
3. ارغب في نقل الرقم )األرقام( الوارد)ة( أدناه: 
دو                           ات�صاالت    من »امل�شغل املانح« 

دو                                    ات�صاالت    �إىل »امل�شغل املتلقي« 

رقم �لهاتف �ملتحرك        

�أو 

�رغب يف نقل جمموعة الأرقام �لتالية:

�لرقم �لأول يف �ملجموعة    �لرقم �لأخري يف �ملجموعة

(     )(     )

)�إذ� �حتجت �إىل مزيد من �خلانات، ُيرجى ��ستخد�م �جلدول 1، �ملرفق(

مع مر�عاة �عتماد طلب �لنقل من قبل �مل�سغل �ملانح، يبذل �مل�سغل �ملتلقي كافة جهوده 

�ملعقولة لنقل �لرقم )�لأرقام( �ملطلوب)ة( باأ�سرع وقت ممكن خالل يوم عمل و�حد

2. تفاصيل العنوان
�سندوق �لربيد:

�لعنو�ن:

�ملنطقة:

�لإمارة:

عنو�ن �لربيد �لإلكرتوين:

رقم �لت�سال:

1. بيانات العميل

��سم �لعائلة: �ل�سم �لأو�سط:                 �ل�سم �ل�سخ�سي: 

�جلن�سية: تاريخ �لولدة )�ليوم/�ل�سهر/�ل�سنة( 

رقم بطاقة �لتعريف: نوع بطاقة �لتعريف:                                                  

��سم �ل�سركة )يف حال ��ستيفاء �ل�سروط(:                           

رقم �لرخ�سة �لتجارية )يف حال ��ستيفاء �ل�سروط(:

رقم �حل�ساب )�إذ� كان معروفًا(:

 استمارة طلب
نموذج طلب النقل

4. خاص بمندوب المبيعات

�لرقم �خلا�ص بطلب �لنقل:

توقيع مندوب �ملبيعات:

20
15

ص 
�
ر
ما

�أهاًل بكم يف »�ت�سالت«

من �لتاريخ �لذي ير�سل فيه �مل�سغل �ملتلقي طلب �لنقل �إىل �مل�سغل �ملانح وذلك يف 

حال عدم �لإ�سارة �إىل تاريخ لحق يف �خلانة �أدناه.

�لتاريخ �مل�ستحب للنقل )�ليوم/�ل�سهر/�ل�سنة(      

//

اأ�شرح اأنا ..................................................... مبوجب هذ� �لطلب 

�لقانوين  �ملمثل  �أو  �أعاله  �ملذكورة  )�لأرقام(  �لرقم  �ساحب  �لعميل  �أنني  على 

رقم  قانونية  وكالة  مبوجب   ......................... �لعميل  عن  بالنيابة  �ملفو�ص 

................ �ملوؤرخة يف ................. �أو �ملمثل �ملفو�ص بالنيابة عن �ل�سركة 

........................ مبوجب وكالة قانونية رقم ................. و:

• اأنني قراأت كافة �ملعلومات �ملذكورة �أدناه )معلومات خا�سة بالعميل( و�أو�فق 	

على كافة �لأحكام و�ل�سروط �ملت�سمنة فيها ويف منوذج طلب �لنقل هذ�

• اأنني مفو�ض لطلب نقل �لرقم )�لأرقام( �ملذكور)ة( يف هذ� �لنموذج	

• اأوافق على مبا�شرة نقل �لرقم )�لأرقام( �ملذكور)ة( �أعاله	

• اأتعهد بدفع وت�شوية كافة و�أي من �لديون �مل�ستحقة �إىل �مل�سغل �ملانح عاجال 	

وفق �لأحكام و�ل�سروط �ملبينة يف �لعقد �ملربم بيني وبني �مل�سغل �ملانح و

• بالرقم )�لأرقام( �ملذكور )ة(	 �إنهاء �خلدمة �خلا�سة  باأنه �سيتم  اأفهم   اأنني 

�أعاله �ملقدمة من قبل �مل�سغل �ملانح يف حال �ملو�فقة على �لنقل

�لتاريخ:

توقيع �لعميل:



معلومات خاصة بالعميل

ميكن خ�سارة �أي ر�سيد موجود يف ح�ساب م�سبق �لدفع مع �مل�سغل �ملانح   .1
فيما يتعلق بالرقم )�لأرقام( �لذي )�لتي( مت نقله )نقلها(.

يتم ��سرتد�د �أي ر�سيد للح�ساب �جلاري مع �مل�سغل �ملانح، فيما يتعلق   .2
بالرقم )�لأرقام( �لذي )�لتي( مت نقله، وفقًا للعقد �ملوقع مع �مل�سغل 

�ملانح ب�ساأن تلك �لأرقام و/�أو مبوجب �سيا�سة �ل�سرتد�د للم�سغل �ملانح. 

طلب �لنقل هذ�، خا�ص بالرقم )�لأرقام( فقط. ل تنقل خدمات �لقيمة   .3
�مل�سافة �ملرتبطة بالرقم )�لأرقام(.

يجوز تطبيق �لقيود �لتالية على �خلدمات نتيجة نقل �لأرقام:  .4

�لبطاقة  تفعيل  من  تبد�أ  �لتي  �ملدة  خالل  للخدمة  جزئي   تقييد  �أ( 

تفعيل  يتم  �أن  �إىل  �ملتلقي  �مل�سغل  (SIM card) من قبل  �جلديدة 

تتم  �لتي قد  �لت�سالت  �ملانح. ميكن ف�سل  �مل�سغل  �لنقل من قبل 

خالل هذه �ملدة.

ب( ميكن للم�سغل �ملانح تقييد خدمات �لتجو�ل �لدويل للعميل �مل�سرتك 

يف خدمة �لدفع �مل�سبق للم�سغل �ملانح.

�لعو�ئد  خدمات  �إىل  �لو�سول  عملية  تقييد  �ملانح  للم�سغل  ميكن  ج( 

�ملانح  للم�سغل  �مل�سبق  �لدفع  خدمة  يف  �مل�سرتك  للعميل  �مل�سرتكة 

�مل�سغل  بني  �لعو�ئد  �قت�سام  مبوجبها  يتم  �لتي  �خلدمات  )مثاًل، 

و�جلهة �لتي تقدم تلك �خلدمة(.

على �لرغم من �أن �مل�سغل �ملتلقي يطلب من �مل�سغل �ملانح �إنهاء �خلدمة   .5
�لتي يقدمها حاليًا �مل�سغل �ملانح �إىل �لعميل و�ملرتبطة بالرقم )�لأرقام( 

�لذي )�لتي( مت نقله )نقلها(، يقر �لعميل �أنه حتى بعد �إنهاء �خلدمة 

�لتي يقدمها حاليًا �مل�سغل �ملانح �إىل �لعميل و/�أو بعد �إجر�ء نقل �لرقم 

�ملانح  للم�سغل  �مل�ستحقة  �لديون  م�سوؤوًل عن  �لعميل  يبقى  )�لأرقام(، 

فيما يتعلق بهذه �خلدمة وت�سمل هذه �لديون �مل�ستحقة مبا يف ذلك دون 

ح�سر ر�سوم �لإنهاء و�أي مبالغ �أخرى )مبا يف ذلك دون ح�سر ر�سوم 

متت  �لتي  �ل�سهرية(  �مل�سافة  �لقيمة  و��سرت�كات  و�لإيجار  �ملكاملات 

فوترتها قبل �أو بعد حتويل �لرقم )�لأرقام(.

�مل�ستحقة  �لديون  لكافة  �ملانح  �مل�سغل  ��سرتد�د  بجو�ز  �لعميل  يقر    . 6
�ملذكورة �أعاله من �لعميل عن طريق ��ستخد�م كافة �لطرق �ملتاحة مبا 

يف ذلك �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية مبوجب �لقو�نني �لنافذة يف 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

يجوز �إلغاء طلب �لنقل من قبل �لعميل �أو �مل�سغل �ملتلقي يف �أي وقت    .7
�ملانح. �مل�سغل  �إىل  �لنقل  �إر�سال طلب  قبل 

�ملانح. �مل�سغل  �إىل  �إر�ساله  بعد  �لنقل  �إلغاء طلب  ل ميكن   

من  يومًا   30 م�سي  بعد  م�سبقًا  نقله  مت  رقم  �أي  نقل  للعميل  يجوز   .8
�مل�سغل  و/�أو  �ملتلقي  للم�سغل  يحق  �لأخري.  �لناجح  �لنقل  تاريخ 

�لذي  )لالأرقام(  للرقم  �إ�سافية  �نتقالت  باأي  �لقيام  رف�ص  �ملانح 

َيقع  �لنقل  طلب  تاريخ  كان  �إذ�  �سابقًا  )نقلها(  نقله  مت  )�لتي( 

يومًا.  30 �سمن فرتة 

�ملتلقي  �مل�سغل  من  )�أرقامه(  رقمه  نقل  طلب  �إعادة  للعميل  يحق    .9
�إىل �مل�سغل �ملانح خالل ثالثة )3( �أيام عمل من تاريخ �لنقل �لذي 

تفعيله. �سبق 

�لأ�سا�سي  �لرقم  نقل  نف�ص حلظة طلب  ثانوي يف  رقم  �أي  نقل  10. يجوز 
نقل  طلب  حلظة  نف�ص  يف  �لثانوي  �لرقم  ُينقل  مل  �إذ�  �مل�سابه. 

�لرقم  �إىل  �لأ�سا�سي، فيمكن خ�سارة كافة �خلدمات �ملقدمة  �لرقم 

�لثانوي.

ل ي�سمح بنقل �أي رقم ثانوي ما مل يتم حتويله �إىل رقم �أ�سا�سي �أوًل.  




