


قيمة االشتراك مدة االشتراكالبــــــــــــــــــــــــاقةالمرخص له

بيانات سعة البيانات
إضافية من 

التجديد 
التلقائي

نوع االشتراك

*سعر االستخدام اإلضافي للبيانات لكل ميجابايت

 البيانات 
في الفترة 
الصباحية 

البيانات 
آجل الدفعمسبق الدفعالليلية

51.2 بيسةمسبق الدفع50 ميجابايت200 بيسةيوميوميـــًا 50 ميجابايت

51.2 بيسةمسبق الدفع1 جيجابايت1 ر.عيوميوميا 1 جيجابايت

51.2 بيسةمسبق الدفع1 جيجابايت3 ر.عأسبوعأسبوعيًا 1 جيجابايت

51.2 بيسةمسبق الدفع50 ميجابايت500 بيسةشهرشهريًا 50 ميجابايت

51.2 بيسةمسبق الدفع300 ميجابايت2 ر.عشهر  شهريًا 300 ميجابايت

باقاتي باقات مدى
األساسية

 S, باقاتي
M, L, XL

9 بيسات 29 بيسةغير متوفرآجل الدفع500 ميجابايت3 ر.عشهر500 ميجابايت 

مسبق الدفع/1 جيجابايت5 ر.عشهر1 جيجابايت
9 بيسات 29 بيسة8 بيسات51.2 بيسةآجل الدفع

مسبق الدفع/3 جيجابايت10 ر.عشهر3 جيجابايت
9 بيسات 29 بيسة5 بيسات51.2 بيسةآجل الدفع

مسبق الدفع/5 جيجابايت15 ر.عشهر5 جيجابايت
9 بيسات 29 بيسة5 بيسات51.2 بيسةآجل الدفع

مسبق الدفع/10 جيجابايت25 ر.عشهر10 جيجابايت
9 بيسات 29 بيسة5 بيسات51.2 بيسةآجل الدفع

9 بيسات 29 بيسة5 بيساتآجل الدفع15 جيجابايت34 ر.عشهر15 جيجابايت

9 بيسات 29 بيسة5 بيساتآجل الدفع30 جيجابايت59 ر.عشهر30 جيجابايت

 خدمة اإلنترنت السريع للهاتف المتنقل

هيئة تنظيم االتصاالت

سلطنة عمان

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

السلطنة لألفراد.

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

االتصاالت.

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

محصورة في مواقع وأفرع مزودي خدمات االتصاالت كل على حدة.

المتوفرة في  المعلومات  على  بناًء  النشرة  والمعلومات في هذه  البيانات  إعداد  تم 
تم  وقد  2016م.  أغسطس  شهر  في  السلطنة  في  االتصاالت  خدمات  مزودي  مواقع 
عرض األسعار في جداول تسمح للمستهلكين بإجراء المقارنات بين مختلف العروض. 
بالنسبة لترتيب وتسلسل المرخصين فإنه لم يتم على أي معيار. تم إضافة بعض 

المالحظات المهمة والمتعلقة بأسعار خدمات االتصاالت.  

تود الهيئة كذلك التنويه أنه في الوقت الذي يتم فيه تداول هذه النشرة فإن األسعار 
والباقات والعروض المدونة فيها قابلة للتغيير، لذلك تنصح الهيئة مستخدمي هذه 
وشروط  معلومات  أية  عن  واالستفسار  الحصول  حيث  من  بدورهم  بالقيام  النشرة 
ال  االتصاالت  تنظيم  هيئة  إن  لهم.  بالنسبة  واضحة  تكن  لم  إذا  بالعروض  متعلقة 
تتحمل أية مسؤولية عن فقدان أوتكاليف مباشرة أو غير مباشرة يتكبدها أي شخص 
نتيجة االعتماد على المعلومات في هذه النشرة سواًء بسبب عدم الدقة في البيانات 

أو أي خطأ أو سهو أو تفسير خاطئ. 
مالحظات ومعلومات إضافية:

مالحظات عامة:
جميع الباقات أعاله لالستخدام المحلي فقط، عند التجوال الدولي ستطبق رسوم   _

تجوال البيانات.
سعر االستخدام اإلضافي للبيانات هو السعر الذي تتقاضاه شركة االتصاالت بعد   *

استهالك المشترك لبيانات الباقة قبل انتهاء مدة سريان الباقة، بعد ذلك يكون 
 PAYG سعر االستخدام اإلضافي للبيانات هو حسب سعر إدفع بقدر ما تستخدم

في خطة اشتراك المستهلك  

عمانتل

• األسعار األساسية لخدمة الدفع حسب االستخدام PAYG لباقات مدى للبيانات في عمانتل هي 
كالتالي:

50 بيسة/ميجابايت0 - 200 ميجابايت
15 بيسة/ ميجابايت< 200 ميجابايت

* األسعار األساسية لخدمة الدفع حسب االستخدام PAYG لباقات باقاتي الجديدة هي كالتالي:

29 بيسة/ميجابايتباقاتي األساسية
9 بيسات/ميجابايتباقاتي الصغيرة والتوسطة والكبيرة والكبرى



قيمة االشتراك مدة االشتراكالبــــــــــــــــــــــــاقةالمرخص له
بيانات سعة البيانات

إضافية من 
التجديد 
التلقائي

نوع االشتراك

*سعر االستخدام اإلضافي 
للبيانات لكل ميجابايت

 البيانات في 
مسبق الدفعالبيانات الليليةالفترة الصباحية 

        

)باقة شبابية(

10 بيساتمسبق الدفع1 جيجابايت1 ر.عيوم1 جيجابايت 

10 بيساتمسبق الدفع1 جيجابايت3 ر.عشهر1 جيجابايت 

10 بيساتمسبق الدفع2 جيجابايت5 ر.عشهر2 جيجابايت 

10 بيساتمسبق الدفع6 جيجابايت10 ر.عشهر6 جيجابايت 

10 بيساتمسبق الدفع40 ميجابايت300 بيسةأسبوع40 ميجابايت )0.300 ر.ع(

10 بيساتمسبق الدفع50 ميجابايت100 ميجابايت1 ر.عأسبوع100 ميجابايت )1.000 ر.ع(

10 بيساتمسبق الدفع400 ميجابايت200 ميجابايت1.5 ر.عأسبوع600 ميجابايت )1.5 ر.ع(

10 بيساتمسبق الدفع50 ميجابايت1000 ميجابايت500 ميجابايت2.5 ر.عشهر1.5 جيجابايت )2.5 ر.ع(

10 بيساتمسبق الدفع100 ميجابايت600 ميجابايت3 ر.عشهر  600 ميجابايت )3 ر.ع(

10 بيساتمسبق الدفع75 ميجابايت2250 ميجابايت750 ميجابايت4.5 ر.عشهر3 جيجابايت )4.5 ر.ع(

10 بيساتمسبق الدفع200 ميجابايت1 جيجابايت1 جيجابايت5 ر.عشهر1 جيجابايت + 1 جيجابايت مساء )5.000 ر.ع(

10 بيساتمسبق الدفع3 جيجابايت9.900 ر.عشهر3 جيجابايت )9.900 ر.ع(

10 بيساتمسبق الدفع12 جيجابايت3جيجابايت 12 ر.عشهر3 جيجابايت + 12 جيجابايت مساء )12.000 ر.ع(

7 بيساتمسبق الدفع6 جيجابايت15 ر.عشهر6 جيجابايت )15.000 ر.ع(

PAYG 51.2 بيسة/ميجابايتمسبق الدفع00أي وقت  إنترنت بال باقة

10.24 بيساتمسبق الدفع100 ميجابايت500 بيسةيوم500 بيسة

10.24 بيساتمسبق الدفع35 ميجابايت300 بيسةأسبوع300 بيسة

10.24 بيساتمسبق الدفع100 ميجابايت100 ميجابايت1 ر.عأسبوع1 ر.ع

10.24 بيساتمسبق الدفع100 ميجابايتBz 10.24/ميجابايت1 ر.عشهر1 ر.ع

10.24 بيساتمسبق الدفع500 ميجابايت500 ميجابايت2.5 ر.عشهر2.5 ر.ع

10.24 بيساتمسبق الدفع1 جيجابايت1 جيجابايت5 ر.عشهر5 ر.ع

10.24 بيساتمسبق الدفع7 جيجابايت3 جيجابايت10 ر.عشهر10 ر.ع

10.24 بيساتمسبق الدفع15 جيجابايت6 جيجابايت15 ر.عشهر15 ر.ع

 PAYG51.2 بيسة/ميجابايتمسبق الدفع00أي وقت

 خدمة اإلنترنت السريع للهاتف المتنقل خدمة اإلنترنت السريع للهاتف المتنقل

قيمة االشتراك مدة االشتراكالبــــــــــــــــــــــــاقةالمرخص له

بيانات سعة البيانات
إضافية من 

التجديد 
التلقائي

نوع االشتراك

*سعر االستخدام اإلضافي 
للبيانات لكل ميجابايت

 البيانات في 
آجل الدفعمسبق الدفعالبيانات الليليةالفترة الصباحية 

باقة الواتس آب األسبوعية 
512 بيسةمسبق الدفع50 ميجابايت500 بيسةأسبوع50 ميجابايت

10 بيسات512 بيسةمسبق الدفع/آجل الدفع500 ميجابايت3 ر.عشهر500 ميجابايت 

512 بيسةمسبق الدفع1 جيجابايت1 ر.عيومالباقة اليومية

512 بيسةمسبق الدفع2 جيجابايت2 ر.عيومينباقة اليومين

7 بيسات512 بيسةمسبق الدفع/آجل الدفع1 جيجابايت5 ر.عشهر1 جيجابايت 

6 بيسات512 بيسةمسبق الدفع/آجل الدفع3 جيجابايت10 ر.عشهر3 جيجابايت 

الباقة األسبوعية 3 
512 بيسةمسبق الدفع3 جيجابايت5 ر.عأسبوعجيجابايت

5 بيسات512 بيسةمسبق الدفع/آجل الدفع6 جيجابايت17 ر.عشهر6 جيجابايت 

4 بيسات512 بيسةمسبق الدفع/آجل الدفع10 جيجابايت24 ر.عشهر10 جيجابايت 

3 بيسات512 بيسةمسبق الدفع/آجل الدفع30 جيجابايت49 ر.عشهر30 جيجابايت

 إدفع بقدرما تستعمل 
PAYG(-0( لمشتركي مسبق

 استخدام البيانات بقيمة 500 بيسة 
يوميًا يحصل المشترك على 30 

ميجابايت من البيانات المجانية، يمكن 
استخدامهاحتى الساعة 11:59 لياًل

512 بيسةمسبق الدفع

 إدفع بقدرما تستعمل 
256 بيسةآجل الدفعPAYG(0( لمشتركي شهري

512 بيسةمسبق الدفع150 ميجابايت1 ر.ع10 أيامنت أكثر 1 ر.ع

512 بيسةمسبق الدفع750 ميجابايت2 ر.ع10 أيامنت أكثر 2 ر.ع

512 بيسةمسبق الدفع2 جيجابايت5 ر.ع20 يومنت أكثر 5 ر.ع

512 بيسةمسبق الدفع5 جيجابايت10 ر.ع25 يومنت أكثر 10 ر.ع

فريندي موبايل
البيانات الليلية لباقات فريندي موبايل متوفرة من الساعة 11 مساًء إلى الساعة 4 صباحًا.   •

باقة فريندي موبايل إنترنت بال باقة PAYG هي ليست باقة افتراضية، إنما يتم تفعيلها من خالل طلب الرقم *#145   •

أوريـــــدو
عمالء مسبق  والمستفيدين من خدمة »إدفع بقدر ما تستعمل« للبياناتPAYG ، في حالة استهالكهم من البيانات ما قيمته 500 بيسة   •

يوميًا يحصل المشترك على 30 ميجابايت من البيانات المجانية يمكن استخدامها حتى الساعة 11:59 لياًل.
عمالء شهري  والمشتركين في باقة إدفع بقدرما تستعمل )PAYG(،بعد إستهالك 113 ميجابايت سيتم تحديد سقف فاتورة استهالك   •

اإلنترنت بـ 29 ريال وتحديد السرعة بـ 64 كيلوبت/ثانية.

رنة موبايل
• البيانات الليلية لباقات رنة موبايل متوفرة من الساعة 11 مساًء إلى الساعة 6 صباحًا.



الــــبـــــــاقةالمرخص له
رسوم 

االشتراك 
بالريال 
العملني

مسبق الدفع/آجل 
الدفع

الحد األدنى لسرعة 
التنزيل

الحد األقصى 
لسرعة التنزيل

الحد األقصى لسرعة 
رسوم التركيب بالريال العمانيالتحميل

سعة البيانات 
المشمولة 
)جيجابايت(

رسوم االستهالك 
اإلضافي

دقائق المكالمات 
المجانية

اشتراك الخط 
الثابت

تخفيض على 
االتصاالت 

الدولية

اإلنترنت 
المنزلي 
السريع

غير متوفر مشمول غير متوفرةغير متوفر5المودم الداخليالمودم الخارجي  1 ميجابت/الثانيةغير متوفر512 كيلو بت/الثانيةمسبق الدفع59 جيجابايت
غير متوفر مجاني29

 مسبق الدفع/ 23 75 جيجابايت
غير متوفر مشمول غير متوفرة2 بيسة /ميجابايت75المودم الداخليالمودم الخارجي  1 ميجابت/الثانيةغير متوفر512 كيلو بت/الثانيةآجل الدفع

غير متوفر مجاني29

 مسبق الدفع/33 150 جيجابايت
غير متوفر مشمول غير متوفرة2 بيسة /ميجابايت150المودم الداخليالمودم الخارجي  1 ميجابت/الثانيةغير متوفر512 كيلو بت/الثانيةآجل الدفع

غير متوفر مجاني29

اإلنترنت 
المنزلي فائق 

السرعة

غير متوفر مشمول250ال ينطبقبال حدودمجاني5 ميجابت/الثانية15 ميجابت/الثانية  11 ميجابت/الثانية  آجل الدفع35 15 ميجابت/الثانية

غير متوفر مشمول250ال ينطبقبال حدودمجاني5 ميجابت/الثانية25 ميجابت/الثانية19 ميجابت/الثانيةآجل الدفع40 25 ميجابت/الثانية

غير متوفر مشمولبال حدودال ينطبقبال حدودمجاني10 ميجابت/الثانية50 ميجابت/الثانية38 ميجابت/الثانيةآجل الدفع55 50 ميجابت/الثانية

غير متوفر مشمولبال حدودال ينطبقبال حدودمجاني25 ميجابت/الثانية100 ميجابت/الثانية75 ميجابت/الثانيةآجل الدفع80 100 ميجابت/الثانية

اإلنترنت 
المنزلي

غير متوفرمشمول 10 ر.ع /جيجابايت11020 ميجابت/الثانية4 ميجابت/الثانية2 ميجابت/الثانيةآجل الدفع415 ميجابت األساسية

4 ميجابت بال حدود 
5%مشمول 250ال ينطبقبال حدود110 ميجابت/الثانية4 ميجابت/الثانية2 ميجابت/الثانيةآجل الدفع20الصغيرة

8 ميجابت بال حدود 
10%مشمول 500ال ينطبقبال حدود110 ميجابت/الثانية8 ميجابت/الثانية6 ميجابت/الثانيةآجل الدفع25المتوسطة

16 ميجابت بال حدود 
20%مشمول 1000ال ينطبقبال حدود110 ميجابت/الثانية16 ميجابت/الثانية10 ميجابت/الثانيةآجل الدفع28الكبيرة

اإلنترنت 
 المنزلي 

 هائل 
السرعة

20 ميجابت الممتازة 
15%مشمول 500ال ينطبقبال حدود510 ميجابت/الثانية20 ميجابت/الثانية16 ميجابت/الثانيةآجل الدفع30الصغيرة

40 ميجابت الممتازة 
20%مشمول 1000ال ينطبقبال حدود1010 ميجابت/الثانية40 ميجابت/الثانية30 ميجابت/الثانيةآجل الدفع35المتوسطة

80 ميجابت الممتازة 
25%مشمول 1500ال ينطبقبال حدود2010 ميجابت/الثانية80 ميجابت/الثانية60 ميجابت/الثانيةآجل الدفع45الكبيرة

200 ميجابت الممتازة 
30%مشمول بال حدودال ينطبقبال حدود5010 ميجابت/الثانية200 ميجابت/الثانية150 ميجابت/الثانيةآجل الدفع80الكبرى

أواصر

غير متوفرغير مشمولغير متوفرةغير متوفرةبال حدود510 ميجابت/الثانية 20 ميجابت/الثانيةغير متوفرآجل الدفع2029 ميجابت/الثانية

غير متوفرغير مشمولغير متوفرةغير متوفرةبال حدودمجاني13 ميجابت/الثانية 50 ميجابت/الثانيةغير متوفرآجل الدفع5050 ميجابت/الثانية

غير متوفرغير مشمولغير متوفرةغير متوفرةبال حدودمجاني 38 ميجابت/الثانية150 ميجابت/الثانيةغير متوفرآجل الدفع15070 ميجابت/الثانية

غير متوفرغير مشمولغير متوفرةغير متوفرةبال حدودمجاني1 جيجابت/الثانية1 جيجابت/الثانيةغير متوفرآجل الدفع1149 جيجابت/الثانية

مالحظات ومعلومات إضافية:

أوريـــــدو

األول  النوع  المنزلي،  اإلنترنت  خدمة  من  نوعين  تقدم  أوريدو   •
 LTE وهو اإلنترنت المنزلي السريع ويعتمد على تكنولوجيا ال
ويعتمد  السرعة  فائق  المنزلي  اإلنترنت  يدعى  الثاني  والنوع 

على تكنولوجيا األلياف البصرية 

أوريدو،  من   LTE السريع  المنزلي  اإلنترنت  لخدمة  بالنسبة   •
رسوم التركيب تعتمد أوالً على نوع المودم، في حالة المودم 
وفي  عماني،  ريال   29 إلى  تصل  التركيب  رسوم  فإن  الخارجي 
حالة المودم الداخلي فإن رسوم التركيب مجانية. موقع سكن 
المشترك يحدد نوع المودم الالزم لتوصيل الخدمة. ثانيًا: على 
المشترك أيضًا دفع قيمة المودم وذلك تبعًا لنوع االشتراك في 
المودم  رسوم  فإن  المسبق  الدفع  مشترك  كان  فإذا  الخدمة 
رسوم  فإن  اآلجل  الدفع  مشترك  أما  عماني  ريال   20 إلى  تصل 

المودم تصل إلى 10 رياالت عمانية.   

اإلنترنت  خدمة  في  المطبقة   LTE ال  تكنولوجيا  ألن  نظرًا   •
المنزلي السريع ألوريدو تعتبر السلكية فإن السرعات المبينة 
أعاله لذات الخدمة تمثل الحد األدنى لسرعات التنزيل والتحميل 

وال يوجد ضمان بالسرعات القصوى.  

األلياف  القائمة على  أوريدو  السرعة من  الفائق  اإلنترنت  خدمة   •
البصرية متوفرة فقط في مناطق محددة من محافظة مسقط 
نفس  في  السكنية  والمجمعات  البنايات  بعض  إلى  باإلضافة 

المحافظة كما أنها متواجدة في مدينة واجهة الدقم    

خدمة اإلنترنت الفائق السرعة من أوريدو تقدم دقائق مجانية   •
صالحة لالستخدام ضمن شبكة أوريدو للهاتف الثابت فقط.   

عمانتل

باقات اإلنترنت المنزلي من عمانتل تشتمل على دقائق مجانية   •
يمكن استخدامها إلى شبكة عمانتل للخط الثابت، وال توجد 
رسوم إضافية على الهاتف الثابت باستثناء االستخدام لما هو 

خارج الباقة.   

يعتمد  أحدهما  المنزلي،  اإلنترنت  من  نوعين  تقدم  عمانتل    •
اآلخر  والنوع  المنزلي،  اإلنترنت  يدعى   ADSL تكنولوجيا  على 
مسمى  تحت  يسوق  البصرية  األلياف  تكنولوجيا  على  قائم 

اإلنترنت المنزلي هائل السرعة.

أواصر

والتي  أواصر  من  المقدمة  السريع  المنزلي  اإلنترنت  خدمات   •
في  حاليًا  متوفرة  البصرية  األلياف  تكنولوجيا  على  تعتمد 

محافظة مسقط

خدمة اإلنترنت المنزلي السريعخدمة اإلنترنت المنزلي السريع



مسبق الدفع/رسوم االشتراكالبــــــــاقةالمرخص له
آجل الدفع

مدة 
الدقائق المجانية االشتراك

التعرفة

إلى الشبكات األخرى على نفس شبكة الهاتف الثابت 

وقت الذروةخارج وقت الذروة

33  بيسة/دقيقة15  بيسة/دقيقة7.5  بيسة/دقيقةغير متوفرة1 شهرآجل الدفع2.9 ر.عالترحيبية

 150 دقيقة إلى شبكة 1 شهرآجل الدفع4.9 ر.عاألساسية
33  بيسة/دقيقة15  بيسة/دقيقة7.5  بيسة/دقيقةعمانتل للخط الثابت

دقائق ال محدودة إلى شبكة 1 شهرآجل الدفع7.9 ر.عبال حدود
33  بيسة/دقيقةال ينطبقال ينطبقعمانتل للخط الثابت

خدمة سهل 
مسبق الدفع

4 ر.ع

مسبق الدفع 

1 شهر

40  بيسة/دقيقة15  بيسة/دقيقة7.5  بيسة/دقيقةغير متوفرة
3 شهور12 ر.ع
6 شهور24 ر.ع
12 شهر48 ر.ع

 بطاقات
جبرين

متوفرة في بطاقات 
فئة 1 ريال عماني، 3 ريال 

عماني و5 ريال عماني
40 بيسة/دقيقة20 بيسة/دقيقة10 بيسة/دقيقةغير متوفرة90 يوممسبق الدفع

إلى شبكة أوريدو 
للهاتف الثابت

إلى شبكات الهاتف 
الثابت األخرى

إلى شبكة أوريدو 
للهاتف المتنقل

إلى شبكات الهاتف 
المتنقل األخرى

خدمة الهاتف 
الثابت

يعتمد على نوع 
االشتراك في باقات 

اإلنترنت المنزلي السريع

آجل الدفع/
39  بيسة/دقيقة29  بيسة/دقيقة19  بيسة/دقيقة9  بيسة/دقيقةغير متوفرة1 شهرمسبق الدفع

 15 ميجابت/
الثانية

هذه الخدمة تعتبر 
مكملة لخدمة اإلنترنت 
المنزلي فائق السرعة

 250 دقيقة إلى شبكة 1 شهرآجل الدفع
39  بيسة/دقيقة29  بيسة/دقيقة19  بيسة/دقيقة9  بيسة/دقيقةأوريدو للخط الثابت

 25 ميجابت/
 250 دقيقة إلى شبكة 1 شهرآجل الدفعالثانية

39  بيسة/دقيقة29  بيسة/دقيقة19  بيسة/دقيقة9  بيسة/دقيقةأوريدو للخط الثابت

 50 ميجابت/
 دقائق ال محدودة إلى 1 شهرآجل الدفعالثانية

39  بيسة/دقيقة29  بيسة/دقيقة19  بيسة/دقيقة9  بيسة/دقيقةشبكة أوريدو للخط الثابت

 100 ميجابت/
 دقائق ال محدودة إلى 1 شهرآجل الدفعالثانية

39  بيسة/دقيقة29  بيسة/دقيقة19  بيسة/دقيقة9  بيسة/دقيقةشبكة أوريدو للخط الثابت

رسوم االشتراك الباقةالمرخص له
بالريال العماني

مسبق الدفع/
بالك بيري ماسنجر والبريد مدة االشتراكآجل الدفع

اإللكتروني والملحقات
بيانات االستخدام 

بيانات التجوال الدوليالمحلي

باقة بالك بيري ماسنجر 
رسوم التجوال الدولي500 ميجابايتغير محدودشهرآجل الدفع4الشهرية

رسوم التجوال الدولي2 جيجابايتغير محدودشهرآجل الدفع8.9اليت  

10 ميجابايت5 جيجابايت غير محدودشهرآجل الدفع18.5المحلية

60 ميجابايت10 جيجابايت غير محدودشهرآجل الدفع29.5الدولية

غير متوفرة500 ميجابايتغير محدود7 أياممسبق الدفع2الباقة األسبوعية

غير متوفرة2 جيجابايتغير محدود30 أياممسبق الدفع8.9الباقة الشهرية

باقة بالك بيري 
غير متوفرة100 ميجابايتغير محدود7 أياممسبق الدفع1ماسنجر األسبوعية

باقة بالك بيري ماسنجر 
غير متوفرة500 ميجابايتغير محدود30 أياممسبق الدفع4الشهرية

غير متوفرة550 ميجابايتشهرآجل الدفع4شات

غير متوفرة2 جيجابايتغير محدودشهرآجل الدفع9اليت  

15 ميجابايت للتجوال في دول 5 جيجابايتغير محدودشهرآجل الدفع19المحلية
مجلس التعاون

60 ميجابايت للتجوال الدولي10 جيجابايتغير محدودشهرآجل الدفع29العالمية

غير متوفرة120 ميجابايت7 أياممسبق الدفع1شات األسبوعية

غير متوفرة500 ميجابايتغير محدود7 أياممسبق الدفع2الباقة األسبوعية

غير متوفرة2 جيجابايتغير محدود30 يوممسبق الدفع9الباقة الشهرية

خدمة البالك بيري

األسعار الدائمة لخدمة الهاتف المنزلي

عمانتل
• بالنسبة لشبكة عمانتل للهاتف الثابت، فإن المكالمات بين والية البريمي ومدينة العين تعتبر مكالمات محلية.

أوريدو
تعتبر خدمة الهاتف الثابت من قبل شركة أوريدو مكملة لخدمة اإلنترنت المنزلي السريع، عليه فإن رسوم االشتراك   •

والتركيب في خدمة الهاتف الثابت تكون مشمولة في خدمة اإلنترنت المنزلي.

مالحظات ومعلومات إضافية:



رسوم االشتراك الباقةالمرخص له
الرسائل النصية  و الدقائق المجانيةالمكالمات المجانيةالشهري

البيانات المتضمنةالوسائط المتضمنة
تخفيض على تعرفة االستخدام اإلضافي

المكالمات الدولية البياناتللمكالمات

غير متوفرة29 بيسة/ميجابايت34  بيسة/ الدقيقةغير متوفرةغير متوفرةغير متوفرةغير متوفرة3باقتي األساسية

%95 بيسات/ميجابايت34  بيسة/ الدقيقة500 ميجابايت250250غير متوفرة9باقتي الصغيرة

%910 بيسات/ميجابايت34  بيسة/ الدقيقة2 جيجابايت650500غير متوفرة19باقتي المتوسطة

%920 بيسات/ميجابايت34  بيسة/ الدقيقة3 جيجابايتغير محدودة 1150غير متوفرة29باقتي الكبيرة

%930 بيسات/ميجابايت34  بيسة/ الدقيقة5 جيجابايتغير محدودة 1850غير متوفرة39باقتي الكبرى

غير متوفرةغير متوفرةغير متوفرةغير متوفرة3 شهري
أعلى من 113 ميجابايتإلى  113  ميجابايتإلى الشبكات األخرىإلى شبكة أوريدو للهاتف المتنقل

غير متوفرة
مجانًا256 بيسة/ميجابايت 39  بيسة/ الدقيقة19 بيسة/ الدقيقة

200 مكالمة إلى نفس 10شهري سوالف
غير متوفرةغير متوفرةغير متوفرةالشبكة

إلى شبكة أوريدو للهاتف المتنقل 
إلى الشبكات األخرىوالثابت

غير متوفرة10 بيسات/ميجابايت
39  بيسة/ الدقيقة79 بيسة/مكالمة 

غير متوفرة600غير متوفرة19شهري سهرة

10 جيجابايت لالستخدام الليلي من 
الساعة 10 مساًء إلى الساعة 8 صباحًا        

غير متوفرة7  بيسات/ ميجابايت29  بيسة/ الدقيقة
1 جيجابايت لالستخدام لبقية اليوم

غير متوفرة34شهري مزيد

1500

غير محدودة 

3 جيجابايت                   

غير متوفرة5 بيسات/ميجابايت29  بيسة/ الدقيقة  2500 دقيقة من يوم الخميس
  10 مساًء لغاية يوم 

السبت 10 مساًء

10 جيجابايت من يوم الخميس 10 مساًء 
لغاية يوم السبت 10 مساًء

غير متوفرة3 ريال عماني  لكل 500 ميجابايت39  بيسة/ الدقيقة 500 ميجابايت200 رسالة نصية قصيرة200غير متوفرة10شهري  500 ميجابايت

غير متوفرة3 ريال عماني  لكل 500 ميجابايت39  بيسة/ الدقيقة 2 جيجابايت600 رسالة نصية قصيرة600غير متوفرة20شهري 2جيجابايت

غير متوفرة3 ريال عماني  لكل 500 ميجابايت39  بيسة/ الدقيقة 5 جيجابايت1500 رسالة نصية قصيرة1500غير متوفرة35شهري 5 جيجابايت

غير متوفرة3 ريال عماني  لكل 500 ميجابايت39  بيسة/ الدقيقة 10 جيجابايت  3000 رسالة نصية قصيرة3000غير متوفرة60شهري 10 جيجابايت

المالحظات والمعلومات اإلضافية:

مالحظات عامة:

المشتركين  فقط،  المحلي  لالستخدام  أعاله  الباقات  في  الدقائق  جميع   •
إضافية  رياالت   3 دفع  بإمكانهم  مزيد  وشهري  سهرة  شهري  باقات  في 
الستقبال  المذكورة  الباقات  في  المشمولة  الدقائق  من   80% الستخدام 

المكالمات أثناء تجوالهم في دول مجلس التعاون الخليجي 
عمانتل

• األسعار األساسية لخدمة الدفع حسب االستخدام PAYG للبيانات لباقات 
عمانتل باقاتي هي كالتالي:

29 بيسة/ميجابايتباقتي األساسية   

   9 بيسات/ميجابايتباقاتي الصغيرة والتوسطة والكبيرة والكبرى 

• سعر الرسالة النصية القصيرة عند استنفاذ الرسائل المتضمنة في باقات 
عمانتل  هو 9 بيسات للرسالة.  

أوريدو

في  للبيانات   PAYG االستخدام  حسب  الدفع  لخدمة  األساسية  األسعار   •
أوريدو هي كالتالي:

256 بيسة/ميجابايتإلى  113  ميجابايت 

مجانًاأعلى من 113 ميجابايت

• سعر الرسالة النصية القصيرة عند استنفاذ الرسائل المتضمنة في باقات 
شهري في أوريدو هو 10 بيسات للرسالة.  

• البيانات الليلية المتضمنة في باقة سهرة تتوفر من الساعة 10 مسْاًء إلى 
الساعة 8 صباحًا

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

الخميس ولغاية الساعة 10 مساًء من يوم السبت 

 3 دفع  بإمكانهم  مزيد  وشهري  سهرة  شهري  باقات  في  المشتركين   •
رياالت إضافية الستخدام 80% من الدقائق المشمولة في الباقات المذكورة 

الستقبال المكالمات أثناء تجوالهم في دول مجلس التعاون الخليجي.

باقات خدمة الهاتف المتنقل للدفع اآلجلباقات خدمة الهاتف المتنقل للدفع اآلجل



المالحظات والمعلومات اإلضافية

باقة أوزرون من عمانتل هي للمشتركين الذين تبلغ أعمارهم   *
أقل من 25 سنة 

مشتركي باقة حياك لألشخاص ذوي اإلعاقة بإمكانهم شراء   **
باقات البيانات بأسعار مخفضة. 

يتم دمج عدد المكالمات وعدد الرسائل النصية القصيرة   ***
المجانية في باقات مسبق 1 ومسبق 2 ومسبق 3، على سبيل 
المثال، إذا كنت مشتركا في باقة مسبق 1؛ يمكنك االستفادة 
من الباقة في استخدام 30 دقيقة مكالمات محلية و5 رسائل 

نصية قصيرة.

باقة شبابية تقدم باقات دقائق محلية لجميع الشبكات ورسائل   ****
نصية كالتالي:

مدة سريان الباقة سعر الباقة محتوى الباقة م

30 يوم 1 ريال عماني 40 دقيقة محلية 
ورسالة نصية قصيرة 1

30 يوم 2 ريال عماني 100 دقيقة محلية 
ورسالة نصية قصيرة 2

30 يوم 3 ريال عماني 200 دقيقة محلية 
ورسالة نصية قصيرة 3

باقات خدمة الهاتف المتنقل للدفع المسبقباقات خدمة الهاتف المتنقل للدفع المسبق

مدة رسوم االشتراكالباقةالمرخص له
االشتراك

الرسائل 
النصية 
القصيرة 
المجانية

الدقائق 
المجانية

حدود 
استخدام 
الدقائق 
المجانية

البيانات 
المجانية

البيانات 
اإلضافية من 

التجديد 
التلقائي

سعر الدقيقة وقت الذروةسعر الدقيقية خارج وقت الذروة
سعر االتصال 

إلى أعضاء 
نفس الباقة               

)بيسة/ الدقيقة( 
سعر االتصال باألرقام المفضلةسعر المكالمة الواحدة   إلى نفس شبكة 

 الهاتف المتنقل
)بيسة/ الدقيقة(   

  إلى الشبكات 
 األخرى 

)بيسة/ الدقيقة( 

  إلى نفس شبكة 
 الهاتف المتنقل 

)بيسة/ الدقيقة(   

  إلى الشبكات 
 األخرى

)بيسة/ الدقيقة( 

49.5 بيسة / الدقيقة 39395555حياك
وقت الذروة

 25 بيسة / الدقيقة 
خارج وقت الذروة

السعر حسب 7 أيام500 بيسةحياك على راحتك
السعر حسب 39المكالمة

89 بيسة للمكالمة إلى شبكات 55المكالمة
عمانل للهاتف الثابت والمتنقل

49.5 بيسة / الدقيقة 
وقت الذروة

 25 بيسة / الدقيقة 
خارج وقت الذروة

1003939555525 ميجابايت30 يوم 1 ر.ع* باقة أوزون

29392955** باقة حياك لألشخاص ذوي اإلعاقة

3939555519مسبق

301939193919 يوم 3 ر.عمسبق تحدث أكثر

إلى جميع 735 أيام 1  ر.ع*** مسبق 1
39395555الشبكات

إلى جميع 775 أيام 2  ر.ع*** مسبق 2
5039395555 ميجابايتالشبكات

إلى جميع 7125 أيام 3  ر.ع*** مسبق 3
10039395555 ميجابايتالشبكات

السعر حسب 7 أيام 600 بيسةمسبق سوالف
السعر حسب 39المكالمة

79 بيسة للمكالمة إلى شبكة 55المكالمة
اوريدو للهاتف المتنقل

29492949شبابية كالسيك

3545354525**** باقة شبابية

119191919 جيجابايتباقة سهولة لألشخاص ذوي اإلعاقة

39393955فريندي

25252525شهر3  ر.عباقة اتصال 25 بيسة الشهرية

725252525 أيام1  ر.عباقة اتصال 25 بيسة األسبوعية

19391955شهر500 بيسةباقة اتصال 19 بيسة

إلى جميع 3060 يوم 5  ر.عفريندي سوبر
60010025252525 ميجابايتالشبكات

4545454525رنة 24/7

5454383825رنة 6/6

1949194925أصدقاء رنة



مسبق الدفع/آجل الدفعمدة االشتراكدقائق التجوال المتضمنةرسوم االشتراكبيانات التجوال المتضمنةالباقةالمرخص له

جوازك 

مسبق الدفع/آجل الدفع يوم غير متوفرة2003 ميجابايت

مسبق الدفع/آجل الدفع3 أيام غير متوفرة5006 ميجابايت 

مسبق الدفع/آجل الدفعأسبوعغير متوفرة19 جيجابايت

جوازك )أوروبا(

مسبق الدفع/آجل الدفع  يوم غير متوفرة2006 ميجابايت

مسبق الدفع/آجل الدفع 3 أيام غير متوفرة50012 ميجابايت 

مسبق الدفع/آجل الدفع أسبوعغير متوفرة118 جيجابايت

مسافر الخليج

مسبق الدفع/آجل الدفع1 يوم غير متوفرة502 ميجابايت

آجل الدفع/مسبق الدفعيومين200510 ميجابايت

مسبق الدفع/آجل الدفعأسبوع11030 جيجابايت

مسافر اإلمارات

مسبق الدفع/آجل الدفع1 يوم غير متوفرة1002 ميجابايت

آجل الدفع/مسبق الدفعيومين400510 ميجابايت

مسبق الدفع/آجل الدفعأسبوع21030 جيجابايت

الجدول أدناه يوضح أسعار التجوال المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل شركات االتصاالت في السلطنةباقات التجوال الدولي

المرخص له في دول الدولة
الخليج العربي

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

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

المكالمات 
المستلمة أثناء 
التجوال )بيسة/ 

الدقيقة(

سعر الرسالة 
النصية 

القصيرة التي 
يتم إرسالها 
أثناء التجوال 
)بيسة/ رسالة(

أسعار خدمة 
البيانات أثناء 

التجوال )بيسة/ 
ميجابايت(

أوريدو، رنة موبايل، فريندي عمانتل
أوريدو، رنة موبايل، عمانتلموبايل

عمانتل، أوريدو، رنة موبايل، فريندي موبايلفريندي موبايل

البحرين
Viva92

100
229

24613531500 بتلكو
63

189
126زين

الكويت
 Viva

92100
229

24613531500 أوريدو 
204زين

قطر
فودافون

92100
198

24613531500
190أوريدو 

السعودية
STC 70االتصاالت السعودية

100
143

24613531500 موبايلي
92

190
229زين

اإلمارات 
43االتصاالت

100
190

24613531500
92229دو

مالحظات ومعلومات إضافية:
 • ال توجد رسوم على استالم الرسائل النصية القصيرة أثناء التجوال 

    في دول الخليج العربي

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

إذا تعدى استهالك المشترك الدقائق المتضمنة أثناء التجوال سوف تطبق رسوم التجوال.  •

باقات جوازك من عمانتل مخصصة لالستخدام في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما باقة   •
جوازك أوروبا مخصصة لالستخدام في أوروبا.



خدمة المكالمات الدولية من الهاتف الثابت خدمة المكالمات الدولية من الهاتف الثابت

الدولـــــــــة

All Card      ألو كارد/ ألو هوم  Sawa     المكالمات الدوليةالمكالمات الدوليةســوا

على مدار الساعةعلى مدار الساعة
وقت الذروة       
7صباحًا - 6مساًء

خارج أوقات الذروة   
6مساًء - 7صباحًا

وقت الذروة        
6صباحًا - 6مساًء

خارج أوقات 
الذروة  6مساًء - 

6صباحًا
المكالمة إلى 
الهاتف الثابت

المكالمة إلى 
الهاتف المتنقل

المكالمة إلى 
الهاتف الثابت

المكالمة إلى 
الهاتف المتنقل

83100229175389329أفغانستان

5033169125189159الجزائر

2025202519965229189أستراليا

503313965159109البحرين

17251696519989بنجالدش

202521965389329الصين

503316965189159مصر

8367229175389329أثيوبيا

20402519965229189فرنسا

20402521965229189ألمانيا

17251696518989الهند

292521965279209أندونيسيا

503316999199179إيران

60836716999189159العراق

202519965199179إيطاليا

20402521965229189اليابان

673316965189159األردن

503322999279209كينيا

503313965159109الكويت

4060335016999189159لبنان

202519965229189ماليزيا

201003367189159189159المغرب

الدولـــــــــة

All Card      ألو كارد/ ألو هوم  Sawa     المكالمات الدوليةالمكالمات الدوليةســوا

على مدار الساعةعلى مدار الساعة
وقت الذروة       
7صباحًا - 6مساًء

خارج أوقات الذروة   
6مساًء - 7صباحًا

وقت الذروة        
6صباحًا - 6مساًء

خارج أوقات 
الذروة  6مساًء - 

6صباحًا
المكالمة إلى 
الهاتف الثابت

المكالمة إلى 
الهاتف المتنقل

المكالمة إلى 
الهاتف الثابت

المكالمة إلى 
الهاتف المتنقل

50100229125389329النيبال

17331696519989باكستان

605016999189159فلسطين

505021999229189الفلبين

503313965159109قطر

503313965159109السعودية

202521965229189سنغافورة

202521999229189جنوب أفريقيا

202521965229189كوريا الجنوبية

635016965199179سريالنكا

605016999189159السودان

204025219175229189سويسرا

503316999189159سوريا

8367169125229189تنزانيا

222521965279209تايالند

125100189159189159تونس

2050255021965229189تركيا

50331396515989اإلمارات

2040203316965199179المملكة المتحدة

172016965189159الواليات المتحدة

503316999189159اليمن

مالحظات ومعلومات إضافية:

• األسعار الموضحة أعاله تمثل األسعار 
االتصاالت  شركات  تقدم  الدائمة، 
في السلطنة أسعارًا مخفضة عند 
لخدمة  ترويجية  عروض  إطالقهم 

االتصاالت الدولية. 

 Teo من  الدولية  االتصاالت  خدمات   •
مختلفتين  تسعيرتين  تقدم 
لبعض الوجهات الدولية وذلك بناًء 
على نوع الجهاز في الوجهة الدولية 
المكالمة  سيستقبل  الذي  و 
إن  السلطنة  من  الصادرة  الدولية 

كان هاتف ثابت أو متنقل.  

• إضافة إلى تسعيرة المكالمة الدولية 
تتقاضى   Teo فإن شركة  للدقيقة، 
رسم إضافي يعادل تسعيرة دقيقة 
المكالمة  إجمال  عن  فقط  واحدة 

الصادرة لذات الوجهة الدولية. 

أوقات  ضمن  يعتبر  الجمعة  يوم   •
خدمة  مزودي  لجميع  الذروة  غير 
االتصاالت الدولية من الهاتف والتي 
على  بناًء  التسعيرة  على  تعتمد 

توقيت الذروة وغير الذروة.

األسعار المبينة أدناه بالبيسة العمانيةاألسعار المبينة أدناه بالبيسة العمانية



الخدمـــــــــة                

الدولـــــــــــة

 دولي أكثراألسعار الدائمةالمكالمات الدولية 0902األسعار الدائمةخدمة األقارب واألصدقاءخارج أوقات الذروة  8مساًء - 6صباحًاوقت الذروة     6صباحًا - 8مساًء
مسبق 
ســـوابطاقات ألو/ألو أبخدمة األرقام المفضلةاألسعار الدائمةالدولي

الدقائق األولى 
والثانية

ابتداًء من 
الدقيقة الثالثة

الدقائق األولى 
والثانية

ابتداًء من الدقيقة 
الثالثة

  وقت الذروة    6 
صباحًا - 6مساًء

خارج أوقات 
الذروة   6مساًء - 

7صباحًا

    وقت الذروة       
6 صباحًا - 

6مساًء

خارج أوقات 
الذروة   6مساًء - 

7صباحًا

    وقت الذروة        
6صباحًا - 

6مساًء

خارج أوقات 
الذروة  6مساًء - 

6صباحًا

وقت الذروة        
6صباحًا - 

6مساًء

خارج أوقات 
الذروة  

6مساًء - 
6صباحًا

على مدار 
الساعة

على مدار 
الساعة

وقت الذروة        
6صباحًا - 

6مساًء

خارج أوقات 
الذروة  

6مساًء - 
6صباحًا

    وقت الذروة        
6صباحًا - 

6مساًء

خارج أوقات 
الذروة  

6مساًء - 
6صباحًا

على مدار الساعةعلى مدار الساعة
المكالمات إلى الهاتف الثابتالمكالمات إلى الهاتف المتنقل

المكالمة 
إلى الهاتف 

المتنقل

المكالمة 
إلى الهاتف 

الثابت
المكالمات من 
شبكة أوريدو 

المكالمات من 
شبكة عمانتل

المكالمات من 
شبكة أوريدو 

المكالمات من 
شبكة عمانتل

24023617916923817525020020999419349139250200213170100125أفغانستان
1601561291191661251751401591491991691491751401491196050الجزائر

1901868474214652258518999249199139225851917240334025أستراليا
13613284791436515085119691691198915083128716056البحرين

174164847916645175851495921999292517584149712529252940بنجالدش
224214847421445225851895941934913922585191723340الصين
1601568479166651758514979199169596417583149715063506345مصر

24923917916923817525020021910941934913994250200213170100100أثيوبيا
19018684742146522585189992491991392258519172503340فرنسا
20019684742146522585189992491991392258519172503340ألمانيا
160156847916645175851495919999292517584149712240الهند

2242148474214452258519959299229594422585191724040أندونيسيا
1801761099919099200120159692191891392001201701026745إيران

16015611911416699175120139991991691391751201491021008383العراق
180176847421465225851899921918913922585191723340إيطاليا
20019684742146522585189992491991392258519172503340اليابان
160156847916665175851396919916913917585149726783678345األردن
2402361099923865250120209692992291392501202131025063506350كينيا

13613284791436515085119691691998915083128716056الكويت
160156119114166651751201396919916913917512014910283506745لبنان
190186847421445225851895924919913922585191723340ماليزيا

خدمة المكالمات الدولية من الهاتف المتنقلخدمة المكالمات الدولية من الهاتف المتنقل

• األسعار الموضحة تمثل األسعار الدائمة، تقدم شركات االتصاالت في السلطنة أسعارًا مخفضة عند إطالقهم عروض ترويجية لخدمة االتصاالت الدولية.  األسعار المبينة أدناه بالبيسة العمانية• األسعار الموضحة تمثل األسعار الدائمة، تقدم شركات االتصاالت في السلطنة أسعارًا مخفضة عند إطالقهم عروض ترويجية لخدمة االتصاالت الدولية.  األسعار المبينة أدناه بالبيسة العمانية

األسعار المبينة أدناه بالبيسة العمانيةاألسعار المبينة أدناه بالبيسة العمانية



األسعار الموضحة أعاله تمثل األسعار الدائمة، تقدم شركات االتصاالت في السلطنة أسعارًا مخفضة عند إطالقهم عروض ترويجية لخدمة االتصاالت الدولية.   •
• خدمة دولي أكثر من أوريدو هي واحدة من الخيارات المتوفرة لتعبئة الرصيد لمشتركي مسبق، ورصيد التعبئة يتم استخدامه بشكل حصري فقط في االتصاالت الدولية. 

خدمة مسبق الدولي هي باقة لعمالء مسبق من شركة أوريدو تتوفر باشتراك أسبوعي يبلغ 399 بيسة أسبوعيًا.   •

خدمة المكالمات الدولية من الهاتف المتنقلخدمة المكالمات الدولية من الهاتف المتنقل

خدمات االتصاالت الدولية من Teo تقدم تسعيرتين مختلفتين لبعض الوجهات الدولية وذلك بناًء على نوع الجهاز في الوجهة الدولية و الذي سيستقبل المكالمة الدولية الصادرة من   •
السلطنة إن كان هاتف ثابت أو متنقل.  

إضافة إلى تسعيرة المكالمة الدولية للدقيقة، فإن شركة Teo تتقاضى رسم إضافي يعادل تسعيرة دقيقة واحدة فقط عن إجمال المكالمة الصادرة لذات الوجهة الدولية.   •
يوم الجمعة يعتبر ضمن أوقات غير الذروة لجميع مزودي خدمة االتصاالت الدولية من الهاتف والتي تعتمد على التسعيرة بناًء على توقيت الذروة وغير الذروة.  •

مالحظات ومعلومات إضافية:مالحظات ومعلومات إضافية:

الخدمـــــــــة                

الدولـــــــــــة

 دولي أكثراألسعار الدائمةالمكالمات الدولية 0902األسعار الدائمةخدمة األقارب واألصدقاءخارج أوقات الذروة  8مساًء - 6صباحًاوقت الذروة     6صباحًا - 8مساًء
مسبق 
ســـوابطاقات ألو/ألو أبخدمة األرقام المفضلةاألسعار الدائمةالدولي

الدقائق األولى 
والثانية

ابتداًء من 
الدقيقة الثالثة

الدقائق األولى 
والثانية

ابتداًء من الدقيقة 
الثالثة

  وقت الذروة    6 
صباحًا - 6مساًء

خارج أوقات 
الذروة   6مساًء - 

7صباحًا

    وقت الذروة       
6 صباحًا - 

6مساًء

خارج أوقات 
الذروة   6مساًء - 

7صباحًا

    وقت الذروة        
6صباحًا - 

6مساًء

خارج أوقات 
الذروة  6مساًء - 

6صباحًا

وقت الذروة        
6صباحًا - 

6مساًء

خارج أوقات 
الذروة  

6مساًء - 
6صباحًا

على مدار 
الساعة

على مدار 
الساعة

وقت الذروة        
6صباحًا - 

6مساًء

خارج أوقات 
الذروة  

6مساًء - 
6صباحًا

    وقت الذروة        
6صباحًا - 

6مساًء

خارج أوقات 
الذروة  

6مساًء - 
6صباحًا

على مدار الساعةعلى مدار الساعة
المكالمات إلى الهاتف الثابتالمكالمات إلى الهاتف المتنقل

المكالمة 
إلى الهاتف 

المتنقل

المكالمة 
إلى الهاتف 

الثابت
المكالمات من 
شبكة أوريدو 

المكالمات من 
شبكة عمانتل

المكالمات من 
شبكة أوريدو 

المكالمات من 
شبكة عمانتل

1901861641541901661751401791591991691591751401491191253310050المغرب
2402361291192386525014021979419349596425014021311956715671125النيبال

174164847916659175851496921999592517584149712529252950باكستان
16015611911416699175120159991991691391751201491028367فلسطين
200196119114219652301201997924919959642501202131025671567167الفلبين

13613284791436515085119691691198915083128716056قطر
136132847914.3651508511969169998915083128716063606356السعودية
200196847421445225851896924919913922585191723340سنغافورة

20019611911421899229120189992491991392291201951023340جنوب أفريقيا
200196847421445225851896924919913922585191723340كوريا الجنوبية

1741648479166651758514979219189596417585149726783678367سريالنكا
16015611911416665175120139691991691391751201491028367السودان
20019617916921417522520018999249199139225200191170503340سويسرا

16015611911416665175120139691991691391751201491026050سوريا
16015612911919099200140159129349299139200140170119100100تنزانيا
224214847421445225851895929922913922585191724040تايالند
190186164154190159200175179159199169159190165162140166125تونس
200196847421465225851997924919913964225851917260336740تركيا

1361328479143651508511969169998915083128716063606356اإلمارات
1741646959166651758513999219189139175851497250335025المملكة المتحدة
152148695916645175851399919916913917585149722229222925الواليات المتحدة

16015611911416665175120159691991691391751201491026056اليمن

األسعار المبينة أدناه بالبيسة العمانيةاألسعار المبينة أدناه بالبيسة العمانية
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