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الثالثة النسخة تنشر أن االتصاالت تنظيم هيئة لألفراديسر االتصاالت خدمات ألسعار
العروض أسعار على تشتمل ال النشرة هذه أن التنويه الهيئة وتود السلطنة، في
فقط يضم الملخص هذا باستمرار. تتغير العروض هذه ألن وذلك المؤقتة الترويجية
في المرخصة االتصاالت شركات مختلف لعروض النمطية/المعيارية الدائمة األسعار

لألفراد.السلطن األفرادة المشتركين مساعدة إلى النشرة هذه خالل من الهيئة تهدف
المرخصة الشركات من المقدمة والعروض األسعار مختلف بين المقارنة عمل في
ومتطلباتهم احتياجاتهم مع وتتوافق تناسب التي الباقات اختيار من تمكينهم وبالتالي

االتصاالت. خدمات من

األسعار عرض حيث من الشفافية تعزيز في تساهم سوف المبادرة هذه أن الهيئة ترى
المتعلقة بالبيانات مطلعين غير المشتركين من كثير أن نظرًا وذلك الخدمات ًاوباقات
محصورة كونها بسبب وذلك االتصاالت لخدمات المقدمة الشركات وأسعار بعروض

حدة. على كل االتصاالت خدمات مزودي وأفرع مواقع في

النشرة هذه في والمعلومات البيانات إعداد المعلوماتتم على فيالمتوفرةبناًء
السلطنة في االتصاالت خدمات مزودي شهرمواقع تموقد201م.8يوليوفي

تسمح جداول في األسعار العروض.المقارناتبإجراءلكينهللمستعرض مختلف بين
بعض إضافة تم معيار. أي على يتم لم فإنه المرخصين وتسلسل لترتيب بالنسبة

االتصاالت. خدمات بأسعار والمتعلقة المهمة المالحظات

األسعار فإن النشرة هذه تداول فيه يتم الذي الوقت في أنه التنويه كذلك الهيئة تود
هذه مستخدمي الهيئة تنصح لذلك للتغيير، قابلة فيها المدونة والعروض والباقات
وشروط معلومات أية عن واالستفسار الحصول حيث من بدورهم بالقيام النشرة
تتحمل ال االتصاالت تنظيم هيئة إن لهم. بالنسبة واضحة تكن لم إذا بالعروض متعلقة

يت مباشرة غير أو مباشرة أوتكاليف فقدان عن مسؤولية نتيجةكبأية شخص أي دها
أي أو البيانات في الدقة عدم بسبب سواًء النشرة هذه في المعلومات على االعتماد

خاطئ. تفسير أو سهو أو خطأ
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المتنقل للهاتف السريع اإلنترنت

االستخدام حسب الدفع لخدمة األساسية األسعار -PAYGللبياناتفي كالتالعمانتللباقاتمدى :يهي

بحساب0-200 بحساب200>ميجابايتبيسة/50ميجابايت بيسة/ميجابايت15ميجابايت

االستخدام حسب الدفع لخدمة األساسية األسعار -PAYG:كالتالي هي للبيانات باقتي لباقات

بحساب األساسية والكبرىبيسة/ميجابايت29باقتي والكبيرة والمتوسطة الصغيرة باقتي
بيسات/ميجابايت بحساب9

ص). 7 صالى الليلمن(12 فترة و ص) صالى12 7) اليوممتوفرةمن فترة إنترنت+) بخصوصباقات(حياك -

بالرقم االتصال يمكن الخطط123#*- مختلف االشتراكفي ذاتيمن بشكل بالحساب المتعلقة الخدمات إلدارة الرئيسية للقائمة للدخول
الخدمات من وغيرها الرصيد ومعرفة والتجديد .والباقات

العمالء خدمة رقم الشركة1234:- لموقع الولوج يمكن المعلومات من www.omantel.om:ولمزيد

العماناإلشتراكقيمةاإلشتراكمدةالباقة يبالريال

البيانات سعة
االشتراكنوع

مسبق / آجل

بالبيسة بايت ميجا لكل اإلضافي االستخدام سعر

االشتراك رمز الفترة في البيانات
المسائيةالصباحية آجلمسبقالبيانات

االستهالك حسب الدفع اشتراك51.29آجل/مسبق-باقة بدون

بايت50اليومية بايت0.20050يومميجا #1*241*51.2مسبقميجا

بايت1اليومية بايت11يومجيجا #24*141*51.2مسبقجيجا

بايت1األسبوعية بايت31أسبوعجيجا #7*141*51.2مسبقجيجا

بايت50الشهرية بايت0.50050شهرميجا #50*141*51.2مسبقميجا

بايت300الشهرية بايت2300شهرميجا #300*141*51.2مسبقميجا

إنترنت+ بايت400حياك بايت1200يوم30ميجا بايت200ميجا الرصيد*1*101*51.2مسبقميجا بطاقة #رقم

إنترنت+ بايت1500حياك بايت3750يوم30ميجا بايت750ميجا الرصيد*1*101*51.2مسبقميجا بطاقة #رقم

إنترنت+ بايت3حياك بايت51.5يوم30جيجا بايت1.5جيجا الرصيد*1*101*51.2مسبقجيجا بطاقة #رقم

إنترنت+ بايت6حياك بايت103يوم30جيجا بايت3جيجا الرصيد*1*101*51.2مسبقجيجا بطاقة #رقم

مدى باقتيباقات
األساسية

باقتي
الصغيرة،
المتوسطة،
الكبيرة
والكبرى

بايت1 بايت31شهرجيجا 8299آجل/مسبقجيجا

بايت2 بايت52شهرجيجا 51.28299آجل/مسبقجيجا

حياك3 لمشتركي بايت بايت103شهرجيجا #3000*141*51.2مسبقجيجا

حياك5 لمشتركي بايت بايت155شهرجيجا #5000*141*51.25مسبقجيجا

باقتي5 لمشترك بايت بايت105شهرجيجا 299آجلجيجا

حياك10 لمشتركي بايت بايت2510شهرجيجا #10000*141*51.25مسبقجيجا

باقتي10 لمشتركي بايت بايت1510شهرجيجا 299آجلجيجا

باقتي30 لمشتركي بايت بايت2530شهرجيجا 5299آجلجيجا

باقتي50 لمشتركي بايت بايت3950شهرجيجا 299آجلجيجا
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المتنقل للهاتف السريع اإلنترنت

خدمةأوريدومسبقفيشركةعمالء- ماوالمستفيدينمن قيمتهللبياناتPAYGتستعمل""ادفعبقدر ما البيانات من استهالكهم فيحالة المشتركعلى500، يحصل يوميًا الساعة30بيسة حتى استخدامها يمكن المجانية البيانات .مساًء11:59ميجابايتمن
باقةأوريدوشهريفيشركةعمالء- في بـ113إستهالكPAYG)،بعد(تستعملبقدرماإدفعوالمشتركين الفاتورة سقف تحديد سيتم السرعة29ميجابايت وتحديد .كيلوبت/ثانية64ريال
تطبيقللتحقق- استخدام يمكنك باقتك في المتاح الرصيد *من 141 *3*9# الرقم طلب أو (www.ooredoo.om/app) عمان أوريدو
الساعةباقة- من إلى11لياليشهريمتوفرة صباحًا8مساًء
اليوتيوبوخدمة- مع حدود بال الفيديو بمشاهده تسمح أون قياسيVIUستريم بمستوى ذاتجودة الفيديو فقطلمقاطع تتوفر أون ستريم للحصولعلىمحتويات(فقط، ،(SDVIUإضافيليتمكنمن مبلغ دفع المشترك يتوجبعلى االستمتاعالمميزة،

.بمشاهدتها
األغانيخدمة- لبيانات محدود ال استخدام للمشترك تقدم Appleتحديدأألحاني musicوGaanaSaavnألحانيو شركاء تطبيقات داخل مشتريات أو االشتراك رسوم تغطي ال الخدمة ،
وشبابية141*#علىباالتصال- كالسيك وشبابية مسبق باقات إلدارة الرئيسية الذاتية الخدمة قائمة إلى الدخول .يمكن
العمالءرقم- العنوان1500:خدمة على الشركة لموقع الولوج يمكن المعلومات من وكذلكموقعشبابية:www.ooredoo.om:www.shababiah.omولمزيد

العماناالشتراكقيمةاالشتراكمدةالباقة يبالريال
البيانات سعة

االشتراكنوع
مسبق / آجل

بالبيسة بايت ميجا لكل اإلضافي االستخدام سعر
االشتراك رمز الفترة في البيانات

المسائيةالصباحية آجلمسبقالبيانات

األسبوعية أب الواتس 50باقة
بايت0.50050أسبوعميجابايت #50*4*141*512مسبقميجا

بايت500 بايت3500شهرميجا #500*4*141*51210آجل/مسبقميجا

اليومية بايت11يومجيجابايت1الباقة #24*4*141*512مسبقجيجا

اليومين بايت22يومينباقة #48*4*141*512مسبقجيجا

بايت1 بايت51شهرجيجا #1*4*141*5127آجل/مسبقجيجا

بايت3 بايت103شهرجيجا #3*4*141*5126آجل/مسبقجيجا

األسبوعية بايت53أسبوعجيجابايت3الباقة #7*4*141*512مسبقجيجا

بايت6 بايت176شهرجيجا #6*4*141*5125آجل/مسبقجيجا

بايت10 بايت2410شهرجيجا #10*4*141*5124آجل/مسبقجيجا

شهري بايت20ليالي بايت7020شهرجيجا باقآجلجيجا اشتراك على ةبناًء
شهري

بايت30 بايت4930شهرجيجا #30*4*141*5123آجل/مسبقجيجا

تستعمل ما بقدر )PAYG(إدفع
مسبق 0-لمشتركي

بقيمة البيانات يحصل500باستخدام
ً
يوميا بيسة

على المجان30المشترك البيانات من ية،ميجابايت
الساعة حتى استخدامها مساًء11:59يمكن

اشتراك512مسبق بدون

تستعمل ما بقدر )PAYG(إدفع
شهري اشتراك256آجل00-لمشتركي بدون

أكثر بايت1300أيام10ر.ع1نت الرصيد*3*115*512مسبقميجا بطاقة #رقم

أكثر بايت2750أيام10ر.ع2نت الرصيد*3*115*512مسبقميجا بطاقة #رقم

أكثر بايت52يوم20ر.ع5نت الرصيد*3*115*512مسبقجيجا بطاقة #رقم

أكثر بايت105يوم25ر.ع10نت الرصيد*3*115*512مسبقجيجا بطاقة #رقم

شهري أون محدودة10يوم30ستريم #700*141*آجلغير

ً
يوميا أون محدودة0.500ساعة24ستريم #600*141*مسبقغير

شهري محدودة3يوم30ألحاني #2000*141*آجلغير

الدفع مسبق محدودة0.200ساعة24ألحاني #1000*141*مسبقغير
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الجديدة شبابية

المتنقل للهاتف السريع اإلنترنت

العماناالشتراكقيمةاالشتراكمدةالباقة االشتراكيبالريال نوع
مسبق / آجل البيانات بالبيسةسعة بايت ميجا لكل اإلضافي االستخدام االشتراكسعر رمز

بايت1 بايت11يومجيجا #21*555*141*10مسبقجيجا

بايت1 بايت31شهرجيجا #22*555*141*10مسبقجيجا

بايت2 بايت52شهرجيجا #23*555*141*10مسبقجيجا

بايت6 بايت106شهرجيجا #26*555*141*10مسبقجيجا

بايت3 بايت73شهرجيجا عماناوريدوتطبيق50مسبقجيجا

بايت10 بايت1510شهرجيجا عمان50مسبقجيجا اوريدو تطبيق

بايت35 بايت3535شهرجيجا عماناوريدوتطبيق50مسبقجيجا

بايت100 بايت100100شهرجيجا عمان50مسبقجيجا اوريدو تطبيق

االجتماعي التواصل بايت3بيانات 3شهرجيجا
تويتر، فيسبوك، (واتساب، بايت جيجا 3

سنابشات) و عماناوريدوتطبيق50مسبقأنستاجرام

شبابية
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الساعة من متوفرة المسائية الساعة11البيانات إلى صباحًا4مساًء
احتساب سيتم الباقة في البيانات استهالك بعد

-
-

-
-
-
-

احتساب10 الباقةسيتم مدة انتهاء ميعاد وبعد ميجابايت، ميجابايت50بيساتلكل لكل .بيسة
الشريحة تفعيل عند تلقائيا تفعل باقة بال أنترنت علىبإمكان.الترحيبيةخدمة الضغط طريق باقةعن بال انترنت خدمة *340#وقف\بدء

المسائية للفترة اليوم طوال المتوفرة البيانات استخدام المشترك بإمكان المسائية البيانات استهالكجميع عند
* # التلقائي: التجديد ميزة البيانات*1130لضبط رصيد *220#:ولمعرفة

موبايل فرندي حساب إدارة المشترك بالرقم24بإمكان االتصال اليومعنطريق في الذاتية*100#ساعة الخدمة قائمة إلى .للدخول
العمالء خدمة الشركة98400000:رقم لموقع الدخول يمكن المعلومات من www.friendimobile.com:ولمزيد

المتنقل للهاتف السريع اإلنترنت

توفرها التي اإلضافية البيانات باقات كالتالي:فريندي- هي

اإلضافيةالسعر التفعيلالبيانات رمز
عماني1.000 #1*200*ميجابايت200ريال
عماني3.000 #1*200*ميجابايت650ريال
عماني5.000 بايت1ريال #1*200*جيجا
عماني0.500 مسائية1000ريال #2*200*ميجابايت
عماني1.000 مسائية2000ريال #2*200*ميجابايت
عماني2.000 مسائية4000ريال #2*200*ميجابايت

عماني0.500 بايت0.500100يومريال بايت50ميجا #1*320*10مسبقميجا

عماني0.300 بايت0.340أسبوعريال بايت5ميجا #11*320*10مسبقميجا

عماني1.00 بايت1200أسبوعريال بايت50ميجا #12*320*10مسبقميجا

عماني1.500 بايت1.5200أسبوعريال بايت800ميجا بايت50ميجا #13*320*10مسبقميجا

عماني2.00 بايت2300شهرريال بايت700ميجا بايت50ميجا #28*320*10مسبقميجا

عماني2.500 بايت2.5500شهرريال بايت1000ميجا بايت50ميجا #21*320*10مسبقميجا

عماني3.00 بايت3750شهرريال بايت750ميجا بايت50ميجا #29*320*10مسبقميجا

عماني3.00 بايت3600شهرريال بايت100ميجا #22*320*10مسبقميجا

عماني4.500 بايت4.5750225075شهرريال #23*320*10مسبقميجا

عماني5.00 بايت51شهرريال بايت2جيجا بايت200جيجا #24*320*10مسبقميجا

عماني10.00 بايت103شهرريال #25*320*10مسبقجيجا

عماني12.00 بايت123شهرريال بايت5جيجا #26*320*10مسبقجيجا

عماني15.00 بايت156شهرريال #27*320*10مسبقجيجا

باقة بال اليومPAYGإنترنت بايت50مسبق00طوال #340*بيسة/ميجا
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المتنقل للهاتف السريع اإلنترنت

.

الساعة من متوفرة موبايل رنة لباقات المسائية البيانات الساعة11- إلى فجرًا5.59مساًء
احتساب سيتم الباقة في البيانات استهالك بعد احتساب10.24- الباقةسيتم مدة انتهاء ميعاد وبعد ميجابايت، لكل ميجابايت51.2بيسات لكل .بيسة

المسائية للفترة اليوم طوال المتوفرة البيانات استخدام المشترك بإمكان المسائية البيانات استهالكجميع عند -

# بالرقم االتصال طريق موبايلعن رنة حساب إدارة المشترك بإمكان االشتراك*181- الوظائفمن بمختلف والتحكم الذاتية الخدمة لقائمة بالخول يسمح الذي
الخدمات من وغيرها الرصيد من والتحقق .والتجديد

العمالء خدمة رقم من91600000:- العنوانالعلوماتولمزيد على الشركة موقع تصفح http://www.rennamobile.com:يمكن

البيانات سعة

فيجميع المتوفرة البيانات
المسائيةاألوقات البيانات

عماني0.3 عمانيأسبوعريال ريال #7*10*181*10.24مسبقميجابايت0.335

عماني0.5 عمانييومريال ريال #5*10*181*10.24مسبقميجابايت0.5100

عماني1 عمانيأسبوعريال ريال #8*10*181*10.24مسبقميجابايت100ميجابايت1100

عماني1 عمانيشهرريال ريال #1*10*181*10.24مسبقميجابايت100بيسة/ميجابايت110.24

عماني2 عمانييوم14ريال ريال #2001*181*10.24مسبقميجابايت2500

عماني2 عمانيشهرريال ريال #2002*181*10.24مسبقميجابايت700ميجابايت2300

عماني2 عمانيشهرريال ريال #2003*181*10.24مسبقجيجابايت1.5بيسة/ميجابايت210.24

عماني3 عمانيشهرريال ريال #3001*181*10.24مسبقجيجابايت31

عماني3 عمانيشهرريال ريال #3002*181*10.24مسبقميجابايت1000ميجابايت3750

عماني3 عمانيشهرريال ريال #3003*181*10.24مسبقجيجابايت3بيسة/ميجابايت310.24

عماني4 عمانيشهرريال ريال #4001*181*10.24مسبقجيجابايت41.5

عماني4 عمانيشهرريال ريال #4002*181*10.24مسبقميجابايت1500ميجابايت41000

عماني4 عمانيشهرريال ريال #4003*181*10.24مسبقجيجابايت4بيسة/ميجابايت410.24

عماني5 عمانيشهرريال ريال #5001*181*10.24مسبقجيجابايت52

عماني5 عمانيشهرريال ريال #5002*181*10.24مسبقميجابايت2000ميجابايت51500

عماني5 عمانيشهرريال ريال #5003*181*10.24مسبقجيجابايت6بيسة/ميجابايت510.24

عماني8 عمانيشهرريال ريال #8001*181*10.24مسبقجيجابايت84

عماني8 عمانيشهرريال ريال #8002*181*10.24مسبقجيجابايت4جيجابايت83

عماني8 عمانيشهرريال ريال #8003*181*10.24مسبقجيجابايت10بيسة/ميجابايت810.24

عماني12 عمانيشهرريال ريال #12002*181*10.24مسبقجيجابايت6جيجابايت124

عماني12 عمانيشهرريال ريال #12003*181*10.24مسبقجيجابايت15بيسة/ميجابايت1210.24

عماني15 عمانيشهرريال ريال #15002*181*10.24مسبقجيجابايت9جيجابايت156

عماني15 عمانيشهرريال ريال #15003*181*10.24مسبقجيجابايت20بيسة/ميجابايت1510.24

االستخدام حسب وقتPAYGإنترنت أي الشريحة10.24مسبقبيسة/ميجابايت0.00010.24في تفعيل عند

كالتالي هي موبايل رنة توفرها التي اإلضافية البيانات باقات -

المضافة التفعيلريالعمانيالبيانات رمز
#54*181*0.600ميجابايت100
#54*181*2.000ميجابايت500
ليال200 #54*181*0.350ميجابايت
ليال500 #54*181*0.650ميجابايت
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رسومالباقة
االشتراك

بالريالالعماني

األدنىلسرعة الحد
التنزيل

األقصى الحد
التنزيل لسرعة

لسرعة األقصى الحد
التحميل

التركيب رسوم
العماني المجانيةبالريال المكالمات الثابتدقائق الخط اشتراك

على التخفيض نسبة
الدولية االتصاالت

المنزلي اإلنترنت

األساسية4 بت/الثانية بايت)(20ميجا بت/الثانية15جيجا كيلو بت/الثانية512 ميجا متوفرة410 مشمولغير

الصغيرة4 حدود بال بت/الثانية بت/الثانية20ميجا كيلو بت/الثانية512 ميجا بت/الثانية4 ميجا 1

بت/الثانية ميجا 1

%5مشمول10250

المتوسطة8 حدود بال بت/الثانية بت/الثانية25ميجا ميجا بت/الثانية5 ميجا بت/الثانية8 ميجا %10مشمول110500

الكبيرة16 حدود بال بت/الثانية بت/الثانية28ميجا ميجا بت/الثانية9 ميجا بت/الثانية16 ميجا %20مشمول1101000

األنترنتالمنزلي
السرعة هائل

الصغيرة20 الممتازة بت/الثانية بت/الثانية30ميجا ميجا بت/الثانية17 ميجا بت/الثانية20 ميجا %15مشمول510500

المتوسطة40 الممتازة بت/الثانية بت/الثانية35ميجا ميجا بت/الثانية30 ميجا بت/الثانية40 ميجا %20مشمول10101000

الكبيرة80 الممتازة بت/الثانية بت/الثانية45ميجا ميجا بت/الثانية60 ميجا 80

بت/الثانية ميجا 200

بت/الثانية ميجا %25مشمول20101500

الكبرى200 الممتازة بت/الثانية بت/الثانية80ميجا ميجا بت/الثانية150 ميجا محدودة5010 %30مشمولغير

المنزلي اإلنترنت
الالسلكي

بايت65 بت/الثانية20جيجا كيلو بت/الثانية512 ميجا بت/الثانية4 ميجا 5
ً

مشمولمجانا غير

بايت100 بت/الثانية29جيجا كيلو بت/الثانية512 ميجا بت/الثانية8 ميجا 5
ً

مشمولمجانا غير

بايت200 بت/الثانية39جيجا كيلو بت/الثانية512 ميجا بت/الثانية16 ميجا 5
ً

مشمولمجانا غير

السرعة-2 هائل المنزلي اإلنترنت

من السرعة هائل المنزلي اإلنترنت البصرية.عمانتلخدمة األلياف على تعتمد
عقد مع الجدد للمشتركين متوفرة الجديدة السرعة فائق المنزلي اإلنترنت باقات

-
-
-

-

سنةالتزام لمدة
لشبكة الثابتة للخطوط مجانية اتصال دقائق الباقاتعلى فقط.عمانتلتشمل

قبل وقت أي في للخدمة المشترك إنهاء حال الـ12إنقضاءفي قيمةفترة دفع عليه يتوجب شهر
المدة من المتبقية األشهر مقابل ذلك و الخدمة إنهاء رسوم إلى باإلضافة للمودم، التجزئة

عن المعتادة بالسرعة االستمتاع للمشترك ويمكن القادم الشهر بداية حتى الثانية في
التالية: اإلضافية الباقات في االشتراك طريق

12 مدته التزام عقد توقيع المشترك على يجب

العمالء خدمة رقم الشركة1234:- لموقع الولوج يمكن المعلومات من www.omantel.om:ولمزيد

المنزلي-1 األنترنت
تقنية خالل من يقدم المنزلي .ADSLالعرض

شبكة ضمن استخدامها يمكن مجانية اتصال دقائق تشمل الخدمة
-
-

-

-

العمانتل توجدللخط وال ثابت،
الباقة. خارج هو لما االستخدام باستثناء الثابت الهاتف على إضافية رسوم

يتم سوف فقط، البيانات من بايت جيجا 20 على تشتمل بت/الثانية ميجا األساسية4 الباقة
إضافي. بايت جيجا لكل عماني ريال 1 احتساب

دفع عليه يتوجب شهر الـ12 فترة إنقضاء قبل وقت أي للخدمةفي المشترك إنهاء حال في
المتب األشهر مقابل ذلك و الخدمة إنهاء رسوم إلى باإلضافة للمودم، التجزئة المدةقيمة من قية

أكثر بيانات باقات

البيانات عماني)سعة (ريال السعر
بايت5 5جيجا
بايت50 20جيجا
بايت100 29جيجا

الالسلكي-3 المنزلي اإلنترنت
ال التنزيل سرعة تنخفض سوف المتاحة، للبيانات المشترك استهالك بت512ىعند كيلو

ً
مجانا المودم له يقدم سوف حيث شهرا
عليه يتوجب سوف للعقد إلغائه حالة في و مجاني مودم على المشترك يحصل سوف

للمودم المتبقي المبلغ دفع

-

-
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المنزلي اإلنترنت

-

-

-

-

خدمة أواصر محافظةفايبرنتتقدم في البصرية األلياف على القائمة .مسقطالمنزلي
عقد مع الجدد للمشتركين متوفرة أواصر سنةالتزامباقات لمدة

عن مدته تقل ال مسبق بإخطار الشركة موافاة المشترك على للعقد المبكر اإلنهاء حالة اإلنهاء3في قبل أشهر
البالغة االخطار مدة العاديعن الشهري االشتراك ودفع .أشهر3المعتزم،

العمالء خدمة الشركة80001000:رقم www.awasr.om:وموقع

بالريالالباقة االشتراك رسوم
لسرعةالتنزيللسرعةاألدنىالحدالعماني األقصى الحد

التنزيل
لسرعة األقصى الحد

التحميل
بالريال التركيب رسوم

البياناتالعماني المجانية(جيجابايت)سعة المكالمات الثابتدقائق الخط علىاشتراك التخفيض نسبة
الدولية االتصاالت

المنزليفايبرنت

بت/الثانية20 2920ميجا بت/الثانية20 ميجا بت/الثانية بت/الثانية5ميجا ميجا
ً
محدودةمجانا متوفرةغير مشمولغير غير

بت/الثانية40 3440ميجا بت/الثانية40 ميجا بت/الثانية بت/الثانية10ميجا ميجا
ً
محدودةمجانا متوفرةغير مشمولغير غير

بت/الثانية50 4050ميجا بت/الثانية50 ميجا بت/الثانية بت/الثانية13ميجا ميجا
ً
محدودةمجانا متوفرةغير مشمولغير غير

بت/الثانية100 50100ميجا بت/الثانية100 ميجا بت/الثانية بت/الثانية26ميجا ميجا
ً
محدودةمجانا متوفرةغير مشمولغير غير

بت/الثانية150 70150ميجا بت/الثانية150 ميجا بت/الثانية بت/الثانية38ميجا ميجا
ً
محدودةمجانا متوفرةغير مشمولغير غير

بت/الثانية300 85300ميجا بت/الثانية300 ميجا بت/الثانية بت/الثانية75ميجا ميجا
ً
محدودةمجانا متوفرةغير مشمولغير غير

بايت/1 1491الثانيةجيجا بايت/1 جيجا بايت/ الثانيةجيجا بايت/250الثانية الثانيةميجا
ً
محدودةمجانا متوفرةغير مشمولغير غير
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-
-

-

-

-
-

-

السريع المنزلي اإلنترنت لباقة إضافية ومعلومات مالحظات

ال تقنة خالل من يقدم السريع المنزلي LTEاإلنترنت
خيارات: ثالثة في للمشتركين متوفر السريع المنزلي وعقداإلنترنت عقد وعقد12بدون كان24شهر كلما الشهرية، الرسوم بذات شهر

أكبر. الباقة الحصصفي كانت أطول العقد
الخدمة: وتفعيل لتركيب تستخدم المودم أجهزة من نوعين الهناك نوع يحدد المشترك إقامة موقع خارجي، وآخر داخلي الالزممودم مودم

الخدمة. لتوصيل
ال تكنولوجيا ألن

ً
الحدLTEنظرا تمثل الخدمة لذات أعاله المبينة السرعات فإن السلكية تعتبر ألوريدو السريع اإلنترنت خدمة في المطبقة

القصوى. بالسرعات ضمان يوجد وال والتحميل التنزيل لسرعات األدنى

المحلية للشركات الثابتة الخطوط لجميع السريع اإلنترنت خدمة في المشمولة الدقائق

و 12 عقود في للمشتركين أوريدو الب24تقدم تحويل يتم حيث البيانات، تحويل ميزة السريع المنزلي اإلنترنت لخدمة الغيرشهر يانات
تلقائي، وبشكٍل التالي الشهر إلى أولويةمستخدمة ثماالستهالكستكون المحولة الحالي،باقةلبياناتللبيانات المحمولةالشهر البيانات

صالحة التالي الشهر إلى
ً
تراكمية30لمدةلالستخدامشهريا تكون ولن

ً
يوما

بمبلغ العقد من المتبقية االشهر بناءعلى تقسيمها سيتم المبكر العقد إنهاء رسوم

بالريالالباقة االشتراك رسوم
العماني

ألدنىلسرعة الحد
التنزيل

األقصى الحد
التنزيل لسرعة

األقصى الحد
التحميل لسرعة

بالريال التركيب رسوم
المجانيةالعماني المكالمات الخطدقائق اشتراك

الثابت
التخفيضعلى نسبة
الدولية االتصاالت

عقد لمدةبدون عقد
شهر 24

لمدة12 عقد
شهر عقدو24 لمدةبدون عقد

12شهر
لمدة عقد
24شهر

المنزلي اإلنترنت
السريع

جيجا5
بت/الثانية9بايت ميجا 10 بت/الثانية كيلو 512

بت/الثانية كيلو 512

بت/الثانية كيلو 512

بت/الثانية كيلو 512

بت/الثانية ميجا مشمول10

جيجا75
بايت100بايت جيجا150جيجا

بت/الثانية25بايت ميجا بت/الثانية10 ميجا 1
ً

مشمول0200500مجانا

جيجا150
بايت

جيجا200
بايت

جيجا300
بت/الثانية35بايت بت/الثانية10ميجا ميجا 1

ً
مشمولمجانا

100200500

جيجا300
بايت

جيجا400
بايت

جيجا500
بت/الثانية50بايت ميجا بت/الثانية10 ميجا 1

ً
مشمول100200500مجانا

فائق المنزلي اإلنترنت
السريع

عقد لمدة12بدون عقد
عقدشهر لمدة12بدون عقد

عقدشهر شهربدون لمدة12 عقدعقد لمدةبدون عقد
شهر 12

بت/الثانية20 بت/الثانية3528ميجا ميجا بت/الثانية20 ميجا 5 بت/الثانية ميجا 1125
ً

%10مشمول1005000مجانا

بت/الثانية50 بت/الثانية5548ميجا ميجا 50

بت/الثانية ميجا 100

بت/الثانية ميجا 300

بت/الثانية جيجا 1

بت/الثانية ميجا 5 بت/الثانية ميجا 1925
ً

%10مشمول1005000مجانا

بت/الثانية100 بت/الثانية7568ميجا ميجا 10 بت/الثانية ميجا 38

بت/الثانية ميجا 25 بت/الثانية ميجا 75

25
ً

%10مشمول1005000مجانا

بت/الثانية300 1008825ميجا
ً

%10مشمول1005000مجانا

بايت/1 25022825الثانيةجيجا
ً

مجانا
%10مشمول1005000

السرعة فائق المنزلي اإلنترنت لباقة إضافية ومعلومات مالحظات

السرعة فائق المنزلي اإلنترنت خدمة -

-

-

-

-

-

أنهاألوريدو كما مسقط، محافظة في والمجمعات المناطق من عدد في
ً
حاليا بعضمتوفر في تتوفر

واجهة كمدينة الحيوية الدقم.المنشئات

بخيارين: للمشتركين متوفر السرعة فائق المنزلي وعقداألنترنت عقد العقد.12بدون نوع باختالف تختلف والحصص االمتيازات شهر،

فقط. أوريدو لشبكة الثابتة للخطوط المتضمنة المجانية الدقائق

بمبلغ العقد من المتبقية االشهر بناءعلى تقسيمها سيتم المبكر العقد إنهاء ريال.50رسوم

العمالء: خدمة العنوان:1500رقم الشركةعلى لموقع الولوج يمكن المعلومات من www.ooredoo.omولمزيد

المضافة أكثر سرعة باقات

البيانات عماني)سعة (ريال القصوىاالشتراك السرعة
بايت5 بت/الثانية510جيجا ميجا
بايت25 بت/الثانية1510جيجا ميجا
بايت75 بت/الثانية2010جيجا ميجا

عقد بدون

25

25

25

25
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الثابت الهاتف

الذروة وقت الذروةخارج وقت

الثابت الهاتف

الدفع2.9الترحيبية متوفرةشهرآجل 7.51533غير

الدفع4.9األساسية شبكة150شهرآجل إلى الثابتعمانتلدقيقة 7.51533للخط

حدود الدفع7.9بال الثابتشهرآجل للخط عمانتل شبكة إلى محدودة ال ينطبقدقائق ينطبقال 33ال

الدفع مسبق سهل خدمة

4

الدفع مسبق

شهر

متوفرة 7.51540غير
123

3

أشهر

أشهر

أشهر246

شهر4812

الدفع مسبق

عقد للهاتشهر24عقدشهر12عقدبدون أوريدو شبكة فإلى
الثابت

الثابت الهاتف شبكات إلى
األخرى

للهات أوريدو شبكة فإلى
المتنقل

الثابت الهاتف شبكات إلى
األخرى

السريع المنزلي مشمولةاإلنترنت الثابت الخط خدمة

مشمولة الثابت الخط خدمة

إضافية رسوم بدون

إضافية رسوم بدون

الدفع/آجل مسبق
1002005009192939شهرالدفع

السريع فائق المنزلي الدفعاإلنترنت يوجد1005000شهرآجل 9192939ال

-

-

-

-

عمانتل - إضافية ومعلومات مالحظات

فقط للثابت عمانتل بشبكة لالتصال مخصصة لعمانتل الثابت الهاتف خدمة في المشمولة المجانية الدقائق

6 الساعة من تبدأ الذروة ولغايةساعات
ً
الساعة10صباحا من تبدأ الذروة غير ساعات ،

ً
إلى10ليال

ً
6ليال

ً
صباحا

الرسمية. واإلجازات الجمعة يوم إلى باإلضافة

-

-

-

-

م
ً
اتصاال يعتبر المتحدة العربية االمارات بدولة العين ومدينة البريمي والية بين ما المشتركاالتصال على ،

ً
حليا

الرقم الرقم33إدخال وإدخال العين إلى البريمي من االتصال عند العين بمدينة به المتصل الرقم قبل89قبل
البريمي. إلى العين من االتصال عند البريمي بوالية به المتصل الرقم

الشركة: لموقع الولوج يمكن المعلومات من ولمزيد 1234 العمالء: خدمة www.omantel.omرقم

أوريدو - إضافية ومعلومات مالحظات

من الثابت الهاتف لخدماتأوريدوخدمة خدمةمكملة رسومأوريدوتعتبر توجد وال السرعة، وفائق السريع الثابت لإلنترنت
الثابت. اإلنترنت خدمة رسوم دفعهم بمجرد المشتركين على التركيب أو لالشتراك إضافية

المتضمنة المجانية الدقائق بينما المحلية الثابتة الخطوط لجميع صالحة السريع اإلنترنت خدمة في المشمولة المجانية الدقائق
فق أوريدو لشبكة الثابتة بالخطوط لالتصال استخدامها يمكن السرعة فائق المنزلي اإلنترنت خدمة ط.في

الباقة5 في للمشتركين متوفرة مجانية دقائق توجد والباقةال بايت السريع75جيجا المنزلي اإلنترنت خدمة في بايت جيجا

العمالء: خدمة العنوان:1500رقم الشركةعلى لموقع الولوج يمكن المعلومات من www.ooredoo.omولمزيد
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-
-

باقات في المتضمنة الرسائل حصة استنفاذ عند النصية الرسالة للرسالة.بيسات9هوعمانتلسعر
الم األرقام المشترك، يختارها التي المفضلة األرقام إلى محدودة غير مكالمات تقدم عمانتل

-
-

-

-

-

أن يجب فضلة
عمانتل. شبكة ضمن تكون

باقات في المتضمنة المجانية المحلية.عمانتلالدقائق الشبكات لجميع استخدامها ممكن

بالرقم االتصال ذاتي.#123*يمكن بشكل بالحساب المتعلقة الخدمات إلدارة الرئيسية للقائمة للدخول

العمالء: خدمة الشركة:1234رقم لموقع الولوج يمكن المعلومات من www.omantel.omولمزيد

-

-

إضافيةعمانتلتقدم كالتالي:إكسترا)(خياراتخيارات/مزايا للباقات

إكسترا: االشتراكفيخيارات للرقمطريقة قصيرة نصية رسالة الحرف90087أرسل باقتي"ب"تحمل اختار القائمةاكستراو من

اإلضافية الباقة (ريالعماني)قيمةالتعرفةمزايا االشتراك
المفضل المحدودة-الرقم غير الشبكةالمكالمات داخل 2اتصاالت

الشبكة ضمن دقيقة-باقة 2الدقيقةبيسة/19لكل
الشبكة ضمن اتصال-باقة 2المكالمة/بيسة59لكل

محدودة غير محلية محدودةرسالة 2غير

-

-

االستخدام حسب الدفع لخدمة األساسية للبياناتفيPAYGاألسعار كالتالعمانتللباقاتمدى :يهي

بحساب0-200 بحساب200>ميجابايتبيسة/50ميجابايت بيسة/ميجابايت15ميجابايت

االستخدام حسب الدفع لخدمة األساسية كالتالي:PAYGاألسعار هي للبيانات باقتي لباقات

بحساب األساسية والكبرىبيسة/ميجابايت29باقتي والكبيرة والمتوسطة الصغيرة باقتي
بيسات/ميجابايت بحساب9

اآلجل للدفع المتنقل الهاتف

األساسية متوفرة3باقتي متوفرةغير متوفرة0غير بايت29بيسة/الدقيقة34غير متوفرةبيسة/ميجا غير

الصغيرة بايت9250500باقتي بايت1ميجا بايت2جيجا بايت9بيسة/الدقيقة125034جيجا %5بيسة/ميجا

المتوسطة بايت196502باقتي بايت4جيجا بايت8جيجا بايت9بيسة/الدقيقة250034جيجا %10بيسة/ميجا

الكبيرة باقتي

الكبرى باقتي

29

39

1150

1850

4

6

بايت جيجا

بايت جيجا

8

12

بايت جيجا

بايت جيجا

16

24

بايت جيجا

بايت جيجا

3

4

محدودة غير

محدودة غير

34

34

بيسة/الدقيقة

بيسة/الدقيقة

9

9

بايت بيسة/ميجا

بايت بيسة/ميجا

20%

30%

ودوليةعمانتلتقدم محلية إضافية مكالمات
ً
إكسترا)مكالمات(أيضا

اإلضافية الدقائق عماني)باقة (ريال السعر

فقط100 عمانتل شبكة إلى للمكالمات 2دقيقة

الشبكات75 جميع إلى محلية 2دقيقة

دولية50 2دقيقة

االشتراكفيمكالماتإكسترا: للرقمطريقة قصيرة نصية رسالة الحرف90087أرسل باقتي"ب"تحمل اختار القائمةاكستراو من
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-

كالتالي:- إضافية دقائق إضافة بإمكانهم شهري لمشتركي المخصصة الدقائق حصص استنفاد عند

الشهرية التعرفة
عماني) (ريال

باأليام الصالحية

الشبكة150 ضمن دقيقة

المتضمنة الدقائق

330

محلية100 330دقيقة

التعاون100 مجلس لدول 730دقيقة

الدولية250 للمكالمات الهند)دقيقة باكستان، 730(بنجالدش،

الدولية150 للمكالمات ال(دقيقة اندونيسيا، فيليبين،سريالنكا،
نيبال،مصر)

730

االستخدام حسب الدفع لخدمة األساسية فيPAYGاألسعار كالتالي:أوريدوللبيانات هي

بحساب113لغاية بايت بايت256ميجا /ميجا بيسة

من بايت113أعلى ميجا
ً

مجانا

الشهريالباقة االشتراك رسوم
عماني) (ريال

دقيقة1010شهري بايت200500 بايت1ميجا بايت2جيجا نصية200جيجا رسالة
البياناتب500بيسة/الدقيقة39قصيرة من عماني3ميجابايت ريال

دقيقة2020شهري بايت6002 بايت4جيجا بايت8جيجا نصية600جيجا رسالة
البياناتب500بيسة/الدقيقة39قصيرة من عماني3ميجابايت ريال

دقيقة3535شهري بايت15005 بايت10جيجا بايت20جيجا نصية1500جيجا رسالة
البياناتب500بيسة/الدقيقة39قصيرة من عماني3ميجابايت ريال

دقيقة6060شهري بايت300010 بايت20جيجا بايت40جيجا نصية3000جيجا رسالة
البياناتب500بيسة/الدقيقة39قصيرة من عماني3ميجابايت ريال

متوفرة3شهري متوفرةغير متوفرةغير غير
ــ19موبايلأوريدوإلى بيسة/ميجابايتبــ256ميجابايت113لغايةالدقيقة/بيسةب

والشبكات الثابت الهاتف شبكات األخرىإلى
منبيسة/الدقيقةبــ39 ميجابايت113أكثر

ً
مجانا

سوالف متوفرة10شهري متوفرةغير غير
المكالمة/بيسةبــ79موبايلأوريدوإلى

بايت10 بيسة/ميجا والشبكات الثابت الهاتف شبكات األخرىإلى
بيسة/الدقيقةبــ39

سهرة دقيقة19شهري 600

من10 بايت جيجا
مساء الساعة10

إلى8
ً
متوفرة+صباحا بايت7بيسة/الدقيقة29غير بيسة/ميجا

في1 بايت جيجا
األوقات باقي

مزيد 34شهري

لجميع1500 دقيقة
+ +بايتجيجا3الشبكات

محدودة بايت5بيسة/الدقيقة29غير بيسة/ميجا يوم2500 من دقيقة
لغايةالخميس10 مساًء

السبت10 مساًءيوم

من10 بايت جيجا
الخميس10 يوم
يوم لغاية مساًء

مساًء10السبت

اآلجل للدفع المتنقل الهاتف

باقات في المتضمنة الرسائل حصة استنفاذ عند النصية الرسالة سعر -
-
-

-

-

-

-
-

للرسالة.بيسات10هوأوريدو

مساء الساعة10 من تتوفر سهرة شهري باقة في المتضمنة الليلية الساعةالبيانات سعة8إلى بيانات إلى باإلضافة ،
ً
اليوم.صباحا لبقية متوفرة بايت جيجا 1

10 الساعة من لالستخدام صالحة األسبوع نهاية إجازة فترة خالل وتقدمها مزيد شهري باقة تحتويها التي المجانية والبيانات يومالدقائق من مساًء
الساعة ولغاية السبت10الخميس يوم من مساًء

دفع بإمكانهم مزيد وشهري سهرة شهري باقات في أو310المشتركين الستخدامرياالت إضافية في80%رياالتعمانية المشمولة الدقائق من
بالتتالي. السلطنة داخل دوليةمن مكالمات إجراء أو الخليجي التعاون مجلس دول في تجوالهم أثناء المكالمات الستقبال المذكورة الباقات

و 12 عقود في للمشتركين أوريدو شهري24تقدم باقات في إلىو10،20،3560شهر مستخدمة الغير البيانات تحويل يتم حيث البيانات، تحويل ميزة
تلقائي وبشكٍل التالي الشهر

سوالف شهري باقة باستثناء الشبكات، بجميع لالتصال استخدامها ممكن محلية دقائق هي شهري باقات في المتضمنة علىالدقائق تشتمل 200التي
بمشتركي لالتصال جانب1500أوريدومكالمة إلى تضم التي مزيد شهري وباقة الشبكات،2500فقط، لجميع صالحة محلية إضافيةدقيقة دقيقة
بمشتركي فقط الخميسأوريدولالتصال يوم من لالستخدام مخصصة السبت10و يوم غاية إلى مساًء10مساًء

على شهري*#141باالتصال باقات إلدارة الرئيسية الذاتية الخدمة قائمة إلى الدخول يمكن

العنوان: الشركةعلى لموقع الولوج يمكن المعلومات من ولمزيد 1500 العمالء: خدمة www.ooredoo.omرقم

أوريدو إلى مكالمة 200
المتنقل للهاتف
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الذروة وقت

االشتراكالباقة االشتراكرسوم مدة

قة)

نفسشبكة
الهاتف
المتنقل
قة)(بيسة/دقي

39395555حياك
بيسة 49.5
/ فيالذروة

بيسة 25 الذروة غير

بيسة 49.5
/ فيالذروة

بيسة 25 الذروة غير

اشتراك51.2 بدون

راحتك على ينطبقأيام0.5007حياك ينطبق39ال 55ال

بيسة89
إل ىللمكالمات
للهات فعمانتل
المتنقل
والثابت

51.2*201*1#

أوزون #377*393955552551.2ميجابايت100يوم130باقة

ذوي لألشخاص حياك باقة
الخاصة عن2939295551.2االحتياجات صادرة اإلعاقة ذوي بطاقة

االجتماعية التنمية وزارة

كيفك على بايت1يوم7730حياك بايت1جيجا #280*44444451.2جيجا

كيفك على بايت2يوم101030حياك بايت2جيجا 444444جيجا
ً
مجانا أرقام5االتصال لعدد

عمانتل شبكة ضمن

ً
مجانا أرقام5االتصال لعدد

عمانتل شبكة ضمن

51.2*280#

كيفك على بايت4يوم151530حياك بايت4جيجا 44444444جيجا

44

44

51.2*280#

-
-
-
-
-
-

من أوزون منعمانتلباقة أقل أعمارهم تبلغ الذين للمشتركين فقط سنة.25مخصصة

مخفضة. بأسعار البيانات باقات شراء بإمكانهم اإلعاقة لألشخاصذوي حياك باقة مشتركي

اختيار5 بإمكانهم كيفك على حياك المفضلمشتركي الرقم تغيير رسوم ،
ً
مجانا بهم لالتصال عمانتل شبكة ضمن للرقم.200أرقام بيسة

فقط. عماني ريال بـ2 إضافي جيجابايت 1 شراء كيفك على حياك في المشترك بإمكان

بالرقم االتصال الخدمات.#123*يمكن من وغيرها الرصيد ومعرفة والتجديد والباقات الخطط مختلف في االشتراك من ذاتي بشكل بالحساب المتعلقة الخدمات إلدارة الرئيسية للقائمة للدخول

العمالء: خدمة الشركة:1234رقم لموقع الولوج يمكن المعلومات من www.omantel.omولمزيد

المسبق للدفع المتنقل الهاتف

ً
مجانا أرقام5االتصال لعدد

عمانتل شبكة ضمن
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-
-

-
-

-

-

النص يةالرسائل
القصيرة
المجانية

الباقة استخدامدقائق حدود
الباقة الباقدقائق ةبيانات

الشريحة3939395550فريندي تفعيل عند

الشهرية25باقة #410*2525252550شهر3بيسة

األسبوعية25باقة #410*2525252550أيام17بيسة

لفرندي10باقة فرندي #410*1039105550شهر0.500بيسات

السوبر 3030يوم33.00030باقة

بايت1 جيجا
600 تشمل
بايت ميجا

مساءً

2525252550*601#

السوبر 60يوم5530باقة
محلية دقائق
إلىجميع
الشبكات

#601*1002525252550ميجابايت600

السوبر 6060يوم7730باقة
بايت2.5 جيجا

1500 تشمل
مس اًءميجابايت

2525252550*601#

#22*181*24/7454545452551.2رنة

#22*181*6545438382551.2-6رنة

رنة #22*181*194919492551.2أصدقاء

المسبق للدفع المتنقل الهاتف

فرينديموبايل - إضافية ومعلومات مالحظات موبايل رنة - إضافية ومعلومات مالحظات
الساعة من متوفرة المسائية البيانات -

-

-

-
-
-

-

-

الساعة11 إلى 4مساًء
ً
صباحا

احتساب10 سيتم الباقة في البيانات استهالك احتساب50بيساتبعد سيتم الباقة مدة انتهاء ميعاد وبعد ميجابايت، بيسةلكل
ميجابايت. لكل

الشريحة تفعيل عند تلقائيا تفعل باقة بال أنترنت بالترحيبية.بإمكانخدمة بال انترنت خدمة علىوقف\بدء الضغط طريق عن اقة
#340*

المسائية للفترة اليوم طوال المتوفرة البيانات استخدام المشترك بإمكان المسائية البيانات جميع استهالك عند
إضافية دقيقة لكل بيسة احتساب25 سيتم سوبر فريندي باقات دقائق استنفاد عند

إضافية رسالة لكل بيسات احتساب10 سيتم فريندي باقات في القصيرة النصية الرسائل استنفاد عند
# بالرقم االتصال طريق عن اليوم في ساعة 24 موبايل حسابفرندي إدارة المشترك الخدمة*100بإمكان قائمة إلى للدخول

الذاتية.
العمالء: خدمة الشركة:98400000رقم لموقع الدخول يمكن المعلومات http://www.friendimobile.comولمزيدمن

الساعة من يبدأ المسائي الساعة11التوقيت إلى 4مساًء
ً
صباحا.

احتساب10.24 سيتم الباقة في البيانات استهالك احتساب51.2بيساتبعد سيتم الباقة مدة انتهاء ميعاد وبعد ميجابايت، لكل
ميجابايت. لكل بيسة

المسائية للفترة اليوم طوال المتوفرة البيانات استخدام المشترك بإمكان المسائية البيانات جميع استهالك عند
ت إضافية، رسوم بدون مخفضة اتصال تسعيرة على للحصول دولية أو محلية مفضلة أرقام إضافة3 للمشترك رقميحق أي غيير

قدره برسم سيكون بيسة.200مفضل
بالرقم االتصال طريق عن موبايل رنة حساب إدارة المشترك والتحكم*#181بإمكان الذاتية الخدمة لقائمة بالخول يسمح الذي

الخدمات. من وغيرها الرصيد ومعرفة والتجديد االشتراك من الوظائف بمختلف
العنوان: على الشركة موقع تصفح يمكن العلومات من ولمزيد 91600000 العمالء: خدمة رقم

http://www.rennamobile.com
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-

-

-

-

-

ال الرسائل وعدد المحلية المكالمات دقائق دمج نصيةيتم
مسبق باقات في المتضمنة سبيل3و1،2القصيرة على

مسبقالمثال: باقة في
ً
مشتركا كنت استخدام1إذا يمكنك

و30 محلية مكالمات قصيرة5دقيقة نصية رسائل
منها االستفادة باإلمكان االجتماعي التواصل بيانات حصة

المش ،وتويتر. والفيسبوك الواتساب، الذينلتطبيقات تركون
اضافية بيانات لديهم يوجد وال البيانات هذه حصة يستهلكون

االنتر سرعة في لتغيير سيتعرضون آخر مصدر الىمن نت
التطبيقات.512 هذه بتالستخدام كيلو

من والمستفيدين أوريدو شركة في مسبق خدمةعمالء
تستعمل" بقدرما حالةللبياناتPAYG"إدفع في ،

قيمته ما البيانات من يحصل500استهالكهم
ً
يوميا بيسة

على يمكن30المشترك المجانية البيانات من ميجابايت
الساعة11:59 حتى استخدامها

ً
ليال.

على الخدمة*#141باالتصال قائمة إلى الدخول يمكن
كالسيك وشبابية مسبق باقات إلدارة الرئيسية الذاتية

وشبابية.
يمكن المعلومات من ولمزيد 1500 العمالء: خدمة رقم

www.ooredoo.om:العنوان على الشركة لموقع الولوج
www.shababiah.om:شبابية موقع وكذلك

االتصال دقائق تعرفة

الذروة وقت الذروةخارج وقت

االشتراكالباقة االشتراكرسوم مدة
النصية الرسائل

القصيرة
المجانية

الباقة دقائق
حدود

استخدام
الباقة دقائق

الباق ةبيانات

البيانات
المخصصة
لتطبيقا
التواصل
االجتماعي

نفسشبكة
المتن قلالهاتف

(بيسة/دقيقة)

شبكات إلى
المتن قلالهاتف

وشبكات األخرى
الثابت الهاتف
ة)(بيسة/دقيق

نفسشبكة
المتن قلالهاتف
ة)(بيسة/دقيق

شبكات إلى
المتن قلالهاتف

وشبكات األخرى
الثابت الهاتف
ة)(بيسة/دقيق

االتصال سعر
أعضاء إلى
الباقة نفس
ة)(بيسة/دقيق

االتصال سعر
االتصالللمكالمة سعر

باألرقام
المفضلة

استخدام سعر
اإلضاف يةالبيانات

PAYG
(بيسة/ميجابايت)

االشتراك آلية رمز/

39مسبق 3955

55

55

55

اشتراك5519512 بدون

أكثر)مسبق تحدث 39أيام330(خدمة 19193919512*141*13*31#

محلي3535أيام117مسبق 39ةدقائق 3955512*141*201#

محلي7575أيام227مسبق 39ميجابايت50ةدقائق 3955512*141*202#

محلي125125أيام337مسبق 39ميجابايت100ةدقائق

39

3955

55

512*141*203#

سوالف أيام0.6007مسبق
ينطبق ينطبقال للمكالمة79ال بيسة

أوريدو إلى
512*141*98#

كالسيك 49شبابية 292949512*141*25#

45شبابية 3535452510*141*555*6#

الجديدة شبابية األسبوعية3باقة بايت1ةمحليدقائق50أيام37ر.ع بايت1جيجا 40جيجا عمان40404050 أوريدو تطبيق

الجديدة شبابية الشهرية3باقة يوم330ر.ع
25

محلي ةدقائق
ميجا750

بايت
40 عمان40404050 أوريدو تطبيق

الجديدة شبابية يوم530ر.ع5باقة
100

محلي ةدقائق
ميجا750

بايت
40 عمان40404050 أوريدو تطبيق

الجديدة شبابية محلي200يوم1030ر.ع10باقة بايت3ةدقائق بايت2جيجا 40جيجا عمان40404050 أوريدو تطبيق

الجديدة شبابية محلي500يوم2530ر.ع25باقة بايت10ةدقائق بايت5جيجا 40جيجا عمان40404050 أوريدو تطبيق

اإلعاقة ذوي لألشخاص سهولة بايت1باقة جيجا
19 من191919512 صادرة اإلعاقة بطاقة

االجتماعية التنمية وزارة

المسبق للدفع المتنقل الهاتف

ذات في واستخدامها المحلية الشبكات لجميع لالتصال استخدامها يمكن المحلية للدقائق باقات تقدم شبابية باقة
كالتالي: هي والباقات القصيرة، النصية الرسائل الوقتإلرسال

المسلسل
المحلية الدقائق
النصية والرسائل

القصيرة

السعر
عماني) االشتراك(ريال االشتراكمدة رمز

#240*555*141*يوم140130
#101*555*141*يوم2100230
#201*555*141*يوم3200330

للمكالمات: الجديدة شبابية إضافات
الصوتية اإلضافة عماني)نوع (ريال الصالحيةالسعر مدة

الدولية المكالمات ٣إضافة أو شهر1

بيسة/دقيقة) 79) الشهرية سوالف شهر1خدمة

تطبيق طريق فقطعن متاح الجديدة شبابية باقات وإدارة عمان.أوريدواالشتراك

-

-

-

-

باقات جانب تقدمشيابيةإلى أعاله، المذكورة للمشأوريدوالجديدة تتيح وهي مكس شبابية باقات تشكيللمشتركيها حرية تركين
يحتاجونها. التي المحلية الدقائق وعدد البيانات حصة اختيار خالل من الشهرية المزجباقتهم خالل مكسمن شبابية باقات تشكيل يمكن

أدناه: الموضحة المحلية والدقائق البيانات باقات بين

مكس شبابية

محلية بياناتدقائق

المحلية الدقائق
الباقة سعر
عماني) (ريال

صالحية
بايت)البياناتالباقة (جيجا

الباقة سعر
عماني) الباقة(ريال صالحية

محلية100 بايت3يوم230دقيقة يوم730جيجا

محلية200 بايت5يوم330دقيقة يوم1030جيجا

محلية300 بايت8يوم430دقيقة يوم1530جيجا

محلية500 بايت15يوم630دقيقة يوم2530جيجا

محلية1000 بايت25يوم1130دقيقة يوم3530جيجا
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الدولي التجوال باقات

االشتراك آلية رمز/

المتضمنةالباقة عماني)البيانات (ريال االشتراك المتضمنةسعر التجوال الدفعدقائق مسبق االشتراك الدفعمدة آجل

الخليج دول جوازك

بايت400 متوفرة3ميجا SMSغير ‘J’ to 91199 SMSيوم ‘J’ to 91199

SMS ‘J’ to 91199

SMS ‘J’ to 91199

SMS ‘J’ to 91199

SMS ‘J’ to 91199

SMS ‘J’ to 91199

SMS ‘J’ to 91199

*141*401#

*141*401#

*141*401#

*141*401#

بايت1 متوفرة6جيجا SMSغير ‘J’ to 91199 أيام3

بايت2 متوفرة9جيجا SMSغير ‘J’ to 91199 أيام7

العالم حول جوازك

بايت200 متوفرة6ميجا SMSغير ‘J’ to 91199 يوم

بايت500 متوفرة12ميجا SMSغير ‘J’ to 91199 ايام3

بايت1 متوفرة18جيجا SMSغير ‘J’ to 91199 أيام7

بايت2 متوفرة24جيجا SMSغير ‘J’ to 91199 يوم30

الخليج جواز

بايت1 متوفرة4جيجا #501*141*غير يوم

بايت200 #501*141*510ميجا يومين

بايت2 #501*141*1030جيجا أسبوع

العالم بايت1جواز #501*141*1530جيجا أسبوع

-

-

-

التجوال دولة في المحلية للمكالمات استخدامها يمكن أعاله التجوال باقات بعض في المتضمنة المجانية الدقائق
السلطنة. إلى االتصال أو المكالمات واستقبال

التجوال. رسوم تطبق سوف المتضمنة والدقائق البيانات المشترك تعدىاستهالك إذا

المشترك يوصى العالم، Ooredooجواز وباقة العالم حول باقةجوازك وتحديدًا أعاله الباقات في االشتراك قبل
مشمولة إليها السفر ينوي التي الدولة كانت ما إذا للتأكد االتصاالت شركات مواقع إلى البياناتبالرجوع باقة .في
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العربي الخليج دول في التجوال خدمات أسعار

-

-

-

في له المرخص
العربي الخليج دول

التجوال أثناء المزارة الدولة ضمن المحلية المكالمة سعر
(بيسة/الدقيقة)

إلى الصادرة المكالمة سعر
(بيسة/الدقيقة) الخليج ودول السلطنة

سعر
المستلمة المكالمة
(بيسة/الدقيقة)

خدمات أسعار
التجوال بيانات

بايت) (بيسة/ميجا

92

92

229

23185

85

85

85

85

23

23

23

23

23

231

231

231

231

231

63
189

126

9292
229

231

204

9292
198

231
190

70

92

143

231
92

190

229

43
92

190
231

92229

الخليج. دول في التجوال أثناء القصيرة النصية الرسائل استالم على رسوم توجد ال

الرمز استخدام البياناتعليهم تجوال خدمة إيقاف أو لتفعيل رنةموبايل، **46181#لمشتركي

الرمزفرينديلمشتركي استخدام عليهم البيانات تجوال خدمة إيقاف أو لتفعيل *113#موبايل،


