هذه الشاشة والخاصة بإصدار شهادة ليتم إستعراض البيانات الخاصة 

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  من قبل المستثمر مع إمكانية التعديل على الحقول المسموح عليها 

 التعديل:

 

 
 

 

 



 

   
 

 

 
 

 :حقول الشاشة

 : شاشة طلب تسجيل خاصة بإصدار شهادة 

 (." هي حقول إجباريةإشارة النجمة "جميع الحقول المدرج بجانبها )

 رقم الطلب : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه. الخاص بإصدار الشهادةتسجيل اليظهر رقم طلب 

 تاريخ الطلب : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه. طلب التسجيل الخاص بإصدار الشهادةيظهر تاريخ 

 

 :الطلبمعلومات مقدم 

 إسم مقدم الطلب : 

يظهر إسم مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل 

 المستثمر المستخدم للنظام.

 ( صفة مقدم الطلب) : 

مع إمكانية التعديل على هذه الصفة تظهر صفة مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  

فيما إذا كانت الصفة هي )أصيل من قبل المستثمر المستخدم للنظام وذلك بالتأشير على حقل الصفة األخرى 

 (.)وكيل ( أو )مفوض بالتوقيع ( أو 

 

 



 

   
 

 

  حالة الطلب : 

وبعد أن يتم إعتماد الطلب تظهر حالة الطلب )مدخل إنترنت، مدخل طلبات خارجية( تلقائيا  بواسطة النظام 

 تظهر الحالة )مسدد طلبات خارجية(.

 ( نوع الوكالة) : 

تظهر نوع الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  في حال كانت صفة مقدم الطلب )وكيل( 

األخرى من قبل المستثمر المستخدم بالتأشير على حقل نوع الوكالة وذلك  مع إمكانية التعديل على نوع الوكالة

 (.( أو )وكالة خاصة فيما إذا كانت الوكالة هي )وكالة عامة للنظام 

  رقم الوكالة : 

يظهر رقم ووصف الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  في حال تم إختيار صفة مقدم 

 مستثمر المستخدم للنظام.الطلب )وكيل( مع إمكانية التعديل عليها من قبل ال

 نوع الشهادة  : 

" وذلك بالضغط على زر السهم " إصدارهايقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الشهادة المراد 

فتظهر له قائمة تحتوي على خيارات متعدد ألنواع الشهادات )شهادة لغاية التقاضي، شهادة بالتعديالت 

ة سجل لمؤسسة فردية( فيقوم المستثمر دتخراج شهاسشهادة لمن يهمه األمر، إالقانونية، شهادة شطب مؤسسة، 

 بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام. نوع الشهادةبإختيار 

 عدد الشهادات  : 

 .صدارهايقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال عدد الشهادات المراد إ

 

 :بيانات المؤسسة األساسية

  رقم التسجيل : 

 يظهر رقم تسجيل المؤسسة تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  تاريخ التسجيل : 

 يظهر تاريخ تسجيل المؤسسة تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 مكان الملف  : 

 النظام وال يمكن التعديل عليه.يظهر رمز وإسم مكان الملف الخاص بتسجيل المؤسسة الفردية تقائيا  بواسطة 

 العنوان التجاري : 

 يظهر وصف العنوان التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن التعديل عليه.

 اإلسم التجاري : 

 يظهر اإلسم التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن التعديل عليه.

  مالك المؤسسة : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه. (المستثمرمالك المؤسسة )يظهر رمز وإسم 

  الرقم الوطني للمستثمر : 

 يظهر الرقم الوطني للمستثمر تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 رقم الخلوي  : 

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية يظهر رقم الهاتف الخلوي الخاص بالمستثمر 

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 

 



 

   
 

 

 البريد اإللكتروني  : 

يظهر البريد اإللكتروني )اإليميل( الخاص بالمستثمر والذي من خالله يمكن للمستثمر إستقبال اإليميالت 

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل الخاصة بالمؤسسة الفردية 

 المستثمر المستخدم للنظام.

 حالة المؤسسة : 

يظهر وصف حالة المؤسسة )قائم، ملغي( تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن التعديل 

 عليه.

 الرقم الوطني للمنشأة : 

 الرقم الوطني للمنشأة تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.يظهر 

  طريقة إيصال الشهادة : 

تلقائيا  بواسطة النظام والذي قام المستثمر المستخدم النظام  بطلب التسجيلتظهر طريقة إيصال الشهادة الخاصة 

بإختيارها سابقا  مع إمكانية التعديل عليها فيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار طريقة إيصال الشهادة 

" فتظهر قائمة تحتوي على طرق إيصال من القائمة وذلك بالضغـط على السهم " بطلب التسجيلالخاصة 

دة )الحضور إلى موقع الوزارة، أرامكس، البريد األردني( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار الشها

 طريقة إيصال الشهادة بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 : الرسوم 

  وال يمكن التعديل عليها.تظهر البيانات التالية والخاصة برسوم تسجيل المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام 

 .وصف الرسوم 

 .القيمة 

 .مالحظات 

 .المجموع  

 

 : بيانات القبض 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة بمعلومات القبض تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .قيمة وصل القبض 

 .تاريخ وصل القبض 

 .رقم وصل القبض 

 .أمين الصندوق 

 

  حفظ  : 

يقوم المستثمر المستخدم الخاص بإصدار شهادة بعد اإلنتهاء من إدخال وتعديل البيانات الخاصة بطلب التسجيل 

 ." ليتم حفظ البيانات التي تم إدخالها أو تعديلهاهذا الزر "حفظ  للنظام بالضغط على

 

  تراجع  : 

قام بإدخالها أو تعديلها فيقوم المستثمر المستخدم في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التراجع عن البيانات التي 

 ." ليتم التراجع عن إدخال أو تعديل هذه البياناتهذا الزر "تراجع  للنظام بالضغط على



 

   
 

 

  تحديث  : 

في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التحديث على البيانات المدخلة أو المعدلة في الشاشة فيقوم المستثمر 

" ليتم تحديث البيانات فتظهر أحدث البيانات الخاصة هذا الزر "تحديث  ظام بالضغط علىالمستخدم للن

 .بالمستثمر والتي قام بإدخالها أو تعديلها

 

  إعتماد  : 

يقوم المستثمر المستخدم الخاص بإصدار الشهادة فبعد اإلنتهاء من إدخال أو تعديل البيانات الخاصة بطلب التسجيل 

المدخل أو الخاص بإصدار الشهادة " ليتم إعتماد طلب التسجيل هذا الزر "إعتماد  علىللنظام بالضغط 

المعدل وفي حال كان المستثمر غير مسدد لقيمة اإلشتراك عن طريق "إي فواتيركم" يتم إيقاف اإلعتماد لحين الدفع 

 .وبعد اإلعتماد يظهر الطلب في وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " عد اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط علىب

 .للعودة إلى شاشة تعديالت المؤسسات الرئيسية

 

 

  الصفحة الرئيسية  : 

الصفحة " هذا الزر في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام العودة إلى الشاشة الرئيسية للنظام فيقوم بالضغط على

 ." للعودة إلى الصفحة الرئيسية للنظامالرئيسية 

 

 

  خروج  : 

" خروج  هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام الخروج من النظام فيقوم بالضغط على

 .للخروج من النظام

 

 

  



 

   
 

 :تسجيل إسم تجاري –األسماء التجارية 

  تسجيل إسم تجاري –نظام خدمات السجل التجاري / األسماء التجارية 

 وصف الشاشة:

  ةالتجاري األسماءفيتم الضغط على زر " ةالتجاري األسماءبعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار 

" والذي من خالله يتم الدخول إلى  إسم تجاري" فيظهر لنا زر بعنوان "تسجيل 

األسماء التجارية فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال البيانات الخاصة بتسجيل  األسماء التجاريةشاشة تسجيل 

 .الخاصة به

 

 
 

 :حقول الشاشة

  إسم تجاريتسجيل : 

"األسماء التجارية فيتم الضغط على زر  ةالتجاري األسماءبعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار 

والذي من خالله يتم الدخول إلى  ""تسجيل إسم تجاري فيظهر لنا زر بعنوان  "

 األسماء التجاريةفيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال البيانات الخاصة بتسجيل  األسماء التجاريةشاشة تسجيل 

 الخاصة به.

 

  



 

   
 

 

 
 

 
 



 

   
 

 

 :حقول الشاشة

  إسم تجاريتسجيل : 

  يقوم أوال  بالضغط على هذا  إسم تجاريليتمكن المستثمر المستخدم النظام من إدخال البيانات الخاصة بطلب تسجيل

" فيتم تفعيل جميع الحقول في هذه الشاشة ويتم تعبئتها حسب اآللية الخاصة بكل حقل الزر "اإلضافة 

 ." هي حقول إجباريةالنجمة "جميع الحقول المدرج بجانبها إشارة حيث أن 

 رقم الطلب : 

 يظهر رقم طلب تسجيل المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام.

 تاريخ الطلب : 

 يظهر تاريخ طلب تسجيل المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 :معلومات مقدم الطلب

 إسم مقدم الطلب : 

 كمقدم لطلب تسجيل إسم تجاري.يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسمه 

  حالة الطلب : 

تظهر حالة الطلب )مدخل إنترنت، مدخل طلبات خارجية( تلقائيا  بواسطة النظام وبعد أن يتم إعتماد الطلب 

 تظهر الحالة )مسدد طلبات خارجية(.

 ( صفة مقدم الطلب) : 

وذلك بالتأشير على حقل الصفة فيما إذا كانت الصفة صفة مقدم الطلب يقوم المستثمر المستخدم النظام بإختيار 

 (.( أو )وكيل ( أو )مفوض بالتوقيع هي )أصيل 

 ( نوع الوكالة) : 

وذلك بالتأشير  نوع الوكالةيقوم المستثمر المستخدم النظام بإختيار في حال كانت صفة مقدم الطلب )وكيل( 

 .(( أو )وكالة خاصة وكالة عامة فيما إذا كانت الوكالة هي ) نوع الوكالةعلى حقل 

  رقم الوكالة : 

يتم تفعيل هذا الحقل في حال تم إختيار صفة مقدم الطلب )وكيل( فيتم إدخال رقم ووصف الوكالة من قبل 

 المستثمر المستخدم للنظام.

 مكان الملف  : 

وذلك بالضغط على زر  إسم تجارييقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار مكان الملف الخاص بتسجيل 

" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد ألماكن اإلحتفاظ بالملفات فيقوم المستثمر بإختيار المنظار "

 مكان الملف بالضغط عليه فيظهر في الحقل رمز وإسم مكان الملف تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 :معلومات المالك

 مكان الملف  : 

للنظام بإختيار مكان الملف الخاص بتسجيل إسم تجاري وذلك بالضغط على زر يقوم المستثمر المستخدم 

" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد ألماكن اإلحتفاظ بالملفات فيقوم المستثمر بإختيار المنظار "

 مكان الملف بالضغط عليه فيظهر في الحقل رمز وإسم مكان الملف تلقائيا  بواسطة النظام.

 



 

   
 

 

  ستثمرالمنوع  : 

 .وال يمكن التعديل عليه يظهر نوع المستثمر )مؤسسة فردية، شركة( تلقائيا  بواسطة النظام

  رمز المستثمر : 

 يظهر رمز وإسم المستثمر تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 الرقم الوطني للمنشأة  : 

تسجيل إسم يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال الرقم الوطني للمنشأة )الرقم الوطني للمؤسسة( المراد 

 .تجاري لها

  نوع تسجيل المالك : 

 يظهر رمز ونوع تسجيل المالك للمؤسسة تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  رقم التسجيل : 

 بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه. يظهر رقم تسجيل المؤسسة تلقائيا  

  نوع الوثيقة : 

يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع الوثيقة الشخصية الدالـة على المالك من القائمة وذلك بالضغـط 

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة شخصية، جواز سفر( فيقوم على السهم "

ستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيقة الخاصة بالمالك بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة المستثمر الم

 النظام.

  رقم اإلثبات الشخصي : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم اإلثبات الشخصي الخاص بالمالك وفي حال كان المالك أردني 

 النظام وحسب الربط مع األحوال المدنية. يظهر رقم اإلثبات الشخصي تلقائيا  بواسطة

  مكان اإلصدار : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال مكان إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة بالمالك وفي حال كان المالك 

 أردني يظهر مكان إصدار الوثيقة الشخصية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب الربط مع األحوال المدنية.

  تاريخ اإلصدار : 

المالك يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال تاريخ إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة بالمالك وفي حال كان 

 أردني يظهر تاريخ إصدار الوثيقة الشخصية تلقائيا  بواسطة النظام وحسب الربط مع األحوال المدنية.

  الجنسية : 

 )المستثمر( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها.يظهر رمز ووصف جنسية مالك المؤسسة 

 الرقم الوطني للمنشأة  : 

 يظهر الرقم الوطني للمنشأة )الرقم الوطني للمؤسسة( تلقائيا  بواسطة النظام.

  مكان الميالد : 

 يظهر مكان ميالد مالك المؤسسة )المستثمر( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  تاريخ الميالد : 

 )المستثمر( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه. المؤسسةيظهر تاريخ ميالد المالك 

 

 :خيارات اإلسم المطلوب تسجيله

  الخيار األول : 

 .المراد تسجيله إلسم التجاريلول األخيار اليقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال 

 



 

   
 

 

  الخيار الثاني : 

 المستثمر المستخدم للنظام بإدخال الخيار الثاني لإلسم التجاري المراد تسجيله.يقوم 

  الخيار الثالث : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال الخيار الثالث لإلسم التجاري المراد تسجيله.

  الخيار الرابع : 

 المراد تسجيله.يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال الخيار الرابع لإلسم التجاري 

  الخيار النهائي : 

يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار الخيار النهائي إلختيار اإلسم التجاري المراد تسجيله من القائمة وذلك 

" فتظهر قائمة تحتوي على الخيارات جميعها )الخيار األول، الخيار الثاني، الخيار بالضغـط على السهم "

الخيار النهائي ليكون هو الخيار لتسجيل اإلسم الثالث، الخيار الرابع( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار 

 ظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.يبالضغط عليه ف التجاري

 

  تحري األسماء  : 

" ليقوم المستثمر يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "تحري األسماء 

 كي ال يكرر اإلسم المراد تسجيله للمؤسسة كأسم تجاريعن األسماء التجارية المسجلة بالوزارة باإلستعالم 

 :البيانات الخاصة باألسماء التجاريةمن خاللها يتم اإلستعالم عن التالية والتي  تحري األسماءفتظهر شاشة 

 

 
 

 



 

   
 

 

 :متغيرات البحث

 اإلسم التجاري : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال اإلسم التجاري المراد البحث واإلستعالم عنه )في حال إدخال أكثر من 

 .ليكون البحث بشكل صحيح(مقطع لإلسم يرجى وضع عالمة )%( 

 

  بحث  : 

" هذا الزر "بحث  قوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط علىيبعد اإلنتهاء من إدخال اإلسم التجاري 

اإلستعالم عنه فتظهر البحث والمراد جميع األسماء التجارية التي لها عالقة إسميه باإلسم التجاري ليتم البحث عن 

 البيانات التالية تلقائيا  بواسطة النظام:

 اإلسم التجاري. 

 .حالة اإلسم التجاري 

 .رقم التسجيل 

 .تاريخ التسجيل 

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " بعد اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

 .تسجيل األسماء التجارية الرئيسيةللعودة إلى شاشة 

 

 :عنوان التخاطب القانوني

 المحافظة  : 

وذلك بالضغط على دم للنظام بإختيار المحافظة المراد إدراجها كعنوان للتخاطب القانوني المستخيقوم المستثمر 

" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد للمحافظات فيقوم المستثمر بإختيار المحافظة زر المنظار "

 بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز وإسم المحافظة تلقائيا  بواسطة النظام.

 طقةالمن  : 

 .المراد إدراجها كعنوان للتخاطب القانونييقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم المنطقة 

 رقم المبنى  : 

 .المراد إدراجه كعنوان للتخاطب القانونييقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم المبنى 

 إسم الشارع  : 

 .المراد إدراجه كعنوان للتخاطب القانونيرع يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم الشا

 رقم الشقة  : 

 .المراد إدراجها كعنوان للتخاطب القانونييقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الشقة 

 رقم الهاتف  : 

 .المراد إدراجه كعنوان للتخاطب القانونييقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الهاتف 

 رقم الخلوي  : 

 .المراد إدراجه كعنوان للتخاطب القانونييقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الهاتف الخلوي 

 فاكس  : 

 .المراد إدراجه كعنوان للتخاطب القانونييقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الفاكس 



 

   
 

 

 البريد اإللكتروني  : 

 المراد إدراجه كعنوان للتخاطب القانونياإللكتروني )اإليميل( يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال البريد 

 .بذلكوالذي من خالله يمكن للمستثمر إستقبال اإليميالت الخاصة 

 الرمز البريدي  : 

 .المراد إدراجه كعنوان للتخاطب القانونييقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال الرمز البريدي 

 الصندوق البريدي  : 

 .المراد إدراجه كعنوان للتخاطب القانونييقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الصندوق البريدي 

 

 : الغايات 

  ليتمكن من إضافة وإدخال البيانات الخاصة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "اإلضافة "

 .تسجيل اإلسم التجاريبغايات 

 وصف الغاية  : 

وذلك بالضغط على زر  تسجيل اإلسم التجارييقـوم المستثمر المستخدم للنظـام بإختيار وصف الغايـة من 

تسجيل " فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد للغايات فيقوم المستثمر بإختيار الغاية من المنظار "

 بواسطة النظام. بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز ووصف الغاية تلقائيا   اإلسم التجاري

  القطاع : 

 يظهر نوع القطاع التابعة له المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام.

  مالحظات : 

 تظهر المالحظات الخاصة بالغاية من المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 : الرسوم 

   بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها.تظهر البيانات التالية والخاصة برسوم تسجيل المؤسسة الفردية تلقائيا 

 .وصف الرسوم 

 .القيمة 

 .المجموع  

 

 : بيانات القبض 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة بمعلومات القبض تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .قيمة وصل القبض 

 .تاريخ وصل القبض 

 .رقم وصل القبض 

 .أمين الصندوق 

 

  حفظ  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على اإلسم التجاريبعد اإلنتهاء من إدخال البيانات الخاصة بطلب تسجيل 

 ." ليتم حفظ البيانات التي تم إدخالهاهذا الزر "حفظ 

 



 

   
 

 

  تراجع  : 

مر المستخدم للنظام في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التراجع عن البيانات التي قام بإدخالها فيقوم المستث

 ." ليتم التراجع عن إدخال هذه البياناتهذا الزر "تراجع  بالضغط على

 

  تحديث  : 

في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التحديث على البيانات المدخلة في الشاشة فيقوم المستثمر المستخدم للنظام 

فتظهر أحدث البيانات الخاصة بالمستثمر والتي " ليتم تحديث البيانات هذا الزر "تحديث  بالضغط على

 .قام بإدخالها

 

  حذف  : 

في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام حذف البيانات التي قام بإدخالها فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط 

 ." ليتم حذف هذه البياناتهذا الزر "حذف  على

 

  إعتماد  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على اإلسم التجاريانات الخاصة بطلب تسجيل بعد اإلنتهاء من إدخال البي

" ليتم إعتماد طلب التسجيل المدخل وفي حال كان المستثمر غير مسدد لقيمة اإلشتراك هذا الزر "إعتماد 

ارة الصناعة والتجارة عن طريق "إي فواتيركم" يتم إيقاف اإلعتماد لحين الدفع وبعد اإلعتماد يظهر الطلب في وز

 .والتموين

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " بعد اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

 .الرئيسية للنظام الصفحةللعودة إلى 

 

  الصفحة الرئيسية  : 

الصفحة هذا الزر " الرئيسية للنظام فيقوم بالضغط علىفي حال أراد المستثمر المستخدم للنظام العودة إلى الشاشة 

 ." للعودة إلى الصفحة الرئيسية للنظامالرئيسية 

 

 

  خروج  : 

" خروج  هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام الخروج من النظام فيقوم بالضغط على

 .للخروج من النظام

 

  



 

   
 

 :األسماءتعديالت  – األسماء التجارية

 تعديالت األسماء –األسماء التجارية نظام خدمات السجل التجاري / 

 وصف الشاشة:

  األسماء التجاريةفيتم الضغط على زر " األسماء التجاريةبعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار 

" والذي من خالله يتم الدخول إلى  األسماء" فيظهر لنا زر بعنوان "تعديالت 

األسماء فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال معطيات خاصة بطلبات تسجيل األسماء التجارية شاشة تعديالت 

والمراد اإلستعالم عنها فيتم البحث عن هذه الطلبات حسب المعطيات المدخلة فتظهر البيانات المراد  التجارية

أزرار متعددة ويعمل كل زر حسب  األسماءبواسطة النظام، ويظهر أيضا في شاشة تعديالت  اإلستعالم عنها تلقائيا  

 اآللية الخاصة به والموضحة تاليا :

  فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط عليه ليتم عرض طلب التسجيل المراد عرضة زر "عرض "

 على هذه البيانات كونها للعرض واإلستعالم فقط.واإلستعالم عن البيانات الموجودة فيه وال يسمح بالتعديل 

  فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط عليه فتظهر شاشة طلب التسجيل والتي من زر "تعديل "

خاللها يتم التعديل على بيانات الطلب المراد التعديل عليها ليتم بعدها إستكمال اإلجراءات الخاصة بالطلب 

 المعني.

  فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر فتظهر شاشة طلب زر "نقل ملكية "

التسجيل الخاصة بنقل الملكية ليتم إستعراض البيانات الخاصة بطلبات نقل الملكية مع إمكانية التعديل على 

 البيانات المراد التعديل عليها وليتم بعدها إستكمال اإلجراءات الخاصة بنقل الملكية.

 " فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر فتظهر شاشة طلبات  صترخيزر "

الخاصة بالترخيص ليتم إستعراض البيانات الخاصة بطلبات الترخيص مع إمكانية التعديل على التسجيل 

 .البيانات المراد التعديل عليها وليتم بعدها إستكمال اإلجراءات الخاصة بالترخيص

  قوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط عليه فتظهر شاشة طلبات التسجيل الخاصة " فيزر "شهادة

بإصدار الشهادات والتي من خاللها يتم اإلستعالم عن بيانات الطلب مع إمكانية التعديل على البيانات المراد 

 .التعديل عليها ليتم بعدها إنهاء اإلجراءات الخاصة بإصدار الشهادة

 

 

 ات والمحددات:الشروط و المتطلب

  في حال وجود طلب أو معاملة عالقة بالوزارة ال يتم السماح للمواطن )المستثمر( بعمل أي إجراء جديد على

 المعاملة إال في حين إستكمال اإلجراء القديم على المعاملة في الوزارة .

 

  



 

   
 

 

 
 

 :حقول الشاشة

 ألسماءتعديالت ا : 

بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار األسماء التجارية فيتم الضغط على زر "األسماء التجارية 

" والذي من خالله يتم الدخول إلى " فيظهر لنا زر بعنوان "تعديالت األسماء 

خاصة بطلبات تسجيل األسماء شاشة تعديالت األسماء التجارية فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال معطيات 

التجارية والمراد اإلستعالم عنها فيتم البحث عن هذه الطلبات حسب المعطيات المدخلة فتظهر البيانات المراد 

 اإلستعالم عنها تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 

  



 

   
 

 

 
 

 :حقول الشاشة

  األسماءتعديالت : 

 المحافظة  : 

اإلستعالم عن طلب التسجيل المراد يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار المحافظة التي تقع فيها المؤسسة 

" فتظهر له قائمة تحتوي على خيارات متعدد للمحافظات الخاص بها وذلك بالضغط على زر السهم "

بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا   )عمان، العقبة، المناطق الحرة ، ... ( فيقوم المستثمر بإختيار المحافظة

 بواسطة النظام.

  رقم التسجيل : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم التسجيل الخاص بالمؤسسة المراد اإلستعالم عن طلباتها.

  مالك المؤسسة : 

 طلباتها.يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم مالك المؤسسة المراد اإلستعالم عن 

  : الرقم الوطني للمستثمر 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقمه الوطني والمدرج في بطاقته الشخصية.

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 حالة المؤسسة  : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار حالة المؤسسة المراد اإلستعالم عن طلب التسجيل الخاص بها وذلك 

فتظهر له قائمة تحتوي على خيارات متعدد لحاالت المؤسسة )قائمة، " بالضغط على زر السهم "

مفسوخة، محجوزة، رقم ساقط، إشهار إفالس، مرهونة، منقول، جددت، تأمين، موقوف، قيد التسجيل، 

مرفوض، بإنتظار الدفع، بإنتظار الموافقة، بإنتظار الشهادة، بإنتظار التدقيق، بإنتظار الدفع، مرفوض، منتهي،  

ت التعديل، غايات التسجيل، قيد التسليم( فيقوم المستثمر بإختيار حالة المؤسسة بالضغط عليها فتظهر في غايا

 الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 الرقم الوطني للمنشأة  : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال الرقم الوطني للمنشأة )الرقم الوطني للمؤسسة( المراد اإلستعالم عن 

 تها.طلبا

 اإلسم التجاري  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال اإلسم التجاري للمؤسسة المراد اإلستعالم عن طلباتها.

 

  بحث  : 

هذا الزر "بحث  بعد اإلنتهاء من إدخال جميع الحقول السابقة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

المراد اإلستعالم عنها فتظهر البيانات التالية تلقائيا  بواسطة " ليتم البحث عن بيانات طلبات التسجيل 

 النظام:

 .اإلسم التجاري 

 .رقم التسجيل 

 .مكان الملف 

 .العنوان التجاري  

 .إسم المستثمر 

 .حالة المؤسسة 

 

  عرض  : 

" ليتم عرض طلب التسجيل المراد عرضه يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "عرض 

واإلستعالم عن البيانات الموجودة فيه فتظهر شاشة العرض التالية حيث أن البيانات الموجودة فيها ال يسمح التعديل 

 عليها كونها للعرض واإلستعالم فقط

 

  



 

   
 

 

 
 

 : شاشة العرض 

تظهر البيانات التالية والخاصة بطلبات التسجيل تلقائيا  بواسطة النظام، وال يسمح بالتعديل على هذه البيانات كونها 

 للعرض واإلستعالم فقط: 

 اإلسم التجاري. 

 .حالة اإلسم التجاري 

 .رقم التسجيل 

 :عنوان التخاطب القانوني

 .المنطقة 

 .رقم المبنى 

 .إسم الشارع 

 .رقم الشقة 

  الهاتف.رقم 

 .رقم الخلوي 

 .فاكس 

 .البريد اإللكتروني 

 .الرمز البريدي 

 .صندوق البريد 

 

 



 

   
 

 

 :معلومات المالك

 .نوع المستثمر 

 .رقم سجل المالك 

 مستثمرإسم ال. 

 .نوع تسجيل المالك 

 .رقم التسجيل 

 .المحافظة 

 .مالحظات 

 :الغايات

  الغاية.ووصف رمز 

 القطاع. 

 .مالحظات 

 .الحالة 

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط علىبعد 

 .الرئيسية األسماءللعودة إلى شاشة تعديالت 

  

 

  تعديل  : 

" ليقوم بتعديل البيانات الخاصة بطلبات يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "تعديل 

التالية والتي تم تعبئة حقولها سابقا   األسماء التجاريةالتسجيل والمراد التعديل عليها فتظهر شاشة طلبات تسجيل 

 فتظهر البيانات في هذه الشاشة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  من قبل المستثمر مع إمكانية التعديل

 على الحقول المسموح عليها التعديل:

 

 

  



 

   
 

 

 
 

 
 



 

   
 

 

 :حقول الشاشة

  إسم تجاريشاشة تعديل طلب تسجيل : 

 (." هي حقول إجباريةجميع الحقول المدرج بجانبها إشارة النجمة ")

 رقم الطلب : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه. اإلسم التجارييظهر رقم طلب تسجيل 

  الطلبتاريخ : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه. اإلسم التجارييظهر تاريخ طلب تسجيل 

 

 :معلومات مقدم الطلب

 ( تعديل غايةنوع التعديل الرئيسي / نوع التعديل) : 

وذلك بالتأشير على حقل  نوع التعديل المراد إجراءه على طلب التسجيليقوم المستثمر المستخدم النظام بإختيار 

)تعديل غاية ( أو )نوع التعديل الرئيسي  وه النوعفيما إذا كان  نوع التعديل

). 

 إسم مقدم الطلب : 

يظهر إسم مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل 

 المستثمر المستخدم للنظام.

 صفة مقدم الطلب () : 

مع إمكانية التعديل على هذه الصفة تظهر صفة مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  

فيما إذا كانت الصفة هي )أصيل من قبل المستثمر المستخدم للنظام وذلك بالتأشير على حقل الصفة األخرى 

 (.)وكيل ( أو )مفوض بالتوقيع ( أو 

  حالة الطلب : 

تظهر حالة الطلب )مدخل إنترنت، مدخل طلبات خارجية( تلقائيا  بواسطة النظام وبعد أن يتم إعتماد الطلب 

 تظهر الحالة )مسدد طلبات خارجية(.

 ( نوع الوكالة) : 

تظهر نوع الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  في حال كانت صفة مقدم الطلب )وكيل( 

األخرى من قبل المستثمر المستخدم بالتأشير على حقل نوع الوكالة وذلك  ية التعديل على نوع الوكالةمع إمكان

 (.( أو )وكالة خاصة فيما إذا كانت الوكالة هي )وكالة عامة للنظام 

  رقم الوكالة : 

إختيار صفة مقدم يظهر رقم ووصف الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  في حال تم 

 الطلب )وكيل( مع إمكانية التعديل عليها من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 

 :اإلسم التجاري

 اإلسم التجاري  : 

يظهر اإلسم التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل 

 المستثمر المستخدم للنظام.

 

 



 

   
 

 

  اإلسم التجاريحالة  : 

 .وال يمكن التعديل عليها ( تلقائيا  بواسطة النظامملغي، قائم) اإلسم التجاريتظهر حالة 

  رقم التسجيل : 

 تسجيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.اليظهر رقم 

 

 :معلومات المالك

  نوع المستثمر : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.يظهر نوع المستثمر )مؤسسة فردية، شركة( 

  رقم المستثمر : 

 يظهر رمز وإسم المستثمر تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  نوع تسجيل المالك : 

 يظهر رمز ونوع تسجيل المالك للمؤسسة تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  رقم التسجيل : 

 تسجيل المؤسسة تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.يظهر رقم 

 مكان الملف  : 

 يظهر رمز وإسم مكان الملف الخاص بتسجيل اإلسم التجاري تقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 الرقم الوطني للمنشأة  : 

 .بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليهتلقائيا  يظهر الرقم الوطني للمنشأة )الرقم الوطني للمؤسسة( 

  نوع الوثيقة : 

يظهر نوع الوثيقة تلقائيا  بواسطة النظام والذي قام المستثمر المستخدم النظام بإختياره سابقا  مع إمكانية التعديل 

القائمة عليه فيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع الوثيقة الشخصية الدالـة عليه والخاصة بـه من 

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة شخصية، جواز وذلك بالضغـط على السهم "

سفر( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيقة الخاصة به بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  

 بواسطة النظام.

  رقم اإلثبات الشخصي : 

يظهر رقم اإلثبات الشخصي تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل 

المستثمر المستخدم للنظام، أما في حال كان المستثمر أردني يظهر رقم اإلثبات الشخصي تلقائيا  بواسطة النظام 

 ه. وحسب الربط مع األحوال المدنية وال يمكن التعديل علي

  مكان اإلصدار : 

يظهر مكان إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة بالمستثمر تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع 

 إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

  تاريخ اإلصدار : 

النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع  يظهر تاريخ إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة بالمستثمر تلقائيا  بواسطة

 إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

  الجنسية : 

 يظهر رمز ووصف جنسية مالك المؤسسة )المستثمر( تلقائيا  بواسطة النظام.

 الرقم الوطني للمنشأة  : 

 بواسطة النظام.يظهر الرقم الوطني للمنشأة )الرقم الوطني للمؤسسة( تلقائيا  



 

   
 

 

  مكان الميالد : 

 يظهر مكان ميالد المستثمر المستخدم للنظام تلقائيا  بواسطة النظام.

  تاريخ الميالد : 

 يظهر تاريخ ميالد المستثمر المستخدم للنظام تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 :عنوان التخاطب القانوني

  المحافظة : 

للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره يظهر رمز ووصف المحافظة المدرجة كعنوان 

سابقا  مع إمكانية التعديل عليها فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار المحافظة المراد إدراجها كعنوان 

" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد للمحافظات للتخاطب القانوني بالضغط على زر المنظار "

 المستثمر بإختيار المحافظة بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز وإسم المحافظة تلقائيا  بواسطة النظام. فيقوم

  المحافظة الجديدة : 

المراد إدراجها كعنوان للتخاطب القانوني بالضغط الجديدة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار المحافظة 

" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد للمحافظات فيقوم المستثمر بإختيار على زر المنظار "

 بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز وإسم المحافظة تلقائيا  بواسطة النظام.الجديدة المحافظة 

 المنطقة  : 

سابقا  مع إمكانية تظهر المنطقة المدرجة كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله 

 التعديل عليها من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 رقم المبنى  : 

يظهر رقم المبنى المدرج كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية 

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 إسم الشارع  : 

شارع المدرج كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع يظهر إسم ال

 إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 رقم الشقة  : 

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع  المدرجة كعنوان للتخاطب القانونييظهر رقم الشقة 

 إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 رقم الهاتف  : 

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع  المدرج كعنوان للتخاطب القانونييظهر رقم الهاتف 

 لمستخدم للنظام.إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر ا

 رقم الخلوي  : 

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا   المدرج كعنوان للتخاطب القانونييظهر رقم الهاتف الخلوي 

 مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 فاكس  : 

سطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع تلقائيا  بوا المدرج كعنوان للتخاطب القانونييظهر رقم الفاكس 

 إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 

 



 

   
 

 

 البريد اإللكتروني  : 

والذي من خالله والمدرج كعنوان للتخاطب القانوني يظهر البريد اإللكتروني )اإليميل( الخاص بالمستثمر 

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية  بذلكيمكن للمستثمر إستقبال اإليميالت الخاصة 

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 الرمز البريدي  : 

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع  المدرج كعنوان للتخاطب القانونييظهر الرمز البريدي 

 إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 الصندوق البريدي  : 

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله  المدرج كعنوان للتخاطب القانونييظهر رقم الصندوق البريدي 

 قبل المستثمر المستخدم للنظام.سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من 

 

 : الغايات 

  تسجيل تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن التعديل على هذه البيانات طلب التظهر الغايات من

" ليتمكن من مع إمكانية إضافة غاية جديدة فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "اإلضافة 

وأما في حال أراد إلغاء وحذف الغاية المدخلة مسبقا  تسجيل طلب اللإضافة وإدخال البيانات الخاصة بغايات جديدة 

 " ليتم حذف الغاية.فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "حذف 

 وصف الغاية  : 

وذلك بالضغط على زر المنظار ل ـتسجيطلـب المن ار وصف الغايـة ـدم للنظـام بإختيـر المستخـيقـوم المستثم

تسجيل طلب ال" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد للغايات فيقوم المستثمر بإختيار الغاية من "

 بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز ووصف الغاية تلقائيا  بواسطة النظام.

  القطاع : 

 تلقائيا  بواسطة النظام.يظهر نوع القطاع التابعة له المؤسسة 

  مالحظات : 

 تلقائيا  بواسطة النظام.تسجيل طل التظهر المالحظات الخاصة بالغاية من 

  الحالة : 

" فتظهر قائمة يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار حالة الغاية من القائمة وذلك بالضغـط على السهم "

المستثمر المستخدم للنظام بإختيار حالة الغاية بالضغط عليها تحتوي على حاالت الغاية )قائم، ملغي( فيقوم 

 فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 : الرسوم 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة برسوم تسجيل المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .وصف الرسوم 

 .القيمة 

 .المجموع  

 

 

 



 

   
 

 

  القبض :بيانات 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة بمعلومات القبض تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .قيمة وصل القبض 

 .تاريخ وصل القبض 

 .رقم وصل القبض 

 .أمين الصندوق 

 

  حفظ  : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام  اإلسم التجاريبعد اإلنتهاء من إدخال وتعديل البيانات الخاصة بطلب تسجيل 

 ." ليتم حفظ البيانات التي تم إدخالها أو تعديلهاهذا الزر "حفظ  بالضغط على

 

  تراجع  : 

في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التراجع عن البيانات التي قام بإدخالها أو تعديلها فيقوم المستثمر المستخدم 

 ." ليتم التراجع عن إدخال أو تعديل هذه البياناتهذا الزر "تراجع  للنظام بالضغط على

 

  تحديث  : 

في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التحديث على البيانات المدخلة أو المعدلة في الشاشة فيقوم المستثمر 

لبيانات الخاصة " ليتم تحديث البيانات فتظهر أحدث اهذا الزر "تحديث  المستخدم للنظام بالضغط على

 .بالمستثمر والتي قام بإدخالها أو تعديلها

 

  إعتماد  : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام  اإلسم التجاريبعد اإلنتهاء من إدخال أو تعديل البيانات الخاصة بطلب تسجيل 

المستثمر غير " ليتم إعتماد طلب التسجيل المدخل أو المعدل وفي حال كان هذا الزر "إعتماد  بالضغط على

مسدد لقيمة اإلشتراك عن طريق "إي فواتيركم" يتم إيقاف اإلعتماد لحين الدفع وبعد اإلعتماد يظهر الطلب في 

 .وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " بعد اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

 .الرئيسية األسماءدة إلى شاشة تعديالت للعو

 

  نقل ملكية  : 

" فتظهر شاشة طلب التسجيل التالية يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "نقل ملكية 

والخاصة بنقل الملكية ليتم إستعراض البيانات الخاصة بطلبات نقل الملكية فتظهر البيانات في هذه الشاشة تلقائيا  

 بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  من قبل المستثمر مع إمكانية التعديل على الحقول المسموح عليها التعديل:

 



 

   
 

 

 
 

 
 



 

   
 

 

 
 

 :حقول الشاشة

 : شاشة طلب التسجيل الخاصة بنقل الملكية 

 (." هي حقول إجباريةجميع الحقول المدرج بجانبها إشارة النجمة ")

 رقم الطلب : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه. الخاص بنقل الملكيةتسجيل اليظهر رقم طلب 

 تاريخ الطلب : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه. الخاص بنقل الملكيةتسجيل اليظهر تاريخ طلب 

 

 :اإلسم التجاري

  حالة اإلسم التجاري : 

 ملغي( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها. تظهر حالة اإلسم التجاري )قائم،

  رقم التسجيل : 

 يظهر رقم التسجيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 اإلسم التجاري  : 

 .وال يمكن التعديل عليهيظهر اإلسم التجاري تلقائيا  بواسطة النظام 

 مكان الملف  : 

 الخاص بتسجيل اإلسم التجاري تقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.يظهر رمز وإسم مكان الملف 

 

 



 

   
 

 

 :معلومات مقدم الطلب

 إسم مقدم الطلب : 

يظهر إسم مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل 

 المستثمر المستخدم للنظام.

 صفة مقدم الطلب  : 

 .وال يمكن التعديل عليهاتظهر صفة مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  

  حالة الطلب : 

تظهر حالة الطلب )مدخل إنترنت، مدخل طلبات خارجية( تلقائيا  بواسطة النظام وبعد أن يتم إعتماد الطلب 

 تظهر الحالة )مسدد طلبات خارجية(.

 نوع الوكالة  : 

 .وال يمكن التعديل عليهتظهر نوع الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  

  رقم الوكالة : 

 .وال يمكن التعديل عليهيظهر رقم ووصف الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  

 

 :الجديدمعلومات المالك 

  الجديدالمالك إسم  : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه. الجديديظهر رمز وإسم مالك المؤسسة 

  المالك الجديد : 

 يظهر رمز وإسم مالك المؤسسة الجديد تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  قيمة المبايعة : 

 .تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها للمالك الجديد( اإلسم التجاريقيمة المبايعة )قيمة بيع  تظهر

  نوع الوثيقة : 

 يظهر نوع الوثيقة الخاصة بالمالك الجديد تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  رقم اإلثبات الشخصي : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه. الجديديظهر رقم اإلثبات الشخصي للمالك 

  مكان اإلصدار : 

 يظهر مكان إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة بالمالك الجديد تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  تاريخ اإلصدار : 

 يظهر تاريخ إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة بالمالك الجديد تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 

 :القانونيعنوان التخاطب 

  المحافظة : 

يظهر رمز ووصف المحافظة المدرجة كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل 

 عليها.

  المحافظة الجديدة : 

يظهر رمز ووصف المحافظة الجديدة المدرجة كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن 

 التعديل عليها.

 

 



 

   
 

 

 المنطقة  : 

 .وال يمكن التعديل عليهاتظهر المنطقة المدرجة كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام 

 رقم المبنى  : 

 .وال يمكن التعديل عليهيظهر رقم المبنى المدرج كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام 

 إسم الشارع  : 

 .وال يمكن التعديل عليهيظهر إسم الشارع المدرج كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام 

 رقم الشقة  : 

 .وال يمكن التعديل عليهايظهر رقم الشقة المدرجة كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام 

 رقم الهاتف  : 

 .وال يمكن التعديل عليهيظهر رقم الهاتف المدرج كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام 

 رقم الخلوي  : 

 .وال يمكن التعديل عليهيظهر رقم الهاتف الخلوي المدرج كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام 

 فاكس  : 

 .وال يمكن التعديل عليهانوني تلقائيا  بواسطة النظام يظهر رقم الفاكس المدرج كعنوان للتخاطب الق

 البريد اإللكتروني  : 

يظهر البريد اإللكتروني )اإليميل( الخاص بالمستثمر والمدرج كعنوان للتخاطب القانوني والذي من خالله 

 .هوال يمكن التعديل علييمكن للمستثمر إستقبال اإليميالت الخاصة بذلك تلقائيا  بواسطة النظام 

 الرمز البريدي  : 

 .وال يمكن التعديل عليهيظهر الرمز البريدي المدرج كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام 

 الصندوق البريدي  : 

 .وال يمكن التعديل عليهيظهر رقم الصندوق البريدي المدرج كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام 

 

 :القديم معلومات المالك 

  نوع المستثمر : 

 يظهر نوع المستثمر )مؤسسة فردية، شركة( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  رقم المستثمر : 

 يظهر رمز وإسم المستثمر تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  نوع تسجيل المالك : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.يظهر رمز ونوع تسجيل المالك للمؤسسة 

  رقم التسجيل : 

 يظهر رقم تسجيل المؤسسة تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  المحافظة : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها.التي يقع فيها عنوان المالك القديم يظهر رمز ووصف المحافظة 

  الوطني للمنشأةالرقم  : 

 يظهر الرقم الوطني للمنشأة )الرقم الوطني للمؤسسة( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  نوع الوثيقة : 

 يظهر نوع الوثيقة الخاصة بالمالك القديم تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 

 



 

   
 

 

  رقم اإلثبات الشخصي : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه. القديميظهر رقم اإلثبات الشخصي للمالك 

  مكان اإلصدار : 

 يظهر مكان إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة بالمالك القديم تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  تاريخ اإلصدار : 

 بالمالك القديم تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه. يظهر تاريخ إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة

  الجنسية : 

 يظهر رمز ووصف جنسية مالك المؤسسة القديم تلقائيا  بواسطة النظام.

 الرقم الوطني للمنشأة  : 

 يظهر الرقم الوطني للمنشأة )الرقم الوطني للمؤسسة( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  مكان الميالد : 

 يظهر مكان ميالد المالك القديم تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  تاريخ الميالد : 

 يظهر تاريخ ميالد المالك القديم تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  مالحظات : 

 ال يمكن التعديل عليها.تظهر مالحظات المالك القديم للمؤسسة تلقائيا  بواسطة النظام و

 

 مشروحات الموظف  : 

 .يتم إدخال مشروحات الموظف

 مشروحات رئيس القسم  : 

 .يتم إدخال مشروحات رئيس القسم

 

 : الغايات 

  تسجيل تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن التعديل على هذه البيانات طلب التظهر الغايات من

" ليتمكن من مع إمكانية إضافة غاية جديدة فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "اإلضافة 

وأما في حال أراد إلغاء وحذف الغاية المدخلة مسبقا  تسجيل طلب اللإضافة وإدخال البيانات الخاصة بغايات جديدة 

 " ليتم حذف الغاية.فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "حذف 

 وصف الغاية  : 

ط على زر المنظار ـوذلك بالضغتسجيل طلب الار وصف الغايـة من ـر المستخدم للنظـام بإختيــوم المستثمــيق

تسجيل طلب ال" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد للغايات فيقوم المستثمر بإختيار الغاية من "

 بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز ووصف الغاية تلقائيا  بواسطة النظام.

  القطاع : 

 يظهر نوع القطاع التابعة له المؤسسة تلقائيا  بواسطة النظام.

  مالحظات : 

 تلقائيا  بواسطة النظام.تسجيل طلب التظهر المالحظات الخاصة بالغاية من 

 

 

 



 

   
 

 

  الحالة : 

" فتظهر قائمة يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار حالة الغاية من القائمة وذلك بالضغـط على السهم "

بإختيار حالة الغاية بالضغط عليها تحتوي على حاالت الغاية )قائم، ملغي( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام 

 فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 : الرسوم 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة برسوم تسجيل المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .وصف الرسوم 

 .القيمة 

 .المجموع  

 

 : بيانات القبض 

  والخاصة بمعلومات القبض تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها.تظهر البيانات التالية 

 .قيمة وصل القبض 

 .تاريخ وصل القبض 

 .رقم وصل القبض 

 .أمين الصندوق 

 

  حفظ  : 

بعد اإلنتهاء من إدخال وتعديل البيانات الخاصة بطلب التسجيل الخاص بنقل الملكية يقوم المستثمر المستخدم للنظام 

 ." ليتم حفظ البيانات التي تم إدخالها أو تعديلهاهذا الزر "حفظ  علىبالضغط 

 

  تراجع  : 

في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التراجع عن البيانات التي قام بإدخالها أو تعديلها فيقوم المستثمر المستخدم 

 .هذه البيانات " ليتم التراجع عن إدخال أو تعديلهذا الزر "تراجع  للنظام بالضغط على

 

  تحديث  : 

في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التحديث على البيانات المدخلة أو المعدلة في الشاشة فيقوم المستثمر 

" ليتم تحديث البيانات فتظهر أحدث البيانات الخاصة هذا الزر "تحديث  المستخدم للنظام بالضغط على

 .ديلهابالمستثمر والتي قام بإدخالها أو تع

 

  إعتماد  : 

بعد اإلنتهاء من إدخال أو تعديل البيانات الخاصة بطلب التسجيل الخاص بنقل الملكية يقوم المستثمر المستخدم للنظام 

" ليتم إعتماد طلب التسجيل المدخل أو المعدل وفي حال كان المستثمر غير هذا الزر "إعتماد  بالضغط على

"إي فواتيركم" يتم إيقاف اإلعتماد لحين الدفع وبعد اإلعتماد يظهر الطلب في مسدد لقيمة اإلشتراك عن طريق 

 .وزارة الصناعة والتجارة والتموين



 

   
 

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " بعد اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

 .الرئيسية األسماءللعودة إلى شاشة تعديالت 

  

 ترخيص   : 

فتظهر شاشة طلب التسجيل التالية  " "ترخيص يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر 

فتظهر البيانات في هذه الشاشة تلقائيا   الترخيصليتم إستعراض البيانات الخاصة بطلبات والخاصة بالترخيص 

 بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  من قبل المستثمر مع إمكانية التعديل على الحقول المسموح عليها التعديل:

 

 
  



 

   
 

 

 
 

 
 



 

   
 

 

 :حقول الشاشة

  شاشة طلب التسجيل الخاصة بالترخيص: 

 (.حقول إجبارية" هي جميع الحقول المدرج بجانبها إشارة النجمة ")

 رقم الطلب : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه. الخاص بالترخيصتسجيل اليظهر رقم طلب 

 تاريخ الطلب : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه. الخاص بالترخيصيظهر تاريخ طلب تسجيل 

 

 :معلومات مقدم الطلب

 إسم مقدم الطلب : 

الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل  يظهر إسم مقدم

 المستثمر المستخدم للنظام.

 ( صفة مقدم الطلب) : 

مع إمكانية التعديل على هذه الصفة تظهر صفة مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  

فيما إذا كانت الصفة هي )أصيل من قبل المستثمر المستخدم للنظام الصفة األخرى  وذلك بالتأشير على حقل

 (.)وكيل ( أو )مفوض بالتوقيع ( أو 

  حالة الطلب : 

تظهر حالة الطلب )مدخل إنترنت، مدخل طلبات خارجية( تلقائيا  بواسطة النظام وبعد أن يتم إعتماد الطلب 

 تظهر الحالة )مسدد طلبات خارجية(.

 ( نوع الوكالة) : 

تظهر نوع الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  في حال كانت صفة مقدم الطلب )وكيل( 

األخرى من قبل المستثمر المستخدم بالتأشير على حقل نوع الوكالة وذلك  مع إمكانية التعديل على نوع الوكالة

 (.( أو )وكالة خاصة ة عامة فيما إذا كانت الوكالة هي )وكالللنظام 

  رقم الوكالة : 

يظهر رقم ووصف الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  في حال تم إختيار صفة مقدم 

 الطلب )وكيل( مع إمكانية التعديل عليها من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 

 :اإلسم التجاري

 مكان الملف  : 

 تسجيل تقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.طلب المكان الملف الخاص بيظهر رمز وإسم 

  رقم المستثمر : 

 يظهر رمز وإسم المستثمر تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 اإلسم التجاري  : 

 يظهر اإلسم التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  حالة اإلسم التجاري : 

 تظهر حالة اإلسم التجاري )قائم، ملغي( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها.

 



 

   
 

 

  رقم التسجيل : 

 يظهر رقم التسجيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 

 :عنوان التخاطب القانوني

  المحافظة : 

كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره يظهر رمز ووصف المحافظة المدرجة 

سابقا  مع إمكانية التعديل عليها فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار المحافظة المراد إدراجها كعنوان 

ت " فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد للمحافظاللتخاطب القانوني بالضغط على زر المنظار "

 فيقوم المستثمر بإختيار المحافظة بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز وإسم المحافظة تلقائيا  بواسطة النظام.

 المنطقة  : 

تظهر المنطقة المدرجة كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية 

 المستخدم للنظام.التعديل عليها من قبل المستثمر 

 رقم المبنى  : 

يظهر رقم المبنى المدرج كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية 

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 إسم الشارع  : 

سطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع يظهر إسم الشارع المدرج كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بوا

 إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 رقم الشقة  : 

يظهر رقم الشقة المدرجة كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع 

 .إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام

 رقم الهاتف  : 

يظهر رقم الهاتف المدرج كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع 

 إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 رقم الخلوي  : 

ام وحسب ما تم إدخاله سابقا  يظهر رقم الهاتف الخلوي المدرج كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظ

 مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 فاكس  : 

يظهر رقم الفاكس المدرج كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع 

 إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 كترونيالبريد اإلل  : 

يظهر البريد اإللكتروني )اإليميل( الخاص بالمستثمر والمدرج كعنوان للتخاطب القانوني والذي من خالله 

يمكن للمستثمر إستقبال اإليميالت الخاصة بذلك تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية 

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 لرمز البريديا  : 

يظهر الرمز البريدي المدرج كعنوان للتخاطب القانوني تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع 

 إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 

 



 

   
 

 

 الصندوق البريدي  : 

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله يظهر رقم الصندوق البريدي المدرج كعنوان للتخاطب القانوني 

 سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 

 :معلومات المرخص له

  نوع السجل : 

يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع سجل الترخيص المراد إصداره من القائمة وذلك بالضغـط على 

قائمة تحتوي على أنواع السجالت )مؤسسة فردية، شركة( فيقوم المستثمر المستخدم " فتظهر السهم "

 ظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.يللنظام بإختيار نوع السجل المراد إصداره بالضغط عليه ف

  قيمة الترخيص : 

 يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال قيمة الترخيص.

 رقم المستثمر  : 

المستثمـر المستخـدم للنظـام بإختيـار المستثمــر المـراد الـترخيـص له وذلك بالضغـط على زر المنظـار يقـوم 

إسم المستثمر فيقوم المستثمر بإختيار  ألسماء المستثمرين" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد "

 تلقائيا  بواسطة النظام. وإسم المستثمربالضغط عليه فيظهر في الحقل رمز  المراد الترخيص له

 مكان الملف  : 

 يظهر رمز وإسم مكان الملف الخاص بتسجيل اإلسم التجاري تقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  نوع الترخيص : 

يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع الترخيص المراد إصداره من القائمة وذلك بالضغـط على السهم 

)محلي، خارجي( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار  التراخيص" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع "

 نوع الترخيص المطلوب بالضغط عليه فيظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

  نوع فترة الترخيص : 

" بالضغـط على السهم "يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع فترة الترخيص من القائمة وذلك 

فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الفترات )دائم، خالل فترة( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع فترة 

 الترخيص المطلوبة بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

  المسؤولية : 

" فتظهر من القائمة وذلك بالضغـط على السهم " ةنوع المسؤولييقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار 

ال يتحمل المرخص أية معقود باإلسم التجاري موضوع الترخيص، ) المسؤولياتقائمة تحتوي على أنواع 

( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع يتحمل المرخص أية معقود باإلسم التجاري موضوع الترخيص

 المطلوبة بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام. المسوؤلية

  تاريخ بداية الترخيص : 

 يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال تاريخ بداية الترخيص.

  تاريخ نهاية الترخيص : 

 يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال تاريخ نهاية الترخيص.

 

 

 



 

   
 

 

  نوع الوثيقة : 

المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع الوثيقة الشخصية الدالـة على المرخص له من القائمة وذلك يقـوم 

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة شخصية، جواز سفر( بالضغـط على السهم "

ط عليها فتظهر في الحقل فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيقة الخاصة بالمرخص له بالضغ

 تلقائيا  بواسطة النظام.

  رقم اإلثبات الشخصي : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم اإلثبات الشخصي الخاص بالمرخص له.

  مكان اإلصدار : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال مكان إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة بالمرخص له.

  تاريخ اإلصدار : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال تاريخ إصدار الوثيقة الشخصية الخاصة بالمرخص له.

  الجنسية : 

 .وال يمكن التعديل عليها يظهر رمز ووصف جنسية المرخص له تلقائيا  بواسطة النظام

 الرقم الوطني للمنشأة  : 

 .وال يمكن التعديل عليها بواسطة النظام يظهر الرقم الوطني للمنشأة )الرقم الوطني للمؤسسة( تلقائيا  

  مكان الميالد : 

  .وال يمكن التعديل عليها يظهر مكان ميالد المرخص له تلقائيا  بواسطة النظام

  تاريخ الميالد : 

  .وال يمكن التعديل عليها يظهر تاريخ ميالد المرخص له تلقائيا  بواسطة النظام

  مالحظات : 

 وال يمكن التعديل عليها. بالمرخص له تقائيا  بواسطة النظامالخاصة تظهر مالحظات 

 

 : الغايات 

  تسجيل تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن التعديل على هذه البيانات طلب التظهر الغايات من

" ليتمكن من مع إمكانية إضافة غاية جديدة فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "اإلضافة 

لغاء وحذف الغاية المدخلة مسبقا  تسجيل وأما في حال أراد إطلب الإضافة وإدخال البيانات الخاصة بغايات جديدة ل

 " ليتم حذف الغاية.فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "حذف 

 وصف الغاية  : 

ل وذلك بالضغط على زر المنظار ـتسجيطلـب الف الغايـة من ـدم للنظـام بإختيار وصـوم المستثمر المستخـيقـ

تسجيل طلب الللغايات فيقوم المستثمر بإختيار الغاية من " فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد "

 بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز ووصف الغاية تلقائيا  بواسطة النظام.

  القطاع : 

 يظهر نوع القطاع التابعة له المؤسسة تلقائيا  بواسطة النظام.

  مالحظات : 

 بواسطة النظام.تسجيل تلقائيا  طلب التظهر المالحظات الخاصة بالغاية من 

 

 



 

   
 

 

 : الرسوم 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة برسوم تسجيل المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .وصف الرسوم 

 .القيمة 

 .مالحظات 

 .المجموع  

 

 : بيانات القبض 

  وال يمكن التعديل عليها.تظهر البيانات التالية والخاصة بمعلومات القبض تلقائيا  بواسطة النظام 

 .قيمة وصل القبض 

 .تاريخ وصل القبض 

 .رقم وصل القبض 

 .أمين الصندوق 

 

  حفظ  : 

بعد اإلنتهاء من إدخال وتعديل البيانات الخاصة بطلب التسجيل الخاص بالترخيص يقوم المستثمر المستخدم للنظام 

 .إدخالها أو تعديلها" ليتم حفظ البيانات التي تم هذا الزر "حفظ  بالضغط على

 

  تراجع  : 

في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التراجع عن البيانات التي قام بإدخالها أو تعديلها فيقوم المستثمر المستخدم 

 ." ليتم التراجع عن إدخال أو تعديل هذه البياناتهذا الزر "تراجع  للنظام بالضغط على

 

  تحديث  : 

المستخدم للنظام التحديث على البيانات المدخلة أو المعدلة في الشاشة فيقوم المستثمر  في حال أراد المستثمر

" ليتم تحديث البيانات فتظهر أحدث البيانات الخاصة هذا الزر "تحديث  المستخدم للنظام بالضغط على

 .بالمستثمر والتي قام بإدخالها أو تعديلها

 

  إعتماد  : 

تعديل البيانات الخاصة بطلب التسجيل الخاص بالترخيص يقوم المستثمر المستخدم للنظام بعد اإلنتهاء من إدخال أو 

" ليتم إعتماد طلب التسجيل المدخل أو المعدل وفي حال كان المستثمر غير هذا الزر "إعتماد  بالضغط على

عتماد يظهر الطلب في مسدد لقيمة اإلشتراك عن طريق "إي فواتيركم" يتم إيقاف اإلعتماد لحين الدفع وبعد اإل

 .وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 

 

 

 



 

   
 

 

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " بعد اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

 .الرئيسية األسماءللعودة إلى شاشة تعديالت 

 

  شهادة  : 

" فتظهر شاشة طلب التسجيل التالية يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "شهادة 

والخاصة بإصدار شهادة ليتم إستعراض البيانات الخاصة بطلبات إصدار الشهادات فتظهر البيانات في هذه الشاشة 

مع إمكانية التعديل على الحقول المسموح عليها تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  من قبل المستثمر 

 التعديل:

 

 
 

  



 

    
 

 

 
 

 :حقول الشاشة

 : شاشة طلب تسجيل خاصة بإصدار شهادة 

 (." هي حقول إجباريةجميع الحقول المدرج بجانبها إشارة النجمة ")

 رقم الطلب : 

 يمكن التعديل عليه.يظهر رقم طلب التسجيل الخاص بإصدار الشهادة تلقائيا  بواسطة النظام وال 

 تاريخ الطلب : 

 يظهر تاريخ طلب التسجيل الخاص بإصدار الشهادة تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 

 :معلومات مقدم الطلب

 النوع الفرعي  : 

السهم يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار النوع الفرعي للشهادة المراد إصدارها وذلك بالضغط على زر 

شهادة بالتعديالت القانونية، شهادة لغاية " فتظهر له قائمة تحتوي على خيارات متعدد ألنواع الشهادات )"

التقاضي، شهادة وجود إسم تجاري قائم أو مشطوب، شهادة شطب إسم تجاري، شهادة ترخيص إستخدام إسم 

مستثمر بإختيار النوع الفرعي للشهادة شهادة تسجيل إسم تجاري( فيقوم الشهادة لمن يهمه األمر، تجاري،  

 بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 عدد الشهادات  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال عدد الشهادات المراد إصدارها.

 

 



 

    
 

 

 إسم مقدم الطلب : 

سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل يظهر إسم مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله 

 المستثمر المستخدم للنظام.

 ( صفة مقدم الطلب) : 

مع إمكانية التعديل على هذه الصفة تظهر صفة مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  

ما إذا كانت الصفة هي )أصيل فيمن قبل المستثمر المستخدم للنظام وذلك بالتأشير على حقل الصفة األخرى 

 (.)وكيل ( أو )مفوض بالتوقيع ( أو 

  حالة الطلب : 

تظهر حالة الطلب )مدخل إنترنت، مدخل طلبات خارجية( تلقائيا  بواسطة النظام وبعد أن يتم إعتماد الطلب 

 تظهر الحالة )مسدد طلبات خارجية(.

 ( نوع الوكالة) : 

بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  في حال كانت صفة مقدم الطلب )وكيل( تظهر نوع الوكالة تلقائيا  

األخرى من قبل المستثمر المستخدم بالتأشير على حقل نوع الوكالة وذلك  مع إمكانية التعديل على نوع الوكالة

 (.( أو )وكالة خاصة فيما إذا كانت الوكالة هي )وكالة عامة للنظام 

  رقم الوكالة : 

يظهر رقم ووصف الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  في حال تم إختيار صفة مقدم 

 الطلب )وكيل( مع إمكانية التعديل عليها من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 رقم الخلوي  : 

إدخاله سابقا  مع إمكانية يظهر رقم الهاتف الخلوي الخاص بالمستثمر تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم 

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 البريد اإللكتروني  : 

يظهر البريد اإللكتروني )اإليميل( الخاص بالمستثمر والذي من خالله يمكن للمستثمر إستقبال اإليميالت 

ية التعديل عليه من قبل المستثمر تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكان بذلكالخاصة 

 المستخدم للنظام.

 مكان الملف  : 

 يظهر رمز وإسم مكان الملف الخاص بطلب التسجيل تقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 

 :اإلسم التجاري

 اإلسم التجاري  : 

 يظهر اإلسم التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  حالة اإلسم التجاري : 

 تظهر حالة اإلسم التجاري )قائم، ملغي( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها.

  رقم التسجيل : 

 يظهر رقم التسجيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 

 

 

 



 

    
 

 

 : معلومات المالك

  نوع المستثمر : 

 شركة( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.يظهر نوع المستثمر )مؤسسة فردية، 

 مكان الملف  : 

 يظهر رمز وإسم مكان الملف الخاص بطلب التسجيل تقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  رقم المستثمر : 

 يظهر رمز وإسم المستثمر تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 نوع تسجيل المالك  : 

 يظهر رمز ونوع تسجيل المالك للمؤسسة تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  رقم التسجيل : 

 يظهر رقم تسجيل المؤسسة تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  مالحظات : 

قبل المستثمر المستخدم  مع إمكانية التعديل عليها منلمؤسسة تلقائيا  بواسطة النظام اتظهر مالحظات مالك 

 .للنظام

 

 : الرسوم 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة برسوم تسجيل المؤسسة الفردية تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .وصف الرسوم 

 .القيمة 

 .المجموع  

 

 : بيانات القبض 

  النظام وال يمكن التعديل عليها.تظهر البيانات التالية والخاصة بمعلومات القبض تلقائيا  بواسطة 

 .قيمة وصل القبض 

 .تاريخ وصل القبض 

 .رقم وصل القبض 

 .أمين الصندوق 

 

  حفظ  : 

بعد اإلنتهاء من إدخال وتعديل البيانات الخاصة بطلب التسجيل الخاص بإصدار شهادة يقوم المستثمر المستخدم 

 .التي تم إدخالها أو تعديلها" ليتم حفظ البيانات هذا الزر "حفظ  للنظام بالضغط على

 

  تراجع  : 

في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التراجع عن البيانات التي قام بإدخالها أو تعديلها فيقوم المستثمر المستخدم 

 ." ليتم التراجع عن إدخال أو تعديل هذه البياناتهذا الزر "تراجع  للنظام بالضغط على

 

 



 

    
 

 

 

  تحديث  : 

أراد المستثمر المستخدم للنظام التحديث على البيانات المدخلة أو المعدلة في الشاشة فيقوم المستثمر في حال 

" ليتم تحديث البيانات فتظهر أحدث البيانات الخاصة هذا الزر "تحديث  المستخدم للنظام بالضغط على

 .بالمستثمر والتي قام بإدخالها أو تعديلها

 

  إعتماد  : 

من إدخال أو تعديل البيانات الخاصة بطلب التسجيل الخاص بإصدار الشهادة فيقوم المستثمر المستخدم بعد اإلنتهاء 

" ليتم إعتماد طلب التسجيل الخاص بإصدار الشهادة المدخل أو هذا الزر "إعتماد  للنظام بالضغط على

م" يتم إيقاف اإلعتماد لحين الدفع المعدل وفي حال كان المستثمر غير مسدد لقيمة اإلشتراك عن طريق "إي فواتيرك

 .وبعد اإلعتماد يظهر الطلب في وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " بعد اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

 .الرئيسية األسماءللعودة إلى شاشة تعديالت 

 

 

  الصفحة الرئيسية  : 

الصفحة هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام العودة إلى الشاشة الرئيسية للنظام فيقوم بالضغط على

 ." للعودة إلى الصفحة الرئيسية للنظامالرئيسية 

 

 

  خروج  : 

" خروج  هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام الخروج من النظام فيقوم بالضغط على

 .للخروج من النظام

 

 

  



 

    
 

 :تسجيل وكيل –الوكالء والوسطاء 

  تسجيل وكيل –نظام خدمات السجل التجاري / الوكالء والوسطاء 

 وصف الشاشة:

  بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار الوكالء والوسطاء فيتم الضغط على زر "الوكالء

" والذي من خالله يتم الدخول " فيظهر لنا زر بعنوان "تسجيل وكيل والوسطاء 

 .إلى شاشة تسجيل الوكالء فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال البيانات الخاصة بتسجيل الوكيل التجاري

 

 
 

 :حقول الشاشة

 : تسجيل وكيل 

بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار الوكالء والوسطاء فيتم الضغط على زر "الوكالء 

" والذي من خالله يتم الدخول " فيظهر لنا زر بعنوان "تسجيل وكيل والوسطاء 

 الوكيل التجاري.إلى شاشة تسجيل الوكالء فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال البيانات الخاصة بتسجيل 

 

  



 

    
 

 

 
 

 
 



 

    
 

 

 :حقول الشاشة

 : تسجيل وكيل تجاري 

  ليتمكن المستثمر المستخدم النظام من إدخال البيانات الخاصة بطلب تسجيل وكيل تجاري يقوم أوال  بالضغط على هذا

" فيتم تفعيل جميع الحقول في هذه الشاشة ويتم تعبئتها حسب اآللية الخاصة بكل حقل الزر "اإلضافة 

 ." هي حقول إجباريةجميع الحقول المدرج بجانبها إشارة النجمة "حيث أن 

 رقم الطلب : 

 يظهر رقم طلب تسجيل الوكيل التجاري تلقائيا  بواسطة النظام.

 تاريخ الطلب : 

 ل التجاري تلقائيا  بواسطة النظام.يظهر تاريخ طلب تسجيل الوكي

 

 :بيانات مقدم الطلب

 ( صفة مقدم الطلب) : 

وذلك بالتأشير على حقل الصفة فيما إذا كانت الصفة صفة مقدم الطلب يقوم المستثمر المستخدم النظام بإختيار 

 (.أو )مفوض بالتوقيع  (( أو )وكيل هي )أصيل 

 إسم مقدم الطلب : 

 المستخدم للنظام بإدخال إسمه كمقدم لطلب تسجيل وكيل.يقوم المستثمر 

  حالة الطلب : 

تظهر حالة الطلب )مدخل إنترنت، مدخل طلبات خارجية( تلقائيا  بواسطة النظام وبعد أن يتم إعتماد الطلب 

 تظهر الحالة )معتمد طلبات خارجية(.

  نوع الوثيقة : 

لوثيقة الشخصية الدالـة على الوكيل من القائمة وذلك بالضغـط يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع ا

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة شخصية، جواز سفر( فيقوم على السهم "

المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيقة الخاصة بالوكيل بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة 

 .النظام

  رقم الوثيقة : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الوثيقة الشخصية الخاص بالوكيل.

 ( نوع الوكالة) : 

وذلك بالتأشير  نوع الوكالةيقوم المستثمر المستخدم النظام بإختيار في حال كانت صفة مقدم الطلب )وكيل( 

 .(( أو )وكالة خاصة فيما إذا كانت الوكالة هي )وكالة عامة  نوع الوكالةعلى حقل 

  رقم الوكالة : 

يتم تفعيل هذا الحقل في حال تم إختيار صفة مقدم الطلب )وكيل( فيتم إدخال رقم ووصف الوكالة من قبل 

 المستثمر المستخدم للنظام.

 

 

 

 



 

    
 

 

 :بيانات الوكيل األساسية

  نوع الوكيل : 

 )شركة، ... إلخ( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.يظهر نوع الوكيل 

 نوع التسجيل : 

 يظهر رمز ونوع التسجيل للوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 الرقم الوطني للمنشأة  : 

المراد تسجيل وكيل  يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال الرقم الوطني للمنشأة )الرقم الوطني للمؤسسة( 

 تجاري لها.

 مكان الملف  : 

 يظهر رمز وإسم مكان الملف الخاص بتسجيل الوكيل التجاري تقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  رقم التسجيل : 

 يظهر رقم تسجيل المؤسسة تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  عنوان تجاري / إسم تجاري : 

 ر نـوع طلب التسجيل )عنوان تجاري، إسم تجاري( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.يظه

  عربي:  الوكيلإسم 

  من أربع مقاطع باللغة العربية. الوكيل يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم

  إنجليزي:  الوكيلإسم 

 من أربع مقاطع باللغة اإلنجليزية. الوكيل يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم

 اإلسم التجاري : 

 يظهر اإلسم التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن التعديل عليه.

 العنوان التجاري : 

 يظهر وصف العنوان التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن التعديل عليه.

  صيغة المناداة : 

يقـوم المستثمر المستخـدم للنظام بإختيار صيغة المناداة الخاصة بالوكيل من القائمة وذلك بالضغط على السهم 

" فتظهر قائمة تحتوي على صيغ مناداة )السيد، السيدة، السادة( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار "

 ليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.صيغة المناداة الخاصة بالوكيل بالضغط ع

 

 :المركز الرئيسي

 المحافظة  : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار المحافظة المراد إدراجها كمركز رئيسي للوكيل وذلك بالضغط على 

المحافظة " فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد للمحافظات فيقوم المستثمر بإختيار زر المنظار "

 بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز وإسم المحافظة تلقائيا  بواسطة النظام.

 المنطقة  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم المنطقة المراد إدراجها كعنوان للمركز الرئيسي للوكيل.

 إسم الشارع  : 

 اجه كعنوان للمركز الرئيسي للوكيل.يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم الشارع المراد إدر

 

 



 

    
 

 

 رقم المبنى  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم المبنى المراد إدراجه كعنوان للمركز الرئيسي للوكيل.

 رقم الشقة  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الشقة المراد إدراجها كعنوان للمركز الرئيسي للوكيل.

 فاكس  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الفاكس المراد إدراجه كعنوان للمركز الرئيسي للوكيل.

 رقم الهاتف  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الهاتف المراد إدراجه كعنوان للمركز الرئيسي للوكيل.

 رقم الخلوي  : 

 الهاتف الخلوي المراد إدراجه كعنوان للمركز الرئيسي للوكيل.يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم 

 صندوق البريد  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم صندوق البريد المراد إدراجه كعنوان للمركز الرئيسي للوكيل.

 الرمز البريدي  : 

 نوان للمركز الرئيسي للوكيل.يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال الرمز البريدي المراد إدراجه كع

 البريد اإللكتروني  : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال البريد اإللكتروني )اإليميل( المراد إدراجه كعنوان للمركز الرئيسي 

 للوكيل والذي من خالله يمكن للمستثمر إستقبال اإليميالت الخاصة بذلك.

 مالحظات  : 

 م بإدخال المالحظات الخاصة بعنوان المركز الرئيسي للوكيل.يقوم المستثمر المستخدم للنظا

  طريقة إيصال الشهادة : 

يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار طريقة إيصال الشهادة الخاصة بالمؤسسة أو الشركة من القائمة وذلك 

قع الوزارة، " فتظهر قائمة تحتوي على طرق إيصال الشهادة )الحضور إلى موبالضغـط على السهم "

أرامكس، البريد األردني( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار طريقة إيصال الشهادة بالضغط عليها فتظهر 

 في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 : الغايات 

  ليتمكن من إضافة وإدخال البيانات الخاصة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "اإلضافة "

 يات تسجيل الوكيل التجاري.بغا

 وصف الغاية  : 

يقـوم المستثمر المستخدم للنظـام بإختيار وصف الغايـة من تسجيل الوكيل التجاري وذلك بالضغط على زر 

" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد للغايات فيقوم المستثمر بإختيار الغاية من تسجيل المنظار "

 عليه فيظهر في الحقل رمز ووصف الغاية تلقائيا  بواسطة النظام.الوكيل التجاري بالضغط 

  القطاع : 

 يظهر نوع القطاع التابع له المؤسسة أو الشركة تلقائيا  بواسطة النظام.

  مالحظات : 

 تظهر المالحظات الخاصة بالغاية من تسجيل الوكيل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 



 

    
 

 

 : الرسوم 

  والخاصة برسوم تسجيل الوكيل التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها.تظهر البيانات التالية 

 .الرسم 

 .القيمة 

 .مالحظات  

 

 : بيانات القبض 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة بمعلومات القبض تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .رقم الوصل 

 .تاريخ الوصل 

 

  حفظ  : 

 اإلنتهاء من إدخال البيانات الخاصة بطلب تسجيل الوكيل التجاري يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط علىبعد 

 ." ليتم حفظ البيانات التي تم إدخالهاهذا الزر "حفظ 

 

  حذف  : 

لنظام بالضغط في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام حذف البيانات التي قام بإدخالها فيقوم المستثمر المستخدم ل

 ." ليتم حذف هذه البياناتهذا الزر "حذف  على

 

  إعتماد  : 

 بعد اإلنتهاء من إدخال البيانات الخاصة بطلب تسجيل الوكيل التجاري يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

لقيمة اإلشتراك " ليتم إعتماد طلب التسجيل المدخل وفي حال كان المستثمر غير مسدد هذا الزر "إعتماد 

عن طريق "إي فواتيركم" يتم إيقاف اإلعتماد لحين الدفع وبعد اإلعتماد يظهر الطلب في وزارة الصناعة والتجارة 

 .والتموين

 

  الصفحة الرئيسية  : 

الصفحة هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام العودة إلى الشاشة الرئيسية للنظام فيقوم بالضغط على

 ." للعودة إلى الصفحة الرئيسية للنظاملرئيسية ا

 

 

  خروج  : 

" خروج  هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام الخروج من النظام فيقوم بالضغط على

 .للخروج من النظام

 

  



 

    
 

 :تعديل وكيل –الوكالء والوسطاء 

 تعديل وكيل –نظام خدمات السجل التجاري / الوكالء والوسطاء 

 وصف الشاشة:

  بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار الوكالء والوسطاء فيتم الضغط على زر "الوكالء

" والذي من خالله يتم الدخول " فيظهر لنا زر بعنوان "تعديل وكيل والوسطاء 

بإدخال معطيات خاصة بطلبات تسجيل إلى شاشة تعديل بيانات الوكيل التجاري فيقوم المستثمر المستخدم للنظام 

الوكالء التجاريين والمراد اإلستعالم عنها فيتم البحث عن هذه الطلبات حسب المعطيات المدخلة فتظهر البيانات 

المراد اإلستعالم عنها تلقائيا  بواسطة النظام، ويظهر أيضا في شاشة تعديل وكيل أزرار متعددة ويعمل كل زر حسب 

 والموضحة تاليا : اآللية الخاصة به

  فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط عليه فتظهر شاشة طلب التسجيل والتي من زر "تعديل "

خاللها يتم التعديل على بيانات الطلب المراد التعديل عليها ليتم بعدها إستكمال اإلجراءات الخاصة بالطلب 

 المعني.

  م بالضغط على هذا الزر فتظهر شاشة طلبات التسجيل " فيقوم المستثمر المستخدم للنظازر "إلغاء

 المراد إلغاؤها فيتم إدخال البيانات الخاصة باإللغاء وإستكمال اإلجراءات الخاصة بذلك.

 

 الشروط و المتطلبات والمحددات:

 ى في حال وجود طلب أو معاملة عالقة بالوزارة ال يتم السماح للمواطن )المستثمر( بعمل أي إجراء جديد عل

 المعاملة إال في حين إستكمال اإلجراء القديم على المعاملة في الوزارة .

 

 
 



 

    
 

 

 :حقول الشاشة

 : تعديل بيانات وكيل تجاري 

بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار الوكالء والوسطاء فيتم الضغط على زر "الوكالء 

" والذي من خالله يتم الدخول " فيظهر لنا زر بعنوان "تعديل وكيل والوسطاء 

إلى شاشة تعديل بيانات الوكيل التجاري فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال معطيات خاصة بطلبات تسجيل 

البيانات  الوكالء التجاريين والمراد اإلستعالم عنها فيتم البحث عن هذه الطلبات حسب المعطيات المدخلة فتظهر

 المراد اإلستعالم عنها تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 
 

 :حقول الشاشة

 : تعديل بيانات وكيل تجاري 

  نوع الوكيل : 

" فتظهر قائمة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوكيل من القائمة وذلك بالضغط على السهم "

فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوكيل تحتوي على أنواع الوكالء )مؤسسة فردية، شركة( 

 بالضغط عليه فيظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 الرقم الوطني للمنشأة  : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال الرقم الوطني للمنشأة )الرقم الوطني للمؤسسة( المراد اإلستعالم عن 

 طلباتها.

 

 



 

    
 

 

 رقم الوكيل  : 

 المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الوكيل المراد اإلستعالم عن طلباته. يقوم

  رقم التسجيل : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم التسجيل الخاص بالوكيل المراد اإلستعالم عن طلباته.

 إسم الوكيل  : 

 عن طلباته. يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم الوكيل المراد اإلستعالم

  الحالة : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار حالة الوكيل المراد اإلستعالم عن طلب التسجيل الخاص به وذلك 

" فتظهر له قائمة تحتوي على خيارات متعدد لحاالت الوكيل )مدخل، قائم، بالضغط على زر السهم "

 عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.مشطوب( فيقوم المستثمر بإختيار حالة الوكيل بالضغط 

 اإلسم التجاري  : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال اإلسم التجاري للمؤسسة أو الشركة المراد اإلستعالم عن طلبات الوكيل 

 التجاري الخاص بها.

 العنوان التجاري  : 

للمؤسسة أو الشركة المراد اإلستعالم عن طلبات يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال العنوان التجاري 

 الوكيل التجاري الخاص به.

 

  بحث  : 

هذا الزر "بحث  بعد اإلنتهاء من إدخال جميع الحقول السابقة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

التالية تلقائيا  بواسطة " ليتم البحث عن بيانات طلبات التسجيل المراد اإلستعالم عنها فتظهر البيانات 

 النظام:

 .نوع الوكيل 

 .رقم الوكيل 

 .إسم الوكيل 

 .رقم التسجيل  

 .الرقم الوطني للمنشأة 

 .اإلسم التجاري 

 .العنوان التجاري 

 .الحالة 

 .تاريخ التسجيل 

 

  تعديل  : 

الخاصة بطلبات " ليقوم بتعديل البيانات يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "تعديل 

التسجيل والمراد التعديل عليها فتظهر شاشة طلبات تسجيل الوكيل التجاري التالية والتي تم تعبئة حقولها سابقا  

فتظهر البيانات في هذه الشاشة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  من قبل المستثمر مع إمكانية التعديل 

 التعديل:على الحقول المسموح عليها 

 



 

    
 

 

 
 

 
 



 

    
 

 

 :حقول الشاشة

 : شاشة تعديل طلب تسجيل وكيل تجاري 

 (." هي حقول إجباريةجميع الحقول المدرج بجانبها إشارة النجمة ")

 رقم الطلب : 

 يظهر رقم طلب تسجيل الوكيل التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 تاريخ الطلب : 

 الوكيل التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.يظهر تاريخ طلب تسجيل 

 

 :بيانات مقدم الطلب

 ( صفة مقدم الطلب) : 

مع إمكانية التعديل على هذه الصفة تظهر صفة مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  

فيما إذا كانت الصفة هي )أصيل  المستخدم للنظاممن قبل المستثمر وذلك بالتأشير على حقل الصفة األخرى 

 (.أو )مفوض بالتوقيع  (( أو )وكيل 

 إسم مقدم الطلب : 

يظهر إسم مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل 

 المستثمر المستخدم للنظام.

  حالة الطلب : 

)مدخل إنترنت، مدخل طلبات خارجية( تلقائيا  بواسطة النظام وبعد أن يتم إعتماد الطلب تظهر حالة الطلب 

 تظهر الحالة )معتمد طلبات خارجية(.

  نوع الوثيقة : 

يظهر نوع الوثيقة تلقائيا  بواسطة النظام والذي قام المستثمر المستخدم النظام بإختياره سابقا  مع إمكانية التعديل 

تثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع الوثيقة الشخصية الدالـة على الوكيل من القائمة وذلك عليه فيقـوم المس

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة شخصية، جواز سفر( بالضغـط على السهم "

ظهر في الحقل تلقائيا  فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيقة الخاصة بالوكيل بالضغط عليها فت

 بواسطة النظام.

  رقم الوثيقة : 

يظهر رقم الوثيقة الشخصية الخاصة بالوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية 

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 ( نوع الوكالة) : 

وحسب ما تم إختياره سابقا  في حال كانت صفة مقدم الطلب )وكيل( تظهر نوع الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام 

األخرى من قبل المستثمر المستخدم بالتأشير على حقل نوع الوكالة وذلك  مع إمكانية التعديل على نوع الوكالة

 (.( أو )وكالة خاصة فيما إذا كانت الوكالة هي )وكالة عامة للنظام 

  رقم الوكالة : 

الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  في حال تم إختيار صفة مقدم يظهر رقم ووصف 

 الطلب )وكيل( مع إمكانية التعديل عليها من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 

 



 

    
 

 

 )نوع التعديل )المعلومات االرئيسية : 

( )المعلومات الرئيسية  نوع التعديليقوم المستثمر المستخدم النظام بالتأشير على حقل 

 .ليتم التعديل على المعلومات الرئيسية للوكيل

 

 :بيانات الوكيل األساسية

  نوع الوكيل : 

 يظهر نوع الوكيل )شركة، ... إلخ( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 نوع التسجيل  : 

ما تم إختياره سابقا  مع إمكانية التعديل عليه يظهر رمز ونوع التسجيل للوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وحسب 

فيقـوم المستثمـر المستخـدم للنظـام بإختيـار نـوع التسجيل الخـاص بالوكـيل وذلك بالضغـط على زر المنظـار 

" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد ألنواع التسجيل فيقوم المستثمر بإختيار نوع التسجيل "

 في الحقل رمز ووصف نوع التسجيل تلقائيا  بواسطة النظام.بالضغط عليه فيظهر 

 الرقم الوطني للمنشأة  : 

 يظهر الرقم الوطني للمنشأة )الرقم الوطني للمؤسسة( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  رقم التسجيل : 

 يظهر رقم تسجيل الوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 مكان الملف  : 

 يظهر رمز وإسم مكان الملف الخاص بتسجيل الوكيل التجاري تقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 رقم الوكيل  : 

 يظهر رقم الوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  عربي:  الوكيلإسم 

تلقائيا  بواسطة النظام مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم  باللغة العربية الوكيل إسم يظهر

  .للنظام

  إنجليزي:  الوكيلإسم 

تلقائيا  بواسطة النظام مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم  باللغة اإلنجليزية الوكيل إسم يظهر

 .للنظام

  صيغة المناداة : 

مع إمكانية التعديل عليها تظهر صيغة المناداة الخاصة بالوكيل والتي تم إختيارها سابقا  تلقائيا  بواسطة النظام 

يقـوم المستثمر المستخـدم للنظام بإختيار صيغة المناداة الخاصة بالوكيل من القائمة وذلك بالضغط على السهم ف

لسيدة، السادة( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار " فتظهر قائمة تحتوي على صيغ مناداة )السيد، ا"

 صيغة المناداة الخاصة بالوكيل بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

  عنوان تجاري / إسم تجاري : 

يقـوم المستثمر المستخـدم للنظام يظهر نـوع طلب التسجيل تلقائيا  بواسطة النظام مع إمكانية التعديل عليه ف

أنواع " فتظهر قائمة تحتوي على من القائمة وذلك بالضغط على السهم " نوع طلب التسجيلبإختيار 

نوع طلب ( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار عنوان تجاري، إسم تجاري، ال يوجد) طلبات التسجيل

 .يا  بواسطة النظامظهر في الحقل تلقائيبالضغط عليه ف التسجيل

 



 

    
 

 

 اإلسم التجاري : 

يظهر اإلسم التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل 

 المستثمر المستخدم للنظام حيث يتم تفعيل هذا الحقل في حال تم إختيار نوع طلب التسجيل )إسم تجاري(.

 العنوان التجاري : 

نوان التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل يظهر الع

 المستثمر المستخدم للنظام حيث يتم تفعيل هذا الحقل في حال تم إختيار نوع طلب التسجيل )عنوان تجاري(.

 

 :المركز الرئيسي

 المحافظة  : 

وإدراجها كمركز رئيسي للوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل تظهر المحافظة التي تم إختيارها 

 عليها.

 المنطقة  : 

 تظهر المنطقة التي تم إدخالها وإدراجها كمركز رئيسي للوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها.

 إسم الشارع  : 

لوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل يظهر إسم الشارع الذي تم إدخاله وإدراجه كمركز رئيسي ل

 عليه.

 رقم المبنى  : 

 يظهر رقم المبنى الذي تم إدخاله وإدراجه كمركز رئيسي للوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 رقم الشقة  : 

 النظام وال يمكن التعديل عليه.يظهر رقم الشقة الذي تم إدخاله وإدراجه كمركز رئيسي للوكيل تلقائيا  بواسطة 

 رقم الهاتف  : 

 يظهر رقم الهاتف الذي تم إدخاله وإدراجه كمركز رئيسي للوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 فاكس  : 

 يه.يظهر رقم الفاكس الذي تم إدخاله وإدراجه كمركز رئيسي للوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عل

 رقم الخلوي  : 

يظهر رقم الهاتف الخلوي الذي تم إدخاله وإدراجه كمركز رئيسي للوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن 

 التعديل عليه.

 صندوق البريد  : 

يظهر رقم صندوق البريد الذي تم إدخاله وإدراجه كمركز رئيسي للوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن 

 التعديل عليه.

 لرمز البريديا  : 

يظهر الرمز البريدي الذي تم إدخاله وإدراجه كمركز رئيسي للوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل 

 عليه.

 مالحظات  : 

تظهر المالحظات الخاصة بعنوان المركز الرئيسي للوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخالها سابقا  مع 

 ها من قبل المستثمر المستخدم للنظام.إمكانية التعديل علي

 البريد اإللكتروني  : 

يظهر البريد اإللكتروني )اإليميل( الذي تم إدخاله وإدراجه كعنوان للمركز الرئيسي للوكيل والذي من خالله 

 يمكن للوكيل إستقبال اإليميالت الخاصة به تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.



 

    
 

 

  الشهادة طريقة إيصال : 

تظهر طريقة إيصال الشهادة تلقائيا  بواسطة النظام والذي قام المستثمر المستخدم النظام بإختيارها سابقا  مع 

إمكانية التعديل عليها قيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار طريقة إيصال الشهادة الخاصة بالمؤسسة أو 

" فتظهر قائمة تحتوي على طرق إيصال الشهادة "الشركة من القائمة وذلك بالضغـط على السهم 

)الحضور إلى موقع الوزارة، أرامكس، البريد األردني( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار طريقة إيصال 

 الشهادة بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 : الرسوم 

 الوكيل التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها. تظهر البيانات التالية والخاصة برسوم تسجيل 

 .الرسم 

 .القيمة 

 .مالحظات  

 

 : بيانات القبض 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة بمعلومات القبض تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .رقم الوصل 

 .تاريخ الوصل 

 

  حفظ  : 

وتعديل البيانات الخاصة بطلب تسجيل الوكيل التجاري يقوم المستثمر المستخدم للنظام بعد اإلنتهاء من إدخال 

 ." ليتم حفظ البيانات التي تم إدخالها أو تعديلهاهذا الزر "حفظ  بالضغط على

 

  حذف  : 

المستخدم للنظام  في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام حذف البيانات التي قام بإدخالها أو تعديلها فيقوم المستثمر

 ." ليتم حذف هذه البياناتهذا الزر "حذف  بالضغط على

 

  إعتماد  : 

بعد اإلنتهاء من إدخال أو تعديل البيانات الخاصة بطلب تسجيل الوكيل التجاري يقوم المستثمر المستخدم للنظام 

وفي حال كان المستثمر غير " ليتم إعتماد طلب التسجيل المدخل أو المعدل هذا الزر "إعتماد  بالضغط على

مسدد لقيمة اإلشتراك عن طريق "إي فواتيركم" يتم إيقاف اإلعتماد لحين الدفع وبعد اإلعتماد يظهر الطلب في 

 .وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " بعد اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

 .للعودة إلى شاشة تعديل الوكيل الرئيسية

 



 

    
 

 

  إلغاء  : 

" فتظهر شاشة طلب إلغاء التسجيل التالية ليتم يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "إلغاء 

ام وحسب ما تم إستعراض البيانات الخاصة بطلبات إلغاء التسجيل فتظهر البيانات في هذه الشاشة تلقائيا  بواسطة النظ

 إدخاله سابقا  من قبل المستثمر مع إمكانية التعديل على الحقول المسموح عليها التعديل:

 

 
 

 :حقول الشاشة

 : شاشة طلب إلغاء التسجيل 

 (." هي حقول إجباريةجميع الحقول المدرج بجانبها إشارة النجمة ")

 رقم الطلب : 

 تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.يظهر رقم الطلب المراد بإلغاء تسجيله 

 تاريخ الطلب : 

 يظهر تاريخ الطلب المراد بإلغاء تسجيله تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 

 :بيانات مقدم الطلب

 ( صفة مقدم الطلب) : 

( أو )وكيل )أصيل تظهر صفة مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  

 .وال يمكن التعديل عليها (أو )مفوض بالتوقيع  (



 

    
 

 

 إسم مقدم الطلب : 

 يظهر إسم مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن التعديل عليه.

  حالة الطلب : 

نظام وبعد أن يتم إعتماد الطلب تظهر حالة الطلب )مدخل إنترنت، مدخل طلبات خارجية( تلقائيا  بواسطة ال

 تظهر الحالة )معتمد طلبات خارجية(.

  نوع الوثيقة : 

يظهر نوع الوثيقة تلقائيا  بواسطة النظام والذي قام المستثمر المستخدم النظام بإختياره سابقا  مع إمكانية التعديل 

لدالـة على الوكيل من القائمة وذلك عليه فيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع الوثيقة الشخصية ا

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة شخصية، جواز سفر( بالضغـط على السهم "

فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيقة الخاصة بالوكيل بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  

 بواسطة النظام.

  رقم الوثيقة : 

يظهر رقم الوثيقة الشخصية الخاصة بالوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية 

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 ( نوع الوكالة) : 

( أو )وكالة خاصة )وكالة عامة تظهر نوع الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  

 .وال يمكن التعديل عليه (

  رقم الوكالة : 

يظهر رقم ووصف الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  في حال تم إختيار صفة مقدم 

 الطلب )وكيل( وال يمكن التعديل عليه.

 

 :بيانات الوكيل األساسية

  نوع اإللغاء : 

للنظام بإختيـار نـوع اإللغـاء الخاص بالوكيل من القائمـة وذلك بالضغـط على السهم يقـوم المستثمـر المستخدم 

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع اإللغاءات )شطب السجل التجاري، اإلنقطاع عن ممارسة العمل "

بالوكيل التجاري، بناء على طلب الوكيل( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع اإللغاء الخاص 

 بالضغط عليه فيظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 الرقم الوطني للمنشأة  : 

 يظهر الرقم الوطني للمنشأة )الرقم الوطني للمؤسسة( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 رقم الوكيل  : 

 يظهر رقم الوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 م التسجيل رق : 

 يظهر رقم تسجيل المؤسسة تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  عربي:  الوكيلإسم 

  .تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه باللغة العربية الوكيل إسم يظهر

  إنجليزي:  الوكيلإسم 

 .تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه باللغة اإلنجليزية الوكيل إسم يظهر



 

    
 

 

 اإلسم التجاري : 

 يظهر اإلسم التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن التعديل عليه.

 العنوان التجاري : 

 التعديل عليه.يظهر وصف العنوان التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن 

  طريقة إيصال الشهادة : 

تظهر طريقة إيصال الشهادة تلقائيا  بواسطة النظام والذي قام المستثمر المستخدم النظام بإختيارها سابقا  مع 

إمكانية التعديل عليها قيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار طريقة إيصال الشهادة الخاصة بالمؤسسة أو 

" فتظهر قائمة تحتوي على طرق إيصال الشهادة القائمة وذلك بالضغـط على السهم "الشركة من 

)الحضور إلى موقع الوزارة، أرامكس، البريد األردني( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار طريقة إيصال 

 الشهادة بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 : الرسوم 

 نات التالية والخاصة برسوم تسجيل الوكيل التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها.تظهر البيا 

 .القيمة 

 .الرسم 

 .مالحظات  

 

 : بيانات القبض 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة بمعلومات القبض تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .رقم الوصل 

 .تاريخ الوصل 

 

  حفظ  : 

بعد اإلنتهاء من إدخال وتعديل البيانات الخاصة بطلب إلغاء الوكيل التجاري يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط 

 ." ليتم حفظ البيانات التي تم إدخالها أو تعديلهاهذا الزر "حفظ  على

 

  حذف  : 

بإدخالها أو تعديلها فيقوم المستثمر المستخدم للنظام في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام حذف البيانات التي قام 

 ." ليتم حذف هذه البياناتهذا الزر "حذف  بالضغط على

 

  إعتماد  : 

بعد اإلنتهاء من إدخال أو تعديل البيانات الخاصة بطلب إلغاء الوكيل التجاري يقوم المستثمر المستخدم للنظام 

تماد طلب التسجيل المدخل أو المعدل وفي حال كان المستثمر غير " ليتم إعهذا الزر "إعتماد  بالضغط على

مسدد لقيمة اإلشتراك عن طريق "إي فواتيركم" يتم إيقاف اإلعتماد لحين الدفع وبعد اإلعتماد يظهر الطلب في 

 .وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 



 

    
 

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " ستخدم للنظام بالضغط علىبعد اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة يقوم المستثمر الم

 .للعودة إلى شاشة تعديل الوكيل الرئيسية

 

 

  الصفحة الرئيسية  : 

الصفحة هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام العودة إلى الشاشة الرئيسية للنظام فيقوم بالضغط على

 ." للعودة إلى الصفحة الرئيسية للنظامالرئيسية 

 

 

  خروج  : 

" خروج  هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام الخروج من النظام فيقوم بالضغط على

 .للخروج من النظام

 

 

  



 

    
 

 :تسجيل وكالة –الوكالء والوسطاء 

  تسجيل وكالة –نظام خدمات السجل التجاري / الوكالء والوسطاء 

 وصف الشاشة:

  بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار الوكالء والوسطاء فيتم الضغط على زر "الوكالء

" والذي من خالله يتم الدخول " فيظهر لنا زر بعنوان "تسجيل وكالة والوسطاء 

 .ل الوكالة التجاريةإلى شاشة تسجيل الوكاالت فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال البيانات الخاصة بتسجي

 

 
 

 :حقول الشاشة

 : تسجيل وكالة 

بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار الوكالء والوسطاء فيتم الضغط على زر "الوكالء 

" والذي من خالله يتم الدخول " فيظهر لنا زر بعنوان "تسجيل وكالة والوسطاء 

 المستثمر المستخدم للنظام بإدخال البيانات الخاصة بتسجيل الوكالة التجارية.إلى شاشة تسجيل الوكاالت فيقوم 

 

  



 

    
 

 

 
 

 
 



 

    
 

 

 :حقول الشاشة

 : تسجيل وكالة تجارية 

  ليتمكن المستثمر المستخدم النظام من إدخال البيانات الخاصة بطلب تسجيل وكالة تجارية يقوم أوال  بالضغط على

" فيتم تفعيل جميع الحقول في هذه الشاشة ويتم تعبئتها حسب اآللية الخاصة بكل حقل هذا الزر "اإلضافة 

 ." هي حقول إجباريةجميع الحقول المدرج بجانبها إشارة النجمة "حيث أن 

 رقم الطلب : 

 يظهر رقم طلب تسجيل الوكالة التجارية تلقائيا  بواسطة النظام.

 تاريخ الطلب : 

 كالة التجارية تلقائيا  بواسطة النظام.يظهر تاريخ طلب تسجيل الو

 

 :بيانات مقدم الطلب

 ( صفة مقدم الطلب) : 

وذلك بالتأشير على حقل الصفة فيما إذا كانت الصفة صفة مقدم الطلب يقوم المستثمر المستخدم النظام بإختيار 

أو )مفوض بالتوقيع  ()وكيل ( أو )مفوض ( أو هي )أصيل 

.) 

 إسم مقدم الطلب : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسمه كمقدم لطلب تسجيل وكيل.

  حالة الطلب : 

تظهر حالة الطلب )مدخل إنترنت، مدخل طلبات خارجية( تلقائيا  بواسطة النظام وبعد أن يتم إعتماد الطلب 

 تظهر الحالة )معتمد طلبات خارجية(.

  نوع الوثيقة : 

بإختيار نـوع الوثيقة الشخصية الدالـة على الوكيل من القائمة وذلك بالضغـط يقـوم المستثمر المستخدم للنظام 

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة شخصية، جواز سفر( فيقوم على السهم "

بواسطة  المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيقة الخاصة بالوكيل بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  

 النظام.

  رقم الوثيقة : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الوثيقة الشخصية الخاص بالوكيل.

 ( نوع الوكالة) : 

وذلك بالتأشير  نوع الوكالةيقوم المستثمر المستخدم النظام بإختيار في حال كانت صفة مقدم الطلب )وكيل( 

 .(( أو )وكالة خاصة فيما إذا كانت الوكالة هي )وكالة عامة  نوع الوكالةعلى حقل 

  رقم الوكالة : 

يتم تفعيل هذا الحقل في حال تم إختيار صفة مقدم الطلب )وكيل( فيتم إدخال رقم ووصف الوكالة من قبل 

 المستثمر المستخدم للنظام.

 

 

 



 

    
 

 

 :بيانات الوكالة األساسية

  نوع الوكيل : 

 )شركة، ... إلخ( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.يظهر نوع الوكيل 

 الوكيل  : 

" فتظهر له شاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار الوكيل وذلك بالضغط على زر المنظار "

 تحتوي على خيارات متعدد ألسماء الوكالء فيقوم المستثمر بإختيار الوكيل بالضغط عليه فيظهر في الحقل

 رمز وإسم الوكيل تلقائيا  بواسطة النظام.

  عربي:  الموكلإسم 

  من أربع مقاطع باللغة العربية. الموكل يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم

  إنجليزي:  الموكلإسم 

 من أربع مقاطع باللغة اإلنجليزية. الموكل يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم

 عنوان الموكل  : 

" فتظهر له شاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار عنوان الموكل بالضغط على زر المنظار "

تحتوي على خيارات متعدد لعناوين الموكلين فيقوم المستثمر بإختيار عنوان الموكل بالضغط على وصف 

 النظام.العنوان الخاصة بالموكل فيظهر في الحقل رمز ووصف العنوان تلقائيا  بواسطة 

  : الجنسية 

" فتظهر له شاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار جنسية الموكل بالضغط على زر المنظار "

تحتوي على خيارات متعدد للجنسيات فيقوم المستثمر بإختيار جنسية الموكل بالضغط على إسم الجنسية 

 بواسطة النظام. الخاصة بالموكل فيظهر في الحقل رمز وإسم الجنسية تلقائيا  

  مدة الوكالة : 

" فتظهر قائمة يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار مدة الوكالة من القائمة وذلك بالضغـط على السهم "

تحتوي على أنواع مدة الوكاالت )محددة، غير محددة( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع مدة 

 الحقل تلقائيا  بواسطة النظام. الوكالة بالضغط عليها فتظهر في

  نوع التجديد : 

يتم تفعيل هذا الحقل في حال كان نوع مدة الوكالة )محددة( فيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع تجديد 

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع تجديد مدة الوكاالت مدة الوكالة من القائمة وذلك بالضغـط على السهم "

غير تلقائي( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع تجديد مدة الوكالة بالضغط عليها فتظهر في  )تلقائي،

 الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

  تبدأ من تاريخ : 

يتم تفعيل هذا الحقل في حال كان نوع مدة الوكالة )محددة( فيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال تاريخ 

 .بداية الوكالة

  لغاية تاريخ : 

يتم تفعيل هذا الحقل في حال كان نوع مدة الوكالة )محددة( فيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال تاريخ 

 نهاية الوكالة.

 مالحظات  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال المالحظات الخاصة بالوكالة.

 



 

    
 

 

  طريقة إيصال الشهادة : 

للنظام بإختيار طريقة إيصال الشهادة الخاصة بالمؤسسة أو الشركة من القائمة وذلك يقـوم المستثمر المستخدم 

" فتظهر قائمة تحتوي على طرق إيصال الشهادة )الحضور إلى موقع الوزارة، بالضغـط على السهم "

ليها فتظهر أرامكس، البريد األردني( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار طريقة إيصال الشهادة بالضغط ع

 في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 : الغايات 

  ليتمكن من إضافة وإدخال البيانات الخاصة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "اإلضافة "

 بغايات تسجيل الوكالة التجارية.

 وصف الغاية  : 

الوكالة التجارية وذلك بالضغط على زر يقـوم المستثمر المستخدم للنظـام بإختيار وصف الغايـة من تسجيل 

" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد للغايات فيقوم المستثمر بإختيار الغاية من تسجيل المنظار "

 الوكالة التجارية بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز ووصف الغاية تلقائيا  بواسطة النظام.

  القطاع : 

 بإدخال وصف قطاع الوكالة التجارية. يقوم المستثمر المستخدم للنظام

  مالحظات : 

 تظهر المالحظات الخاصة بالغاية من تسجيل الوكالة التجارية تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 : األصناف 

  ليتمكن من إضافة وإدخال البيانات الخاصة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "اإلضافة "

 التجارية.بأصناف الوكاالت 

 الصنف  : 

" يقـوم المستثمر المستخدم للنظـام بإختيار صنف الوكالة التجارية وذلك بالضغط على زر المنظار "

فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد ألصناف الوكاالت التجارية فيقوم المستثمر بإختيار صنف الوكالة 

 نف تلقائيا  بواسطة النظام.التجارية بالضغط عليه فيظهر في الحقل رمز ووصف الص

 الوصف : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال وصف صنف الوكالة التجارية.

  مالحظات : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال المالحظات الخاصة بصنف الوكالة التجارية.

 

 : الرسوم 

 لقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها.تظهر البيانات التالية والخاصة برسوم تسجيل الوكالة التجارية ت 

 .الرسم 

 .القيمة 

 .مالحظات  

 

 



 

    
 

 

 

 : بيانات القبض 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة بمعلومات القبض تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .رقم الوصل 

 .تاريخ الوصل 

 

  حفظ  : 

 بطلب تسجيل الوكالة التجارية يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط علىبعد اإلنتهاء من إدخال البيانات الخاصة 

 ." ليتم حفظ البيانات التي تم إدخالهاهذا الزر "حفظ 

 

  حذف  : 

في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام حذف البيانات التي قام بإدخالها فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط 

 ." ليتم حذف هذه البياناتهذا الزر "حذف  على

 

  إعتماد  : 

 بعد اإلنتهاء من إدخال البيانات الخاصة بطلب تسجيل الوكالة التجارية يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

" ليتم إعتماد طلب التسجيل المدخل وفي حال كان المستثمر غير مسدد لقيمة اإلشتراك هذا الزر "إعتماد 

فواتيركم" يتم إيقاف اإلعتماد لحين الدفع وبعد اإلعتماد يظهر الطلب في وزارة الصناعة والتجارة عن طريق "إي 

 .والتموين

 

  الصفحة الرئيسية  : 

الصفحة هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام العودة إلى الشاشة الرئيسية للنظام فيقوم بالضغط على

 .ة الرئيسية للنظام" للعودة إلى الصفحالرئيسية 

 

 

  خروج  : 

" خروج  هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام الخروج من النظام فيقوم بالضغط على

 .للخروج من النظام

 

  



 

    
 

 :تعديل وكالة –الوكالء والوسطاء 

 تعديل وكالة –نظام خدمات السجل التجاري / الوكالء والوسطاء 

 وصف الشاشة:

  بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار الوكالء والوسطاء فيتم الضغط على زر "الوكالء

" والذي من خالله يتم الدخول " فيظهر لنا زر بعنوان "تعديل وكالة والوسطاء 

خاصة بطلبات تسجيل  إلى شاشة تعديل بيانات الوكالة التجارية فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال معطيات

الوكاالت التجارية والمراد اإلستعالم عنها فيتم البحث عن هذه الطلبات حسب المعطيات المدخلة فتظهر البيانات 

المراد اإلستعالم عنها تلقائيا  بواسطة النظام، ويظهر أيضا في شاشة تعديل الوكالة أزرار متعددة ويعمل كل زر 

 تاليا :حسب اآللية الخاصة به والموضحة 

  فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط عليه فتظهر شاشة طلب التسجيل والتي من زر "تعديل "

خاللها يتم التعديل على بيانات الطلب المراد التعديل عليها ليتم بعدها إستكمال اإلجراءات الخاصة بالطلب 

 المعني.

  على هذا الزر فتظهر شاشة طلبات التسجيل " فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط زر "إلغاء

 المراد إلغاؤها فيتم إدخال البيانات الخاصة باإللغاء وإستكمال اإلجراءات الخاصة بذلك.

 

 الشروط و المتطلبات والمحددات:

  في حال وجود طلب أو معاملة عالقة بالوزارة ال يتم السماح للمواطن )المستثمر( بعمل أي إجراء جديد على

 المعاملة إال في حين إستكمال اإلجراء القديم على المعاملة في الوزارة .

 

 
 



 

    
 

 

 :حقول الشاشة

 : تعديل بيانات وكالة تجارية 

بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار الوكالء والوسطاء فيتم الضغط على زر "الوكالء 

" والذي من خالله يتم الدخول " فيظهر لنا زر بعنوان "تعديل وكالة والوسطاء 

إلى شاشة تعديل بيانات الوكالة التجارية فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال معطيات خاصة بطلبات تسجيل 

ظهر البيانات الوكاالت التجارية والمراد اإلستعالم عنها فيتم البحث عن هذه الطلبات حسب المعطيات المدخلة فت

 المراد اإلستعالم عنها تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 
 

 :حقول الشاشة

 : تعديل بيانات وكالة تجارية 

  نوع الوكيل : 

" فتظهر قائمة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوكيل من القائمة وذلك بالضغط على السهم "

شركة( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوكيل تحتوي على أنواع الوكالء )مؤسسة فردية، 

 بالضغط عليه فيظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 رقم الوكيل  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الوكيل المراد اإلستعالم عن طلباته.

 رقم الوكيل  : 

 الة المراد اإلستعالم عنها.يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الوك

 إسم الوكيل  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم الوكيل المراد اإلستعالم عن طلباته.



 

    
 

 

  بحث  : 

هذا الزر "بحث  بعد اإلنتهاء من إدخال جميع الحقول السابقة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

التسجيل المراد اإلستعالم عنها فتظهر البيانات التالية تلقائيا  بواسطة " ليتم البحث عن بيانات طلبات 

 النظام:

 .رقم الوكالة 

 .إسم الموكل عربي 

 .رقم الوكيل 

 .نوع الوكيل 

 .حالة الوكالة 

 .الجنسية 

 .الصنف 

 

  تعديل  : 

الخاصة بطلبات " ليقوم بتعديل البيانات يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "تعديل 

التسجيل والمراد التعديل عليها فتظهر شاشة طلبات تسجيل الوكالة التجارية التالية والتي تم تعبئة حقولها سابقا  

فتظهر البيانات في هذه الشاشة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  من قبل المستثمر مع إمكانية التعديل 

 ا التعديل:على الحقول المسموح عليه

 

 
 



 

    
 

 

 
 

 :حقول الشاشة

 : شاشة تعديل طلب تسجيل وكالة تجارية 

 (." هي حقول إجباريةجميع الحقول المدرج بجانبها إشارة النجمة ")

 رقم الطلب : 

 يظهر رقم طلب تسجيل الوكالة التجارية تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 تاريخ الطلب : 

 تسجيل الوكالة التجارية تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.يظهر تاريخ طلب 

 

 :بيانات مقدم الطلب

 ( صفة مقدم الطلب) : 

مع إمكانية التعديل على هذه الصفة تظهر صفة مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  

فيما إذا كانت الصفة هي )أصيل  المستثمر المستخدم للنظاممن قبل وذلك بالتأشير على حقل الصفة األخرى 

 (.أو )مفوض بالتوقيع  ()وكيل ( أو )مفوض ( أو 

 إسم مقدم الطلب : 

يظهر إسم مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل 

 المستثمر المستخدم للنظام.

 

 



 

    
 

 

  حالة الطلب : 

تظهر حالة الطلب )مدخل إنترنت، مدخل طلبات خارجية( تلقائيا  بواسطة النظام وبعد أن يتم إعتماد الطلب 

 تظهر الحالة )معتمد طلبات خارجية(.

  نوع الوثيقة : 

إمكانية التعديل يظهر نوع الوثيقة تلقائيا  بواسطة النظام والذي قام المستثمر المستخدم النظام بإختياره سابقا  مع 

عليه فيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع الوثيقة الشخصية الدالـة على الوكيل من القائمة وذلك 

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة شخصية، جواز سفر( بالضغـط على السهم "

ة الخاصة بالوكيل بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيق

 بواسطة النظام.

  رقم الوثيقة : 

يظهر رقم الوثيقة الشخصية الخاصة بالوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية 

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 ( نوع الوكالة) : 

الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  في حال كانت صفة مقدم الطلب )وكيل( تظهر نوع 

األخرى من قبل المستثمر المستخدم بالتأشير على حقل نوع الوكالة وذلك  مع إمكانية التعديل على نوع الوكالة

 (.( أو )وكالة خاصة فيما إذا كانت الوكالة هي )وكالة عامة للنظام 

  رقم الوكالة : 

يظهر رقم ووصف الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  في حال تم إختيار صفة مقدم 

 الطلب )وكيل( مع إمكانية التعديل عليها من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 )نوع التعديل )تغيير إسم الموكل / تجديد مدة الوكالة / الغايات / األصناف : 

يقوم المستثمر المستخدم النظام بإختيار نوع التعديل المراد إجراءه على طلب التسجيل وذلك بالتأشير على حقل 

 تجديد مدة الوكالة( أو ) تغيير إسم الموكلنوع التعديل فيما إذا كان النوع هو )

 (. األصناف( أو ) الغايات( أو )

 

 :بيانات الوكالة األساسية

  نوع الوكيل : 

 يظهر نوع الوكيل )شركة، ... إلخ( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 رقم الوكيل  : 

 يظهر رقم الوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 رقم الوكالة  : 

 يظهر رقم الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 عنوان الموكل  : 

 ان الموكل تلقائيا  بواسطة النظام مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.يظهر عنو

  عربي:  الموكلإسم 

تلقائيا  بواسطة النظام مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم  باللغة العربية الموكل إسم يظهر

  .للنظام

 



 

    
 

 

  إنجليزي:  الموكلإسم 

تلقائيا  بواسطة النظام مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم  باللغة اإلنجليزية الموكل إسم يظهر

 .للنظام

  مدة الوكالة : 

تظهر مدة الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  مع إمكانية التعديل عليها فيقـوم المستثمر 

" فتظهر قائمة تحتوي على الوكالة من القائمة وذلك بالضغـط على السهم "المستخدم للنظام بإختيار مدة 

أنواع مدة الوكاالت )محددة، غير محددة( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع مدة الوكالة بالضغط 

 عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

  نوع التجديد : 

تلقائيا  بواسطة النظام مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام يظهر نوع تجديد مدة الوكالة 

حيث يتم تفعيل هذا الحقل في حال كان نوع مدة الوكالة )محددة( فيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع 

على أنواع تجديد مدة " فتظهر قائمة تحتوي تجديد مدة الوكالة من القائمة وذلك بالضغـط على السهم "

الوكاالت )تلقائي، غير تلقائي( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع تجديد مدة الوكالة بالضغط عليها 

 فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

  تبدأ من تاريخ : 

بل المستثمر المستخدم للنظام يظهر تاريخ بداية الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام مع إمكانية التعديل عليه من ق

حيث يتم تفعيل هذا الحقل في حال كان نوع مدة الوكالة )محددة( فيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال 

 تاريخ بداية الوكالة.

  لغاية تاريخ : 

دم للنظام يظهر تاريخ نهاية الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخ

حيث يتم تفعيل هذا الحقل في حال كان نوع مدة الوكالة )محددة( فيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال 

 تاريخ نهاية الوكالة.

 

 : الغايات 

  تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن التعديل على  الوكالة التجاريةتظهر الغايات من تسجيل

" انات مع إمكانية إضافة غاية جديدة فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "اإلضافة هذه البي

وأما في حال أراد إلغاء وحذف الغاية  للوكالة التجاريةليتمكن من إضافة وإدخال البيانات الخاصة بغايات جديدة 

 " ليتم حذف الغاية.المدخلة مسبقا  فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "حذف 

 وصف الغاية  : 

يقـوم المستثمر المستخدم للنظـام بإختيار وصف الغايـة من تسجيل الوكالة التجارية وذلك بالضغط على زر 

ة تحتوي على خيارات متعدد للغايات فيقوم المستثمر بإختيار الغاية من تسجيل " فتظهر له شاشالمنظار "

 الوكالة التجارية بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز ووصف الغاية تلقائيا  بواسطة النظام.

  القطاع : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال وصف قطاع الوكالة التجارية.

  مالحظات : 

 الخاصة بالغاية من تسجيل الوكالة التجارية تلقائيا  بواسطة النظام. تظهر المالحظات

 



 

    
 

 

  : الحالة 

" فتظهر قائمة يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار حالة الغاية من القائمة وذلك بالضغـط على السهم "

بإختيار حالة الغاية بالضغط ( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام فعال، غير فعالتحتوي على حاالت الغاية )

 عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 : األصناف 

  تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن التعديل على هذه البيانات  أصناف الوكالة التجاريةتظهر

خدم للنظام بالضغط على زر "اإلضافة فيقوم المستثمر المست للوكالة التجارية جديد صنفمع إمكانية إضافة 

وأما في حال أراد إلغاء  للوكالة التجاريةجديدة ال باألصناف" ليتمكن من إضافة وإدخال البيانات الخاصة 

" ليتم حذف المدخل مسبقا  فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "حذف  الصنفوحذف 

 الغاية.

 الصنف  : 

" المستخدم للنظـام بإختيار صنف الوكالة التجارية وذلك بالضغط على زر المنظار "يقـوم المستثمر 

فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد ألصناف الوكاالت التجارية فيقوم المستثمر بإختيار صنف الوكالة 

 التجارية بالضغط عليه فيظهر في الحقل رمز ووصف الصنف تلقائيا  بواسطة النظام.

 الوصف : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال وصف صنف الوكالة التجارية.

  مالحظات : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال المالحظات الخاصة بصنف الوكالة التجارية.

  : الحالة 

" فتظهر من القائمة وذلك بالضغـط على السهم " الصنفيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار حالة 

 الصنف( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار حالة فعال، غير فعال) األصنافقائمة تحتوي على حاالت 

 بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 : الرسوم 

 ن التعديل عليها.تظهر البيانات التالية والخاصة برسوم تسجيل الوكالة التجارية تلقائيا  بواسطة النظام وال يمك 

 .الرسم 

 .القيمة 

 .مالحظات  

 

 : بيانات القبض 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة بمعلومات القبض تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .رقم الوصل 

 .تاريخ الوصل 

 

 

 



 

    
 

 

  حفظ  : 

التجارية يقوم المستثمر المستخدم للنظام بعد اإلنتهاء من إدخال وتعديل البيانات الخاصة بطلب تسجيل الوكالة 

 ." ليتم حفظ البيانات التي تم إدخالها أو تعديلهاهذا الزر "حفظ  بالضغط على

 

  إعتماد  : 

بعد اإلنتهاء من إدخال أو تعديل البيانات الخاصة بطلب تسجيل الوكالة التجارية يقوم المستثمر المستخدم للنظام 

" ليتم إعتماد طلب التسجيل المدخل أو المعدل وفي حال كان المستثمر غير هذا الزر "إعتماد  بالضغط على

مسدد لقيمة اإلشتراك عن طريق "إي فواتيركم" يتم إيقاف اإلعتماد لحين الدفع وبعد اإلعتماد يظهر الطلب في 

 .وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " هذه الشاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط علىبعد اإلنتهاء من إستخدام 

 .للعودة إلى شاشة تعديل الوكالة الرئيسية

 

  إلغاء  : 

" فتظهر شاشة طلب إلغاء التسجيل التالية ليتم يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "إلغاء 

إلغاء التسجيل فتظهر البيانات في هذه الشاشة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إستعراض البيانات الخاصة بطلبات 

 إدخاله سابقا  من قبل المستثمر مع إمكانية التعديل على الحقول المسموح عليها التعديل:

 

 



 

    
 

 

 
 

 :حقول الشاشة

 : شاشة طلب إلغاء التسجيل 

 (.ل إجبارية" هي حقوجميع الحقول المدرج بجانبها إشارة النجمة ")

 رقم الطلب : 

 يظهر رقم الطلب المراد بإلغاء تسجيله تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 تاريخ الطلب : 

 يظهر تاريخ الطلب المراد بإلغاء تسجيله تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 

 :بيانات مقدم الطلب

 ( صفة مقدم الطلب) : 

مع إمكانية التعديل على هذه الصفة تظهر صفة مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  

)أصيل  فيما إذا كانت الصفة هيمن قبل المستثمر المستخدم للنظام وذلك بالتأشير على حقل الصفة األخرى 

 (.أو )مفوض بالتوقيع  (( أو )وكيل 

 إسم مقدم الطلب : 

 إسم مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن التعديل عليه. يظهر

  حالة الطلب : 

تظهر حالة الطلب )مدخل إنترنت، مدخل طلبات خارجية( تلقائيا  بواسطة النظام وبعد أن يتم إعتماد الطلب 

 تظهر الحالة )معتمد طلبات خارجية(.



 

    
 

 

  نوع الوثيقة : 

الوثيقة تلقائيا  بواسطة النظام والذي قام المستثمر المستخدم النظام بإختياره سابقا  مع إمكانية التعديل  يظهر نوع

عليه فيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع الوثيقة الشخصية الدالـة على الوكيل من القائمة وذلك 

ثائق الشخصية )بطاقة شخصية، جواز سفر( " فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الوبالضغـط على السهم "

فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيقة الخاصة بالوكيل بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  

 بواسطة النظام.

  رقم الوثيقة : 

مع إمكانية  يظهر رقم الوثيقة الشخصية الخاصة بالوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 ( نوع الوكالة) : 

تظهر نوع الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  في حال كانت صفة مقدم الطلب )وكيل( 

األخرى من قبل المستثمر المستخدم بالتأشير على حقل نوع الوكالة وذلك  مع إمكانية التعديل على نوع الوكالة

 (.( أو )وكالة خاصة فيما إذا كانت الوكالة هي )وكالة عامة للنظام 

  رقم الوكالة : 

يظهر رقم ووصف الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  في حال تم إختيار صفة مقدم 

 مستثمر المستخدم للنظام.الطلب )وكيل( مع إمكانية التعديل عليها من قبل ال

 

 :بيانات الوكيل األساسية

  نوع اإللغاء : 

يقـوم المستثمـر المستخدم للنظام بإختيـار نـوع اإللغـاء الخاص بالوكيل من القائمـة وذلك بالضغـط على السهم 

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع اإللغاءات )شطب السجل التجاري، اإلنقطاع عن ممارسة العمل "

التجاري، بناء على طلب الوكيل( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع اإللغاء الخاص بالوكيل 

 بالضغط عليه فيظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 نوع الوكيل  : 

 يظهر نوع الوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 رقم الوكيل  : 

 ئيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.يظهر رقم الوكيل تلقا

 رقم الوكالة  : 

 يظهر رقم الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 عنوان الموكل  : 

 يظهر عنوان الموكل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  عربي:  الموكلإسم 

  .تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه باللغة العربية الموكل إسم يظهر

  إنجليزي:  الموكلإسم 

 .تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه باللغة اإلنجليزية الموكل إسم يظهر

 الجنسية : 

 .جنسية الموكل تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها تظهر



 

    
 

 

 تاريخ التسجيل : 

 .تسجيل الوكالة التجارية تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليهتاريخ  يظهر

  طريقة إيصال الشهادة : 

تظهر طريقة إيصال الشهادة تلقائيا  بواسطة النظام والذي قام المستثمر المستخدم النظام بإختيارها سابقا  مع 

طريقة إيصال الشهادة الخاصة بالمؤسسة أو  إمكانية التعديل عليها قيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار

" فتظهر قائمة تحتوي على طرق إيصال الشهادة الشركة من القائمة وذلك بالضغـط على السهم "

)الحضور إلى موقع الوزارة، أرامكس، البريد األردني( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار طريقة إيصال 

 الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.الشهادة بالضغط عليها فتظهر في 

 

 : الرسوم 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة برسوم تسجيل الوكالة التجارية تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .الرسم 

 .القيمة 

 .مالحظات  

 

 : بيانات القبض 

 ال يمكن التعديل عليها.تظهر البيانات التالية والخاصة بمعلومات القبض تلقائيا  بواسطة النظام و 

 .رقم الوصل 

 .تاريخ الوصل 

 

  حفظ  : 

بعد اإلنتهاء من إدخال وتعديل البيانات الخاصة بطلب إلغاء الوكالة التجارية يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط 

 ." ليتم حفظ البيانات التي تم إدخالها أو تعديلهاهذا الزر "حفظ  على

 

  حذف  : 

المستثمر المستخدم للنظام حذف البيانات التي قام بإدخالها أو تعديلها فيقوم المستثمر المستخدم للنظام في حال أراد 

 ." ليتم حذف هذه البياناتهذا الزر "حذف  بالضغط على

 

  إعتماد  : 

خدم للنظام بعد اإلنتهاء من إدخال أو تعديل البيانات الخاصة بطلب إلغاء الوكالة التجارية يقوم المستثمر المست

" ليتم إعتماد طلب التسجيل المدخل أو المعدل وفي حال كان المستثمر غير هذا الزر "إعتماد  بالضغط على

مسدد لقيمة اإلشتراك عن طريق "إي فواتيركم" يتم إيقاف اإلعتماد لحين الدفع وبعد اإلعتماد يظهر الطلب في 

 .وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 

 

 



 

    
 

 

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " بعد اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

 .للعودة إلى شاشة تعديل الوكالة الرئيسية

 

 

  الصفحة الرئيسية  : 

الصفحة هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام العودة إلى الشاشة الرئيسية للنظام فيقوم بالضغط على

 ." للعودة إلى الصفحة الرئيسية للنظامالرئيسية 

 

 

  خروج  : 

" خروج  هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام الخروج من النظام فيقوم بالضغط على

 .للخروج من النظام

 

 

  



 

    
 

 :تسجيل وسيط –الوكالء والوسطاء 

  تسجيل وسيط –نظام خدمات السجل التجاري / الوكالء والوسطاء 

 وصف الشاشة:

  بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار الوكالء والوسطاء فيتم الضغط على زر "الوكالء

" والذي من خالله يتم الدخول " فيظهر لنا زر بعنوان "تسجيل وسيط والوسطاء 

 .بإدخال البيانات الخاصة بتسجيل الوسيط التجاريإلى شاشة تسجيل الوسطاء فيقوم المستثمر المستخدم للنظام 

 

 
 

 :حقول الشاشة

 : تسجيل وسيط 

بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار الوكالء والوسطاء فيتم الضغط على زر "الوكالء 

" والذي من خالله يتم الدخول " فيظهر لنا زر بعنوان "تسجيل وسيط والوسطاء 

 تسجيل الوسطاء فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال البيانات الخاصة بتسجيل الوسيط التجاري. إلى شاشة

 

  



 

    
 

 

 
 

 
 



 

    
 

 

 :حقول الشاشة

 : تسجيل بيانات وسيط 

  ليتمكن المستثمر المستخدم النظام من إدخال البيانات الخاصة بطلب تسجيل وسيط تجاري يقوم أوال  بالضغط على

" فيتم تفعيل جميع الحقول في هذه الشاشة ويتم تعبئتها حسب اآللية الخاصة بكل حقل هذا الزر "اإلضافة 

 ." هي حقول إجباريةجميع الحقول المدرج بجانبها إشارة النجمة "حيث أن 

 رقم الطلب : 

 يظهر رقم طلب تسجيل الوسيط التجاري تلقائيا  بواسطة النظام.

 تاريخ الطلب : 

 ط التجاري تلقائيا  بواسطة النظام.يظهر تاريخ طلب تسجيل الوسي

 

 :بيانات مقدم الطلب

 ( صفة مقدم الطلب) : 

وذلك بالتأشير على حقل الصفة فيما إذا كانت الصفة صفة مقدم الطلب يقوم المستثمر المستخدم النظام بإختيار 

 (.أو )مفوض بالتوقيع  (( أو )وكيل هي )أصيل 

 إسم مقدم الطلب : 

 المستخدم للنظام بإدخال إسمه كمقدم لطلب تسجيل وسيط.يقوم المستثمر 

  حالة الطلب : 

تظهر حالة الطلب )مدخل إنترنت، مدخل طلبات خارجية( تلقائيا  بواسطة النظام وبعد أن يتم إعتماد الطلب 

 تظهر الحالة )معتمد طلبات خارجية(.

  نوع الوثيقة : 

لوثيقة الشخصية الدالـة على الوسيط من القائمة وذلك بالضغـط يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع ا

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة شخصية، جواز سفر( فيقوم على السهم "

المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيقة الخاصة بالوسيط بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة 

 .النظام

  رقم الوثيقة : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الوثيقة الشخصية الخاص بالوسيط.

 ( نوع الوكالة) : 

وذلك بالتأشير  نوع الوكالةيقوم المستثمر المستخدم النظام بإختيار في حال كانت صفة مقدم الطلب )وكيل( 

 .(( أو )وكالة خاصة فيما إذا كانت الوكالة هي )وكالة عامة  نوع الوكالةعلى حقل 

  رقم الوكالة : 

يتم تفعيل هذا الحقل في حال تم إختيار صفة مقدم الطلب )وكيل( فيتم إدخال رقم ووصف الوكالة من قبل 

 المستثمر المستخدم للنظام.

 

 

 

 



 

    
 

 

 :بيانات الوسيط األساسية

  نوع الوسيط : 

 ، ... إلخ( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.2، وسيط 0)وسيط يظهر نوع الوسيط 

 نوع التسجيل : 

 يظهر رمز ونوع التسجيل للوسيط تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 الرقم الوطني للمنشأة  : 

للمؤسسة( المراد تسجيل وسيط   يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال الرقم الوطني للمنشأة )الرقم الوطني

 تجاري لها.

 مكان الملف  : 

 يظهر رمز وإسم مكان الملف الخاص بتسجيل الوسيط التجاري تقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  رقم التسجيل : 

 يظهر رقم تسجيل المؤسسة تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 اري عنوان تجاري / إسم تج : 

 يظهر نـوع طلب التسجيل )عنوان تجاري، إسم تجاري( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  عربي:  الوسيطإسم 

  من أربع مقاطع باللغة العربية. الوسيط يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم

  إنجليزي:  الوسيطإسم 

 من أربع مقاطع باللغة اإلنجليزية. الوسيط إسميقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال 

 العنوان التجاري : 

 يظهر وصف العنوان التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن التعديل عليه.

 اإلسم التجاري : 

 التعديل عليه.يظهر اإلسم التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن 

  صيغة المناداة : 

يقـوم المستثمر المستخـدم للنظام بإختيار صيغـة المناداة الخاصة بالوسيط من القائمة وذلك بالضغط على السهم 

" فتظهر قائمة تحتوي على صيغ مناداة )السيد، السيدة، السادة( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار "

 الوسيط بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.صيغة المناداة الخاصة ب

 

 :العنوان التجاري

 المحافظة  : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار المحافظة المراد إدراجها كعنوان تجاري وذلك بالضغط على زر 

بإختيار المحافظة  " فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد للمحافظات فيقوم المستثمرالمنظار "

 بالضغط عليها فيظهر في الحقل رمز وإسم المحافظة تلقائيا  بواسطة النظام.

 المنطقة  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم المنطقة المراد إدراجها كعنوان تجاري.

 رقم المبنى  : 

 وان تجاري.يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم المبنى المراد إدراجه كعن

 

 



 

    
 

 

 إسم الشارع  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم الشارع المراد إدراجه كعنوان تجاري.

 رقم الهاتف  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الهاتف المراد إدراجه كعنوان تجاري.

 رقم الشقة  : 

 مراد إدراجها كعنوان تجاري.يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الشقة ال

 فاكس  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الفاكس المراد إدراجه كعنوان تجاري.

 رقم الخلوي  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم الهاتف الخلوي المراد إدراجه كعنوان تجاري.

 صندوق البريد  : 

 بإدخال رقم صندوق البريد المراد إدراجه كعنوان تجاري.يقوم المستثمر المستخدم للنظام 

 الرمز البريدي  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال الرمز البريدي المراد إدراجه كعنوان تجاري.

 البريد اإللكتروني  : 

جاري والذي من يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال البريد اإللكتروني )اإليميل( المراد إدراجه كعنوان ت

 خالله يمكن للمستثمر إستقبال اإليميالت الخاصة بذلك.

 مالحظات  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال المالحظات الخاصة بالعنوان التجاري.

  طريقة إيصال الشهادة : 

من القائمة وذلك يقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار طريقة إيصال الشهادة الخاصة بالمؤسسة أو الشركة 

" فتظهر قائمة تحتوي على طرق إيصال الشهادة )الحضور إلى موقع الوزارة، بالضغـط على السهم "

أرامكس، البريد األردني( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار طريقة إيصال الشهادة بالضغط عليها فتظهر 

 في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 

 : الغايات 

  ليتمكن من إضافة وإدخال البيانات الخاصة المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على زر "اإلضافة يقوم "

 بغايات تسجيل الوسيط التجاري.

 وصف الغاية  : 

يقـوم المستثمر المستخدم للنظـام بإختيار وصف الغايـة من تسجيل الوسيط التجاري وذلك بالضغط على زر 

تحتوي على خيارات متعدد للغايات فيقوم المستثمر بإختيار الغاية من تسجيل " فتظهر له شاشة المنظار "

 الوسيط التجاري بالضغط عليه فيظهر في الحقل رمز ووصف الغاية تلقائيا  بواسطة النظام.

  القطاع : 

 يظهر نوع القطاع التابع له المؤسسة أو الشركة تلقائيا  بواسطة النظام.

  مالحظات : 

 الخاصة بالغاية من تسجيل الوسيط تلقائيا  بواسطة النظام.تظهر المالحظات 

 



 

    
 

 

 : الرسوم 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة برسوم تسجيل الوسيط التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .الرسم 

 .القيمة 

 .مالحظات  

 

 : بيانات القبض 

  تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها.تظهر البيانات التالية والخاصة بمعلومات القبض 

 .رقم الوصل 

 .تاريخ الوصل 

 

  حفظ  : 

 بعد اإلنتهاء من إدخال البيانات الخاصة بطلب تسجيل الوسيط التجاري يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

 ." ليتم حفظ البيانات التي تم إدخالهاهذا الزر "حفظ 

 

  حذف  : 

أراد المستثمر المستخدم للنظام حذف البيانات التي قام بإدخالها فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط في حال 

 ." ليتم حذف هذه البياناتهذا الزر "حذف  على

 

  إعتماد  : 

 على بعد اإلنتهاء من إدخال البيانات الخاصة بطلب تسجيل الوسيط التجاري يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط

" ليتم إعتماد طلب التسجيل المدخل وفي حال كان المستثمر غير مسدد لقيمة اإلشتراك هذا الزر "إعتماد 

عن طريق "إي فواتيركم" يتم إيقاف اإلعتماد لحين الدفع وبعد اإلعتماد يظهر الطلب في وزارة الصناعة والتجارة 

 .والتموين

 

  الصفحة الرئيسية  : 

الصفحة هذا الزر " المستخدم للنظام العودة إلى الشاشة الرئيسية للنظام فيقوم بالضغط على في حال أراد المستثمر

 ." للعودة إلى الصفحة الرئيسية للنظامالرئيسية 

 

 

  خروج  : 

" خروج  هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام الخروج من النظام فيقوم بالضغط على

 .للخروج من النظام

 

  



 

    
 

 :تعديل وسيط –الوكالء والوسطاء 

 تعديل وسيط –نظام خدمات السجل التجاري / الوكالء والوسطاء 

 وصف الشاشة:

  بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار الوكالء والوسطاء فيتم الضغط على زر "الوكالء

خالله يتم الدخول " والذي من " فيظهر لنا زر بعنوان "تعديل وكيل والوسطاء 

إلى شاشة تعديل بيانات الوسيط التجاري فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال معطيات خاصة بطلبات تسجيل 

الوسطاء التجاريين والمراد اإلستعالم عنها فيتم البحث عن هذه الطلبات حسب المعطيات المدخلة فتظهر البيانات 

ة النظام، ويظهر أيضا في شاشة تعديل الوسيط أزرار متعددة ويعمل كل زر المراد اإلستعالم عنها تلقائيا  بواسط

 حسب اآللية الخاصة به والموضحة تاليا :

  فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط عليه فتظهر شاشة طلب التسجيل والتي من زر "تعديل "

عدها إستكمال اإلجراءات الخاصة بالطلب خاللها يتم التعديل على بيانات الطلب المراد التعديل عليها ليتم ب

 المعني.

  فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر فتظهر شاشة طلبات التسجيل زر "إلغاء "

 المراد إلغاؤها فيتم إدخال البيانات الخاصة باإللغاء وإستكمال اإلجراءات الخاصة بذلك.

 

 الشروط و المتطلبات والمحددات:

 جود طلب أو معاملة عالقة بالوزارة ال يتم السماح للمواطن )المستثمر( بعمل أي إجراء جديد على في حال و

 المعاملة إال في حين إستكمال اإلجراء القديم على المعاملة في الوزارة .

 

 
 



 

    
 

 

 :حقول الشاشة

 : تعديل بيانات وكيل تجاري 

بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار الوكالء والوسطاء فيتم الضغط على زر "الوكالء 

" والذي من خالله يتم الدخول " فيظهر لنا زر بعنوان "تعديل وكيل والوسطاء 

صة بطلبات تسجيل إلى شاشة تعديل بيانات الوسيط التجاري فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال معطيات خا

الوسطاء التجاريين والمراد اإلستعالم عنها فيتم البحث عن هذه الطلبات حسب المعطيات المدخلة فتظهر البيانات 

 المراد اإلستعالم عنها تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 
 

 :حقول الشاشة

 : تعديل بيانات وسيط تجاري 

 رقم الوسيط  : 

 بإدخال رقم الوسيط المراد اإلستعالم عن طلباته.يقوم المستثمر المستخدم للنظام 

  رقم التسجيل : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم التسجيل الخاص بالوسيط المراد اإلستعالم عن طلباته.

 إسم الوسيط  : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال إسم الوسيط المراد اإلستعالم عن طلباته.

 

 

 



 

    
 

 

 ط حالة الوسي : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار حالة الوسيط المراد اإلستعالم عن طلب التسجيل الخاص به وذلك 

" فتظهر له قائمة تحتوي على خيارات متعدد لحاالت الوسيط )مدخل، قائم، بالضغط على زر السهم "

 حقل تلقائيا  بواسطة النظام.مشطوب( فيقوم المستثمر بإختيار حالة الوسيط بالضغط عليها فتظهر في ال

 اإلسم التجاري  : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال اإلسم التجاري للمؤسسة أو الشركة المراد اإلستعالم عن طلبات الوسيط 

 التجاري الخاص بها.

 العنوان التجاري  : 

المراد اإلستعالم عن طلبات يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال العنوان التجاري للمؤسسة أو الشركة 

 الوسيط التجاري الخاص به.

 

  بحث  : 

هذا الزر "بحث  بعد اإلنتهاء من إدخال جميع الحقول السابقة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

 " ليتم البحث عن بيانات طلبات التسجيل المراد اإلستعالم عنها فتظهر البيانات التالية تلقائيا  بواسطة

 النظام:

 .نوع الوسيط 

 .رقم الوسيط 

 .إسم الوسيط 

 .رقم التسجيل  

 .الرقم الوطني للمنشأة 

 .اإلسم التجاري 

 .العنوان التجاري 

 

  تعديل  : 

" ليقوم بتعديل البيانات الخاصة بطلبات يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "تعديل 

شاشة طلبات تسجيل الوسيط التجاري التالية والتي تم تعبئة حقولها سابقا   التسجيل والمراد التعديل عليها فتظهر

فتظهر البيانات في هذه الشاشة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  من قبل المستثمر مع إمكانية التعديل 

 على الحقول المسموح عليها التعديل:

 

  



 

    
 

 

 
 

 
 



 

    
 

 

 :حقول الشاشة

  تسجيل وسيط تجاري :شاشة تعديل طلب 

 (." هي حقول إجباريةجميع الحقول المدرج بجانبها إشارة النجمة ")

 رقم الطلب : 

 يظهر رقم طلب تسجيل الوسيط التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 تاريخ الطلب : 

 التعديل عليه.يظهر تاريخ طلب تسجيل الوسيط التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن 

 

 :بيانات مقدم الطلب

 ( صفة مقدم الطلب) : 

مع إمكانية التعديل على هذه الصفة تظهر صفة مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  

فيما إذا كانت الصفة هي )أصيل  من قبل المستثمر المستخدم للنظاموذلك بالتأشير على حقل الصفة األخرى 

 (.أو )مفوض بالتوقيع  (( أو )وكيل 

 إسم مقدم الطلب : 

يظهر إسم مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل 

 المستثمر المستخدم للنظام.

  حالة الطلب : 

النظام وبعد أن يتم إعتماد الطلب  تظهر حالة الطلب )مدخل إنترنت، مدخل طلبات خارجية( تلقائيا  بواسطة

 تظهر الحالة )معتمد طلبات خارجية(.

  نوع الوثيقة : 

يظهر نوع الوثيقة تلقائيا  بواسطة النظام والذي قام المستثمر المستخدم النظام بإختياره سابقا  مع إمكانية التعديل 

ة الدالـة على الوسيط من القائمة وذلك عليه فيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نـوع الوثيقة الشخصي

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع الوثائق الشخصية )بطاقة شخصية، جواز سفر( بالضغـط على السهم "

فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع الوثيقة الخاصة بالوسيط بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  

 بواسطة النظام.

 رقم الوثيقة  : 

يظهر رقم الوثيقة الشخصية الخاصة بالوسيط تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية 

 التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 ( نوع الوكالة) : 

الطلب )وكيل( تظهر نوع الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  في حال كانت صفة مقدم 

األخرى من قبل المستثمر المستخدم بالتأشير على حقل نوع الوكالة وذلك  مع إمكانية التعديل على نوع الوكالة

 (.( أو )وكالة خاصة فيما إذا كانت الوكالة هي )وكالة عامة للنظام 

  رقم الوكالة : 

إدخاله سابقا  في حال تم إختيار صفة مقدم يظهر رقم ووصف الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم 

 الطلب )وكيل( مع إمكانية التعديل عليها من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

 

 



 

    
 

 

 )نوع التعديل الرئيسي )قانوني : 

( ليتم التعديل )قانوني  نوع التعديل الرئيسييقوم المستثمر المستخدم النظام بالتأشير على حقل 

 .نية الرئيسية للوسيطعلى المعلومات القانو

 

 :بيانات الوسيط األساسية

  نوع الوسيط : 

 يظهر نوع الوسيط )شركة، ... إلخ( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 نوع التسجيل  : 

يظهر رمز ونوع التسجيل للوكيل تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  مع إمكانية التعديل عليه 

فيقـوم المستثمـر المستخـدم للنظـام بإختيـار نـوع التسجيل الخـاص بالوكـيل وذلك بالضغـط على زر المنظـار 

" فتظهر له شاشة تحتوي على خيارات متعدد ألنواع التسجيل فيقوم المستثمر بإختيار نوع التسجيل "

 النظام. بالضغط عليه فيظهر في الحقل رمز ووصف نوع التسجيل تلقائيا  بواسطة

 الرقم الوطني للمنشأة  : 

 يظهر الرقم الوطني للمنشأة )الرقم الوطني للمؤسسة( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  رقم التسجيل : 

 يظهر رقم تسجيل الوسيط تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 مكان الملف  : 

 بتسجيل الوسيط التجاري تقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.يظهر رمز وإسم مكان الملف الخاص 

 رقم الوسيط  : 

 يظهر رقم الوسيط تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  عربي:  الوسيطإسم 

لمستخدم تلقائيا  بواسطة النظام مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر ا باللغة العربية الوسيط إسم يظهر

  .للنظام

  إنجليزي:  الوسيطإسم 

تلقائيا  بواسطة النظام مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم  باللغة اإلنجليزية الوسيط إسم يظهر

 .للنظام

  صيغة المناداة : 

إمكانية التعديل عليها مع تظهر صيغة المناداة الخاصة بالوكيل والتي تم إختيارها سابقا  تلقائيا  بواسطة النظام 

يقـوم المستثمر المستخـدم للنظام بإختيار صيغة المناداة الخاصة بالوكيل من القائمة وذلك بالضغط على السهم ف

" فتظهر قائمة تحتوي على صيغ مناداة )السيد، السيدة، السادة( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار "

 لضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.صيغة المناداة الخاصة بالوكيل با

  عنوان تجاري / إسم تجاري : 

يقـوم المستثمر المستخـدم للنظام يظهر نـوع طلب التسجيل تلقائيا  بواسطة النظام مع إمكانية التعديل عليه ف

أنواع " فتظهر قائمة تحتوي على من القائمة وذلك بالضغط على السهم " نوع طلب التسجيلبإختيار 

نوع طلب ( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار عنوان تجاري، إسم تجاري، ال يوجد) طلبات التسجيل

 .ظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظاميبالضغط عليه ف التسجيل

 



 

    
 

 

 اإلسم التجاري : 

إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قبل يظهر اإلسم التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم 

 المستثمر المستخدم للنظام حيث يتم تفعيل هذا الحقل في حال تم إختيار نوع طلب التسجيل )إسم تجاري(.

 العنوان التجاري : 

ل يظهر العنوان التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  مع إمكانية التعديل عليه من قب

 المستثمر المستخدم للنظام حيث يتم تفعيل هذا الحقل في حال تم إختيار نوع طلب التسجيل )عنوان تجاري(.

 مالحظات  : 

تظهر المالحظات الخاصة بالوسيط تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخالها سابقا  مع إمكانية التعديل عليها 

 من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

  اإللكترونيالبريد  : 

يظهر البريد اإللكتروني )اإليميل( الخاص بالوسيط والذي من خالله يمكن للوسيط إستقبال اإليميالت الخاصة 

 به تلقائيا  بواسطة النظام مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستثمر المستخدم للنظام.

  طريقة إيصال الشهادة : 

سطة النظام والذي قام المستثمر المستخدم النظام بإختيارها سابقا  مع تظهر طريقة إيصال الشهادة تلقائيا  بوا

إمكانية التعديل عليها قيقـوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار طريقة إيصال الشهادة الخاصة بالمؤسسة أو 

" فتظهر قائمة تحتوي على طرق إيصال الشهادة الشركة من القائمة وذلك بالضغـط على السهم "

ضور إلى موقع الوزارة، أرامكس، البريد األردني( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار طريقة إيصال )الح

 الشهادة بالضغط عليها فتظهر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.

 

 : الرسوم 

  التعديل عليها.تظهر البيانات التالية والخاصة برسوم تسجيل الوسيط التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن 

 .الرسم 

 .القيمة 

 .مالحظات  

 

 : بيانات القبض 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة بمعلومات القبض تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .رقم الوصل 

 .تاريخ الوصل 

 

  حفظ  : 

يقوم المستثمر المستخدم للنظام بعد اإلنتهاء من إدخال وتعديل البيانات الخاصة بطلب تسجيل الوسيط التجاري 

 ." ليتم حفظ البيانات التي تم إدخالها أو تعديلهاهذا الزر "حفظ  بالضغط على

 

 

 

 

 



 

    
 

 

  تراجع  : 

في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التراجع عن حركة التعديل التي قام بإدخالها فيقوم المستثمر المستخدم للنظام 

 " ليتم التراجع عن التعديل الذي قام المستثمر بإدخاله.بالضغط على هذا الزر "تراجع 

 

  تحديث  : 

انات المدخلة في الشاشة فيقوم المستثمر المستخدم للنظام في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام التحديث على البي

" ليتم تحديث البيانات فتظهر أحدث البيانات الخاصة بالمستثمر والتي تم بالضغط على هذا الزر "تحديث 

 إدخالها أو تعديلها.

 

  حذف  : 

تعديلها فيقوم المستثمر المستخدم للنظام في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام حذف البيانات التي قام بإدخالها أو 

 ." ليتم حذف هذه البياناتهذا الزر "حذف  بالضغط على

 

  إعتماد  : 

بعد اإلنتهاء من إدخال أو تعديل البيانات الخاصة بطلب تسجيل الوسيط التجاري يقوم المستثمر المستخدم للنظام 

سجيل المدخل أو المعدل وفي حال كان المستثمر غير " ليتم إعتماد طلب التهذا الزر "إعتماد  بالضغط على

مسدد لقيمة اإلشتراك عن طريق "إي فواتيركم" يتم إيقاف اإلعتماد لحين الدفع وبعد اإلعتماد يظهر الطلب في 

 .وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " بالضغط علىبعد اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام 

 .للعودة إلى شاشة تعديل الوسيط الرئيسية

 

  إلغاء  : 

" فتظهر شاشة طلب إلغاء التسجيل التالية ليتم يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "إلغاء 

تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم  إستعراض البيانات الخاصة بطلبات إلغاء التسجيل فتظهر البيانات في هذه الشاشة

 إدخاله سابقا  من قبل المستثمر مع إمكانية التعديل على الحقول المسموح عليها التعديل:

  



 

    
 

 

 
 

 :حقول الشاشة

 : شاشة طلب إلغاء التسجيل 

 (." هي حقول إجباريةجميع الحقول المدرج بجانبها إشارة النجمة ")

 رقم الطلب : 

 المراد بإلغاء تسجيله تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.يظهر رقم الطلب 

 تاريخ الطلب : 

 يظهر تاريخ الطلب المراد بإلغاء تسجيله تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 

 :بيانات مقدم الطلب

 ( صفة مقدم الطلب) : 

( أو )وكيل )أصيل تظهر صفة مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  

 .وال يمكن التعديل عليها (أو )مفوض بالتوقيع  (

 إسم مقدم الطلب : 

 يظهر إسم مقدم الطلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن التعديل عليه.

  حالة الطلب : 

تظهر حالة الطلب )مدخل إنترنت، مدخل طلبات خارجية( تلقائيا  بواسطة النظام وبعد أن يتم إعتماد الطلب 

 تظهر الحالة )معتمد طلبات خارجية(.

 



 

    
 

 

  نوع الوثيقة : 

يظهر نوع الوثيقة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  )بطاقة شخصية، جواز سفر( وال يمكن 

 عليه.التعديل 

  رقم الوثيقة : 

يظهر رقم الوثيقة الشخصية الخاصة بالوسيط تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن 

 التعديل عليه.

 ( نوع الوكالة) : 

( أو )وكالة خاصة )وكالة عامة تظهر نوع الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  

 .وال يمكن التعديل عليه (

  رقم الوكالة : 

يظهر رقم ووصف الوكالة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  في حال تم إختيار صفة مقدم 

 الطلب )وكيل( وال يمكن التعديل عليه.

 

 :بيانات الوسيط األساسية

  نوع اإللغاء : 

اإللغـاء الخاص بالوسيط من القائمـة وذلك بالضغـط على السهم  يقـوم المستثمـر المستخدم للنظام بإختيـار نـوع

" فتظهر قائمة تحتوي على أنواع اإللغاءات )شطب السجل التجاري، اإلنقطاع عن ممارسة العمل "

التجاري، بناء على طلب الوكيل( فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بإختيار نوع اإللغاء الخاص بالوسيط 

 هر في الحقل تلقائيا  بواسطة النظام.بالضغط عليه فيظ

 نوع الوسيط  : 

 يظهر نوع الوسيط تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 نوع التسجيل : 

 يظهر رمز ونوع التسجيل للوسيط تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 الرقم الوطني للمنشأة  : 

 م الوطني للمؤسسة( تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.يظهر الرقم الوطني للمنشأة )الرق

 رقم الوسيط  : 

 يظهر رقم الوسيط تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

  رقم التسجيل : 

 يظهر رقم تسجيل الوسيط تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.

 مكان الملف  : 

 الملف الخاص بتسجيل الوسيط التجاري تقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه.يظهر رمز وإسم مكان 

  عربي:  الوسيطإسم 

  .تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه باللغة العربية الوسيط إسم يظهر

  إنجليزي:  الوسيطإسم 

 .تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليه باللغة اإلنجليزية الوسيط إسم يظهر

 اإلسم التجاري : 

 يظهر اإلسم التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن التعديل عليه.



 

    
 

 

 العنوان التجاري : 

 تعديل عليه.يظهر وصف العنوان التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إدخاله سابقا  وال يمكن ال

  طريقة إيصال الشهادة : 

 تظهر طريقة إيصال الشهادة تلقائيا  بواسطة النظام وحسب ما تم إختياره سابقا  وال يمكن التعديل عليها.

 

 : الرسوم 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة برسوم تسجيل الوسيط التجاري تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .القيمة 

 .الرسم 

 .مالحظات  

 

 : بيانات القبض 

 .تظهر البيانات التالية والخاصة بمعلومات القبض تلقائيا  بواسطة النظام وال يمكن التعديل عليها 

 .رقم الوصل 

 .تاريخ الوصل 

 

  حفظ  : 

للنظام بعد اإلنتهاء من إدخال وتعديل البيانات الخاصة بطلب إلغاء الوسيط التجاري يقوم المستثمر المستخدم 

 ." ليتم حفظ البيانات التي تم إدخالها أو تعديلهاهذا الزر "حفظ  بالضغط على

 

  حذف  : 

في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام حذف البيانات التي قام بإدخالها أو تعديلها فيقوم المستثمر المستخدم للنظام 

 ." ليتم حذف هذه البياناتهذا الزر "حذف  بالضغط على

 

 ماد إعت  : 

بعد اإلنتهاء من إدخال أو تعديل البيانات الخاصة بطلب إلغاء الوسيط التجاري يقوم المستثمر المستخدم للنظام 

" ليتم إعتماد طلب التسجيل المدخل أو المعدل وفي حال كان المستثمر غير هذا الزر "إعتماد  بالضغط على

يقاف اإلعتماد لحين الدفع وبعد اإلعتماد يظهر الطلب في مسدد لقيمة اإلشتراك عن طريق "إي فواتيركم" يتم إ

 .وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 

  عودة  : 

" عودة  هذا الزر " بعد اإلنتهاء من إستخدام هذه الشاشة يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على

 .للعودة إلى شاشة تعديل الوسيط الرئيسية

 

 

 



 

    
 

 

 

  الصفحة الرئيسية  : 

الصفحة هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام العودة إلى الشاشة الرئيسية للنظام فيقوم بالضغط على

 ." للعودة إلى الصفحة الرئيسية للنظامالرئيسية 

 

 

  خروج  : 

" خروج  هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام الخروج من النظام فيقوم بالضغط على

 .لخروج من النظامل

 

 

  



 

    
 

 :متابعة طلباتي )وكالء ووكاالت ووسطاء( –المستثمرين 

 )وكالء ووكاالت ووسطاء( متابعة طلباتي -نظام خدمات السجل التجاري / المستثمرين 

 وصف الشاشة:

  بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار المستثمرين فيتم الضغط على زر "المستثمرين

" " فيظهر لنا زر بعنوان "متابعة طلباتي )وكالء ووكاالت ووسطاء( 

ثمر والذي من خالله يتم الدخول إلى شاشة متابعة الطلبات الخاصة بالوكالء والوكاالت والوسطاء فيقوم المست

المستخدم للنظام بإدخال معطيات خاصة بطلبات تسجيل الوكالء أو الوكاالت أو الوسطاء والمراد اإلستعالم عنها 

فيتم البحث عن هذه الطلبات حسب المعطيات المدخلة فتظهر البيانات المراد اإلستعالم عنها تلقائيا  بواسطة النظام، 

" فيقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط عليه ليتم زر "عرض ويظهر أيضا في شاشة متابعة طلباتي 

المدخلة التعديل على البيانات  مع إمكانيةعرض طلب التسجيل المراد عرضة واإلستعالم عن البيانات الموجودة فيه 

 .في الطلبات بغض النظر عن نوع الطلب المراد عرضه

 

 الشروط و المتطلبات والمحددات:

 ة عالقة بالوزارة ال يتم السماح للمواطن )المستثمر( بعمل أي إجراء جديد على في حال وجود طلب أو معامل

 المعاملة إال في حين إستكمال اإلجراء القديم على المعاملة في الوزارة .

 

 
 

 

 

 

 



 

    
 

 

 :حقول الشاشة

 : )متابعة طلباتي )وكالء ووكاالت ووسطاء 

بعد الدخول إلى النظام تظهر لنا خيارات متعددة منها خيار المستثمرين فيتم الضغط على زر "المستثمرين 

" " فيظهر لنا زر بعنوان "متابعة طلباتي )وكالء ووكاالت ووسطاء( 

ثمر والذي من خالله يتم الدخول إلى شاشة متابعة الطلبات الخاصة بالوكالء والوكاالت والوسطاء فيقوم المست

المستخدم للنظام بإدخال معطيات خاصة بطلبات تسجيل الوكالء أو الوكاالت أو الوسطاء والمراد اإلستعالم عنها 

 فيتم البحث عن هذه الطلبات حسب المعطيات المدخلة فتظهر البيانات المراد اإلستعالم عنها تلقائيا  بواسطة النظام

 

 
 

 :حقول الشاشة

  عن حركات التسجيل( :متابعة طلباتي )اإلستعالم 

  رقم الطلب : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال رقم طلب التسجيل المراد اإلستعالم عنه.

  تاريخ الطلب : 

 يقوم المستثمر المستخدم للنظام بإدخال تاريخ طلب التسجيل المراد اإلستعالم عنه.

 

  بحث  : 

هذا الزر "بحث  المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على بعد اإلنتهاء من إدخال جميع الحقول السابقة يقوم

" ليتم البحث عن بيانات طلبات التسجيل المراد اإلستعالم عنها فتظهر البيانات التالية تلقائيا  بواسطة 

 النظام:



 

    
 

 

 .رقم الطلب 

 .تاريخ الطلب 

 .إسم مقدم الطلب 

 .صاحب العالقة 

 .نوع الطلب الرئيسي 

 .حالة الطلب 

 

  اإلجراء / عرض  : 

" ليتم عرض طلب التسجيل المراد عرضه يقوم المستثمر المستخدم للنظام بالضغط على هذا الزر "عرض 

واإلستعالم عن البيانات الموجودة فيه فتظهر شاشة العرض الخاصة بالطلب المراد اإلستعالم عنه فتظهر البيانات 

ما تم إدخاله سابقا  من قبل المستثمر المستخدم للنظام مع إمكانية الخاصة بكل طلب تلقائيا  بواسطة النظام وحسب 

 التعديل على البيانات المسموح عليها التعديل وحسب اآللية التي تم شرحها سابقا  لكل حقل.

 

 

  الصفحة الرئيسية  : 

الصفحة هذا الزر " لىفي حال أراد المستثمر المستخدم للنظام العودة إلى الشاشة الرئيسية للنظام فيقوم بالضغط ع

 ." للعودة إلى الصفحة الرئيسية للنظامالرئيسية 

 

 

  خروج  : 

" خروج  هذا الزر " في حال أراد المستثمر المستخدم للنظام الخروج من النظام فيقوم بالضغط على

 .للخروج من النظام

 

 

 

 

 


