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االشتـــراك رقم  تدخل   كيف 
بإستخدام خدمة الدفع   عند 

فواتيركم إي 



كهرباء و مياه
شركة كهرباء- إربد

شركة توزيع الكهرباء 
مياهنا الزرقاء

مياهنا مادبا
مياهنا عمان

شركة مياه العقبة
شركة مياه اليرموك

شركة الكهرباء االردنية
سلطة  المياه - بلقاء
سلطة المياه - كرك

سلطه المياه -  معان
سلطه المياه - طفيلة

سلطة وادي ا�ردن 

إتصـــــــاالت
اورانج الخط الثابت

اورانج خلوي
اورانج إنترنت

امنية
زين

اشحن خدمات انترنت
شركة ذي بلو زون ايست االردن

مدى لالتصاالت
داماماكس
فيتل االردن 

تعليـــــم
اكاديمية الرواد للتدريب

جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا
الجامعة االمريكية

جامعة الطفيلة التقنية
اكاديمية الرواد

أكاديمية بناة الغد
جامعة العلوم و التكنولوجيا االردنية

الجامعة االلمانية االردنية
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المحتوى



المحتوى
جامعة آل البيت

جامعة مؤتة
مدرسة المشرق الدولية

جامعة العلوم التطبيقية
الجامعة العربية المفتوحة

جامعة اليرموك
الجامعة الهاشمية

الجامعة االردنية
المدرسة االهلية للبنات 

جامعة البترا 
جامعة البلقاء 

جامعة الحسين التقنية  
جامعة الشرق االوسط 

جامعة جدارا 
جامعة عمان العربية   

جامعة فيالدلفيا 
روضة ا�هليه والمطران   

مدارس اكاديمية ريتال الدوليه 
مدرسة المطران للبنين 

معهد الدراسات المصرفيه

نقابات ومنظمات 
نقابة المهندسيين االردنين

غرفة تجارة عمان
جمعية انتاج المعلومات و االتصاالت

نقابة االطباء االردنيين
نقابة اطباء االسنان االردنية

نقابة صيادلة ا�ردن
غرفة صناعة عمان

نقابة الممرضين 
نقابة المهندسين الزراعيين 

خدمات حكومية 
الجمارك االردنية

دائرة ا�راضي والمساحة
الضمان  جتماعي
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رخص المهن-عمان
ضريبة االبنية بلديات

وزارة الداخلية
وزارة الصناعة والتجارة والتموين

البنك المركزي االردني
دائرة مراقبة الشركات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
سلطة وادي ا�ردن

وزارة العدل
وزارة المالية االموال العامة

وزارة العدل (سجيل دعوى)
دائرة قاضي القضاة

شركة العقبة الدارة وتشغيل الموانئ
وحدة تنسيق القبول الموحد

صندوق التنمية و التشغيل
المؤسسة العامة للغذاء والدواء

المخابرات العامة
أمانة عمان

مخالفات السير
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

دائرة االحوال المدنيه والجوازات 
دفعات الجمارك االردنية

سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
ضريبة ابنية البلديات 
عدل تسجيل دعوى 

مجمع اللغه العربية االردني 
مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

وزارة التنمية االجتماعية
وزارة السياحة 

وزارة الصحة
وزارة الطاقة والثروة المعدنية 

وزارة العمل  

نقــــل وسفـــر 
ارامكس االردن المحدودة
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المحتوى



الخطوط الجوية الملكية االردنية
رفادة للسياحة والسفر

شركة امين قعوار و أوالده
البتراء للنقل 

السالم للشحن السريع 
السالم للوكاالت البحرية  

المروج الخضراء للسياحة والسفر 
جدارا لخدمات النقل والمالحه 

شركة االنبهار للسياحة والسفر 
عمون لخدمات النقل والمالحه 

كريم للشحن 
كريم للمالحه والتخليص 

كريم نتوركس االردن 

بنـــــوك
البنك االستثماري

بنك المؤسسة العربية المصرفية
بنك إسكان

بنك ستاندرد تشارترد
بنك التجاري االردني

بنك القاهرة عمان
بنك االتحاد 

بنك االردن 

دعاية وأعالن 
جريدة الوسيط

شركة رؤيا لالتصاالت
السوق المفتوح

الطب والصحة 
الخدمات الطبية الملكية االردنية

المستشفى التخصصي 
مستودع البتراء للمواد الطبية 

المحافظ و مقدمي خدمات الدفع
نتورك انترناشيونال سيرفيسز
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المحتوى



الثقة للخدمات االلكترونية
شركة اية لخدمات الدفع االلكتروني

زين كاش
دينارك

شركة الشرق االوسط لخدمات الدفع 
محفظتي

الجهات الخيرية
لجنة المناصرة

حملة البر و االحسان
تكية أم علي

صندوق االمان لاليتام
مؤسسة الحسين للسرطان

وقفية خير االردن

تأمــــــين 
شركة المنارة للتأمين

شركة العرب للتأمين على الحياة و الحوادث
شركة النسر العربي للتأمين

شركه الشرق العربي للتأمين 
شركة القدس للتأمين 

شركة دلتا للتأمين  

تمويل وخدمات مالية 
تمويلكم

صندوق المرأة
االمين للتمويل

اثمار للتمويل االسالمي
التسهيالت

فينكا
شركة خدمات بطاقات االئتمان ا�ردن

فيتاس ا�ردن
شركة منوليا للخدمات و االستشارات المالية

االهلية للتمويل االصغر
ويسترن يونيون االردن 

شركة االيمان لالستثمارات المالية 
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المحتوى



المحتوى
الشركة المتكامله لبيع المركبات 

بنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيره  
رم للوساطة المالية

سندكم لتمويل االعمال 
شركة  بندار للتجارة والتمويل

وقــــود وغـــــاز 
سنترال ا�ردن

توتال ا�ردن
بروغاز

التجارة االلكترونية 
تقرير كارسير لتاريخ المركبات

تصنيفات آخرى 
شركة مجمع ا�عمال
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كهرباء و مياه
شركة كهرباء- إربد

شركة توزيع الكهرباء 
مياهنا الزرقاء

مياهنا مادبا
مياهنا عمان

شركة مياه العقبة
شركة مياه اليرموك

شركة الكهرباء االردنية
سلطة  المياه - بلقاء
سلطة المياه - كرك

سلطه المياه -  معان
سلطه المياه - طفيلة

سلطة وادي ا�ردن 

إتصـــــــاالت
اورانج الخط الثابت

اورانج خلوي
اورانج إنترنت

امنية
زين

اشحن خدمات انترنت
شركة ذي بلو زون ايست االردن

مدى لالتصاالت
داماماكس
فيتل االردن 

تعليـــــم
اكاديمية الرواد للتدريب

جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا
الجامعة االمريكية

جامعة الطفيلة التقنية
اكاديمية الرواد

أكاديمية بناة الغد
جامعة العلوم و التكنولوجيا االردنية

الجامعة االلمانية االردنية
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كهرباء و مياه 



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

اسم الخدمة:  تسديد الفواتير

الرجاء ادخال رقم االشتراك
مثال:  0010000001

�

شركة كهرباء- إربد

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

شركة توزيع الكهرباء 

نوع الخدمة: تسديد فواتير الكهرباء

رقم االشتراك:  رقم الحساب
 على فاتورة الكهرباء



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

�

مياه – مياهنا الزرقاء

مياه – مياهنا مادبا

نوع الخدمة: سداد فواتير مياه

رقم االشتراك: رقم المشترك
 على فاتورة المياه

نوع الخدمة: سداد فواتير مياه

رقم االشتراك:  رقم المشترك
 على فاتورة المياه



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

��

شركة مياه العقبة

نوع الخدمة: سداد فواتير مياه

رقم االشتراك: رقم المشترك
 على فاتورة المياه

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: سداد فواتير مياه 

رقم االشتراك: رقم المشترك
 على فاتورة المياه

 مياه - مياهنا عمان



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

شركة مياه اليرموك

شركة الكهرباء االردنية

نوع الخدمة: دفع فاتورة مياه

رقم االشتراك: رقم المشترك
 على فاتورة المياه

نوع الخدمة: كهرباء 

رقم االشتراك: رقم الملف
 المكون من (١٣ خانة) 

 بدون الشرطات و المسافات
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كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

سلطة المياه - كرك

نوع الخدمة: دفع فواتير 

رقم االشتراك: ادخل رقم
 المشترك\المنتفع المكون 

من ١٢ خانة

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: دفع فواتير

رقم االشتراك: رقم المشترك 
على فاتورة المياه 

سلطة  المياه - بلقاء

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

سلطه المياه – معان 

سلطه المياه – طفيلة

نوع الخدمة: دفع فواتير

رقم االشتراك: ادخل رقم
 المشترك\المنتفع المكون

 من ٦ خانات  اذا كان من ٥ خانات 
 الرجاء ادخال صفر قبل الرقم 

نوع الخدمة: دفع فواتير

رقم االشتراك: ادخل رقم
المشترك\المنتفع 

المكون من ١٢ خانة 
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كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

سلطة وادي ا¢ردن 

سلطة وادي ا¢ردن 

نوع الخدمة: المخالفات على
 الوحدات الزراعية

رقم االشتراك: االرجاء ادخال رقم
 الوحده الزراعيه 

نوع الخدمة: اثمان مياه الري على 
الوحدات الزراعية

رقم االشتراك: رقم الوحده الزراعيه 
المكون من ٤ خانات \ يجب وضع أصفار 

اذا كان رقم الوحده اقل من ٤ خانات 
\رقم الحوض يدخل كما هو دون اصفار
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إتصـــــــاالت 



اورانج الخط الثابت

نوع الخدمة: الخط الثابت 

رقم االشتراك: ادخل رقم الهاتف

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

��



اورانج خلوي

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: شحن بطاقات
 انترنت و خطوط نت 

وين ما كان

رقم االشتراك: ادخل رقم الموبايل

نوع الخدمه : دفع فواتير الخلوي 

رقم االشتراك : ادخل رقم الهاتف الخلوي  

��



اورانج خلوي

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: شحن موبايل نص بنص 

رقم االشتراك: ادخل رقم الموبايل 

نوع الخدمة: شحن بطاقات خلوي مسبق

رقم االشتراك: ادخل رقم موبايل 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

امنية

اورانج إنترنت

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: انترنت

نوع الخدمة: انترنت

رقم االشتراك: ادخل رقم الموبايل
 او رقم اوارنج فايبر 

رقم االشتراك: ادخل رقم الخلوي 
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كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

امنية

نوع الخدمة: موبايل

رقم االشتراك: ادخل رقم الخلوي 
او رقم خط ايفو

Õنوع الخدمة: انترنت مدفوع مسبق

رقم االشتراك: ادخل رقم الخلوي او رقم خط ايفو
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كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

امنية

Õنوع الخدمة: موبايل مدفوع مسبق

رقم االشتراك: ادخل رقم الخلوي 
او رقم خط ايفو

Õنوع الخدمة: سمارت مدفوع مسبق

رقم االشتراك: ادخل رقم االشتراك
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كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

زين

نوع الخدمة: AIG الخدمات المدارة   

رقم االشتراك: ادخل رقم المشترك

ADSL  :نوع الخدمة

رقم االشتراك: ادخل رقم المشترك
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كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

زين

  4G/LTE_HSPA  :نوع الخدمة

رقم االشتراك: ادخل الباسورد متبوع برقم المشترك

ETTH_FTTH  :نوع الخدمة

رقم االشتراك: ادخل رقم المشترك

��
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كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

زين

  LEASEDLINE :نوع الخدمة

Õنوع الخدمة:  انترنت مدفوع مسبق

رقم االشتراك: ادخل رقم المشترك

رقم االشتراك: ادخل رقم المشترك

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

زين

نوع الخدمة: بطاقات مكس 

رقم االشتراك: ادخل رقم الموبايل

نوع الخدمة: موبايل

رقم االشتراك: ادخل الباسورد متبوع برقم الموبايل 
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كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

زين

WIMAX :نوع الخدمة

Õنوع الخدمة: موبايل مدفوع مسبق

رقم االشتراك: ادخل رقم الموبايل

رقم االشتراك: ادخل رقم المشترك
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كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:     بطاقات معاك
Õاورانج مدفوع مسبق                                

                                اتصاالت االمارات
Õامنية مدفوع مسبق                                

Õزين مدفوع مسبق                                

رقم االشتراك: ادخل رقم الموبايل

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

اشحن خدمات انترنت

نوع الخدمة: اشتراكات انترنت 

رقم االشتراك: ادخل رقم العميل
 من ٥ خانات

شركة ذي بلو زون ايست
 االردن

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

مدى لالتصاالت

نوع الخدمة: انترنت 

رقم االشتراك: ادخل الباسورد متبوع برقم المشترك

 Õنوع الخدمة: انترنت مدفوع مسبق

رقم االشتراك: ادخل رقم المشترك

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

داماماكس

نوع الخدمة: اشتراك خدمه االنترنت 

رقم االشتراك: ادخل رقم الخدمه 

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: دفع فواتير 

رقم االشتراك: الرجاء ادخال
 رقم المرجع 

فيتل االردن 

��



تعليـــــم 



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: تسديد الرسوم
 الدراسية

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع
 االلكتروني الذي حصلت عليه من

 موقع االكاديمية

اكاديمية الرواد للتدريب

جامعة االميرة سمية
للتكنولوجيا

نوع الخدمة:  رسوم ساعات 

رقم االشتراك: الرقم الجامعي
 للطالب

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

الجامعة االمريكية

نوع الخدمة:    دفعة مقدمة في الحساب
                                رسوم النقل – الباص

                                رسوم الساعات

رقم االشتراك: ادخل رقم الطالب

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: رسوم جامعية

رقم االشتراك: الرقم الجامعي

جامعة الطفيلة التقنية

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: اقساط مدرسية

رقم االشتراك: رقم حساب العائلة 

اكاديمية الرواد

نوع الخدمة:  رسوم مستحقة 

رقم االشتراك: رقم االشتراك الذي
 حصلت عليه من موقع المدرسة 

أكاديمية بناة الغد

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

جامعة العلوم و 
التكنولوجيا االردنية

نوع الخدمة: ايداع في حساب الطالب

رقم االشتراك:  الرقم التسلسلي
 للطالب

الجامعة االلمانية االردنية

نوع الخدمة: رسوم تسجيل

رقم االشتراك: رقم الطالب

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

جامعة ال البيت

نوع الخدمة: دفع رسوم الطالب

رقم االشتراك: رقم الطالب

جامعة مؤتة

نوع الخدمة: رسوم الساعات

رقم االشتراك: رقم الطالب

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

مدرسة المشرق الدولية

نوع الخدمة:    رسوم نشاطات
                               االقساط المدرسية    

رقم االشتراك: رقم الطالب

نوع الخدمة: الرسوم الجامعية

رقم االشتراك: رقم الطالب

جامعة العلوم التطبيقية

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: االقساط الجامعية 

رقم االشتراك: الرقم الجامعي

الجامعة العربية
 المفتوحة

جامعة اليرموك

نوع الخدمة: رسوم الطلبة

رقم االشتراك: رقم الدفع
 االلكتروني الذي حصلت

عليه من نظام معلومات
 الطلبة الخاص بالجامعة

��



نوع الخدمة:    الدفع للرسوم الجامعية
                                رسوم تخرج 

رقم االشتراك: رقم الطالب

الجامعة الهاشمية

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:  رصيد على الطالب 

رقم االشتراك: ادخل الرقم الجامعي 

نوع الخدمة: رسوم طلب إلتحاق 

رقم االشتراك: رقم الحساب من موقع الجامعه 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: طلب موازي عمارة و فنون 

رقم االشتراك: رقم الدفع االلكتروني

نوع الخدمة:  طلب تنافس عمارة و فنون 

رقم االشتراك: رقم الدفع االلكتروني

الجامعة االردنية

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: طلب ابناء عاملين 

رقم االشتراك:  رقم الدفع االلكتروني

الجامعة االردنية

نوع الخدمة: طلب التحاق موازي

رقم االشتراك: رقم الدفع االلكتروني

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: طلب التحاق دراسات عليا

رقم االشتراك:  رقم الدفع االلكتروني

الجامعة االردنية

نوع الخدمة: رسوم الساعات

رقم االشتراك: رقم الدفع االلكتروني من نظام  التسجييل الذاتي الخاص بالجامعة

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: اقساط مدرسيه للطالب 

رقم االشتراك: الرجاء ادخال رقم الطالب 

المدرسة االهلية للبنات 

جامعة البترا 

نوع الخدمة: رسوم تسجيل 

رقم االشتراك:  ادخل رقم الدفع االلكتروني 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: رسوم جامعية

رقم االشتراك: الرقم الجامعي

جامعة البلقاء 

جامعة الحسين التقنية  

نوع الخدمة:  رسوم تسجيل 

رقم االشتراك:  ادخل رقم الطالب الجامعي 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:  رسوم تسجيل 

رقم االشتراك: الرجاء ادخال رقم
 الدفع االلكتروني 

جامعة الشرق االوسط 

جامعة جدارا  

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:   رسوم تسجيل 

رقم االشتراك:  الرجاء ادخال رقم
 الدفع االلكتروني 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:  رسوم تسجيل 

رقم االشتراك: االرجاء ادخال رقم الدفع االلكتروني 

جامعة عمان العربية   

جامعة فيالدلفيا 

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:   الرسوم الدراسيه  

رقم االشتراك:  ادخل الرقم الجامعي 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:  أقساط مدرسيه للطالب  

رقم االشتراك: أدخل رقم الطالب   

روضه ا¢هلية والمطران   

مدارس اكاديمية
 ريتال الدولية 

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:   رسوم مدرسيه   

رقم االشتراك:   ادخال رقم المقعد

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: أقساط مدرسيه للطالب  

رقم االشتراك: ادخل رقم الطالب 

مدرسة المطران للبنين 

معهد الدراسات
 المصرفية 

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:  برنامج الماجستير 

رقم االشتراك:  ادخل رقم المرجع 

نوع الخدمة:  الدورات والبرامج التدريبيه  

رقم االشتراك:  ادخل رقم المرجع

نوع الخدمة: اخرى

رقم االشتراك: ادخل رقم المرجع

��



نقابات ومنظمات 



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

رقم االشتراك: ادخل رقم الشعبة
 متبوع بالرقم الهندسي 

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: 

نوع الخدمة: 

االشتراك السنوي
القرض الحسن

التأمين الصحي
تكافل اجتماعي

نقابة المهندسيين
االردنين

نقابة المهندسيين
االردنين

شقق
مواد بناء

سيارات
قرض تعليم

اثاث
استثمار

اراضي النقابة
قرض زواج

منفعة عمرة
اراضي خاصة

منفعة سفر     
منفعة عالج

رقم االشتراك: ادخل رقم الشعبة متبوع بالرقم الهندسي متبوع برقم الطلبية 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نقابة المهندسيين
االردنين

نقابة المهندسيين
االردنين

نوع الخدمة: الخلويات

رقم االشتراك: ادخل رقم الشعبة
 متبوع بالرقم الهندسي متبوع

 برقم الهاتف

نوع الخدمة: اقساط تقاعد

رقم االشتراك: ادخل رقم الشعبة
 متبوع بالرقم الهندسي

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:     رسوم عضوية
                                 رسوم مؤتمرات 

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: تجديد اشتراك

رقم االشتراك: ادخل رقم العضوية

غرفة تجارة عمان

رقم االشتراك: ادخل ٢٠١٧ متبوعا
بالرقم الذي تم تزويدك به من 

جمعية انتاج

جمعية انتاج المعلومات
 و االتصاالت

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نقابة االطباء االردنيين

نوع الخدمة: صندوق الرسوم السنوية

رقم االشتراك: ادخل الرقم النقابي متبوع بالسنة

نوع الخدمة: صندوق الهواتف الخلوية

رقم االشتراك: ادخل رقم الموبايل

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نقابة االطباء االردنيين

نوع الخدمة: صندوق التقاعد و الضمان

رقم االشتراك: ادخل الرقم النقابي متبوع بالشهر متبوع بالسنة

نوع الخدمة: صندوق التكافل االجتماعي

رقم االشتراك: ادخل الرقم النقابي

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:    صندوق النقابة
                                تأمين الصحي

                                صندوق التقاعد

نوع الخدمة:    صندوق النقابة
                                 االستثمار

                                 خلويات
                                 التقاعد

نقابة اطباء االسنان 
االردنية

نقابة صيادلة ا¢ردن

رقم االشتراك: ادخل الرقم النقابي 
متبوع بالشهر و السنة

رقم االشتراك: ادخل الرقم النقابي
متبوع بالشهر و السنة

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:  تجديد اشتراك وخدمه
 مجتمع 

نوع الخدمة:  الرسوم السنويه  

غرفة صناعة عمان

نقابة الممرضين 

رقم االشتراك:  ادخل رقم العضويه 

رقم االشتراك: ادخل رقم التسجيل
 متبوع بالرقم الوطني 

نوع الخدمة:  اشتراكات التقاعد   

رقم االشتراك: ادخل رقم التسجيل
 متبوع بالرقم الوطني

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نقابة المهندسين 
الزراعيين  

نوع الخدمة:  اشتراكات 

رقم االشتراك: ادخل الرقم الهندسي 

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نقابة المهندسين 
الزراعيين  

نوع الخدمة: خلوي  

رقم االشتراك: ادخل الرقم الهندسي 

��



خدمات حكومية 



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

الجمارك االردنية

نوع الخدمة: جمارك

رقم االشتراك: ادخل الرقم الكامل
 للبيان الجمركي

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

دائرة ا¢راضي والمساحة

نوع الخدمة: تحصيل رسوم االراضي

رقم االشتراك: ادخل الرمز الخاص
بالدفع االلكتروني الذي حصلت عليه

من امر القبض

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

الضمان االجتماعي 

نوع الخدمة: اشتراكات فردية

رقم االشتراك: ادخل رقم التأمين
 متبوع بالرقم الوطني

نوع الخدمة: منشأت شهرية

رقم االشتراك: ادخل رقم التحقق
 الذي حصلت عليه  من موقع الضمان

 www.ssc.gov.jo  االجتماعي 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:رخص المهن

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع
 االلكتروني الذي حصلت 

عليه من موقع أمانة عمان
 www.amman.jo

رخص المهن-عمان

ضريبة االبنية بلديات

نوع الخدمة:    مسقفات حالية
                               مسقفات سابقة

رقم االشتراك: ادخل رقم التحقق 
الذي حصلت عليه من موقع وزارة

 الشؤون البلدية

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

وزارة الداخلية

نوع الخدمة: تأشيرات و اقامات

رقم االشتراك: ادخل رقم االشتراك

وزارة الصناعة
 والتجارة والتموين

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:     مؤسسة فردية
                                 اسم تجاري

رقم االشتراك: ادخل رقم الطلب

نوع الخدمة: المأجورات منقولة

رقم االشتراك: ادخل رقم حساب العميل

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

البنك المركزي االردني

نوع الخدمة:  صندوق دعم اسر الشهداء

رقم االشتراك: ادخل رقم الموبايل

نوع الخدمة: القرض السكني

رقم االشتراك: ادخل الرقم الوظيفي

نوع الخدمة: سندات االفراد

رقم االشتراك: ادخل الرقم الذي حصلت
 عليه من موقع البنك المركزي  بعد ادخالك

 الطلب

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

دائرة مراقبة الشركات

نوع الخدمة: خدمة اصدار الوثيقة

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع
 االلكتروني الذي حصلت عليه من

 موقع دائرة مراقبة الشركات

إدارة ترخيص السواقين
والمركبات

نوع الخدمة: الترخيص

رقم االشتراك: ادخل رقم العملية 
الذي حصلت عليه من موقع إدارة

ترخيص السواقين والمركبات

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

سلطة وادي ا¢ردن

نوع الخدمة: اثمان مياه الري على الوحدات الزراعية

رقم االشتراك: ادخل رقم المشترك

نوع الخدمة: المخالفات على الوحدات الزراعية

رقم االشتراك: ادخل رقم الوحدة الزراعية

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

وزارة العدل

نوع الخدمة: عدم المحكومية

رقم االشتراك: ادخل الرقم المرجعي الذي حصلت عليه من موقع عدم المحكومية
https://ncrc.moj.gov.jo

نوع الخدمة:       دفعات تنفيذ
                                  دفعات االيجار

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع االلكتروني

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

وزارة المالية االموال
العامة

نوع الخدمة: االموال العامة

رقم االشتراك: ادخل سنة المطالبة
متبوع برقم المطالبة

وزارة العدل
(تسجيل دعوى)

نوع الخدمة:     دفع رسوم دعوى حقوقية
                                       دفع رسوم دعوى تنفيذية

رقم االشتراك: ادخل امر القبض
( السنة ثم التسلسل )

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: نفقة لمنتفع واحد

رقم االشتراك: ادخل الرقم الوطني للمحكوم
 له متبوع برقم القضية

نوع الخدمة: نفقة الكثر من منتفع

رقم االشتراك: ادخل الرقم الوطني للمحكوم
 عليه متبوع برقم القضية

دائرة قاضي القضاة

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

دائرة قاضي القضاة

نوع الخدمة: نفقه شخص من مجموعه لمنتفع
 واحد 

رقم االشتراك: ادخل الرقم الوطني للمحكوم
 عليه متبوعا برقم القضية

نوع الخدمة: نفقه لمنتفع من مجموعه  

رقم االشتراك: ادخل الرقم الوطني للمحكوم
 له متبوعا برقم القضية

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

شركة العقبة الدارة
وتشغيل الموانئ

نوع الخدمة: خدمة ساحة ٤

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع
االلكتروني الموجود على الفاتورة

وحدة تنسيق القبول
الموحد

نوع الخدمة: طلب التحاق
 بالجامعات الرسمية

رقم االشتراك: ادخل رقم الموبايل

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

صندوق التنمية 
و التشغيل

نوع الخدمة:      الدفع مقدما
                                 تسديد القروض

                                 رسوم طلبات

رقم االشتراك: ادخل رقم المرجع

المؤسسة العامة 
للغذاء والدواء

نوع الخدمة:       مستحضرات التجميل
                                  دواء
                                  غذاء

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:     الدفع مقدما
                                تسديد القروض

                                رسوم طلبات

رقم االشتراك: ادخل رقم المرجع

نوع الخدمة: حسن سيرة و سلوك

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع 

أمانة عمان

المخابرات العامة

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

أمانة عمان

نوع الخدمة:   
ضريبة التحققات الكلي

ضريبة التحققات الجزئي

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع
 االلكتروني

��

نوع الخدمة: اجمالى االبنية و االراضي الحالية

رقم االشتراك: ادخل الرقم االلكتروني 

نوع الخدمة: اجمالى االبنية و االراضي سابقة

رقم االشتراك: ادخل الرقم االلكتروني 



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

أمانة عمان

نوع الخدمة: مساهمة صرف صحي السابقة

رقم االشتراك:  ادخل الرقم االلكتروني 

نوع الخدمة: مساهمة صرف صحي حالية

رقم االشتراك: ادخل الرقم االلكتروني

نوع الخدمة: ضريبة المعارف الحالية

رقم االشتراك:ادخل الرقم االلكتروني

��

نوع الخدمة: طلب شهاده صحيه 

رقم االشتراك: رقم الدفع االلكتروني للشهاده الصحيه



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

أمانة عمان

نوع الخدمة:اصدار مخطط موقع تنظيمي

رقم االشتراك: رقم الدفع االلكتروني من موقع امانة عمان

نوع الخدمة: رسوم كرت االتجاه 

رقم االشتراك: رقم الدفع االلكتروني من موقع امانة عمان

نوع الخدمة: الدفع الكلي للمسقفات 

رقم االشتراك: ادخل الرقم االلكتروني

نوع الخدمة: اصدار رخصه اقتناء كلب 

رقم االشتراك:  ادخل الرقم االلكتروني

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: اصدار رخصه معرش بطيخ 

رقم االشتراك: ادخل الرقم االلكتروني

نوع الخدمة: ضريبة التحقيقات الكلي

رقم االشتراك: ادخل رقم مطالبة التحققات

أمانة عمان

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

مخالفات السير

نوع الخدمة: دفع مخالفات السير الجزئي

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع االلكتروني

نوع الخدمة: دفع مخالفات السير الكلي

رقم االشتراك: ادخل المميز متبوع برقم المركبة متبوع برقم التسجيل

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

دائرة ضريبة الدخل 
والمبيعات

نوع الخدمة: الدفع من خالل رقم الدفع االلكتروني

رقم االشتراك: ادخل رقم امر القبض الذي حصلت عليه من خالل رسالة خلوية بعد اعداد 
امر القبض على موقع دائرة ضريبة الدخل و المبيعات

نوع الخدمة: دفع كامل الرصيد المستحق

رقم االشتراك: ادخل الرقم الضريبي 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: خدمات دائره االحوال المدنيه والجوازات 

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع االلكتروني 

دائرة االحوال المدنيه
 والجوازات 

دفعات الجمارك االردنية

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:  خدمة الدفع البيانات الجمركيه مرحله ٢   

رقم االشتراك:  الرجاء ادخال باركود البيان الجمركي 

��



سلطة منطقة العقبة
 االقتصادية الخاصة 

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:  دفع رسوم 

رقم االشتراك:  ادخل رقم الدفع 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: بلديات- ضريبه االبنيه واالراضي كامله 

رقم االشتراك:  ادخل رقم الدفع االلكتروني من موقع وزاره البلديات 

ضريبة ابنية البلديات 

نوع الخدمة:  بلديات – ضريبه االبنيه واالراضي الحاليه

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع االلكتروني من موقع وزاره البلديات 

نوع الخدمة:  بلديات – مساهمه الصرف الصحي حالية

رقم االشتراك:  ادخل رقم الدفع االلكتروني من موقع وزاره البلديات 

نوع الخدمة: بلديات – المعارف الحاليه 

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع االلكتروني من موقع وزاره البلديات

نوع الخدمة:  بلديات – المسقفات الحالية 

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع االلكتروني من موقع وزاره البلديات 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: بلديات- ضريبه االبنيه واالراضي السابقه 

رقم االشتراك:  ادخل رقم الدفع االلكتروني من موقع وزاره البلديات 

ضريبه ابنية البلديات 

نوع الخدمة:  بلديات – مساهمه الصرف الصحي السابقه 

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع االلكتروني من موقع وزاره البلديات 

نوع الخدمة:  بلديات – المعارف السابقه 

رقم االشتراك:  ادخل رقم الدفع االلكتروني من موقع وزاره البلديات 

نوع الخدمة:  بلديات – المسقفات السابقه 

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع االلكتروني من موقع وزاره البلديات 

نوع الخدمة:  بلديات – دفعه االيجارات 

رقم االشتراك:  ادخل رقم الدفع االلكتروني من موقع وزاره البلديات 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: دفع رسوم دعوى تنفيذيه 

رقم االشتراك:  دفع رسوم دعوى تنفيذيه 

عدل تسجيل دعوى 

نوع الخدمة:   دفع رسوم دعوى حقوقيه   

رقم االشتراك:  دفع رسوم دعوى حقوقيه 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: امتحان الكفايه في اللغه العربيه 

رقم االشتراك: ادخل الرقم الوطني 

مجمع اللغه العربية
 االردني 

مركز تكنولوجيا
 المعلومات الوطني 

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:  تسجيل النطاقات 

رقم االشتراك: ادخل الرقم المرجعي
 بعد الدخول الى حسابك الخاص 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: رسوم معادله شهاده 

رقم االشتراك: ادخل رقم المعامله 

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي 

وزارة التنمية االجتماعية

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:  اجور حضانه 

رقم االشتراك:  الرجاء ادخال رقم
 الدفع االلكتروني 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: خدمه الدفع االلكتروني 

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع
 االلكتروني 

وزارة السياحة

وزارة الصحة 

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:  رسوم ترخيص الصيدليات
 العامه 

رقم االشتراك:  : رقم الدفع االلكتروني 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: شراء نسخه عطاء 

رقم االشتراك:  الرقم
 المرجعي من خالل الموقع 

وزارة الطاقة 
والثروة المعدنية 

نوع الخدمة:  المعلومات والدراسات الزلزاليه 

رقم االشتراك: الرقم المرجعي خالل الموقع 

نوع الخدمة:  بيع الخرائط الرقميه 

رقم االشتراك: الرقم المرجعي خالل الموقع 

نوع الخدمة:  طلب خدمه الفحوصات المخبريه 

رقم االشتراك:  الرقم المرجعي خالل الموقع 

نوع الخدمة:  طلب خدمه توفير الخرائط والتقارير الجيولوجيه 

رقم االشتراك:  الرقم المرجعي خالل الموقع

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: خدمه تصاريح العمل 

رقم االشتراك:  ادخل الرقم المرجعي للدفع 

وزارة العمل  

��



نقــــل وسفـــر 



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

ارامكس االردن المحدودة

نوع الخدمة: شوب اند شيب

رقم االشتراك: ادخل رقم تتبع
 الشحنة

نوع الخدمة: رسوم تذكرة

رقم االشتراك: ادخل رقم المرجع

الخطوط الجوية
الملكية االردنية

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

رفادة للسياحة والسفر

نوع الخدمة: دفعة نقدية

رقم االشتراك: ادخل رقم الموبايل 
او رقم الهاتف االرضي باالضافة 

لرمز المنطقة

شركة امين قعوار 
و أوالده

نوع الخدمة: دفع فواتير

رقم االشتراك: أدخل رقم ٠١ ثم رقم الفاتورة لدفع
فاتورة واحدة أو ٠٢ متبوع برقم العميل لدفع كامل

 الفواتير

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

البتراء للنقل 

نوع الخدمة:  الشحن والخدمات اللوجستيه 

رقم االشتراك: ادخل رقم حساب العميل او مع اضافه رقم الفاتوره 

السالم للشحن السريع  

نوع الخدمة: الشحن والخدمات اللوجستيه 

رقم االشتراك: ادخل رقم حساب العميل او مع  اضافه رقم الفاتوره 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

السالم للوكاالت البحريه  

نوع الخدمة: الشحن والخدمات اللوجستيه 

رقم االشتراك:ادخل رقم حساب العميل او مع  اضافه رقم الفاتوره 

المروج الخضراء للسياحه
 والسفر 

نوع الخدمة: سياحة وسفر  

رقم االشتراك: ادخل رقم حساب العميل او مع  اضافه رقم الفاتوره 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

جدارا لخدمات النقل
 والمالحه 

نوع الخدمة: الشحن والخدمات اللوجستيه 

رقم االشتراك:ادخل رقم حساب العميل او مع  اضافه رقم الفاتوره 

شركه االنبهار للسياحه
 والسفر 

نوع الخدمة: دفعه في الحساب 

رقم االشتراك:  ادخل رقم الهاتف 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

عمون لخدمات النقل
 والمالحه 

نوع الخدمة:  الشحن البحري  والخدمات اللوجستيه

رقم االشتراك:  ادخل رقم حساب العميل او مع 
اضافه رقم الفاتوره 

رقم االشتراك:  ادخل رقم حساب العميل او مع 
اضافه رقم الفاتوره 

كريم للشحن 

نوع الخدمة: الشحن البحري  والخدمات
 اللوجستيه 

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كريم للمالحه والتخليص 

نوع الخدمة:  الشحن والخدمات اللوجستيه 

رقم االشتراك:  ادخل رقم حساب العميل او مع 
اضافه رقم الفاتوره 

رقم االشتراك:  ادخل الرقم الوظيفي  

كريم نتوركس االردن 

نوع الخدمة: تحصيل من الكابتن  

��



بنـــــوك 



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

البنك االستثماري

البنك االستثماري

نوع الخدمة: البطاقة االئتمانية

رقم االشتراك: ادخل رقم البطاقة
 المرجعي

نوع الخدمة: تسديد دفعات

رقم االشتراك: ادخل رقم المرجع

��



��

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

بنك اÀسكان

بنك المؤسسة العربية
 المصرفية

نوع الخدمة: دفعة بطاقة ائتمانية

رقم االشتراك: أدخل رقم العميل

نوع الخدمة: اقساط القروض

رقم االشتراك: ادخل رقم الحساب
 متبوع بالرقم الوطني



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:     قروض السيارات
                                القروض السكنية

                                القروض الشخصية

بنك ستاندرد تشارترد

رقم االشتراك: ادخل رقم الحساب
 الرئيسي

نوع الخدمة: بطاقات االئتمان

رقم االشتراك: ادخل رقم حساب
البطاقة االئتمانية

��



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

بنك التجاري االردني

نوع الخدمة: تسديد بطاقة ائتمانية

رقم االشتراك: ادخل رقم حساب
البطاقة االئتمانية

بنك القاهرة عمان

نوع الخدمة: دفعة بطاقة ائتمانية

رقم االشتراك: ادخل رقم العميل
متبوع باخر أربع ارقام من البطاقة

���



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

بنك االتحاد 

نوع الخدمة: تسداد قرضي 

رقم االشتراك:ادخل رقم القرض 

نوع الخدمة: سداد رصيد بطاقتي االئتمانيه 

رقم االشتراك:  ادخل رقم العميل متبوعا ب اخر اربع  خانات  من رقم البطاقه 

نوع الخدمة: تغذيه الحسابات  

رقم االشتراك:  الرجاء ادخال رقم حساب العميل 

���



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

بنك االردن 

نوع الخدمة: تسديد اقساط البطاقه االئتمانيه   

رقم االشتراك: ادخل الرقم المرجعي للبطاقه 

���



دعاية وأعالن 



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: 
دفعة بالحساب – الدستور 

دفعة بالحساب – الرأي
اعالنات مبوبة الدستور 

اعالنات مبوبة الرأي
اعالنات تجارية – الدستور

اعالنات تجارية – الرأي
بطاقات الكترونية  

الرؤيا االلكتروني
اشتراكات – صحيفة الدستور

 اشتراكات – صحيفة الرأي

جريدة الوسيط

نوع الخدمة: 
الوسيط االلكتروني

دفعة مقدمة بالحساب
اعالن مبوب
اعالن تجاري

رقم االشتراك: ادخل رقم الوصل

رقم االشتراك: أدخل رقم الدفع االلكتروني

شركة رؤيا لالتصاالت

���



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

شركة رؤيا لالتصاالت

نوع الخدمة: خدمة السوق المفتوح

رقم االشتراك: ادخل رقم الفاتورة من موقع السوق المفتوح

السوق المفتوح

���



السوق المفتوح

الطب والصحة 



السوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: حجز مؤتمرات

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع 
االلكتروني

الخدمات الطبية
الملكية االردنية

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: دفع فواتير 

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع االلكتروني 

المستشفى التخصصي 

���



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

مستودع البتراء للمواد
 الطبيه 

نوع الخدمة: االستعالم عن طريق رقم الفاتوره  

رقم االشتراك: الرجاء ادخال رقم الفاتوره  

نوع الخدمة: االستعالم عن طريق رقم الحساب 

رقم االشتراك:  الرجاء ادخال رقم الحساب 

���



السوق المفتوح

المحافظ و مقدمي
 خدمات الدفع



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: تغذية الحساب

رقم االشتراك: ادخل رقم الفاتورة

نتورك انترناشيونال
 سيرفيسز

الثقة للخدمات االلكترونية

نوع الخدمة: شحن رصيد

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع
 االلكتروني

���



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

شركة اية لخدمات 
الدفع االلكتروني

زين كاش

نوع الخدمة:
شحن محفظة الوكيل
شحن محفظة العميل

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع االلكتروني

نوع الخدمة: ايداع نقدي في
 محفظة زين

رقم االشتراك: ادخل رقم الخلوي

���



السوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

شركه الشرق االوسط
 لخدمات الدفع 

نوع الخدمة: شحن محفظه الوكيل  

رقم االشتراك: ادخل رقم محفظه الوكيل 

نوع الخدمة: ايداع نقدي في المحفظه 

رقم االشتراك: ادخل رقم الموبايل المرتبط بالمحفظه \ادخل المبلغ 

دينارك 

���



السوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: شحن مسبق   

رقم االشتراك:  ادخل رقم هاتف المحفظه \ ادخل المبلغ 

محفظتي  

���



الجهات الخيرية



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

لجنة المناصرة

رقم االشتراك: ادخل رقم التبرع او ١٠٠٠ اذا لم يكن لديك رقم

نوع الخدمة:    
اضاحي  

تبرع 
طرود طعام 
افطار صائم

  

كفالة االسر الفقيرة 
كفالة اليتيم

زكاة
صدقة الفطر

حملة البر و االحسان

نوع الخدمة:     زكاة
                                تبرع 

                                تبرع عام

رقم االشتراك: ادخل رقم الخلوي

���



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

تكية ام علي

رقم االشتراك: ادخل رقم الموبايل

نوع الخدمة:     
ذبيحة 

طرود
صدقة عامة

تبرع عام

وجبات
صدقات جارية

كفالة
زكاة مال

صندوق االمان لاليتام

نوع الخدمة:     صدقة جارية 
                                 تعليم يتيم

                                دعم االيتام الشهري
                                 زكاة مال

رقم االشتراك: ادخل رقم الخلوي

���



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

مؤسسة الحسين 
للسرطان

نوع الخدمة:      صدقة جارية
                                  تبرع عام 

                                  زكاة

رقم االشتراك: ادخل قيمة مبلغ التبرع

وقفية خير االردن

نوع الخدمة: الزكاة

رقم االشتراك: ادخل رقم الدفع
 االلكتروني

���



وقفية خير االردن
تأمــــــين 



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: تسديد وثائق التأمين   

رقم االشتراك: ادخل رقم االشتراك على
 الفاتورة

شركة المنارة للتأمين

نوع الخدمة: تسديد وثائق التأمين

رقم االشتراك: ادخل رقم بوليصة التأمين

شركة العرب للتأمين
 على الحياة و الحوادث

���



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: 

شركة النسر العربي 
للتأمين

رقم االشتراك: ادخل رقم الوثيقة

���



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: تسديد رصيد العميل 

رقم االشتراك: ادخل رقم العميل 

شركه الشرق العربي
 للتأمين 

نوع الخدمة:  تسديد دفعه  

رقم االشتراك:   الرجاء ادخال الرقم
 المكون من ٦ خانات 

شركة القدس للتأمين 

���



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:  أقساط تأمين الحياة   

رقم االشتراك:  ادخل رقم ١١٢٢٤ متبوع
 برقم حساب العميل  

شركة دلتا للتأمين  

نوع الخدمة:  أقساط التأمينات العامه   

رقم االشتراك:   ادخل رقم ١١٢٢١ 
للشركات \او رقم ١١٢٢٢ لالفراد متبوع

 برقم حساب العميل 

شركة دلتا للتأمين

���



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: أقساط التأمين الطبي     

رقم االشتراك:  ادخل رقم ١١٢٢٣  متبوع
 برقم حساب العميل 

شركة دلتا للتأمين  

���



تمويل وخدمات مالية 



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: دفعات قروض

رقم االشتراك: ادخل رقم
التمويل على البطاقة

تمويلكم

صندوق المرأة

نوع الخدمة: تسديد التمويل

رقم االشتراك: ادخل رقم البطاقة بدون 
رموز او فراغات

���



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:     دفعات قروض
                                دفعات بطاقات

رقم االشتراك: ادخل رقم التمويل 
على البطاقة

االمين للتمويل

نوع الخدمة: تسديد دفعات

رقم االشتراك: ادخل رقم 
التمويل

اثمار للتمويل االسالمي

���



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

التسهيالت

نوع الخدمة:
مستحقة البطاقة االئتمانية 

مستحقة القرض

رقم االشتراك: ادخل رقم الحساب

���

نوع الخدمة:  شحن بطاقات مسبقه الدفع 

رقم االشتراك:  أدخل اخر ١٠ ارقام من رقم بطاقتك المدفوعه مسبقا



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

فينكا

نوع الخدمة: دفعات القروض   

رقم االشتراك: ادخل رقم القرض

شركة خدمات بطاقات
 االئتمان ا¢ردن

نوع الخدمة: دفعة بطاقات
ارابكس االئتمانية   

رقم االشتراك: ادخل رقم العميل

���



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: تسديد قروض

رقم االشتراك: ادخل رقم التمويل
 على البطاقة

فيتاس االردن

نوع الخدمة: بطاقة منوليا

رقم االشتراك: ادخل رقم حساب
العميل

شركة منوليا للخدمات 
و االستشارات المالية
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السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

االهلية للتمويل االصغر

نوع الخدمة: تسديد دفعات

رقم االشتراك: ادخل رقم القرض

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:   خدمه التحويل المال      

رقم االشتراك:  الرجاء ادخال الرقم
 المرجعي لحواله ويسترن يونيون 

ويسترن يونيون االردن  

���



كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:  تسديد اقساط 

رقم االشتراك:  أدخل رقم العميل 

الشركة المتكامله
 لبيع المركبات  

���

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

شركة االيمان لالستثمارات
 المالية

نوع الخدمة: ايداع في الحساب

رقم االشتراك: ادخل رقم 
المحفظة



السوق المفتوحالسوق المفتوحفيتاس االردن

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:   دفع قرض  

رقم االشتراك:   أدخل رقم العميل 

الشركه المتكامله
 للتأجير التمويلي   

بنك الوطني لتمويل
 المشاريع الصغيره   

نوع الخدمة:  تسديد اقساط 

رقم االشتراك:  أدخل رقم العميل 

���



السوق المفتوحالسوق المفتوحفيتاس االردن

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة:   دفع اقساط    

رقم االشتراك:   أدخال رقم التمويل

رم للوساطة المالية

سندكم لتمويل االعمال 

نوع الخدمة:  خدمه االيداع بالحساب   

رقم االشتراك:  أدخل رقم المحفظه  

���



السوق المفتوحالسوق المفتوحفيتاس االردن

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

شركه بندار للتجارة
 والتمويل 

نوع الخدمة:  دفعه قرض      

رقم االشتراك:  رقم الحساب 

���



وقــــود وغـــــاز 



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: رقم حساب العميل

رقم االشتراك: ادخل رقم الحساب

سنترال غاز

توتال االردن

نوع الخدمة: بطاقة توتال

رقم االشتراك: ادخل رقم 
المشترك على بطاقة توتال

���



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: دفع فواتير 

رقم االشتراك:  ادخل رقم الدفع
 االلكتروني 

بروغاز

���



التجارة االلكترونية 



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: كارسير 

رقم االشتراك: ادخل رقم التقرير

تقرير كارسير 
لتاريخ المركبات

���
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تصنيفات آخرى 



السوق المفتوحالسوق المفتوح

كيف تدخل رقم ا�شتراك ؟

نوع الخدمة: خدمت المجمع

رقم االشتراك: ادخل الرقم الذي تم تزويدكم به
من قبل المجمع

شركة مجمع االعمال
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