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فصوال ليوحتال نم رضغال Purpose Code

ةيصخشال ليمعال تايرتشمب ةصاخال ةيالمال تابالطمال تاديدست تايرتشمو ريتاوف ديدست Invoice Payment & Purchase 101

 فتاهال لثم تامدخال ريتاوفب ةصاخال ةيالمال تابالطمال تاديدست ترنتنالاو

ءابرهكالو ءامالو

تامدخال ريتاوف Utility Bill Payment 102

اقبسم ةعوفدمال تاقاطبال )نحش(ةيذغت اقبسم ةعوفدمال تاقاطبال ةيذغت Prepaid Cards Recharging 103

ةرركتمال ةتباثال ليمعال تاليوحت ةتباثال عفدال رماوأ Standing Orders 104

ةيريخال تائيهالو تايعمجلل عربتال دارفألا تاعربت Personal Donations 105

هتلئاع دارفال ليمعال اهمدقي يتال تاليوحتال ةيلئاع تادعاسمو تاقفن Family Assistance and Expenses 106

دارفألل ةيرايتخإلا يعامتجالا نامضال تاكارتشا ديدست يعامتجإلا نامضال يف يرايتخإلا دارفألا كارتشا Individual Social Security Subscription 107

ةفلتخمال تاباقنلل ةيدرفال تاكارتشالا ديدست تاباقنال تاكارتشا Associations Subscriptions 108

نويك ثيحب باسحال ةيذغتو راخدالاو ريفوتال تاياغل تاليوحتال باسحال ةيذغت /راخدالا/ريفوتال تاياغل تاليوحتال Saving and Funding Account 109

ديفتسمال سفن وه ةكرحال أشنم.

تاكرتالو ثارميالب ةقلعتمال تاليوحتال ثاريم Heritance 110

ةمدخال ةياهن ةأفاكم ةمدخال ةياهن ةآفاكم End of Service indemnity 111

الومالا زجح تاياغل تاليوحتال تاناما Trust 112

نيديفتسملل ةيذيفنتال مكاحمال تاليوحت مكاحمال تاليوحت Court Transfer 113

ةنوعمال قودنصب ةصاخال ةيالمال تادعاسمالو تانوعمال تاليوحت ةينطوال ةيالم ةنوعم Financial Aid 114
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ةلودال يفظوم تامواميو بتاورو روجا ةلودال يفظوم تامواميو بتاورو روجا Public Sector Employees Salaries 201

ةلودال يف نيمدختسمالو المعال تامواميو بتاورو روجا ةلودال يف نيمدختسمالو المعال تامواميو بتاورو روجا Laborers Salaries 202

عاطقال ميدختسمو المعو يفظوم تامواميو بتاورو روجا صاخال صاخال عاطقال بتاور و روجأ Private Sector Staff Salaries 203

جراخال يف ةيندرالا ةيسامولبدال تائيهلل ةرداصال بتاورال ةيندرالا ةيسامولبدال تائيهال بتاورو روجأ Jordanian Diplomatic Staff Salaries 204

ندرالا يف ةيسامولبدال تائيهلل ةدراوال بتاورال ةيبنجالا ةيسامولبدال تائيهال بتاورو روجأ Foreign Diplomatic Salaries 205

نامضال هلمشت اميف ملشتو ندرالا جراخ نم ةدراو بتاور دعاقتالو تالاعإلاو جراخال نم ةدراو بتاور Overseas Incoming Salaries 206

نيريكسعالو نييندمال نيدعاقتمال بتاور ةيركسعو ةيندم ةيدعاقت بتاور Civil / Military Retirement Salaries 207

يعامتجا نامض ةيدعاقت بتاور يعامتجا نامض ةيدعاقت بتاور Social Security Retirement Salaries 208

اهيف نيلامعلل يعامتجالا نامضال تاكارتشال تآشنمال ديدست يعامتجالا نامضال يف تاسسؤمال تاكارتشا Establishment Social Security Subscription 209

ةلودال يفظوم زفاوحو تائفاكم ةلودال يفظوم زفاوحو تائفاكم Public Sector Employees Bonus 210

ةلودال يف نيمدختسمالو المعال زفاوحو تائفاكم ةلودال يف نيمدختسمالو المعال زفاوحو تائفاكم Laborers Bonus 211

صاخال عاطقال ميدختسمو المعو يفظوم زفاوحو تائفاكم صاخال عاطقال زفاوحو تائفاكم Private Sector Staff Bonus 212

لخدال ةبريض تايدر لخدال ةبريض تايدر Income Tax Refunds 213

ةلودال يفظوم بتاور نم تاعاطتقا ةلودال يفظوم بتاور نم تاعاطتقا Public Sector Employees deductions 214
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تاكرشال مهسا حابرا هلمشت اميف ملشتو ةيرامثتسا حابراو دئاوع

تاباسحال دئاوفو   ةيرامثتسالا قيدانصالو

رامثتسالا دئاوع Investment Revenues 301

 ةيالمال  تاقتشمال  و تادنسالو  مهسألاو  تالمعالب  ةرجامتال  تاليوحت

ةميالعال قاوسألاب

ةميالعال قاوسألاب ةرجامتال تاليوحت Brokrage Investment 302

ةيراجت ريغو ةيراجت ضارغال نيأمتال نيامتال تالاوح Insurance 303

ةيالمال ريغ ةيلودال تاسسؤمال الم سأر يف ةموكحال تامهاسم ةيلودال تاسسؤمال الم سأر يف تامهاسم Subscriptions to international non monetary organizations 304

ةيلحمال تاكرشال يف ندرالا لخاد ةيرامثتسا تاليوحت ةيلحم - ةيرامثتسإ تاليوحت Local Investment 305

ندرالا ىإلو نم ةيرامثتسا تاليوحت ةيجراخ - ةيرامثتسإ تاليوحت External Investment 306

ءاطع ةوعد ءارش ةالوح ءاطع ةوعد ءارش ةالوح Tender bond Guarantee 307

يوجال نحشال فرياصمو باكرال لقن تامدخ يوجال نحشالو لقنال Air Freight 401

يربال نحشال فرياصمو باكرال لقن تامدخ يربال نحشالو لقنال Land Freight 402

يرحبال نحشال فرياصمو باكرال لقن تامدخ يرحبال نحشالو لقنال Sea Freight 403

 ركاذتال نامثاو ةرمعالو جحال تاقفنو رفسالو ةحايسال تاقفن اهل ةعباتال

فرياصمال

رفسالو ةحايسال Travel and Tourism 404

ةميوكحال ةميرسال تامهمالو بريدتال فرياصم ةميوكحال ثاعتبإلا تالاوح Governmental Delegation Transfers 501

صاخال عاطقلل تامهمالو بريدتال فرياصم صاخال عاطقال ثاعتبإ تالاوح Private Sector Delegation Transfers 502

ةميوكحال ةيساردال فرياصمال ميوكحال ميلعتال Governmental Education 503

صاخال عاطقلل ةيساردال فرياصمال صاخال عاطقال ميلعت Private Sector Education 504

ماعال عاطقال تارداص ماعال عاطقال ريدصت Public Sector Exportation 601

صاخال عاطقال تارداص صاخال عاطقال ريدصت Private Sector Exportation 602

ماعال عاطقال تادراو ماعال عاطقال داريتسا Public Sector Importation 603

صاخال عاطقال تادراو صاخال عاطقال داريتسا Private Sector Importation 604
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ةينيد تائيه تادعاسم ةينيد تائيه تادعاسم Religious Communities Aid 701

ةيبنجأ ةيلود تائيه تادعاسم ةيلود تائيه تادعاسم International Communities Aid 702

ةيربع تادعاسم ةيربع تادعاسم Arab Communities Aid 703

مالسال ظفح تاوق تاليوحتو ةدحتمال ممألا تادعاسم ةدحتمال ممألا تادعاسم UN Aid 704

ةيريخال تائيهال تادعاسم ةيريخال تائيهال تادعاسم Charity Communities Aid 705

اهعاونا ةفاكب ةفلتخمال تالاصتالا تامدخ تاقفن تالاصتإ تامدخ Telecommunication Services 801

تاكرشالو ةيلخادال قيقدتال تاكرش نم ةمدقمال تامدخال تاقفن ةيالم تامدخ Financial Services 802

اهعاونا فلتخمب ةيبريضال تامدخالو ةيبساحمال.

تامولعمال ايجولونكت تامدخ ميدقتو ءارش تاقفن تامولعمال ايجولونكت تامدخ Information Technology Services 803

ةفلتخمال ةيراشتسإلا تاكرشال نم ةمدقمال تامدخال تاقفن ةيراشتسالا تامدخال Consulting Services 804

اهب ةعباتال فرياصمالو تاءاشنإلاب ةقلعتمال تاقفن ةيئاشنإ تامدخ Construction Services 805

يعانصال عيمجتالو ةنايصال تامدخ عيمجتالو ةنايصال تامدخ Maintenance & Assembling Services 806

قيوستو نالعاو ةياعد تامدخ قيوستو ةياعد تامدخ Marketing and Media Services 807

نيدعتال تامدخ نيدعتال تامدخ Mining Services 808

اهل هعباتال تاقفنالو تارضحتسمالو جالعالب ةقلعتمال تاقفنال ةيبط / ةيحص تامدخ Medical & Health Services 809

ةيهيفرتو ةمييلعتو ةيفاقث تامدخ ةيهيفرتو ةمييلعتو ةيفاقث تامدخ Cultural ,Educational & Entertainment Services 810

 تايلآلاو تابكرمالو تاراقعال تاراجياب ةقلعتمال تاقفنال اهل ةعباتال

فرياصمالو

تاراجييإ فرياصم Rental Expenses 811

تاراقعال عيبو ءارشب ةصاخال تاليوحتال راقع Real Estate 812

ةفلتخمال ةميوكحال بئارضال ديدست بئارض Taxes 813

عباوطالو ةفلتخمال تالماعمال مورس ديدست مورس Fees 814



Purpose Of Payment Codes  
for Payments to Jordan 

5 of 6

فصوال ليوحتال نم رضغال Purpose Code

ةفلتخمال تامدخال لباقم تالومعال تاليوحت تالومع Commissions 815

ةيركفال ةيكلمال قوقحو تايجمربال صخر مورس زايتمالاو صخرال مورس Franchise and License Fees 816

ليصحت ةصاقمال ةسلج تاكيشال  ةبوحسمال  ىلع  كونبال  ةيبنجألا   تاكيشالو 

جراخ ةلصحمال ةيلحمال

ةصاقمال ةسلج جراخ تاكيشال ليصحت Cheque Collection 817

 فحصالو تالجمال تاكارتشا لثم ،ةيوضعالو كارتشالا مورس تايدتنمالو ةيضايرال،

ةيدنألا ةيوضعو

تايوضعالو تاكارتشالا مورس Membership Fees 818

تايدلبلل مدقمال ليومتال تايدلبلل مدقمال ليومتال Municipality Funds 901

ةموكحلل مدقمال ليومتال ةموكحلل مدقمال ليومتال Government Funds 902

ةالفك نودب وأ ةيكنب ةالفك لباقم ليومت صاخال عاطقلل مدقمال ليومتال Private Sector Funds 903

لخاد تاباسح ةيذغتل جراخال يف تاباسح نم دراوال ليومتال ندرالا جراخال يف تاباسح نم دراوال ليومتال External Incoming Funds 904

ليثمتال بتاكمو تايلصنقالو تائيهالو تارافسال تاليوحت ةيلودال ةيسامولبدال ةيلودال تائيهالو تارافسال تاليوحت International Communities and Embassies Remittances 1001

ةمئادال ةيسامولبدال تاثعبال ةمئادال ةيسامولبدال تاثعبال Permanent Diplomatic Missions 1002

ةتقؤمال ةيسامولبدال تاثعبال ةتقؤمال ةيسامولبدال تاثعبال Temporary Diplomatic Missions 1003

ةيسامولبدال ليثمتال بتاكمو تايلصنقالو تارافسال تاليوحت ةيندرالا ةيندرالا تارافسال تاليوحت Jordanian Embassies Income 1004

ماع عاطق /لجألا ةليوط ضورق طاسقأ ديدست ماع عاطق /لجألا ةليوط ضورق طاسقأ ديدست Long-Term Loans Installments / Public Sector 1101

ماع عاطق /لجألا ةليوط ضورق دئاوف ديدست ماع عاطق /لجألا ةليوط ضورق دئاوف ديدست Long-Term Loans interest Installments / Public Sector 1102
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ماع عاطق /لجألا ةريصق ضورق طاسقأ ديدست ماع عاطق /لجألا ةريصق ضورق طاسقأ ديدست Short-Term Loans Installments / Public Sector 1103

ماع عاطق /لجألا ةريصق ضورق دئاوف ديدست ماع عاطق /لجألا ةريصق ضورق دئاوف ديدست Short-Term Loans interest Installments / Public Sector 1104

صاخ عاطق /لجألا ةليوط ضورق طاسقأ ديدست صاخ عاطق /لجألا ةليوط ضورق طاسقأ ديدست Long-Term Loans Installments / Private Sector 1105

صاخ عاطق /لجألا ةليوط ضورق دئاوف ديدست صاخ عاطق /لجألا ةليوط ضورق دئاوف ديدست Long-Term Loans interest Installments / Public Sector 1106

صاخ عاطق /لجألا ةريصق ضورق طاسقأ ديدست صاخ عاطق /لجألا ةريصق ضورق طاسقأ ديدست Short-Term Loans Installments /Private Sector 1107

صاخ عاطق /لجألا ةريصق ضورق دئاوف ديدست صاخ عاطق /لجألا ةريصق ضورق دئاوف ديدست Short-Term Loans interest Installments / Private Sector 1108

ةموكحال ةالفكب ضورقال طاسقأ ديدست ةموكحال ةالفكب ضورقال طاسقأ ديدست loans Installments Against Governmental Guarantee 1109

ةموكحال ةالفكب ضورقال دئاوف ديدست ةموكحال ةالفكب ضورقال دئاوف ديدست Loans Interest Installments Against Governmental 
Guarantee

1110

ةينامتئالا تاقاطبال طاسقا ديدست نامتئإلا تاقاطب ةعفد Credit Card Payment 1111

ليمعالب ةصاخال ضورقال تاعفد ديدست ةيصخش ضورق ديدست Personal Loan Payment 1112

 مث منو لسارم كنب ىال  لرسم كنب نم ةدراو ةالوح ليوحت ةداعإ ديفتسمال

كنبل

ةدراو ةالوح لباقم ةرداص ةالوح( ليوحت ةداعإ( Rerouting 1201

تاسسؤمالو دارفالا ىوتسم ىلع ميلعال ثحبلل مدقمال معدال ميلعال ثحبال معد Scientific Research Support 1202

Allied Irish Banks, p.l.c. is regulated by the Central Bank of Ireland.


