
 

 

 

 

 

 

 من جدول الرسوم
ً
2019سبتمبر   24: إعتبارا  
 

ة  كات الكببر    برنامج النمو  برنامج الشر
 
 برنامج االبتدائ

  

$ 2000إىل  $  100،000إىل   $ 01  2000من  $ 100،000أكبر من     

بفريق   االتصالالرجاء 
المبيعات لجدول رسوم 

 موىص عليه 

 
 
 الرسوم الشهرية $   49.99 مجانا

2.7  + %0.27   $  
 
 رسوم المعامالت  مجانا

 رسوم النظام  $  250 من ابتداء  

 
 
 االساس   مجانا

 رسوم الدمج
 
 
 حسب الطلب  يحدد الحقا

داد  $   25  رسوم االسبر

 االحتياط  المتداول  حسب االكتتاب 

 مبلغ التأمير   االكتتاب حسب 

  
 
نوفمبر و حتى   1رسوم االسترداد بدءاً من  تم إلغاء -  مجانا

 . إشعار آخر
داد كامل المبلغ   رسوم اسبر

 رسوم عملية التحويل  $   1الرسوم المرصفية +  

 سعر الرصف/رصف العملة  % 1

  )إن ُوجد(  ترخيص $ لكل  0.10
خيص المبدئ   رسوم البر

 
 
مبر  رسوم  مجانا

 البر

مبر  )إن ُوجد(  $  0.10
 رسوم معامالت البر

 مدة القبض  حسب االكتتاب 

 الحد األدئ  للدفع  $  300
   

  

 شروط وأحكام جدول الرسوم 

  2019سبتمبر   24على جميع التجار المفعلين بدءاً من هذا التاريخ، أما للتجار المفعلين قبل  2019سبتمبر  24يطبق اعتباراً من تاريخ (

 ).2020يناير  1فسيتم تطبيق هذه الشروط عليهم اعتباراً من 

التاجر وكذلك تلك المنشورة على موقع بيتابس   اتفاقية خدمات الواردة في هذه الشروط واألحكام هي تكميلية لتلك الشروط واألحكام

 وتطبيقها اإللكتروني.

  احتسابهاويتم  ميالدي،المتراكمة في نهاية كل شهر  المعامالتجمالي حجم على إ تحتسب بناء المعاملة رسومالرسوم الشهرية أو   حسب• ت 

المعامالت  أو النمو(  وفقًا إلجمالي حجم  االبتدائي :برنامجال حسبإلى آخر )  ميالدي. قد تختلف هذه الرسوم من شهر االحقمذكور  هو كما

 .على حسابك لدى بيتابس



 

 

 

 

مقدًما ، مع إجراء   ميالدي( لكل شهر برنامج االبتدائيحساب التاجر )كما هو موضح في تحصيل الحد األدنى من رسوم  لبيتابس يحق• 

ً التعديالت  المتراكمة. لمزيد من التفاصيل حول كيفية حساب الرسوم   المعامالتمع مراعاة إجمالي حجم  الميالديفي نهاية الشهر  الحقا

 عند الطلب.  توفر الرسوم الشهرية" ، والتي  -  الشائعة"األسئلة   قراءة  يرجىالشهرية 

الدفع الحالي إلى أي جدول   موعدل تاجي تعديل أو  إجراء لبيتابس يحق. انقضاء مدة القبض ثنين بعد يوم اإل يالدفع العاد موعد• سيكون 

 ر في أي وقت. آخ

مستحقة عند الضريبة القيمة المضافة  سداد• جميع الرسوم والمصاريف الموضحة أعاله ال تشمل ضريبة القيمة المضافة. يلتزم التاجر ب 

  لب ذلك ، وفقًاط  إذا  إذا لزم األمر أو  أي مبالغ اخرىأي ضريبة القيمة المضافة أو أي التزام ضريبي أو  زحج  بيتابسالطلب. يجوز لـ

 للقوانين واللوائح المعمول بها.

على   عملية التحويل والصرفيتم تطبيق رسوم  معالجة المعاملة،بالعمالت األجنبية سعر الصرف الفعلي في وقت  المعامالت تطبق على• 

 . تقديرها المطلق حسب بيتابسالعمالت األجنبية بالسعر الذي تحدده ب  المعامالت

 . تقديرها المطلق  بيتابس حسبللرسوم المعينة التي تحددها  عن طريق بيتابس المدعومةالمختلفة • تخضع جميع وسائل الدفع 

و/أو أي   والدمج  النظاموم رسكما هو موضح أعاله و / أو في أي مكان آخر في االتفاقية غير قابلة لالسترداد.   والتكاليفالرسوم جميع • 

و الرسوم   المعامالتو رسوم الشهرية و رسوم  الربطرسوم   ،لذلك وتوضيحا :ر رسوم أخرى بما في ذلك على سبيل المثال ال الحص

 لالسترجاع.  ةاألخرى المطبقة / المحصلة وفقًا لشروط االتفاقية و/أو هذا الجدول غير قابل

 . بيتابس المطلق • الرسوم المذكورة أعاله هي بالدوالر األمريكي ويمكن أن تطبق بالتساوي بأي عملة أخرى ذات صلة وفقًا لتقدير

، سيتم تحصيل الرسوم والمصاريف المعمول بها بالكامل من قبل بيتابس خدمات التاجرأو إنهاء من قبل التاجر إغالق الحساب  حين طلب• 

ع األسابي  خالل أو  عند تفعيل الحساب مباشرة ، بصرف النظر عما إذا كان هذا اإلنهاء قد حدث فوًرا الميالدي الشهر  تلكطوال فترة 

 . الشهر الميالديمن  األخيرة/  األولى

دون أي تأخير. في حالة   بيتابس( إلى أعاله المستحقة )بما في ذلك الرسوم والمصاريف المفصلة  المبالغوجميع   / أي سداد• يلتزم التاجر ب 

  خدماتجميع بعض من أو تعليق  لبيتابس يحقأو أي مبلغ آخر مستحق فيما يتعلق بحساب التاجر،  و/  حدوث أي تأخير في دفع الرسوم

إلسترداد  الالزمة  اتخاذ اإلجراءات، مع مطلقالا التاجر لفترة غير محددة و / أو إنهاء العالقة مع هذا التاجر في أي وقت وفقًا لتقديره

 .يتحملها التاجرفي إجراءات التحصيل / االسترداد  بيتابس. أي تكاليف إضافية تتكبدها المبالغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 نسخة مؤرشفة:  ➢

 

 من جدول الرسوم
ً
2019يناير  1: إعتبارا  

 

ة  كات الكببر    برنامج النمو  برنامج الشر
 
 برنامج االبتدائ

  

$ 2000إىل  $  100،000إىل   $ 01 2000من  $ 100،000أكبر من     

بفريق   االتصالالرجاء 
المبيعات لجدول رسوم 

 موىص عليه 

 
 
 الرسوم الشهرية $   49.99 مجانا

2.7  + %0.27   $  
 
 رسوم المعامالت  مجانا

 رسوم النظام  $  250ابتداء  من 

 
 
 االساس   مجانا

 رسوم الدمج
 
 
 حسب الطلب  يحدد الحقا

داد  $   25  رسوم االسبر

 االحتياط  المتداول  حسب االكتتاب 

 مبلغ التأمير   االكتتاب حسب 

داد كامل المبلغ  $  5  رسوم اسبر

 رسوم عملية التحويل  $   1الرسوم المرصفية +  

 سعر الرصف/رصف العملة  % 1

  )إن ُوجد(  $ لكل ترخيص  0.10
خيص المبدئ   رسوم البر

 
 
مبر   مجانا

 رسوم البر

مبر  )إن ُوجد(  $  0.10
 رسوم معامالت البر

 القبض مدة  حسب االكتتاب 

 الحد األدئ  للدفع  $  300
   

  

ي نهاية كل شهر  •
اكمة ف   .ميالدي الرسوم تطبق عىل إجمالي حجم المعامالت المتر

 تتم الدفعات عىل يوم اإلثني   بعد مدة القبض.  •
يبة القيمة المضافة.  •  جميع الرسوم والمصاريف أعاله صافية من ض 
ي تتم بالعمالت  •

ي وقت الرصف مع رسوم تحويل. تخضع المعامالت التر
 األجنبية لسعر الرصف الفعىلي ف 

وطنا السارية.  • ا ألحكام وشر
 
 يتم استخدام معظم طرق الدفع وتخضع للرسوم وفق

وط واحكام اتفاقية خدمات التاجر.  •  تحسب رسوم ومصاريف أخرى حسب شر
•  . ي الجدول أعاله بالدوالر األمريكي

 جميع الرسوم ف 

 

 


