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صفر ноль (nol')

رقم

واحد один (odin)

رقم

اثنان два (dva)

رقم

ثالثة три (tri)

رقم

أربعة четыре (chetyre)

رقم

خمسة пять (pyat')

رقم

ستة шесть (shest')

رقم

سبعة семь (sem')

رقم

ثمانية восемь (vosem')

رقم

تسعة девять (devyat')

رقم
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عشرة десять (desyat')

رقم

إحدى عشر одиннадцать (odinnadtsat')

رقم

إثنا عشر двенадцать (dvenadtsat')

رقم

ثالثة عشر тринадцать (trinadtsat')

رقم

أربعة عشر четырнадцать (chetyrnadtsat')

رقم

خمسة عشر пятнадцать (pyatnadtsat')

رقم

ستة عشر шестнадцать (shestnadtsat')

رقم

سبعة عشر семнадцать (semnadtsat')

رقم

ثمانية عشر восемнадцать (vosemnadtsat')

رقم

تسعة عشر девятнадцать (devyatnadtsat')

رقم

عشرون двадцать (dvadtsat')

رقم
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ثالثون тридцать (tridtsat')

رقم

أربعون сорок (sorok)

رقم

خمسون пятьдесят (pyat'desyat)

رقم

ستون шестьдесят (shest'desyat)

رقم

سبعون семьдесят (sem'desyat)

رقم

ثمانون восемьдесят (vosem'desyat)

رقم

تسعون девяносто (devyanosto)

رقم

مائة сто (sto)

رقم

مليون миллион (million)

رقم

مليار миллиард (milliard)

رقم
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هل تقبلون_____؟ Вы принимаете___? (Vy prinimayete___?)

االستفسار عن طرق الدفع المقبولة

...بطاقات ائتمان؟ ...кредитные карты? (...kreditnyye karty?)

طريقة دفع

... بطاقات اعتماد؟ ...дебетовые карты? (...debetovyye karty?)

طريقة دفع

...نقدا؟ ...наличные? (...nalichnyye?)

طريقة دفع

... شيكات؟ ...чеки? (...cheki?)

طريقة دفع

أرغب في تصريف بعض األموال. Я хотел бы поменять деньги. (YA khotel by pomenyat'
den'gi.)

طلب تصريف المال من عملة إلى أخرى

ما هو سعر التصريف بين _[عملة 1]_
و_[عملة 2]_؟

Какой обменный курс _(валюты 1)_ к _(валюте 2)_?
(Kakoy obmennyy kurs _(valyuty 1)_ k _(valyute 2)_?)

االستفسار بخصوص سعر التصريف
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أدخل الرمز السري الخاص بك. Введите ваш пин-код. (Vvedite vash pin-kod.)

اإلجراء الفوري إلدخال رمزك الخاص

سحب األموال Снять деньги (Snyat' den'gi)

خيار الحصول على أموال

تأكيد Подтвердить (Podtverdit')

قبول إجراء
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إلغاء Отменить (Otmenit')

إلغاء إجراء

اختيار المبلغ Выбрать сумму (Vybrat' summu)

اختيار المبلغ من المال

هل تريد إيصاال؟ Распечатать чек? (Raspechatat' chek?)

الحصول على إيصال على عملية السحب
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