
Application Form for Fixed Line and
Fixed Business Broadband

استمارة طلب خدمة الهاتف و باقات ا�نترنت
فائق السرعة الثابتة ل�عمال التجارية

Fixed Business Broadband ∫ÉªYCÓd áàHÉãdG áYô°ùdG ≥FÉa âfÎfE’G äÉbÉH Growbiz Service 

Telephone No. in the same building:

Dial-UpSahl

Pay As You Go
Light
Basic
Unlimited Fixed Business Broadband
Educational/Social Fixed Business Broadband
Events Fixed Business Broadband Plan
Top-Up Fixed Business Broadband Plan

Top-Up Fixed Business Broadband Plan Data Usage Required:
50GB 100GB 200GB 500GB 1000GB 2000GB

   

Fixed Business Broadband ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd áàHÉãdG áYô°ùdG ≥FÉa âfÎfE’G äÉbÉH

Fixed Business Broadband Additional Service ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd áàHÉãdG áYô°ùdG ≥FÉa âfÎfE’G äÉbÉÑd á«aÉ°VE’G äÉeóÿG

40 Mbps18-24 Mbps

10-16 Mbps

7-8 Mbps5-6 Mbps0.5-4 Mbps

60 Mbps 80 Mbps 100 Mbps

Up to 2 Mbps

Up to 4 Mbps

From
From

Please State Reason (if more than one IP)

To
To



Business

Required Documents for the Services
• A signed and sealed guarantee letter from the establishment undertaking to settle all bills related to the internet service 

(This must be on the official original letterhead prints NOT on a photocopy or a computer print plus International with 
one-year contractor without/Local etc), should be stated clearly on the letter. Applications will be rejected in case of 
noncompliance. 

•	 Copy of commercial registration certificate must be verified. 
•	 Copy of authorized signature must be verified. 
•	 PRO’s lD and labour card to be verified 
•	 A letter of authorization from the establishment to the PRO should be attached. 
•	 Company’s seal is essential. 
 
Terms and conditions of the service 
1.  Standard customer agreement approved by Telecommunications Regulatory Authority (TRA) shall apply. 
2.  Service shall commence on the date specified by Omantel in writing. 
2.1. The customer shall not use the service or user identification or password granted by Omantel for: a) Persistently 

sending messages without valid and good reason, causing any threat, harassment, annoyance, inconvenience or 
needless anxiety to any person whosoever. b) Any other criminal or unlawful purpose such as but not limited to vice, 
gambling or obscenity or for carrying out any activity which is contrary to the social, cultural, political, or religious values 
of the Sultanate of Oman. 

2.2 The service is personal. Customer shall not be entitled to trade on connectivity, resell, hire, transfer, assign or otherwise 
dispose of the service without the prior written approval of Omantel. 

2.3  Any misuse or abuse of the service and any breach or violations of these conditions shall be at the sole risk, responsibility 
and cost of the customer. The customer shall indemnity and holds harmless Omantel against any liability arising directly 
or indirectly as a result of the misuse or abuse of the service or breach or violation of these conditions by the customer. 
However, nothing herein shall be taken or understood as prohibiting Omantel or restricting its right to initiate such criminal or 
civil proceedings as it deems appropriate against the customer for enforcement of these conditions. 

3.  The Customer shall protect the secrecy of the password assigned to him at all times and shall ensure that the same 
is not revealed or disclosed in any manner whatsoever to any person or persons whomsoever. The customer shall be 
fully responsible for and shall bear all charges, losses and damages arising from any use of his or her user identification 
and/or password by whosoever and howsoever the same may arise. 

3.1  It is advisable that the customer changes the password from time to time to ensure security. 
3.2  The customer shall, when accessing any other network through the service, comply with the rules appropriate for such 

other network. 
3.3  The customer shall be solely responsible for the data retrieved, stored or transmitted through the service. 
4.  Any breach of the Customers responsibilities or obligations may lead to disconnection of the service with or without 

notice and legal action if applicable. 
5.  Omantel does not guarantee any specific response time for any method of access to the Internet. 
5.1  Omantel disclaims all liability whatsoever, for any loss of data howsoever caused including without limitation, non-

delivery, misuse, or mis-delivery or any interruption, suspension, or termination of service, or for the contents, accuracy 
or quality of information or resources made available or received or transmitted through the service. 

6.  The charges for the service will be billed by Omantel monthly and the customer will be responsible to pay the bill on a 
timely basis before the due date as mentioned on the bill. 

6.1  The charges for the service shall be based on tariff/rates published by Omantel and any amendments thereto as may 
be introduced by Omantel from time to time. 

7.  These terms and conditions may be amended by Omantel without notice. 
8. Submission of an application for the service shall be considered as acceptance and commitment by the customer to 

comply with all the conditions and stipulations issued or amended from time to time for such service. 
9. The customer will be held responsible for messages that violates public order or public morals and mischievous and 

unwanted calls, which aim to disturb others. 
10. Fair usage policy will apply to ensure fair allocation of network capacity to all users. In cases where certain customers’ 

usage is found to be excessive and/or unreasonable, fair usage policy shall apply. Excessive and/or unreasonable 
usage shall be determined by referring to the estimated customer usage within a calendar month. 

11. Service is subject to availability of network. 
12. A fixed line should be available for internet service. 
13. In the event that corporate customer who have signed up for a one year commitment for fixed international 

service would like to terminate the agreement they shall be charged the difference between the actual charge with 
commitment and that applicable for customers without commitment and that for the entire used period. 

14. Installation charges are to be determined by Omantel, and must be paid in full by the subscriber. 
15. After notification to the subscriber, Omantel shall have the right to transfer this service to another exchange assigning 

a new number should the customer deny such change, he/she shall have the right to terminate the service and shall 
grant permission to run wires and erect poles on the subscribers’ property through a suitable right of way. 

16. The subscriber shall allow access at all reasonable times to Omantel’s employees for the execution of their duty for 
the purpose of maintaining, inspecting or receiving organization plant and equipment and shall grant permission to run 
wires and erect poles on the subscribers property through a suitable way. 

17. Tampering with the service in any way by the subscriber is prohibited. Marks, words, numbers, etc. affixed to the 
equipment shall not be removed or altered.

18. Omantel shall maintain the equipment, hereunder proved, unless there is a specific agreement to the contrary that shall be stated in 
the work order. In any event, Omantel shall not be held liable for any damages resulting from interruption of this service.

19. The subscriber agrees to make no physical changes on the equipment arrangements of the service hereunder provided, 
except as may be covered by a written approval from Omantel. The subscriber shall also be held financially responsible for 
any damage to, or loss of equipment provided under these conditions caused by other than normal usage. 

20. Guarantee required from subscribers failing to pay and new subscribers. 
21. The subscriber shall pay 5RO reconnection fee after temporary disconnection. 
22. Omantel shall provide a Fixed Line and broadband Internet handset only when available. 
23. The application is applicable for business services and not applicable to individuals. 
24. Out-of-bundle minutes will be charged according to applicable. 
25. The subscriber will be offered the highest possible download speed on a best-effort basis.

Additional terms and conditions for Fixed Business Broadband packages:  
Subscribers for all plans will be offered the highest possible download speed on the best effort basis according to the plan 
subscribed to.
For Unlimited Fixed Business Broadband & Educational/Social plans 40Mbps and higher:
• Are available only for a minimum contract period of 1 year (after which the contract will be auto renewed). 
• An early termination fee of 15RO per month for the remaining period of the initial contract period is applicable. 
• The tariff is inclusive of the CPE at Omantel’s then current terms and conditions with installation charge for the Fixed 

Business Broadband service waived. 
• A downgrade fee of 5RO will be applicable if the subscriber requests a downgrade of the speed on the unlimited plan. 

Such downgrade will only be available after the first year. Upgrades are free.   
For Top-up Fixed Business Broadband Plans   
• An installation fee of 10RO is applicable 
• A downgrade fee of 5RO will be charged in the event the subscriber requests the plan speed to be downgraded. 
• The validity period for each data package is 30 days and any unused data allowance will not be carried over to the 

next 30 days . In the event the data allowance in the selected package is exceeded the account will be automatically 
topped-up with the selected data package. 

• No minimum contract period applicable  
For Events Fixed Business Broadband Plans:    
• An upfront payment for this service shall be made. 
• CPE is not included in any of the Plans. 
• CPE can be purchased as an option from Omantel at a charge of 100RO or for an installation fee 30RO should the 

subscriber utilize their own equipment.
• Customer shall apply for the service minimum of 10 business days before the Event date. 
• The applicable subscription fee is not prorated and has a 30 day validity. Subscribers may use the service for longer 

periods subject to fees charged in 30 day increments.
• If  Omantel did not provide the service, Omantel shall refund the subscription, installation and modem fees only.

امل�ستندات املطل�بة للم�ؤ�س�سات التجارية
اإرفاق ر�سالة �سمان من املوؤ�س�سة تتعهد فيها بت�سوية كل احل�سابات اخلا�سة باخلدمة املطلوبة )يجب اأن يكون التعهد مطبوعًا على ر�سالة ر�سمية خمتومة   •

ولي�س ن�سخة م�سورة اأو مطبوعة بالكمبيوتر( كما يجب تو�سيح نوع اخلدمة املطلوبة يف الر�سالة )خط هاتف دويل بعقد �سنوي اأو بدون عقد �سنوي / 

حملي .. اإلخ( �سيتم رف�س الطلب اإذا مت الإخالل بال�سروط.

•  �سورة من ال�سجل التجاري.
•  �سورة من مناذج التوقيعات املعتمدة للموؤ�س�سة.

•  �سورة من البطاقة ال�سخ�سية وبطاقة العمل اخلا�سة مبندوب املوؤ�س�سة.
•  اإرفاق ر�سالة تفوي�س للمندوب املوؤ�س�سة.

•  ختم امل�ستندات بختم املوؤ�س�سة. 

�سروط واأحكام اخلدمة 
تطبق التفاقية املوحدة للعمالء امل�سدقة من هيئة تنظيم الت�سالت.  .1

يبداأ توفري اخلدمة يف التاريخ الذي حتدده ال�سركة كتابة.  .2

على امل�سرتك اأن ل ي�ستخدم اأو ي�ستغل اخلدمة اأو ا�سم التعريف )الهوية( اأو كلمة ال�سر اخلا�سة به التي تقدمها ال�سركة لــ :  1-2

اأ ( تعّمد اإر�سال ر�سائل دون �سبب وجيه والت�سبب يف اأي تهديد اأو مالحقة اأو اإزعاج لأي �سخ�س.  

ب ( القيام باأية اأعمال جنائية اأو غري �سرعية اأو القيام باأي ن�ساط يخالف القيم الجتماعية والثقافية وال�سيا�سية والدينية يف �سلطنة عمان.  

اخلدمة �سخ�سية ول يجوز للم�سرتك الجتار بها عن طريق التو�سيل باخلدمة اأو اإعادة بيعها اأو اإيجارها اأو حتويلها اأو تخ�سي�سها جلهة اأخرى دون   2-2

احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من ال�سركة.

يف حالة اإ�ساءة ال�ستخدام اأو ارتكاب اأي اإخالل اأو خمالفة لهذة ال�سروط من قبل امل�سرتك فاإنه يتحمل مبفرده نتائج املخاطر والتكاليف الناجمة عن   3-2

ذلك ويتعني عليه اأن يعو�س ال�سركة ويناأى بها عن ال�سرر الذي قد ينجم عن حتملها لأية م�سوؤوليات بهذا ال�سدرر ولي�س يف ذلك ما مينع ال�سركة اأو يقيد 

حقها يف اأن تتخذ الإجراءات القانونية املدنية واجلنائية ح�سبما تراه منا�سبًا حيال امل�سرتك لإلزامه بتطبيق هذة ال�سروط.

على امل�سرتك املحافظة على كلمة ال�سر التي تخ�س�سها له ال�سركة. واأن يت�سمن عدم ك�سفها اأو الإف�ساح عنها باأية �سورة من ال�سور اإىل اأي �سخ�س   .3

ويتحمل امل�سرتك امل�سوؤولية كاملة ل�سداد كافة الر�سوم كما يتحمل كافة اخل�سائر والأ�سرار الناجمة عن اأي ا�ستخدام لرمز التعريف اخلا�س به.

تو�سي ال�سركة باأن يقوم امل�سرتك بتغيري كلمة ال�سر من وقت اإىل اآخر ل�سمان ال�سرية.  1-3

على امل�سرتك عند الو�سول اإىل اأية �سبكة اأخرى من خالل اخلدمة اللتزام بالتعليمات اخلا�سة بهذة ال�سبكة.  2-3

يتحمل امل�سرتك وحده م�سوؤولية البيانات امل�ستخرجة اأو التي يتم تخزينها اأو اإر�سالها من خالل اخلدمة.  3-3

اأي اإخالل من قبل امل�سرتك مب�سوؤولياته اأو التزاماته قد يوؤدي اإىل قطع اخلدمة باإ�سعار اأو بدون اإ�سعار بالإ�سافة اإىل اتخاذ اأية اإجراءات قانونية ممكنة   .4

حيال ذلك.

ل تتحمل ال�سركة اأية م�سوؤولية فيما يتعلق ب�سمان زمن ا�ستجابة حمدد لأية و�سيلة من و�سائل الو�سول اإىل �سبكة الإنرتنت.  .5

ل تتحمل ال�سركة اأية م�سوؤوليات اأو تبعات فيما يتعلق بفقدان اأية بيانات مهما كان �سببها وعلى �سبيل املثال ل احل�سر، عدم ال�ستجابة، و�سوء ال�ستخدام   1-5

اأو اخلطاأ يف ال�ستجابة اأو انقطاع اخلدمة اأو تعليقها اأو اإلغاء اخلدمة اأو حمتواها اأو دقة اأو نوعية املعلومات اأو امل�سادر التي يتم توفريها اأو ا�ستالمها اأو 

اإر�سالها من خالل اخلدمة.

تقوم ال�سركة باإ�سدار فواتري املحا�سبة �سهريًا وعلى امل�سرتك اأن ي�سدد لل�سركة ر�سوم اخلدمة �سهريًا ويف املواعيد املحددة.  .6

تكون ر�سوم اخلدمة على اأ�سا�س التعرفة والأ�سعار التي تعلنها ال�سركة واأية تعديالت تدخلها ال�سركة من وقت اإىل اآخر.  1-6

يحق لل�سركة تعديل هذة ال�سروط والأحكام اأو اإعادة اإ�سدارها بدون اإ�سعار.  .7

اإن تقدمي طلب ال�سرتاك يف اخلدم يعترب قبوًل والتزامًا من امل�سرتك بكل ال�سروط والأحكام ال�سادرة بالإ�سافة اإىل اأية تعديالت يتم اإدخالها من وقت   .8

لخر بوا�سطة ال�سركة.

يتحمل امل�سرتك م�سوؤولية الر�سائل التي تخل بالنظام العام اأو الأداب العامة واملكاملات غري املرغوب فيها والتي ت�سبب اإزعاجًا لالآخرين.  .9

يتم تطبيق �سيا�سة ال�ستخدام العادل ل�سمان عدالة توزيع قدرات ال�سبكة على جميع امل�ستخدمني. يف احلالت التي يتم فيها حتديد ا�ستخدام مفرط و/اأو   .10

غري معقول من قبل بع�س العمالء، فاإنه �سيتم تطبيق �سيا�سة ال�ستخدام العادل. يتم حتديد ال�ستخدام املفرط و/اأو الغري معقول من خالل الرجوع اإىل 

ال�ستخدام املقّدر للعمالء يف ال�سهر الواحد.

توفري اخلدمة يعتمد على �سعة ال�سبكة.  .11

يجب توفري هاتف ثابت لتوفري خدمة الإنرتنت.  .12

يتحمل امل�سرتك يف اخلدمة الدولية للهاتف الثابت والذي وقع على عقد ملدة �سنة تكلفة اإنهاء عقد ا�سرتاكه بح�ساب قيمة الفارق بني التكلفة العتيادية مع   .13

العقد والتكلفة العتيادية دون عقد يف حال رغبة امل�سرتك يف اإنهاء ا�سرتاكه يف اخلدمة وذلك طوال فرتة ا�ستخدامه للخدمة.

حتديد ر�سوم الرتكيب بوا�سطة ال�سركة ويتعني اأن تدفع كاملة بوا�سطة امل�سرتك.  .14

يكون لل�سركة بعد اإخبار امل�سرتك احلق يف حتويل اخلدمة من مق�سم اإىل اآخر مبا يتطلب ذلك من تعديل يف رقم اخلدمة ويف حالة عدم رغبة امل�سرتك يف   .15

هذا التعديل يكون له احلق يف اإلغاء اخلدمة، ويف هذة احلالة يتحمل اللتزامات امل�ستحقة عليه اإىل يوم اإلغائها.

على امل�سرتك اأن ي�سمح لعمال ال�سركة بدخول مقره يف الأوقات التي املنا�سبة لتنفيذ ما يعهد اإليهم من اأعمال ال�سيانة اأو التفتي�س اأو �سحب الآلت اأو   .16

املعدات اأو مد الأ�سالك اأو تركيب الأعمدة.

ل يجوز للم�سرتك اأن يغري اأية عالمات اأوكلمات اأو اأرقام مثبتة على املعدات، كما ل يجوز له اأن ي�سع اأية عالمات اأخرى عليها.  .17

فيما عدا احلالت التي يتم فيها اتفاق خا�س مع امل�سرتك تقوم ال�سركة ب�سيانة املعدات والتو�سيالت امل�ستخدمة ويف جميع احلالت فاإن ال�سركة غري   .18

م�سوؤولة عن اأي اأ�سرار قد تنجم عن اإنقطاع هذه اخلدمة.

يلتزم امل�سرتك باأن ل يدخل اأية تعديالت على التو�سيالت اأو املعدات امل�ستخدمة يف اخلدمة مامل ترخ�س له ال�سركة كتابة بذلك ويكون وحده م�سوؤوًل عن   .19

اأي خ�سارة اأو تلف ي�سيب املعدات لأية اأ�سباب ل ترجع اإىل ال�ستعمال العادي ويتحمل كل التبعات املالية التي تنجم عن ذلك.

ينطبق ال�سمان الوارد اأدناه على امل�سرتكني املتخلفني عن الدفع وي�سمل ذلك امل�سرتكني اجلدد.  .20

على امل�سرتك دفع مبلغ 5 ريال قيمة اإعادة اخلدمة بعد القطع املوؤقت.  .21

�ستقوم ال�سركة بتزويد امل�سرتك بجهاز الهاتف الثابت، وخدمة الإنرتنت اإذا كانت اخلدمة متوفرة.  .22

ال�ستمارة خا�سة باخلدمات التجارية ول ت�سمل اخلدمات اخلا�سة بالأفراد.  .23

تطبيق الت�سعرية املعتادة عند نفاذ الدقائق املجانية.  .24

تعترب �سرعة التنزيل على اأنها اأق�سى حد لل�سرعة. بع�س العوامل ميكنها اأن توؤثر على �سرعة التنزيل على اأر�س الواقع.  .25

البن�د وال�سروط الإ�سافية لباقات الإنرتنت فائق ال�سرعه الثابته للأعمال التجاريه:  
�سيتم تقدمي اأعلى قدر ممكن من �سرعة التحميل للم�سرتكني على كل احلزم املختارة وفقا للخطة وما هو متاح.    

باقات الإنرتنت فائق ال�سرعه الثابته اللحمدوده والتعليميه/ الإجتماعيه - 40 ميجابت/ ثانية واأعلى:  
تتوفر لعقد بفرتة ل تقل عن �سنة واحدة )وبعد ذلك العقد �سيتم جتديد العقد ب�سكل تلقائي(.  •

تطبق ر�سوم الإنهاء املبكر بواقع 15 ريال عماين �سهريا للفرتة املتبقية من مدة العقد الأويل.  •
ت�ستمل التعرفه على املودم ور�سوم التو�سيل.  •

يطبق ر�سم بواقع 5 ريال عماين تكون قابلة للتطبيق اإذا طلب امل�سرتك تخفي�س ال�سرعة. هذا التخفي�س �سيكون متاحا فقط بعد ال�سنة الأوىل. طلبات   •
الرتقيات )الزيادة( يف ال�سرعة تكون جمانية.   

باقات الإنرتنت فائق ال�سرعه الثابته الإقت�سادية
ر�سوم تركيب 10 ريال عماين.  •

حال طلب امل�سرتك تخفي�س ال�سرعة �سوف يتم فر�س ر�سم بواقع 5 ريال عماين.  •
فرتة ال�سالحية لكل باقه بيانات هي 30 يوما، لن يتم اإ�سافة البيانات غري امل�ستخدمة للفرتة املقبله. يف حال مت جتاوز البيانات يف الباقه املحددة �سيتم   •

تعبئة احل�ساب تلقائيا بباقه البيانات املختارة.

ل توجد فرتة معينة كحد اأدنى للتعاقد     •

باقات الإنرتنت فائق ال�سرعه الثابته للفعاليات  
يكون الدفع مقدما لهذه اخلدمة  •

حال طلب امل�سرتك تخفي�س ال�سرعة �سوف يتم فر�س ر�سم بواقع 5 ريال عماين.ب  •
ميكن �سراء جهاز املودم كخيار من عمانتل بتكلفة قدرها 100 ريال عماين اأو مقابل ر�سوم تركيب قدرها 30 يف حالة رغبة امل�سرنك ا�ستخدام جهازه   •

اخلا�س. 

احلد الأدنى لطلب اخلدمة هو 10 اأيام عمل قبل بدء الفعالية.   •
•  ر�سوم ال�سرتاك لي�ست اأق�ساطا، ولها �سالحية ل 30 يوما. للم�سرتكني ال�سالحية يف اإ�ستخدام اخلدمة لفرتات اأطول على اأن تكون خا�سعة لر�سوم يتم 

اإحت�ساب الزيادات بواقع زيادات لكل 30 يوم.

•  يف حاله تعذر تو�سيل اخلدمه من قبل عمانتل ، تقوم عمانتل برد تكلفه الإ�سرتاك، ر�سوم الرتكيب واملودم فقط للم�سرتك.
   


