
Deposit Methods 

SWIFT

AL SALAM FINANICIAL INVESTMENTS

شركة السالم لإلستثمارات المالية

اإليداع من خالل الحسابات البنكية التالية أرقامهمطرق اإليداع

/  Jordanian Dinar (JOD)الدينار األردني (د.أ)البنك االستثماري INVEST BANK 

Account Number : رقم الحسابBeneficiary Name : اسم المتسفيد IBAN

00133000011652680002JO46JIFB0010033000011652680002عمالء شركة السالم لالستثمارات الماليةJIFBJOAM

SWIFT

/  U.S. Dollar (USD)الدوالر األمريكيالبنك االستثماري INVEST BANK 

Account Number : رقم الحسابBeneficiary Name : اسم المتسفيد IBAN

00133000021652680001JO11JIFB0010033000021652680001عمالء شركة السالم لالستثمارات الماليةJIFBJOAM

SWIFT

/  Jordanian Dinar (JOD)الدينار األردني (د.أ)البنك التجاري األردني JORDAN COMMERCIAL BANK

Account Number : رقم الحسابBeneficiary Name : اسم المتسفيد IBAN

209/250555/1/10/2JO60JGBA2090002505550010010002عمالء شركة السالم لالستثمارات الماليةJGBAJOAMXXX

JGBAJOAMXXX

SWIFT

/  U.S. Dollar (USD)الدوالر األمريكي

Account Number : رقم الحسابBeneficiary Name : اسم المتسفيد IBAN

209/250555/2/10/0JO02JGBA2090002505550020010000عمالء شركة السالم لالستثمارات المالية

JORDAN COMMERCIAL BANKالبنك التجاري األردني

SWIFT

/  Jordanian Dinar (JOD)الدينار األردني (د.أ)بنك اإلتحاد BANK AL ETIHAD

Account Number : رقم الحسابBeneficiary Name : اسم المتسفيد IBAN

0010102914315102JO81UBSI1010000010102914315102عمالء شركة السالم لالستثمارات الماليةUBSIJOAXXXX

UBSIJOAXXXX

SWIFT

/  U.S. Dollar (USD)الدوالر األمريكي

Account Number : رقم الحسابBeneficiary Name : اسم المتسفيد IBAN

0010202914315101JO70UBSI1010000010202914315101عمالء شركة السالم لالستثمارات المالية

BANK AL ETIHADبنك اإلتحاد



Deposit Methods 

AL SALAM FINANICIAL INVESTMENTS

شركة السالم لإلستثمارات المالية

اإليداع من خالل الحسابات البنكية التالية أرقامهمطرق اإليداع

SWIFT

/  Jordanian Dinar (JOD)الدينار األردني (د.أ)البنك العربي ARAB BANK

Account Number : رقم الحسابBeneficiary Name : اسم المتسفيد IBAN

0134/126917/500JO54ARAB1340000000134126917500عمالء شركة السالم لالستثمارات الماليةARABJOAX134

ARABJOAX134

SWIFT

/  U.S. Dollar (USD)الدوالر األمريكي

Account Number : رقم الحسابBeneficiary Name : اسم المتسفيد IBAN

0134/126917/510JO75ARAB1340000000134126917510عمالء شركة السالم لالستثمارات المالية

ARAB BANKالبنك العربي

العمالء الكرام

عند قيامكم بالتحويل أو اإليداع البنكي يجب مراعاة ما يلي:

- كتابة اسم صاحب الحساب ورقم الحساب لدى شركة السالم لالستثمارات المالية على فيشة اإليداع، وبخالف ذلك لن يستطيع إيداع المبلغ
في الحساب المعني إلى أن يتم تثبيت هذه المعلومات.

- في حال تم اإليداع بالدينار االردني سيتم التحويل إلى الدوالر األمريكي وفقًا ألسعار الصرف المعمول بها.

- عند استكمال التحويل يرجى إرسال صورة عن فيشة اإليداع عبر تطبيق                                      إلى فريق الدعم الفني على الرقم 0779644486

وسائل دفع أخرى

WhatsApp

حتى نتمكن من إيداع المبلغ في حساب العميل.

شارع هارون الرشيد، حي مدينة الحسين للشباب، وزارة الداخلية

عمارة جوهرة الرابية 1 ، شارع كابول، الرابية، عمان، األردن

34
+ 962 6 5546660
+962 6 4006401

support@salaminv.com
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