
ANZBAU3MXXX

IBBLBDDH

NBOBBHBMXXX

BOFMCAM2

CRESCHZZXXX

SCBLCNSXSHA

العملةرسوم المراسلةالعنواناسم البنك المراسلكود البنك 

"مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية 

(ANZ) أستراليا"

بنك بنغالديش ا�سالمي المحدود

بنك البحرين الوطني

بنك مونتريال

كريدي سويس

بنك ستاندرد تشارترد الصين

" مركز ANZ، الطابق ا�رضي

23 - 29 شارع ألبيرت، أوكالند، 1010

أوكالند، نيوزيلندا"

"بنك بنغالديش ا�سالمي المحدود

40، ديلكوشا، C/A، دكا -1000"

ص.ب 106، شارع الحكومة، المنامة، 

البحرين

 100 شارع كينغ غرب، الطابق 21، 

On تورنتو

AG ِكريدي سويس c/o"

8001 ،Paradeplatz8

زيوريخ، سويسرا"

"برج ستاندرد تشارترد، الطابق 13، 16، 

17، 19 و23.سنتشري إيف بودونغ 

201، المنطقة الجديدة، 200120، 

بلدية شنغهاي، الصين"

35

75

7

20

12

60

الدوالر ا�سترالي

التكا البانغالدشية

الدينار البحريني

الدوالر الكندي

الفرنك السويسري

اليوان الصيني

DABADKKKXXX

EBILEGCXXXX

100

150

دانسك بنك

بنك ا�مارات دبي الوطني مصر

" هولمينز كنال 12-2

1092، كوبنهاغن،

هوفيدستادن، الدنمارك"

القطعة 85، شارع التسعين، التجمع 

الخامس، القاهرة الجديدة، مصر

الكرونة الدنماركية

الجنيه المصري

مصرف ا�مارات ا�سالمي (ش.م.ع.) مرخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي.

رسوم البنك المراسل 
للتحويالت الدولية

الرسوم الثابتة



العملةرسوم المراسلةالعنواناسم البنك المراسلكود البنك 

MIDLGB22XXX

SCBLGB2LXXX

HSBCHKHHHKH

ICICINBBXXX

HDFCINBBXXX

EBILINBM

ARABJOAXXXX

BOTKJPJTXXX

21

21

600

75

75

75

30

7000

بنك إتش إس بي سي بي إل سي 

المملكة المتحدة

بنك ستاندرد تشارترد لندن

إتش إس بي سي هونج كونج

بنك أي سي أي سي أي 

المحدود الهند

بنك إتش دي إف سي المحدود 

الهند

بنك ا�مارات دبي الوطني 

مومباي

البنك العربي ش.م.ع ا�ردن

"بنك إم يو إف جي المحدود (إف كي 

إيه أوف طوكيو ميتسوبيشي)"

"8، كندا سكوير، لندن

"5HQ E14 إنجلترا

- 5DD EC2V-  باسنغال أفينيو 1

المملكة المتحدة

شارع كوينز ١ المركزي، المركز 

- والمنطقة المركزية والغربية

هونغ كونغ

"برج بنك أي سي أي سي أي، بالقرب من 

دائرة شاكلي، شارع بدرا القديم، فادودارا، 

390007   غوجارات، الهند"

"مجمع بنك إتش دي إف سي، 

(W) سيناباتي بابات مارج، لوار باريل

مومباي، 400013، ماهاراشترا، الهند "

الطابق ا�رضي والطابق ا�ول، الشارع 

الشمالي 5، مايكر ماكسيتي، مجمع 

باندرا كورال، باندرا (شرق)، مومباي، الهند

"ص.ب: 950545، شارع ا�مير شاكر بن 

زايد منطقة شميساني، 11195،عمان، 

ا�ردن"

"2-7-1 مارونوتشي تشيودا - كو، 

طوكيو 100-8388، كانتو، اليابان"

الجنيه ا�سترليني

الجنيه ا�سترليني

دوالر هونغ كونغ

الروبية الهندية

الروبية الهندية

الروبية الهندية

الدينار ا�ردني

الين الياباني

DNBANOKKXXX150

ABKKKWKWXXX7

BCMAMAMCXXX200

البنك ا�هلي الكويتي

التجاري وفا بنك

"درونينغ يوفمياس دي إن بي بنك إيه إس إيه

بوابة 30 0191 أوسلو

أوسلو، النرويج"

2، بوليفارد موالي يوسف، الدار 

البيضاء، 20000، المغرب

الدينار الكويتيساحة الصفاة، شارع أحمد الجابر، الكويت

الدرهم المغربي

الكرونة النرويجية

مصرف ا�مارات ا�سالمي (ش.م.ع.) مرخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي.



العملةرسوم المراسلةالعنواناسم البنك المراسلكود البنك 

ANZBNZ22XXX35

BMUSOMRXXXX12

BSHROMRU12

SCBLPHMMXXX550

DOHBQAQAXXX75

بنك إي إن زد ناشيونال المحدود 

نيوزيلندا

SAOG  بنك مسقط

بنك صحار الدولي عمان

بنك ستاندرد تشارترد فرع مانيال

برج بنك الدوحة، شارع الكورنيش، الخليج بنك الدوحة

الغربي، ص.ب: 3818، قطر

6788، شارع أياال أفي، مكاتي 

سيتي، مترو مانيال، لوزون، الفيليبين

"ص.ب: 44 حي المينا

114، مسقط، عمان"

"مبنى رقم 4/120

بلوك رقم 311، شارع رقم 62، مرتفعات 

المطار، شارع السيب، مسقط، عمان"

" مركز ANZ، الطابق ا�رضي

23 - 29 شارع ألبيرت، أوكالند، 1010

أوكالند، نيوزيلندا"
الدوالر النيوزلندي

الريال العماني

الريال العماني

البيسو الفيليبيني

الريال القطري

SCBLSGSGXXX

TGBATRISXXX

CITIUS33XXX

EBILSARI

ESSESESSXXX

40

140

15

50

125

بنك ا�مارات دبي الوطني المملكة 

العربية السعودية

إس إي بي السويد

بنك ستاندرد تشارترد سنغافورة

جرانتي بنك بي بي في إي تركيا

NA سيتي بنك

مركز الماس، شارع الملك فهد، تقاطع 

شارع الحلية، العليا، الرياض، المملكة 

العربية السعودية

Kungsträdgårdsgatan 8ـ 

10640، استوكهولم، السويد

المؤسسات المالية، سنغافورة، 

049909، سنغافورة

ليفانت نسباتياه ماه. أيتار كاد. رقم: 2 

بيسيكتاس 34340، تركيا

701 شرق، شارع 60th، سيوكس فولز 

إس دي الشمالي، 57104، الواليات 

المتحدة ا�مريكية

مصرف ا�مارات ا�سالمي (ش.م.ع.) مرخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي.

الدوالر ا�مريكي

الليرة التركية

الدوالر 
السنغافوري

الكرونة السويدية

الريال السعودي



العملةرسوم المراسلةالعنواناسم البنك المراسلكود البنك 

IRVTUS3N

MRMDUS33

SCBLUS33XXX

FIRNZAJJXXX

15

15

500

بنك أوف نيويورك ميلون

إتش إس بي سي-نيويورك

بنك ستاندرد تشارترد ، نيويورك

بنك فيرست راند جنوب أفريقيا

 18th FI ،شارع 240 جرينويتش

نيويورك NY، 10007، الواليات المتحدة 

ا�مريكية

452 فيفث أفينيو، الطابق 8، نيويورك، 

NY،  10018، الواليات المتحدة 

6th 1095 أفينيو ، نيويورك ،  

NY,10036 الواليات المتحدة

4 ميرشانت باليس، شارع كورنر 

فريدمان درايف أند ريفونيا، 

ساندتون، غوتنغ، 2196

مصرف ا�مارات ا�سالمي (ش.م.ع.) مرخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي.

الراند الجنوب 
أفريقي

الدوالر ا�مريكي

الدوالر ا�مريكي15

الدوالر ا�مريكي

روبية 
باكستانية

روبية 
سريالنكية

@ هذه هي الرسوم المباشرة للبنك المراسل  بناًء على توجيه الدفع المتوقع. قد يتم تطبيق رسوم إضافية في حال اضطالع البنوك الوسيطة. 

العملةرسوم المراسلةالعنواناسم البنك المراسلكود البنك 

BARCDEFFXXX
بنك باركليز 

فرانكفورتددد

بوكنهايمر الندشتراسيه، 

 AM 38 - 40، فرانكفورت

MAIN
"للدفعات من ٠ إلى 2,500.00: الرسوم 16,00 يورو

للدفعات من 2,500.01 إلى 50,000.00 يورو: 
الرسوم 30.00 يورو

للدفعات من 50,000.00 يورو وما فوق: الرسوم 
50.00 يورو"

يورو

يورو
SOGEFRPP

سوسيتيه جنرال 

فرنسا

 AG - سوسيتيه جنرال

 17 ،OPER CTY FIN

- كورس فالمي - باريس

فرنسا

HBLILKLXXXX

SCBLPKKXXXX

بنك هاتون 

ناشيونال سريالنكا

بنك ستاندرد 

تشارترد باكستان

أبراج بنك هاتون ناشيونال، 

الطابق T B 479  11 جايه 

- مواثا، 1000، كولومبو

سريالنكا

شارع إسماعيل إبراهيم 

شوندريغر، كراتشي، 

باكستان

"للدفعات التي تقل عن 4,999,999.99 روبية 
سريالنكية: الرسوم 200 روبية سريالنكية

للدفعات من 5 ماليين روبية سريالنكية وما فوق: 
الرسوم 850 روبية سريالنكية"

"للدفعات التي تصل إلى 4,999.99 روبية باكستانية: 
الرسوم 250 روبية باكستانية

للدفعات التي تبدأ من 5,000 روبية باكستانية وما 
فوق: الرسوم 5,000 روبية باكستانية"

رسوم الشرائح




