
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 الخدمات االلكترونية على الموقع االلكتروني لدائرة الجمارك وتصنيفاتها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االلكترونيةالخدمات 

 مـــــوظفين خدمات عامة  خدمات تفاعلية  اعمـــال  افـــــــراد 

 مقيم مسافر 

 نوادي سيارات بنوك  تخليصشركات  شركات تجارية  قطاع حكومي 

 تطبيقات الموبايل 

 بوابة المعامالت  نظام االسيكودا خدمات اجرائية  خدمات استفسارية 

 بوابة المعامالت  نظام االسيكودا خدمات اجرائية  خدمات استفسارية 

 تصنيف الخدمات االلكترونية 

 

 الهيئات الدبلوماسية 



 
 
 
 
 
 

 

 خدمات االفراد 

  -وتندرج ضمنها الخدمات الخاصة بالفئات التالية:

 مسافر  -1

 مقيم  -2

 

   -تحتوي قائمة الخدمات الخاصة بالمسافرين بمايلي: -خدمات المسافرون : •

 خدمة االستفسار عن حاالت التعاميم للقضايا الجمركيه 

 التصريح عن االموال المنقولة خدمة 

 خدمات رخص االدخال المؤقت للسيارات االجنبية 

 

   -بمايلي:على أراضي المملكة األردنية من مختلف الجنسيات المقيمين المواطنين وتحتوي قائمة الخدمات الخاصة ب -خدمات المقيمون : •

 خدمة االستفسار عن حاالت التعاميم للقضايا الجمركيه 

 األجنبية خدمات رخص االدخال المؤقت للسيارات 

 خدمة اعفاء ذوي االحتياجات الخاصة

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

   خدمات الموظفين 

  -وتحتوي على الخدمات المخصصة للموظفين سواء العاملين او المتقاعدين وتحتوي على:

 األردنية خدمات الموقع االلكتروني لمتقاعدي الجمارك 

 براءة الذمة للموظفين 

 

 خدمات عامة  

ول اليها, وتحتوي على الخدمات العامة التي يتم استخدامها من قبل جميع الفئات وليست حصرية بفئة معينة والتتطلب كذلك اسم مستخدم وكلمة سر للوص

   -وتحتوي على الخدمات التالية:

 خدمةاالستفسار عن أسعار العمالت

 خدمة االستفسار عن الرسوم الجمركية للسيارات 

 التعريفة الجمركية المتكاملة خدمة 

 خدمة االستفسار عن المصدرون المعتمدون 

 خدمة االستفسار حول برنامج القائمة الذهبية 

 خدمة االطالع على التعاميم الصادرة من الدائرة

 خدمة االطالع على البالغات الصادرة من الدائرة

 خدمة طرح العطاءات الكترونيا  

 في المزاد العلني خدمات االعالن عن البضائع

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 خدمات تفاعلية 

 -وتحتوي على قائمة خدمات تفاعلية بين مستخدمي الموقع ودائرة الجمارك, وتحتوي على الخدمات التالية:

 رايك يهمنا

 خدمة تعبئة االستبانات االلكترونية 

 المشاركة االلكترونية 

 الكترونيا  خدمة تقديم الشكاوى والمقترحات وتلقي االجابة 

 

 خدمات الموبايل  

المواطنين من وهي تحتوي على مجموعه من الخدمات االستفسارية والتي تعتبر االكثر تصفحا على الموقع االلكتروني واالكثر طلبا من قبل متلقي الخدمة و

   -هذه الخدمات هي: iOSعلى أنظمة اندرويد و   مختلف الشرائح

 

 االستعالم عن معامالت خدمة الجمهور  االستعالم عن البيانات الجمركية  المركز االعالمي  الجمركية للسيارات االستعالم عن الرسوم 

 المراكز الجمركية  الشكاوى والمقترحات التعريفة الجمركية الشاملة  لجمركية ا االستعالم عن القضايا 

    اسعار العمالت

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 خدمات االعمال 

 -:القطاعات التاليةوتندرج تحتها 

 القطاع الحكومي  (1

  -وتحتوي على الخدمات الخاصة بالمؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية وتحتوي على الخدمات التالية:

 مراقبة دخول البضائع الى مدينة العقبة 

 عطاءات االشغال 

 البنوك  (2

 وتحتوي على الخدمات التالية الخاصة بالبنوك 

 الربط االلكتروني مع البنوك 

 نوادي السيارات (3

ات, وتحتوي على وتحتوي على الخدمات الخاصة بنوادي السيارات المعتمدة داخل المملكة االردنية الهاشمية والتي تقوم باصدار دفتر المرور الدولي للمركب

  -الخدمات التالية:

 

 االستفسار عن  بيانات نوادي السياراتخدمة 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 الشركات التجارية  (4

  -:وتحتوي على ثالثة اصناف من الخدمات

 

 وتحتوي على الخدمات التالية  -الخدمات االستفسارية : -أ

 خدمة االستفسار عن بيانات اإلدخال المؤقت 

 نظام األدخال المؤقت ألعضاء نظام االسيكودا

 المعامالت الجمركية ألصحاب العالقة خدمة االستفسار عن 

 خدمة االستفسار عن المطالبات المالية

 

 

 وتحتوي على الخدمات التالية  -المعامالت : -ب

 SMSخدمة االستفسار عن المعامالت الجمركية للتجار عن طريق 

 خدمة إدخال أسعار سيارات من قبل وكالء الصنف 

 خدمة التفاويض االلكترونية 

 براءة الذمة االلكترونية خدمة 

 خدمة محاضر االستالم االلكترونية 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 وتحتوي على الخدمات التالية  -خدمات نظام االسيكودا العالمي : -ت

 

 خدمة منح رخص االستيراد والتصدير والترصيد لشركات الكترونيا  مع هيئة تنظيم الطاقة والمعادن      

 خدمة استيفاء بدل قسائم خدمات جمركية )ضريبية مغادرة(  الكترونيا  )باركود(     

 خدمات الدفع االلكتروني للبيانات الجمركية لمعظم المراكز الجمركية     

 خدمات المعاينة االلكترونية في جمرك عمان المرحلة االولى     

 خدمة تنظيم البيانات الجمركية  للبضائع  للوضع باالستهالك المحلي       

 المنتجة وطنيا      خدمة تنظيم البيانات الجمركية  لتصدير البضائع المحلية او

 خدمة تنظيم البيانات الجمركية  لغايات التصدير المؤقت للبضائع       

 خدمة تنظيم البيانات الجمركية  الخاصة بأثاث المغتربين لألردنيين     

 خدمة تنظيم البيانات الجمركية  الخاصة بأمتعة المسافرين       

 وضع اإلدخال المؤقت للبضائع      خدمة تنظيم البيانات الجمركية  الخاصة ب

 خدمة تنظيم البيانات الجمركية  الخاصة بإعادة استيراد البضائع       

 خدمة تنظيم البيانات الجمركية  الخاصة بإيداع بوندد عام او خاص       

 خدمة تنظيم البيانات  المارة ترانزيت عبر المملكة للبضائع       

 خدمة تنظيم بيانات ترانزيت محلي وكشوفات تحويل      

 خدمات تنظيم بيانات لالوضاع الجمركية اخرى     

 خدمة تنظيم بيانات دخول بضائع منطقة العقبة االقتصادية الخاصة       

 بضائع من العقبة االقتصادية  الخاصة      خدمة تنظيم بيانات  اخراج ال

 خدمة إعادة التصدير للبضائع      



 
 
 
 
 
 

 

 

 وتحتوي على الخدمات التالية  -: بوابة المعامالت -ث

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة الحصول على نسخة من الوثائق المرفقة بالبيان                

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة الحصول على معادلة تصنيع للمصانع                   

 نيع او التعبئة  خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة الحصول على عضوية تحت وضع إدخال للتص

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة الحصول على  كلمة سر لنظام اإلدخال المؤقت على الموقع االلكتروني               

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت/ خدمة الحصول على موافقة إعادة تصدير من أصل إدخال مؤقت               

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت/ خدمة الموافقة على  إدخال سيارات مستثمرين لغير األردنيين              

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة التخليص على السيارات لوضع إدخال مؤقت                 

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة  تسديد قيود سيارات إدخال مؤقت                

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت /خدمة طلب موافقة على نقل عبء التصدير من أصل إدخال مؤقت                   

       خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة طلب عضوية رد الرسوم             

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة تمديد المدة لبيان اإلدخال المؤقت        

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة  نقل ملكية سيارة من مستفيد الى مستفيد تحت وضع إدخال مؤقت                 

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة إدخال آليات لتنفيذ المشاريع تحت وضع إدخال مؤقت                 

 خدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات / خدمة معرفة مدى خضوع السلع لالتفاقيات                    

 ضائع مخالفة للملكية الفكرية بقرار قضائي        خدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات / خدمة حجز ب

 خدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات /خدمة اإلفراج عن البضائع قبل تأدية الرسوم  الجمركية        

 خدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات / خدمة طلب تبنيد مسبق للبضائع          



 
 
 
 
 
 

 

 

 خدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات /  خدمة طلب معاينة البضائع خارج الحرم الجمركي                 

 خدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات /  خدمة تقديم وثائق وعينات للملكية الفكرية للمحاكم            

 خدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات /  خدمة طلب حماية حقوق الملكية الفكرية للماركات التجارية           

 خدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات / خدمة طلب تغيير صفة استخدام مركبة                   

 خدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات / خدمة الحصول على تعليمات االستيراد والتصدير )رخص( والمواد الخطرة             

                   EURخدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات / خدمة الحصول على التعليمات الخاصة بإصدار شهادات ال

 خدمات إجراءات مديرية القضايا /  خدمة الحصول على براءة ذمة للشركات                    

 خدمات إجراءات مديرية القضايا / خدمة الحصول على أمر ال مانع من السفر                   

 خدمات إجراءات  الشؤون اإلدارية / خدمة شراء غالفات بيانات جمركية                  

 دمات  إجراءات  إدارة المخاطر / خدمة  طلب اإلنضمام للقائمة الذهبية               خ

 خدمات  إجراءات  الرقابة والتفتيش /  خدمة الحصول على نسخة من البيان الجمركي      

 خدمات إجراءات الترانزيت / خدمة تفويض مستخدم كمدير فرع                   

 خدمات إجراءات الترانزيت / خدمة  اصدار تصريح مستخدم شركة تجارية        

 مستخدم تخليص        –خدمات إجراءات الترانزيت / خدمة اصدار تصريح مدير 

 شركات التخليص وموظفيها       خدمات إجراءات الترانزيت / خدمة تجديد رخص

 خدمات إجراءات الترانزيت / خدمة  إلغاء أو تخفيض عقوبة                

 خدمات إجراءات الترانزيت / خدمة تعديل عقود شركات تخليص              

    خدمات إجراءات الترانزيت / خدمة الحاق بدورة مبتدئين لموظفي فروع شركات التخليص             

 خدمات إجراءات الترانزيت / خدمة طلب إصال ح سيارة  عابرة ترانزيت             



 
 
 
 
 
 

 

 

 خدمات إجراءات الترانزيت /خدمة الحصول على  مخالفات ترانزيت                 

 خدمات إجراءات الترانزيت /  خدمة طلب نقل مخلص من شركة الى أخرى               

 خدمات إجراءات  مديرية نكنولوجيا المعلومات  /خدمة الحصول على كلمة سر للمعامالت للدخول لنظام متابعة المعامالت للشركات    

 ة على المعاملة الجمركية                 خدمات إجراءات  خدمة الجمهور / خدمة االعتراض على قرار الدائر

 خدمات إجراءات  خدمة الجمهور /  معامالت أخرى                  

 خدمات إجراءات  اإلعفاءات / خدمة إعطاء مهلة لحين اإلعفاء     

 خدمات  إجراءات  المديرية المالية / خدمة منح كلمة سر للدخول على  نظام الكفاالت للشركات            

 خدمات  إجراءات  المديرية المالية / خدمة  إلغاء كفالة بنكية                  

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة إدخال او تجديد سيارة بوضع إدخال مؤقت 

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة إدخال مؤقت  للبضائع لغايات العرض واإلعادة                 

       خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة إدخال مؤقت  للبضائع لغايات التركيب             

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة إدخال مؤقت  للبضائع لغايات اإلصالح                   

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة إعادة تصدير /تنازل للخزينة لمركبة بوضع االدخال مؤقت    

 نظام رد الرسوم         -خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة اإلخضاع الالحق للمواد االولوية  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 شركات التخليص  (5

 

   -وتحتوي على ثالثة اصناف من الخدمات:

 

 وتحتوي على الخدمات التالية  -الخدمات االستفسارية : -أ

 

 خدمة االستفسار عن المعامالت الجمركية لشركات التخليص

 

 

 وتحتوي على الخدمات التالية  -المعامالت : -ب

 

 خدمة براءة الذمة االلكترونية 

 نظام قطع السيارات

 االستالم االلكترونية خدمة محاضر 

 نظام التفاويض االلكترونية 

 نظام مرجع المصرح 

 البوابة االلكترونية للمراكز الحدودية 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 وتحتوي على الخدمات التالية  -خدمات نظام االسيكودا العالمي : -ت

 

 

 خدمة تنظيم البيانات الجمركية  الخاصة بوضع اإلدخال المؤقت للبضائع               

 خدمة تنظيم البيانات الجمركية  الخاصة بأمتعة المسافرين               

 خدمة تنظيم البيانات الجمركية  الخاصة بأثاث المغتربين لألردنيين             

 خدمة تنظيم البيانات الجمركية  لغايات التصدير المؤقت للبضائع               

 خدمة تنظيم البيانات الجمركية  لتصدير البضائع المحلية او المنتجة وطنيا             

 لبيانات الجمركية  للبضائع  للوضع باالستهالك المحلي      خدمة تنظيم ا        

 خدمات المعاينة االلكترونية في جمرك عمان المرحلة االولى              

 خدمات الدفع االلكتروني للبيانات الجمركية لمعظم المراكز الجمركية             

 مغادرة(  الكترونيا  )باركود(       خدمة استيفاء بدل قسائم خدمات جمركية )ضريبية        

 خدمة منح رخص االستيراد والتصدير والترصيد لشركات الكترونيا  مع هيئة تنظيم الطاقة والمعادن              

 خدمة تنظيم البيانات الجمركية  الخاصة بإعادة استيراد البضائع              

 خدمة تنظيم البيانات الجمركية  الخاصة بإيداع بوندد عام او خاص               

 خدمة تنظيم البيانات  المارة ترانزيت عبر المملكة للبضائع               

 خدمة تنظيم بيانات ترانزيت محلي وكشوفات تحويل              

 خدمات تنظيم بيانات لالوضاع الجمركية اخرى             

 خدمة تنظيم بيانات دخول بضائع منطقة العقبة االقتصادية الخاصة               



 
 
 
 
 
 

          

 

 خدمة تنظيم بيانات  اخراج البضائع من العقبة االقتصادية  الخاصة            

 خدمة إعادة التصدير للبضائع              

 

 

 وتحتوي على الخدمات التالية  -بوابة المعامالت : -ث

 

 خدمات إجراءات  اإلعفاءات / خدمة إعفاء من الرسوم والضرائب لجهات أخرى غير تشجيع االستثمار         

 خدمات إجراءات  اإلعفاءات /  خدمة إعفاء سيارة لذوي االحتياجات الخاصة                  

 خدمات  إجراءات  المديرية المالية  / خدمة تخفيض قيمة كفالة بنكية خاصة باإلدخال المؤقت     

 خدمات  إجراءات  المديرية المالية  / خدمة تعديل على كفالة بنكية "تخفيض" أو رفع لألوضاع غير اإلدخال المؤقت                    

 

 خدمات  إجراءات  المديرية المالية / خدمة تمديد مدة كفالة بنكية                  

 خدمات  إجراءات  المديرية المالية / خدمة  قبول كفالة بنكية                  

 خدمات  إجراءات  المديرية المالية / خدمة منح كلمة سر للدخول على  نظام الكفاالت للشركات                

 خدمات  إجراءات  المديرية المالية / خدمة  إلغاء كفالة بنكية                 

 مات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة إدخال او تجديد سيارة بوضع إدخال مؤقتخد

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة إدخال مؤقت  للبضائع لغايات العرض واإلعادة           

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة إدخال مؤقت  للبضائع لغايات التركيب                   

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة إدخال مؤقت  للبضائع لغايات اإلصالح                 

 االدخال مؤقت  خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة إعادة تصدير /تنازل للخزينة لمركبة بوضع 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 نظام رد الرسوم      -خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة اإلخضاع الالحق للمواد االولوية  

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة الحصول على نسخة من الوثائق المرفقة بالبيان              

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة الحصول على معادلة تصنيع للمصانع                  

 للتصنيع او التعبئة خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة الحصول على عضوية تحت وضع إدخال 

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة الحصول على  كلمة سر لنظام اإلدخال المؤقت على الموقع االلكتروني               

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت/ خدمة الحصول على موافقة إعادة تصدير من أصل إدخال مؤقت                  

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت/ خدمة الموافقة على  إدخال سيارات مستثمرين لغير األردنيين                

 خدمات إجراءات  اإلعفاءات / خدمة إعفاء معدات لتشجيع االستثمار    

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة التخليص على السيارات لوضع إدخال مؤقت                 

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة  تسديد قيود سيارات إدخال مؤقت                  

 اإلدخال المؤقت /خدمة طلب موافقة على نقل عبء التصدير من أصل إدخال مؤقت                  خدمات  إجراءات

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة طلب عضوية رد الرسوم                   

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة تمديد المدة لبيان اإلدخال المؤقت        

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة  نقل ملكية سيارة من مستفيد الى مستفيد تحت وضع إدخال مؤقت             

 خدمات  إجراءات اإلدخال المؤقت / خدمة إدخال آليات لتنفيذ المشاريع تحت وضع إدخال مؤقت                

 خدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات / خدمة معرفة مدى خضوع السلع لالتفاقيات                   

 خدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات / خدمة حجز بضائع مخالفة للملكية الفكرية بقرار قضائي      

 خدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات /خدمة اإلفراج عن البضائع قبل تأدية الرسوم  الجمركية        



 
 
 
 
 
 

 

 

 خدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات / خدمة طلب تبنيد مسبق للبضائع               

 خدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات /  خدمة طلب معاينة البضائع خارج الحرم الجمركي               

 خدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات /  خدمة تقديم وثائق وعينات للملكية الفكرية للمحاكم         

 خدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات /  خدمة طلب حماية حقوق الملكية الفكرية للماركات التجارية        

 خدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات / خدمة طلب تغيير صفة استخدام مركبة             

 خدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات / خدمة الحصول على تعليمات االستيراد والتصدير )رخص( والمواد الخطرة       

                  EURخدمات إجراءات مديرية التعريفة واالتفاقيات / خدمة الحصول على التعليمات الخاصة بإصدار شهادات ال 

 خدمات إجراءات مديرية القضايا /  خدمة الحصول على براءة ذمة للشركات                  

 خدمات إجراءات مديرية القضايا / خدمة الحصول على أمر ال مانع من السفر                  

 خدمات إجراءات  الشؤون اإلدارية / خدمة شراء غالفات بيانات جمركية                  

 ت  إجراءات  إدارة المخاطر / خدمة  طلب اإلنضمام للقائمة الذهبية           خدما

 خدمات  إجراءات  الرقابة والتفتيش /  خدمة الحصول على نسخة من البيان الجمركي     

 خدمات إجراءات الترانزيت / خدمة تفويض مستخدم كمدير فرع                  

 خدمات إجراءات الترانزيت / خدمة  اصدار تصريح مستخدم شركة تجارية         

 مستخدم تخليص           –خدمات إجراءات الترانزيت / خدمة اصدار تصريح مدير 

 رخص شركات التخليص وموظفيها           خدمات إجراءات الترانزيت / خدمة تجديد 

 خدمات إجراءات الترانزيت / خدمة  إلغاء أو تخفيض عقوبة                  

 خدمات إجراءات الترانزيت / خدمة تعديل عقود شركات تخليص                  

 ص           خدمات إجراءات الترانزيت / خدمة الحاق بدورة مبتدئين لموظفي فروع شركات التخلي



 
 
 
 
 
 

 

 

 خدمات إجراءات الترانزيت / خدمة طلب إصال ح سيارة  عابرة ترانزيت                  

 خدمات إجراءات الترانزيت /خدمة الحصول على  مخالفات ترانزيت           

 خدمات إجراءات الترانزيت /  خدمة طلب نقل مخلص من شركة الى أخرى           

  خدمات إجراءات  مديرية نكنولوجيا المعلومات  /خدمة الحصول على كلمة سر للمعامالت للدخول لنظام متابعة المعامالت للشركات           

 خدمات إجراءات  خدمة الجمهور / خدمة االعتراض على قرار الدائرة على المعاملة الجمركية             

 خدمات إجراءات  خدمة الجمهور /  معامالت أخرى               

 خدمات إجراءات  اإلعفاءات / خدمة إعطاء مهلة لحين اإلعفاء    

 

 
 

 حث  الب 

 البحث في عنوانها الرئيسي يتيح الموقع امكانية البحث عن الخدمة االلكترونية بكتابة جزء من اسم الخدمة ليتم استرجاع كافة الخدمات التي تحتوي على كلمة 


