
مرجع قائمة األسعار للمشتركین

الرسوم هيكلية والرسوم والخدمات المنتجات

4 المجموعة

 ≥150,001 

سنويا/طلب

3 المجموعة

75,001-150,000 

سنويا/طلب

2 المجموعة

25,001-75,000 

سنويا/طلب

1 المجموعة

0-25,000 

سنويا/طلب

15 20 25 30 طلب لكل/ السعر
 المؤسسات أو لألفراد ائتماني تقرير

الفردية

20 25 30 35 طلب لكل/ السعر
 المؤسسات أو لألفراد ائتماني تقرير

التقييم مع الفردية

4 المجموعة

 ≥150,001 

سنويا/طلب

3 المجموعة

75,001 - 150,000

سنويا/ طلب

2 المجموعة

25,001- 75,000 

سنويا/طلب

1 المجموعة

0-25,000 

سنويا/طلب

2 3 5 10 طلب لكل/ السعر
 أو لألفراد االئتماني التقييم تقرير

الفردية المؤسسات

4 المجموعة

 ≥15,001

سنويا/ طلب

3 المجموعة

10,001 - 15,000 

سنويا/ طلب

2 المجموعة

5,001- 10,000 

سنويا/ طلب

1 المجموعة

0 - 5,000

سنويا/ طلب

35 40 45 50 طلب لكل/ السعر للشركات ائتماني تقرير

65 70 75 80 طلب لكل/ السعر التقييم مع للشركات ائتماني تقرير

4 المجموعة

سنة/تقرير 12

(شهري)

3 المجموعة

سنة/تقارير 4

(سنوي ربع)

2 المجموعة

سنة/تقريران

(سنوي نصف)

1 المجموعة

سنة/واحد تقرير

(سنوي)

600,000 500,000 400,000 300,000 سنة لكل/ السعر السوق بأداء مقارنة لألداء تحليلي تقرير

4 المجموعة

 ≥50,001

مراقب عميل

3 المجموعة

20,001 - 50,000  

مراقب عميل

2 المجموعة

5,001- 20,000  

مراقب عميل

1 المجموعة

0 - 5,000

مراقب عميل

1,000,000 750,000 500,000 200,000 سنة لكل/ السعر
البرونزية الباقة-  التنبيهات

(االئتمان مخاطر)

1,200,000 900,000 600,000 250,000 سنة لكل/ السعر
الفضية الباقة-  التنبيهات

 االتصال وسائل تحديث+  البرونزية الباقة)

(الشخصية التعريف ومستندات

1,400,000 1,200,000 750,000 300,000 سنة لكل/ السعر
الذهبية الباقة-  التنبيهات

 للعميل ارتباط ألي تحديث+  الفضية الباقة)

(بشركة

4 المجموعة

 ≥50,001

سنويا/عميل

3 المجموعة

20,001 - 50,000 

سنويا/عميل

2 المجموعة

5,001- 20,000 

سنويا/عميل

1 المجموعة

0 - 5,000

سنويا/عميل

10 15 20 25 طلب لكل/ السعر
البرونزية الباقة-  الكبيرة الطلبات معالجة

(الحالية السلبية البيانات)

13 18 23 28 طلب لكل/ السعر
الفضية الباقة-  الكبيرة الطلبات معالجة

(السابقة السلبية البيانات+  البرونزية الباقة)

15 20 25 30 طلب لكل/ السعر
الذهبية الباقة-  الكبيرة الطلبات معالجة

 الحالية اإليجابية البيانات+  الفضية الباقة)

(والسابقة

4 المجموعة

 ≥150,001

العاملة العقود مجموع

3 المجموعة

25,001 - 150,000

العاملة العقود مجموع

2 المجموعة

5,001 - 25,000 

العاملة العقود مجموع

1 المجموعة

0 - 5,000

العاملة العقود مجموع

80,000 40,000 20,000 10,000 سنة لكل/ السعر اإلدارية الرسوم

التنبيهات خدمة 

الكبيرة الطلبات معالجة خدمة

(Bulk processing)

(بالدرهم) المشتركين رسوم

الفردية والمؤسسات األفراد تقارير 

التقييم تقارير

الشركات تقارير

التحليلية التقارير

اإلدارية الرسوم




