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المقدمة

وصف الباقة واألهداف التسويقية منها

...الحل مفوتر هي باقات جوال أعمال 

في العمل العميل من االستمرار لكي تمكن 

مع راحة البال 

وبدون أي انقطاع

العمالء المستهدفينالوصف

الشركات الصغيرة والمتوسطةالشركاتالحكومي

جوال أعمال مفوتر توفر باقات جوال متعددة  •

تشمل الباقات على دقائق غير محدودة للتواصل مع زمالئك داخل •

المجموعة

أيضا على باقات انترنت و رسائل مجانية تشمل •

االستفادة من خصومات مميزة على األجهزة الذكيةتتيح •

مميزات الباقة

تقديم حلول صوتية مفوترة تستوفي احتياج العميل.

الء توفير أكبر قدر ممكن من الخيارات التي تلبي رغبات العم

.بمختلف القطاعات

 إضافة مميزات أكثر مما كانت عليه لتواكب آخر مايقدمه سوق

.اإلتصاالت العالمي

األهداف التسويقية
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باقات أعمال المفوترة الجديدة

تقدم لكم أفضل الحلول المفوترة بمميزات وأسعار منافسة

مكان وزمانالعمل في أي مفوترة الستمرار باقات 

.مميزات أكثر تطور تمنح العميل أفضل الحلول الصوتية•

.مرونة أكبر وراحة بال أكثر•

.إنجاز األعمال واستمراريتها من دون إنقطاع•

.أفضل العروض والخصومات المميزة على األجهزة الذكية•

مميزات شهرية 

مجانية مضاعفة

مميزات باقات 

أعمال المفوترة 

الجديدة

الرقم المختصر 

مميزات

ال محدودة

∞

مكالمات المحدودة 

ضمن المجموعة
.

زيادة قيمة الخصومات 

على األجهزة الذكية

واي فاي STCدعم المحفظة الهجينة 

خدمة إدارة األجهزة 

EMMالذكية 

ات باقات جوال متعددة المميزات تغطي جميع احتياج

ين العميل للخدمات الصوتية لجميع فئات الموظف

800لاير وحتى 50بمختلف احتياجاتهم إبتداًء من 
.لاير شهرياً 

الخصائصالوصف
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باقات أعمال المفوترة الجديدة

.تفاصيل ومميزات الباقات

450أعمال 230أعمال 120أعمال 80أعمال 50أعمال اسم الباقة

5080120230450(لاير)ي اإلشتراك الشهر

البيانات

*بال حدودب.ج25ب.ج 7ب.ج 4ب.ج 2المحلية

واي فاي STC2 بال حدودب.ج 25ب.ج7ب.ج 4ب.ج

بال حدودب.ج 5ب.ج 3ب.ج 2ب.ج 1التواصل االجتماعيشبكات

ب.ج 1----التجوال

المكالمات

(دقائق)

بال حدودبال حدودبال حدودبال حدودبال حدودالمكالمات داخل المجموعة

1508001,2002,0003,000الشبكةداخل

1503005001,0002,000الشبكةخارج

-----*دولية

الرسائل

النصية

5001,0002,0003,000-داخل الشبكة

1,000----الشبكةخارج

-----دولية

التجوال

100----*دقائق اتصال

-----مكالماتدقائق استقبال*

-----رسائل

EMM متوفر متوفر---خدمة إدارة األجهزة الذكية

الذكيةخصم على األجهزةاألجهزة الذكية 

(س.ر90)شهر 12

(س.ر 138)شهر 18

(س.ر213)شهر 24

(س.ر150)شهر 12

(س.ر250)شهر 18

(س.ر 400)شهر 24

(س.ر250)شهر 12

(س.ر370)شهر 18

(س.ر570)شهر 24

(س.ر559)شهر 12

(س.ر750)شهر 18

(س.ر1,140)شهر 24

(س.ر1,328)شهر 12

(س.ر1,850)شهر 18

(س.ر2,788)شهر 24

.STCهذه الخدمة متاحة فقط في الدول الداخلة تحت إتفاقية * 

كيلوبايت512جيجابايت في اليوم وتنخفض السرعة الى 7تطبق سياسة االستخدام العادل على البيانات الالمحدودة * 
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باقات أعمال المفوترة الجديدة

تعرفة االستهالك للخدمات خارج الباقة

األسعار لباقات أعمال المفوترة الجديدة

لاير0.27تكلفة المكالمات الصوتية داخل الشبكة

لاير0.30تكلفة المكالمات الصوتية خارج الشبكة

لاير0.27خط الثابت

لاير0.15تكلفة االتصال داخل المجموعة

لاير0.20تكلفة الرسائل القصيرة داخل الشبكة

لاير0.35تكلفة الرسائل القصيرة خارج الشبكة

لاير1.50(ميجابايت1لـ)تكلفة استخدام البيانات المحلية 



دول استقبال املكاملات  

لدول االبتعاثاالستقبال 

اإلمارات العربية المتحدة األردن البحرين البوسنة والهرسك الدنمارك

الصين النرويج النمسا الواليات المتحدة اليابان

اليونان إيرالندا إيطاليا إسبانيا أستراليا

ألمانيا بريطانيا بلجيكا بولندا جمهورية التشيك

جنوب أفريقيا روسيا سنغافورة سويسرا فرنسا

فنلندا كندا كوريا الجنوبية ليبيا ماليزيا

- - نيوزيالندا المجر هولندا
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واألحكامالشروط
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باقات أعمال المفوترة الجديدة

الشروط واألحكام للباقة من دون األجهزة الذكية

الوصفالشروط

.حاليا ، ال يوجد عقد للباقةالعقدمدة

.ال توجد غرامة على الباقة نفسها، لكن يتم تطبيقها في حال إلتزام العميل بعقد جهاز ذكي أو عروض خاصةالغرامة

.بإمكان العميل ترقية باقته في أي وقت إلى باقة أعلى، ويفضل تشجيع العمالء على ترقية الباقةترقية الباقة

.متاح للعميل تغيير الباقة إلى باقة أقل طالما ال يوجد عقد إلتزامالتغيير الى باقة أقل 

.بإمكان االنتقال الى الباقات المساوية في االشتراك الشهري أو االعلى االنتقال من الباقة

ال تول نعم تطبق سياسة االستخدام العادل على البيانات الالمحدودةاالستخدام العادل 

.متاح ويوجد خصم خاص على كمية االرقام المنتقلة من المنافسين الى الباقةالعمالء المنتقلين من المنافسين للباقة 

لاير للشريحة 25متوفرة بمقابل رسم شهري الشرائح المتعددة 
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باقات أعمال المفوترة الجديدة

الشروط واألحكام للباقة مع األجهزة الذكية

الوصفالشروط

شهر( 24/ 18/ 12)إختيارية حسب طلب العميل •مدة العقد

اإليداع
يقوم العميل بإيداع مبلغ الجهاز بالكامل والخصم يحسب كرصيد للعميل في الفاتورة •

يتم تطبيقه على عمالء المنشآت المتوسطة والصغيرة ويكون اختياري للعمالء اآلخرين •

في حال الغاء العقد مبكرا سيتم فرض الغرامة على العميل كما هو مدون في جدول الغرامة•انهاء العقد مبكرا

العميل يستطيع اضافة جهاز على باقته الحالية•اضافة جهاز على الباقة الحالية 

تغيير الجهاز 
في حال تغيير الجهاز خالل سريان العقد، سيقوم العميل بعمل تسوية للعقد القديم •

للجهاز الجديد ، سيستفيد العميل من التخفيض ويبدأ بعقد جديد•

.ال يستطيع العميل التغيير الى باقة أقل خالل سريان العقد•التغيير الى باقة أقل

ترقية الباقة 
.يستطيع العميل ترقية الباقة في أي وقت •
مدة سريان العقد المتبقية لن تتغير •

العميل ال يستطيع تعليق الخط خالل مدة سريان العقد •تعليق الخط



جداول الغرامات 
والتسوية
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باقات أعمال المفوترة الجديدة

المدةإنتهاءاألجهزة الذكية قبل إلتزامالمدة و إنهاء عقد إنتهاءتسوية عقد اإللتزام لألجهزة الذكية قبل 

قبل إنهاء العقد؟التسوية والغرامةما هي 

123456789101112شهرشهر12التسوية لعقد 

5090.0082.5075.0067.5060.0052.5045.0037.5030.0022.5015.007.50أعمال 

80150.00137.50125.00112.50100.0087.5075.0062.5050.0037.5025.0012.50أعمال 

120250.00229.17208.33187.50166.67145.83125.00104.1783.3362.5041.6720.83أعمال 

230558.75512.19465.63419.06372.50325.94279.38232.81186.25139.6993.1346.56أعمال 

4501,328.131,217.451,106.77996.09885.42774.74664.06553.39442.71332.03221.35110.68أعمال 

8002,4002,2002,0001,8001,6001,4001,2001,000800600400200أعمال

123456789101112شهرشهر12لعقد الغرامة 

50112.50103.1393.7584.3875.0065.6356.2546.8837.5028.1318.759.38أعمال 

80187.50171.88156.25140.63125.00109.3893.7578.1362.5046.8831.2515.63أعمال 

120312.50286.46260.42234.38208.33182.29156.25130.21104.1778.1352.0826.04أعمال 

230698.44640.23582.03523.83465.63407.42349.22291.02232.81174.61116.4158.20أعمال 

4501,660.161,521.811,383.461,245.121,106.77968.42830.08691.73553.39415.04276.69138.35أعمال 

8003,0002,7502,5002,2502,0001,7501,5001,2501,000750500250أعمال
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باقات أعمال المفوترة الجديدة

شهر18التسوية لعقد 

123456789101112131415161718شهر

50137.50129.86122.22114.58106.9499.3191.6784.0376.3968.7561.1153.4745.8338.1930.5622.9215.287.64أعمال 

80250.00236.11222.22208.33194.44180.56166.67152.78138.89125.00111.1197.2283.3369.4455.5641.6727.7813.89أعمال 

120370.00349.44328.89308.33287.78267.22246.67226.11205.56185.00164.44143.89123.33102.7882.2261.6741.1120.56أعمال 

230750.00708.33666.67625.00583.33541.67500.00458.33416.67375.00333.33291.67250.00208.33166.67125.0083.3341.67أعمال 

4501,850.001,747.221,644.441,541.671,438.891,336.111,233.331,130.561,027.78925.00822.22719.44616.67513.89411.11308.33205.56102.78أعمال 

8003,6003,4003,2003,0002,8002,6002,4002,2002,0001,8001,6001,4001,2001,000800600400200أعمال

شهر18لعقد الغرامة 

123456789101112131415161718شهر

50171.88162.33152.78143.23133.68124.13114.58105.0395.4985.9476.3966.8457.2947.7438.1928.6519.109.55أعمال 

80312.50295.14277.78260.42243.06225.69208.33190.97173.61156.25138.89121.53104.1786.8169.4452.0834.7217.36أعمال 

120462.50436.81411.11385.42359.72334.03308.33282.64256.94231.25205.56179.86154.17128.47102.7877.0851.3925.69أعمال 

230937.50885.42833.33781.25729.17677.08625.00572.92520.83468.75416.67364.58312.50260.42208.33156.25104.1752.08أعمال 

4502,312.502,184.032,055.561,927.081,798.611,670.141,541.671,413.191,284.721,156.251,027.78899.31770.83642.36513.89385.42256.94128.47أعمال 

8004,500.004,250.004,000.003,750.003,500.003,250.003,000.002,750.002,500.002,250.002,000.001,750.001,500.001,250.001,000.00750.00500.00250.00أعمال

المدةإنتهاءاألجهزة الذكية قبل إلتزامالمدة و إنهاء عقد إنتهاءتسوية عقد اإللتزام لألجهزة الذكية قبل 

قبل إنهاء العقد؟التسوية والغرامةما هي 
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باقات أعمال المفوترة الجديدة

123456789101112131415161718192021222324شهر

50213204195186177168159151142133124115106978980716253443527189أعمال 

804003833673503333173002832672502332172001831671501331171008367503317أعمال 

12057054652349947545142840438035633330928526123821419016614311995714824أعمال 

2301,1401,0931,0459989509038558087607136656185705234754283803332852381901439548أعمال 

4502,7882,6712,5552,4392,3232,2072,0911,9741,8581,7421,6261,5101,3941,2781,1611,045929813697581465348232116أعمال 

8004,8004,6004,4004,2004,0003,8003,6003,4003,2003,0002,8002,6002,4002,2002,0001,8001,6001,4001,2001,000800600400200أعمال

شهر24التسوية لعقد 

المدةإنتهاءاألجهزة الذكية قبل إلتزامالمدة و إنهاء عقد إنتهاءتسوية عقد اإللتزام لألجهزة الذكية قبل 

قبل إنهاء العقد؟التسوية والغرامةما هي 

123456789101112131415161718192021222324شهر

502662552432322212101991881771661551441331221111008977665544332211أعمال 

8050047945843841739637535433331329227125022920818816714612510483634221أعمال 

120713683653623594564534505475445416386356327297267238208178148119895930أعمال 

2301,4251,3661,3061,2471,1881,1281,0691,00995089183177271365359453447541635629723817811959أعمال 

4503,4843,3393,1943,0492,9042,7582,6132,4682,3232,1782,0331,8871,7421,5971,4521,3071,1611,016871726581436290145أعمال 

8006,0005,7505,5005,2505,0004,7504,5004,2504,0003,7503,5003,2503,0002,7502,5002,2502,0001,7501,5001,2501,000750500250أعمال

شهر24لعقد الغرامة 



شكرًا لكم


