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Sensitivity: Internal 

 

 

 :التالية مجانيةال اإلضافاتعلى  الدفعآلجل  شهرا 12 عقد لمدةسيحصل العمالء الذين يلتزمون ب

 

  شهرا 12 عقد لمدةب  

  
 8آجل الدفع  

 الجديدة  
 12آجل الدفع  

 الجديدة  
 16آجل الدفع 

 الجديدة  
 19آجل الدفع 

 الجديدة  

 2GB 3GB 6GB 8GB بيانات مجانية*

 300 200 200 200 دقائق محلية للشبكات األخرى** 

 .مؤقت بشكل البيانات إلى الوصول إيقاف سيتم كاملة، البيانات حصة استهالك عند*

 .المعتادة المحلية الدقائق تعرفة تطبيق سيتم كاملة، المجانية المحلية الدقائق حصة استهالك عند**

 

 .الدفع آجل stc لعمالء العرض هذا يتوفر

 .stc في الرئيسية الخدمة اتفاقية حسب الخدمة توفير سيتم

 .التالية إنهاء رسوم تطبيق سيتم ،العقد فترة نهاية قبل الخدمة إنهاء العميل طلب إذا

 

  

  الدفعآلجل  شهرا 12 مع عقد لمدة مجانية إضافات
 

 

 
 الشهر

 
 قيمة الغرامة د.ب*

 

االشتراك رسم 
 الشهري

 د.ب 8بقيمة  

 رسم االشتراك الشهري
 د.ب 12بقيمة 

 رسم االشتراك الشهري
 د.ب 16بقيمة 

 رسم االشتراك الشهري
 د.ب 19بقيمة 

 شهرا 12 شهرا 12 شهرا 12 شهرا 12 مدة العقد

 228 192 144 96 1الشهر 

 209 176 132 88 2الشهر 

 190 160 120 80 3الشهر 

 171 144 108 72 4الشهر 

 152 128 96 64 5الشهر 

 133 112 84 56 6الشهر 

 114 96 72 48 7الشهر 

 95 80 60 40 8الشهر 

 76 64 48 32 9الشهر 

 57 48 36 24 10الشهر 

 38 32 24 16 11الشهر 

 19 16 12 8 12الشهر 

 0 0 0 0 13الشهر 
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Sensitivity: Internal 

 
 

 
 التالية:حسب التفاصيل  مجانا مميز رقمعلى  الدفعآلجل  شهرا 24 عقد لمدةسيحصل العمالء الذين يلتزمون ب

 

Vanity 
Number  
 الرقم المميز

Plan Details*  
 تفاصيل الباقة *

 12آجل الدفع 
 الجديدة

Silver 
 الفئة الفضية

 

 

Vanity 
Number  
 الرقم المميز

Plan Details*  
 تفاصيل الباقة *

 16آجل الدفع 
 الجديدة  

Silver 
 الفئة الفضية

 

Gold 
 الفئة الذهبية

  

Gold Plus 
 الفئة الذهبية بالس

  

 

Vanity 
Number  
 الرقم المميز

Plan Details*  
 تفاصيل الباقة *

 19آجل الدفع 
 الجديدة  

Silver 
 الفئة الفضية

 

Gold 
 الفئة الذهبية

  

Gold Plus 
 الفئة الذهبية بالس

  

   
 .stc في الرئيسية الخدمة اتفاقية حسب الخدمة توفير سيتم

 .التالية إنهاء رسوم تطبيق سيتم ،العقد فترة نهاية قبل الخدمة إنهاء العميل طلب إذا

Vanity number  
 الرقم المميز

Termination Fee in BD* 
 الغرامة د.ب*قيمة 

Silver 
 الفئة الفضية

 د.ب50  

Gold 
 الفئة الذهبية

 د.ب 100

Gold Plus 
 الفئة الذهبية بالس

 د.ب 250

 

 الدفعآلجل  شهرا 24 مع عقد لمدة مجانا مميز رقم
 

 


