
آخر تحدیث: 26 فبرایر 2021

یمكنك العثور على بیانات حول التغییرات في األسعار والرسوم لدینا ومواعید سریانھا وذلك على صفحة تحدیثات السیاسة. یمكنك أیًضا عرض ھذه
التغییرات من خالل النقر على "االعتبارات القانونیة" في أسفل كل صفحة ویب ومن ثم اختیار "تحدیثات السیاسة". 

محلیاً: تُجرى المعاملة عندما یتم تسجیل كل من المرسل والمستِلم لدى PayPal أو تحدیدھما كمقیمین في نفس الدولة/اإلقلیم.  

دولیاً: تُجرى المعاملة عندما یكون كل من الُمرِسل والمستِلم مسجلّین لدى PayPal أو یحددھما كُمقیمین في دول/أقالیم مختلفة. تم تصنیف بعض الدول/
األقالیم معاً في مجموعات عند حساب أسعار المعامالت الدولیة. للحصول على قائمة بالمجموعات لدینا، یرجى الدخول إلى جدول مجموعات الدول/األقالیم. 

یتم التعامل مع المعامالت الدولیة بالیورو (EUR) أو الكرونا السویدیة (SEK) حیث یكون كل من الُمرسل والمستِلم مسجلّین لدى PayPal أو یحددھما
كُمقیمین في المنطقة االقتصادیة األوروبیة (EEA) على أنھا معامالت محلیة وذلك لغرض تطبیق الرسوم.  

جدول رموز الدول: قد نشیر إلى رموز الدول/األقالیم المكونة من حرفین في جمیع صفحات الرسوم لدینا. وللحصول على قائمة كاملة برموز الدول لدى
PayPal، یرجى الدخول إلى جدول رموز الدول.

الدول/األقالیم المعنیة
تسري األسعار المنشورة أدناه على حسابات PayPal للمقیمین في الدول/األقالیم التالیة:

قائمة الدول/األقالیم

(AL) ألبانیا
جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

(CD)
(MV) جزر المالدیف

سانت فنسنت والغرینادینز
(VC)

(DZ) الجزائر(DM) دومینیكا(ML) مالي(WS) ساموا

(AD) أندورا(DJ) جیبوتي(MH) جزر مارشال(ST) ساو تومي وبرینسیب

https://www.paypal.com/ae/webapps/mpp/ua/upcoming-policies-full?locale.x=ar_AE


(AO) أنغوال(DO) جمھوریة الدومینیكان(MC) موناكو(SA) المملكة العربیة السعودیة

(AI) أنغیال(EC) إكوادور(MR) موریتانیا(SG) سنغافورة

(AG) أنتیغوا وبربودا(EG) مصر(MU) موریشیوس(SB) جزر سلیمان

(AR) األرجنتین(SV) السلفادور(MD) مولدوفا(SN) السنغال

(AM) أرمینیا(ER) إریتریا(MN) منغولیا(RS) صربیا

(AW) أروبا(ET) إثیوبیا(ME) الجبل األسود(SC) سیشل

(AZ) جمھوریة أذربیجان(FK) جزر فوكالند(MS) مونتسرات(SL) سیرالیون

(BS) الباھاما(FO) جزر فارو(MA) المغرب(SG) سنغافورة

(BH) البحرین(FM) اتحاد والیات میكرونیزیا(MZ) موزمبیق(SO) الصومال

(BD) بنغالدیش(FJ) فیجي(NA) نامیبیا(ZA) جنوب أفریقیا

(BB) بربادوس(PF) بولینیزیا الفرنسیة(NR) ناورو(LK) سریالنكا

(BY) روسیا البیضاء(GA) الغابون(NP) نیبال(SR) سورینام

(BZ) بلیز(GM) غامبیا
جزر األنتیل الھولندیة

(AN)
(SJ) سفالبارد وجان مایان

(BJ) بنین(GE) جورجیا(NC) كالیدونیا الجدیدة(SZ) سوازیالند

(BM) برمودا(GL) غرینالند(NZ) نیوزیلندا(TJ) طاجیكستان

(BT) بوتان(GD) غرینادا(NI) نیكاراغوا(TZ) تنزانیا

(BO) بولیفیا(GT) غواتیماال(NE) النیجر(TG) توغو

(BA) البوسنة والھرسك(GW) غینیا بیساو(NG) نیجیریا(TO) تونغا

(BW) بتسوانا(GY) غویانا(NU) نیوي(TT) ترینیداد وتوباجو



جزر فیرجن البریطانیة
(VG)

(HN) ھندوراس(NF) جزیرة نورفولك(TN) تونس

(BN) بروناي(IS) أیسلندا(OM) عمان(TM) تركمانستان

(BF) بوركینا فاسو(ID) إندونیسیا(PW) باالو(TC) جزر تركس وكایكوس

(BI) بوروندي(JM) جامایكا(PA) بنما(TV) توفالو

(KH) كمبودیا(JO) األردن(PG) بابوا غینیا الجدیدة(UG) أوغندا

(CM) الكامیرون(KZ) كازاخستان(PY) باراغواي(UA) أوكرانیا

(CV) الرأس األخضر(KE) كینیا(PE) بیرو
اإلمارات العربیة المتحدة

(AE)

(KY) جزر كایمن(KI) كیریباتي(PH) الفلبین(UY) أوروغواي

(TD) تشاد(KW) الكویت(PN) جزر بیتكیرن(VU) فانواتو

(CL) تشیلي(KG) قرغیزستان(QA) قطر(VE) فنزویال

(CO) كولومبیا(LA) الوس(CG) جمھوریة الكونغو(WF) جزر والس وفوتونا

(KM) جزر القمر(LS) لیسوتو(RW) رواندا(YE) الیمن

(CK) جزر كوك(MK) مقدونیا(SH) سانت ھیلینا(ZM) زامبیا

(CR) كوستاریكا(MG) مدغشقر(KN) سانت كیتس ونیفیس(ZW) زیمبابوي

(CI) كوت دیفوار(MW) مالوي(LC) سانت لوسیا

(HR) كرواتیا(MY) مالیزیا
سانت بییر ومیكولون

(PM)



PayPal الشراء باستخدام
یمكنك استخدام PayPal مجاناً للدفع مقابل عملیة شراء أو أي نوع آخر من المعامالت التجاریة ما لم تكن المعاملة تنطوي على تحویل عملة.

عبر اإلنترنت أو داخل المتاجر

الرسم

ال توجد رسوم (عند عدم ارتباط أي عملیات تحویل عمالت بالمعاملة)

PayPal البیع باستخدام
عند شراء سلع أو خدمات أو بیعھا أو إجراء أي نوع تجاري آخر من المعامالت أو إرسال تبرع خیري أو تلقیھ أو تلقي مدفوعات عند إجرائك "طلب

مدفوعات" باستخدام PayPal، فذلك ما نطلق علیھ مسمى "معاملة تجاریة". 

.PayPal لالطالع على قوائم أسعار البیع، یرجى زیارة صفحة رسوم التاجر على

إرسال المدفوعات واستالمھا

https://www.paypal.com/ae/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=ar_AE


عندما ترسل مبالغ مالیة (بعملیة تبدأ من عالمة تبویب "األھل واألصدقاء" في تدفق "إرسال") إلى األھل واألصدقاء، أو تتلقى مبالغ مالیة في حسابك على
PayPal منھم دون إجراء معاملة تجاریة ضمنیة (بمعنى، أن عملیة الدفع لیست لشراء سلع أو خدمات أو إلجراء أي معاملھ تجاریة أخرى)، فتلك المعاملة

نطلق علیھا مسمى "معاملة شخصیة". 

تكون المعامالت الشخصیة محدودة من حیث توافرھا وقد ال تكون متاحة في بعض الدول. إذا استخدمَت بطاقة االئتمان كطریقة دفع لمعاملة شخصیة، فقد
تفرض علیك شركة بطاقتك االئتمانیة رسم سلفة نقدیة. 

األسعار المتعلقة بالمعامالت الشخصیة مبینة أدناه.

ً إرسال معامالت شخصیة محلیا

طریقة الدفع
دولة/منطقة

الُمرِسل
السعر

رصید PayPal أو الحساب
البنكي

ISو HRو AD
MCو

ال توجد رسوم (إذا تم تمویلھا في المنطقة االقتصادیة األوروبیة بالیورو أو
الكرونة السویدیة)

ال توجد رسوم (عند عدم ارتباط أي عملیات تحویل عمالت بالمعاملة)حیثما توفرت

البطاقات

ISو HRو AD
MCو

ال توجد رسوم (إذا تم تمویلھا في المنطقة االقتصادیة األوروبیة بالیورو أو
الكرونة السویدیة)

%3.4 + الرسم الثابتحیثما توفرت

المدفوعات الشخصیة: إذا استخدمت طریقة دفع أخرى لتمویل المدفوعات جزئیاً، فسیتم تقدیر الرسم بالتناسب مع المدفوعات المسددة.

ً إرسال المعامالت الشخصیة دولیا

السعردولة/إقلیم المستِلمدولة/منطقة الُمرِسلطریقة الدفع

رصید PayPal أو
الحساب البنكي

MCو ISو HRو ADكندا وأوروبا األولى وأوروبا الثانیة وأوروبا
الشمالیةوالوالیات المتحدة

1.99 یورو



السعردولة/إقلیم المستِلمدولة/منطقة الُمرِسلطریقة الدفع

3.99 یوروأي دولة/إقلیم آخر

AL، BA، MK،
MD، ME، UA

كندا وأوروبا األولى وأوروبا الثانیة وأوروبا
الشمالیةوالوالیات المتحدة

1.99 یورو

3.99 یوروأي دولة/إقلیم آخر

NZ6.99 دوالر نیوزیالنديأي دولة/إقلیم

أي دولة/إقلیم آخر
حیثما تكون متاحة

4.99 دوالر أمریكيأي دولة/إقلیم

البطاقات

MCو ISو HRو AD

كندا وأوروبا األولى وأوروبا الثانیة وأوروبا
الشمالیةوالوالیات المتحدة

1.99 یورو

3.99 یوروأي دولة/إقلیم آخر

AL، BA، MK،
MD، ME، UA

كندا وأوروبا األولى وأوروبا الثانیة وأوروبا
الشمالیةوالوالیات المتحدة

1.99 یورو + 3.4% + الرسم
الثابت

أي دولة/إقلیم آخر
3.99 یورو + 3.4% + الرسم

الثابت

NZأي دولة/إقلیم
6.99 دوالر نیوزیلندي +

3.4% + الرسم الثابت

أي دولة/إقلیم آخر
حیثما تكون متاحة

أي دولة/إقلیم
4.99 دوالر أمریكي+ %3.4

+ الرسم الثابت

المدفوعات الشخصیة: سیقوم PayPal بتحصیل الرسم من الرصید بالعملة التي یمكن دفع الرسم بھا. وللقیام بذلك، قد یحتاج PayPal إلى
تحویل مبلغ الرسم من رصید اإلرسال الخاص بك إلى العملة التي یمكن دفع الرسم بھا، وتطبق أیضاً في ھذه الحالة رسوم "تحویالت

العمالت". إذا كنت تستخدم طریقة دفع أخرى لتمویل الدفعة جزئیاً، فسیتم تقسیم الرسم بالتناسب.

الرسم الثابت للمعامالت الشخصیة (حسب العملة المستلَمة)



الرسمالعملة

10.00 دوالر تایوانيدوالر تایواني جدید

0.45 دوالر نیوزیالنديدوالر نیوزیالندي

2.80 كرونة نرویجیةكرونة نرویجیة

15.00 بیزو فلبینيبیزو فلبیني

1.35 زلوتي بولنديزلوتي بولندي

10.00 روبل روسيروبل روسي

0.50 دوالر سنغافوريدوالر سنغافوري

3.25 كرونة سویدیةكرونة سویدیة

0.55 فرنك سویسريفرنك سویسري

11.00 بات تایالنديبات تایالندي

0.20 جنیھ إسترلینيجنیھ إسترلیني بریطاني

0.30 دوالر أمریكيدوالر أمریكي

الرسمالعملة

0.30 دوالر أستراليدوالر أسترالي

0.60 لایر برازیليلایر برازیلي



الرسمالعملة

0.30 دوالر كنديدوالر كندي

10 كرونة تشیكیةكرونة تشیكیة

2.60 كرونة دنماركیةكرونة دنماركیة

0.35 یورویورو

2.35 دوالر ھونج كونجدوالر ھونج كونج

90.00 فورنت مجريفورنت مجري

1.20 شیكل إسرائیليشیكل إسرائیلي جدید

40.00 ین یابانيین یاباني

2.00 رینجیت مالیزيرینجیت مالیزي

4.00 بیزو مكسیكيبیزو مكسیكي

تلقي المعامالت الشخصیة

السعر

ال توجد رسوم (عند عدم ارتباط أي عملیات تحویل عمالت بالمعاملة)



تحویالت العمالت
للحصول على معلومات حول كیفیة تحویل العمالت، یرجى االطالع على اتفاقیة المستخدم. 

سعر صرف المعاملة المستخدَم لتحویل عملتك یتضمن رسماً نضیفھ على سعر الصرف األساسي. ویعتمد الرسم على نوع تحویل العمالت، وذلك على النحو
التالي:

التحویالت عند إرسال مدفوعات أو تلقي مدفوعات مستردة

بالنسبة إلى أي تحویالت للعملة تحدث عند إجراء مدفوعات شخصیة أو معامالت تجاریة واسترداد مدفوعات بعد یوم واحد من تاریخ الدفع األصلي.

السعرالدولة/اإلقلیم

األمریكتان: 
أنغیال، وأنتیغوا وبربودا، واألرجنتین، وأروبا، وجزر الباھاما، وبربادوس، وبلیز، وبرمودا، وبولیفیا، وجزر كایمان،

وتشیلي، وكولومبیا، وكوستاریكا، ودومینیكا، وجمھوریة الدومینیكان، وإكوادور، والسلفادور، وجزر فوكالند، وغرینادا،
وغواتیماال، وغویانا، وھندوراس، وجامایكا، ومونتسرات، وجزر األنتیل الھولندیة، ونیكاراغوا، وبنما، وباراغواي، وبیرو،

وسانت كیتس ونیفیس، وسانت لوسیا، وسانت فنسنت والغرینادینز، وسورینام، وترینیداد وتوباغو، وجزر توركس
وكایكوس، وأوروغواي، وفنزویال، وجزر فیرجن

4.5%

منطقة آسیا والمحیط الھادئ: 
بوتان، وكمبودیا، ووالیات میكرونیزیا الموحدة، وإندونیسیا، والوس، وجزر المالدیف، ومنغولیا، ونیبال، ونیوزیلندا،

والفلبین، وساموا، وسنغافورة، وسري النكا، وتونغا
4.0%

الشرق األوسط وأفریقیا: 
الجزائر، وأنغوال، والبحرین، وبنین، وبتسوانا، وبوركینا فاسو، وبوروندي، والكامیرون، والرأس األخضر، وتشاد، وجزر
القمر، والكونغو، وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، وجزر كوك، وجیبوتي، ومصر، وإریتریا، وإثیوبیا، والغابون، وغامبیا،

وغانا، وغینیا، وغینیا بیساو، وساحل العاج، واألردن، وكازاخستان، وكینیا، والكویت، وقیرغیزستان، ولیسوتو، ومدغشقر،
ومالوي، ومالي، وموریتانیا، وموریشیوس، والمغرب، وموزمبیق، ونامیبیا، والنیجر، ونیجیریا، وُعمان، وقطر، ورواندا،
وساو تومي وبرینسیب، والمملكة العربیة السعودیة، والسنغال، وسیشیل، وسیرالیون، والصومال، وجنوب أفریقیا، وسانت
ھیلینا، وسوازیالند، وطاجیكستان، وتنزانیا، وتوغو، وتونس، وتركمانستان، وأوغندا، واإلمارات العربیة المتحدة، والیمن،

وزامبیا، وزیمبابوي

4.0%

https://www.paypal.com/ae/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=ar_AE
https://www.paypal.com/ae/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=ar_AE#currency-conversion1
https://www.paypal.com/ae/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=ar_AE#currency-conversion1


السعرالدولة/اإلقلیم

جنوب شرق أوروبا: 
ألبانیا، وآندورا، وروسیا البیضاء، والبوسنة والھرسك، وكرواتیا، وجورجیا، وأیسلندا، ومقدونیا، ومولدوفا، والجبل األسود،

وصربیا، وأوكرانیا.
4.0%

مالیزیا - التحویالت عند إرسال مدفوعات أو تلقي مدفوعات مستردة

بالنسبة إلى أي تحویالت للعملة تحدث عند إجراء معامالت تجاریة واسترداد المدفوعات بعد یوم واحد من تاریخ الدفع األصلي.

العملة
سعر أعلى من سعر الصرف

األساسي  
(لصیاغة سعر صرف المعاملة)

العملة
سعر أعلى من سعر الصرف

األساسي  
(لصیاغة سعر صرف المعاملة)

الدوالر األسترالي
:( AUD)

4.00%
الدوالر التایواني الجدید

(TWD)
4.00%

( BRL) 4.00الریال البرازیلي%( NZD) 4.00الدوالر النیوزیالندي%

:( CAD) 3.50الدوالر الكندي%( NOK) 4.00الكرونة النرویجیة%

الكرونة التشیكیة
:(CZK)

4.00%:( PHP) 4.00البیزو الفلبیني%

الكرونة الدنماركیة
(DKK)

4.00%(PLN) 4.00الزلوتي البولندي%

(EUR) 4.00الیورو%:(RUB) 4.00الروبل الروسي%

دوالر ھونج كونج
:( HKD)

4.00%(SGD) 4.00الدوالر السنغافوري%

:( HUF) 4.00الفورنت المجري%(SEK) 4.00الكرونة السویدیة%



العملة
سعر أعلى من سعر الصرف

األساسي  
(لصیاغة سعر صرف المعاملة)

العملة
سعر أعلى من سعر الصرف

األساسي  
(لصیاغة سعر صرف المعاملة)

الشیكل اإلسرائیلي الجدید
(ILS)

4.00%:( CHF) 4.00الفرنك السویسري%

:( JPY) 4.00الین الیاباني%( THB) 4.00البات التایالندي%

الرینجیت المالیزي
( MYR)

4.00%
الجنیھ اإلسترلیني البریطاني

( GBP)
4.00%

البیزو المكسیكي
:( MXN)

4.00%(USD) 3.50الدوالر األمریكي%

موناكو - التحویالت عند إرسال مدفوعات أو تلقي مدفوعات مستردة

بالنسبة إلى أي تحویالت للعملة تحدث عند إجراء مدفوعات شخصیة أو معامالت تجاریة واسترداد مدفوعات بعد یوم واحد من تاریخ الدفع األصلي.

العملة
سعر أعلى من سعر الصرف

األساسي  
(لصیاغة سعر صرف المعاملة)

العملة
سعر أعلى من سعر الصرف

األساسي  
(لصیاغة سعر صرف المعاملة)

الدوالر األسترالي
( AUD)

4.00%
الدوالر التایواني الجدید

(TWD)
4.00%

( BRL) 4.00الریال البرازیلي%( NZD) 4.00الدوالر النیوزیالندي%

( CAD) 3.50الدوالر الكندي%( NOK) 4.00الكرونة النرویجیة%

(CZK) 4.00الكرونة التشیكیة%( PHP) 4.00البیزو الفلبیني%

الكرونة الدنماركیة
(DKK)

4.00%(PLN) 4.00الزلوتي البولندي%



العملة
سعر أعلى من سعر الصرف

األساسي  
(لصیاغة سعر صرف المعاملة)

العملة
سعر أعلى من سعر الصرف

األساسي  
(لصیاغة سعر صرف المعاملة)

(EUR) 4.00الیورو%(RUB) 4.00الروبل الروسي%

دوالر ھونج كونج
( HKD)

4.00%(SGD) 4.00الدوالر السنغافوري%

( HUF) 4.00الفورنت المجري%(SEK) 4.00الكرونة السویدیة%

الشیكل اإلسرائیلي الجدید
(ILS)

4.00%( CHF) 4.00الفرنك السویسري%

( JPY) 4.00الین الیاباني%( THB) 4.00البات التایالندي%

الرینجیت المالیزي
( MYR)

4.00%
Uالجنیھ اإلسترلیني البریطاني

( GBP)
4.00%

( MXN) 4.00البیزو المكسیكي%(USD) 3.50الدوالر األمریكي%

تحویل الرصید، والتحویالت، والمدفوعات التي یتم تلقّیھا بعملة أخرى

بالنسبة إلى أي تحویالت عمالت تحدث عند استالم مدفوعات أخرى (بما في ذلك "المدفوعات الجماعیة على PayPal")، وإضافة مبالغ مالیة إلى
حسابك على PayPal، وتحویل مبالغ مالیة إلى حسابك البنكي/حساب البطاقة الخاصة بك، وعند تحویل مبالغ مالیة بین أرصدتك على PayPal إذا

كانت محتجزة بعمالت مختلفة.

السعرالدولة/اإلقلیم



السعرالدولة/اإلقلیم

األمریكتان: 
أنغیال، وأنتیغوا وبربودا، واألرجنتین، وأروبا، وجزر الباھاما، وبربادوس، وبلیز، وبرمودا، وبولیفیا، وجزر كایمان،

وتشیلي، وكولومبیا، وكوستاریكا، ودومینیكا، وجمھوریة الدومینیكان، وإكوادور، والسلفادور، وجزر فوكالند، وغرینادا،
وغواتیماال، وغویانا، وھندوراس، وجامایكا، ومونتسرات، وجزر األنتیل الھولندیة، ونیكاراغوا، وبنما، وباراغواي، وبیرو،

وسانت كیتس ونیفیس، وسانت لوسیا، وسانت فنسنت والغرینادینز، وسورینام، وترینیداد وتوباغو، وجزر توركس
وكایكوس، وأوروغواي، وفنزویال، وجزر فیرجن

3.5%

منطقة آسیا والمحیط الھادئ: 
بوتان، وكمبودیا، ووالیات میكرونیزیا الموحدة، وإندونیسیا، والوس، وجزر المالدیف، ومنغولیا، ونیبال، ونیوزیلندا،

والفلبین، وساموا، وسنغافورة، وسري النكا، وتونغا
3.0%

الشرق األوسط وأفریقیا: 
الجزائر، وأنغوال، والبحرین، وبنین، وبتسوانا، وبوركینا فاسو، وبوروندي، والكامیرون، والرأس األخضر، وتشاد، وجزر
القمر، والكونغو، وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، وجزر كوك، وجیبوتي، ومصر، وإریتریا، وإثیوبیا، والغابون، وغامبیا،

وغانا، وغینیا، وغینیا بیساو، وساحل العاج، واألردن، وكازاخستان، وكینیا، والكویت، وقیرغیزستان، ولیسوتو، ومدغشقر،
ومالوي، ومالي، وموریتانیا، وموریشیوس، والمغرب، وموزمبیق، ونامیبیا، والنیجر، ونیجیریا، وُعمان، وقطر، ورواندا،
وساو تومي وبرینسیب، والمملكة العربیة السعودیة، والسنغال، وسیشیل، وسیرالیون، والصومال، وجنوب أفریقیا، وسانت
ھیلینا، وسوازیالند، وطاجیكستان، وتنزانیا، وتوغو، وتونس، وتركمانستان، وأوغندا، واإلمارات العربیة المتحدة، والیمن،

وزامبیا، وزیمبابوي

3.0%

%2.5مالیزیا

جنوب شرق أوروبا: 
ألبانیا، وآندورا، وروسیا البیضاء، والبوسنة والھرسك، وكرواتیا، وجورجیا، وأیسلندا، ومقدونیا، وموناكو، ومولدوفا،

والجبل األسود، وصربیا، وأوكرانیا
3.0%

التحویالت في جمیع الحاالت األخرى

األسعار لجمیع تحویالت العمالت األخرى:

السعر



السعر

%3.0

PayPal التحویالت من
یمكنك عادةً تحویل األموال من PayPal عن طریق التحویالت العادیة إلى حسابك البنكي المرتبط أو البطاقات المؤھلة. قد ال یكون التحویل إلى حساب بنكي

أو بطاقة ممكناً في بعض البلدان/األقالیم. قد یتم أیضاً تطبیق عملیة تحویل عمالت (ورسوم تحویل العمالت). 

ملحوظة: للحصول على قوائم إضافیة لرسوم التحویل من الحسابات التجاریة، یرجى زیارة صفحة رسوم التاجر على PayPal على موقعنا.

PayPal تحویل الرصید من حساب شخصي على

السعرالدولة/اإلقلیمتحویل إلى

حساب بنكي

AE

ال توجد رسوم (عندما ال یتم تضمین تحویل 
العمالت ) حیث یكون مبلغ السحب أكبر من 

750.00 درھم إماراتي

11.00 درھم إماراتي إذا كان مبلغ التحویل 
اقل من 750.00 درھم إماراتي

AR(لكل عملیة تحویل) 75.00 بیزو أرجنتیني

CL(لكل عملیة تحویل) 800 بیزو تشیلي

CO(لكل عملیة تحویل) 3500 بیزو كولومبي

https://www.paypal.com/ae/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=ar_AE


السعرالدولة/اإلقلیمتحویل إلى

CR
625.00 كولون كوستاریكي (لكل عملیة 

تحویل)

DO(لكل عملیة تحویل) 100 بیزو دومنیكاني

ID

ال توجد رسوم (عندما ال یتم تضمین تحویل 
العمالت ) حیث یكون مبلغ السحب أكبر من 

1,500,000.00 روبیة إندونیسیة

16,000.00 روبیة إندونیسیة إذا كان مبلغ 
التحویل أقل من 1,500,000.00 روبیة 

إندونیسیة

KE

ال توجد رسوم (عندما ال یتم تضمین تحویل 
العمالت ) حیث یكون مبلغ السحب أكبر من 

20,000.00 شلن كیني

105.00 شلن كیني إذا كان مبلغ التحویل أقل 
من 20,000.00 شلن كیني

MA

ال توجد رسوم (عندما ال یتم تضمین تحویل 
العمالت ) حیث یكون مبلغ السحب أكبر من 

2000.00 درھم مغربي

30.00 درھم مغربي إذا كان مبلغ السحب أقل 
من 2000.00 درھم مغربي

MY

ال توجد رسوم (عندما ال یتم تضمین تحویل 
العمالت ) حیث یكون مبلغ السحب أكبر من 

400.00 رینجیت مالیزي

3.00 رینغیت مالیزي إذا كان مبلغ التحویل 
أقل من 400.00 رینغیت مالیزي 

PE(لكل عملیة تحویل) 4 سول بیروفي جدید



السعرالدولة/اإلقلیمتحویل إلى

PH

ال توجد رسوم (عندما ال یتم تضمین تحویل 
العمالت ) حیث یكون مبلغ السحب أكبر من 

7000.00 بیزو فلبیني

50.00 بیزو فلبیني إذا كان مبلغ التحویل أقل 
من 7000.00 بیزو فلبیني

جمیع الدول األخرى (حیثما تكون متاحة)
ال توجد رسوم (عند عدم ارتباط أي عملیات 

تحویل عمالت بالمعاملة)

الحساب البنكي األمریكي

PHو ID35.00 دوالر أمریكي

KE، NZ، SG3.00%

AR، CO، AE2.50%

CL، CR، DO، PE0.50%

جمیع الدول األخرى
ال توجد رسوم (عند عدم ارتباط أي عملیات 

تحویل عمالت بالمعاملة)

البطاقات

HR، KU، PH، QA، RS، SG

%1 من المبلغ الُمحول

یتم تطبیق الحد األدنى والحد األقصى 
للرسوم وفقاً لعملة التحویل بالبطاقة 

في الجدول أدناه

 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، UY

یطبق الرسم الثابت للتحویل بالبطاقة على كل 
تحویل

تطبق الرسوم وفقاً لعملة التحویل 
بالبطاقة في الجدول الوارد أدناه



السعرالدولة/اإلقلیمتحویل إلى

MYو ID

یطبق الرسم الثابت للتحویل بالبطاقة على كل 
تحویل

تطبق الرسوم وفقاً لعملة التحویل 
بالبطاقة في الجدول الوارد أدناه

التحویالت الیدویة إلى بطاقة 
Visa ائتمان

 AL، AG، BA، BB، BZ، DM، DZ،
 EG، FJ، PF، GD، KN، LC، LS،

MW، NC ، PW، SC، TC، TT
5.00 دوالر أمریكي (أو ما یعادلھا)

تحویالت العمالت: عندما تحول رصیدك بعملة مخالفة للعملة المحددة لرصید حسابك، فستتحمل بشكل إضافي رسوم تحویل العمالت.

HR، KU، PH، QA، RS، SG - الحد األدنى والحد األقصى للرسوم

بناًء على عملة التحویل بالبطاقة:

الحد األقصى للرسومالحد األدنى للرسومالعملة

10.00 دوالر أسترالي0.25 دوالر أستراليدوالر أسترالي

20.00 لیف بلغاري0.50 لیف بلغاريلیف بلغاري

10.00 دوالر كندي0.25 دوالر كنديدوالر كندي

70.00 كونا كرواتیة2.00 كونا كرواتیةكونا كرواتیة

230.00 كرونة تشیكیة5.70 كرونة تشیكیةكرونة تشیكیة

70.00 كرونة دنماركیة1.80 كرونة دنماركیةكرونة دنماركیة

10.00 یورو0.25 یورویورو



الحد األقصى للرسومالحد األدنى للرسومالعملة

80.00 دوالر ھونج كونج2.00 دوالر ھونج كونجدوالر ھونج كونج

2900.00 فورنت مجري70.00 فورنت مجريفورنت مجري

40.00 شیكل إسرائیلي1.00 شیكل إسرائیليشیكل إسرائیلي جدید

1100.00 ین یاباني30.00 ین یابانيین یاباني

ال یوجد حد أقصى1 دینار كویتيدینار كویتي

40.00 رینجیت مالیزي1.00 رینجیت مالیزيرینجیت مالیزي

200.00 بیزو مكسیكي5.00 بیزو مكسیكيبیزو مكسیكي

15.00 دوالر نیوزیالندي0.40 دوالر نیوزیالنديدوالر نیوزیالندي

40.00 كرونة نرویجیة1.00 كرونة نرویجیةكرونة نرویجیة

500.00 بیزو فلبیني10.00 بیزو فلبینيبیزو فلبیني

40.00 زلوتي بولندي1.00 زلوتي بولنديزلوتي بولندي

40.00 لایر قطري1.00 لایر قطريلایر قطري

40.00 لیو روماني1.00 لیو رومانيلیو روماني

700.00 روبل روسي20.00 روبل روسيروبل روسي

1000.00 دینار صربي25.00 دینار صربيدینار صربي

15.00 دوالر سنغافوري0.50 دوالر سنغافوريدوالر سنغافوري

145.00 راند جنوب أفریقي3.60 راند جنوب أفریقيراند جنوب أفریقي

1800.00 روبیة سیریالنكیة50.00 روبیة سیریالنكیةروبیة سیریالنكیة



الحد األقصى للرسومالحد األدنى للرسومالعملة

100.00 كرونة سویدیة2.50 كرونة سویدیةكرونة سویدیة

10.00 فرنك سویسري0.25 فرنك سویسريفرنك سویسري

320.00 بات تایالندي8.00 بات تایالنديبات تایالندي

60.00 لیرة تركیة1.50 لیرة تركیةلیرة تركیة

36.70 درھم إماراتي0.90 درھم إماراتيدرھم إماراتي

8.00 جنیھ إسترلیني0.20 جنیھ إسترلینيجنیھ إسترلیني بریطاني

10,00 دوالر أمریكي0.25 دوالر أمریكيدوالر أمریكي

ال یوجد حد أقصىال یوجد حد أدنىجمیع العمالت األخرى

تحویالت العمالت: عندما تحول رصیدك بعملة مخالفة للعملة المحددة لرصید حسابك، فستتحمل بشكل إضافي رسوم تحویل 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، UY - الرسم الثابت للتحویل
بالبطاقة

بناًء على عملة التحویل:

الرسمالعملة

30.00 كرونة دنماركیةكرونة دنماركیة

278.00 دینار مقدونيدینار مقدوني



الرسمالعملة

889.00 فرنك جیبوتيفرنك جیبوتي

267.00 بیزو دومینیكيبیزو دومینیكي

115874.00 دونغ فیتناميدونغ فیتنامي

14.00 دوالر شرق كاریبيدوالر شرق كاریبي

79.00 جنیھ مصريجنیھ مصري

60.00 كرون إستونيكرون إستوني

160.00 بیر إثیوبيبیر إثیوبي

4.00 یورویورو

4.00 جنیھ جزر فوكالندجنیھ جزر فوكالند

11.00 دوالر فیجيدوالر فیجي

4.00 جنیھ جبل طارقجنیھ جبل طارق

32625.00 غواراني باراغوايغواراني باراغواي

47695.00 فرنك غینيفرنك غیني

1043.00 دوالر غویانيدوالر غویاني

40.00 دوالر ھونج كونجدوالر ھونج كونج

122.00 ھریفنا أوكرانیةھریفنا أوكرانیة

1000.00 فورنت مجريفورنت مجري

340.00 كرونة أیسلندیةكرونة أیسلندیة



الرسمالعملة

200.00 روبیة ھندیةروبیة ھندیة

22.00 شیكل إسرائیلي جدیدشیكل إسرائیلي جدید

610.00 ین یابانيین یاباني

670.00 دوالر جامایكيدوالر جامایكي

504.00 شلن كینيشلن كیني

17.00 كینا بابوا غینیا الجدیدةكینا بابوا غینیا الجدیدة

44392.00 كیب الوسيكیب الوسي

30.00 كونا كرواتیةكونا كرواتیة

3684.00 كواشا زامبيكواشا مالویة

14.00 الري جورجيالري جورجي

3.00 الت التفيالت التفي

الرسمالعملة

552.00 لیك ألبانيلیك ألباني

600.00 دینار جزائريدینار جزائري

2466.00 كوانزا أنغوليكوانزا أنغولي

15.00 بیزو أرجنتینيبیزو أرجنتیني



الرسمالعملة

9.00 فلورین أروبيفلورین أروبي

7.00 دوالر أستراليدوالر أسترالي

5.00 دوالر بھاميدوالر بھامي

5.00 بالبوا بنميبالبوا بنمي

10.00 دوالر باربادوسيدوالر باربادوسي

5.00 دوالر برموديدوالر برمودي

355.00 بوتان بوتانيبوتان بوتاني

35.00 بولیفیانو بولیفيبولیفیانو بولیفي

54.00 بوال بوتسوانيبوال بوتسواني

10.00 لایر برازیليلایر برازیلي

7.00 دوالر برونيدوالر بروني

7.00 لیف بلغاريلیف بلغاري

9449.00 فرنك بورونديفرنك بوروندي

497.00 اسكودو الرأس األخضراسكودو الرأس األخضر

6.00 دوالر كنديدوالر كندي

4.00 دوالر جزر كایماندوالر جزر كایمان

2956.00 فرنك وسط أفریقيفرنك وسط أفریقي

2400.00 بیزو تشیليبیزو تشیلي



الرسمالعملة

2218.00 فرنك جزر القمرفرنك جزر القمر

171.00 كوردوبا أورو نیكارغويكوردوبا أورو نیكارغوي

16658.00 بیزو كولومبيبیزو كولومبي

8452.00 فرنك كونغوليفرنك كونغولي

9.00 مارك بوسنيمارك بوسني

2816.00 كولون كوستاریكيكولون كوستاریكي

2.40 جنیھ قبرصيجنیھ قبرصي

110.00 كرونة تشیكیةكرونة تشیكیة

256.00 داالسي جامبيداالسي جامبي

الرسمالعملة

4.00 جنیھ سانت ھیلیناجنیھ سانت ھیلینا

19.00 لایر سعوديلایر سعودي

530.00 دینار صربيدینار صربي

68.00 روبیة سیشیلیةروبیة سیشیلیة

8.00 دوالر سنغافوريدوالر سنغافوري

140.00 كرونة سلوفاكیةكرونة سلوفاكیة



الرسمالعملة

41.00 دوالر جزر سلیماندوالر جزر سلیمان

2898.00 شلن صوماليشلن صومالي

52.00 ساماني طاجیكيساماني طاجیكي

50.00 روبیة سیریالنكیةروبیة سیریالنكیة

37.00 دوالر سوریناميدوالر سورینامي

35.00 كرونة سویدیةكرونة سویدیة

6.50 فرنك سویسريفرنك سویسري

13.00 تاال سامويتاال ساموي

11520.00 شلن تنزانيشلن تنزاني

1887.00 تینج كازاخستانيتینج كازاخستاني

200.00 بات تایالنديبات تایالندي

34.00 دوالر ترینیداد وتوباغودوالر ترینیداد وتوباغو

13735.00 توغروغ منغوليتوغروغ منغولي

7.60 لیرة تركیةلیرة تركیة

18388.00 شلن أوغنديشلن أوغندي

20.00 درھم إماراتيدرھم إماراتي

3.00 جنیھ إسترلیني بریطانيجنیھ إسترلیني بریطاني

5.00 دوالر أمریكيدوالر أمریكي



الرسمالعملة

100.00 بیزو أوروغوايبیزو أوروغواي

582.00 فاتو فانواتيفاتو فانواتي

5830.00 وون كوري جنوبيوون كوري جنوبي

1252.00 لایر یمنيلایر یمني

35.00 یوان رنمینبيیوان رنمینبي

الرسمالعملة

49324.00 لیون سیرالیونيلیون سیرالیوني

123.00 لمبیرة ھندوراسیةلمبیرة ھندوراسیة

72.00 لیالنجیني سوازیالنديلیالنجیني سوازیالندي

14.00 لیتاس لیتوانيلیتاس لیتواني

20.00 رینجیت مالیزيرینجیت مالیزي

18259.00 أریاري مدغشقريأریاري مدغشقري

1.80 لیرة مالطیةلیرة مالطیة

1874.00 أوقیة موریتانیةأوقیة موریتانیة



الرسمالعملة

183.00 روبیة موریشیوسیةروبیة موریشیوسیة

60.00 بیزو مكسیكيبیزو مكسیكي

88.00 لیو مولدوفيلیو مولدوفي

48.00 درھم مغربيدرھم مغربي

1812.00 نیرة نیجیریةنیرة نیجیریة

72.00 دوالر نامیبيدوالر نامیبي

571.00 روبیة نیبالیةروبیة نیبالیة

8.00 غیلدر األنتیل الھولندیةغیلدر األنتیل الھولندیة

175.00 دوالر تایواني جدیددوالر تایواني جدید

8.00 دوالر نیوزیالنديدوالر نیوزیالندي

32.00 كرونة نرویجیةكرونة نرویجیة

17.00 سول بیروفي جدیدسول بیروفي جدید

11.00 بانغا تونغيبانغا تونغي

250.00 بیزو فلبینيبیزو فلبیني

16.00 زلوتي بولنديزلوتي بولندي

1.00 لایر قطريلایر قطري

38.00 كتزال غواتیماليكتزال غواتیمالي

145.00 راند جنوب أفریقيراند جنوب أفریقي



الرسمالعملة

20600.00 لایر كمبوديلایر كمبودي

12.00 لیو رومانيلیو روماني

77.00 روفیا مالدیفیةروفیا مالدیفیة

46000.00 روبیة إندونیسیةروبیة إندونیسیة

150.00 روبل روسيروبل روسي

تحویالت العمالت: عندما تحول رصیدك بعملة مخالفة للعملة المحددة لرصید حسابك، فستتحمل بشكل إضافي رسوم تحویل العمالت.

ID وMY - الرسم الثابت للتحویل بالبطاقة

بناًء على عملة التحویل:

الرسمالعملة

30.00 كرونة دنماركیةكرونة دنماركیة

278.00 دینار مقدونيدینار مقدوني

889.00 فرنك جیبوتيفرنك جیبوتي

267.00 بیزو دومینیكيبیزو دومینیكي

115874.00 دونغ فیتناميدونغ فیتنامي

14.00 دوالر شرق كاریبيدوالر شرق كاریبي



الرسمالعملة

79.00 جنیھ مصريجنیھ مصري

60.00 كرون إستونيكرون إستوني

160.00 بیر إثیوبيبیر إثیوبي

4.00 یورویورو

4.00 جنیھ جزر فوكالندجنیھ جزر فوكالند

11.00 دوالر فیجيدوالر فیجي

4.00 جنیھ جبل طارقجنیھ جبل طارق

32625.00 غواراني باراغوايغواراني باراغواي

47695.00 فرنك غینيفرنك غیني

1043.00 دوالر غویانيدوالر غویاني

40.00 دوالر ھونج كونجدوالر ھونج كونج

122.00 ھریفنا أوكرانیةھریفنا أوكرانیة

1000.00 فورنت مجريفورنت مجري

340.00 كرونة أیسلندیةكرونة أیسلندیة

200.00 روبیة ھندیةروبیة ھندیة

22.00 شیكل إسرائیلي جدیدشیكل إسرائیلي جدید

610.00 ین یابانيین یاباني

670.00 دوالر جامایكيدوالر جامایكي



الرسمالعملة

504.00 شلن كینيشلن كیني

17.00 كینا بابوا غینیا الجدیدةكینا بابوا غینیا الجدیدة

44392.00 كیب الوسيكیب الوسي

30.00 كونا كرواتیةكونا كرواتیة

3684.00 كواشا مالویةكواشا مالویة

14.00 الري جورجيالري جورجي

3.00 الت التفيالت التفي

الرسمالعملة

552.00 لیك ألبانيلیك ألباني

600.00 دینار جزائريدینار جزائري

2466.00 كوانزا أنغوليكوانزا أنغولي

15.00 بیزو أرجنتینيبیزو أرجنتیني

9.00 فلورین أروبيفلورین أروبي

7.00 دوالر أستراليدوالر أسترالي

5.00 دوالر بھاميدوالر بھامي

5.00 بالبوا بنميبالبوا بنمي



الرسمالعملة

10.00 دوالر باربادوسيدوالر باربادوسي

5.00 دوالر برموديدوالر برمودي

355.00 بوتان بوتانيبوتان بوتاني

35.00 بولیفیانو بولیفيبولیفیانو بولیفي

54.00 بوال بوتسوانيبوال بوتسواني

10.00 لایر برازیليلایر برازیلي

7.00 دوالر برونيدوالر بروني

7.00 لیف بلغاريلیف بلغاري

9449.00 فرنك بورونديفرنك بوروندي

497.00 اسكودو الرأس األخضراسكودو الرأس األخضر

6.00 دوالر كنديدوالر كندي

4.00 دوالر جزر كایماندوالر جزر كایمان

2956.00 فرنك وسط أفریقيفرنك وسط أفریقي

2400.00 بیزو تشیليبیزو تشیلي

2218.00 فرنك جزر القمرفرنك جزر القمر

171.00 كوردوبا أورو نیكارغويكوردوبا أورو نیكارغوي

16658.00 بیزو كولومبيبیزو كولومبي

8452.00 فرنك كونغوليفرنك كونغولي



الرسمالعملة

9.00 مارك بوسنيمارك بوسني

2816.00 كولون كوستاریكيكولون كوستاریكي

2.40 جنیھ قبرصيجنیھ قبرصي

110.00 كرونة تشیكیةكرونة تشیكیة

256.00 داالسي جامبيداالسي جامبي

الرسمالعملة

4.00 جنیھ سانت ھیلیناجنیھ سانت ھیلینا

19.00 لایر سعوديلایر سعودي

530.00 دینار صربيدینار صربي

68.00 روبیة سیشیلیةروبیة سیشیلیة

8.00 دوالر سنغافوريدوالر سنغافوري

140.00 كرونة سلوفاكیةكرونة سلوفاكیة

41.00 دوالر جزر سلیماندوالر جزر سلیمان

2898.00 شلن صوماليشلن صومالي

52.00 ساماني طاجیكيساماني طاجیكي

50.00 روبیة سیریالنكیةروبیة سیریالنكیة



الرسمالعملة

37.00 دوالر سوریناميدوالر سورینامي

35.00 كرونة سویدیةكرونة سویدیة

6.50 فرنك سویسريفرنك سویسري

13.00 تاال سامويتاال ساموي

11520.00 شلن تنزانيشلن تنزاني

1887.00 تینج كازاخستانيتینج كازاخستاني

200.00 بات تایالنديبات تایالندي

34.00 دوالر ترینیداد وتوباجودوالر ترینیداد وتوباجو

13735.00 توغروغ منغوليتوغروغ منغولي

7.60 لیرة تركیةلیرة تركیة

18388.00 شلن أوغنديشلن أوغندي

20.00 درھم إماراتيدرھم إماراتي

3.00 جنیھ إسترلیني بریطانيجنیھ إسترلیني بریطاني

5.00 دوالر أمریكيدوالر أمریكي

100.00 بیزو أوروغوايبیزو أوروغواي

582.00 فاتو فانواتيفاتو فانواتي

5830.00 وون كوري جنوبيوون كوري جنوبي

1252.00 لایر یمنيلایر یمني



الرسمالعملة

35.00 یوان رنمینبيیوان رنمینبي

الرسمالعملة

49324.00 لیون سیرالیونيلیون سیرالیوني

123.00 لمبیرة ھندوراسیةلمبیرة ھندوراسیة

72.00 لیالنجیني سوازیالنديلیالنجیني سوازیالندي

14.00 لیتاس لیتوانيلیتاس لیتواني

3.00 رینغیت مالیزيرینجیت مالیزي

18259.00 أریاري مدغشقريأریاري مدغشقري

1.80 لیرة مالطیةلیرة مالطیة

1874.00 أوقیة موریتانیةأوقیة موریتانیة

183.00 روبیة موریشیوسیةروبیة موریشیوسیة

60.00 بیزو مكسیكيبیزو مكسیكي

88.00 لیو مولدوفيلیو مولدوفي

48.00 درھم مغربيدرھم مغربي



الرسمالعملة

1812.00 نیرة نیجیریةنیرة نیجیریة

72.00 دوالر نامیبيدوالر نامیبي

571.00 روبیة نیبالیةروبیة نیبالیة

8.00 غیلدر األنتیل الھولندیةغیلدر األنتیل الھولندیة

175.00 دوالر تایواني جدیددوالر تایواني جدید

8.00 دوالر نیوزیالنديدوالر نیوزیالندي

32.00 كرونة نرویجیةكرونة نرویجیة

17.00 سول بیروفي جدیدسول بیروفي جدید

11.00 بانغا تونغيبانغا تونغي

50.00 بیزو فلبینيبیزو فلبیني

16.00 زلوتي بولنديزلوتي بولندي

1.00 لایر قطريلایر قطري

38.00 كتزال غواتیماليكتزال غواتیمالي

145.00 راند جنوب أفریقيراند جنوب أفریقي

20600.00 لایر كمبوديلایر كمبودي

12.00 لیو رومانيلیو روماني

77.00 روفیا مالدیفیةروفیا مالدیفیة

46000.00 روبیة إندونیسیةروبیة إندونیسیة

150.00 روبل روسيروبل روسي



تحویالت العمالت: عندما تحول رصیدك بعملة مخالفة للعملة المحددة لرصید حسابك، فستتحمل بشكل إضافي رسوم تحویل العمالت.

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

الرسوم األخرى

السعرالوصفاألنشطة

PayPal العائد البنكي على التحویل من

یتم فرض ھذا الرسم عندما یحاول مستخدم 
إجراء تحویل من PayPal ویفشل ھذا 

التحویل بسبب تقدیم معلومات غیر 
صحیحة عن الحساب البنكي أو معلومات 

التسلیم.

راجع جدول العائد البنكي على التحویل 
من PayPal أدناه.

تأكید (تأكیدات) بطاقة االئتمان وبطاقة 
السحب

من أجل زیادة أقصى مبلغ یمكن إرسالھ أو 
كما قد یحدد PayPal، قد یتم فرض رسم 
على ربط بطاقة االئتمان وبطاقة السحب 
وتأكیدھا على بعض المستخدمین.  وسیتم 

رد ھذا المبلغ إلیك عندما تُنھي بنجاح 
إجراءات مصادقة بطاقة االئتمان أو 

السحب.

راجع جدول ربط بطاقة االئتمان وبطاقة 
السحب وتأكیدھا أدناه.



السعرالوصفاألنشطة

طلب سجالت

سیتم تطبیق ھذا الرسم على طلبات 
المعلومات المتعلقة بالسبب الذي جعلنا 
نمتلك مبرراً معقوالً لرفض أمر الدفع 
الخاص بك.  لن نفرض علیك رسوماً 

نظیر السجالت المطلوبة فیما یخّص تأكید 
حسن نیتك فیما یتعلق بخطأ في حسابك 

.PayPal على

10.00 دوالر سنغافوري أو ما یعادلھ 
بالعمالت األخرى (للسلعة الواحدة)

PayPal جدول العائد البنكي على التحویل من

السعرالدولة/اإلقلیم

ISو HR3.00 یورو

ID50,000.00 روبیة إندونیسیة

PH250.00 بیزو فلبیني

MY15.00 رینغیت مالیزي

جدول ربط بطاقة االئتمان وبطاقة السحب وتأكیدھا

السعرالعملة

70.00 دوالر تایواني جدیددوالر تایواني جدید



السعرالعملة

3.00 دوالر نیوزیالنديدوالر نیوزیالندي

15.00 كرونة نرویجیةكرونة نرویجیة

100.00 بیزو فلبینيبیزو فلبیني

6.50 زلوتي بولنديزلوتي بولندي

60.00 روبل روسيروبل روسي

3.00 دوالر سنغافوريدوالر سنغافوري

15.00 كرونة سویدیةكرونة سویدیة

3.00 فرنك سویسريفرنك سویسري

70.00 بات تایالنديبات تایالندي

1.00 جنیھ إسترلیني بریطانيجنیھ إسترلیني بریطاني

1.95 دوالر أمریكيدوالر أمریكي

السعرالعملة

2.00 دوالر أستراليدوالر أسترالي

4.00 لایر برازیليلایر برازیلي

2.45 دوالر كنديدوالر كندي

50.00 كرونة تشیكیةكرونة تشیكیة



السعرالعملة

12.50 كرونة دنماركیةكرونة دنماركیة

1.50 یورویورو

15.00 دوالر ھونج كونجدوالر ھونج كونج

400.00 فورنت مجريفورنت مجري

8.00 شیكل إسرائیليشیكل إسرائیلي جدید

200.00 ین یابانيین یاباني

10.00 رینجیت مالیزيرینجیت مالیزي

20.00 بیزو مكسیكيبیزو مكسیكي


