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 عتمدة لديناالموكالء الحواالت المالية 

Sudan السودان 

  

Bank of Khartoum 

Account No : 1259678 

Mobile : 00249912334864 

USD transactions only 

 فرع الرياض –بنك الخرطوم 

 1259678 رقم الحساب :

 00249912334864رقم النقال : 

  االستالم بعملة الدوالر فقط

  

Algeria الجزائر 

  

Banque de Développement Local 

Account No : 4586435600 04  

IBAN : 00307 4586435600 04005  

Swift Code : BDLODZALXXX 

Mobile : 0699624408 

1 usd = 160 DZD 

 بنك التنمية المحلية وكالة بسكرة

 04 4586435600رقم الحساب : 

 04005 4586435600 00307رقم االيبان : 

 BDLODZALXXX سويفت كود :

 0699624408نقال : 

 دينار جزائري 160دوالر =  1

  

  

Oman سلطنة عمان 

  

Bank Muscat 

Account No : 0318024409780027 

Mobile :  0096896945939  

1 OMR = 2.6 USD 

 بنك مسقط

 0318024409780027 رقم الحساب :

 0096896945939رقم النقال : 

 دوالر 2.60 لاير عماني = 1
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Malaysia ماليزيا 

  

CIMB Bank Malaysia 

Account No : 7600856716 

Maybank Malaysia 

Account No : 164070530405 

1 usd = 4.20 MYR 

 ماليزيا CIMB مصرف

 7600856716 رقم الحساب :

 ماليزيا MayBank مصرف

 164070530405 رقم الحساب :

 رنجت ماليزي 4.20 دوالر = 1

  

Turkey تركيا 

  

KuveytTurk Bank 

Account No : TR14 0020 5000 0017 
4068 2001 01 

Account currency : USD 

 بنك التمويل الكويتي

 TR14 0020 5000 0017 4068 رقم الحساب :
2001 01 

 الحساب بالدوالر االمريكي

  

  

Morocco المملكة المغربية 

  

Raqen service for freelancers 

Mobile : 2120618160684 

Transactions from all cities via 
MoneyGram, WU, Public bank, Morocco 
post 

1 USD = 9 Moroccan Dirham 

 خدمات رقن للعمل الحر عبر األنترنت

 2120618160684واتس اب :  -االتصال 

استقبال الحواالت عبر : البنك الشعبي، بريد المغرب، 
 وستيرن يونيون، موني غرام.

 درهم 9دوالر =  1

  

Palestine فلسطين 

  

Bank of Palestine 

IBAN : 
PS65PALS045421221170013000000 

Account No : 2122117 

Currenct : USD 

Swift : PALSPS22 

 بنك فلسطين

ايبان 
: PS65PALS045421221170013000000 

 2122117 رقم الحساب :

 العملة : دوالر

 PALSPS22 السويفت كود :
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Egypt مصر 

  

Arab African International Bank 
Account No : 194571 
Ahmed Abdikarim 

Mobile :+20 100 235 0724   

USD transactions only 

Transaction fees : 10% 

  

  البنك العربي األفريقي الدولي

 194571رقم الحساب : 

  أحمد عبدالكريم

 1002350724نقال : 

  الحواالت بالدوالر االمريكي فقط

 % رسوم التحويل الى المبلغ الكلي10تضاف 

 

 

 السعودية 
 

 البنك السعودي البريطاني

 003344587003رقم الحساب: 

 : SABBSARIكود الفر 

 اسم الحساب: شركة الخليج للتوزيع

 عنوان البنك: الرياض

IBAN:SA9845000000003344587003 

 

 

 البنك السعودي االمريكي

 2100205153رقم الحساب: 

 اسم الحساب: شركة الخليج للتوزيع المباشر

 عنوان البنك: الرياض

IBAN:SA2540000000002100205153 

 

 السعودي الفرنسي

 53943200105رقم الحساب: 

 اسم الحساب: شركة الخليج للتوزيع المباشر

 عنوان البنك: الرياض

IBAN:SA5655000000053943200105 
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 بنك الراجحي 

 504608010021104رقم الحساب: 

 RJHISARIكود الفرع: 

 اسم الحساب: شركة الخليج للتوزيع المباشر

 عنوان البنك: الرياض

IBAN:SA2880000504608010021104 

 

 البنك االهلي 

 22255876000101رقم الحساب: 

 NCBKSAJEكود الفرع: 

 المباشر اسم الحساب: شركة الخليج للتوزيع

 الرياض -عنوان البنك: السعودية 

IBAN:SA2210000022255876000101 

 

 بنك الرياض 

 2070444429941رقم الحساب: 

 اسم الحساب: شركة الخليج للتوزيع المباشر

 عنوان البنك: الرياض

IBAN:SA1620000002070444429941 

 

 بنك االنماء 

 68200571234000رقم الحساب: 

 اسم الحساب: شركة الخليج للتوزيع المباشر

 عنوان البنك: الرياض

IBAN:SA6905000068200571234000 
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 العراق

 

 

 


