
 

 باقات بيسك 

 A B C D E F G الباقات  

 200 120 60 30 20 10 5 عدد القنوات #  

مرة 

 واحدة
 20,000 12,000 6,000 3,000 2,000 1,000 500 رسوم التأسيس  

رسوم 

 شهرية 

 10,600 7,450 2,700 1550 1350 875 800 الرسوم الشهرية 

DID/DOD 
رسوم شهرية لكل 

 تحويلة 

2 2 2 2 2 2 2 

مكالمات الرقام 

الموبايل داخل 
مجموعة العميل 

Mobile Closed 

User Group 

 مشمولة مشمولة مشمولة مشمولة مشمولة مشمولة مشمولة

دقائق مجانية داخل 

 الشبكة 
0 0 0 0 0 0 0 

دقائق مجانية خارج 

 الشبكة 
0 0 0 0 0 0 0 

الدفع 

حسب 

االستهالك 

PAYG 

مكالمات داخل 

 الشبكة
هللة لكل دقيقة 15  

مكالمات خارج 

 الشبكة
هللة لكل دقيقة  30  

  www.sa.zain.com       كما هة مدرج في موقع الشركة       مكالمات دولية

 

Standard 

 A B C D E F G الباقات  

 200 120 60 30 20 10 5 عدد القنوات #  

 20,000 12,000 6,000 3,000 2,000 1,000 500 رسوم التأسيس   مرة واحدة

رسوم 

 شهرية 

 16,600 11,050 4,500 2,450 1,950 1,175 925 الرسوم الشهرية 

DID/DOD رسوم  

 شهرية لكل تحويلة 
2 2 2 2 2 2 2 

مكالمات الرقام الموبايل 

داخل مجموعة العميل 

Mobile Closed User 

Group 

 مشمولة مشمولة مشمولة مشمولة مشمولة مشمولة مشمولة

 دقائق مجانية داخل الشبكة 
دقيقة  1000

 لكل قناة

دقيقة  1000

 لكل قناة

دقيقة  1000

 لكل قناة

دقيقة  1000

 لكل قناة

دقيقة  1000

 لكل قناة

دقيقة  1000

 لكل قناة

دقيقة لكل  1000

 قناة

 دقائق مجانية خارج الشبكة 
دقيقة لكل  100

 قناة 

دقيقة  100

 لكل قناة

دقيقة  100

 لكل قناة

دقيقة  100

 لكل قناة

دقيقة  100

 لكل قناة

دقيقة  100

 لكل قناة
دقيقة لكل قناة 100  

الدفع حسب 

االستهالك 

PAYG 

هللة لكل دقيقة 15 مكالمات داخل الشبكة  
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هللة لكل دقيقة  30 مكالمات خارج الشبكة   
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Advanced 

 A B C D E F G الباقات  

 200 120 60 30 20 10 5 عدد القنوات #  

مرة 

 واحدة
 20,000 12,000 6,000 3,000 2,000 1,000 500 رسوم التأسيس  

رسوم 

 شهرية 

 26,600 17,050 7,500 3,950 2,950 1,675 1,175 الرسوم الشهرية 

DID/DOD رسوم  

 شهرية لكل تحويلة 
2 2 2 2 2 2 2 

مكالمات الرقام الموبايل 

داخل مجموعة العميل 

Mobile Closed User 

Group 

 مشمولة مشمولة مشمولة مشمولة مشمولة مشمولة مشمولة

 ال محدود ال محدود ال محدود ال محدود ال محدود ال محدود ال محدود  دقائق مجانية داخل الشبكة 

دقائق مجانية خارج 

 الشبكة 
دقيقة لكل  500

 قناة 

دقيقة لكل  500

 قناة

دقيقة لكل  500

 قناة

دقيقة لكل  500

 قناة

دقيقة لكل  500

 قناة

دقيقة  500

 لكل قناة

دقيقة  500

 لكل قناة

الدفع 

حسب 

االستهالك 

PAYG 

هللة لكل دقيقة 15 مكالمات داخل الشبكة  

هللة لكل دقيقة  30 مكالمات خارج الشبكة  

  www.sa.zain.com       كما هة مدرج في موقع الشركة       مكالمات دولية
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