شبكة مراسلينا
Network of partners
البنك  /الشركة

المملكة العربية السعودية Saudi Arabia -

Bank /Company
)Al Rajhi Bank (Tahweel

بنك الراجحي ( تحويل الراجحي )

)Arab National Bank (TeleMoney

البنك العربى الوطني ( تلي موني )

)Al Bilad Bank (Enjaz

بنك البالد ( انجاز)

)National Commercial Bank (Quick Pay

البنك األهلي التجاري ( كويك باي )

)Bank Aljazera ( Fawri

بنك الجزيرة ( فوري )

األردن Jordan -
Alawneh Exchange LLC

شركة العالونة للصرافة ذ.م.م

Khalil Al Rahman Exchange Company

شركة خليل الرحمن للصرافة
شركة مشربش للصرافة

Musharbash Exchange

                                     شركة أبو شيخة للصرافة

Abu Sheikha Exchange
Jordan UAE Exchange LLC

شركة األردن واالمارات العربية المتحدة للصرافة ذ.م.م

Al- Sadat & Hindi Exchange

شركة السادات والهندي للصرافة

Kamal Exchange Company LLC

شركة كمال للصرافة ذ.م.م

Future Exchange Co. LTD

شركة المستقبل للصرافة ذ.م.م

الكويت Kuwait -
Al Mulla International Exchange Company K.S.C.C.

شركة المال العالمية للصرافة ش.م.ك.م

Al Muzaini Exchange

شركة المزيني للصرافة

Kuwait Bahrain International Exchange Co.

الشركة الكويتية البحرانية للصيرافة الدولية (ش.م.ك)

Bahrain Exchange Company W.L.L.

شركة البحرين للصيرفة ذ.م.م.

UAE Exchange Center Co. W.L.L.

شركة االمارات العربية المتحدة للصرافة

Aman Exchange

شركة امان للصيرفة

Al Nada International Exchange Company

شركة الندى الدولية للصرافة

قطر Qatar -
National Exchange

الشركة الوطنية للصرافة ذ.م.م.

Gulf Exchange

شركة الخليج للصرافة

Al Fardan Exchange

شركة الفردان للصرافة ذ.م.م.

Al Sadd Exchange

شركة السد للصرافة

االمارات UAE -
األنصاري للصرافة ذ.م.م

Al Ansari Exchange L.L.C.

الفردان للصرافة

Al Fardan Exchange L.L.C
Al Rostamani International Exchange

الرستماني الدولية للصرافة

Redha Al- Ansari Exchange

شركة رضا األنصاري للصرافة

UAE Exchange

مركز االمارات العربية المتحددة للصرافة -ش.ذ.م.م

Wall Street Exchange Centre LLC

مركز وول ستريت للصرافة ش.ذ.م.م

Lari Exchange

الري للصرافة

عمان OMAN -
الشركة العمانية المتحدة للصرافة ش م م
مركز عمان و األمارات العربية المتحدة للصرافة و شركائهم ش م م

Oman United Exchange   
Oman UAE Exchange Center     

19044

