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اسهم موظفين قابلة لالسترداد 
الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار  - ابيك(اسهم عاديه

فئه أ)
بسام عبدالرحمن فارس االشقر  ( اسهم عاديه)

بنك االتحاد(  اسهم عاديه)
بنك االتحاد(اسهم  عاديه فئه أ)

بنك القاهرة عمان( اسهم عاديه)
بنك القاهره عمان (اسهم عاديه فئه أ)

بنك المال االردني(  اسهم عاديه)
بنك المال االردني  (اسهم عاديه فئه أ)

رنوه منذر مترى هلسه
شركة ابناء ناصر بن محمد السلمي المحدوده ذ.م.م(

اسهم عاديه)
شركة االعمال  للخدمات التقنية والبرمجية ( اسهم عاديه)

شركة العرض المتقن للتكنولوجيا ( اسهم عاديه)
شركة الواحه للمشاريع االولى  ( اسهم عاديه)

مساهم
مساهم

مساهم
مساهم
مساهم
مساهم
مساهم
مساهم
مساهم
مساهم
مؤسس

مؤسس
مؤسس
مؤسس

 أردني
جزر العذراء

البريطانية
كندي

 أردني
 أردني
 أردني
 أردني
 أردني
 أردني
 أردني
سعودي

 أردني
 أردني
 أردني

1,800.000       
248,957.000     

236,731.000     
47,517.000      

299,370.000     
47,517.000      

299,370.000     
47,517.000      

299,370.000     
117,112.000     
436,978.000     

177,928.000     
450,251.000     
184,456.000     

حصة الشريك د.أالجنسيةصفة الشريكاسم الشريكرقم وطني/جواز

:Ref Noالرقم: م ش/3294/964/19
:Dateالتاريخ:11/01/2021 الموافق:

لمن يهمه األمر 

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (مدفوعاتكم  للدفع االلكتروني) 
مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة خاصة محدودة تحت الرقم (964) بتاريخ 17/07/2013 برأس مال مصرح به

(4000000) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (4000000) دينار اردني

[113726]
[113727]
[311477]
[331220]
[610195]
[621637]
[810372]
[810373]
[810375]
[810376]
[810377]
[810378]
[810379]

تقديم تكنولوجيا خدمات تسهيل الدفع والتحصيل بالوسائل االلكترونية 
تقديم تكنولوجيا خدمات تسهيل تسديد الفواتير والمطالبات بالوسائل االلكترونيه 

تقديم تكنولوجيا خدمات تسهيل الدفع والتحصيل بالوسائل االلكترونيه  عدا تحصيل الديون البنكيه
صناعة وتطوير البرمجيات

استيراد مايلزم لتنفيذ غايات الشركه
تجاره الكترونيه عدا التعامل بالبورصه االجنبيه 

اصدار ادوات الدفع وادارتها باستثناء ادوات الدفع المدينة
اصدار النقود االلكترونية  وادارتها

ادارة وتنفيذ عمليات الدفع االلكتروني  الدائنة والمدينة والتي تشمل الدفع بالهاتف النقال
خدمات تحصيل االموال  الكترونيا

التحويل االلكتروني  لالموال 
ادارة وتشغيل نظام الدفع االلكتروني 

ادارة وتنظيم عمليات التقاص او التسوية للعمليات التي تتم بين المشاركين في نظام الدفع االلكتروني 

غايات الشركة كما يلي  :

المؤسسون فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي  :

الرقم الوطني للمنشأه : (200120111)
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شركة الوثبه الكونية للتكنولوجيا ( اسهم عاديه)
شركة منافع االستثمار  للبرمجيات االلكترونيه  ( اسهم

عاديه)
عز الدين عزت كتخدا ( اسهم عاديه)

ناصر حسين محمد صالح ( اسهم عاديه)

مؤسس
مؤسس

مؤسس
مساهم

 أردني
 أردني

 أردني
 أردني

87,763.000      
108,024.000     

76,743.000      
832,596.000     

:Ref Noالرقم: م ش/3294/964/19
:Dateالتاريخ:11/01/2021 الموافق:

شركة العرض المتقن للتكنولوجيا ويمثلها  ناصر عبدالله البسام
 ناصر حسين  محمد صالح

 نضال قناديلو
شركة ابناء ناصر بن محمد السلمي المحدودة ويمثلها  عبدالعزيز السلمي

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار  - أيبك ويمثلها  عمرو مازن محمد علي الخياط إعتبارا من  26/09/2019
بنك القاهرة عمان ويمثلها  الدكتور خالد محمد القاسم إعتبارا من  15/11/2020

بنك االتحاد  ويمثلها  تمارا أحمد محمد بطل إعتبارا من  06/08/2019
 عالء  كمال جبر السالل  إعتبارا من  12/07/2020

 مؤيد ابراهيم عبدالوهاب السمان

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة  باالجتماع   والمنعقد بتاريخ 18/07/2019 قد قررت انتخاب مجلس ادارة 

 ناصر حسين  محمد صالح / رئيس مجلس ادارة
شركة العرض المتقن للتكنولوجيا ويمثلها ناصر عبدالله البسام / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس االدارة  قد قرر بتاريخ18/07/2019 انتخاب  :

 وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس االدارة   باالجتماع    المنعقد بتاريخ 25/08/2020 قد قررت ما يلي :

 مكون من السادة  :

 مركز الشركة : عمان ويحق لها فتح فروع داخل المملكة االردنية  الهاشمية وخارجها

" الحصول على تسهيالت  مصرفية ضمن برنامج البنك المركزي لدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.
اوضح السيد ناصر صالح ان الوضع المالي للشركة جيد ولكن بحاجة للتوسع في فلسطين وعمان وان هناك فرصة للحصول على تسهيالت 

مصرفية من مصرف الراجحي ضمن برنامج البنك المركزي لدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا بمرابحة 2% وفق الشروط التالية:
" شروط وتفاصيل التمويل:

o سقف تمويل بيع آجل لمرة واحدة بقيمة 500 ألف دينار بنسبة مرابحة 2% (متناقصة)، على ان تسدد أقساط كل عملية تمويل بموجب 30
قسط شهري متساوي باالضافة  لفترة سماح 6 شهور لتكون اجمالي فترة التمويل 36 شهر (يتم سداد االرباح  شهريا خالل  فترة السماح ).

o الحصول على موافقة البنك المركزي على منح التمويل قبل التنفيذ.
o الحصول على الموافقة المسبقة على التمويل من قبل الشركة االردنية  لضمان القروض لضمان ما نسبته 85% من اجمالي التمويل ( بحسب

شروط البرنامج كون مبلغ التمويل اعلى من 250 الف دينار).
o تزويد البنك بالكفالة الشخصية الحد  الشركاء على االقل  (حسب شروط البرنامج) مع توثيق المالءة  العقارية و المالية للكفيل/الكفالء  وتزويدنا

تزويدنا بتفويض استعالم  كريف عن الكفيل/الكفالء. 
o ختم شركة التدقيق على البيانات للعام 2019 و المصادقة عليها من جمعية المحاسبين قبل التنفيذ .

o توجيه الجزء األكبر  من حركة حسابات شركتكم الموقرة الى حسابكم لدينا.
o اجمالي قيمة المرابحة لفترة التمويل 16500 اللى 17000 دينار تقريبا 

o القسط الشهري شامل المرابحة تقريبا 17000 دينار  
القرار:  تم الموافقة باالجماع  على الحصول على التسهيالت  اعاله  وتفويض السيد ناصر حسين محمد صالح/ رئيس المجلس بالتوقيع على كافة
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 وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس االدارة   باالجتماع    المنعقد بتاريخ 06/08/2020 قد قررت ما يلي :

 وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس االدارة   باالجتماع    المنعقد بتاريخ 16/01/2020 قد قررت ما يلي :

العقود و المتطلبات الالزمة  والسير باالجراءات.  

تعديل الصالحيات  الممنوحة للمفوضين بالتوقيع عن الشركة لتصبح كما يلي:
 أ- تفويض المدير العام/ محمد يوسف بسيط بالتوقيع في األمور  اإلدارية  والقضائية والقانونية وعلى كافة العقود الموقعة مع الغير والتي ال  يترتب

عليها التزامات مالية.
 ب- تفويض المدير العام/ محمد يوسف بسيط والسيد رامي رياض رضا دحنون مجتمعين بالتوقيع في األمور  اإلدارية  والقضائية والقانونية وعلى

كافة العقود الموقعة مع الغير والتي يترتب عليها التزامات مالية بما ال  يتجاوز مبلغ 10,000 دينار أردني (عشرة االف  دينار أردني) سنويا.
 ت- تفويض رئيس مجلس اإلدارة/  السيد ناصر حسين محمد صالح والمدير العام/ السيد محمد يوسف بسيط مجتمعين بالتوقيع في األمور  اإلدارية 

والقضائية والقانونية وعلى كافة العقود الموقعة مع الغير.
 ث- إعطاء المدير العام/محمد يوسف بسيط مجتمعا مع السيد رامي  رياض رضا دحنون صالحية  تفويض الغير أمام أي هيئة رسمية و/أو حكومية
وأمام الوزارات وأي دوائر و/أو مديريات تابعة لها فيما يتعلق باألمور  التشغيلية للشركة بما في ذلك التراخيص الالزمة  لممارسة الشركة اعمالها.

 ج- تفويض السيد رامي رياض رضا دحنون مجتمعا مع السيد حسام عزمي القاضي بالتوقيع في كافة األمور  التعاقدية الخاصة بالوكالء  والتي
يترتب عليها التزامات مالية بما ال  يتجاوز مبلغ 10,000 دينار أردني (عشرة االف  دينار أردني) شهريا. 

 ح- تعيين رئيس مجلس اإلدارة  السيد ناصر حسين محمد صالح منفردا  كمفوض بالتوقيع عن "الشركة" في األمور  اإلدارية  والقضائية والقانونية
وكافة العقود الموقعة مع الغير ويحق له تفويض من يراه مناسبا  بكل أو بعض من الصالحيات  المفوض بها.

 خ- تعيين رئيس مجلس اإلدارة  السيد ناصر حسين محمد صالح منفردا  كمفوض بالتوقيع عن "الشركة" في األمور  المالية بما في ذلك الصرف
وتوقيع الشيكات أو التحويالت  المالية و بحد أعلى مائة ألف(100,000) دينار أردني ويحق له تفويض من يراه مناسبا  بكل أو بعض من

الصالحيات  المفوض بها.
 د- تعيين كل من رئيس مجلس اإلدارة  السيد ناصر حسين محمد صالح والمدير العام السيد محمد يوسف بسيط مجتمعين كمفوضين بالتوقيع عن

"الشركة" في كافة األمور  المالية وااللتزامات  لدى البنوك بما في ذلك الصرف وتوقيع الشيكات أو التحويالت  المالية و بحد أعلى مائتان وخمسون
ألف (250,000) دينار أردني ويحق لهما مجتمعين تفويض خطيا  من يرونه مناسبا  بكل او بعض ما هو مفوضان به.

 ذ- تعيين كل من رئيس مجلس إدارة الشركة السيد ناصر حسين محمد صالح والمدير العام للشركة السيد محمد يوسف بسيط مجتمعين مع أي
عضو من أعضاء المجلس كمفوضين بالتوقيع عن "الشركة" في كافة األمور  وااللتزامات  المالية ولدى البنوك بما في ذلك الصرف وتوقيع الشيكات

أو التحويالت  المالية للمبالغ التي تتجاوز مبلغ مائتان وخمسون ألف (250,000) دينار أردني شريطة أخذ الموافقة الخطية المسبقة من أعضاء
مجلس اإلدارة  على ذلك المبلغ خالل  مدة ال  تتجاوز (15) خمسة عشرة يوما  من تاريخ طلب عقد اجتماع المجلس لهذه الغاية. 

أوال:  تعيين السيد محمد يوسف بسيط مدير عام للشركة اعتبارا من تاريخه.
ثانيا : تعديل الصالحيات  الممنوحة للمفوضين بالتوقيع عن الشركة لتصبح كما يلي:

أ- تفويض المدير العام/ محمد يوسف بسيط بالتوقيع في األمور  اإلدارية  والقضائية والقانونية وعلى كافة العقود الموقعة مع الغير والتي ال  يترتب
عليها التزامات مالية. 

ب- تفويض المدير العام/ محمد يوسف بسيط والسيد منذر أبو نبعة مجتمعين بالتوقيع في األمور  اإلدارية  والقضائية والقانونية وعلى كافة العقود
الموقعة مع الغير والتي يترتب عليها التزامات مالية بما ال  يتجاوز مبلغ 10,000 دينار أردني (عشرة االف  دينار أردني)سنويا.

ت- تفويض رئيس مجلس اإلدارة/  السيد ناصر حسين محمد صالح والمدير العام/ السيد محمد يوسف بسيط مجتمعين بالتوقيع في األمور  اإلدارية 
والقضائية والقانونية وعلى كافة العقود الموقعة مع الغير.

ث- إعطاء المدير العام/محمد يوسف بسيط مجتمعا مع السيد منذر أبو نبعة صالحية  تفويض الغير أمام أي هيئة رسمية و/أو حكومية وأمام
الوزارات وأي دوائر و/أو مديريات تابعة لها فيما يتعلق باألمور  التشغيلية للشركة بما في ذلك التراخيص الالزمة  لممارسة الشركة اعمالها.

ج- تفويض السيد منذر عبد القادر أبو نبعة مجتمعا مع السيد حسام عزمي القاضي بالتوقيع في كافة األمور  التعاقدية الخاصة بالوكالء  والتي يترتب
عليها التزامات مالية بما ال  يتجاوز مبلغ 10,000 دينار أردني (عشرة االف  دينار أردني) شهريا. 

ح- تعيين رئيس مجلس اإلدارة  السيد ناصر حسين محمد صالح منفردا  كمفوض بالتوقيع عن "الشركة" في األمور  اإلدارية  والقضائية والقانونية
وكافة العقود الموقعة مع الغير ويحق له تفويض من يراه مناسبا  بكل أو بعض من الصالحيات  المفوض بها.
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اضافة الغايات الواردة في محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 5/11/2019
وقد استكملت االجراءات  لدينا بتاريخ 12/2/2020 

1. زيادة رأس مال الشركة المصرح به و المكتتب ليصبح (4) مليون دينار بدال  من (3,601,800)  دينار وتغطيتها من خالل  مساهمي الشركة كل
حسب نسبته.

وقد استكملت االجراءات  لدينا بتاريخ 12/7/2020 

- الموافقة على الدخول في عقد شراكة مع الشركة التقنية الفعالة في جمهورية مصر العربية بحيث يترتب على االتفاقية  الدخول كشريك بنسبة
(%50) من راس مال الشركة تسجل في جمهورية مصر العربية تحت اسم شركة / مدفوعاتكم مصر او كما يراه المفوض بالتوقيع مناسبا براس

مال (10000)دوالر  امريكي و تكون الحصص المتبقية فيها كما يلي :
-1 شركة مدفوعاتكم فور ايبايمنس (DMCC) بنسبة (50%) من راس المال .

-2 شركة التقنية الفعالة بنسبة (40%) من راس المال .
-3 السيد ناصر حسين محمد صالح بنسبة (5%) من راس المال .

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة باالجتماع  غير العادي والمنعقد بتاريخ 05/11/2019 قد قررت ما يلي :

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة باالجتماع  غير العادي والمنعقد بتاريخ 07/06/2020 قد قررت ما يلي :

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس االدارة  باالجتماع   والمنعقد بتاريخ 25/08/2020 قد قررت ما يلي :

 وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس االدارة   باالجتماع    المنعقد بتاريخ 18/07/2019 قد قررت ما يلي :

خ- تعيين رئيس مجلس اإلدارة  السيد ناصر حسين محمد صالح منفردا  كمفوض بالتوقيع عن "الشركة" في األمور  المالية بما في ذلك الصرف
وتوقيع الشيكات أو التحويالت  المالية و بحد أعلى مائة ألف(100,000) دينار أردني.

د- تعيين كل من رئيس مجلس اإلدارة  السيد ناصر حسين محمد صالح والمدير العام السيد محمد يوسف بسيط مجتمعين كمفوضين بالتوقيع عن
"الشركة" في كافة األمور  المالية وااللتزامات  لدى البنوك بما في ذلك الصرف وتوقيع الشيكات أو التحويالت  المالية و بحد أعلى مائتان وخمسون

ألف (250,000) دينار أردني ويحق لهما مجتمعين تفويض خطيا  من يرونه مناسبا  بكل او بعض ما هو مفوضان به.
ذ- تعيين كل من رئيس مجلس إدارة الشركة السيد ناصر حسين محمد صالح والمدير العام للشركة السيد محمد يوسف بسيط مجتمعين مع أي عضو

من أعضاء المجلس كمفوضين بالتوقيع عن "الشركة" في كافة األمور  وااللتزامات  المالية ولدى البنوك بما في ذلك الصرف وتوقيع الشيكات أو
التحويالت  المالية للمبالغ التي تتجاوز مبلغ مائتان وخمسون ألف (250,000) دينار أردني شريطة أخذ الموافقة الخطية المسبقة من أعضاء

مجلس اإلدارة  على ذلك المبلغ خالل  مدة ال  تتجاوز (15) خمسة عشرة يوما  من تاريخ طلب عقد اجتماع المجلس لهذه الغاية. 

" تعيين السيد عصام احمد علي امين السر للمجلس.
كما قرر المجلس ان تكون صالحيات  المفوضين بالشركة كما يلي :

أ- تعيين رئيس مجلس اإلدارة  السيد ناصر حسين محمد صالح منفردا  كمفوض بالتوقيع عن "الشركة" في األمور  اإلدارية  والقضائية والقانونية
ويحق له تفويض من يراه مناسبا  بكل أو بعض من الصالحيات  المفوض بها.

ب- تعيين رئيس مجلس اإلدارة  السيد ناصر حسين محمد صالح منفردا  كمفوض بالتوقيع عن "الشركة" في األمور  المالية وبحد أعلى خمسون ألف
(50,000) دينار أردني، ويحق له تفويض من يراه مناسبا  بكل أو ببعض ما هو مفوض به.

ت- تعيين رئيس مجلس اإلدارة  السيد ناصر حسين محمد صالح منفردا  كمفوض بالتوقيع عن "الشركة" في األمور  المالية وبحد أعلى مائة ألف
(100,000) دينار أردني.

ث- تعيين كل من رئيس مجلس اإلدارة  السيد ناصر حسين محمد صالح والمدير المالي السيد محمد يوسف بسيط مجتمعين كمفوضين بالتوقيع عن
"الشركة" في كافة األمور  المالية وااللتزامات  لدى البنوك وبحد أعلى مائتان وخمسون ألف (250,000) دينار أردني ويحق لهما مجتمعين

تفويض خطيا  من يرونه مناسبا  بكل او بعض ما هو مفوضان به.
ج- تعيين كل من رئيس مجلس إدارة الشركة السيد ناصر حسين محمد صالح والمدير المالي للشركة السيد محمد يوسف بسيط مجتمعين مع أي
عضو من أعضاء المجلس كمفوضين بالتوقيع عن "الشركة" في كافة األمور  وااللتزامات  المالية ولدى البنوك للمبالغ التي تتجاوز مبلغ مائتان

وخمسون ألف (250,000) دينار أردني شريطة أخذ الموافقة الخطية المسبقة من أعضاء مجلس اإلدارة  على ذلك المبلغ خالل  مدة ال  تتجاوز
(15) خمسة عشرة يوما  من تاريخ طلب عقد اجتماع المجلس لهذه الغاية.
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:Ref Noالرقم: م ش/3294/964/19
:Dateالتاريخ:11/01/2021 الموافق:

-4 السيد بسام عبدالرحمن فارس االشقر  بنسبة (5%) من راس المال .
- تفويض السيد ناصر حسين محمد صالح / رئيس هيئة المديرين باعداد و توقيع االتفاقية  المنوي عقدها مع الشركة التقنية الفعالة (توصية

بسيطة) و على كافة االوراق  و العقود الالزمه  لدى كافة الجهات المختصة في مصر لغايات الدخول و استكمال اجراءات الشراكة المنوي عقدها في
مصر بما في ذلك نوع الشركة واي تفاصيل اخرى كما يحق للسيد ناصر صالح / رئيس المجلس تفويض الغير في كافة الصالحيات  اعاله  الممنوحه

له . 

وأن الشركة الزالت  قائمة حسب سجالتنا  حتى تاريخه

مراقب عام الشركات
د . وائل علي العرموطي

مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(53:00:11)

* لقد صدرت الوثيقة الكترونيا عن دائرة مراقبة الشركات وال  تحتاج الى توقيع او ختم. 
* يجب مطابقة محتوى الوثيقة الورقية مع الوثيقة االلكترونية. 

* في حال عدم ظهور المحتوى االلكتروني  او عدم مطابقته فان ذلك يتطلب استخراج وثيقة محدثة 
(info@ccd.gov.jo) ألي  استفسار يمكن االتصال  مع دائرة مراقبة الشركات *

الشركة الدامجة للشركة مساهمة خاصة محدودة تحت الرقم 1167 والشركة مساهمة خاصة محدودة تحت الرقم 1090

رقم الوصل االلكتروني  :7639012


