تاريخ آخر تحديث 16 :مارس 2022

يمكنك العثور على بيانات حول التغييرات في األسعار والرسوم لدينا ومواعيد سريانها وذلك على صفحة تحديثات السياسة .يمكنك أيًض ا عرض هذه التغييرات
من خالل النقر على "االعتبارات القانونية" في أسفل كل صفحة ويب ومن ثم اختيار "تحديثات السياسة".
محليًاُ :تجرى املعاملة عندما يتم تسجيل كل من املرسل واملستِلم لدى  PayPalأو يحّددهما كمقيمني في نفس نطاق مؤشر العمالت الرقمية.
دوليًاُ :تجرى املعاملة عندما يكون كل من اُملرِس ل واملستِلم مسجّلني لدى  PayPalأو يحددهما كُم قيمني في نطاقات مؤشرات عمالت رقمية مختلفة .تم تصنيف
بعض مؤشرات العمالت الرقمية معًا في مجموعات عند حساب أسعار املعامالت الدولية .للحصول على قائمة باملجموعات لدينا ،يرجى الدخول إلى جدول
مجموعات مؤشرات العمالت الرقمية/املناطق على موقعنا.
يتم التعامل مع املعامالت الدولية باليورو ( )EURأو الكرونا السويدية ( )SEKحيث يكون كل من اُملرسل واملستِلم مسجّلني لدى  PayPalأو يحددهما كُم قيمني
في املنطقة االقتصادية األوروبية ( )EEAعلى أنها معامالت محلية وذلك لغرض تطبيق الرسوم.
جدول رموز مؤشرات العمالت الرقمية :قد نشير إلى رموز مؤشرات العمالت الرقمية املكونة من حرفني في جميع صفحات الرسوم لدينا .وللحصول على قائمة
كاملة برموز مؤشرات العمالت الرقمية لدى  ،PayPalيرجى الدخول إلى جدول رموز مؤشرات العمالت الرقمية على موقعنا.

مؤشرات العمالت الرقمية/املناطق ذات الصلة
تسري األسعار املنشورة أدناه على حسابات  PayPalللمقيمني في نطاقات مؤشرات العمالت الرقمية/املناطق التالية:

قائمة مؤشرات العمالت الرقمية/املناطق
ألبانيا ()AL

جمهورية الكونغو الديمقراطية ()CD

جزر املالديف ()MV

سانت فنسنت والغرينادينز ()VC

الجزائر ()DZ

دومينيكا ()DM

مالي ()ML

ساموا ()WS

أندورا ()AD

جيبوتي ()DJ

جزر مارشال ()MH

ساو تومي وبرينسيب ()ST

أنغوال ()AO

جمهورية الدومينيكان ()DO

موناكو ()MC

اململكة العربية السعودية ()SA

أنغيال ()AI

إكوادور ()EC

موريتانيا ()MR

السنغال ()SN

أنتيغوا وبربودا ()AG

مصر ()EG

موريشيوس ()MU

صربيا ()RS

األرجنتني ()AR

السلفادور ()SV

مولدوفا ()MD

سيشل ()SC

أرمينيا ()AM

إريتريا ()ER

منغوليا ()MN

سيراليون ()SL

أروبا ()AW

إثيوبيا ()ET

الجبل األسود ()ME

سنغافورة ()SG

جمهورية أذربيجان ()AZ

جزر فوكالند ()FK

مونتسرات ()MS

جزر سليمان ()SB

جزر الباهاما ()BS

جزر فارو ()FO

املغرب ()MA

الصومال ()SO

البحرين ()BH

واليات ميكرونيزيا املتحدة ()FM

موزمبيق ()MZ

جنوب أفريقيا ()ZA

بنغالديش ()BD

فيجي ()FJ

ناميبيا ()NA

سريالنكا ()LK

بربادوس ()BB

بولينيزيا الفرنسية ()PF

ناورو ()NR

سورينام ()SR

روسيا البيضاء ()BY

الغابون ()GA

نيبال ()NP

سفالبارد وجان مايان ()SJ

بليز ()BZ

غامبيا ()GM

جزر األنتيل الهولندية ()AN

سوازيالند ()SZ

بنني ()BJ

جورجيا ()GE

كاليدونيا الجديدة ()NC

طاجيكستان ()TJ

برمودا ()BM

غرينالند ()GL

نيوزيلندا ()NZ

تنزانيا ()TZ

بوتان ()BT

غرينادا ()GD

نيكاراغوا ()NI

توغو ()TG

بوليفيا ()BO

غواتيماال ()GT

النيجر ()NE

تونغا ()TO

البوسنة والهرسك ()BA

غينيا بيساو ()GW

نيجيريا ()NG

ترينيداد وتوباغو ()TT

بتسوانا ()BW

غويانا ()GY

نيوي ()NU

تونس ()TN

جزر فيرجن البريطانية ()VG

هندوراس ()HN

جزيرة نورفولك ()NF

تركمانستان ()TM

بروناي ()BN

أيسلندا ()IS

عمان ()OM

جزر تركس وكايكوس ()TC

بوركينا فاسو ()BF

إندونيسيا ()ID

باالو ()PW

توفالو ()TV

بوروندي ()BI

جامايكا ()JM

بنما ()PA

أوغندا ()UG

كمبوديا ()KH

األردن ()JO

بابوا غينيا الجديدة ()PG

أوكرانيا ()UA

الكاميرون ()CM

كازاخستان ()KZ

باراغواي ()PY

اإلمارات العربية املتحدة ()AE

الرأس األخضر ()CV

كينيا ()KE

بيرو ()PE

أوروغواي ()UY

جزر كايمان ()KY

كيريباتي ()KI

الفلبني ()PH

فانواتو ()VU

تشاد ()TD

الكويت ()KW

جزر بيتكيرن ()PN

فنزويال ()VE

تشيلي ()CL

قرغيزستان ()KG

قطر ()QA

جزر والس وفوتونا ()WF

كولومبيا ()CO

الوس ()LA

جمهورية الكونغو ()CG

اليمن ()YE

جزر القمر ()KM

ليسوتو ()LS

رواندا ()RW

زامبيا ()ZM

جزر كوك ()CK

مقدونيا ()MK

سانت هيلينا ()SH

زيمبابوي ()ZW

كوستاريكا ()CR

مدغشقر ()MG

سانت كيتس ونيفيس ()KN

كوت ديفوار ()CI

ماالوي ()MW

سانت لوسيا ()LC

كرواتيا ()HR

ماليزيا ()MY

سانت بيير وميكولون ()PM

الشراء باستخدام

PayPal

يمكنك استخدام  PayPalمجانًا للدفع مقابل عملية شراء أو أي نوع آخر من املعامالت التجارية ما لم تكن املعاملة تنطوي على تحويل عملة.

عبر اإلنترنت أو داخل املتاجر
الرسم
ال توجد رسوم (عند عدم ارتباط أي عمليات تحويل عمالت باملعاملة)

البيع باستخدام

PayPal

عند شراء سلع أو خدمات أو بيعها أو إجراء أي نوع تجاري آخر من املعامالت أو إرسال تبرع خيري أو تلقيه أو تلقي مدفوعات عند إجرائك "طلب مدفوعات"
باستخدام  ،PayPalفذلك ما نطلق عليه مسمى "معاملة تجارية".
لالطالع على قوائم أسعار البيع ،يرجى زيارة صفحة رسوم التاجر على .PayPal

إرسال املدفوعات واستالمها
عندما ترسل مبالغ مالية (بعملية تبدأ من عالمة تبويب "األهل واألصدقاء" في تدفق "إرسال") إلى األهل واألصدقاء ،أو تتلقى مبالغ مالية في حسابك على
 PayPalمنهم دون إجراء معاملة تجارية ضمنية (بمعنى ،أن عملية الدفع ليست لشراء سلع أو خدمات أو إلجراء أي معامله تجارية أخرى) ،فتلك املعاملة نطلق
عليها مسمى "معاملة شخصية".
تكون املعامالت الشخصية محدودة من حيث توافرها وقد ال تكون متاحة في بعض الدول .إذا استخدمَت بطاقة االئتمان كطريقة دفع ملعاملة شخصية ،فقد
تفرض عليك شركة بطاقتك االئتمانية رسم سلفة نقدية.
األسعار املتعلقة باملعامالت الشخصية مبينة أدناه.

إرسال معامالت شخصية محليًا
طريقة الدفع

نطاق مؤشر العمالت الرقمية/املنطقة
التابع لها املرِس ل

 ADو HRو ISوMC
رصيد  PayPalأو
الحساب البنكي
حيثما توفرت

 ADو HRو ISوMC
البطاقات
حيثما توفرت

السعر

ال توجد رسوم (إذا تم تمويلها في املنطقة االقتصادية األوروبية
باليورو أو الكرونة السويدية)
ال توجد رسوم (عند عدم ارتباط أي عمليات تحويل عمالت
باملعاملة)
ال توجد رسوم (إذا تم تمويلها في املنطقة االقتصادية األوروبية
باليورو أو الكرونة السويدية)
 + 3.4%الرسم الثابت

املدفوعات الشخصية :إذا استخدمت طريقة دفع أخرى لتمويل املدفوعات جزئيًا ،فسيتم تقدير الرسم بالتناسب مع املدفوعات املسددة.

إرسال املعامالت الشخصية دوليًا
طريقة الدفع

نطاق مؤشر العمالت الرقمية/
املنطقة التابع لها املرِس ل

رصيد  PayPalأو
الحساب البنكي

نطاق مؤشر العمالت الرقمية/
املنطقة التابع لها املستِلم
كندا وأوروبا األولى وأوروبا الثانية

 ADو HRو ISوMC

وأوروبا الشمالية والواليات املتحدة
أي مؤشر عمالت رقمية آخر

AL، BA، MK، MD، ME، UA

كندا وأوروبا األولى وأوروبا الثانية
وأوروبا الشمالية والواليات املتحدة

السعر

 1.99يورو

 3.99يورو

 1.99يورو

طريقة الدفع

نطاق مؤشر العمالت الرقمية/
املنطقة التابع لها املستِلم

السعر

نطاق مؤشر العمالت الرقمية/
املنطقة التابع لها املرِس ل

أي مؤشر عمالت رقمية آخر

 3.99يورو

NZ

أي مؤشر عمالت رقمية

 6.99دوالر نيوزيالندي

أي مؤشر عمالت رقمية آخر
(حيثما يكون متاحًا)

أي مؤشر عمالت رقمية

 4.99دوالر أمريكي

كندا وأوروبا األولى وأوروبا الثانية
 ADو HRو ISوMC

البطاقات

وأوروبا الشمالية والواليات املتحدة

 1.99يورو

أي مؤشر عمالت رقمية آخر

 3.99يورو

كندا وأوروبا األولى وأوروبا الثانية

 1.99يورو + %3.4 +

وأوروبا الشمالية والواليات املتحدة

الرسم الثابت

AL، BA، MK، MD، ME، UA
أي مؤشر عمالت رقمية آخر

NZ

أي مؤشر عمالت رقمية

أي مؤشر عمالت رقمية/منطقة
أخرى حيثما يكون متاحًا

أي مؤشر عمالت رقمية

 3.99يورو + %3.4 +
الرسم الثابت
 6.99دوالر نيوزيلندي +
 + %3.4الرسم الثابت
 4.99دوالر أمريكي%3.4 +
 +الرسم الثابت

املدفوعات الشخصية :سيقوم  PayPalبتحصيل الرسم من الرصيد بالعملة التي يمكن دفع الرسم بها .وللقيام بذلك ،قد يحتاج PayPal
إلى تحويل مبلغ الرسم من رصيد اإلرسال الخاص بك إلى العملة التي يمكن دفع الرسم بها ،وتطبق أيضًا في هذه الحالة رسوم "تحويالت
العمالت" .إذا كنت تستخدم طريقة دفع أخرى لتمويل الدفعة جزئيًا ،فسيتم تقسيم الرسم بالتناسب.

الرسم الثابت للمعامالت الشخصية (حسب العملة املستَلمة)
العملة

الرسم

دوالر تايواني جديد

 10.00دوالر تايواني

دوالر نيوزيالندي

 0.45دوالر نيوزيالندي

كرونة نرويجية

 2.80كرونة نرويجية

بيزو فلبيني

 15.00بيزو فلبيني

العملة

الرسم

زلوتي بولندي

 1.35زلوتي بولندي

روبل روسي

 10.00روبل روسي

دوالر سنغافوري

 0.50دوالر سنغافوري

كرونة سويدية

 3.25كرونة سويدية

فرنك سويسري

 0.55فرنك سويسري

بات تايالندي

 11.00بات تايالندي

جنيه إسترليني بريطاني

 0.20جنيه إسترليني

دوالر أمريكي

 0.30دوالر أمريكي

العملة

الرسم

دوالر أسترالي

 0.30دوالر أسترالي

ريال برازيلي

 0.60ريال برازيلي

دوالر كندي

 0.30دوالر كندي

كرونة تشيكية

 10كرونة تشيكية

كرونة دنماركية

 2.60كرونة دنماركية

يورو

 0.35يورو

دوالر هونج كونج

 2.35دوالر هونج كونج

فورنت مجري

 90.00فورنت مجري

شيكل إسرائيلي جديد

 1.20شيكل إسرائيلي

ين ياباني

 40.00ين ياباني

رينجيت ماليزي

 2.00رينجيت ماليزي

بيزو مكسيكي

 4.00بيزو مكسيكي

تلقي املعامالت الشخصية
السعر
ال توجد رسوم (عند عدم ارتباط أي عمليات تحويل عمالت باملعاملة)

تحويالت العمالت
للحصول على معلومات حول كيفية تحويل العمالت ،يرجى االطالع على اتفاقية املستخدم.
سعر صرف املعاملة املستخَدم لتحويل عملتك يتضمن رسمًا نضيفه على سعر الصرف األساسي .ويعتمد الرسم على نوع تحويل العمالت ،وذلك على النحو
التالي:

التحويالت عند إرسال مدفوعات أو تلقي مدفوعات مستردة
بالنسبة إلى أي تحويالت للعملة تحدث عند إجراء مدفوعات شخصية أو معامالت تجارية واسترداد مدفوعات بعد يوم واحد من تاريخ الدفع األصلي.

مؤشر العمالت الرقمية/املنطقة

السعر

األمريكتان:
أنغيال ،وأنتيغوا وبربودا ،واألرجنتني ،وأروبا ،وجزر الباهاما ،وبربادوس ،وبليز ،وبرمودا ،وبوليفيا ،وجزر كايمان،
وتشيلي ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،ودومينيكا ،وجمهورية الدومينيكان ،وإكوادور ،والسلفادور ،وجزر فوكالند،
وغرينادا ،وغواتيماال ،وغويانا ،وهندوراس ،وجامايكا ،ومونتسرات ،وجزر األنتيل الهولندية ،ونيكاراغوا ،وبنما،

4.5%

وباراغواي ،وبيرو ،وسانت كيتس ونيفيس ،وسانت لوسيا ،وسانت فنسنت والغرينادينز ،وسورينام ،وترينيداد
وتوباغو ،وجزر توركس وكايكوس ،وأوروغواي ،وفنزويال ،وجزر فيرجن
منطقة آسيا واملحيط الهادئ:
بوتان ،وكمبوديا ،وواليات ميكرونيزيا املوحدة ،وإندونيسيا ،والوس ،وجزر املالديف ،ومنغوليا ،ونيبال ،ونيوزيلندا،

4.0%

والفلبني ،وساموا ،وسنغافورة ،وسري النكا ،وتونغا
الشرق األوسط وأفريقيا:
الجزائر ،وأنغوال ،والبحرين ،وبنني ،وبتسوانا ،وبوركينا فاسو ،وبوروندي ،والكاميرون ،والرأس األخضر ،وتشاد،
وجزر القمر ،والكونغو ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وجزر كوك ،وجيبوتي ،ومصر ،وإريتريا ،وإثيوبيا،
والغابون ،وغامبيا ،وغانا ،وغينيا ،وغينيا بيساو ،وساحل العاج ،واألردن ،وكازاخستان ،وكينيا ،والكويت،
وقيرغيزستان ،وليسوتو ،ومدغشقر ،ومالوي ،ومالي ،وموريتانيا ،وموريشيوس ،واملغرب ،وموزمبيق ،وناميبيا،
والنيجر ،ونيجيريا ،وُعمان ،وقطر ،ورواندا ،وساو تومي وبرينسيب ،واململكة العربية السعودية ،والسنغال،
وسيشيل ،وسيراليون ،والصومال ،وجنوب أفريقيا ،وسانت هيلينا ،وسوازيالند ،وطاجيكستان ،وتنزانيا ،وتوغو،
وتونس ،وتركمانستان ،وأوغندا ،واإلمارات العربية املتحدة ،واليمن ،وزامبيا ،وزيمبابوي

4.0%

السعر

مؤشر العمالت الرقمية/املنطقة
جنوب شرق أوروبا:
ألبانيا ،وآندورا ،وروسيا البيضاء ،والبوسنة والهرسك ،وكرواتيا ،وجورجيا ،وأيسلندا ،ومقدونيا ،ومولدوفا ،والجبل

4.0%

األسود ،وصربيا ،وأوكرانيا.

ماليزيا  -التحويالت عند إرسال مدفوعات أو تلقي مدفوعات مستردة
بالنسبة إلى أي تحويالت للعملة تحدث عند إجراء معامالت تجارية واسترداد املدفوعات بعد يوم واحد من تاريخ الدفع األصلي.

سعر أعلى من سعر الصرف
العملة

األساسي

سعر أعلى من سعر الصرف
العملة

(لصياغة سعر صرف املعاملة)

الدوالر األسترالي (AUD):

4.00%

األساسي
(لصياغة سعر صرف املعاملة)

الدوالر التايواني الجديد
()TWD

4.00%

الريال البرازيلي (BRL)

4.00%

الدوالر النيوزيالندي (NZD)

4.00%

الدوالر الكندي (CAD):

3.50%

الكرونة النرويجية (NOK)

4.00%

الكرونة التشيكية (:)CZK

4.00%

البيزو الفلبيني (PHP):

4.00%

الكرونة الدنماركية ()DKK

4.00%

الزلوتي البولندي ()PLN

4.00%

اليورو ()EUR

4.00%

الروبل الروسي (:)RUB

4.00%

دوالر هونج كونج (HKD):

4.00%

الدوالر السنغافوري ()SGD

4.00%

الفورنت املجري (HUF):

4.00%

الكرونة السويدية ()SEK

4.00%

4.00%

الفرنك السويسري (CHF):

4.00%

4.00%

البات التايالندي (THB)

4.00%

الشيكل اإلسرائيلي
الجديد ()ILS
الني الياباني (JPY):
الرينجيت املاليزي
(MYR)
البيزو املكسيكي (MXN):

4.00%

4.00%

الجنيه اإلسترليني البريطاني
(GBP)
الدوالر األمريكي ()USD

4.00%

3.50%

موناكو  -التحويالت عند إرسال مدفوعات أو تلقي مدفوعات مستردة
بالنسبة إلى أي تحويالت للعملة تحدث عند إجراء مدفوعات شخصية أو معامالت تجارية واسترداد مدفوعات بعد يوم واحد من تاريخ الدفع األصلي.

سعر أعلى من سعر الصرف
العملة

األساسي

سعر أعلى من سعر الصرف
العملة

(لصياغة سعر صرف املعاملة)

الدوالر األسترالي (AUD)

4.00%

األساسي
(لصياغة سعر صرف املعاملة)

الدوالر التايواني الجديد
()TWD

4.00%

الريال البرازيلي (BRL)

4.00%

الدوالر النيوزيالندي (NZD)

4.00%

الدوالر الكندي (CAD)

3.50%

الكرونة النرويجية (NOK)

4.00%

الكرونة التشيكية ()CZK

4.00%

البيزو الفلبيني (PHP)

4.00%

الكرونة الدنماركية ()DKK

4.00%

الزلوتي البولندي ()PLN

4.00%

اليورو ()EUR

4.00%

الروبل الروسي ()RUB

4.00%

دوالر هونج كونج (HKD)

4.00%

الدوالر السنغافوري ()SGD

4.00%

الفورنت املجري (HUF)

4.00%

الكرونة السويدية ()SEK

4.00%

4.00%

الفرنك السويسري (CHF)

4.00%

4.00%

البات التايالندي (THB)

4.00%

الشيكل اإلسرائيلي
الجديد ()ILS
الني الياباني (JPY)
الرينجيت املاليزي
(MYR)
البيزو املكسيكي (MXN)

4.00%

4.00%

Uالجنيه اإلسترليني
البريطاني (GBP)
الدوالر األمريكي ()USD

4.00%

3.50%

تحويل الرصيد ،والتحويالت ،واملدفوعات التي يتم تلّقيها بعملة أخرى
بالنسبة إلى أي تحويالت عمالت تحدث عند استالم مدفوعات أخرى (بما في ذلك "املدفوعات الجماعية على  ،)"PayPalوإضافة مبالغ مالية إلى حسابك
على  ،PayPalوتحويل مبالغ مالية إلى حسابك البنكي/حساب البطاقة الخاصة بك ،وعند تحويل مبالغ مالية بني أرصدتك على  PayPalإذا كانت محتجزة
بعمالت مختلفة.

مؤشر العمالت الرقمية/املنطقة

السعر

السعر

مؤشر العمالت الرقمية/املنطقة
األمريكتان:
أنغيال ،وأنتيغوا وبربودا ،واألرجنتني ،وأروبا ،وجزر الباهاما ،وبربادوس ،وبليز ،وبرمودا ،وبوليفيا ،وجزر كايمان،
وتشيلي ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،ودومينيكا ،وجمهورية الدومينيكان ،وإكوادور ،والسلفادور ،وجزر فوكالند،
وغرينادا ،وغواتيماال ،وغويانا ،وهندوراس ،وجامايكا ،ومونتسرات ،وجزر األنتيل الهولندية ،ونيكاراغوا ،وبنما،

3.5%

وباراغواي ،وبيرو ،وسانت كيتس ونيفيس ،وسانت لوسيا ،وسانت فنسنت والغرينادينز ،وسورينام ،وترينيداد
وتوباغو ،وجزر توركس وكايكوس ،وأوروغواي ،وفنزويال ،وجزر فيرجن
منطقة آسيا واملحيط الهادئ:
بوتان ،وكمبوديا ،وواليات ميكرونيزيا املوحدة ،وإندونيسيا ،والوس ،وجزر املالديف ،ومنغوليا ،ونيبال ،ونيوزيلندا،

3.0%

والفلبني ،وساموا ،وسنغافورة ،وسري النكا ،وتونغا
الشرق األوسط وأفريقيا:
الجزائر ،وأنغوال ،والبحرين ،وبنني ،وبتسوانا ،وبوركينا فاسو ،وبوروندي ،والكاميرون ،والرأس األخضر ،وتشاد،
وجزر القمر ،والكونغو ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وجزر كوك ،وجيبوتي ،ومصر ،وإريتريا ،وإثيوبيا،
والغابون ،وغامبيا ،وغانا ،وغينيا ،وغينيا بيساو ،وساحل العاج ،واألردن ،وكازاخستان ،وكينيا ،والكويت،
وقيرغيزستان ،وليسوتو ،ومدغشقر ،ومالوي ،ومالي ،وموريتانيا ،وموريشيوس ،واملغرب ،وموزمبيق ،وناميبيا،

3.0%

والنيجر ،ونيجيريا ،وُعمان ،وقطر ،ورواندا ،وساو تومي وبرينسيب ،واململكة العربية السعودية ،والسنغال،
وسيشيل ،وسيراليون ،والصومال ،وجنوب أفريقيا ،وسانت هيلينا ،وسوازيالند ،وطاجيكستان ،وتنزانيا ،وتوغو،
وتونس ،وتركمانستان ،وأوغندا ،واإلمارات العربية املتحدة ،واليمن ،وزامبيا ،وزيمبابوي
ماليزيا

2.5%

جنوب شرق أوروبا:
ألبانيا ،وآندورا ،وروسيا البيضاء ،والبوسنة والهرسك ،وكرواتيا ،وجورجيا ،وأيسلندا ،ومقدونيا ،وموناكو،

3.0%

ومولدوفا ،والجبل األسود ،وصربيا ،وأوكرانيا

التحويالت في جميع الحاالت األخرى
األسعار لجميع تحويالت العمالت األخرى:

السعر
%3.0

عمليات السحب من

PayPal

يمكنك عادًة سحب مبالغ مالية من  PayPalعن طريق عمليات السحب/التحويالت العادية إلى حسابك البنكي املرتبط أو بطاقاتك املؤهلة .قد ال يكون التحويل
إلى حساب بنكي أو بطاقة ممكنًا في بعض مؤشرات العمالت الرقمية/املناطق .قد يتم أيضًا تطبيق عملية تحويل عمالت (وتسري رسوم تحويل العمالت).

ملحوظة :للحصول على قوائم إضافية لرسوم التحويل من الحسابات التجارية ،يرجى زيارة صفحة رسوم التاجر على  PayPalعلى موقعنا.

سحب رصيد من حساب شخصي على PayPal
سحب/تحويل إلى

مؤشر العمالت الرقمية/املنطقة

حساب بنكي

السعر
ال توجد رسوم (عندما ال يتم تضمني تحويل
العمالت ) حيث يكون مبلغ السحب أكبر من

AE

 750.00درهم إماراتي
 11.00درهم إماراتي إذا كان مبلغ التحويل
اقل من  750.00درهم إماراتي

AR

 75.00بيزو أرجنتيني (لكل عملية تحويل)

CL

 800بيزو تشيلي (لكل عملية تحويل)

CO

 3500بيزو كولومبي (لكل عملية تحويل)

CR

 625.00كولون كوستاريكي (لكل عملية تحويل)

DO

 100بيزو دومنيكاني (لكل عملية تحويل)
ال توجد رسوم (عندما ال يتم تضمني تحويل
العمالت ) حيث يكون مبلغ السحب أكبر من
 1,500,000.00روبية إندونيسية

ID
 16,000.00روبية إندونيسية إذا كان مبلغ
التحويل أقل من  1,500,000.00روبية
إندونيسية
ال توجد رسوم (عندما ال يتم تضمني تحويل
العمالت ) حيث يكون مبلغ السحب أكبر من
KE

 20,000.00شلن كيني
 105.00شلن كيني إذا كان مبلغ التحويل
أقل من  20,000.00شلن كيني

MA

ال توجد رسوم (عندما ال يتم تضمني تحويل
العمالت ) حيث يكون مبلغ السحب أكبر من
 2000.00درهم مغربي

سحب/تحويل إلى

مؤشر العمالت الرقمية/املنطقة

السعر
 30.00درهم مغربي إذا كان مبلغ السحب
أقل من  2000.00درهم مغربي
ال توجد رسوم (عندما ال يتم تضمني تحويل
العمالت ) حيث يكون مبلغ السحب أكبر من

MY

 400.00رينجيت ماليزي
 3.00رينغيت ماليزي إذا كان مبلغ
التحويل أقل من  400.00رينغيت ماليزي

PE

 4سول بيروفي جديد (لكل عملية تحويل)
ال توجد رسوم (عندما ال يتم تضمني تحويل
العمالت ) حيث يكون مبلغ السحب أكبر من

PH

 7000.00بيزو فلبيني
 50.00بيزو فلبيني إذا كان مبلغ التحويل
أقل من  7000.00بيزو فلبيني

جميع الدول األخرى (حيثما تكون متاحة)

الحساب البنكي األمريكي

ال توجد رسوم (عند عدم ارتباط أي عمليات
تحويل عمالت باملعاملة)

 ،AEو ،IDو ،KEو ،NZو ،PHوSG

3.00%

 ARوCO

3.50%

CL، CR، DO، PE

0.50%

جميع مؤشرات العمالت الرقمية األخرى

ال توجد رسوم (عند عدم ارتباط أي عمليات
تحويل عمالت باملعاملة)
 1%من املبلغ اُملحول

البطاقات

يتم تطبيق الحد األدنى والحد األقصى
للرسوم وفقًا لعملة التحويل بالبطاقة في

HR، KW، PH، QA، RS، SG

الجدول أدناه

AL، DZ، AG، BS، BH، BB، BZ، BA،

يطبق الرسم الثابت للتحويل بالبطاقة على كل

BW، CL، DM، EG، FJ، PF، GE، GD،

تحويل

HN، IS، JO، KZ، LS، MW، MU، MD،
MA، MZ، NC، OM، PW، KN، LC،
SA، SN، SC، TT، TC، AE، UY

تطبق الرسوم وفقًا لعملة التحويل
بالبطاقة في الجدول الوارد أدناه

سحب/تحويل إلى

مؤشر العمالت الرقمية/املنطقة

السعر
يطبق الرسم الثابت للتحويل بالبطاقة على كل
تحويل

 IDوMY

تطبق الرسوم وفقًا لعملة التحويل
بالبطاقة في الجدول الوارد أدناه

عمليات السحب/التحويالت
اليدوية إلى بطاقة ائتمان Visa

DM, BZ, BB, BA, AG, AL, KN, GD,
PF, FJ, EG, DZ, PW, NC, MW, LS, LC,

 5.00دوالر أمريكي (أو ما يعادلها)

,TT, TC, SC

تحويالت العمالت :عندما تحول رصيدك بعملة مخالفة للعملة املحددة لرصيد حسابك ،فستتحمل بشكل إضافي رسوم تحويل العمالت.

 - HR، KW، PH، QA، RS، SGالحد األدنى والحد األقصى للرسوم
بناًء على عملة التحويل بالبطاقة:

العملة

الحد األدنى للرسوم

الحد األقصى للرسوم

درام أرميني

 135.00درام أرميني

 5250.00درام أرميني

دوالر أسترالي

 0.25دوالر أسترالي

 10.00دوالر أسترالي

مانات أذربيجاني

 0.25دوالر كندي

 17.50مانات أذربيجاني

دينار بحريني

 0.10دينار بحريني

 4.00دينار بحريني

دوالر بليزي

 0.50دوالر بليزي

 20.00دوالر بليزي

ليف بلغاري

 0.50ليف بلغاري

 20.00ليف بلغاري

دوالر كندي

 0.25دوالر كندي

 10.00دوالر كندي

فرنك وسط أفريقي

 135.00فرنك وسط أفريقي

 5400.00فرنك وسط أفريقي

كونا كرواتية

 2.00كونا كرواتية

 70.00كونا كرواتية

كرونة تشيكية

 5.70كرونة تشيكية

 230.00كرونة تشيكية

كرونة دنماركية

 1.80كرونة دنماركية

 70.00كرونة دنماركية

يورو

 0.25يورو

 10.00يورو

العملة

الحد األدنى للرسوم

الحد األقصى للرسوم

دوالر هونغ كونغ

 2.00دوالر هونغ كونغ

 80.00دوالر هونغ كونغ

فورنت مجري

 70.00فورنت مجري

 2900.00فورنت مجري

شيكل إسرائيلي جديد

 1.00شيكل إسرائيلي

 40.00شيكل إسرائيلي

ين ياباني

 30.00ين ياباني

 1100.00ين ياباني

دينار أردني

 0.20دينار أردني

 7.25دينار أردني

دينار كويتي

 1دينار كويتي

ال يوجد حد أقصى

سوم قيرغيزستاني

 22.50سوم قيرغيزستاني

 850.00سوم قيرغيزستاني

رينجيت ماليزي

 1.00رينجيت ماليزي

 40.00رينجيت ماليزي

بيزو مكسيكي

 5.00بيزو مكسيكي

 200.00بيزو مكسيكي

ميتيكال موزمبيقي

 20.00ميتيكال موزمبيقي

 750.00ميتيكال موزمبيقي

دوالر نيوزيالندي

 0.40دوالر نيوزيلندي

 15.00دوالر نيوزيلندي

كرونة نرويجية

 1.00كرونة نرويجية

 40.00كرونة نرويجية

ريال عماني

 0.10ريال عماني

 4.00ريال عماني

بيزو فلبيني

 10.00بيزو فلبيني

 500.00بيزو فلبيني

زلوتي بولندي

 1.00زلوتي بولندي

 40.00زلوتي بولندي

ريال قطري

 1.00ريال قطري

 40.00ريال قطري

ليو روماني

 1.00ليو روماني

 40.00ليو روماني

روبل روسي

 20.00روبل روسي

 700.00روبل روسي

فرنك رواندي

 250.00فرنك رواندي

 10,000.00فرنك رواندي

دينار صربي

 25.00دينار صربي

 1000.00دينار صربي

دوالر سنغافوري

 0.50دوالر سنغافوري

 15.00دوالر سنغافوري

راند جنوب أفريقي

 3.60راند جنوب أفريقي

 145.00راند جنوب أفريقي

العملة

الحد األدنى للرسوم

الحد األقصى للرسوم

روبية سريالنكية

 50.00روبية سريالنكية

 1800.00روبية سريالنكية

كرونة سويدية

 2.50كرونة سويدية

 100.00كرونة سويدية

فرنك سويسري

 0.25فرنك سويسري

 10.00فرنك سويسري

بات تايالندي

 8.00بات تايالندي

 320.00بات تايالندي

دينار تونسي

 0.75دينار تونسي

 27.50دينار تونسي

ليرة تركية

 1.50ليرة تركية

 60.00ليرة تركية

شلن أوغندي

 930.00شلن أوغندي

 37,500.00شلن أوغندي

درهم إماراتي

 0.90درهم إماراتي

 36.70درهم إماراتي

جنيه إسترليني بريطاني

 0.20جنيه إسترليني

 8.00جنيه إسترليني

دوالر أمريكي

 0.25دوالر أمريكي

 10.00دوالر أمريكي

بوليفار فنزويلي

 2,000,000.00بوليفار فنزويلي

 60,000,000.00بوليفار فنزويلي

كواشا زامبي

 5.50كواشا زامبي

 215.00كواشا زامبي

جميع العمالت األخرى

ال يوجد حد أدنى

ال يوجد حد أقصى

تحويالت العمالت :عندما تحول رصيدك بعملة مخالفة للعملة املحددة لرصيد حسابك ،فستتحمل بشكل إضافي رسوم تحويل العمالت.

AL، DZ، AG، BS، BH، BB، BZ، BA، BW، CL، DM، EG، FJ، PF، GE، GD،
HN، IS، JO، KZ، LS، MW، MU، MD، MA، MZ، NC، OM، PW، KN، LC،
 - SA، SN، SC، TT، TC، AE، UYالرسم الثابت للتحويل بالبطاقة
بناًء على عملة التحويل:

العملة

الرسم

كرونة تشيكية

كرونة تشيكية 110.00

داالسي غامبي

داالسي غامبي 256.00

كرونة دنماركية

كرونة دنماركية 30.00

العملة

الرسم

دينار مقدوني

دينار مقدوني 278.00

فرنك جيبوتي

فرنك جيبوتي 889.00

بيزو دومينيكي

بيزو دومينيكي 267.00

دونغ فيتنامي

دونغ فيتنامي 115874.00

دوالر شرق كاريبي

دوالر شرق كاريبي 14.00

جنيه مصري

جنيه مصري 79.00

كرون إستوني

 60.00كرون إستوني

بير إثيوبي

 160.00بير إثيوبي

يورو

يورو 4.00

جنيه جزر فوكالند

 4.00جنيه جزر فوكالند

دوالر فيجي

دوالر فيجي 11.00

جنيه جبل طارق

جنيه جبل طارق 4.00

غواراني باراغواي

غواراني باراغواي 32625.00

فرنك غيني

فرنك غيني 47695.00

دوالر غوياني

دوالر غوياني 1043.00

دوالر هونغ كونغ

 40.00دوالر هونغ كونغ

هريفنيا أوكرانية

 122.00هريفنيا أوكرانية

فورنت مجري

فورنت مجري 1000.00

كرونة أيسلندية

كرونة أيسلندية 340.00

روبية هندية

 200.00روبية هندية

شيكل إسرائيلي جديد

شيكل إسرائيلي جديد 22.00

ين ياباني

 610.00ين ياباني

العملة

الرسم

دوالر جامايكي

 670.00دوالر جامايكي

دينار أردني

دينار أردني 3.60

شلن كيني

شلن كيني 504.00

كينا بابوا غينيا الجديدة

كينا بابوا غينيا الجديدة 17.00

كيب الوسي

كيب الوسي 44392.00

كونا كرواتية

كونا كرواتية 30.00

دينار كويتي

دينار كويتي 5.00

كواشا ماالوية

 3684.00كواشا ماالوية

سوم قيرغيزستاني

 425.00سوم قيرغيزستاني

العملة

الرسم

ليك ألباني

ليك ألباني 552.00

دينار جزائري

دينار جزائري 600.00

كوانزا أنغولي

كوانزا أنغولي 2466.00

بيزو أرجنتيني

بيزو أرجنتيني 15.00

درام أرميني

درام أرميني 2625.00

فلورين أروبي

فلورين أروبي 9.00

دوالر أسترالي

دوالر أسترالي 7.00

مانات أذربيجاني

مانات أذربيجاني 8.50

د دوالر باهامي

والر باهامي 5.00

دينار بحريني

دينار بحريني 2.00

بالبوا بنمي

بالبوا بنمي 5.00

دوالر باربادوسي

دوالر باربادوسي 10.00

العملة

الرسم

دوالر بليزي

دوالر بليزي 10.00

دوالر برمودي

دوالر برمودي 5.00

انغولترم بوتاني

انغولترم بوتاني 355.00

بوليفيانو بوليفي

بوليفيانو بوليفي 35.00

بوال بوتسواني

بوال بوتسواني 54.00

ريال برازيلي

ريال برازيلي 10.00

دوالر بروني

دوالر بروني 7.00

ليف بلغاري

ليف بلغاري 7.00

فرنك بوروندي

فرنك بوروندي 9449.00

إيسكودو الرأس األخضر

إيسكودو الرأس األخضر 497.00

دوالر كندي

دوالر كندي 6.00

دوالر جزر كايمان

دوالر جزر كايمان 4.00

فرنك وسط أفريقي

فرنك وسط أفريقي (BEAC) 2956.00

فرنك وسط أفريقي

فرنك وسط أفريقي 2700.00

بيزو تشيلي

بيزو تشيلي 2400.00

فرنك جزر القمر

فرنك جزر القمر 2218.00

كوردوبا أورو نيكاراغوي

كوردوبا أورو نيكاراغوي 171.00

بيزو كولومبي

بيزو كولومبي 16658.00

فرنك كونغولي

فرنك كونغولي 8452.00

مارك بوسني

مارك بوسني 9.00

كولون كوستاريكي

كولون كوستاريكي 2816.00

جنيه قبرصي

جنيه قبرصي 2.40

العملة

الرسم

روبل روسي

روبل روسي 150.00

فرنك رواندي

 5000.00فرنك رواندي

جنيه سانت هيلينا

جنيه سانت هيلينا 4.00

ريال سعودي

ريال سعودي 19.00

دينار صربي

دينار صربي 530.00

روبية سيشيلية

روبية سيشيلية 68.00

دوالر سنغافوري

 8.00دوالر سنغافوري

كرونة سلوفاكية

كرونة سلوفاكية 140.00

دوالر جزر سليمان

دوالر جزر سليمان 41.00

شلن صومالي

 2898.00شلن صومالي

ساماني طاجيكي

ساماني طاجيكي 52.00

روبية سريالنكية

روبية سريالنكية 50.00

دوالر سورينامي

دوالر سورينامي 37.00

كرونة سويدية

كرونة سويدية 35.00

فرنك سويسري

فرنك سويسري 6.50

تاال ساموي

تاال ساموي 13.00

شلن تنزاني

شلن تنزاني 11520.00

تينج كازاخستاني

تينج كازاخستاني 1887.00

بات تايالندي

بات تايالندي 200.00

دوالر ترينيداد وتوباغو

 34.00دوالر ترينيداد وتوباغو

توغروغ منغولي

توغروغ منغولي 13735.00

دينار تونسي

دينار تونسي 13.00

العملة

الرسم

ليرة تركية

ليرة تركية 7.60

شلن أوغندي

 18388.00شلن أوغندي

درهم إماراتي

درهم إماراتي 20.00

جنيه إسترليني بريطاني

جنيه إسترليني بريطاني 3.00

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي 5.00

بيزو أوروغواي

بيزو أوروغواي 100.00

فاتو فانواتي

 582.00فاتو فانواتي

بوليفار فنزويلي

بوليفار فنزويلي 30,000,000.00

وون كوري جنوبي

وون كوري جنوبي 5830.00

ريال يمني

ريال يمني 1252.00

يوان رنمينبي

يوان رنمينبي 35.00

كواشا زامبي

كواشا زامبي 107.50

العملة

الرسم

الري جورجي

الري جورجي 14.00

الت التفي

الت التفي 3.00

ليون سيراليوني

ليون سيراليوني 49324.00

ملبيرة هندوراسية

ملبيرة هندوراسية 123.00

ليالنجيني سوازيالندي

ليالنجيني سوازيالندي 72.00

ليتاس ليتواني

ليتاس ليتواني 14.00

رينجيت ماليزي

رينجيت ماليزي 20.00

أرياري مدغشقري

أرياري مدغشقري 18259.00

ليرة مالطية

 1.80ليرة مالطية

العملة

الرسم

أوقية موريتانية

أوقية موريتانية 1874.00

روبية موريشية

روبية موريشية 183.00

بيزو مكسيكي

 60.00بيزو مكسيكي

ليو مولدوفي

 88.00ليو مولدوفي

درهم مغربي

درهم مغربي 48.00

ميتيكال موزمبيقي

ميتيكال موزمبيقي 375.00

نيرة نيجيرية

نيرة نيجيرية 1812.00

دوالر ناميبي

دوالر ناميبي 72.00

روبية نيبالية

روبية نيبالية 571.00

غيلدر األنتيل الهولندية

 8.00غيلدر األنتيل الهولندية

دوالر تايواني جديد

 175.00دوالر تايواني جديد

دوالر نيوزيلندي

دوالر نيوزيالندي 8.00

كرونة نرويجية

كرونة نرويجية 32.00

سول بيروفي جديد

سول بيروفي جديد 17.00

ريال عماني

ريال عماني 2.00

بانغا تونغي

 11.00بانغا تونغي

بيزو فلبيني

بيزو فلبيني 250.00

زلوتي بولندي

زلوتي بولندي 16.00

ريال قطري

ريال قطري 18.00

كتزال غواتيمالي

 38.00كتزال غواتيمالي

راند جنوب أفريقي

راند جنوب أفريقي 40.00

ريال كمبودي

ريال كمبودي 20600.00

العملة

الرسم

ليو روماني

ليو روماني 12.00

روفيا مالديفية

روفيا مالديفية 77.00

روبية إندونيسية

روبية إندونيسية 46000.00

تحويالت العمالت :عندما تحول رصيدك بعملة مخالفة للعملة املحددة لرصيد حسابك ،فستتحمل بشكل إضافي رسوم تحويل العمالت.

 IDو - MYالرسم الثابت للتحويل بالبطاقة
بناًء على عملة التحويل:

العملة

الرسم

كرونة تشيكية

 110.00كرونة تشيكية

داالسي غامبي

 256.00داالسي غامبي

كرونة دنماركية

 30.00كرونة دنماركية

دينار مقدوني

 278.00دينار مقدوني

فرنك جيبوتي

 889.00فرنك جيبوتي

دبيزو دومينيكي

 267.00بيزو دومينيكي

دونغ فيتنامي

 115874.00دونغ فيتنامي

دوالر شرق كاريبي

 14.00دوالر شرق كاريبي

جنيه مصري

 79.00جنيه مصري

كرون إستوني

 60.00كرون إستوني

بير إثيوبي

 160.00بير إثيوبي

يورو

 4.00يورو

جنيه جزر فوكالند

 4.00جنيه جزر فوكالند

دوالر فيجي

 11.00دوالر فيجي

العملة

الرسم

جنيه جبل طارق

 4.00جنيه جبل طارق

غواراني باراغواي

 32625.00غواراني باراغواي

فرنك غيني

 47695.00فرنك غيني

دوالر غوياني

 1043.00دوالر غوياني

دوالر هونغ كونغ

 40.00دوالر هونغ كونغ

هريفنيا أوكرانية

 122.00هريفنيا أوكرانية

فورنت مجري

 1000.00فورنت مجري

كرونة أيسلندية

 340.00كرونة أيسلندية

روبية هندية

 200.00روبية هندية

شيكل إسرائيلي جديد

 22.00شيكل إسرائيلي جديد

ين ياباني

 610.00ين ياباني

دوالر جامايكي

 670.00دوالر جامايكي

دينار أردني

 3.60دينار أردني

شلن كيني

 504.00شلن كيني

لكينا بابوا غينيا الجديدة

 17.00كينا بابوا غينيا الجديدة

كيب الوسي

 44392.00كيب الوسي

كونا كرواتية

 30.00كونا كرواتية

دينار كويتي

 5.00دينار كويتي

كواشا ماالوية

 3684.00كواشا ماالوية

سوم قيرغيزستاني

 425.00سوم قيرغيزستاني

العملة

الرسم

ليك ألباني

 552.00ليك ألباني

العملة

الرسم

دينار جزائري

 600.00دينار جزائري

كوانزا أنغولي

 2466.00كوانزا أنغولي

بيزو أرجنتيني

 15.00بيزو أرجنتيني

درام أرميني

 2625.00درام أرميني

فلورين أروبي

 9.00فلورين أروبي

دوالر أسترالي

 7.00دوالر أسترالي

مانات أذربيجاني

 8.50مانات أذربيجاني

دوالر باهامي

 5.00دوالر باهامي

دينار بحريني

 2.00دينار بحريني

بالبوا بنمي

 5.00بالبوا بنمي

دوالر باربادوسي

 10.00دوالر باربادوسي

دوالر بليزي

 10.00دوالر بليزي

دوالر برمودي

 5.00دوالر برمودي

انغولترم بوتاني

 355.00انغولترم بوتاني

بوليفيانو بوليفي

 35.00بوليفيانو بوليفي

بوال بوتسواني

 54.00بوال بوتسواني

ريال برازيلي

 10.00ريال برازيلي

دوالر بروني

 7.00دوالر بروني

ليف بلغاري

 7.00ليف بلغاري

فرنك بوروندي

 9449.00فرنك بوروندي

إيسكودو الرأس األخضر

 497.00إيسكودو الرأس األخضر

دوالر كندي

 6.00دوالر كندي

العملة

الرسم

دوالر جزر كايمان

 4.00دوالر جزر كايمان

فرنك وسط أفريقي ()BEAC

 2956.00فرنك وسط أفريقي

فرنك وسط أفريقي

 2700.00فرنك وسط أفريقي

بيزو تشيلي

 2400.00بيزو تشيلي

فرنك جزر القمر

 2218.00فرنك جزر القمر

كوردوبا أورو نيكاراغوي

 171.00كوردوبا أورو نيكاراغوي

بيزو كولومبي

 16658.00بيزو كولومبي

فرنك كونغولي

 8452.00فرنك كونغولي

مارك بوسني

 9.00مارك بوسني

كولون كوستاريكي

 2816.00كولون كوستاريكي

كجنيه قبرصي

 2.40جنيه قبرصي

العملة

الرسم

روبل روسي

روبل روسي 150.00

فرنك رواندي

 5000.00فرنك رواندي

جنيه سانت هيلينا

جنيه سانت هيلينا 4.00

ريال سعودي

ريال سعودي 19.00

دينار صربي

دينار صربي 530.00

روبية سيشيلية

روبية سيشيلية 68.00

دوالر سنغافوري

 8.00دوالر سنغافوري

كرونة سلوفاكية

كرونة سلوفاكية 140.00

دوالر جزر سليمان

دوالر جزر سليمان 41.00

شلن صومالي

 2898.00شلن صومالي

العملة

الرسم

ساماني طاجيكي

ساماني طاجيكي 52.00

روبية سريالنكية

روبية سريالنكية 50.00

دوالر سورينامي

دوالر سورينامي 37.00

كرونة سويدية

كرونة سويدية 35.00

فرنك سويسري

فرنك سويسري 6.50

تاال ساموي

تاال ساموي 13.00

شلن تنزاني

شلن تنزاني 11520.00

تينج كازاخستاني

تينج كازاخستاني 1887.00

بات تايالندي

بات تايالندي 200.00

دوالر ترينيداد وتوباغو

 34.00دوالر ترينيداد وتوباغو

توغروغ منغولي

توغروغ منغولي 13735.00

دينار تونسي

دينار تونسي 13.00

ليرة تركية

ليرة تركية 7.60

شلن أوغندي

 18388.00شلن أوغندي

درهم إماراتي

درهم إماراتي 20.00

جنيه إسترليني بريطاني

جنيه إسترليني بريطاني 3.00

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي 5.00

بيزو أوروغواي

بيزو أوروغواي 100.00

فاتو فانواتي

 582.00فاتو فانواتي

بوليفار فنزويلي

بوليفار فنزويلي 30,000,000.00

وون كوري جنوبي

وون كوري جنوبي 5830.00

ريال يمني

ريال يمني 1252.00

العملة

الرسم

يوان رنمينبي

يوان رنمينبي 35.00

كواشا زامبي

كواشا زامبي 107.50

العملة

الرسم

الري جورجي

 14.00الري جورجي

الت التفي

 3.00الت التفي

ليون سيراليوني

 49324.00ليون سيراليوني

رينجيت ماليزي

 123.00ملبيرة هندوراسية

ليالنجيني سوازيالندي

 72.00ليالنجيني سوازيالندي

ليتاس ليتواني

 14.00ليتاس ليتواني

رينجيت ماليزي

 3.00رينجيت ماليزي

أرياري مدغشقري

 18259.00أرياري مدغشقري

ليرة مالطية

 1.80ليرة مالطية

أوقية موريتانية

 1874.00أوقية موريتانية

روبية موريشية

 183.00روبية موريشية

بيزو مكسيكي

 60.00بيزو مكسيكي

دليو مولدوفي

 88.00ليو مولدوفي

درهم مغربي

 48.00درهم مغربي

ميتيكال موزمبيقي

 375.00ميتيكال موزمبيقي

نيرة نيجيرية

 1812.00نيرة نيجيرية

دوالر ناميبي

 72.00دوالر ناميبي

روبية نيبالية

 571.00روبية نيبالية

غيلدر األنتيل الهولندية

 8.00غيلدر األنتيل الهولندية

العملة

الرسم

دوالر تايواني جديد

 175.00دوالر تايواني جديد

دوالر نيوزيالندي

 8.00دوالر نيوزيلندي

كرونة نرويجية

 32.00كرونة نرويجية

سول بيروفي جديد

 17.00سول بيروفي جديد

ريال عماني

 2.00ريال عماني

بانغا تونغي

 11.00بانغا تونغي

بيزو فلبيني

 50.00بيزو فلبيني

زلوتي بولندي

 16.00زلوتي بولندي

ريال قطري

 18.00ريال قطري

كتزال غواتيمالي

 38.00كتزال غواتيمالي

راند جنوب أفريقي

 40.00راند جنوب أفريقي

ريال كمبودي

 20600.00ريال كمبودي

ليو روماني

 12.00ليو روماني

روفيا مالديفية

 77.00روفيا مالديفية

روبية إندونيسية

 46000.00روبية إندونيسية

تحويالت العمالت :عندما تحول رصيدك بعملة مخالفة للعملة املحددة لرصيد حسابك ،فستتحمل بشكل إضافي رسوم تحويل العمالت.

رسوم املستهلك األخرى
الرسوم الواردة أدناه مرتبطة باألحداث أو الطلبات أو اإلجراءات التي قد تحدث عند استخدام حسابك.

الرسوم األخرى
األنشطة

السعر

الوصف
يتم فرض هذا الرسم عندما يحاول مستخدم

اإلرجاع البنكي عند السحب/التحويل

إجراء سحب/تحويل من  PayPalويفشل هذا

راجع جدول العائد البنكي على التحويل من

من PayPal

التحويل بسبب تقديم معلومات عن الحساب

 PayPalأدناه.

البنكي أو معلومات تسليم غير صحيحة.
من أجل زيادة أقصى مبلغ يمكن إرساله أو
كما قد يحدد  ،PayPalقد يتم فرض رسم
تأكيد (تأكيدات) بطاقة االئتمان

على ربط بطاقة االئتمان وبطاقة السحب

راجع جدول ربط بطاقة االئتمان وبطاقة

وبطاقة السحب

وتأكيدها على بعض املستخدمني .وسيتم رد

السحب وتأكيدها أدناه.

هذا املبلغ إليك عندما ُتنهي بنجاح إجراءات
مصادقة بطاقة االئتمان أو السحب.
سيتم تطبيق هذا الرسم على طلبات

طلب سجالت

املعلومات املتعلقة بالسبب الذي جعلنا نمتلك
مبررًا معقوًال لرفض أمر الدفع الخاص بك.

 10.00دوالر سنغافوري أو ما يعادله

لن نفرض عليك رسومًا نظير السجالت

بالعمالت األخرى (للسلعة الواحدة)

املطلوبة فيما يخّص تأكيد حسن نيتك فيما
يتعلق بخطأ في حسابك على .PayPal

جدول اإلرجاع البنكي على السحب/التحويل من PayPal
مؤشر العمالت الرقمية/املنطقة

السعر

 HRوIS

 3.00يورو

ID

 50,000.00روبية إندونيسية

PH

 250.00بيزو فلبيني

MY

 15.00رينغيت ماليزي

جدول ربط بطاقة االئتمان وبطاقة السحب وتأكيدها
العملة

السعر

دوالر تايواني جديد

 70.00دوالر تايواني جديد

العملة

السعر

دوالر نيوزيالندي

 3.00دوالر نيوزيالندي

كرونة نرويجية

 15.00كرونة نرويجية

بيزو فلبيني

 100.00بيزو فلبيني

زلوتي بولندي

 6.50زلوتي بولندي

روبل روسي

 60.00روبل روسي

دوالر سنغافوري

 3.00دوالر سنغافوري

كرونة سويدية

 15.00كرونة سويدية

فرنك سويسري

 3.00فرنك سويسري

بات تايالندي

 70.00بات تايالندي

جنيه إسترليني بريطاني

 1.00جنيه إسترليني بريطاني

دوالر أمريكي

 1.95دوالر أمريكي

العملة

السعر

دوالر أسترالي

 2.00دوالر أسترالي

ريال برازيلي

 4.00ريال برازيلي

دوالر كندي

 2.45دوالر كندي

كرونة تشيكية

 50.00كرونة تشيكية

كرونة دنماركية

 12.50كرونة دنماركية

يورو

 1.50يورو

دوالر هونج كونج

 15.00دوالر هونج كونج

فورنت مجري

 400.00فورنت مجري

شيكل إسرائيلي جديد

 8.00شيكل إسرائيلي

ين ياباني

 200.00ين ياباني

العملة

السعر

رينجيت ماليزي

 10.00رينجيت ماليزي

بيزو مكسيكي

 20.00بيزو مكسيكي

