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  للمشتركين األسعار قائمة
 

 هيكلية المقابل المادي هيكلية المقابل المادي الخدمة م

 

 أ1
 التقرير االئتماني

 لألفراد أو المؤسسات الفردية
 لكل تقرير

القيمة %ضريبة 5يشمل )
 المضافة(

 1المجموعة 

 تقرير/سنويا   1-25,000

 2المجموعة 

تقرير  25,001-75,000
 سنويا  /

 3المجموعة 

تقرير  75,001-150,000
 سنويا  /

≤  4المجموعة 
 تقرير /سنويا   150,001

30 
(31.5) 

25 
(26.25) 

20 
(21) 

15 
(15.75) 

 ب1
 التقرير االئتماني

 للشركات
 لكل تقرير

%ضريبة القيمة 5يشمل )
 المضافة(

 1المجموعة 

 تقرير/سنويا   1-5,000
 2المجموعة 

 تقرير /سنويا   5,001-10,000

 3المجموعة 

تقرير  10,001-15,000
 سنويا  /

 4المجموعة 

 تقرير /سنويا   15,001≤ 

50 
(52.5) 

45 
(47.25) 

40 
(42) 

35 
(36.75) 

 أ2
 االئتمانيالتقرير االئتماني مع التقييم 
 لألفراد أو المؤسسات الفردية

 لكل تقرير
%ضريبة القيمة 5يشمل )

 المضافة(

 1المجموعة 

 تقرير/سنويا   1-25,000

 2المجموعة 

تقرير  25,001-75,000
 سنويا  /

 3المجموعة 

تقرير  75,001-150,000
 سنويا  /

≤  4المجموعة 
 تقرير /سنويا   150,001

35 
(36.75) 

30 
(31.5) 

25 
(26.25) 

20 
(21) 

 ب2
 التقرير االئتماني مع التقييم االئتماني

 للشركات
 لكل تقرير

%ضريبة القيمة 5يشمل )
 المضافة(

 1المجموعة 

 تقرير/سنويا   1-5,000
 2المجموعة 

 تقرير /سنويا   5,001-10,000

 3المجموعة 

تقرير  10,001-15,000
 سنويا  /

 4المجموعة 

 تقرير /سنويا   15,001≤ 

60 
(63) 

55 
(57.75) 

50 
(52.5) 

45 
(47.25) 

 أ3
 التقييم أو المؤشر االئتماني
 لألفراد أو المؤسسات الفردية

 لكل تقييم أو مؤشر
%ضريبة القيمة 5يشمل )

 المضافة(

 1المجموعة 

تقييم أو مؤشر  1-25,000
 سنويا  /

 2المجموعة 

25,001-75,000 
 تقييم أو مؤشر /سنويا  

 3المجموعة 

تقييم أو  75,001-150,000
 مؤشر /سنويا  

≤  4المجموعة 
تقييم أو  150,001

 مؤشر /سنويا  

10 
(10.5) 

5 
(5.25) 

3 
(3.15) 

2 
(2.1) 

 ب3
 التقييم أو المؤشر االئتماني

 للشركات
 لكل تقييم أو مؤشر

%ضريبة القيمة 5يشمل )
 المضافة(

 1المجموعة 

 تقييم أو مؤشر /سنويا   1-5,000

 2المجموعة 

5,001-10,000 
 تقييم أو مؤشر /سنويا  

 3المجموعة 

10,001-15,000 
 تقييم أو مؤشر /سنويا  

 4المجموعة 

تقييم أو  15,001≤ 
 مؤشر /سنويا  

20 
(21) 

15 
(15.75) 

10 
(10.5) 

5 
(5.25) 

4 
 التقييم االئتماني الخاص بقطاع االتصاالت

 لألفراد أو المؤسسات الفردية
 تقييملكل 

%ضريبة القيمة 5يشمل )
 المضافة(

 1المجموعة 

 تقييم /سنويا   1-250,000

 2المجموعة 

250,001-500,000 
 تقييم /سنويا  

 3المجموعة 

500,001-750,000 
 تقييم /سنويا  

 4المجموعة 

تقييم  750,001≤ 
 سنويا  /

3 
(3.15) 

2 
(2.1) 

1 
(1.05) 

0.5 
(0.525) 

5 
 الدفعاتمؤشر تراكم 

 لألفراد أو المؤسسات الفردية
 10 لكل مؤشر

%ضريبة القيمة 5يشمل ) (10.5)   
 المضافة(

6 
 مؤشر مالءة المستأجرين

 لألفراد أو المؤسسات الفردية أو الشركات
 30 لكل مؤشر

%ضريبة القيمة 5يشمل ) (31.5)  
 المضافة(

7 
 مؤشر الشيكات المرتجعة

 المؤسسات الفردية أو الشركاتلألفراد أو 
 30 لكل مؤشر

%ضريبة القيمة 5يشمل ) (31.5)  
 المضافة(

 



 2 

  للمشتركين األسعار قائمة
 

 الخدمة م
هيكلية المقابل 

 المادي
 هيكلية المقابل المادي

 

 أ8
الباقة  -معالجة الطلبات الكبيرة 

 البرونزية
 لكل طلب لألفراد أو المؤسسات الفردية

%ضريبة القيمة 5يشمل )
 المضافة(

 1المجموعة 

 عميل /سنويا   1-5,000

 2المجموعة 

5,001-20,000 
 عميل /سنويا  

 3المجموعة 

20,001-50,000 
 عميل /سنويا  

 4المجموعة 

 عميل /سنويا   50,001≤ 

20 
(21) 

15 
(15.75) 

10 
(10.5) 

5 
(5.25) 

 ب8
 الباقة الفضية -معالجة الطلبات الكبيرة 

 لألفراد أو المؤسسات الفردية
 لكل طلب

%ضريبة القيمة 5يشمل )
 المضافة(

 1المجموعة 

 عميل /سنويا   1-5,000

 2المجموعة 

5,001-20,000 
 عميل /سنويا  

 3المجموعة 

20,001-50,000 
 سنويا  /عميل 

 4المجموعة 

 عميل /سنويا   50,001≤ 

25 
(26.25) 

20 
(21) 

15 
(15.75) 

10 
(10.5) 

 ج8
 الباقة الذهبية -معالجة الطلبات الكبيرة 

 لألفراد أو المؤسسات الفردية
 لكل طلب

%ضريبة القيمة 5يشمل )
 المضافة(

 1المجموعة 

 عميل /سنويا   1-5,000

 2المجموعة 

5,001-20,000 
 عميل /سنويا  

 3المجموعة 

20,001-50,000 
 عميل /سنويا  

 4المجموعة 

 عميل /سنويا   50,001≤ 

30 
(31.5) 

25 
(26.25) 

20 
(21) 

15 
(15.75) 

 د8
الباقة  -معالجة الطلبات الكبيرة 

 البرونزية
 لكل طلب للشركات

%ضريبة القيمة 5يشمل )
 المضافة(

 1المجموعة 

 عميل /سنويا   1-1,000

 2المجموعة 

1,001-2,500 
 عميل /سنويا  

 3المجموعة 

2,501-5,000 
 عميل /سنويا  

 4المجموعة 

 عميل /سنويا   5,001≤ 

40 
(42) 

35 
(36.75) 

30 
(31.5) 

25 
(26.25) 

 هـ8
 الباقة الفضية -معالجة الطلبات الكبيرة 

 للشركات
 لكل طلب

%ضريبة القيمة 5يشمل )
 المضافة(

 1المجموعة 

 عميل /سنويا   1-1,000

 2المجموعة 

1,001-2,500 
 عميل /سنويا  

 3المجموعة 

2,501-5,000 
 عميل /سنويا  

 4المجموعة 

 عميل /سنويا   5,001≤ 

45 
(47.25) 

40 
(42) 

35 
(36.75) 

30 
(31.5) 

 و8
 الباقة الذهبية -معالجة الطلبات الكبيرة 

 للشركات
 لكل طلب

%ضريبة القيمة 5يشمل )
 المضافة(

 1المجموعة 

 عميل /سنويا   1-1,000

 2المجموعة 

1,001-2,500 
 عميل /سنويا  

 3المجموعة 

2,501-5,000 
 عميل /سنويا  

 4المجموعة 

 عميل /سنويا   5,001≤ 

50 
(52.5) 

45 
(47.25) 

40 
(42) 

35 
(36.75) 

 أ9
 الباقة البرونزية - التنبيهات
المؤسسات الفردية أو لألفراد أو 
 لكل سنة الشركات

%ضريبة القيمة 5يشمل )
 المضافة(

 1المجموعة 

 عميل مراقب 1-5,000

 2المجموعة 

5,001-20,000 
 عميل مراقب

 3المجموعة 

20,001-50,000 
 عميل مراقب

 4المجموعة 

 عميل مراقب 50,001≤ 

100,000 
(105,000) 

500,000 
(525,000) 

750,000 
(787,500) 

1,000,000 
(1,050,000) 

 ب9
 الباقة الفضية - التنبيهات

لألفراد أو المؤسسات الفردية أو 
 لكل سنة الشركات

%ضريبة القيمة 5يشمل )
 المضافة(

 1المجموعة 

 عميل مراقب 1-5,000

 2المجموعة 

5,001-20,000 
 عميل مراقب

 3المجموعة 

20,001-50,000 
 عميل مراقب

 4المجموعة 

 عميل مراقب 50,001≤ 

125,000 
(131,250) 

600,000 
(630,000) 

900,000 
(945,000) 

1,200,000 
(1,260,000) 

 ج9
 الباقة الذهبية - التنبيهات

لألفراد أو المؤسسات الفردية أو 
 لكل سنة الشركات

%ضريبة القيمة 5يشمل )
 المضافة(

 1المجموعة 

 عميل مراقب 1-5,000

 2المجموعة 

5,001-20,000 
 عميل مراقب

 3المجموعة 

20,001-50,000 
 عميل مراقب

 4المجموعة 

 عميل مراقب 50,001≤ 

150,000 
(157,500) 

750,000 
(787,500) 

1,200,000 
(1,260,000) 

1,400,000 
(1,470,000) 

 التقارير التحليلية 10

 لكل تقرير
%ضريبة القيمة 5يشمل )

 المضافة(

 1المجموعة 

 تقرير واحد عند الطلب
 2المجموعة 

 مرات سنويا   4تقرير واحد/ 

75,000 
(78,750) 

200,000 
(210,000) 
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  للمشتركين األسعار قائمة
 

 الخدمة م
هيكلية المقابل 

 المادي
 الماديهيكلية المقابل 

 

 تقارير الخسائر االئتمانية المتوقعة 11
 

 1المجموعة 

مجموع العقود العاملة  1-5,000
 سنويا  /

 2المجموعة 

5,001-25,000 
 مجموع العقود العاملة /سنويا  

 3المجموعة 

مجموع  25,001-150,000
 العقود العاملة /سنويا  

≤  4المجموعة 
مجموع العقود  150,001

 سنويا  /العاملة 

 لإلعداد أو التخصيص
150,000 
(157,500) 

 شامل تخصيص مجاني في كل ثالث سنوات اشتراك متتالية

 لكل سنة
%ضريبة القيمة 5يشمل )

 المضافة(
100,000 

   (105,000) 
200,000 
  (210,000) 

350,000 
  (367,500) 

500,000 
  (525,000) 

12 
 أخرىالتقرير االئتماني من دول 

لألفراد أو المؤسسات الفردية أو 
 لكل تقرير الشركات

%ضريبة القيمة 5يشمل )
 المضافة(

35 
(36.75) 

 إضافة إلى سعر الحصول على التقرير االئتماني من شركات االئتمان خارج الدولة

 أ13
 الخدمات اإلدارية
 للمؤسسات المالية

 لكل سنة
%ضريبة القيمة 5يشمل )

 المضافة(

 1المجموعة 

 مجموع العقود العاملة 1-5,000

 2المجموعة 

5,001-25,000 
 مجموع العقود العاملة

 3المجموعة 

25,001-150,000 
 مجموع العقود العاملة

 4المجموعة 

مجموع  150,001≤ 
 العقود العاملة

10,000 
(10,500) 

20,000 
(21,000) 

40,000 
(42,000) 

80,000 
(84,000) 

 ب13
 الخدمات اإلدارية

 للمؤسسات غير المالية
 لكل سنة

%ضريبة القيمة 5يشمل )
 المضافة(

 1المجموعة 

 لمزودي المعلومات
 2المجموعة 

 لغير مزودي المعلومات

10,000 
(10,500) 

40,000 
(42,000) 

 


