الدفع من خالل البنوك
البطاقة الممغنطة هي البطاقة الخاصة بتسديد دفعات المؤسسة العامة للضمان االجتماعي من اشتراكات شهرية

وخضوع اختياري ،تتضمن اسم ورقم تأمين المشترك (أفراد أو منشآت).
فوائد بطاقة التسديد الممغنطة؟

 تسهيل عملية تسديد االشتراكات لدى البنوك المعتمدة دون الحاجة للحضور إلى المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي.
 هوية ضمان اجتماعي.
 ضمان دقة بيانات المشترك كون البيانات مبرمجة على البطاقة.

كيفية استخدام البطاقة ؟
 إبراز البطاقة لموظف البنك للحصول على البيانات الخاصة بالمشترك من رقم تأمين ونوع الدفعة (لن تقبل
الدفعة دون إبراز البطاقة).
 تحديد المبلغ المراد دفعه من قبل المشترك.
 التأكد من صحة البيانات على اإلشعار (مسؤولية المشترك).
البنوك المعتمدة للدفع بموجب البطاقة الممغنطة؛ يكون الدفع مباشرة لدى احد فروع البنوك المعتمدة داخل المملكة
التالية:

 البنك العربي (الدفع نقدا أو شيك بنك عربي).
 يرجى العلم انه يوجد لدى البنك العربي خيار دفع ضمان اجتماعي ضمن خيارات الدفع المتوفرة على موقع

البنك ()Online؛ في حال وجد لدى المؤمن عليه حساب لدى البنك العربي ويوجد لديه خدمة االنترنت

بانكنج ( )Internet Bankingعلى حسابه الخاص لديهم (يرجى العلم أن رقم المرجع هو رقم التأمين).
 بنك القاهرة عمان.
 البنك األردني الكويتي.
 بنك المال ).(Capital Bank
 البنك االستثماري.

 بنك المؤسسة العربية المصرفية.
 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل.
 البنك العقاري المصري.
 البنك التجاري األردني.

 شركة ناشونال اكسبرس.
 بدل فاقد بطاقة ممغنطة ( )5خمسة دنانير.
في حال وجود أي مشكلة فنية لدى البنوك نرجوا إعالمنا فو ار على هاتف النافذة الهاتفية المجاني (22 525
 )5055او على هاتف مركز الخدمة الوطني (.)5550505

حساب الحواالت البنكية:
في حال رغبة المشترك بتسديد المبالغ المستحقة عن طريق الحواالت البنكية ،يتم التسديد لدى حساب:
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
البنك العربي  /عمان
رقم الحساب5000/505555-0/555 :
JO26ARAB1110000000111010505500 :IBAN
في حال رغبة المشترك بتسديد المبالغ المستحقة عن طريق حسابات المؤسسة بالدول التالية:
المغتربين في دولة اإلمارات العربية المتحدة:

حساب المؤسسة لدى أي فرع من فروع البنك العربي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
المغتربين في دولة الكويت:

حساب المؤسسة لدى أي فرع من فروع بنك الكويت الوطني ) (NBKبدولة الكويت.

المغتربين في سلطنة عمان:

حساب المؤسسة لدى أي فرع من فروع بنك عمان العربي بسلطنة عمان.
المغتربين في دولة قطر:

التسديد من خالل حسابنا في دولة قطر لدى بنك االستثمار العربي األردني.
Arab Jordan Investment Bank (Qatar) LLC

Tel: +974 4496 7338

Fax: +974 4496 7348
المغتربين في مملكة البحرين:

حساب المؤسسة لدى بنك االسكان للتجارة والتمويل في مملكة البحرين رقم (.)501/26604/19/3000/0
يجب على المشترك التأكد من توفر البيانات التالية في الحوالة:


رقم التأمين.



االسم كامل.



طبيعة الدفعة (خضوع اختياري ،اشتراكات شهرية).



يتحمل المشترك مسؤولية أي نقص في البيانات المطلوبة.

 شاكرين تعاونكم للوصول إلى خدمات أفضل.

دولة االمارات العربية المتحدة

القنصلية االردنية/ابو ظبي

+971505258584

البنك العربي /فرع ابو ظبي

+971(2)6392225

المملكة العربية السعودية

السفارة االردنية  /الرياض

+966114880071

دولة الكويت

بنك الكويت الوطني

+9652422011

سلطنة ُعمان

بنك ُعمان العربي /فرع الخوير
بنك االستثمار العربي االردني

+840 26254245
+974 4496 7338

مملكة البحرين

بنك االسكان للتجارة والتمويل

+97317225227

دولة قطر

