بطاقت الخذمت

اسم الخدمة

اعتماد المعتمد الفني في االسواق المالية االردنية والبورصات االجنبية

الدائرة المقدمة لمخدمة
الفئات المستهدفة لمخدمة
اماكن تقديم الخدمة

الترخيص والتفتيش
االشخاص الطبيعين العاممين في شركات الخدمات المالية في
االسواق المالية االردنية والبورصات االجنبية
مبنى هيئة االوراق المالية
 .1كتاب موقع حسب االصول يبين طمب الشركة اعتماد الشخص
الطبيعي لممارسة اعمال الخدمات المالية.

الوثائق المطموبة

 .2تاريخ التعيين لطالب االعتماد والمسمى الوظيفي المقترح له.
 .3السيرة الذاتية العممية والعممية لطالب االعتماد.
 .4صورة الهوية لطالب االعتماد.
 .5عدم محكومية حديثة.

خطوات تقديم الخدمة

 .1تقديم الطمب مستكمل اصوليا.
 .2دراسة الطمب والتنسيب.
 .3صدور قرار المجمس

الشركاء في تقديم الخدمة

 .1بورصة عمان.

 .2مركز ايداع االوراق المالية.

رسوم الحصول عمى الخدمة  25دينار لكل معتمد المهن المالية
الوقت المتوقع النجاز
الخدمة

سبع ايام عمل من تاريخ استكمال الوثائق المطموبة

بطاقت الخذمت
اسم الخدمة
الدائرة المقدمة لمخدمة
الفئات المستهدفة لمخدمة
اماكن تقديم الخدمة

تدريب طالب الجامعات
الموارد البشرية والتطوير
طالب الجامعات
دوائر الهيئة المختمفة
كتاب موجه من الجامعة "اصولي" الى الهيئة

الوثائق المطموبة
 .1استالم الكتاب الموجه من الجامعة لمهيئة

 .2الحصول عمى موافقة االدارة بموجب مذكرة

 .3اعداد كتاب موجه لمجامعه المعنية العالمهم بالموافقة
خطوات تقديم الخدمة

 .4اعداد برنامج تدريبي لمطالب ومتابعة العممية التدريبية
 .5تعبئة نموذج تقييم الطالب وارساله لمجامعة

 .6اعداد كتاب لمجامعه يبين مدة التدريب والتزام الطالب
بالحضور

الشركاء في تقديم الخدمة

جميع دوائر الهيئة داخمياً

جميع الجامعات الرسمية والخاصة خارجياً

رسوم الحصول عمى الخدمة مجاناً
الوقت المتوقع النجاز
الخدمة

ثالث ايام عمل

بطاقت الخذمت
اسم الخدمة

الدائرة المقدمة لمخدمة
الفئات المستهدفة لمخدمة
اماكن تقديم الخدمة
الوثائق المطموبة

تقسيط االموال المستحقة بذمة المدينون من رسوم وغرامات

الدائرة القانونية  /قسم التنفيذ
المدينون لمهيئة من شركات وأشخاص طبيعيين
مبنى هيئة األوراق المالية
 .1كتاب أصولي بطمب التقسيط من الجهة المعنية
 .2قرار معالي الرئيس بالموافقة عمى التقسيط

 .1يتم تقديم طمب التقسيط لمهيئة بموجب كتاب أصولي
خطوات تقديم الخدمة

 .2يتم عمل مذكرة لمعالي الرئيس بخصوص طمب التقسيط

 .3بعد الحصول عمى موافقة الرئيس يتم عمل اتفاقية تقسيط
مع الجهة طالبة التقسيط

الشركاء في تقديم الخدمة
رسوم الحصول عمى الخدمة
الوقت المتوقع النجاز
الخدمة

هيئة األوراق المالية فقط
ال رسوم عمى تقديم الخدمة
من ثالثة الى أربعة أيام

بطاقت الخذمت

اسم الخدمة

رفع الحجز عن الجهات التي تسدد ما بذمتها لهيئة األوراق
المالية

الدائرة المقدمة لمخدمة
الفئات المستهدفة لمخدمة
اماكن تقديم الخدمة
الوثائق المطموبة

قسم التنفيذ  /الدائرة القانونية
الجهات المحجوز عميها لمهيئة والتي تسدد ما بذمتها لمهيئة
هيئة األوراق المالية
سند قبض من الدائرة المالية في هيئة األوراق المالية يبين
قيمة المبمغ المسدد ونوع الدين (رسوم  ،غرامات)
 .1تقوم الجهة المدينة بسداد الدين الذي بذمتها لدى الدائرة

خطوات تقديم الخدمة

المالية في الهيئة

 .2بعد استالم قسم التنفيذ لسند القبض يتم عمل كتب رفع
حجز لكافة الجهات المعنية  :بنوك  ،اراضي  ،سواقين

ومركبات ...،
الشركاء في تقديم الخدمة

.1هيئة األوراق المالية  .2البنوك  ،دائرة األراضي  ،ترخيص
المركبات ...،

رسوم الحصول عمى الخدمة رسوم لمحصول عمى الخدمة ال
الوقت المتوقع النجاز
الخدمة

من يوم ليومين

بطاقت الخذمت

اسم الخدمة

ترخيص شركات الخدمات المالية في اسواق المالية االردنية والمتعاممة بالبورصات
االجنبية

الدائرة

المقدمة

الترخيص والتفتيش

لمخدمة
الفئات
المستهدفة
لمخدمة

اماكن تقديم
الخدمة

الشركات المساهمة العامة او الخاصة او ذات مسؤولية محدودة

مبنى هيئة االوراق المالية
 .1كتاب موقّع حسب األصول يبين طمب الشركة الحصول عمى تراخيص لممارسة
أعمال الخدمات المالية (مع ذكرها).

 .2عقد التأسيس والنظام األساسي(تتضمن غاية الترخيص المطموب الحصول عميه)
مصدقين حسب األصول.

الوثائق
المطموبة

 .3إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها لمخدمة المطموب الحصول عميها.

 .4البيانات المالية المطموبة كما هي في تاريخ ال يتجاوز ثالثة شهور قبل تاريخ تقديم
الطمب ،وآخر بيانات مالية مدققة من مدقق الحسابات.

 .5األسس العامة الحتساب العموالت أو بدل الخدمات التي سوف يتم استيفاؤها من
العمالء .

 .6نموذج اتفاقية التعامل في األوراق المالية ونموذج فتح الحساب .

 .7كشوف حساب العميل الدورية والكشوف التنظيمية الالزمة لسير العمل ،ويجوز
لمقدم الطمب تزويد الهيئة بالنماذج والكشوف بعد الحصول عمى الترخيص.

 .8دليل امتثال معدل بحيث يتضمن دور ضابط االمتثال في الخدمة المنوي الحصول
عميها.

 .9أي بيانات أخرى تعتبرها الهيئة ضرورية أو مناسبة لمنظر في طمب الترخيص.
خطوات

تقديم الخدمة

 .1طمب الحصول عمى الموافقة المبدئية من الهيئة.
 .2تسجيل الشركة في و ازرة الصناعة والتجارة .

 .3طمب الحصول عمى الموافقة النهائية من الهيئة.
 .4تقديم طمب مباشرة العمل.
 .1و ازرة الصناعة والتجارة.

الشركاء في
تقديم الخدمة

 .2البنك المركزي االردني.
 .3بورصة عمان.

 .4مركز ايداع االوراق المالية.
 .5دائرة مراقبة الشركات.
أعمال الخدمات المالية

الرسم بالدينار

إدارة اإلصدارات من خالل االلت ازم بتحقيق غاية (متعهد تغطية 2222

سابقاً)

رسوم

الحصول
عمى الخدمة

إدارة اإلصدارات من خالل االلتزام ببذل عناية (إدارة

1222

الحفظ األمين

1522

اإلصدارات األولية سابقاً)
إدارة االستثمار

1222

الوسيط المالي

522

الوسيط لحسابه

522

االستشارات المالية

252

أمانة االستثمار

252

التمويل عمى الهامش

522

عن كل ترخيص في البورصات االجنبية

522

الوقت
المتوقع
النجاز

سبع ايام عمل من تاريخ استكمال الوثائق المطموبه

الخدمة
*اي ترخيص غير مذكور في القائمة  522دينار

بطاقة الخدمة
اسم الخدمة

تعميم ومتابعة اإلفصاحات الواردة لمدائرة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

الدائرة المقدمة

دائرة االفصاح

لمخدمة

الفئات المستهدفة

المستثمرين وذوي العالقة

لمخدمة

اماكن تقديم الخدمة
الوثائق المطموبة
خطوات تقديم

الخدمة

الموقع اإللكتروني لمهيئة

كتاب تغطية من الشركة يتضمن المعمومة المراد اإلفصاح

.1

عنها (ومرفقاته) وفقا الحكام تعميمات االفصاح النافذة
 .1تزويد الهيئة بكتاب يتضمن المعمومة المراد اإلفصاح عنها الخاصة
بالشركة حسب األصول.

 .2اإلفصاح عن الكتاب عمى الموقع االلكتروني لمهيئة.
 .3ارسال نسخة من الكتاب ( ومرفقاته)الى بورصة عمان.

الشركاء في تقديم
الخدمة

بورصة عمان
الشركات المساهمة العامة

رسوم الحصول عمى ال توجد رسوم

الخدمة

الوقت المتوقع

إلنجاز الخدمة

 -يوم عمل إلتمام عممية االفصاح عن الكتاب ومرفقاته.

بطاقت الخذمت
اعُ اٌخذِخ

ؽٍت اطذاس طىٛن اٌزّ ً٠ٛاالعالِٟ

اٌذائشح اٌّمذِخ ٌٍخذِخ

دائشح االطذاس

اٌفئبد اٌّغزٙذفخ ٌٍخذِخ

 .1اٌجٙبد اٌز ٟعّخ ٌٙب لبٔ ْٛطىٛن اٌزّ ً٠ٛاالعالِٟ
ثاطذاس اٌظىٛن ثّٛجت ادىبَ اٌّبدح ( ِٓ )11لبْٔٛ
طىٛن اٌزّ ً٠ٛاالعالِ ٟسلُ (ٌ )33غٕخ . 2312
 .2ا٠خ جٙخ ٛ٠افك ػٍٙ١ب ِجٍظ ِفٛػ ٟاٌظىٛن.
ِجٕ١٘ ٝئخ االٚساق اٌّبٌ١خ.

اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ

ٔ -1ششح االطذاس ِؼذح ِٓ لجً ِذ٠ش اطذاس دغت رؼٍّ١بد
اطذاس اٌظىٛن
 -2ط١غخ اإلػالْ اٌّمزشح ٚاٌّزؼٍك ثبٌؼشع ٚاٌّؼذ دغت
رؼٍّ١بد اطذاس اٌظىٛن.
ّٛٔ -3رط ؽٍت االوززبة.
 -4وبفخ اٌمشاساد ٚاٌٛصبئك اٌشعّ١خ اٌز ٟرج ٓ١اٌّٛافمخ ػٍٝ
اإلطذاساد اٌّزؼٍمخ ثبٌظىٛن .
 -5طٛس ِظذلخ ػٓ ٔغخ االِز١بصاد ٚاٌزشاخ١ض إٌّّٛدخ
ٌٍجٙخ اٌّظذسح ٚث١بْ اٌزؼذ٠الد اٌز ٟاجش٠ذ ػٍٙ١ب.
 -6اٌّغزٕذاد اٌز ٟثّٛججٙب رُ رأع١ظ اٌششوخ راد اٌغشع
اٌخبص (اْ ٚجذ)
 -7االرفبل١بد اٌّؼمٛدح ث ٓ١اٌجٙخ اٌّظذسح :ٚ
ٚ و ً١اٌذفغ.
ِ ذ٠ش االطذاس.
 اِ ٓ١االطذاس.
 اٌّغزشبس اٌششػ/ ٟأ ٚاٌٍجٕخ اٌششػ١خ.

اِبوٓ رمذ ُ٠اٌخذِخ

خطٛاد رمذ ُ٠اٌخذِخ

اٌششوبء ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِخ

 اٌذبفظ االِ( ٓ١اْ ٚجذ).
ِ زؼٙذ االعزشداد (اْ ٚجذ).
 -8ؽٍت رغج ً١اٌظىٛن ٚاػزّبد ٔششح االطذاس.
 -9ا٠خ ِؼٍِٛبد ا ٚث١بٔبد رطٍجٙب اٌ١ٙئخ.
 -13لبئّخ ثأعّبء اٌششوبد ٔٚغجخ اٌٍّى١خ اٌز ٟرّزٍه اٌجٙخ
اٌّظذسح(ِجبشش)/اٌجٙخ اٌشاغجخ ثاطذاس اٌظىٛن (غ١ش ِجبشش)
ِب ٠ض٠ذ ػٍ ِٓ ) %5 ( ٝسأعّبٌٙب.
 -11اٌّظبس٠ف إٌبرجخ ػٓ ئطذاس اٌظىٛن .
 -12رمذِٛ ُ٠جض ػٓ أعّبء ِٚغبّ٘بد ِؼذ ٞإٌششح ( ئْ
ٚجذد ) ف ٟاٌششوخ أ ٚاٌششوبد اٌزبثؼخ ٌٙب عٛاء أوبٔٛا ِذلمٟ
دغبثبد ،أَ ِغزشبس ٓ٠لبٔ ،ٓ١١ٔٛأَ ِذبعجٌ ٓ١ذ ٜاٌششوخ
اٌّظذسح.
 -13طٛسح ِظذلخ ػٓ ِٛافمخ اٌجٙبد اٌشعّ١خ.
 -14اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌغٕ٠ٛخ ِشفمخ ثبإل٠ؼبدبد ٚرمش٠ش ِذلك
اٌذغبثبد .
 -15اٌشأ ٞاٌمبٔ ٟٔٛاٌّزؼٍك ثمبٔ١ٔٛخ اإلطذاس.
 -16اٌشا ٞاٌششػ ٟاٌظبدس ػٓ اٌّغزشبس اٌششػ ٟا ٚاٌٍجٕخ
اٌششػ١خ ثّب ف ٟرٌه اٌشا ٞاٌششػ ٟف ٟاٌؼمٛد اٌّمزشح رٛل١ؼٙب
العزىّبي اطذاس اٌظىٛن.
 -17شٙبدح اٌزٛال١غ.
 -18شٙبدح ِذلك اٌذغبثبد
 -19شٙبدح ِذ٠ش االطذاس
 -23ػمذ رأع١ظ ٚإٌظبَ االعبعٌٍ ٟجٙخ اٌّظذسح ف ٟدبي
وٙٔٛب ششوخ (اطذاس ِجبشش) ٌٍ /جٙخ اٌشاغجخ ثبإلطذاس ف ٟدبي
وٙٔٛب ششوخ(غ١ش ِجبشش) ٚأِ ٞغزٕذاد ٌٙب ػاللخ ثٙزٖ
اٌششوبد.
 -21جّ١غ اٌؼمٛد اٌز ٟرذز ٞٛػٍِ ٝؼٍِٛبد ج٘ٛش٠خ ٚال
٠شزشؽ اإلفظبح ػٓ ِؼّ ْٛأ ٞجضء ِٓ أ ِٓ ٞرٍه اٌؼمٛد ئرا
سأد اٌ١ٙئخ أْ اإلفظبح ػٓ ٘زا اٌجضء لذ ٠إد ٞئٌ ٝئػؼبف
لّ١خ اٌؼمذ ٚأٔٙب غ١ش ػشٚس٠خ ٌذّب٠خ اٌّغزضّش.ٓ٠
 .1رمذ ُ٠اٌطٍت .
 .2دساعخ اٌطٍت ٚرذ ً٠ٛاٌّٛػٛع ٌ١ٙئخ اٌشلبثخ اٌششػ١خ
اٌّشوض٠خ .
 .3اٌذظٛي ػٍ ٝسا١٘ ٞئخ اٌشلبثخ اٌششػ١خ اٌّشوض٠خ.
 .4اٌزٕغ١ت ٌّجٍظ ِفٛػ ٟاٌظىٛن.
 .5طذٚس لشاس ِجٍظ ِفٛػ ٟاٌظىٛن .
ٚ .1صاسح اٌظٕبػخ ٚاٌزجبسح.
١٘ .2ئخ اٌشلبثخ اٌششػ١خ اٌّشوض٠خ
ِ .3شوض ئ٠ذاع االٚساق اٌّبٌ١خ.
 .4ثٛسطخ ػّبْ (ف ٟدبي وبْ اٌظه لبثً ٌٍزذاٚي)

سع َٛاٌذظٛي ػٍ ٝاٌخذِخ

ال ٛ٠جذ.

اٌٛلذ اٌّزٛلغ إلٔجبص اٌخذِخ ػششح أ٠بَ ػًّ ِٓ ربس٠خ اعزىّبي اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ ثّب ف ٟرٌه
سا١٘ ٞئخ اٌشلبثخ اٌششػ١خ اٌّشوض٠خ.

بطاقة الخدمة
اعُ اٌخذِخ

رخف١غ سؤٚط أِٛاي اٌششوبد ٌذِ ٜإعغبد عٛق سأط اٌّبي.

اٌذائشح اٌّمذِخ ٌٍخذِخ

دائشح االطذاس

اٌفئبد اٌّغزٙذفخ ٌٍخذِخ

اٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌؼبِخ
اٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌخبطخ
ِجٕ١٘ ٝئخ االٚساق اٌّبٌ١خ

اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ

ِ.1ذؼش اجزّبع اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد ٞاٌّزؼٍك ثزخف١غ
سأط اٌّبي.
ِٛ.2افمخ ٚص٠ش اٌظٕبػخ ٚاٌزجبسح ػٍ ٝلشاس اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ غ١ش
اٌؼبد ٞاٌّزؼٍك ثزخف١غ سأط اٌّبي.
.3ػمذ اٌزأع١ظ ٚإٌظبَ األعبعِ ٟؼذٌ.ٓ١
.4وزبة ِذلك دغبثبد اٌششوخ ٠ج ٓ١ف ٗ١سأط اٌّبي اٌّذفٛع
ِشفمب ً ثٗ لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌ ٟثؼذ رخف١غ سأط اٌّبي.
ٍِ.5ى١خ أػؼبء ِجٍظ اإلداسح ٚاإلداسح اٌؼٍ١ب ٚوجبس اٌّغبّ٘ٓ١
ثؼذ اٌزخف١غ.

اِبوٓ رمذ ُ٠اٌخذِخ

خطٛاد رمذ ُ٠اٌخذِخ

 .6رمذ ُ٠اٌطٍت .
 .7دساعخ اٌطٍت ٚاٌزبوذ ِٓ اعزىّبي اٌٛصبئك.
ِ .8خبؽجخ ثٛسطخ ػّبْ ِٚشوض ا٠ذاع االٚساق اٌّبٌ١خ.

اٌششوبء ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِخ

سع َٛاٌذظٛي ػٍ ٝاٌخذِخ

.5
.6
.7
.8
ال ٛ٠جذ

ٚصاسح اٌظٕبػخ ٚاٌزجبسح.
ثٛسطخ ػّبْ .
ِشوض ئ٠ذاع االٚساق اٌّبٌ١خ.
اٌجٕه اٌّشوضٌٍ( ٞجٕٛن)

اٌٛلذ اٌّزٛلغ الٔجبص اٌخذِخ  ٓ١ِٛ٠ػًّ ِٓ ربس٠خ اعزىّبي اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ.

بطاقة الخدمة
اعُ اٌخذِخ

رغج ً١ئعٕبد لشع ػٓ ؽش٠ك اٌؼشع غ١ش اٌؼبَ

اٌذائشح اٌّمذِخ ٌٍخذِخ

دائشح االطذاس

اٌفئبد اٌّغزٙذفخ ٌٍخذِخ

 .1اٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌؼبِخ.
 .2اٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌخبطخ .
 .3اٌّإعغبد اٌؼبِخ غ١ش اٌذى١ِٛخ
ِجٕ١٘ ٝئخ االٚساق اٌّبٌ١خ

اِبوٓ رمذ ُ٠اٌخذِخ

اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ

خطٛاد رمذ ُ٠اٌخذِخ
اٌششوبء ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِخ

 .1ؽٍت رغج ً١اعٕبد لشع .
ٔ .2ششح ِؼٍِٛبد رزؼّٓ اٌششٚؽ ٚاالدىبَ اٌخبص ثبالطذاس
ٚلبئّخ ثأعّبء اٌّغزضّش ٓ٠ثٙزا االعٕبد .
ّٛٔ .3رط ؽٍت االوززبة.
 .4وبفخ اٌمشاساد ٚاٌٛصبئك اٌشعّ١خ اٌز ٟرج ٓ١اٌّٛافمخ ػٍٝ
اإلطذاس ثّب ف ٟرٌه لشاس ِجٍظ االداسح.
ِٛ .5افمخ اٌجٕه اٌّشوضٌٍ ٞجٕٛن ف ٟدبي وبٔذ االعٕبد لبثٍخ
ٌٍزذ ً٠ٛالع.ُٙ
 .6الشاس ِٓ ِجٍظ اداسح اٌّظذس (ا٠ ِٓ ٚذً ِذٍٗ ٌٍّإعغبد
اٌؼبِخ غ١ش اٌذى١ِٛخ) ثظذخ ٚدلخ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح فٟ
ٔششح اٌّؼٍِٛبد ِغ اٌزبو١ذ ػٍ ٝػذَ ٚجٛد ا ٞث١بٔبد
ِؼٍٍخ.
 .7اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌغٕ٠ٛخ ٌٍششوخ اٌّظذسح .
 .8اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّشدٍ١خ ٌٍفزشح اٌز ٟرغجك ربس٠خ رمذ ُ٠اٌطٍت.
 .9ئسفبق رمش٠ش ِذلك اٌذغبثبد ٠ج ٓ١ثبْ ئطذاس االعٕبد ٠زفك ِغ
اٌذذ اٌّطٍٛة ٌالعزذأخ ٚأٗ ال ٠ض٠ذ ػٓ ؽبلخ
اٌششوخ/اٌّظذس ٚئِىبٔ١برٙب اٌّبٌ١خ .
 .13أ ٞارفبل١خ أ ٚارفبل١بد رُ ئثشاِٙب ِغ ِذ٠ش اإلطذاساْ ٚجذ.
 .11اٌشأ ٞاٌمبٔ ٟٔٛاٌّزؼٍك ثمبٔ١ٔٛخ اإلطذاس.
 .12ػمذ رأع١ظ اٌّظذس ئرا وبْ ششوخ ِغبّ٘خ ػبِخ أ ٚششوخ
ِغبّ٘خ خبطخ ٔٚغخخ ِٓ ٔظبِٙب األعبعٚ ٟأِ ٞغزٕذاد ٌٙب
ػاللخ ثٙزٖ اٌششوبد ثّب ف ٟرٌه اٌّغزٕذاد اٌز ٟثّٛججٙب رُ
رأع١ظ اٌششوخ اٌّظذسح ئرا وبْ اٌّظذس ششوخ راد
ِغإ١ٌٚخ ِذذٚدح.
 .13االرفبل١بد اٌّؼمٛدح ث ٓ١اٌّظذس ٚٚو ً١اٌذفغ ٚاٌذبفظ األِٓ١
ٌالعٕبد ِذً اٌؼشع.
 .9رمذ ُ٠اٌطٍت .
دساعخ اٌطٍت ٚاٌزٕغ١ت .
.13
طذٚس لشاس اٌّجٍظ .
.11
 .9ثٛسطخ ػّبْ .
ِشوض ئ٠ذاع االٚساق اٌّبٌ١خ.
.13
اٌجٕه اٌّشوض.ٞ
.11

ال ٠زشرت ػٍ ٝاالٚساق اٌّبٌ١خ اٌذى١ِٛخ ا ٚاٌّإعغبد
سع َٛاٌذظٛي ػٍ ٝاٌخذِخ -1
اٌؼبِخ ا ٚاٌشعّ١خ اٌؼبَ سع َٛػٍ ٝرمذ ُ٠اٌخذِخ.
اٌششوبد اٌٍّّٛوخ ِٓ اٌذىِٛخ ( 3.332اصٕبْ ثبٌؼششح
-2
االف ثذذ الظ ٝصالصخ االف دٕ٠بس.
اٌٛلذ اٌّزٛلغ إلٔجبص اٌخذِخ عجغ أ٠بَ ػًّ ِٓ ربس٠خ اعزىّبي اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ

بطاقة الخدمة
اعُ اٌخذِخ

رغج ً١ئعٕبد لشع ػٓ ؽش٠ك اٌؼشع اٌؼبَ

اٌذائشح اٌّمذِخ ٌٍخذِخ

دائشح االطذاس

اٌفئبد اٌّغزٙذفخ ٌٍخذِخ

اٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌؼبِخ
اٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌخبطخ

اِبوٓ رمذ ُ٠اٌخذِخ

ِجٕ١٘ ٝئخ االٚساق اٌّبٌ١خ

اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ
ٔ .1ششح اطذاس.
 .2ط١غخ اإلػالْ اٌّزؼٍمخ ثبٌؼشع ٚاٌّؼذ دغت اٌزؼٍّ١بد
اٌّشبس ئٌٙ١ب أػالٖ.
ّٛٔ -3رط ؽٍت االوززبة.
 -4وبفخ اٌمشاساد ٚاٌٛصبئك اٌشعّ١خ اٌز ٟرج ٓ١اٌّٛافمخ ػٍٝ
اإلطذاساد اٌّزؼٍمخ ثبإلعٕبد.
 -5لبئّــخ ثأعّبء اٌششوبد اٌز ٟرّزٍه فٙ١ب اٌششوخ اٌّظذسح ِب
٠ض٠ذ ػٍـ ِٓ )%5( ٝسأعّبٌٙبٚ ،ث١بْ إٌغجخ اٌٍّّٛوخ ٌٍششوخ
اٌّظذسح.
 -6اٌّظبس٠ف إٌبرجخ ػٓ ئطذاس األٚساق اٌّبٌ١خ .
 -7رمذِٛ ُ٠جض ػٓ أعّبء ِٚغبّ٘بد ِؼذ ٞإٌششح (ئْ ٚجذد)
ف ٟاٌششوخ أ ٚاٌششوبد اٌزبثؼخ ٌٙب عٛاء أوبٔٛا ِذلم ٟدغبثبد ،
أَ ِغزشبس ٓ٠لبٔ ، ٓ١١ٔٛأَ ِذبعجٌ ٓ١ذ ٜاٌششوخ اٌّظذسح.
 -8طٛسح ِظذلخ ػٓ ٔغخ االِز١بصاد ٚاٌزشاخ١ض إٌّّٛدخ
ٌٍششوخ ٚث١بْ اٌزؼذ٠الد اٌز ٟأجش٠ذ ػٍٙ١ب .
 -9ششح وبًِ ٚث١بْ اإلجشاءاد ٚاٌخطٛاد اٌز ٟرُ ارخبر٘ب ِٓ
لجً اٌششوخ ثشأْ فذض ٚرم ُ١١اٌششوخ ِٓ اجً رٛف١ش وبفخ
اإل٠ؼبدبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ فٔ ٟششح اإلطذاس.
 -13ئسفبق رمش٠ش ِذلم ٟاٌذغبثبد اٌمبٔ ٓ١١ٔٛثذ١ش ٠ج ٓ١ثبْ
ئطذاس االعٕبد ٠زفك ِغ اٌذذ اٌّطٍٛة ٌالعزذأخ ٚأٗ ال ٠ض٠ذ ػٓ
ؽبلخ اٌششوخ ٚئِىبٔ١برٙب اٌّبٌ١خ .
 -11أ ٞارفبل١خ أ ٚارفبل١بد رُ ئثشاِٙب ِغ ِذ٠ش اإلطذاس.
 -12اٌشأ ٞاٌمبٔ ٟٔٛاٌّزؼٍك ثمبٔ١ٔٛخ اإلطذاس.
 -13ػمذ اٌزأع١ظ ٚإٌظبَ االعبعٟ
 -14اٌّغزٕذاد اٌز ٟثّٛججٙب رُ رأع١ظ اٌششوخ اٌّظذسح أٚ
اإلػالْ ػٕٙب ئرا وبْ اٌّظذس ششوخ راد ِغإ١ٌٚخ ِذذٚدح.
 -15ػمذ اٌششاوخ أ ٚػمذ اٌزأع١ظ ٚأٚ ٞص١مخ أخش ٜرزؼٍك
ثزٕظّٙ١ب ئرا وبْ اٌّظذس ششوخ أ ٚشىال آخش ٔٚغخخ ِٓ
االرفبل١بد األعبع١خ اٌشعّ١خ اٌز ٟرإصش ف ٟأعؼبس األع ُٙأٚ
اإلعٕبد أ ٚأدٚاد اٌذ ٓ٠اٌز ٟػشػذ أ ٚاٌز ٟع١زُ ػشػٙب.
 -16جّ١غ اٌؼمٛد اٌز ٟرذز ٞٛػٍِ ٝؼٍِٛبد ج٘ٛش٠خ ٚال
٠شزشؽ اإلفظبح ػٓ ِؼّ ْٛأ ٞجضء ِٓ أ ِٓ ٞرٍه اٌؼمٛد ئرا
سأد اٌ١ٙئخ أْ اإلفظبح ػٓ ٘زا اٌجضء لذ ٠إد ٞئٌ ٝئػؼبف
لّ١خ اٌؼمذ ٚأٔٙب غ١ش ػشٚس٠خ ٌذّب٠خ اٌّغزضّش.ٓ٠
 -17االرفبل١بد اٌّؼمٛدح ث ٓ١اٌّظذس ٚٚو ً١اٌذفغ ٚاٌذبفظ
األٌِ ٓ١ألٚساق اٌّبٌ١خ ِذً اٌؼشع.
 18اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌغٕ٠ٛخ  ٚاٌّشدٍ١خ (اْ ٚجذد).

خطٛاد رمذ ُ٠اٌخذِخ
اٌششوبء ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِخ

سع َٛاٌذظٛي ػٍ ٝاٌخذِخ

رمذ ُ٠اٌطٍت .
.12
دساعخ اٌطٍت ٚاٌزٕغ١ت .
.13
طذٚس لشاس اٌّجٍظ .
.14
ٚصاسح اٌظٕبػخ ٚاٌزجبسح.
.12
اٌجٕه اٌّشوضٌٍ( ٞجٕٛن فمؾ ٚف ٟدبٌخ االعٕبد
.13
اٌمبثٍخ ٌٍزذ ً٠ٛالع.)ُٙ
ثٛسطخ ػّبْ .
.14
ِشوض ئ٠ذاع االٚساق اٌّبٌ١خ.
.15
اصٕبْ ثبٌؼششح أالف ِٓ اٌمّ١خ االعّ١خ العٕبد اٌمشع ػٍ ٝأْ ال
رض٠ذ ػٍ ٝصالصخ أالف دٕ٠بس.

اٌٛلذ اٌّزٛلغ إلٔجبص اٌخذِخ عجغ أ٠بَ ػًّ ِٓ ربس٠خ اعزىّبي اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ.

بطاقت الخذمت
اعُ اٌخذِخ

رغج ً١أع ُٙسأط اٌّبي -اٌض٠بدح ف ٟسأط اٌّبيٌٍ ،ششوبد اٌّظذسح
ػٓ ؽش٠ك اٌؼشع اٌؼبَ ٠ٚشًّ اٌششوبد اٌمبئّخ ٚاٌششوبد دذ٠ضخ
اٌزأع١ظ.

اٌذائشح اٌّمذِخ ٌٍخذِخ

دائشح االطذاس

اٌفئبد اٌّغزٙذفخ ٌٍخذِخ

اٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌؼبِخ
اٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌخبطخ
ِجٕ١٘ ٝئخ االٚساق اٌّبٌ١خ

اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ

ٔ -1ششح اطذاس.
 -2ط١غخ اإلػالْ اٌّمزشح ٚاٌّزؼٍك ثبٌؼشع ٚاٌّؼذ دغت
اٌزؼٍّ١بد اٌّشبس ئٌ ٗ١أػالٖ.
ّٛٔ -3رط ؽٍت االوززبة.
 -4وبفخ اٌمشاساد ٚاٌٛصبئك اٌشعّ١خ اٌز ٟرج ٓ١اٌّٛافمخ ػٍٝ
اإلطذاساد اٌّزؼٍمخ ثبألع. ُٙ
 -5لبئّخ ثأعّبء اٌششوبد اٌز ٟرّزٍه اٌششوخ اٌّظذسح ِب ٠ض٠ذ
ػٍ ِٓ ) %5 ( ٝسأعّبٌٙبٚ ،ث١بْ إٌغجخ اٌٍّّٛوخ ٌٍششوخ
اٌّظذسح.
 -6شٙبدح ثبٌّظبس٠ف إٌبرجخ ػٓ ئطذاس األٚساق اٌّبٌ١خ .
 -7رمذِٛ ُ٠جض ػٓ أعّبء ِٚغبّ٘بد ِؼذ ٞإٌششح ( ئْ ٚجذد
) ف ٟاٌششوخ أ ٚاٌششوبد اٌزبثؼخ ٌٙب عٛاء أوبٔٛا ِذلمٟ
دغبثبد ،أَ ِغزشبس ٓ٠لبٔ ،ٓ١١ٔٛأَ ِذبعجٌ ٓ١ذ ٜاٌششوخ
اٌّظذسح.
 -8روش اعُ /أعّبء أ ٞشخض /أشخبص لبِذ اٌششوخ ثاطذاس
أعٌ ُٙظبٌذٌٗ /ظبٌذ ُٙأ ٚرٕ ٞٛرٌه ثغؼش ِخزٍف ػٓ اٌغؼش
اٌّزٛلغ فٔ ٟششح اإلطذاس خالي آخش عٕخ ِغ ث١بْ عجت رٌه.
 -9طٛسح ِظذلخ ػٓ ِٛافمخ اٌجٙبد اٌشعّ١خ.
 -13اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌغٕ٠ٛخ ِشفمخ ثبإل٠ؼبدبد ٚرمش٠ش ِذلك
اٌذغبثبد .
اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّشدٍ١خ
 -11أ ٞارفبل١خ أ ٚارفبل١بد رُ ئثشاِٙب ِغ ِذ٠ش اإلطذاس.
 -12اٌشأ ٞاٌمبٔ ٟٔٛاٌّزؼٍك ثمبٔ١ٔٛخ اإلطذاس.
 -13ػمذ اٌزبع١ظ ٚإٌظبَ االعبعٟ
 -14جّ١غ اٌؼمٛد اٌز ٟرذز ٞٛػٍِ ٝؼٍِٛبد ج٘ٛش٠خ ٚال
٠شزشؽ اإلفظبح ػٓ ِؼّ ْٛأ ٞجضء ِٓ أ ِٓ ٞرٍه اٌؼمٛد ئرا
سأد اٌ١ٙئخ أْ اإلفظبح ػٓ ٘زا اٌجضء لذ ٠إد ٞئٌ ٝئػؼبف
لّ١خ اٌؼمذ ٚأٔٙب غ١ش ػشٚس٠خ ٌذّب٠خ اٌّغزضّش.ٓ٠
 -15االرفبل١بد اٌّؼمٛدح ث ٓ١اٌّظذس ٚٚو ً١اٌذفغ ٚاٌذبفظ
األٌِ ٓ١ألٚساق اٌّبٌ١خ ِذً اٌؼشع.
رمذ ُ٠اٌطٍت .
.15
دساعخ اٌطٍت ٚاٌزٕغ١ت .
.16
طذٚس لشاس اٌّجٍظ .
.17

اِبوٓ رمذ ُ٠اٌخذِخ

خطٛاد رمذ ُ٠اٌخذِخ

اٌششوبء ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِخ

سع َٛاٌذظٛي ػٍ ٝاٌخذِخ

ٚصاسح اٌظٕبػخ ٚاٌزجبسح.
.16
اٌجٕه اٌّشوض ٞاالسدٌٍٔ ( ٟجٕٛن فمؾ).
.17
ثٛسطخ ػّبْ .
.18
ِشوض ئ٠ذاع االٚساق اٌّبٌ١خ.
.19
 3ثبألٌف ِٓ لّ١خ االع ُٙاٌّطٍٛة رغجٍٙ١ب ٚثذذ ألظٝ
خّغ ْٛأٌف دٕ٠بس أسدٔ.ٟ

اٌٛلذ اٌّزٛلغ الٔجبص اٌخذِخ عجغ أ٠بَ ػًّ ِٓ ربس٠خ اعزىّبي اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ

بطاقة الخدمة
اعُ اٌخذِخ

رغج ً١أع ُٙسأط ِبي اٌششوبد اٌذاِجخ /إٌبرجخ ػٓ االٔذِبط

اٌذائشح اٌّمذِخ ٌٍخذِخ

دائشح االطذاس

اٌفئبد اٌّغزٙذفخ ٌٍخذِخ

اٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌؼبِخ ا ٚاٌخبطخ

اِبوٓ رمذ ُ٠اٌخذِخ

ِجٕ١٘ ٝئخ االٚساق اٌّبٌ١خ

اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ

خطٛاد رمذ ُ٠اٌخذِخ
اٌششوبء ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِخ

سع َٛاٌذظٛي ػٍ ٝاٌخذِخ

 -1لشاس ٘١ئخ اٌّذ٠ش ٓ٠ثبٌّٛافمخ ػٍ ٝاالٔذِبط (ئرا وبٔذ اٌششوخ
راد ِغإ١ٌٚخ ِذذٚدح).
 -2لشاس اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ ٌٍششوز ٓ١إٌّذِجز ٓ١ثبٌّٛافمخ
اٌّجذئ١خ ػٍ ٝاالٔذِبط.
 -3لشاس اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ إٌٙبئٌٍ ٟششوبد اٌشاغجخ ف ٟاالٔذِبط
ثبٌّٛافمخ ػٍِ ٝب :ٍٟ٠
أ-اػزّبد رمذ٠ش ِٛجٛداد ِٚطٍٛثبد اٌششوبد ٚطبف ٟدمٛق
اٌّغبٌٍّ٘ ٓ١ششوبد اٌذاِجخ ٚإٌبرجخ ػٓ االٔذِبط.
ة -ػمذ اٌزأع١ظ ٚإٌظبَ االعبعٌٍ ٟششوخ اٌذاِجخ أ ٚإٌبرجخ
ػٓ االٔذِبط.
ط -اٌّٛافمخ إٌٙبئ١خ ػٍ ٝاالٔذِبط.
ِٛ -4افمخ ِؼبٌٚ ٟص٠ش اٌظٕبػخ ٚاٌزجبسح ػٍ ٝاالٔذِبط.
 -5ػمذ اٌزأع١ظ ٌٍششوخ اٌذاِجخ أ ٚإٌبرجخ ػٓ االٔذِبط.
 -6ف ٟدبي ٌُ ٠زؼّٓ ػمذ اٌزأع١ظ أعّبء ِبٌى ٟاألع٠ ُٙزُ
ئسفبق ث١بْ ثأعّبء ِبٌى ٟاألعٚ ُٙدظخ وً ِٕ ُٙوً دغت
ِغبّ٘زٗ ف ٟسأط اٌّبي.
 -7إٌظبَ األعبعٌٍ ٟششوخ اٌذاِجخ أ ٚإٌبرجخ ػٓ االٔذِبط.
 -8شٙبدح رغج ً١اٌششوخ اٌذاِجخ ا ٚإٌبرجخ ػٓ االٔذِبط
 -9طٛسح ػٓ ئػالْ االٔذِبط.
 -13شٙبدح ِشالت اٌششوبد ثأعّبء أػؼبء ِجٍظ اإلداسح
ٚاٌّفٛػ ٓ١ثبٌزٛل١غ ػٓ اٌششوخ ّٔٚبرط رٛل١ؼ.ُٙ
 -11شٙبدح ِشالت اٌششوبد ثبػزّبد األسطذح االفززبد١خ ٌذمٛق
اٌّغبٌٍّ٘ ٓ١ششوخ اٌذاِجخ أ ٚإٌبرجخ ػٓ االٔذِبط.
 -12اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌغٕ٠ٛخ ٚإٌظف عٕ٠ٛخ ٢خش عٕز. ٓ١
 -13رمش٠ش ٌجٕخ ئػبدح اٌزمٌٍّٛ ُ١١جٛداد ٚاٌّطٍٛثبد.
 -14اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ لجً اٌزمٚ ُ١١اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ االفززبد١خ ثؼذ
اٌزم.ُ١١
 -15اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّشدٍ١خ (اٌج١بٔبد اٌز ٟرغط ٟاٌفزشح ِٓ
ٔٙب٠خ اٌغٕخ اٌّبٌ١خ ٚدزٙٔ ٝب٠خ اٌشثغ األخ١ش اٌز٠ ٞغجك ربس٠خ
ؽٍت اٌزغج)ً١
رمذ ُ٠اٌطٍت.
.18
دساعخ اٌطٍت ٚاٌزٕغ١ت .
.19
طذٚس لشاس اٌّجٍظ .
.23
ٚصاسح اٌظٕبػخ ٚاٌزجبسح.
.23
ثٛسطخ ػّبْ .
.21
ِشوض ئ٠ذاع االٚساق اٌّبٌ١خ.
.22
اٌجٕه اٌّشوض( ٞف ٟدبٌخ اٌجٕٛن)
.23
 3ثبألٌف ِٓ اٌمّ١خ االعّ١خ ٌالع ُٙاٌّغجٍخ ٚثذذ ألظٝ
خّغ ْٛأٌف دٕ٠بس أسدٔ.ٟ

اٌٛلذ اٌّزٛلغ ال ٔجبص
اٌخذِخ

عجغ أ٠بَ ػًّ ِٓ ربس٠خ اعزىّبي اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ

بطاقت الخذمت
اعُ اٌخذِخ

رغج ً١أع ُٙسأط ِبي اٌششوبد اٌّزذٌٛخ ئٌِ ٝغبّ٘خ ػبِخ اٚ
ِغبّ٘خ خبطخ

اٌذائشح اٌّمذِخ ٌٍخذِخ

دائشح االطذاس

اٌفئبد اٌّغزٙذفخ ٌٍخذِخ

اٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌؼبِخ إٌبرجخ ػٓ رذٛي اٌظفخ اٌمبٔ١ٔٛخ ِٓ
راد ِغإ١ٌٚخ ِذذٚدح اِ ٚغبّ٘خ خبطخ.

اٌششوبد ِغبّ٘خ خبطخ إٌبرجخ ػٓ رذٛي اٌظفخ اٌمبٔ١ٔٛخ ِٓ
راد ِغإ١ٌٚخ ِذذٚدح.
ِجٕ١٘ ٝئخ االٚساق اٌّبٌ١خ

اِبوٓ رمذ ُ٠اٌخذِخ

ٔ -1ششح ئطذاس .
ِ-2ذؼش اجزّبع ٘١ئخ اٌّذ٠ش ٓ٠اٌّزؼّٓ اٌّٛافمخ ػٍ ٝرذً٠ٛ
طفخ اٌششوخ اٌمبٔ١ٔٛخ.
ِٛ -3افمخ ٚص٠ش اٌظٕبػخ ٚاٌزجبسح.
 -4ئلشاس ِٓ اٌششوخ ثؼذَ ٚجٛد أ ٞاػزشاػبد ػٍ ٝرذٛي
طفخ اٌششوخ.
ً
 -5ػمذ اٌزأع١ظ (ِزؼّٕب أعّبء اٌّغبّ٘.)ٓ١
 -6إٌظبَ األعبع.ٟ
 -7شٙبدح رغج ً١اٌششوخ.
 -8طٛسح ػٓ ئػالٔبد رذ ً٠ٛطفخ اٌششوخ.
 -9رمش٠ش رمِٛ ُ١١جٛداد ِٚطٍٛثبد اٌششوخ اٌظبدس ػٓ ٌجٕخ
رمذ٠ش اٌّٛجٛداد.
 .13اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ لجً اٌزذٛي.
رمذ ُ٠اٌطٍت .
.21
دساعخ اٌطٍت ٚاٌزٕغ١ت .
.22
طذٚس لشاس اٌّجٍظ .
.23
ٚصاسح اٌظٕبػخ ٚاٌزجبسح.
.24
ثٛسطخ ػّبْ .
.25
ِشوض ئ٠ذاع االٚساق اٌّبٌ١خ.
.26

اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ

خطٛاد رمذ ُ٠اٌخذِخ
اٌششوبء ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِخ

سع َٛاٌذظٛي ػٍ ٝاٌخذِخ

 3ثبألٌف ِٓ لّ١خ االٚساق اٌّبٌ١خ اٌّطٍٛة رغجٍٙ١ب ٚثذذ
ألظ ٝخّغ ْٛأٌف دٕ٠بس أسدٟٔ

اٌٛلذ اٌّزٛلغ الٔجبص اٌخذِخ عجغ أ٠بَ ػًّ ِٓ ربس٠خ اعزىّبي اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ

بطاقت الخذمت
اعُ اٌخذِخ
اٌذائشح اٌّمذِخ ٌٍخذِخ

رغج ً١أع ُٙسأط ِبي اٌششوبد اٌّزذٌٛخ ئٌِ ٝغبّ٘خ ػبِخ
دائشح االطذاس

اٌفئبد اٌّغزٙذفخ ٌٍخذِخ

اٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌؼبِخ إٌبرجخ ػٓ رذٛي اٌظفخ اٌمبٔ١ٔٛخ ِٓ
راد ِغإ١ٌٚخ ِذذٚدح اِ ٚغبّ٘خ خبطخ.
ِجٕ١٘ ٝئخ االٚساق اٌّبٌ١خ

اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ

ٔ -1ششح ئطذاس .
ِ-2ذؼش اجزّبع ٘١ئخ اٌّذ٠ش ٓ٠اٌّزؼّٓ اٌّٛافمخ ػٍ ٝرذً٠ٛ
طفخ اٌششوخ اٌمبٔ١ٔٛخ.
ِٛ -3افمخ ٚص٠ش اٌظٕبػخ ٚاٌزجبسح.
 -4ئلشاس ِٓ اٌششوخ ثؼذَ ٚجٛد أ ٞاػزشاػبد ػٍ ٝرذٛي
طفخ اٌششوخ.
ً
 -5ػمذ اٌزأع١ظ (ِزؼّٕب أعّبء اٌّغبّ٘.)ٓ١
 -6إٌظبَ األعبع.ٟ
 -7شٙبدح رغج ً١اٌششوخ.
 -8طٛسح ػٓ ئػالٔبد رذ ً٠ٛطفخ اٌششوخ.
 -9رمش٠ش رمِٛ ُ١١جٛداد ِٚطٍٛثبد اٌششوخ اٌظبدس ػٓ ٌجٕخ
رمذ٠ش اٌّٛجٛداد.
 .13اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ لجً اٌزذٛي.
رمذ ُ٠اٌطٍت .
.24
دساعخ اٌطٍت ٚاٌزٕغ١ت .
.25
طذٚس لشاس اٌّجٍظ .
.26
ٚصاسح اٌظٕبػخ ٚاٌزجبسح.
.27
ثٛسطخ ػّبْ .
.28
ِشوض ئ٠ذاع االٚساق اٌّبٌ١خ.
.29

اِبوٓ رمذ ُ٠اٌخذِخ

خطٛاد رمذ ُ٠اٌخذِخ
اٌششوبء ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِخ

سع َٛاٌذظٛي ػٍ ٝاٌخذِخ

 3ثبألٌف ِٓ لّ١خ االٚساق اٌّبٌ١خ اٌّطٍٛة رغجٍٙ١ب ٚثذذ
ألظ ٝخّغ ْٛأٌف دٕ٠بس أسدٟٔ

اٌٛلذ اٌّزٛلغ الٔجبص اٌخذِخ عجغ أ٠بَ ِٓ ربس٠خ اعزىّبي اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ

بطاقت الخذمت

تسجيل زيادة راس مال عن طريق رسممة االرباح واالحتياطيات

اسم الخدمة

االختيارية وعالوة االصدار.
دائرة االصدار

الدائرة المقدمة لمخدمة
الفئات المستهدفة لمخدمة
اماكن تقديم الخدمة

الشركات المساهمة العامة.

الشركات المساهمة الخاصة

مبنى هيئة االوراق المالية
.11

قرار الهيئة العامة.

.12

موافقة البنك المركزي "لمبنوك فقط".

.11

الوثائق المطموبة

.13

موافقة وزارة الصناعة والتجارة /دائرة مراقبة الشركات.
بيانات مالية سنوية مدققة

 .1تقديم الطمب.

 .2دراسة الطمب والتنسيب.

خطوات تقديم الخدمة

 .3صدور قرار المجمس.

 .6وزارة الصناعة والتجارة.
الشركاء في تقديم الخدمة

 .7البنك المركزي االردني (لمبنوك فقط)
 .8بورصة عمان.

 .9مركز ايداع االوراق المالية.
رسوم الحصول عمى الخدمة
الوقت المتوقع النجاز
الخدمة

 3بااللف من قيمة الرسممة وبحد اقصى خمسون الف دينار

اردني

سبع ايام عمل من تاريخ استكمال الوثائق المطموبه

بطاقت الخذمت
اعُ اٌخذِخ

رغج ً١أع ُٙص٠بدح سأط ِبي اٌششوبد اٌّظذسح ػٓ ؽش٠ك سعٍّخ

اٌذْٛ٠
اٌذائشح اٌّمذِخ ٌٍخذِخ

دائشح االطذاس

اٌفئبد اٌّغزٙذفخ ٌٍخذِخ

اٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌؼبِخ ا ٚاٌخبطخ

اِبوٓ رمذ ُ٠اٌخذِخ

ِجٕ١٘ ٝئخ االٚساق اٌّبٌ١خ

اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ

ِ -1ذؼش اجزّبع اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ ٌٍششوخ ٚاٌز ٞرُ
ف ٗ١ئلشاس ٘زٖ اٌض٠بدح.
ِٛ -2افمخ ِؼبٌٚ ٟص٠ش اٌظٕبػخ ٚاٌزجبسح ػٍ ٝلشاس ص٠بدح سأط
اٌّبي.
 -3رمش٠ش ٠زؼّٓ رفبط ً١اٌذ ْٛ٠إٌّ ٞٛسعٍّزٙب ٚآٌ١خ رمّٙ١١ب
ٚو١ف١خ ٔشٛء ٘زٖ اٌذٚ ْٛ٠أ٠خ ِؼٍِٛبد أخش ٜرطٍجٙب اٌ١ٙئخ
ٚػٍ ٝأْ ٠زُ رٛل١غ ٘زا اٌزمش٠ش ِٓ لجً سئ١ظ ٚغبٌج١خ أػؼبء
ِجٍظ اإلداسح ِٚذلك اٌذغبثبد.

خطٛاد رمذ ُ٠اٌخذِخ
اٌششوبء ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِخ

سع َٛاٌذظٛي ػٍ ٝاٌخذِخ

.27
.28
.29
.33
.31
.32

رمذ ُ٠اٌطٍت .
دساعخ اٌطٍت ٚاٌزٕغ١ت .
طذٚس لشاس اٌّجٍظ .
ٚصاسح اٌظٕبػخ ٚاٌزجبسح.
ثٛسطخ ػّبْ .
ِشوض ئ٠ذاع االٚساق اٌّبٌ١خ.

 3ثبألٌف ِٓ اٌمّ١خ االعّ١خ ٌالع ُٙاٌض٠بدح ٚثذذ ألظ ٝخّغْٛ
أٌف دٕ٠بس أسدٔ.ٟ

اٌٛلذ اٌّزٛلغ الٔجبص اٌخذِخ عجغ أ٠بَ ِٓ ربس٠خ اعزىّبي اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ

بطاقة الخدمة
اعُ اٌخذِخ

رغج ً١األٚساق اٌّبٌ١خ اٌذى١ِٛخ ا ٚاٌّىفٌٛخ ِٕٙب ػٓ ؽش٠ك
االطذاس غ١ش اٌؼبَ

اٌذائشح اٌّمذِخ ٌٍخذِخ

دائشح االطذاس

اٌفئبد اٌّغزٙذفخ ٌٍخذِخ

 -1دىِٛخ اٌٍّّىخ األسدٔ١خ اٌٙبشّ١خ
 -2اٌششوبد اٌذى١ِٛخ
 -3اٌّإعغبد اٌشعّ١خ اٌؼبِخ ٚاٌّإعغبد اٌؼبِخ.
ِجٕ١٘ ٝئخ االٚساق اٌّبٌ١خ

اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ

 .14ؽٍت رغج ً١األٚساق اٌّبٌ١خ اٌذى١ِٛخ ا ٚاٌّىفٌٛخ ِٕٙب .
 .15ششٚؽ االطذاس.

اِبوٓ رمذ ُ٠اٌخذِخ

خطٛاد رمذ ُ٠اٌخذِخ
اٌششوبء ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِخ

.33
.31
.32
.33
.34
.35

رمذ ُ٠اٌطٍت .
دساعخ اٌطٍت ٚاٌزٕغ١ت.
طذٚس لشاس اٌّجٍظ .
ثٛسطخ ػّبْ .
ِشوض ئ٠ذاع االٚساق اٌّبٌ١خ.
اٌجٕه اٌّشوض.ٞ

 -1ال ٠زشرت ػٍ ٝاالٚساق اٌّبٌ١خ اٌذى١ِٛخ ا ٚاٌّإعغبد
سع َٛاٌذظٛي ػٍ ٝاٌخذِخ
اٌؼبِخ ا ٚاٌشعّ١خ اٌؼبَ سع َٛػٍ ٝرمذ ُ٠اٌخذِخ.
 -2اٌششوبد اٌٍّّٛوخ ِٓ اٌذىِٛخ ( 3.332اصٕبْ ثبٌؼششح
االف ثذذ الظ ٝصالصخ االف دٕ٠بس.
اٌٛلذ اٌّزٛلغ إلٔجبص اٌخذِخ عجؼخ ا٠بَ ػًّ ِٓ ربس٠خ اعزىّبي اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ .

بطاقة الخدمة

اسم الخذمت

شراء الشركت المساهمت العامت لالسهم الصادرة عنها
" أسهم الخزينت"

اٌزؼٍّ١بد إٌّظّخ ٌٍخذِخ

رؼٍّ١بد ششاء اٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌؼبِخ ٌالع ُٙاٌظبدسح ػٕٙب
ٌغٕخ ( " )2314أع ُٙاٌخضٕ٠خ " .
دائشح االطذاس

اٌفئبد اٌّغزٙذفخ ٌٍخذِخ

اٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌؼبِخ

اِبوٓ رمذ ُ٠اٌخذِخ

ِجٕ١٘ ٝئخ االٚساق اٌّبٌ١خ

اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ

 -1ؽٍت ِٛافمخ ٚفمب ً ٌٍّٕٛرط اٌّؼذ ثبٌزؼٍّ١بد ِشفمب ً ثٗ ِب -: ٍٟ٠
 لشاس اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ اٌّزؼّٓ اٌّٛافمخ ػٍٝ
ششاء ٚث١غ أع ُٙاٌخضٕ٠خ .
ِٛ افمخ اٌجٙبد اٌشعّ١خ اٌز ٟرخؼغ اٌششوخ ٌشلبثزٙب .
 اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌغٕ٠ٛخ اٌّذلمخ .
 اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّشدٍ١خ ٌٍشثغ االخ١ش اٌز٠ ٞغجك ربس٠خ
رمذ ُ٠اٌطٍت .
 ط١غخ االػالْ اٌّمزشح.

اٌذائشح اٌّمذِخ ٌٍخذِخ

خطٛاد رمذ ُ٠اٌخذِخ
اٌششوبء ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِخ

سع َٛاٌذظٛي ػٍ ٝاٌخذِخ

.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
الٛ٠جذ

رمذ ُ٠اٌطٍت .
دساعخ اٌطٍت ٚاٌزٕغ١ت .
طذٚس لشاس اٌّجٍظ .
ٚصاسح اٌظٕبػخ ٚاٌزجبسح
ثٛسطخ ػّبْ .
ِشوض ئ٠ذاع االٚساق اٌّبٌ١خ.
اٌجٕه اٌّشوض ٞاالسدٌٍٔ( ٟجٕٛن فمؾ)

اٌٛلذ اٌّزٛلغ إلٔجبص اٌخذِخ عجؼخ أ٠بَ ػًّ ِٓ ربس٠خ اعزىّبي اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ

بطاقت الخذمت

اعُ اٌخذِخ

ؽٍت أشبء اٌششوخ راد اٌغشع اٌخبص ِٓ لجً اٌجٙخ اٌشاغجخ
ثبطذاس طىٛن اٌزّ ً٠ٛاالعالِٟ

اٌذائشح اٌّمذِخ ٌٍخذِخ

دائشح االطذاس

اٌفئبد اٌّغزٙذفخ ٌٍخذِخ

اٌجٙبد اٌز ٟعّخ ٌٙب لبٔ ْٛطىٛن اٌزّ ً٠ٛاالعالِ ٟثاطذاس
اٌظىٛن ثّٛجت ادىبَ اٌّبدح ( ِٓ )11لبٔ ْٛطىٛن اٌزًّ٠ٛ
االعالِ ٟسلُ (ٌ )33غٕخ 2312
ِجٕ١٘ ٝئخ االٚساق اٌّبٌ١خ

اِبوٓ رمذ ُ٠اٌخذِخ
اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ

أ .في حال كانج الجهت الراغبت بإصذار الصكىك شركت:
 .1ػمذ رأع١غٙب ٔٚظبِٙب االعبع.ٟ
 .2وشف ثأعّبء أػؼبء ِجٍظ ئداسرٙب ا١٘ ٚئخ ِذ٠شٙ٠ب دغت
ٚالغ اٌذبي ٍِٚى١بر ِٓ ُٙاالع ُٙأ ٚاٌذظض.
 .3اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ ٢خش صالس عٕٛاد أ ِٓ ٚربس٠خ رأع١غٙب
أّٙ٠ب ألً ٚاٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّشدٍ١خ اٌز ٟرغجك ربس٠خ رمذُ٠
اٌطٍت.
 4.لشاس ِجٍظ اداسرٙب ثاطذاس طىٛن اٌزّ ً٠ٛاالعالِ.ٟ
ٔ .5ششح ِؼٍِٛبد ػٓ اٌظىٛن إٌّ ٞٛاطذاس٘بٚ ،فك إٌّٛرط
اٌز ٞرذذدٖ ٘١ئخ االٚساق اٌّبٌ١خ.
 .6ػمذ اٌزأع١ظ ٚإٌظبَ األعبع ٟاٌّمزشح ٌٍششوخ.
ب .في حال كانج الجهت الراغبت بإصذار الصكىك من غير
الشركاث:
ٔ .1ششح ِؼٍِٛبد ػٓ اٌظىٛن إٌّ ٞٛاطذاس٘بٚ ،فك إٌّٛرط
اٌّخظض ٌزٌه.
 .2ػمذ اٌزأع١ظ ٚإٌظبَ االعبع ٟاٌّمزشح ٌٍششوخ راد اٌغشع
اٌخبص.
ج .أيت بياناث أو وثائق يحذدها المجلس.
خطٛاد رمذ ُ٠اٌخذِخ
اٌششوبء ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِخ

سع َٛاٌذظٛي ػٍ ٝاٌخذِخ

.36
.37
.38
.43
.41
.42

رمذ ُ٠اٌطٍت .
دساعخ اٌطٍت ٚاٌزٕغ١ت .
طذٚس لشاس ِجٍظ ِفٛػ ٟاٌظىٛن .
ٚصاسح اٌظٕبػخ ٚاٌزجبسح.
٘١ئخ اٌشلبثخ اٌششػ١خ اٌّشوض٠خ
ِشوض ئ٠ذاع االٚساق اٌّبٌ١خ.

رُ اػفبئٙب ِٓ جّ١غ اٌشع َٛثّب فٙ١ب سع َٛرغج ً١اٌششوبد
ٚرشخ١ظٙب ثّٛجت ادىبَ اٌّبدح (/23أ) ِٓ لبٔ ْٛاٌظىٛن.

اٌٛلذ اٌّزٛلغ الٔجبص اٌخذِخ ػشش ا٠بَ ػًّ ِٓ ربس٠خ اعزىّبي اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ

بطاقة الخدمة

اسم الخدمة

الدائرة المقدمة للخدمة
الفئات المستهدفة للخدمة
اماكن تقديم الخدمة
خطوات تقديم الخدمة
الشركاء في تقديم الخدمة

قيد ومتابعة مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
دائرة االفصاح
الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة
الموقع اإللكتروني للهيئة
االطالع على الموقع اإللكتروني للهيئة

جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين
دائرة مراقبة الشركات

رسوم الحصول على الخدمة

ال توجد رسوم

بطاقة الخدمة

اسم الخدمة

قيد ومتابعة مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
دائرة االفصاح
الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة

الدائرة المقدمة للخدمة
الفئات المستهدفة
للخدمة
الموقع اإللكتروني للهيئة
اماكن تقديم الخدمة
االطالع على الموقع اإللكتروني للهيئة
خطوات تقديم الخدمة
الشركاء في تقديم
جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين
الخدمة
دائرة مراقبة الشركات

رسوم الحصول على
الخدمة

ال توجد رسوم

