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جميع العمالت حول العالم لها اختصار من ثالث أحرف مقبول عالميا. الحرفين األولين يختصران 

هو الجنيه االسترليني. و هذا هو المقياس  GBP :اسم البلد و األخير السم العملة. على سبيل المثال

 أحرف ألغلب عمالت العالم، 3و إليكم في األسفل رموز العمالت من   .ISO 4217العالمي

 .االسفل عا، العمالت الرئيسية، مذكورة فيشاملة الذهب و الفضة. أكثر ستة عمالت شيو

 

 اختصارات العمالت

 AUD الدوالر االسترالي

 GBP الجنيه االسترليني

 EUR اليورو

 JPY الين الياباني

 CHF الفرنك السويسري

 USD الدوالر األمريكي

 AFN أفغاني أفغانستان

 ALL الليك األباني

 DZD الدينار الجزائري

 AOA كوانزا األنغولي

 ARS بيزو األرجنتين

 AMD درام أرمينيا
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 اختصارات العمالت

 AWG فلورين أروبا

 AUD الدوالر االسترالي

 AZN مانات الجديد ألذربيجان

 BSD دوالر الباهاما

 BHD دينار البحرين

 BDT تاكا بنغالديش

 BBD دوالر باربادوس

 BYR روبل بيالروسيا

 BZD دوالر بيليز

 BMD دوالر بيرمودا

 BTN نغلتروم بوتان

 BOB بوليفيانو فوليفيا

 BAM مارك بوسنيا

 BWP بوال بوتسوانا
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 اختصارات العمالت

 BRL لاير البرازيل

 BND دوالر بروناي

 BGN ليف بولغاريا

 BIF فرنك بوروندي

فرنك مجموعة دول غرب 
 أفريقيا

XOF 

فرنك مجموعة دول وسط 
 أفريقيا

XAF 

فرنك المستعمرات الفرنسية 
 في الباسيفيك

XPF 

 KHR لاير كموديا

 CAD الدوالر الكندي

 CVE إسكودو كيب فيردي

 KYD دوالر جزر كيمان

 CLP بيزو شيلي

 CNY يوان الصين
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 اختصارات العمالت

 COP بيزو كولومبيا

 KMF فرتك كومورو

 CDF فرنك كونغو

 CRC كولون كوستا ريكا

 HRK كونا كوراتيا

 CUC بيزو كوبا القابل للتحويل

 CUP بيزو كوبا

 CYP جنيه قبرص

 CZK كورونا التشيك

 DKK كرون الدنمارك

 DJF فرنك جيبوتي

 DOP بيزو جمهورية الدومينيك

 XCD دوالر شرق الكاريبي

 EGP جنيه المصري
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 اختصارات العمالت

 SVC كولون إل سلفادور

 EEK كرون إستونيا

 ETB بير إثيوبيا

 EUR اليورو

 FKP جنيه جزر الفوكالند

 FJD دوالر فيجي

 GMD داالسي غامبيا

 GEL الري جورجيا

 GHS سيديد الجديد غانا

 GIP (جنيه جبلتار)جبل طارق

 XAU الذهب

 GTQ كويتزال غواتيماال

 GNF فرنك غينيا

 GYD جوالر غوايانا
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 اختصارات العمالت

 HTG غورد هايتي

 HNL ليمبريا هندوراس

 HKD دوالر هونغ كونغ

 HUF فوينت هونغاريا

 ISK كرونا أيسالندا

 INR روبية هندية

 IDR روبيا إندونيسيا

 IRR لاير إيران

 IQD دينار العراق

 ILS الشيكل الجديد إسرائيل

 JMD دوالر جاميكا

 JPY الين الياباني

 JOD دينار األردن

 KZT تينغ كازاخستان
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 اختصارات العمالت

 KES شيلينغ كينيا

 KWD دينار كويتي

 KGS سوم قيرغيزستان

 LAK كيب الو

 LVL التس التفيا

 LBP ليرة لبنانية

 LSL لوتي ليسوتو

 LRD دوالر اليبيريا

 LYD دينار ليبي

 LTL ليتاس لوثوينيا

 MOP باتاكا ماكاو

 MKD دينار مقدونيا

 MGA أرياري مدغشقر

 MWK كواشا مالوي
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 اختصارات العمالت

 MYR رنيغيت ماليزيا

 MVR روفيا المالديف

 MTL ليرة مالطية

 MRO أوقية موريتانيا

 MUR روبي موريشيوس

 MXN بيزو المكسيك

 MDL ليو مولدوفا

 MNT توغريك منغوليا

 MAD درهم المغرب

 MZN ميتيكال الجديد الموزنبيق

 MMK كيات مينامار

 ANG غيلدار جزر األنتيل

 NAD دوالر ناميبيا

 NPR روبي نيبال
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 اختصارات العمالت

 NZD دوالر نيوزيالندا

 NIO كوردوبا أورو نيكاراغوا

را نيجيرياني  NGN 

 KPW وون كوريا الشمالية

 NOK كرونور النورويج

 OMR لاير عمان

 PKR روبي الباكستان

 PAB بالباو باناما

 PGK كينا بابوا غينيا الجديدة

 PYG غاراني الباراغوي

 PEN نفو سول البيرو

 PHP بيزو الفلبين

 PLN زلوتي بولندا

 QAR لاير قطر
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 اختصارات العمالت

 RON لي الجديد رومانيا

 RUB روبل روسيا

 RWF فرنك رواندا

 WST تاال ساموا

 STD دوبرا ساو تومي و برينسيبي

 SAR لاير سعودي

 RSD دينار صيربيا

 SCR روبي سيشيل

 SLL ليون سيراليون

 XAG الفضة

 SGD دوالر سنغافورا

 SKK كورونا سلوفاكيا

 SIT توالر سلوفانيا

 SBD دوالر جزر سليمان
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 اختصارات العمالت

 SOS شيلينغ الصومال

 ZAR راند جنوب أفريقيا

 KRW ون كوريا الجنوبية

 LKR روبي سيريالنكا

 SHP جنيه سان هيلينا

 SDG جنية السودان

 SRD دوالر سورينام

 SZL ليالنغيني سوازيالند

 SEK كورونا السويد

 SYP ليرة سورية

 TWD دوالر تايوان

 TZS شيلينغ تانزانيا

 THB بات تايالند

 TOP بانغا تونغا
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 اختصارات العمالت

 TTD دوالر ترينيداد توباغو

 TND دينار تونس

 TRY ليرة جديدة تركيا

 TMM مانات تركمانستان

 UGX شيلينغ أوغندا

 UAH هيرفينا أوكرانيا

 UYU بيزو أوروغواي

 AED درهم اإلمارات العربية المتحدة

 VUV فاتو فانواتو

 VEB بوليفار فينيزويال

 VND دونغ فييتنام

 YER لاير اليمن

 ZMK كواتشا زامبيا

 ZWD دوالر زيمبابوي

 


