رموز الغرض من التحويالت المالية
Payment Purpose Codes
Purpose

الغرض من التحويل

الوصف

0101

Invoice Payment & Purchase

تسدٌد فواتٌر ومشترٌات

0102

Utility Bill Payment

فواتٌر الخدمات

0103
0104
0105
0106
0107
0108

Prepaid Cards Recharging
Standing Orders
Personal Donations
Family Assistance and Expenses
Individual Social Security Subscription
Associations Subscriptions

تغذٌة البطاقات المدفوعة مسبقا
أوامر الدفع الثابتة
تبرعات األفراد
نفقات ومساعدات عائلٌة
اشتراك األفراد اإلختٌاري فً الضمان اإلجتماعً
اشتراكات النقابات

0109

Saving and Funding Account

التحوٌالت لغاٌات التوفٌر/االدخار /تغذٌة الحساب

0110
0111

Heritance
End of Service indemnity

مٌراث
مكافآة نهاٌة الخدمة

تسدٌدات المطالبات المالٌة الخاصة بمشترٌات العمٌل الشخصٌة
تسدٌدات المطالبات المالٌة الخاصة بفواتٌر الخدمات مثل الهاتف والماء والكهرباء
واالنترنت
تغذٌة(شحن) البطاقات المدفوعة مسبقا
تحوٌالت العمٌل الثابتة المتكررة
التبرع للجمعٌات والهٌئات الخٌرٌة
التحوٌالت التً ٌقدمها العمٌل الفراد عائلته
تسدٌد اشتراكات الضمان االجتماعً اإلختٌارٌة لألفراد
تسدٌد االشتراكات الفردٌة للنقابات المختلفة
التحوٌالت لغاٌات التوفٌر واالدخار وتغذٌة الحساب بحٌث ٌكون منشؤ الحركة هو نفس
المستفٌد.
التحوٌالت المتعلقة بالمٌراث والتركات
مكافؤة نهاٌة الخدمة

0201

Public Sector Employees Salaries

0202

Laborers Salaries

Salaries and Wages

Personal

Code Classification

اجور ورواتب ومٌاومات ومكافئات وحوافز موظفً
الدولة
اجور ورواتب ومٌاومات ومكافئات وحوافز العمال
والمستخدمٌن فً الدولة

اجور ورواتب ومٌاومات ومكافئات وحوافز موظفً الدولة
اجور ورواتب ومٌاومات ومكافئات وحوافز العمال والمستخدمٌن فً الدولة

0203

Private Sector Staff Salaries

أجور و رواتب القطاع الخاص

اجور ورواتب ومٌاومات ومكافئات وحوافز موظفً وعمال ومستخدمً القطاع الخاص

0204
0205
0206
0207
0208

Jordanian Diplomatic Staff Salaries
Foreign Diplomatic Salaries
Overseas Incoming Salaries
Civil / Military Retirement Salaries
Social Security Retirement Salaries

أجور ورواتب الهٌئات الدبلوماسٌة االردنٌة
أجور ورواتب الهٌئات الدبلوماسٌة االجنبٌة
رواتب واردة من الخارج
رواتب تقاعدٌة مدنٌة وعسكرٌة
رواتب تقاعدٌة ضمان اجتماعً

الرواتب الصادرة للهٌئات الدبلوماسٌة االردنٌة فً الخارج
الرواتب الواردة للهٌئات الدبلوماسٌة فً االردن
رواتب واردة من خارج االردن وتشمل فٌما تشمله الضمان واإلعاالت والتقاعد
رواتب المتقاعدٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن
رواتب تقاعدٌة ضمان اجتماعً

0209

Establishment Social Security Subscription

اشتراكات المإسسات فً الضمان االجتماعً

تسدٌد المنشآت الشتراكات الضمان االجتماعً للعاملٌن فٌها

رموز الغرض من التحويالت المالية
Purpose

الغرض من التحويل

الوصف

0301

Investment Revenues

عوائد االستثمار

عوائد وارباح استثمارٌة وتشمل فٌما تشمله ارباح اسهم الشركات والصنادٌق االستثمارٌة
وفوائد الحسابات

0302

Brokrage Investment

تحوٌالت المتاجرة باألسواق العالمٌة

تحوٌالت المتاجرة بالعمالت واألسهم والسندات و المشتقات المالٌة باألسواق العالمٌة

0303

Insurance
Subscriptions to international nonmonetary
organizations
Local Investment
External Investment
Tender bond Guarantee

حواالت التامٌن

التؤمٌن الغراض تجارٌة وغٌر تجارٌة

مساهمات فً رأس مال المإسسات الدولٌة

مساهمات الحكومة فً رأس مال المإسسات الدولٌة غٌر المالٌة

تحوٌالت إستثمارٌة  -محلٌة
تحوٌالت إستثمارٌة  -خارجٌة
حوالة شراء دعوة عطاء

تحوٌالت استثمارٌة داخل االردن فً الشركات المحلٌة
تحوٌالت استثمارٌة من وإلى االردن
حوالة شراء دعوة عطاء

Transportatio
n and
Tourism

0401
0402
0403

Air Freight
Land Freight
Sea Freight

النقل والشحن الجوي
النقل والشحن البري
النقل والشحن البحري

خدمات نقل الركاب ومصارٌف الشحن الجوي
خدمات نقل الركاب ومصارٌف الشحن البري
خدمات نقل الركاب ومصارٌف الشحن البحري

0404

Travel and Tourism

السٌاحة والسفر

نفقات السٌاحة والسفر ونفقات الحج والعمرة واثمان التذاكر المصارٌف التابعة لها

Training
and
Delegation

0501
0502
0503
0504

Governmental Delegation Transfers
Private Sector Delegation Transfers
Governmental Education
Private Sector Education

حواالت اإلبتعاث الحكومٌة
حواالت إبتعاث القطاع الخاص
التعلٌم الحكومً
تعلٌم القطاع الخاص

مصارٌف التدرٌب والمهمات الرسمٌة الحكومٌة
مصارٌف التدرٌب والمهمات للقطاع الخاص
المصارٌف الدراسٌة الحكومٌة
المصارٌف الدراسٌة للقطاع الخاص

Import
and Export

Payment Purpose Codes

0601
0602
0603
0604

Public Sector Exportation
Private Sector Exportation
Public Sector Importation
Private Sector Importation

تصدٌر القطاع العام
تصدٌر القطاع الخاص
استٌراد القطاع العام
استٌراد القطاع الخاص

صادرات القطاع العام
صادرات القطاع الخاص
واردات القطاع العام
واردات القطاع الخاص

Investment Remittances

Code Classification

0304
0305
0306
0307

رموز الغرض من التحويالت المالية
Payment Purpose Codes
Purpose

الغرض من التحويل

الوصف

0701
0702
0703
0704
0705

Religious Communities Aid
International Communities Aid
Arab Communities Aid
UN Aid
Charity Communities Aid

مساعدات هٌئات دٌنٌة
مساعدات هٌئات دولٌة
مساعدات عربٌة
مساعدات األمم المتحدة
مساعدات الهٌئات الخٌرٌة

مساعدات هٌئات دٌنٌة
مساعدات هٌئات دولٌة أجنبٌة
مساعدات عربٌة
مساعدات األمم المتحدة وتحوٌالت قوات حفظ السالم
مساعدات الهٌئات الخٌرٌة

0801

Telecommunication Services

خدمات إتصاالت

0802

Financial Services

خدمات مالٌة

0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809

Information Technology Services
Consulting Services
Construction Services
Maintenance & Assembling Services
Marketing and Media Services
Mining Services
Medical & Health Services

خدمات تكنولوجٌا المعلومات
الخدمات االستشارٌة
خدمات إنشائٌة
خدمات الصٌانة والتجمٌع
خدمات دعاٌة وتسوٌق
خدمات التعدٌن
خدمات صحٌة  /طبٌة

نفقات خدمات االتصاالت المختلفة بكافة انواعها
نفقات الخدمات المقدمة من شركات التدقٌق الداخلٌة والشركات المحاسبٌة والخدمات
الضرٌبٌة بمختلف انواعها.
نفقات شراء وتقدٌم خدمات تكنولوجٌا المعلومات
نفقات الخدمات المقدمة من الشركات اإلستشارٌة المختلفة
نفقات المتعلقة باإلنشاءات والمصارٌف التابعة بها
خدمات الصٌانة والتجمٌع الصناعً
خدمات دعاٌة واعالن وتسوٌق
خدمات التعدٌن
النفقات المتعلقة بالعالج والمستحضرات والنفقات التابعه لها

0810

Cultural ,Educational & Entertainment Services

خدمات ثقافٌة وتعلٌمٌة وترفٌهٌة

خدمات ثقافٌة وتعلٌمٌة وترفٌهٌة

0811
0812
0813
0814
0815
0816

Rental Expenses
Real Estate
Taxes
Fees
Commissions
Franchise and License Fees

مصارٌف إٌجارات
عقار
ضرائب
رسوم
عموالت
رسوم الرخص واالمتٌاز

0817

Cheque Collection

تحصٌل الشٌكات خارج جلسة المقاصة

0818

Membership Fees

رسوم االشتراكات والعضوٌات

النفقات المتعلقة باٌجارات العقارات والمركبات واآللٌات والمصارٌف التابعة لها
التحوٌالت الخاصة بشراء وبٌع العقارات
تسدٌد الضرائب الحكومٌة المختلفة
تسدٌد رسوم المعامالت المختلفة والطوابع
تحوٌالت العموالت مقابل الخدمات المختلفة
رسوم رخص البرمجٌات وحقوق الملكٌة الفكرٌة
تحصٌل الشٌكات المسحوبة على البنوك األجنبٌة والشٌكات المحلٌة المحصلة خارج
جلسة المقاصة
رسوم االشتراك والعضوٌة ،مثل اشتراكات المجالت والصحف ،وعضوٌة األندٌة
الرٌاضٌة والمنتدٌات

Services

External Aid

Code Classification

رموز الغرض من التحويالت المالية
Payment Purpose Codes
Purpose

الغرض من التحويل

الوصف

Municipality Funds
Government Funds
Private Sector Funds
External Incoming Funds

التموٌل المقدم للبلدٌات
التموٌل المقدم للحكومة
التموٌل المقدم للقطاع الخاص
التموٌل الوارد من حسابات فً الخارج

التموٌل المقدم للبلدٌات
التموٌل المقدم للحكومة
تموٌل مقابل كفالة بنكٌة أو بدون كفالة
التموٌل الوارد من حسابات فً الخارج لتغذٌة حسابات داخل االردن

International Communities and Embassies
Remittances
Permanent Diplomatic Missions
Temporary Diplomatic Missions
Jordanian Embassies Income

تحوٌالت السفارات والهٌئات الدولٌة

تحوٌالت السفارات والهٌئات والقنصلٌات ومكاتب التمثٌل الدبلوماسٌة الدولٌة

البعثات الدبلوماسٌة الدائمة
البعثات الدبلوماسٌة المإقتة
تحوٌالت السفارات االردنٌة

البعثات الدبلوماسٌة الدائمة
البعثات الدبلوماسٌة المإقتة
تحوٌالت السفارات والقنصلٌات ومكاتب التمثٌل الدبلوماسٌة االردنٌة

1101

Long-Term Loans Installments / Public Sector

تسدٌد أقساط قروض طوٌلة األجل /قطاع عام

تسدٌد أقساط قروض طوٌلة األجل /قطاع عام

1102

Long-Term Loans interest Installments / Public
Sector

تسدٌد فوائد قروض طوٌلة األجل /قطاع عام

تسدٌد فوائد قروض طوٌلة األجل /قطاع عام

1103

Short-Term Loans Installments / Public Sector

تسدٌد أقساط قروض قصٌرة األجل /قطاع عام

تسدٌد أقساط قروض قصٌرة األجل /قطاع عام

1104

Short-Term Loans interest Installments / Public
Sector

تسدٌد فوائد قروض قصٌرة األجل /قطاع عام

تسدٌد فوائد قروض قصٌرة األجل /قطاع عام

1105

Long-Term Loans Installments / Private Sector

تسدٌد أقساط قروض طوٌلة األجل /قطاع خاص

تسدٌد أقساط قروض طوٌلة األجل /قطاع خاص

1106

Long-Term Loans interest Installments / Public
Sector

تسدٌد فوائد قروض طوٌلة األجل /قطاع خاص

تسدٌد فوائد قروض طوٌلة األجل /قطاع خاص

1107

Short-Term Loans Installments /Private Sector

تسدٌد أقساط قروض قصٌرة األجل /قطاع خاص

تسدٌد أقساط قروض قصٌرة األجل /قطاع خاص

1108

Short-Term Loans interest Installments /
Private Sector

تسدٌد فوائد قروض قصٌرة األجل /قطاع خاص

تسدٌد فوائد قروض قصٌرة األجل /قطاع خاص

Loans

Diplomacy

Funding

Code Classification
0901
0902
0903
0904
1001
1002
1003
1004

Loans

رموز الغرض من التحويالت المالية
Payment Purpose Codes
Purpose

الغرض من التحويل

الوصف

loans Installments Against Governmental
Guarantee
Loans Interest Installments Against
Governmental Guarantee
Credit Card Payment
Personal Loan Payment

تسدٌد أقساط القروض بكفالة الحكومة

تسدٌد أقساط القروض بكفالة الحكومة

تسدٌد فوائد القروض بكفالة الحكومة

تسدٌد فوائد القروض بكفالة الحكومة

دفعة بطاقات اإلئتمان
تسدٌد قروض شخصٌة

تسدٌد اقساط البطاقات االئتمانٌة
تسدٌد دفعات القروض الخاصة بالعمٌل

1201

Rerouting

إعادة تحوٌل (حوالة صادرة مقابل حوالة واردة)

إعادة تحوٌل حوالة واردة من بنك مرسل الى بنك مراسل ومن ثم لبنك المستفٌد

1202

Scientific Research Support

دعم البحث العلمً

الدعم المقدم للبحث العلمً على مستوى االفراد والمإسسات

Code Classification
1109
1110

General

1111
1112

