
وكيل محافظةاسم ال منطقةال نال عنوا عملال ات ال هاتفاوق م ال رق

+96264618687م07:00–ص08:00الجمعة -السبتبجانب اسواق نادي السباق ماركا الجنوبية نادي السباق عمانخليل الرحمن للرصافة

+96265811824 الجمعة   مغلق  م9:00- ص9:00الخميس -السبتبجانب البنك االسالميجبل النرصعمانالسادات والهندي

ق المنارةعمانمكتبة فؤاد الهشلمون +962790858031 الجمعة مغلق م09:00-ص10:00الخميس - السبت طلوع صيدلية المشر

ي - طريق سحاب ابو علنداعمانرشدي سليمان للرصافة
ي الكويت 

+96264161090م  الجمعة مغلق06:00–ص08:30الخميس  - السبت مقابل البنك االردن 

بش للرصافة ق االوسط ابو علنداعمانمشر +96265544400م10:00- ص8:00م  الجمعة 10:00- ص8:00الخميس -السبتمقابل بنك االسكان - دوار الشر

+9625240660 الجمعة مغلق م09:00ص  08:00الخميس -السبتبجانب بنك القاهرة عمانابو نصيرعمانالسعودي للرصافة

+96265518101م10:00– م 01:00الجمعة  م11:00– ص 08:00الخميس -السبت176مجمع قدورة عمارة - اشارة ابو نصير ابو نصيرعمانابو مويس للرصافة 

بش للرصافة +96265544400م11:00- ص8:00الجمعة  م12:00- ص8:00الخميس - السبتبجانب مطعم الكلحة-إشارة أبو نصير ابو نصيرعمانمشر

+96265347438الجمعة مغلق م08:00–ص09:00الخميس -السبتمقابل حلويات النجمةالبيادرعمانحمزة للرصافة

بش للرصافة +96265544400م10:00- ص8:00الجمعة  م11:00- ص8:00الخميس -السبتبالقرب من اشارة عطا علي البيادرعمانمشر

+96265515981الجمعة مغلق م04:30–ص09:30الخميس - السبتبجانب مطعم المنقلالجاردنزعمانالرواد للرصافة

+96265861928الجمعة مغلق م03:30-ص09:30السبت  م04:30–ص09:30الخميس - االحد 124مجمع الرياض التجاري بناية الجاردنزعمانمؤته للرصافة

يبة الدخل عمارة الجاردنزعمانابو شيخة للرصافة ان مقابل ض  +96265508081م11:00–ص09:00الجمعة  م11:00–ص08:00الخميس -السبت10مطعم النير

ي التلالجاردنزعمانالضامنة للرصافة
+96265544188الجمعة مغلق م05:00–ص10:00الخميس - السيت 130بجانب مطعم الشوات مجمع حسان سني  رقم-شارع وصف 

+96265508081 م الجمعة10:00- ص9:00 الخميس-  م السبت 10:00- ص1338:00الرئيسي عمارة الجاردنز عمانابو شيخة للرصافة

بش للرصافة  +96265544400م12:00- ص9:00الجمعة  م12:00- ص8:00الخميس -السبت131الرئيسي عمارة الجاردنز عمانمشر

+96265560428 الجمعة مغلق م6:00- ص9:00الخميس - السبت182تالع العلي بجانب نعمان مول بناية الجاردنزعمانالسعودي للرصافة

+962775530045م٩:٠٠–ص٩:٠٠الخميس - الجمعة66مجمع الباسم رقم البناية الجاردنز عمانالمستقبل للرصافة

+962780039174م٩:٠٠–ص٩:٠٠الخميس - الجمعةمقابل مطعم المنقلالجاردنز عمانخطوط المال للرصافة

+96264001007م11:45–ص07:45الجمعة  -السبت142مجمع سالمة التجاري بناية الجاردنزعمانزمزم للرصافة

ة  عمانخليل الرحمن للرصافة +96264618687م07:00–ص08:00الجمعة - السبتطريق الصحراوي بجانب أسواق الروضة االستهالكيةالجير 

الرابيةعماناألردن واإلمارات العربية المتحدة للرصافة
ً
+96265057130الجمعة مغلق م ١٠:٠٠–ص٨:٣٠الخميس-السبتعل اشارة دوار الرابية سابقا

بش للرصافة  بناية رقم - الرابية عمانمشر
ً
11عل اشارة دوار الرابية سابقا

يعماناالسمر للرصافة
ي للرصافةالشميسان 

+96265692494الجمعة مغلق م 04:30–ص10:00الخميس - السبت بجانب السيفوي بجانب الشنوان 

ي للرصافة
يعمانالشنوان 

+96264636472الجمعة   مغلق م ٦:٠٠–ص٩:٠٠الخميس-السبتبجانب السيفويالشميسان 

+96265861928الجمعة  مغلق م 04:30–ص09:30الخميس  -السبتمقابل العكش للرصافة بجانب بنك صفوةالصويفية عمانمؤته للرصافة

بش للرصافةالصويفية عمانالعلمي للرصافة يف مقابل مشر +96265532635الجمعة-  السبت AM – 11:30 PM 8:30 بجانب مجوهرات حسام الشر

وق للرصافة مقابل الفينو مول-مجمع حداد سني - شارع الحمرا - الصويفية عمانالشر

+96265811824 الجمعة مغلق  م9:00- ص9:00الخميس -السبتمجمع افرح التجاري- شارع الحمراء الصويفية عمانالسادات والهندي للرصافة

يا مولالصويفية عمانسما للرصافة +96265065388 الجمعة مغلق  م9:00- ص9:00الخميس -السبتداخل جالير

ي التجاري- شارع الحمراء الصويفية عمانسويس للرصافة
+96265865470م10:00–03:00الجمعة  م 11:00–ص09:00الخميس - السبت مجمع القاض 

ي للرصافة
+96264636472الجمعة  مغلق م ٦:٠٠–ص٩:٠٠الخميس -السبتالسعوديالصويفية عمانالشنوان 

بش للرصافة نهاية شارع الحمراء- الصويفية عمانمشر

+96265823701الجمعة   مغلق م09:00–ص08:30الخميس- السبتمقابل مطاعم ماكدونالدزالصويفية عمانامان للرصافة

يا مول الطابق - الصويفية عمانسما للرصافة 2جالير

+96265508081 جمعةpm-10:00 pm 1:00 الخميس-  السبت am-10:00 pm 8:00مقابل مطاعم ماكدونالدزالصويفية عمانابو شيخة للرصافة

ال بناية العبدليعمانابو شيخة للرصافة +96265508081الجمعة مغلق الخميس-  السبت am - 8:00 pm 538:00 مقابل بنك سوسيته جي 

يالعبدليعمانابو شيخة للرصافة
+96265508081  الجمعةpm - 9:30 pm 2:00 الخميس-  السبت am - 9:30 pm 10:00العبدلي مول الطابق االرض 

 االسالميالعبدليعمانابو مويس للرصافة
+96265518101الجمعة مغلق  م 07:30–ص08:00الخميس -السبتالعبدلي مقابل المستشف 

+96265508081مغلق:جمعة خميس-  سبت am-10:00 pm 38:00بجانب فندق األرز مقابل المدينة الرياضية بوابة المدينة الرياضيةعمانابو شيخة للرصافة

+96265811824 الجمعة مغلق م9:00- ص9:00الخميس - السبتبالقرب من محامص الشعبالهاشمي الشمالي عمانالسادات والهندي للرصافة

ي الهاشمي الشماليعماناألردن واإلمارات العربية المتحدة للرصافة
+96265057130م٩:٠٠–٢:٠٠الجمعة   م ١٠:٠٠–ص٨:٣٠الخميس-السبت بالقرب من البنك االهلي االردن 

+962791530277م07:00–ص07:00الخميس - السبت  الجمعة مغلق النظيف قرب سوبر ماركت العباسيةالوحداتعمانمكتبة خرص  للقرطاسية

فيةالوحداتعمانالسيد للرصافة م08:00–ص09:00الخميس - السبت  الجمعة مغلق مقابل مركز امن االشر

فيةالوحداتعمانالسعودي للرصافة +96265560428م08:00–ص09:00الخميس - السبت  الجمعة مغلق مقابل مركز امن االشر

يالوحداتعمانابو جواد موبايل
ي الكويت 

+962795664080م08:00–ص09:00الخميس - السبت  الجمعة مغلق شارع مادبا بجانب البنك االردن 

بش للرصافة ق الوسط - الوحدات عمانمشر بجانب بنك االردن- الشر

بش للرصافة- شارع مادبا - الوحدات عمانالسيد للرصافة مقابل مخابز برجوس بجانب مشر

+96265528887م10:00–ص09:00الخميس - السبت  م 00:8-ص 12:00الجمعة شارع القدسرأس العير عمانالمدار للرصافة

بش للرصافة فية- شارع مادبا - الوحدات عمانمشر مقابل مركز أمن األشر

+962791530277م09:30–ص09:00الجمعة  -السبتشارع مادبا مقابل فندق عالء الدين الوحداتعمانمكتبة ربوع الوحدات

ق االوسطالوحداتعمانابو شيخة للرصافة +96265508081 الجمعةam - 9:00 pm 9:00 الخميس-  السبت am-10:00 pm 8:00قرب دوار الشر

ي االسالمي- شارع الشورى - دوار الخريطة الياسمير عماناألردن واإلمارات العربية المتحدة للرصافة +96265057130م09:00–02:00الجمعة   م 10:00–ص08:30الخميس -السبتبجانب البنك العرن 

+962780039174م09:00–ص09:00الجمعة - السبتشارع الحرية المقابلير عمان خطوط المال للرصافة

+9624390089الجمعة  مغلق م 09:00–ص08:00الخميس - السبت132شارع الحرية بجانب البنك االسالمي بناية المقابلير عمانالسعودي للرصافة

يالمقابلير عمانالفيصل للرصافة 
 
+96264202544الجمعة مغلق م 08:00–ص09:30الخميس -السبت شارع لقمان بجاب مركز جوهرة الفلك الثقاف

ونية +962799313010الجمعة مغلق م 08:00–ص09:30الخميس -السبتشارع لقمان بجاب دوار المقابلير المقابلير عمانربوع المقابلير  للخدمات االلكي 

اء بجانب دواجن العزالمقابلير عمانمكتبة مت  التعمري  +962796770303 الجمعة مغلق م9:00ص 9:00الخميس -السبتشارع بشر بن الي 

+962799976076الجمعة مغلق م ٥:٣٠–ص٩:٠٠الخميس -السبت97راس العير  شارع القدس  بجانب اشارة طلوع نزال بناية رقم حي نزالعمانطيور الجنة للخلويات

ونية +962795991114م٩:٠٠–م ٢:٠٠الجمعة   م ١٠:٠٠–ص٨:٣٠الخميس-السبتالجبل االخرص  شارع الكركحي نزالعمانالعريان للخدمات االلكي 

+962799977825م٩:٠٠–٢:٠٠الجمعة   م ١٠:٠٠–ص٨:٣٠الخميس-السبتالجبل االخرص  شارع الكركحي نزالعمانعبيات للخلويات

ونية +962799977825م٩:٠٠–٢:٠٠الجمعة   م ١٠:٠٠–ص٨:٣٠الخميس-السبتالجبل االخرص  شارع الكركحي نزال عمانعبيات للخدمات االلكي 

+96265811824 الجمعة مغلق م9:00ص 9:00الخميس -السبتشارع الدستور مقابل مدارس الوكالةحي نزال عمانالسادات والهندي للرصافة

+96265865470م١٠:٠٠–ص١٠:٥٠الجمعة -السبتبجانب شقق برهومه الفندقية- سوق السلطان تالع العليعمانسويس للرصافة

+96265372102الجمعة مغلق م ٥:٣٠–ص٩:٠٠الخميس -السبتمقابل الضمان االجتماعيتالع العليعماناالثير للرصافة

+96265057130م٩:٠٠–٢:٠٠الجمعة   م ١٠:٠٠–ص٨:٣٠الخميس-السبتشارع المدينة مقابل مستشف  ابن الهيثمتالع العليعماناألردن واإلمارات العربية المتحدة للرصافة

+96265508081الجمعة مغلق م ٥:٠٠–ص١٠:٠٠الخميس - السبت 273بناية رقم - أول سوق السلطان - شارع المدينة تالع العليعمانابو شيخة للرصافة

+96265544188الجمعة مغلق م ٥:٠٠–ص١٠:٠٠الخميس - السبت دوار فراس جبل الحسير  عمانالضامنة للرصافة

ي - شارع خالد بن الوليد جبل الحسير عماناألردن واإلمارات العربية المتحدة للرصافة
+96265057130م٩:٠٠–٢:٠٠الجمعة   م ١٠:٠٠–ص٨:٣٠الخميس   -السبتمقابل حلويات القاض 

+96265508081الجمعة- م   السبت 11:30–  ص 1788:30بعد تقاطع فراس باتجاه القلعة عمارة -شارع خالد بن الوليد جبل الحسير عمانابو شيخة للرصافة

+96265532635الجمعة- م   السبت 11:30– ص 8:30مقابل االردن واالمارات للرصافةجبل الحسير عمانالعلمي للرصافة

ج - الدوار الثالث جبل عمانعمانمنجد قرصاوي للرصافة ي- بناية الي 
ي الكويت 

م08:00–ص08:00الخميس - السبت  الجمعة مغلقمقابل البنك االردن 

ي بجانب حلويات نفيسةجبل عمان عمانزمزم للرصافة
+96264001007م11:45– ص 07:45الجمعة  - السبت الدوار الثان 

ي بجانب حلويات نفيسةجبل عمانعمانخليل الرحمن للرصافة
+96264618687م٧:٠٠–ص٨:٠٠الجمعة - السبت الدوار الثان 

ي خريبة السوقعمان1الفيصل للرصافة 
ي و البنك االسالمي االردن 

+96264202544الجمعة مغلق م 08:00–ص09:30الخميس -السبت بجانب حلويات القاض 

+96264618687م٧:٠٠–ص٨:٠٠الجمعة - السبتبجانب إشارات السوق المركزيخريبة السوقعمانخليل الرحمن للرصافة

96264124043الجمعة مغلق م ٥:٠٠–ص٧:٠٠الخميس - السبت بجانب بنك االسكانخريبة السوقعمانالمركزية للرصافة

يخلداعمانابو شيخة للرصافة +96265508081م ٩:٠٠–١٢:١٥الجمعة  م ١٠:٠٠–ص٨:٠٠الخميس - السبتمقابل البنك العرن 

+96265518101 الجمعة مغلق  م9:00- ص 9:00الخميس - السبت دوار السكرخلداعمانابو مويس للرصافة 

ي االسالمة قرب دوار السكرخلداعمانالسادات والهندي للرصافة +96265811824 الجمعة مغلق  م9:00-  ص 9:00الخميس - السبتمقابل البنك العرن 

وز كافيهام السماق عمانالعلمي للرصافة +96265532635السبت- م   االحد 11:30–  ص 8:30بعد دوار خلدا مقابل فير

+962799331500م09:00–ص09:30الجمعة - السبت بجانب المسجد الكبيرسحاب عمانالرضا للرصافة

ونية يد بجانب البلديةسحاب عمانالريان للخدمات االلكي  +962797809596الجمعة مغلق م١٠:٠٠–ص٨:٠٠الخميس - السبتدخلة الي 

ي
ون  +967774784363م٩:٠٠–ص٨:٠٠الجمعة - السبتمقابل مدينة الملك عبدهللا الصناعية بجانب صيدلية نبع زمزمسحاب عماناالصيل لخدمات الدفع االلكي 

ونية كة زينسحاب عمانمحل عمار طايل للخدمات االلكي  +962788220201م09:00–ص09:00الجمعة -السبتبجانب شر

ونية +96264202544م٨:٠٠–ص٩:٣٠الجمعة -السبتمقابل الفيصل للرصافةسحاب عمانالفيصل للخدمات االلكي 

ونية +962795320847الجمعة مغلق م ٧:٠٠–ص٩:٠٠الخميس - السبت بجانب االحوال المدنيةسحاب عمانمحمد اسماعيل للخدمات االلكي 

+962777470070م7:٠٠–م12:٠٠الجمعة م ٩:٠٠–ص٩:٠٠السبت - الخميسخشافية الدبايبة بجانب المركز الصحي سحاب عمانمحل رائد ابو سيف للخلويات

ونية  ات الرسالةسحاب عمانالرسالة للخدمات االلكي  +962771023167الجمعة مغلق م ٧:٠٠–ص٩:٠٠الخميس - السبت بجانب مختي 

+96264202544م٨:٠٠–ص٩:٣٠الجمعة - السبتبجانب دوار الشهيد سحاب عمانالفيصل للرصافة

+96265057130م٨:٠٠–ص١٠:٠٠الجمعة - السبت مدخل مدينة التجمعات الصناعيةسحاب عماناألردن واإلمارات العربية المتحدة للرصافة

+96264001007م11:45– ص07:45الجمعة  -السبتمدخل مدينة التجمعات الصناعيةسحاب عمانزمزم للرصافة

ي مول ام السماقعمانابو شيخة للرصافة
+96265508081م١٠:٠٠–١٢:٠٠الجمعة  م ١٠:٠٠–ص٩:٠٠الخميس - السبتسيت 

يف ناض بن جميل المدينة الرياضيةعمانكمال للرصافة +96265600060م٥:٠٠–ص٩:٠٠الخميس -األحد م ١:٣٠–ص٩:٠٠ السبت الجمعة مغلق 157عمارة رقم - قرب دوار المدينة الرياضية -شارع الشر

+96265508081 الجمعةam -10:00 pm 9:00 الخميس-  السبت am-10:00 pm 8:00شارع المدينة المنورةتالع العليعمانابو شيخة للرصافة

+96265508081الجمعة   مغلق الخميس-  السبت am-10:00 pm 8:00شارع المدينة المنورة مقابل حلويات حبيبةتالع العليعمانابو شيخة للرصافة

كة خطوط المال للرصافة +962780039174م٩:٠٠–ص٩:٠٠الجمعة - السبت بجانب مجمع جي 209شارع مكة بناية رقم ام السماقعمانشر

+96265850152الجمعة مغلق م ١١:٠٠–ص٩:٠٠الخميس -  السبت شارع عبدهللا غوشة بجانب مجمع جي ام السماقعمانالعيساوي للرصافة

ك للرصافةصويلحعماناالشاء للرصافة كة حمزة الي  962780828836الجمعة مغلق م ٧:٠٠–ص٩:٠٠الخميس - السبت سوق الذهب بجانب شر

بش للرصافةصويلحعمانحمزة للرصافة +96265347438الجمعة مغلق م ٨:٠٠–ص٩:٠٠الخميس -السبتسوق الذهب مقابل مشر

+96265508081 الجمعةpm-10:00 pm 1:00 الخميس-  السبت am-10:00 pm 3958:00بجانب محطة توتال عمارة - باتجاه اشارة الدوريات صويلحعمانابو شيخة للرصافة

بش للرصافة 8مجمع المدينة المنورة رقم المجمع - سوق الذهب - صويلح عمانمشر

هة عمانجولدن اليف للموبايل +962796809975 الجمعة مغلق  م9:00- ص10:00الخميس -السبت 34السلطان قالوون بناية رقم . ضاحية االمير حسن شالي  

هةعمانايوب للموبايل ي65ضاحية االمير حسن بناية رقم الي   +962788553503الجمعة مغلق م 10:00–ص10:00الخميس - السبت  مقابل البنك العرن 

هةعمانالسيد للرصافة ي الي   +96264731113 الجمعة مغلق  م9:00- ص9:00السبت ال الخميس ضاحية االمير حسن مقابل البنك العرن 

هة عمانالسادات والهندي للرصافة +96265811824 الجمعة مغلق  م9:00- ص9:00السبت ال الخميس بجانب مخابز فرح الدوليةالي  

هة عمانالسيد للرصافة +96264731113 الجمعة مغلق  م9:00- ص9:00السبت ال الخميس 81ضاحية االمير حسن شارع السلطان قلوون عمارة - الي  

بورعماننوفوتيه روزانا +962795060534الجمعة مغلق م 07:00–ص10:00الخميس - السبت ابو عليا مقابل مخابز نور الشامطي 

بورعمانابو مويس للرصافة  +96265518101م٩:٠٠–٢:٠٠الجمعة   م ١٠:٠٠–ص٨:٣٠الخميس   -السبتمقابل مطاعم الدار داركطي 

بورعماناألردن واإلمارات العربية المتحدة للرصافة كة طي  +96265057130م٩:٠٠–٢:٠٠الجمعة   م ١٠:٠٠–ص٨:٣٠الخميس   -السبتبالقرب من مجوهرات الي 

بورعمانسما للرصافة بور طي  السوق مقابل بنك صفوة االسالمي- طي 

بورعمانسما للرصافة +96265065388 الجمعة مغلق  م9:00- ص9:00الخميس -السبتالسوق مقابل بنك صفوة االسالميطي 

بورعمانالسعودي للرصافة +96265560428الجمعة   مغلق الخميس-   السبت am-09:00 pm 8:00مقابل مطاعم الدار داركطي 

بورعمانابو شيخة للرصافة +96265508081مغلق:الجمعة الخميس-   السبت am-10:00 pm 8:00بالقرب من دوار المشاغل بجانب االحوال المدنيةطي 

+96265600060م١٠:٠٠–ص١٠:٠٠الخميس -السبت م١٠:٠٠–م ٢:٣٠الجمعة تاج مول عبدونعمانكمال للرصافة

+96265865470ص١٠:٠٠–م٣:٠٠الجمعة  م ١١:٠٠–ص٩:٠٠الخميس - السبت بالقرب من دوار عبدون باتجاه تاج مول- شارع سعد شموط عبدونعمانسويس للرصافة

+96265934050م٨:٠٠–ص٨:٠٠الخميس-السبت الجمعة مغلقبجانب مطاعم لبنان سناكعبدونعمانمبادلة للرصافة

بش للرصافة 23عل دوار عبدون بناية رقم - عبدون عمانمشر

+96265811824 الجمعة مغلق م 9:00-  ص9:00الخميس - السبت مقابل مطاعم لبنان سناك- شارع النجمة ماركا الشماليةعمانالسادات والهندي للرصافة

+96265865470بجانب حلويات النجمةماركا الشماليةعمانسويس للرصافة

ونية ي مقابل كلية البلتكنكماركاعمانالليث للخدمات االلكي  +962787705551الجمعة  مغلق م07:00–ص10:00الخميس-السبتطريق الحزام التطوير الحرص 

بش للرصافة ي- مقابل بنك االسكان - شارع النجمة - ماركا عمانمشر مقابل حلونح 

+96265711705الجمعة  مغلق م٨:٠٠–ص٩:٠٠الخميس-السبتبالقرب من دوار الدلة بجانب بنك القاهرة عمانمرج الحمامعمانالبلوي للرصافة

+96265811824 الجمعة مغلق م 9:00 ص حت  9:00السبت ال الخميس بالقرب من دوار الدلةمرج الحمامعمانالسادات والهندي للرصافة

بش للرصافة ة تغريد - مرج الحمام عمانمشر مقابل مطعم بوبايز- شارع األمير

+96265057130م١٠:٠٠–ص١٠:٠٠الجمعة -السبتمكة مولام السماقعماناألردن واإلمارات العربية المتحدة للرصافة

+96265811824 الجمعة مغلق م9:00- ص9:00الخميس - السبت مكة مولام السماقعمانالسادات والهندي للرصافة

ي - شارع الملك طالل وسط البلدعمانالعكش للرصافة
+962795598214الجمعة  مغلق م09:00–ص09:30الخميس - السبت بالقرب من المسجد الحسيت 

اء للرصافة ي وسط البلدعمانالبي 
بش للرصافة- بالقرب من المسجد الحسيت  +96265540961الجمعة  مغلق م04:30–ص09:00الخميس-األحد م02:30–ص09:00السبتمشر

بش للرصافة ي بناية رقم - شارع الهاشمي - وسط البلدوسط البلدعمانمشر
6بالقرب من المسجد الحسيت 

ي وسط البلدعمانالنبالء العالمية للرصافة
بش للرصافة- بالقرب من المسجد الحسيت  +962786008855م09:00–ص09:00الجمعة  - السبتمقابل مشر

ي وسط البلدعمانالشعالن وااليوب للرصافة
+962785544341م08:00–ص08:00الخميس-السبت الجمعة مغلق بجانب زمزم للرصافة- بالقرب من المسجد الحسيت 

+96264644392شارع الشابسوغوسط البلدعمانابو النرص للرصافة

ي للرصافة
ي وسط البلدعمانالشنوان 

+96264636472م06:00–ص09:00الخميس-السبت الجمعة مغلق مقابل بنك االتحاد- بالقرب من المسجد الحسيت 

وق للرصافة شارع الرضا مقابل بنك االتحاد-وسط البلدوسط البلدعمانالشر

يوسط البلدعمانخليل الرحمن للرصافة
+96264618687م07:00–ص08:00الجمعة - السبت بجانب المسجد الحسيت 

يوسط البلدعماناالقتصاد للرصافة +96264650097مقابل البنك العرن 

بش للرصافة بناية رقم وسط البلدعمانزمزم للرصافة ي بجانب مشر
+96264001007م11:45– ص07:45الجمعة  -السبت2مقابل المسجد الحسيت 

+96265560428م08:00–ص09:00الخميس -السبت الجمعة مغلق 298شارع الجامعة مقابل مجدي مول بناية رقم الجامعة االردنيةعمانالسعودي للرصافة

+96264644392شارع الجامعة بكانب مطعم ماكدولدزالجامعة االردنيةعمانابو النرص للرصافة

+96264644392البوابة الشمالية مقابل كافيه افنديناالجبيهةعمانابو النرص للرصافة

+96265711705م٨:٠٠–ص٩:٠٠الخميس-السبت الجمعة مغلقعل دوار المنهل  بجانب مكتبة ميسمالجبيهةعمانالبلوي للرصافة

ي
يد االردن  +96264293000م02:30–ص08:30الخميس - السبت  الجمعة مغلقدوار الحاووز- مبت  المديرية جبل اللويبدهعمانالي 

ي
يد االردن  +03:3096264293000–ص08:30الخميس - السبت  الجمعة مغلقمبت  السوق التجاري/داخل الحرم الجامعيالجامعه االردنيه عمانالي 

ي
يد االردن  ية بجانب بنك اإلسكانخلداعمانالي  +96264293000م02:30–ص08:30الخميس - السبت  الجمعة مغلقطلوع المدارس اإلنجلير 

ي
يد االردن  +96264293000م02:30–ص08:30الخميس - السبت  الجمعة مغلقدوار الضاحية بجانب نادي السيارات الملكيضاحية االمير راشدعمانالي 

ي
يد االردن  +96264293000م02:30–ص08:30الخميس - السبت  الجمعة مغلقداخل مدينة التجمعات الصناعيةسحابعمانالي 

محافظات الوسط

عمان



رقم الهاتفاوقات العملالعنوانالمنطقةالمحافظةاسم الوكيل

بية والتعليمالرصيفةالزرقاءجود للخلويات +962781000123م١١:٠٠–ص٩:٣٠الخميس - الجمعة بجانب مديرية التر

+962798002431 الجمعة مغلق  م5:00-  ص 9:00الخميس -  السبت الجبل الشمالي عمارة بنك االسكانالرصيفةالزرقاءمؤسسة سمتر اعمر للخدمات

+96264001007الجمعة مغلق م 9:٠٠–ص8:٠٠الخميس - السبت الجبل الشمالي مقابل العالونة للرصافةالرصيفةالزرقاءزمزم للرصافة

ي الطابق الثالثالرصيفةالزرقاءمؤسسة الصفوة للحج والعمرة
+962782221690الجمعة مغلق م 9:٠٠–ص8:٠٠الخميس - السبت الجبل الشمالي عمارة الدفاع المدن 

+962785050799 م09:00-  ص 8:00الجمعة   م 11:00-  ص 8:00الخميس - السبت الجبل الشمالي طلوع ابو رصاصالرصيفةالزرقاءاالصدقاء للخلويات

+96264001007م11:45– ص07:45الجمعة  -السبت بجانب حلويات نفيسة36شارع الزرقاء الجديدةالزرقاءزمزم للرصافة

بش للرصافة كه مشر +96265544400م10:00- ص 8:00 الجمعة  م11:00- ص 8:00الخميس - السبت  مقابل حلويات نفيسة36شارع الزرقاء الجديدةالزرقاءشر

+9627968330170م١١:٠٠–ص٩:٣٠الجمعة - السبت مقابل تكسي االصفرحي رمزيالزرقاءمحل اسامة ابو زيد للخلويات

+962788965919 م10:00-  ص 8:00الجمعة   م 11:00-  ص 8:00الخميس - السبت  بجانب مدرسة الرملة االساسيةحي رمزيالزرقاءالنارص للتدخير 

+9627820306م10:00–ص09:00الخميس - الجمعة بجانب ابو شيخةشارع بغدادالزرقاءاكسسوارات الحن

الخميس-  السبت am-10:00 pm 8:00 شارع السعادةالوسط التجاريالزرقاءابو شيخة للرصافة

9:00 am-9:00 pmالجمعة  
96265508081+

ي السعودي للرصافة
+96265560428الجمعة مغلق م ٨:٠٠–ص٨:٠٠الخميس - السبت شارع الملك فيصلالوسط التجاري الزرقاءهان 

+962799112200الجمعة مغلق م ٨:٠٠–ص٨:٠٠الخميس - السبت شارع الملك فيصلالوسط التجاري الزرقاءالنرص للرصافة
ية +962796214402الجمعة مغلق م 4:٠٠–ص٨:٠٠الخميس - السبت شارع بغداد بجانب بنك القاهرة عمان وابو شيخةالوسط التجاري الزرقاءجمعية المساعدات االنسانية الختر

+962788703766الجمعة مغلق م ١٠:٠٠–ص ٨:٠٠الخميس - السبت مثلث المصانع بجانب صيدلية دنياالضليلالزرقاءابوشية للطباعة والكمبيوتر

ي السعودي للرصافة
+96265560428الجمعة مغلق م ٨:٠٠–ص٨:٠٠الخميس - السبت مجمع البنوكالمنطقة الحرةالزرقاءهان 

+962799112200الجمعة-   السبتAM – 8:30 PM 10:00 مثلث الحالبات بجانب غرفة صناعة الزرقاءالضليلالزرقاءالنرص للرصافة

ي
يد االردن  +96264293000الجمعة مغلق م 05:00–ص10:00الخميس - السبت المدينة الصناعيةالضليلالزرقاءالتر
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+962799875149 م12:00- ص 8:30الجمعة -----م9:30-ص8:30الخميس -السبتدوار الفحيصالفحيصالبلقاءالفحيص للرصافه

962799404091م  الجمعة مغلق8:00-  ص 8:00الخميس -السبتالمدخل الرئيسي مقابل بنك القاهرة عمانمخيم البقعةالبلقاءالنجم الممتر  للسياحة والسفر

962790734602 م2:00- ص 8:00 م الجمعة 8:00-  ص 8:00الخميس -السبتالصبيحي بجانب المؤسسة االستهالكية المدنية الصبيحيالسلطالبلقاءسوبر ماركت رياض الجنة 

962777784005م  االحد مغلق 8:00-  ص 7:00الخميس -السبتوسط البلد بجانب عمارة ابو جابرالسلطالبلقاءمحالت كشك

يالبلقاءسليمان صالح للتمديدات الكهربائية
962796821669 م11:00- ص 7:00الخميس - السبت---م10:00- ص 9:30الجمعة الشارع الرئيسي قرب مدرسة ام الهشيم الثانوية للبناتغور الصاف 

يCliQمكتب 
ون  962797666255بجانب مركز صحي وكالة الغوثمخيم البقعةالبلقاء لخدمات الدفع االلكتر

رقم الهاتفاوقات العملالعنوانالمنطقةالمحافظةاسم الوكيل

+96253244414م06:00-م02:00الجمعة  م 08:00- ص10:00الخميس - السبتالمجمع مادباالشارع العام مادباالهيثم للرصافة

+962790999093م10:00-م11:00الجمعة  م 10:00- ص8:30الخميس - السبتبجانب بلدية مادباوسط السوقمادبابالك ايرس للخلويات

يفير ذيبانمادباحمزة المشاعلة للخلويات +962778312430الجمعة مغلق م 10:00- ص08:00الخميس - السبتمقابل مختر  الحرمير  الشر

+962776068585الجمعة مغلق م 09:00- ص10:00الخميس - السبتمثلث مليحمليحمادباالعقيد للخلويات

+962797291279الجمعة مغلق م 07:00- ص08:00الخميس - السبتداخل مجمع عمانمجمع الباصاتمادباقرطاسية دارين

+962777312425الجمعة مغلق م 08:00- ص09:30الخميس - السبتبجانب ابو حشيش للرصافةالشارع العام مادبامكتب ابو حشيش للخدمات

كم للخدمات +962795451354الجمعة مغلق م 06:00- ص08:30الخميس - السبتالشارع الرئيسي بجانب صيدلية سامرمخيم مادبامادبامكتب اي فواتتر

كم للخدمات موك مادبامكتب اي فواتتر يشارع التر
ي عمارة االراض  +962795451354الجمعة مغلق م 06:00- ص09:30الخميس - السبتمدخل مادبا الغرنر
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االطفيلةالطفيلة  لصيانة وبيع أجهزة الكمبيوتر المزايده محل حازم ا  بصتر  الجمعة مغلق م07:00–ص04:00الخميس -السبتبجانب مركز صحي بصتر

م11:00- ص7:00السبت ال الجمعة القرص قرب الضمان االجتماعي الطفيلةالطفيلةسوبر ماركت هبة هللا

م11:00- ص7:00السبت ال الجمعة الشارع العامالطفيلةالطفيلةاليقير  للرصافة
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+962772188058م٩:٠٠–ص٩:٠٠الخميس - السبت وسط البلد شارع الملك حسير  مقابل الضمان االجتماعيمعانمعان القرامسة للرصافة

+962790470324م٩:٠٠–ص٩:٠٠الخميس - السبت وسط البلد شارع الملك حسير  بجانب بنك القاهرة عمانمعانمعانمعان للرصافة

 مقابل البنك االسالميمعانمعانمكتب عهد للخدمات العامة
+962779291359م١٠:٠٠–ص٨:٠٠الجمعة - السبتشارع الملك حسير 

كاه للرصافة اء- وادي موىس معانمعانكمال الشبعان وشر +962797343464م10:00–ص10:00الجمعة - السبت بجانب محكمة صلح البتر

+962776437438م10:00–ص10:00الجمعة - السبت بجانب البنك االسالميالشوبكمعانخمس دقائق لالتصاالت

يا الخليج م١١:٠٠–ص٩:٣٠الجمعة - السبت حسينية معان طريق الصحراويمعانمعانكفتتر
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 م8:00-  ص 10:00الجمعة  --- م10:00-  ص 8:30الخميس -السبتشارع الرازي مقابل خاطر للمجوهرات- العقبة العقبةالعقبةالخليج للرصافة

 م9:45- ص 9:00الجمعة -السبتشارع الرازي مقابل خاطر للمجوهرات بجانب الخليج للرصافة- العقبة العقبةالعقبةاالستاذ للرصافة

العقبة جانب ابوشيخة للرصافةالعقبةالعقبةزمزم للرصافة

كة اورانجالعقبةالعقبةابو شيخة للرصافة  م10:00- ص 9:00الحمعة ---  م10:00- ص 9:00الخميس  -السبتالعقبة جانب شر
ي المقدسة للرصافة

شارع النهضة بجانب فندق دبل تري من هيلتون- العقبة العقبةالعقبةاالراض 

advance zone technologyالعقبة التجارية المنطقة الثالثة بجانب ابو خليل لمواد البناءالعقبةالعقبة
سوق السادسة- العقبة العقبةالعقبةاسواق جنة االمير 

دخلة مسجد عمر بن الخطاب الشعبية- المحدود الوسط- العقبةالعقبةالعقبةمكتبة واكسسوارات العامري

 م10:00-م1:30الجمعة  -- م10:00- ص 00ك8الخميس -السبتالقويرة بجانب صيدلية القويرة- العقبة العقبةالعقبةالمتمتر  للخدمات التجارية

رقم الهاتفاوقات العملالعنوانالمنطقةالمحافظةاسم الوكيل

يالقطرانةالكركمؤسسة ابو طربوش للمواد التموينية
م١٠:٠٠–ص٩:٠٠الجمعة  - لسبت بالقرب من المركز االمن 

 م8:00- م 4:00الجمعة ---- م2:00-  ص 9:00الجمعة - السبتالشارع العامالربه الكركمكتبة السالم

 البنك االسالمي القديممؤتهالكركالشويالت للرصافة
 م10:00- ص9:00الجمعة  -السبت شارع الجامعة مقابل مبن 

م10:00-ص8:30الجمعة -السبتاشارة الثنية - بجانب بنك القاهره عمان - مثلث الثنية الثنيةالكركالكرك للرصافة

JO Services شارع الجامعة مقابل بنك االسكانمؤته الكرك

 م7:00- ص 9:00الجمعة /  م10:00- ص 8:30الخميس  -السبتالشارع الرئيسي مبن  البلدية-  مؤتة الكركالكرك للرصافة

ي
ون  ي لخدمات الدفع االلكتر

فالمرج الكركفاتورنر شارع المحكمة قرب مدرسة زين الشر

يالكركسليمان صالح للتمديدات الكهربائية
م7:00-ص9:00الجمعة -السبت الشارع الرئيسي قرب مدرسة ام الهشيم الثانوية للبناتغور الصاف 

عيةالقرصالكركمكتبة ركن المصادر  الشارع الرئيسي بجانب محكمة القرص الشر

ي للموبايل
بجانب البنك االسالمي الجديد-  شارع الجامعةمؤتهالكركالحكوانر

رقم الهاتفاوقات العملالعنوانالمنطقةالمحافظةاسم الوكيل

ي المفرقالمفرقاالصلي للخلويات  م10:00-ص9:00مخيم الزعتر

يا لالتصاالت  ي الجامع الكبترالمفرقالمفرقالتر 779261041م10:00-ص8:00الزعتر

777689888م2:00-ص8:00شارع الملك طالل المفرقالمفرقالمفرق للرصافة

ي المفرقالمفرقالمقدم لصيانة االجهزة الخلوية  م12:00-ص8:00مخيم الزعتر

11:00779419071-8:30حي الحسبان - المفرق المفرقالمفرقجمعية االرض الطيبة 

779457025المفرق حي الضباط شارع طارق بن زيادالمفرقالمفرقزاجل للخدمات اللوجستيه

م10:00-ص8:00المفرق شارع بلدية المفرق بجانب بلدية المفرق المفرقالمفرقزمزم للرصافة 
كة النهار للوازم المدخنير  بية والتعليم مقابل صيدلية الباشاالمفرقالمفرقشر م10:00-ص8:00بجانب مديرية التر

ي المفرقالمفرقصيدلية جمال  م10:00-ص8:00مخيم الزعتر

ي لمواد البناء
776137829مغتر الشحانالمفرقالمفرقعصام القويمان 

ي خالد  الشارع الرئيسيالمفرقالمفرقعلي مول 
779404840الحمرا بن 

ي المفرقالمفرقمحل القمة لالتصاالت  م10:00-ص8:00مخيم الزعتر

ي المفرقالمفرقمحل الوادي لالتصاالت  م10:00-ص8:00مخيم الزعتر

ي حسن جانب مطعم ابو محمودالمفرقالمفرقمحل خلدون الشديفات للقرطاسيه
المفرق منشية بن 

ي المفرقالمفرقمحل قوقل للخدمات الطالبية  م11:00-ص8:00مخيم الزعتر

م10:00-ص8:00شارع علي عابدينالمفرقالمفرقمطعم الرز البخاري

المفرق بجانب الضمان االجتماعي  المفرقالمفرقمكتب الخال للسياحة والسفر  

ي ي الجامع الكبترالمفرقالمفرقمكتبة الزعتر 776557013الزعتر

رقم الهاتفاوقات العملالعنوانالمنطقةالمحافظةاسم الوكيل

ي سابقا- جرش جرشجرش  مكتبة الوفاء للقرطاسية و االكسسوارات -8:00سوق  جرش جانب بنك العرنر 777223520م11:00ص
كة زين -شارع النرص - جرش جرشجرشمكتبة التقوى  -8:00مقابل الكنيسة قرب معرض شر 26351174م11:00ص

ي للرصافة
-8:00 مقابل المسجد الحميدي شارع الملك عبداللة- جرش جرشجرشالماردين  775553779م11:00ص

-8:00بجانب فينيكا للتمويل-باب عنان -جرش جرشجرش  مؤسسه محمد نارص لألجهزة الكهربائيه 777956366م11:00ص

ي - جرش سوق جرش جرشجرشالراقية  -8:00جانب البنك العرنر 770756247م11:00ص

-8:00مخيم جرش الشارع الرئيسيجرشجرشمحل محمد العبسي للخلويات 788072725م11:00ص

وان جرشجرشزمزم للرصافة  م11:00-ص8:30مقابل مطعم احمد ابو شيخو-جرش دوار القتر

ونية  798488487م11:00-8:00وسط البلد-ريمون -جرش جرشجرشبيسان للخدمات االلكتر

795146453م2:00-ص8:00جرش كفر خل جرشجرشجمعية شباب كفر خل 

م8:00-ص8:00سوق الذهب جرشجرشمستودع معاذ العتوم

ف عتوم م8:00-ص8:00سوق الذهبجرشجرشمحالت اشر

رقم الهاتفاوقات العملالعنوانالمنطقةالمحافظةاسم الوكيل

ي
776693065م11:00-ص8:00صخرةصخرةعجلونبقالة سعد المومن 

772457492م2:00-ص8:00صخرة وسط البلدعجلونعجلونجمعية ام الولو

776576835م11:00-ص8:00عبير  بجانب سوبر ماركت تبارك الرحمنعبير عجلونعبير  ون لالتصاالت

ي للقرطاسية 8:00779951654-8:00عجلونعجلونعجلونالوسام الذهنر

776464007م11:00-ص8:00االشارة الضوئية- كفرنجة - عجلون عجلونعجلونابو طارق للخلويات 

776055011م4:00-ص8:00عجلون بجانب صندوق التنمية االجتماعيةعجلونعجلونمكتب تصاري    ح العمل

ف لالتصاالت 775515820م11:00-ص8:00عنجرة بجانب صيدلية سماياعجلونعجلونالمحتر

فون 772434410م11:00-ص8:00بجانب مختر  السكر-عنجرةعنجرةعجلونمستر

777273500م11:00-ص8:00اشارة مفرنجة بالقرب من المؤسسة االستهالكية المدنية-كفرنجةكفرنجةعجلون  اكسسوارات ينال شويات

772001235م11:00-ص8:00  الشارع الرئيسي-كفرنجةكفرنجةعجلون مجوهرات العروس االنيقة

م2:00-ص8:00اشارة المرور- كفرنجة كفرنجةعجلون  جمعيه الزيتونه التعاونيه

776977577م11:00-ص8:00اشارة اشتافينا الضوئيةعجلونعجلوناسواق طلة عجلون

772379617م2:00-ص8:00عجلونعجلونعجلونجمعية صالح الدين

م11:00-ص8:00عجونعجلونعجلونمكتبة عقيل

11:0064001007-8:30وسط البلد-مسجد عجلون الكبتر - عجلون عجلونعجلونزمزم للرصافة

العقبة

الطفيلة

معان

الكرك

مأدبا

المفرق 

جرش 

عجلون 

الشمال

البلقاء

محافظات الجنوب

الزرقاء



رقم الهاتفاوقات العملالعنوانالمنطقةالمحافظةاسم الوكيل

ونية 788511153م11:00-ص10:00اربداربداربديزن عطاطره للتسوق والمتاجرة االلكتر

ي-اربد بيت راساربداربدمؤسسه المسطره للخدمات الطالبيه
790078767م9:00-ص7:00محطة محروقات الطعان 

778610086م11:00-ص8:00المزار مجمع باصات المزار  اربداربدهياجنه   مؤسسة يحنر محمود محمد

11:00787120342-8:00مقابل اسواق المهند التجاريه  -الرصي    حالرصي    حاربداسواق المهند التجارية

ي 772212048م9:00-ص7:00جانب جامعة البلقاء التطبيقية  -الحصنالحصناربداسواق الوهينر

ونية 799757535م9:00-ص7:00مجمع الدوائر الحكومية-مثلث سما الروسان - اربد اربداربدفوكس للخدمات االلكتر

791050845م9:00-ص7:00دوار رحال- اربداربداربد حادر مكتبة

778202025م9:00-ص7:00الرمثا الشجرةالرمثااربدمكتبة جدارا

791424547م9:00-ص7:00 متر بجانب نشات مول  100الطرة غرب دوار المبخرة -الرمثا الرمثااربدمكتبة اوس  

27103303م9:00-ص7:00اربد اشارة النسيماربداربدمكتبة الهدف

27411966م9:00-ص7:00اربد المجمع الشمالياربداربدمكتبة الهدف

اءاربداربدمكتبة الهدف 27070703م9:00-ص7:00اربد شارع البتر

788283208م9:00-ص7:00حوارة- اربد اربداربدمكتبة االثتر

788840740م9:00-ص7:00مدخل البلد الرئيسي-الطرةالطرةاربدمكتبة اكسندرا 

م9:00-ص7:00اربد كفريوبا الشارع الرئيسياربداربدمكتبة ابجد

790903339م9:00-ص7:00ترخيص كفريوبا- كفريوبا -اربداربداربدمكتب باسل طعامنه العقاري

كم دير يوسف م9:00-ص7:00اربد دير يوسف وسط البلداربداربدمكتب اي فواتتر

ي
ون  9:00-9:00اربد صما وسط البلد بجانب لمسجد الكبتراربداربدمكتب النواف للدفع االكتر

م9:00-ص7:00اربداربداربدمكتب الرشيد العقاري

ي سعيد قبل المسجد االكبتر اربداربدمعرض زيد للخلويات م9:00-ص7:00 متر200دير انر

م9:00-ص7:00حاتماربداربدمحمد فتحي

م9:00-ص7:00اربد كفرابيلاربداربدمحالت كفر ابيل لالجهزة الخلوية

ك ي فريد بدر مكتب فواتتر
797280328م9:00-ص7:00خلف اربد مول- زبدة - اربد اربداربدمجد عون 

12:00786668371-8:00الرصي    ح بجانب المركز الصحيالرصي    حاربدماجد الخطيب اي فواتتر كم

م11:00-ص8:00اربداربداربدليث الهياجنه للخلويات

12:00772200934-8:00اربد تبنةاربداربدمحالت الغزال

  0797768158م11:00-ص8:00 متر100الطيبة دوار الطيبة اتجاه الشمال اربداربدقصي موبايل

785531098م11:00-ص8:00الرمثا خط الشامالرمثااربدفوتو زون

798083020م11:00-ص10:00الحصن مقابل مطعم زخاتالحصناربدفايروس للكمبيوتر

775448601م9:00-ص17:00اربد الحصن بجانب مختر  الطواحير  الحصناربدغيث بوك

م11:00-ص8:00اربداربداربدعمار الذيب لبيع االجهزه والخطوط الخلويه

م11:00-ص8:00اربداربداربدعدي السقار للخلويات

777939894م9:00-ص7:00بجانب بلدية الوسطية-كفراسد- اربد اربداربدمكتبة الياقوت

م11:00-ص8:00اربداربداربدعبد هللا العمري للخلويات

ياربداربدعبد السالم هياجنة للخلويات
م11:00-ص8:00المزار الشمالي قرب دائرة االراض 

م11:00-ص8:00اربداربداربدصالح جراح لتجارة الهواتف النقالة

27247775م10:00-ص9:00دوار الجامعة  اربداربدرصاف المدينة المنورة  

27382121م8:00-ص8:00سوق الرمثاالرمثااربدرصاف ابراج المدينة

بش كه مشر ي التل   اربداربدللرصافه   شر
م8:00-ص8:00وسط البلد بالقرب من ميدان وصف 

27269970م6:00-ص8:00 متر100اربد شارع الحصن قبل االشارة الضوئية اربداربداالردنية القطرية للرصافة

789580007م11:00-ص8:00اربد الرصي    حالرصي    حاربدسعيد فون

كم   سداد م11:00-ص8:00خلف بنك االسكان  -الحصنالحصناربدايفواتتر

11:0064001007م-8:30صجانب العالونة للرصافة  - اشارة الحصن-  شارع بغدادالحصناربدزمزم للرصافة  

موك  اربداربدزمزم للرصافة   11:0064001007م-8:30ص مقابل البوابة الشمالية لجامعة التر

11:0064001007م-8:30صمطاعم جيت بوقتك   - الحصن الحصناربدزمزم للرصافة  

11:0064001007م-8:30صمسجد الجامع العمري   -الرمثاالرمثااربدزمزم للرصافة  

   اربداربدزمزم للرصافة   11:0064001007م-8:30صالمجمع الشمالي

   اربداربدزمزم للرصافة   11:0064001007م-8:30صشارع الثالثير 

11:0064001007م-8:30صمدينة الحسن الصناعيةاربداربدزمزم للرصافة  

11:0064001007م-8:30صمجمع عمان الجديد  اربداربدزمزم للرصافة  

777384612م8:00-ص8:00اربد سموعاربداربدخيط الذهب لتجارة مواد البناء االنشائيه

ية 2:00795201303-8:00اربد كتماربداربدجمعية كتم الختر

2:00772247120-8:00عمراوة- اربد اربداربدجمعية عمراوة
ياربداربدجمعية تحفتر  2:00796626855-8:00اربد الحي الجنونر

ية 2:00770163747-8:00تبنة- اربد اربداربدجمعية تبنة الختر
2:00797522400-8:00قميماربداربدجمعية الوسطية

ية 2:00-8:00اربد ارحابااربداربدجمعية ارحابا الختر

796171780م11:00-ص5008:00الرمثا دوار الرمثااربدتيم لالتصاالت

799500100م11:00-ص8:00المسجد العمرياربداربدجالل البشابشة

ي
ون  ياربداربدبيتكم للدفع االلكتر

12:00787107207-8:00اربد مخيم الشهيد عزمي المفنر

ي -الحصنالحصناربدسوبر ماركت النذير
م11:00-ص8:00 م  200بعد المركز األمن 

م11:00-ص8:00حنينااربداربدبقالة السالم

796043934م11:00-ص8:00االغوار الشمالية كريمةاربداربدبشار السواعي

ي
ون  792987940م11:00-ص5008:00الرمثا دوار الرمثااربدبتهمنا راحتك للدفع االلكتر

ا لينك للخلويات م11:00-ص8:00دوار الطيبة   -الطيبة اربداربدبتر

م11:00-ص8:00زوبيا  الشارع الرئيسي مسجد بالل بن رباح  اربداربددرادكه   محمود محمد امجد

موك لالتصاالت 772429367م8:00-ص8:00جحفية- المزار اربداربدالتر

788180288م11:00-ص8:00المشارع مقابل بلدية طبقة فحلاربداربدالوسيط لالتصاالت

27411966م11:00-ص8:00المجمع الشمالي- اربد اربداربدالهدف للوازم المدرسية

م11:00-ص8:00الشونة الشمالية بجانب بنك االسكاناربداربدالهاشم لالتصاالت

ي
ون  ا القيرص- اربداربداربدالفاخر للتسويق االلكتر 786668371م10:00-ص9:00بجانب بيتر 

781815160م8:00-ص8:00بالقرب من اإلشارة الضوئية  -شارع بغداد اربداربدالفا للرصافة  

م11:00-ص8:00المشارع بلدية طبقة فحلاربداربدالغزاوي

775903014م11:00-ص8:00اربد االغوار الشمالية كريمة الشارع الرئيسي مقابل بنك االسكاناربداربدالعالمي موبايل

ي لالتصاالت 781001818م11:00-ص8:00المشارع بلدية طبقة فحلاربداربدالشلنر

27246789م8:00-ص8:00اربد دوار الساعةاربداربدالريم للرصافة

م11:00-ص8:00جديتا- اربد اربداربدالشخصية لالجهزة الخلوية

م11:00-ص8:00اربد جديتااربداربدالرواد لالتصاالت

مجيات واالستشارات التسويقية   796412255م11:00-ص9:00زحر  -مثلث سوم اربداربدالدؤوب للتر

يد- اربداربداربدالبشتر لالتصاالت 790459191م11:00-ص8:00دوار التر

موك- اربد اربداربدالبشتر لالتصاالت 790459191م11:00-ص8:00دوار الجامعة التر

790459191م11:00-ص8:00اربد مجمع عماناربداربدالبشتر لالتصاالت

790459191م11:00-ص8:00دوار القبة- اربد اربداربدالبشتر لالتصاالت

ي
يد االردن  جامعه العلوم والتكنولوجيا- اربد اربداربدالتر

الجمعة مغلق

م03:30–ص08:30الخميس - االحد 
62006666

ي
يد االردن  ارابيال مول- اربد اربداربدالتر

الجمعة مغلق

م03:30–ص08:30الخميس - االحد 
62006666

ي
يد االردن  ي سنتر- اربداربداربدالتر

سينر
الجمعة مغلق

م03:30–ص08:30الخميس - االحد 
62006666

ي
يد االردن  مدينة الحسن الصناعية- اربد اربداربدالتر

الجمعة مغلق

م03:30–ص08:30الخميس - االحد 
62006666

هان لالتصاالت 27244094م11:00-ص8:00اربد مجمع االغوار الجديداربداربدالتر

26505397م10:00-ص9:00ارب كفر عواناربداربداالمير  لالتصاالت

26505397م10:00-ص9:00كفر عوان وسط البلد  اربداربداالمير  لالتصاالت

776458084م10:00-ص9:00تبنه  اربداربداالصدقاء للتكنولوجيا  

زين للخمات )اكسسوارات محمود القرعان 

ية  ون (االكتر
778673799م8:00-ص8:00الطيبة الدوار الرئيسي- اربد اربداربد

785418441م8:00-ص8:00مخيم اربداربداربدمكتبة واكسسوارات الرضوان

  - كتم اربداربداحمد الدويري   ي م11:00-ص8:00الحي الجنونر

9:0065508081-9:00بالقرب من بنك القاهرة عمان  -مجمع عمان الجديد اربداربدابو شيخة للرصافة  

ونية 10:00780794885-7:00اربد بجانب قرص العدلاربداربدابو الكاس للخدمات االلكتر

اربد


