
3. باقات أبشر

صندوق البريد: الوطنية  جواز السفر  هوية مواطني مجلس التعاون الخليجي

 رقم الوثيقة:                                                   تاريخ اإلصدار )يوم/شهر/سنة(:                                         تاريخ انتهاء الصالحية )يوم/شهر/سنة(: 

الرقم الموحد )مطلوب لجواز السفر فقط(:                                            رقم ملف اإلقامة:                                   الجنسية:                             اإلمارة: 

تاريخ الميالد)يوم/شهر/سنة(:

يرجى إكمال هذا الطلب إذا كنت ترغب في التقدم بطلب خدمة موبايل. 

2. معلومات المفوض:

أنثىذكرالجنس:

رقم لالتصال بك:...................

1. بيانات المشترك
اسم مقدم الطلب/السيد/السيدة/اآلنسة :

الجنسية:اإلمارة:صندوق البريد:

هوية اإلمارات الوطنيةنوع الوثيقة:

تاريخ الميالد)يوم/شهر/سنة(:

الرقم الموحد )مطلوب لجواز السفر فقط(:

رقم الوثيقة:

رقم اإلقامة:

تاريخ اإلصدار )يوم/شهر/سنة(:

تاريخ اإلصدار )يوم/شهر/سنة(:

تاريخ انتهاء الصالحية )يوم/شهر/سنة(:

تاريخ انتهاء الصالحية )يوم/شهر/سنة(:

رقم باسم المشترك:أنثىذكرالجنس:

جواز السفر

رقم ملف اإلقامة:

البريد اإللكتروني:النعم   

هوية مواطني مجلس التعاون الخليجي

أود استالم رسائل نصية تسويقية من »اتصاالت« عن أحدث العروض والعروض الترويجية:

  وكالة                   خطاب تفويض

رقم باسم المشترك:

اسم المفوض: 

20
23

ير  
ينا

استمارة طلب
باقات أبشر للخط المفوتر 

لالستخدام الرسمي فقط

.4

.5
•  بالتوقيع على هذه االستمارة، يوافق مقدم الطلب على شروط وأحكام »اتصاالت«

•  تخضع الباقات الموّفرة مع الجهاز إلى عقد مدته 24 شهرًا، ويمكن إلغاؤه في حال سداد 
رسوم الخروج المطّبقة

•  ال يمكن استخدام بعض األجهزة إال مع بطاقة SIM من »اتصاالت« وذلك خالل فترة سريان العقد

توقيع الموظف

توقيع المشترك  ختم الشركة/محل التجزئة

.6
•  النسخة األصلية لبطاقة هوية دولة اإلمارات العربية المتحدة سارية المفعول

•  أحد المستندات التالية: شهادة  راتب أو النسخة األصلية لرخصة المركبة

•  بطاقة أبشر سارية المفعول

عقد مدته 12 شهرًا
درهمًا/شهرالمزاياالباقة

590129 دقيقة محلية + 7GB باقة أبشر 1

590249 دقيقة محلية + 26GB باقة أبشر 2

240599 دقيقة محلية + 58GB باقة أبشر 3

عقد مدته 24 شهرًا

1200250 دقيقة محلية + 18GB باقة أبشر 4

رقم متسلسل:

التاريخ: ........................

عربي إنجليزياللفة

الشكل

موجزةمفصلة e-Bill

العنوان/البريد اإللكتروني:

 تمت معاينة النسخة األصلية والتحقق 
من مطابقتها للنسخة المرفقة

صندوق البريد: 

 رقم حساب جديد:                     رقم KR/RD                                رقم المحل KR/RD/MR                                  رقم الموظف KR/RD/MR/ المبيعات                

رقم الطلب:                                          رقم المرجع للطلب:                                            رقم التعريف للمشترك:                                                     توقيع المدير المعتمد: 


