
 

 

 

 

 

 منتسعي  جدول ال
ً
اير  1 : إعتبارا 2021فير  

 
 

اير  1سارية من   2021فير  
التحديثات باللون   

 الرمادي
كات   برنامج الشر

ة   الكبي 
   برنامج النمو 

 
نامج اإلبتدائ  الير

نامج  الير

 ت الشهرية معامل حجم ال 2,000$  =أو    > $2,000>  > $50,000

 الرسوم الشهرية الثابتة $49.99 ال يوجد 

التواصل مع  الرجاء 

فريق المبيعات  

للحصول على تسعيرة  

 خاصة بكم

$ لكل   0.27+  %2.85
  .49$99لـ   تخضع)  عملية

( رسوم معامالت    كحد أدنى
 
 
 معاملت الرسوم  مجانا

 التفعيل رسوم  $  250ابتداًء من 

 االساس   ال يوجد  
 دمجال رسوم 

 ت
 
 حسب الطلب  حدد الحقا

داد  $   25  البنك   رسوم االسير

 االحتياط  المتداول  التقييم حسب 

 مبلغ التأمي    التقييم حسب 

 
 
داد كامل المبلغ  مجانا  رسوم اسير

 سعر الرصف/رصف العملة  % 1

    $ لكل ترخيص  0.10
خيص المبدئ   رسوم الير

 
 
مي    مجانا

 رسوم الير

مي   )إن ُوجد(  $  0.10
 رسوم معاملت الير

 حتجاز اال مدة  لتقييم ا حسب 

 لتحويل الحد األدئ  ل  $  300

 البنك   عملية التحويل رسوم  .دوالر لجميع العمالت األخرى  1رسوم البنك +  

$100 
األدئ  للرصيد الذ يجب  الحد 

  ح
 
 ساب التاجر الحفاظ عليه ف

يبة شاملة  غي   لرسوما  جميع  المضافة  القيمة لضى
ي شهر تقويمي أس إ 

 شارة لـ "شهر" تعنى

 

 



 

 

 

 

 

 2021 فبراير 1من تاريخ  يطبق: الشروط و األحكام ،  التسعيرجدول 

وتطبيقات الهاتف المحمول من  PayTabsالخاصة باتفاقية خدمة التاجر ، وكذلك تلك المنشورة على موقع الشروط و األحكام يجب أن تكمل هذه الشروط واألحكام تلك  

 وقت آلخر 

 .المعامالترسوم  بدون دوالر 49.99$بقيمة  ثابتة شهرية رسوميستمرون بدفع   التجار المبتدئين •

 .الثابتة ةبدون الرسوم الشهري  المعامالت رسوميستمرون بدفع  النموتجار  •

كما يمكن  را  ااستقر  بساطة و أكثر  اتيرفو عنه  ينتج، مما حالةال، فإنه يحتفظ بهذه   نموتاجر إلى التاجر المبتدئ  تحديث حالة ميت بمجرد أن  •

  إذا انخفض  االبتدائي  البرنامجلن يتم إرجاعه مرة أخرى إلى عندما يصاي  التاجر تاجر نمو، في هذه الحالة،    ،الفواتير ذهالتنبؤ به  أيضاا  

 .دوالر في األشهر الالحقة 2000إلى أقل من  هحجم معامالت 

خالل    49.99$إلى ما دون  همرسااوم معامالت   انخفضاات إذاكحد أدنى،   49.99$شااهرية بقيمة  عمليات  لرسااوم  يخضااعون تجار النمو •

 .الفرق في الحد األدنى للرسوم في نهاية الشهررسوم تغطية فرض  يتم الحالةهذه  في ،الشهر

 .المعامالتإجراء هذه  عند الشهر خالل ؤهااإجر يتم التي المعامالتعلى فيما يتعلق بتجار النمو  المعامالتيتم تطبيق رسوم  •

ا سيتم إصدار فاتورة •  في بداية كل شهر. لتجار المبتدئينلبالرسوم الشهرية الثابتة  مقدم 

دوالر من   2000الثاابتاة ألول   الشااااهريةالرسااااوم  با فاتورة  إصااااداردوالر ، فساااايتم   2000  التااجر المبتادئإذا تجااو  حجم معاامالت  •

، وفي الشاهر    المعامالتتمت فيه هذه  الذي  للشاهردوالر فقط    2000التي تتجاو   عامالتالم على المعامالترساوم  تطبق   و المعامالت

ولن يتم فرض رسااوم ثابتة عليهم ،  ،فئةهذه ال ضاامن  النمو ، ساايبقون  لبرنامج  لدى ترقيتهم   و ،النمو  برنامجإلى  ترقيتهمالتالي ساايتم  

 .إليه أعالهكما هو مشار  المعامالترسوم  عليهم ستطبق سيتموبدال  من ذلك 

قبل تطبيق الرساااوم  ثال، على سااابيل المدوالر في بداية الشاااهر    100 رصااايد التاجر المبتدئ أو تاجر النمو إلى ما دونإذا انخفض   •

ا تحذيري ا يفيد ب ن حساابهم  المبتدئين  لتجارلالثابتة  الشاهرية   إلى   رصايدإضاافة   عليهمويجب   صاب  قيد التعليقي  قد( ، فساو  يتلقون إشاعار 

 .األدنى للرصيد في حسابهم الحد الستعادة متطلبات حسابهم

 دوالر أو أكثر. 100 لمائة حسابهم رصيد  يادةدوالر، فسيتم تعليق حسابهم حتى  50إذا انخفض رصيد التجار إلى أقل من  •

 التاجر على  يتعين ذاخالل الشاهر ، ل تحدث  قد التي و البنكي االساترداد  مورساسالب ا من خالل عمليات تت ثر األرصادة المتاحة   أنيمكن   •

 المؤقت ، االحتفاظ ب موال كافية في حساباتهم لتغطية هذه الرسوم والحفاظ على الحد األدنى للرصيد في جميع األوقات.جنب التعليق لت 

 إلى  الحالي الدفع لموعد  ت جيل أو تعديل  أيإجراء    لبيتابسموعد تحويل المبالغ كل يوم إثنين بعد انقضااااء مدة االحتجا . يحق   سااايكون •

 .وقت أي في آخر موعد أي

  خيارسااحب لديهم يتوفر  الكبيرة  شااركاتال  برنامجتجار أما –برنامج النمو و تجار  المبتدئينلتجار يوم اإلثنين مخصاال ل دفع جدول ال •

 ( في اليوم كحد أدنىستعادة الدفع واحد الطلب  مع، الدفع المفضل لديهم األموال وفقا  لجدول

الرساوم والمصااريف الموضاحة أعاله ال تشامل ضاريبة القيمة المضاافة. يلتام التاجر بساداد ضاريبة القيمة المضاافة المساتحقة عند  جميع •

وفق ا   ، ذلكضاريبة القيمة المضاافة أو أي التاام ضاريبي أو أي مبالغ اخرى إذا لام األمر أو إذا ط لب    خصام  لاااااابيتابسالطلب. يجو  

 للقوانين واللوائ  المعمول بها.

تطبيق رساوم عمليات التحويل والصار    يتمو ،معاملةبالعمالت األجنبية ساعر الصار  الفعلي في وقت معالجة ال المعامالتعلى   تطبق •

 .تقرره ما حسبو  بيتابسبالعمالت األجنبية بالسعر الذي تحدده  المعامالتعلى 

 تخضع للرسوم المحددة من قبل بيتابس. عتمدةجميع طرق الدفع الم •

وفق ا للشاااروط المحددة لالتفاقية. ، قد تكون هناس رساااوم إضاااافية  ذات طبيعة مختلفة( وتكاليف وقرامات وعقوبات وجبايات وما إلى  •

أو أحدها. يتحمل التاجر   المعامالت  جميعو / أو المؤسسات المستحوذة عليها فيما يتعلق ب   البطاقة برامجذلك والتي قد تفرضها أو تطبقها 

البطاقة و / أو المؤساااساااات   برامجأي رساااوم وتكاليف وقرامات وعقوبات وجبايات وما إلى ذلك عند فرضاااها / تطبيقها بواساااطة  

  المستحوذة.



 

 

 

 

( قير قابلة لالساترداد. لمبرمةا لتاجرا اقيةاتف  في  مدرج هو ما  حسابالرساوم والتكاليف كما هو مفصال أعاله و / أو في أي مكان آخر   •

، الرساوم الشاهرية ،   دمجو / أو أي رساوم ورساوم أخرى بما في ذلك على سابيل المثال ال الحصار ، رساوم ال التفعيل   رساومللتوضاي  ، 

 لالسترداد. ةو / قير قابل حقالمل هذا أواالتفاقية  هذه وفق ا لشروط  محصلة /رسوم أخرى مطبقةأي  أو   المعامالترسوم 

أو   المطلق  بيتابسالمذكورة أعاله هي بالدوالر األمريكي ويمكن أن تطبق بالتسااااوي ب ي عملة أخرى ذات صااالة وفق ا لتقدير   الرساااوم •

 .و األنظمة العمول بها نعندما يتطلب ذلك وفقا للقواني 

ساايتم تحصاايل الرسااوم والمصاااريف المعمول بها   بيتابس،طلب إقالق الحسااام من قبل التاجر أو إنهاء خدمات التاجر من قبل   حين •

ا عند تفعيل الحسااام مباشاارة أو خالل   ،الميالدي  الشااهر ذلكبالكامل طوال فترة  بصاار  النظر عما إذا كان هذا اإلنهاء قد حدث فور 

 .الميالدي الشهر من األخيرة/  األولى األسابيع

دون أي ت خير. في حالة    بيتابسالتاجر بسداد أي / وجميع المبالغ المستحقة  بما في ذلك الرسوم والمصاريف المفصلة أعاله( إلى  يلتام •

تعليق بعض من أو جميع خدمات    لبيتابسث أي ت خير في دفع الرساوم و/ أو أي مبلغ آخر مساتحق فيما يتعلق بحساام التاجر، يحق  حدو

  إلسااااتردادالتاجر لفترة قير محددة و / أو إنهاء العالقة مع هذا التاجر في أي وقت وفق ا لتقديرها المطلق، مع اتخاذ اإلجراءات الال مة 

 .في إجراءات التحصيل / االسترداد بيتابستكاليف إضافية تتكبدها  أيلتاجرا يتحملالمبالغ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسخة مؤرشفة:  ➢

 

 من تسعي  جدول ال
ً
2021 يناير  10: إعتبارا  

 

ة  كات الكبي     برنامج النمو  برنامج الشر
 
 برنامج االبتدائ

  

 $  100،000إىل   $ 2000.01من  $ 100،000أكير من 
أي معاملت تزيد قيمتها عن   

دوالر أمريك  سيتم   2000
و حساب قيمتها وفق خطة النم  

  

بفريق   االتصالالرجاء 
المبيعات لجدول رسوم 

 موىص عليه 

 
 
 الرسوم الشهرية $   49.99 مجانا

عىل كل    $ %0.27 + 2.85
 معاملة 

 
 
 المعاملت رسوم  مجانا

 تفعيل رسوم ال $  250ابتداًء من 

 
 
 االساس   مجانا

 دمجرسوم ال 
 
 
 حسب الطلب  يحدد الحقا

داد  $   25  من البنك  رسوم االسير

 االحتياط  المتداول  التقييم حسب 

 مبلغ التأمي    تقييم حسب ال

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

 . إشعار آخر
داد كامل المبلغ   رسوم اسير

 رسوم عملية التحويل  $   1الرسوم المضفية +  

 سعر الرصف/رصف العملة  % 1

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

مي    ال يوجد
 رسوم الير

مي   )إن ُوجد(  $  0.10
 رسوم معاملت الير

 مدة القبض  تقييم حسب ال

 الحد األدئ  للدفع  $  300
   

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 2021يناير  1: يطبق اعتبارا  من تسعيرشروط وأحكام جدول ال

  احتسابهاويتم  ميالدي،المتراكمة في نهاية كل شهر  المعامالتعلى إجمالي حجم  تحتسب بناء المعاملة رسومالرسوم الشهرية أو   حسب• ت 

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

 .على حسابك لدى بيتابس

ا ، مع إجراء   ميالدي( لكل شهر برنامج االبتدائيتحصيل الحد األدنى من رسوم حسام التاجر  كما هو موض  في  لبيتابس يحق•  مقدم 

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

 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 

 آخر في أي وقت. 

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

لب ذلك ، وفق ا  ط  إذا  إذا لام األمر أو  أي مبالغ اخرىأي ضريبة القيمة المضافة أو أي التاام ضريبي أو  احج  بيتابسالطلب. يجو  لا

 للقوانين واللوائ  المعمول بها.

على   عملية التحويل والصر يتم تطبيق رسوم  معالجة المعاملة،بالعمالت األجنبية سعر الصر  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 رسالتفاقية قير قابلة لالسترداد.  كما هو موض  أعاله و / أو في أي مكان آخر في ا والتكاليفالرسوم جميع • 

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

 لالسترجاع.  ةاألخرى المطبقة / المحصلة وفق ا لشروط االتفاقية و/أو هذا الجدول قير قابل

 . بيتابس المطلق • الرسوم المذكورة أعاله هي بالدوالر األمريكي ويمكن أن تطبق بالتساوي ب ي عملة أخرى ذات صلة وفق ا لتقدير

، سيتم تحصيل الرسوم والمصاريف المعمول بها بالكامل من قبل بيتابس خدمات التاجرء أو إنهامن قبل التاجر إقالق الحسام  حين طلب• 

ا الميالدي الشهر  تلكطوال فترة  األسابيع  خالل أو  عند تفعيل الحسام مباشرة ، بصر  النظر عما إذا كان هذا اإلنهاء قد حدث فور 

 . الشهر الميالديمن  األخيرة/  األولى

دون أي ت خير. في حالة    بيتابس( إلى أعالهالمساتحقة  بما في ذلك الرساوم والمصااريف المفصالة    المبالغوجميع   /  أي ساداد• يلتام التاجر ب 

  خدماتجميع بعض من أو تعليق   لبيتابس  يحقأو أي مبلغ آخر مساااتحق فيما يتعلق بحساااام التاجر،   و/  حدوث أي ت خير في دفع الرساااوم

ا لتقاديرها إلسااااترداد  الال ماة   اتخااذ اإلجراءات، مع  مطلقالا  التااجر لفترة قير محاددة و / أو إنهااء العالقاة مع هاذا التااجر في أي وقات وفقا 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسخة مؤرشفة:  ➢

 

 من الرسومجدول 
ً
2019سبتمير   24: إعتبارا  

 
 

ة  كات الكبي     برنامج النمو  برنامج الشر
 برنامج االبتدائ 

  

$ 2000إىل  $  100،000إىل   $ 01. 2000من  $ 100،000أكير من     

بفريق   االتصالالرجاء 
المبيعات لجدول رسوم 

 موىص عليه 

 
 
 الرسوم الشهرية $   49.99 مجانا

2.7  + %0.27   $  
 
 رسوم المعاملت  مجانا

 رسوم النظام  $  250 من ابتداءً 

 
 
 االساس   مجانا

 رسوم الدمج
 
 
 حسب الطلب  يحدد الحقا

داد  $   25  رسوم االسير

 االحتياط  المتداول  حسب االكتتاب 

 مبلغ التأمي    حسب االكتتاب 

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

 . إشعار آخر
داد كامل المبلغ   رسوم اسير

 رسوم عملية التحويل  $   1الرسوم المضفية +  

 سعر الرصف/رصف العملة  % 1

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

 
 
مي    مجانا

 رسوم الير

مي   )إن ُوجد(  $  0.10
 رسوم معاملت الير

 مدة القبض  حسب االكتتاب 

 الحد األدئ  للدفع  $  300
   

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروط وأحكام جدول الرسوم 

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

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

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

 وتطبيقها اإللكتروني.

  احتسابهاويتم  ميالدي،المتراكمة في نهاية كل شهر  المعامالتعلى إجمالي حجم  تحتسب بناء المعاملة رسومالرسوم الشهرية أو   حسب• ت 

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

 .على حسابك لدى بيتابس

ا ، مع إجراء   ميالدي( لكل شهر برنامج االبتدائيتحصيل الحد األدنى من رسوم حسام التاجر  كما هو موض  في  لبيتابس يحق•  مقدم 

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

 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 

 آخر في أي وقت. 

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

لب ذلك ، وفق ا  ط  إذا  إذا لام األمر أو  أي مبالغ اخرىأي ضريبة القيمة المضافة أو أي التاام ضريبي أو  احج  بيتابسالطلب. يجو  لا

 للقوانين واللوائ  المعمول بها.

على   عملية التحويل والصر يتم تطبيق رسوم  معالجة المعاملة،بالعمالت األجنبية سعر الصر  الفعلي في وقت  المعامالت تطبق على• 

 . تقديرها المطلق حسب بيتابسالعمالت األجنبية بالسعر الذي تحدده ب  المعامالت

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

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

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

 لالسترجاع.  ةاألخرى المطبقة / المحصلة وفق ا لشروط االتفاقية و/أو هذا الجدول قير قابل

 . بيتابس المطلق • الرسوم المذكورة أعاله هي بالدوالر األمريكي ويمكن أن تطبق بالتساوي ب ي عملة أخرى ذات صلة وفق ا لتقدير



 

 

 

 

، سيتم تحصيل الرسوم والمصاريف المعمول بها بالكامل من قبل بيتابس خدمات التاجرء أو إنهامن قبل التاجر إقالق الحسام  حين طلب• 

ا الميالدي الشهر  تلكطوال فترة  األسابيع  خالل أو  عند تفعيل الحسام مباشرة ، بصر  النظر عما إذا كان هذا اإلنهاء قد حدث فور 

 . الشهر الميالديمن  األخيرة/  األولى

دون أي ت خير. في حالة   بيتابس( إلى أعاله المستحقة  بما في ذلك الرسوم والمصاريف المفصلة  المبالغوجميع   / أي سداد• يلتام التاجر ب 

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

إلسترداد  الال مة  اتخاذ اإلجراءات، مع مطلقالا إنهاء العالقة مع هذا التاجر في أي وقت وفق ا لتقديرهالتاجر لفترة قير محددة و / أو 

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

 

 نسخة مؤرشفة:  ➢

 

 من جدول الرسوم
ً
2019يناير  1: إعتبارا  

 

ة برنامج  كات الكبي  الشر    برنامج النمو  
 برنامج االبتدائ 

  

$ 2000إىل  $  100،000إىل   $ 2000.01من  $ 100،000أكير من     

بفريق   االتصالالرجاء 
المبيعات لجدول رسوم 

 موىص عليه 

 
 
 الرسوم الشهرية $   49.99 مجانا

2.7  + %0.27   $  
 
 رسوم المعاملت  مجانا

 النظام رسوم  $  250ابتداًء من 

 
 
 االساس   مجانا

 رسوم الدمج
 
 
 حسب الطلب  يحدد الحقا

داد  $   25  رسوم االسير

 االحتياط  المتداول  حسب االكتتاب 

 مبلغ التأمي    حسب االكتتاب 

داد كامل المبلغ  $  5  رسوم اسير

 رسوم عملية التحويل  $   1الرسوم المضفية +  

 سعر الرصف/رصف العملة  % 1

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

 
 
مي    مجانا

 رسوم الير

مي   )إن ُوجد(  $  0.10
 رسوم معاملت الير

 مدة القبض  حسب االكتتاب 

 الحد األدئ  للدفع  $  300
   

  

ي نهاية كل شهر  •
اكمة فى  .ميالدي الرسوم تطبق عىل إجمالي حجم المعامالت المير

ى بعد مدة القبض.  •  تتم الدفعات عىل يوم اإلثني 



 

 

 

 

يبة القيمة المضافة.  •  جميع الرسوم والمصاريف أعاله صافية من ضى
ي وقت الضف مع  •

ي تتم بالعمالت األجنبية لسعر الضف الفعىلي فى
 رسوم تحويل. تخضع المعامالت النر

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 فى

 

 


