الرسوم المطبقة للتحويالت الدولية
َ
المراسل
من البنك
المراسل في حال اختيار كود «ّ »OURS
وتم توجيه التحويالت
يتم تطبيق رسوم البنك
َ
التلغرافية عبر المراسلين المباشرين لبنك اإلمارات دبي الوطني .قد يتم تطبيق
رسوم إضافية في حال تدخل بنك وسيط.

الرسوم الثابتة
رمز سويفت

اسم البنك

عنوان البنك

رمز العملة

قيمة
الرسوم

ANZBAU3MXXX

مجموعة أستراليا ونيوزيلندا
المصرفية ش.م.ع

إي إن زد سنتر ملبورن ،الطابق
 833 ،9شارع كولنز3008 ،
دوكالندز ،فيكتوريا ،أستراليا

 AUDدوالر أسترالي

18

NATAAU33XXX

بنك أستراليا الوطني ش.م.ع

الطابق  800 ،1شارع بورك،
 3008دوكالندز ،ملبورن ،VIC
أستراليا

 AUDدوالر أسترالي

18

AUBBBHBMXXX

البنك األهلي المتحد ش.م.ب

بناء  ،2495طريق 428 ،2832
ضاحية السيف،
المنامة ،مملكة البحرين

 BHDدينار بحريني

10

BBKUBHBMXXX

بنك البحرين والكويت

صندوق بريد  43 ،597جادة
الحكومة 305 ،المنامة ،مملكة
البحرين

 BHDدينار بحريني

10

NBOBBHBMXXX

بنك البحرين الوطني ش.م.ب

صندوق بريد  ،106جادة
الحكومة ،المنامة ،مملكة
البحرين

 BHDدينار بحريني

10

BOFMCAM2XXX

بنك مونتريال

 100كينغ ستريت ويست،
الطابق  21تورنتو ،اونتاريو M5X
 ،1A1كندا

 CADدوالر كندي

15

BOFMCAT2XXX

بنك مونتريال

 CADدوالر كندي

15

CIBCCATTXXX

بنك إمبريال الكندي للتجارة

 CADدوالر كندي

15

ROYCCAT2XXX

رويال بنك أوف كندا

 CADدوالر كندي

15

CRESCHZZ80A

كريدي سويس (سويسرا)
ش.ذ.م.م.

 CHFفرنك
سويسري

17

 100كينغ ستريت ويست،
الطابق  21تورنتو ،أونتاريو M5X
 ،1A1كندا
كوميرس كورت تورنتو ،اونتاريو
 ،ON M5L 1A2كندا
 200باي ستريت ،تورنتو،
اونتاريو  ، M5J 2J5كندا
 c/oكريدي سويس ش.ذ.م.م
 8باريدبالتز 8001 ،زيورخ،
سويسرا

رمز سويفت

اسم البنك

عنوان البنك

رمز العملة

قيمة
الرسوم

UBSWCHZH80A

يو بي إس سويسرا ش.ذ.م.م.

 45بانهوفشترازي 8001 ،زيورخ،
سويسرا

 CHFفرنك
سويسري

17

SCBLCNSXSHA

بنك ستاندرد تشارترد (الصين)
ش.م.ع

الطوابق ،13،14،17،19،23
برج ستاندرد تشارترد201 ،
سينشري إيف بودونغ200120 ،
نيو أريا.بلدية شنغهاي .الصين

 CNYيوان صيني

20

DABADKKKXXX

بنك دانسكي إي إس

هولمنز كانال ،1092 2-12
كوبنهاغن هوفيدستيدين،
دانمارك

 DKKكرون دنمركي

110

EBILEGCXXXX

بنك اإلمارات الوطني

التجمع الخامس  ،قطعة
 ،85شارع التسعين ، 11538
القاهرة الجديدة ،القاهرة مصر

 EGPجنيه مصري

250

MIDLGB22XXX

بنك إتش إس بي سي ش.م.ع

 8كندا سكوير ،لندن ،إنجلتراE14 ،
 ،5HQالمملكة المتحدة

 GBPجنيه
إسترليني

15

NWBKGB2LXXX

بنك ويستمنستر الوطني ش.م.ع

 250بيشوبسغيت ،لندن،
إنجلترا ،EC2M 4AA ،المملكة
المتحدة

 GBPجنيه
إسترليني

15

SCBLHKHHXXX

بنك ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ)
ش.م.ع

صندوق بريد  ،21طابق  ،32بناء
ستاندرد تشارترد بنك4-4A ،
طريق ديس فو سينترال ،جزيرة
هونغ كونغ ،هونغ كونغ

 HKDدوالر هونغ
كونغ

100

POALILITXXX

بنك هبو عليم ،إسرائيل

صندوق بريد  50 ،27روتشيلد
بوليفارد 61000 ،تل أبيب ،تل
أبيب ،إسرائيل

 ILSشيكل
إسرائيلي

65

HDFCINBBXXX

بنك إتش دي إف سي المحدود

مبنى بنك إتش دي إف سي،
سيناباتي بابات مارغ ،لورير
باريل (دبليو) مومباي 400013
ماهاراشترا الهند.

 INRروبية هندية

ICICINBBXXX

بنك آي سي آي سي آي ش.م.ع

برج بنك آي سي آي سي ،قرب
تشاكلي سكوير ،طريق بادرا
القديم 390007 ،فادودارا،
غوجارات ،الهند

روبية هندية INR

80

SBININBBXXX

بنك ستيت أوف انديا

 1طريق ستراند ،كالكوتا،
البنغال الغربي ،الهند

روبية هندية INR

80

ARABJOAX100

البنك العربي ش.م.ع

صندوق بريد ،950545
شارع شاكر بن زايد،11195 ،
شميسانيّ ،
عمان ،األردن

دينار أردني JOD

5

SCBLJOAXXXX

بنك ستاندرد تشارترد األردن

شارع مدرسة الكلية اإلسالمية،
ّ ،11181
عمان ،األردن

دينار أردني JOD

5

NBOKKWKWXXX

بنك الكويت الوطني

صندوق بريد  ،95شارع
الشهداء 13001 ،الصفاة،
مدينة الكويت ،الكويت

دينار كويتيKWD

5

BCMAMAMCXXX

بنك وفا التجاري

 ،2موالي يوسف بوليفارد،
 20000الدار البيضاء ،المغرب

درهم مغربي MAD

125

DNBANOKKXXX

بنك دي إن بي إي إس إي

درونينغ اوفيمياس ،البوابة ،30
 0191أوسلو ،أوسلو ،النرويج

كرونة نروجية NOK

100

ANZBNZ22XXX

بنك أستراليا ونيوزيالندا في
نيوزيالندا ش.م.ع

الطابق األرضي ،إي إن زد سنتر،
 23-29ألبرت ستريت1010 ،
أوكالند ،أوكالند ،نيوزيالندا

دوالر نيوزيلندي
NZD

25

BKNZNZ22XXX

بنك نيوزيالندا

 42-52ويليس ستريت،
الطابق  4سبارك سنترال،
 6011ويلينغتون ،ويلينغتون،
نيوزيالندا.

دوالر نيوزيلندي
NZD

25

BMUSOMRXXXX

بنك مسقط ش.م.ع.ع

الشارع رقم  ،62المبنى
رقم  ،4\120الكتلة رقم ،311
مرتفعات المطار ،السيب،
سلطنة عمان

ريال عماني OMR

80

5

رمز سويفت

اسم البنك

عنوان البنك

رمز العملة

قيمة
الرسوم

BSHROMRUXXX

بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع

صندوق بريد  114 ،44حي
الميناء ،مسقط ،سلطنة عمان

ريال عماني OMR

5

BBMEOMRXXXX

بنك إتش إس بي إس عمان
ش.م.ع.ع

صندوق بريد  ،1727الخوير ،الرمز
البريدي  ،111مسقط ،سلطنة
عمان

ريال عماني OMR

5

BNORPHMMXXX

بنك بانكو دي اورو

بي دي أو كوربوريت سنتر،
 7899ماكاتي أفينو 0726 ،مدينة
ماكاتي ،لوزون ،الفييلبين

بيسو فلبيني PHP

300

SCBLPHMMXXX

بنك ستاندرد تشارترد

 6788أياال أفايو ،مدينة ماكاتي،
مترو مانيال ،لوزون ،الفلبين

بيسو فلبيني PHP

500

SCBLPKKXXXX

بنك ستاندرد تشارترد (باكستان)
ش.م.ع

صندوق بريد  ،5556الطابق
 ,3البناء الرئيسي ،شارع
شوندريجار 74000 ،كراتشي،
السند ،باكستان

روبية باكستانية
PKR

1,700

DOHBQAQAXXX

بنك الدوحة

صندوق بريد  ،3818برج بنك
الدوحة ،شارع الكورنيش،
الدوحة ،قطر

ريال قطري QAR

35

QNBAQAQAXXX

بنك قطر الوطني

شارع الكورنيش ،الدوحة ،قطر

ريال قطري QAR

35

EBILSARIXXX

بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع

صندوق بريد  ،8166مركز
الماس ،شارع الملك فهد،
العليا ،الرياض ،المملكة
العربية السعودية

ريال سعودي SAR

RIBLSARIXXX

بنك الرياض

برج  ،A1واحة غرناطة ،الطريق
الدائري الشرقي ،حي الشهداء،
 13241الرياض ،المملكة العربية
السعودية

ريال سعودي SAR

SABBSARIXXX

البنك السعودي البريطاني

شارع األمير عبد العزيز بن
مساعد بن جلوي (الضباب)،
 11413الرياض ،المملكة العربية
السعودية

ريال سعودي SAR

30

NCBKSAJEXXX

البنك األهلي السعودي

صندوق بريد  ،3555شارع
الملك عبد العزيز 21481 ،جدة،
المملكة العربية السعودية

ريال سعودي SAR

25

ESSESESSXXX

البنك االسكندنافي الفردي

Kungsträdgårdsgatan 8
 ،10640ستوكهولم ،السويد

كرونة سويدية
SEK

100

OCBCSGSGXXX

بنك أوفرسييز تشاينيز كوربوريت
ش.م.ع

 63شارع تشوليا  #10-00أو
سي بي سي سنتر إيست
سنغافورة  ،049514سنغافورة

دوالر سنغافوري
SGD

60

SCBLSGSGXXX

بنك ستاندرد تشارترد (سنغافورة)
ش.م.ع

شارع  6باتري ،#07-00
فاينينشال أنستيتيوشنز،
سنغافورة ،049909
سنغافورة

دوالر سنغافوري
SGD

60

BIATTNTTXXX

بنك تونس العربي الدولي ش.م.ع

 70-72حبيب بورقيبة أفينو،
 1000تونس ،تونس

دينار تونسي TND

35

BOFAUS3NXXX

الرابطة الوطنية لبنك أميركا

 100شارع تريون الشمالي،
سويت  ،170شارلوت28202 ،
كارولينا الشمالية ،الواليات
المتحدة األميركية

دوالر أمريكي USD

17

IRVTUS3NXXX

بنك نيويورك ميلون

 240شارع غرينويتش ،الطابق
 10007 ،18نيويورك ،الواليات
المتحدة األميركية

دوالر أمريكي USD

17

رمز سويفت

اسم البنك

عنوان البنك

رمز العملة

قيمة
الرسوم

CIBEEGCXXXX

البنك التجاري الدولي المصري
ش.م.م

صندوق بريد  ،2430بناء برج
النيل 21-23 ،شارع شارل
ديغول ،الجيزة ،مصر

دوالر أمريكي USD

10

25

50

CITIUS33XXX

سيتي بانك أميركا الشمالية

 701شرق شارع  ،60شمال
سيوكس فالز 57104 ،داكوتا
الجنوبية ،الواليات المتحدة
األميركية

دوالر أمريكي USD

EBILEGCXXXX

بنك االمارات دبي الوطني ش.م.م

صندوق بريد  ،392قطعة
 85شارع التسعين ،التجمع
الخامس 11538 ،القاهرة
الجديدة ،القاهرة ،مصر

دوالر أمريكي USD

10

SCBLUS33XXX

بنك ستاندرد تشارترد

 1095أفينو أوف ذا أميركاز،
نيويورك 10036 ،نيويورك،
الواليات المتحدة األميركية

دوالر أمريكي USD

17

CHASUS33XXX

بنك جي بي مورغان تشيس أميركا
الشمالية ،نيويورك

 1111بوالريس باركواي،
كولومبوس 43240 ،أوهايو،
الواليات المتحدة األميركية

دوالر أمريكي USD

17

FIRNZAJJXXX

بنك فيرست راند ش.م.ع

 4ميرشنت بليس سنتر،
زاوية طريقي فريدمان درايف
وريفونيا 2196 ،ساندتون،
خاوتينغ ،جنوب أفريقيا

راند جنوب أفريقي
ZAR

400

SBZAZAJJXXX

بنك ذا ستاندرد لجنوب أفريقيا
ش.م.ع

صندوق بريد  ،7725الطابق 9
ستاندرد بنك سنتر 5 ،شارع
سيموندز 2001 ،جوهانسبرغ،
خاوتينغ ،جنوب أفريقيا

راند جنوب أفريقي
ZAR

400

17

الرسوم بحسب التصنيف
رمز سويفت

اسم البنك

عنوان البنك

رمز العملة

الحد األدنى لقيمة
التحويل

الحد األقصى لقيمة
التحويل

قيمة
الرسوم

BARCGB22XXX

بنك باركليز
ش.ذ.م.م

 1تشرشل بليس،
لندن ،إنجلتراE14 ،
 ،5HPالمملكة المتحدة

 EURيورو

-

31.00

-

BARCGB22XXX

بنك باركليز
ش.ذ.م.م

 1تشرشل بليس،
لندن ،إنجلتراE14 ،
 ،5HPالمملكة المتحدة

 EURيورو

31.01

99.99

10

BARCGB22XXX

بنك باركليز
ش.ذ.م.م

 1تشرشل بليس،
لندن ،إنجلتراE14 ،
 ،5HPالمملكة المتحدة

 EURيورو

100.00

2,499.99

25

BARCGB22XXX

بنك باركليز
ش.ذ.م.م

 1تشرشل بليس،
لندن ،إنجلتراE14 ،
 ،5HPالمملكة المتحدة

 EURيورو

2,500.00

4,999.99

40

BARCGB22XXX

بنك باركليز
ش.ذ.م.م

 1تشرشل بليس،
لندن ،إنجلتراE14 ،
 ،5HPالمملكة المتحدة

 EURيورو

5,000.00

12,499.99

45

BARCGB22XXX

بنك باركليز
ش.ذ.م.م

 1تشرشل بليس،
لندن ،إنجلتراE14 ،
 ،5HPالمملكة المتحدة

 EURيورو

12,500.00

49,999.99

60

BARCGB22XXX

بنك باركليز
ش.ذ.م.م

 1تشرشل بليس،
لندن ،إنجلتراE14 ،
 ،5HPالمملكة المتحدة

 EURيورو

50,000.00

أكبر من
50,000.00

75

رمز سويفت

اسم البنك

عنوان البنك

رمز العملة

BBRUBEBB010

بنك آي إن
جي البلجيكي
ش.ذ.م.م

شارع مارنيكس،
 24 1000بروكسل،
العاصمة بروكسل،
بلجيكا

 EURيورو

BBRUBEBB010

بنك آي إن
جي البلجيكي
ش.ذ.م.م

شارع مارنيكس،
 24 1000بروكسل،
العاصمة بروكسل،
بلجيكا

 EURيورو

BBRUBEBB010

بنك آي إن
جي البلجيكي
ش.ذ.م.م

شارع مارنيكس،
 24 1000بروكسل،
العاصمة بروكسل،
بلجيكا

 EURيورو

BBRUBEBB010

بنك آي إن
جي البلجيكي
ش.ذ.م.م

شارع مارنيكس،
 24 1000بروكسل،
العاصمة بروكسل،
بلجيكا

 EURيورو

BBRUBEBB010

بنك آي إن
جي البلجيكي
ش.ذ.م.م

شارع مارنيكس،
 24 1000بروكسل،
العاصمة بروكسل،
بلجيكا

 EURيورو

BBRUBEBB010

بنك آي إن
جي البلجيكي
ش.ذ.م.م

شارع مارنيكس،
 24 1000بروكسل،
العاصمة بروكسل،
بلجيكا

 EURيورو

BBRUBEBB010

بنك آي إن
جي البلجيكي
ش.ذ.م.م

الحد األدنى لقيمة
التحويل

-

31.01

100.00

2,500.00

5,000.00

12,500.00

الحد األقصى لقيمة
التحويل

31.00

99.99

2,499.99

4,999.99

12,499.99

قيمة
الرسوم

-

10

25

40

45

49,999.99

60

شارع مارنيكس،
 24 1000بروكسل،
العاصمة بروكسل،
بلجيكا

 EURيورو

50,000.00

أكبر من
50,000.00

75

CITIIE2XXXX

سيتي
بنك أروربا
ش.ذ.م.م

 1نورث وول كواي،
دبلن ،أيرلندا

 EURيورو

-

31.00

0

CITIIE2XXXX

سيتي
بنك أروربا
ش.ذ.م.م

 1نورث وول كواي،
دبلن ،أيرلندا

 EURيورو

31.01

99.99

10

CITIIE2XXXX

سيتي
بنك أروربا
ش.ذ.م.م

 1نورث وول كواي،
دبلن ،أيرلندا

 EURيورو

100

2,499.99

25

CITIIE2XXXX

سيتي
بنك أروربا
ش.ذ.م.م

 1نورث وول كواي،
دبلن ،أيرلندا

 EURيورو

2,500.00

4,999.99

40

CITIIE2XXXX

سيتي
بنك أروربا
ش.ذ.م.م

 1نورث وول كواي،
دبلن ،أيرلندا

 EURيورو

5,000.00

12,499.99

45

CITIIE2XXXX

سيتي
بنك أوروبا
ش.ذ.م.م

 1نورث وول كواي،
دبلن ،أيرلندا

 EURيورو

12,500.00

49,999.99

60

CITIIE2XXXX

سيتي
بنك أوروبا
ش.ذ.م.م

 1نورث وول كواي،
دبلن ،أيرلندا

 EURيورو

50,000.00

أكبر من
50,000.00

75

CCFRFRPPXXX

إتش إس بي
سي فرنسا

 38أفنيو كليبر75116 ،
باريس ،فرنسا

 EURيورو

-

31.00

0

CCFRFRPPXXX

إتش إس بي
سي فرنسا

 38أفنيو كليبر75116 ،
باريس ،فرنسا

 EURيورو

31.01

99.99

10

رمز سويفت

اسم البنك

عنوان البنك

رمز العملة

الحد األدنى لقيمة
التحويل

الحد األقصى لقيمة
التحويل

قيمة
الرسوم

CCFRFRPPXXX

إتش إس بي
سي فرنسا

 38أفنيو كليبر75116 ،
باريس ،فرنسا

 EURيورو

100.00

2,499.99

25

CCFRFRPPXXX

إتش إس بي
سي فرنسا

 38أفنيو كليبر75116 ،
باريس ،فرنسا

 EURيورو

2,500.00

4,999.99

40

CCFRFRPPXXX

إتش إس بي
سي فرنسا

 38أفنيو كليبر75116 ،
باريس ،فرنسا

 EURيورو

5,000.00

12,499.99

45

CCFRFRPPXXX

إتش إس بي
سي فرنسا

 38أفنيو كليبر75116 ،
باريس ،فرنسا

 EURيورو

12,500.00

49,999.99

60

CCFRFRPPXXX

إتش إس بي
سي فرنسا

 38أفنيو كليبر75116 ،
باريس ،فرنسا

 EURيورو

50,000.00

أكبر من
50,000.00

75

SOGEFRPPXXX

سوسيتيه
جنرال ،باريس

 29هاوسمان بوليفارد،
 75009باريس ،فرنسا

 EURيورو

-

31.00

0

SOGEFRPPXXX

سوسيتيه
جنرال ،باريس

 29هاوسمان بوليفارد،
 75009باريس ،فرنسا

 EURيورو

31.01

99.99

10

SOGEFRPPXXX

سوسيتيه
جنرال ،باريس

 29هاوسمان بوليفارد،
 75009باريس ،فرنسا

 EURيورو

100.00

2,499.99

25

SOGEFRPPXXX

سوسيتيه
جنرال ،باريس

 29هاوسمان بوليفارد،
 75009باريس ،فرنسا

 EURيورو

2,500.00

4,999.99

40

SOGEFRPPXXX

سوسيتيه
جنرال ،باريس

 29هاوسمان بوليفارد،
 75009باريس ،فرنسا

 EURيورو

5,000.00

12,499.99

45

SOGEFRPPXXX

سوسيتيه
جنرال ،باريس

 29هاوسمان بوليفارد،
 75009باريس ،فرنسا

 EURيورو

12,500.00

49,999.99

60

SOGEFRPPXXX

سوسيتيه
جنرال ،باريس

 29هاوسمان بوليفارد،
 75009باريس ،فرنسا

 EURيورو

50,000.00

أكبر من
50,000.00

75

EBILGB2LXXX

بنك اإلمارات
دبي الوطني
ش.م.ع فرع
لندن

مقر بنك اإلمارات
دبي الوطني25 ،
نايتسبريدج ،لندن،
 ،SW1X 7LYالمملكة
المتحدة

 GBPجنيه
استرليني

EBILGB2LXXX

بنك اإلمارات
دبي الوطني
ش.م.ع فرع
لندن

مقر بنك اإلمارات
دبي الوطني25 ،
نايتسبريدج ،لندن،
 ،SW1X 7LYالمملكة
المتحدة

 GBPجنيه
استرليني

EBILGB2LXXX

بنك اإلمارات
دبي الوطني
ش.م.ع فرع
لندن

مقر بنك اإلمارات
دبي الوطني25 ،
نايتسبريدج ،لندن،
 ،SW1X 7LYالمملكة
المتحدة

-

50.01

50.00

10,000.00

5

18

 GBPجنيه
استرليني

10,000.01

أكبر من
10,000.01

25

BOTKJPJTXXX

بنك إم يو إف
جي ش.م.ع

 2-7-1مارونوشي
تشيودا-كو100-8388 ،
طوكيو ،كانتو ،اليابان

 JPYين
ياباني

-

5,000,000.00

2,500

BOTKJPJTXXX

بنك إم يو إف
جي ش.م.ع

 2-7-1مارونوشي
تشيودا-كو100-8388 ،
طوكيو ،كانتو ،اليابان

 JPYين
ياباني

5,000,000.01

10,000,000.00

5,000

BOTKJPJTXXX

بنك إم يو إف
جي ش.م.ع

 2-7-1مارونوشي
تشيودا-كو100-8388 ،
طوكيو ،كانتو ،اليابان

 JPYين
ياباني

10,000,000.00

15,000,000.00

7,500

BOTKJPJTXXX

بنك إم يو إف
جي ش.م.ع

 2-7-1مارونوشي
تشيودا-كو100-8388 ،
طوكيو ،كانتو ،اليابان

 JPYين
ياباني

15,000,000.01

20,000,000.00

10,000

رمز سويفت

اسم البنك

عنوان البنك

رمز العملة

الحد األدنى لقيمة
التحويل

الحد األقصى لقيمة
التحويل

قيمة
الرسوم

BOTKJPJTXXX

بنك إم يو إف
جي ش.م.ع

 2-7-1مارونوشي
تشيودا-كو100-8388 ،
طوكيو ،كانتو ،اليابان

 JPYين
ياباني

20,000,000.01

25,000,000.00

12,500

BOTKJPJTXXX

بنك إم يو إف
جي ش.م.ع

 2-7-1مارونوشي
تشيودا-كو100-8388 ،
طوكيو ،كانتو ،اليابان

 JPYين
ياباني

25,000,000.01

أكبر من
25,000,000.01

15,000

MHCBJPJTXXX

بنك ميزوهو
ش.م.ع

 1-3-3مارونوشي
تشيودا-كو100-8241 ،
طوكيو ،كانتو ،اليابان

 JPYين
ياباني

-

5,000,000.00

2,500

MHCBJPJTXXX

بنك ميزوهو
ش.م.ع

 1-3-3مارونوشي
تشيودا-كو100-8241 ،
طوكيو ،كانتو ،اليابان

 JPYين
ياباني

5,000,000.01

10,000,000.00

5,000

MHCBJPJTXXX

بنك ميزوهو
ش.م.ع

 1-3-3مارونوشي
تشيودا-كو100-8241 ،
طوكيو ،كانتو ،اليابان

 JPYين
ياباني

10,000,000.01

15,000,000.00

7,500

MHCBJPJTXXX

بنك ميزوهو
ش.م.ع

 1-3-3مارونوشي
تشيودا-كو100-8241 ،
طوكيو ،كانتو ،اليابان

 JPYين
ياباني

15,000,000.01

20,000,000.00

10,000

MHCBJPJTXXX

بنك ميزوهو
ش.م.ع

 1-3-3مارونوشي
تشيودا-كو100-8241 ،
طوكيو ،كانتو ،اليابان

 JPYين
ياباني

20,000,000.01

25,000,000.00

12,500

MHCBJPJTXXX

بنك ميزوهو
ش.م.ع

 1-3-3مارونوشي
تشيودا-كو100-8241 ،
طوكيو ،كانتو ،اليابان

 JPYين
ياباني

25,000,000.01

أكبر من
25,000,000.01

15,000

SMBCJPJTXXX

مؤسسة
سوميتومو
ميتسوي
المصرفية

 1-1-2مارونوشي
تشيودا-كو100-0005 ،
طوكيو ،كانتو ،اليابان

 JPYين
ياباني

-

SMBCJPJTXXX

مؤسسة
سوميتومو
ميتسوي
المصرفية

 1-1-2مارونوشي
تشيودا-كو100-0005 ،
طوكيو ،كانتو ،اليابان

 JPYين
ياباني

5,000,000.01

SMBCJPJTXXX

مؤسسة
سوميتومو
ميتسوي
المصرفية

 1-1-2مارونوشي
تشيودا-كو100-0005 ،
طوكيو ،كانتو ،اليابان

 JPYين
ياباني

10,000,000.01

SMBCJPJTXXX

مؤسسة
سوميتومو
ميتسوي
المصرفية

 1-1-2مارونوشي
تشيودا-كو100-0005 ،
طوكيو ،كانتو ،اليابان

 JPYين
ياباني

15,000,000.01

SMBCJPJTXXX

مؤسسة
سوميتومو
ميتسوي
المصرفية

 1-1-2مارونوشي
تشيودا-كو100-0005 ،
طوكيو ،كانتو ،اليابان

 JPYين
ياباني

20,000,000.01

SMBCJPJTXXX

مؤسسة
سوميتومو
ميتسوي
المصرفية

 1-1-2مارونوشي
تشيودا-كو100-0005 ،
طوكيو ،كانتو ،اليابان

 JPYين
ياباني

25,000,000.01

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

2,500

5,000

7,500

10,000

25,000,000.00

12,500

أكبر من
25,000,000.01

15,000

