ا�ستمارة طلب خدمات ا�ضافية للهاتف املتنقل العاملي

GSM Change of Service Application

Mobile
Mobile

البيانات ال�شخ�صية

PERSONAL DETAILS

رقم الهاتف

Tel. No.
Name
Passport No./ID No./ CR

ا�سم امل�شرتك
 ال�سجل التجاري/  جواز ال�سفر/ رقم البطاقة ال�شخ�صية
ب. �صHome Tel
هاتف املنزل
جهة العمل
الربيد الإلكرتوين

 املدينةP.C.
ب. رP.O. Box
 هاتف العملPlace of Work

Location

Office Tel

E-mail :
In case of any difficulty in reaching you,  Please tell us who to contact

يرجى حتديد ا�سم ال�شخ�ص الذي ميكن الإت�صال به بدال عنك �إذا تعذر الإت�صال بك

Name

 هاتف العملHome Tel

 هواتف �أخرىOffice Tel
FEATURES & SERVICES

Other Tel

ا�ضافة حذف
Remove Add

بالك بريي
اليت
حملي
بالحدود
دويل
بالحدود

الربيد ال�صوتي

Calls within Oman

Fax Service

خدمة الفاك�س

International Dialing

Data Service

�إت�صال يف حدود ال�سلطنة
�إت�صال دويل

International Roaming

خدمة تبادل املعطيات

التجوال العاملي

Calls Restriction

خدمة طيف

حظر الإت�صال ال�صادر والوارد

Calls Identification

الإدراج يف الدليل

معرفة رقم املت�صل

Temporary Disconnection

القطع امل�ؤقت للخط

Multiparty Calls Service

Reconnection

�إعادة ت�شغيل اخلدمة

Change of SIM Card

Final Disconnection

�إلغاء اخلدمة نهائي ًا

Change of Number

تغيري الرقم الهاتف

Electronic Billing

الفاتورة االلكرتونية

Bulk Commerical SMS

Local Unlimited

ا�ضافة حذف
Remove Add

Voice Mail

Directory Listing

Lite

املزايا و اخلدمات

ا�ضافة حذف
Remove Add

Taif Service (MMS/WAP)

BlackBerry

اال�سم
هاتف املنزل

منع الر�سائل الإعالنية الق�صرية

حمادثة متعدة الأطراف
)SIM(تغري بطاقة التعريف ال�شخ�صي

Special Number

International
Unlimited

رقم خا�ص

Change of Address to

BlackBerry Pin Number

تغيري العنوان الربيدي �إىل

Billing Language

English اجنليزي

Calls Limit

لغة الفواتري

Arabic عربي

حتديد �سقف الإت�صال

Omani Rials ريال عماين

�إختيار باقات طيف

TAIF PLANS
30 GB

15 GB

5 GB

3 GB

1 GB

�إختيار املدى

MADA PLANS

على راحتك

MadaLiberty

بالحدود

Mada Infinity

* The free minutes and messages offered in Mada packages are valid only for national calls.
The packages excludes International, roaming and premium services calls.
* The free minitues & messages will not be carried over to the next month.

مدى �آون

Mada on

40 مدى

Mada 40

* املكاملات والرسائل اجملانية في حزمة مدى التشمل املكاملات
.والتجوال واخلدمات املضافة،والرسائل الدولية
.* الدقانق والرسائل اجملانية لن يتم ترحيلهاالى الشهر التالي

20 مدى

Mada 20

Other

Date
Device PIN No.

Mada 3

رقم العقد

 التاريخSIM Card
							
رقم بطاقة التعريف ال�شخ�صي
Number
 رقم اجلهازSI Number
						
رقم امل�شرتك
RECEّIPT

Signature

3مدى

للإ�ستخدام الر�سمي فقط

 ا�سم املوظف امل�ستلمContract		
Number

CSR Signature & Stamp

Tel

Mada 10

�أخرى

FOR OFFICIAL USE
CSR Name

10 مدى

 رقم الهاتفCustomer Name
 التوقيعServices

اال�ستالم

التوقيع واخلتم

					
ا�سم امل�شرتك
نوع اخلدمة

)GSM( �شروط توفري خدمة الهاتف املنتقل العاملي

CONDITIONS FOR GSM SERVICE
Oman Tel will provide the customer with service on the following terms and
conditions:

-:تقوم ال�رشكة بتوفري اخلدمة وفقا لل�رشوط الأتية

1.

The delivery date shall be deemed to be the date when the subscriber’s GSM
telephone number or feature is activated on the GSM system.

تاريخ بدء اخلدمة هو التاريخ الذي يتم فيه تن�شيط رقم الهاتف املتنقل اخلا�ص بامل�شرتك وربطه
.بالنظام

.1

2.

Oman Tel shall endeavour to provide the best possible service. Oman Tel warrants
that the SIM card is free from design, manufacture or material defects provided
that the subscriber keeps and uses the SIM card in accordance with Oman Tel’s
instruction and recommendation. The warranty shall be for twelve (12) months
from the date of Purchase.

تبذل ال�رشكة ق�صارى جهدها يف توفري �أف�ضل خدمة ممكنة وت�ضمن ال�رشكة خلو بطاقة التعريف
 �رشيطة �أن يقوم امل�شرتك بحفظ البطاقة و�إ�ستخدامها، ال�شخ�صي من �أية عيوب يف ال�صناعة �أو املواد
.  وي�رسي هذا ال�ضمان ملدة �إثني ع�رش �شهرا، وفقا لتو�صيات ال�رشكة

.2

3.

Installation and SIM card charge are determined by Oman Tel and to be paid by the
Subscriber according to Oman Tel’s tariff decided from time to time.

حتدد ر�سوم الت�شغيل وبطاقة التعريف ال�شخ�صي بوا�سطة ال�رشكة ويتحملها امل�شرتك وفقا للفئات
. املعلنة من وقت �إىل �آخر
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4.

The Customer shall pay the monthly subscription . Moreover the customer is fully
responsible for call charges used by him or by others according to Oman Tel’s
tariff or roaming countries’ tariff in addition to administrative fees determined
by Oman Tel.

 �سواء-  كما يتحمل جميع الإلتزامات النا�شئة عن �إ�ستعمال اخلدمة، يتحمل امل�شرتك قمية الإيجار ال�شهري
بوا�سطته �أو غريه طبقا للتعرفة ال�سارية يف ال�رشكة �أو يف دول التجوال وذلك ف�صال عن امل�صاريف
. الإدارية التي حتددها ال�رشكة
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5.

Oman Tel has the right to change the customer number if it is necessary.

. لل�رشكة احلق يف تغيري الرقم املخ�ص�ص للم�شرتك �إذا ر�أت ذلك �رضوريا
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6.

The customer shall neither re-sell this service to others nor assign it unless he
obtains a written approval from Oman Tel. In all cases no assignment by the
subscriber of the Telephone number is allowed.

 كما ال يجوز له التنازل عن اخلدمة �إىل الغري، ال يجوز للم�شرتك ال�سماح للغري ب�إ�ستعمال اخلدمة مبقابل
.ما مل يح�صل على موافقة كتابية م�سبقة من ال�رشكة
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7.

The customer must pay the monthly subscription plus call charges within 3 weeks
from the date of bill, failure to do so will result in the services being suspended and
then terminated .Oman Tel will then have the right to allocate the number to any
other subscriber.

يتم دفع م�ستحقات ال�رشكة يف الأماكن املرخ�ص لها يف القبول الفواتري ال�صادرة وذلك خالل ثالثة
 �أي ت�أخري يعر�ض امل�شرتك للقطع امل�ؤقت ثم القطع، �أ�سابيع على الأكرث من تاريخ ا�صدار الفاتورة
. النهائي والذي يحق لل�رشكة بعده �رصف رقم اخلدمة لأي م�شرتك �أخر
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8.

The Customer shall be responsible for observing and complying with public
order and public morality and for origination of mischievous & unsolicited calls
and messages, by him /her and by all others using the service provided to him/her.
Service should be used according to Oman Tel recommendations.

.8

9.

Any breach of the conditions mentioned above or delay in paying Oman Tel
dues, entitles Oman Tel to disconnect the service temporarily. In this case , the
subscriber shall be responsible for payment of the subscription charges during
this period.

 وكذلك عن ا�صدار مكاملات هاتفية ور�سائل، امل�شرتك م�سئول عن مراعاة النظام العام والآداب العامة
 بوا�سطته هو �أو، ق�صرية خارجةعن حدود الذوق العام وغري مرغوب بها �أو فيها تطفل على الآخرين
هي وجميع من ي�ستعملون اخلدمة املخ�ص�صة له �أو لها وعليه مراعاة �إ�ستعمال اخلدمة طبقا لتو�صيات
. ال�رشكة
يف حالة �إخالل امل�شرتك بال�رشوط والواردة فيما �سبق �أو ت�أخره عن �سداد م�ستحقات ال�رشكة يكون
. لل�رشكة احلق يف قطع اخلدمة م�ؤقتا مع �إ�ستمرار حتمله قيمة الإ�شرتاك طوال هذه الفرتة
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10. In case of continuation of the default, Oman Tel shall have the right to disconnect
the service permanently.
11. Oman Tel has the right to change the terms and conditions from time to time, if it
finds the changes are of general interest and the customer has to comply with the
amended rules and conditions from the date of its publishing and being put into
force.
12. The retrieval and dispatch of information through Black Berry service may be
subject to scrutiny under the relevant laws and regulations of the Sultanate of
Oman.
13. These terms & conditions forms an integral part of the Standard Customer
agreement approved by the TRA.

.  يف حالة �إ�ستمرار املخالفة يكون لل�رشكة احلق يف قطع اخلدمة نهائيا عن امل�شرتك.10
 لل�رشكة احلق يف تعديل هذه ال�رشوط من وقت لآخر ح�سبما تراه حمققا للم�صلحة العامة ويلتزم امل�شرتك.11
.بال�رشوط املعدلة من وقت ن�رشها �أو العمل بها
 يخ�ضع الإحتفاظ باملعلومات ونقلها عرب خدمة ” بالك بريي ” وفق ًا للقوانني والأنظمة ذات ال�صلة.12
. واجبة التطبيق يف �سلطنة عمان
 تعد هذه القواعد وال�رشوط جزء اليتجز�أ من الإتفاقية املعتمدة من قبل هيئة تنظيم.13
الإت�صاالت

الــــتــــعهـــــــــد

UNDERTAKING
I accept to abide by the formal terms of Oman Tel Telecommunications pertaining to the
telecommunications services particularly these in relevance with the Global System for
Mobile Telecommunications (GSM) . I admit that all the information I have released
to my best Knowledge is factual and realize that in case it has been proven false, I
shall bear any resulting consequences that are in violation to the Telecommunications
Regulatory Law and other related laws.

�أتعهد بااللتزام بال�رشوط العامة لل�رشكة العمانية اللأت�صاالت خلدمات الأت�صاالت وتلك اخلا�صة بخدمة
 و�أقر ب�أن كل البيانات التي �أدليت بها �صحيحة ويف حالة ثبوت خالف ذلك.الهاتف املتنقل العاملي
فانني احتمل كامل امل�س�ؤولية املرتتبة على ذلك باملخالفة لقانون تنظيم االت�صاالت و القوانني االخرى
.ذات ال�صلة

• I acknowledge receipt of a copy of the Standard Customer agreement containing
the rights and obligations of the customer and the Company.

•�أقر ب�أننى ا�ستلمت ن�سخة من االتفاقية النموذجية خلدمات امل�شرتكني والتي حتتوي على حقوق
.والتزامات كل من امل�شرتك وال�رشكة العمانية لالت�صاالت

• Security Deposit Amount [
]. Any security deposit would be refunded as
per Clause 3 of the Standard Customer Agreement

 من3 -  �سوف يتم ا�سرتداد �أي مبلغ �ضمان وفق�ألأحكام ن�ص البند.]

I agree to comply with all terms and condition mentioned above.

[ • مبلغ ال�ضمان املودع
هذه االتفاقية

.�أوافق على الإلتزام بال�رشوط املو�ضحة �أعاله

Name		

اال�ســـــــــــم

Signature

التوقيع

Name of Sponsor		

�إ�سم الكفيـل

Date

التاريخ

Company’s Stamp		

ختم ال�رشكة

Authorised Signature		

التوقيع

Mobile
Mobile

