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�أطلب مبوجبه نقل الرقم (الأرقام) التالية:
من مزود اخلدمة �شركة الإمارات املتحدة لالت�صاالت (دو) �إىل �شركة جمموعة ات�صاالت (ات�صاالت).
		
نقل

رجوع �إىل امل�شغل ال�سابق

رقم الهاتف الثابت:

�أو

�أطلب مبوجبه نقل جمموعة الأرقام الثابتة التالية:
�أول رقم يف املجموعة	�آخر رقم يف املجموعة

كافة الأرقام الإ�ضافية متاحة يف امللحق (.)1
*بيانات �ضرورية.
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اذا كان رقم الهاتف الثابت جزء ًا من
باقة ،ف�سيتم ف�صل جمموع الباقة مبا يف
ذلك اخلدمات امل�شمولة فيها و�أية خدمات
�إ�ضافية ملحقة بها (�صوتية �أو غري
�صوتية)

الشروط واألحكام
نقل رقم

شروط وأحكام نقل األرقام
الثابته
وفق ًا ملوافقة امل�شغل الأ�صلي (الذي يقدم حاليا اخلدمة) على طلب نقل الرقم �أو الأرقام،
�سيبذل امل�شغل اجلديد م�ساعيه املعقولة لنقل الرقم املطلوب يف �أقرب وقت ممكن �ضمن
�شروط اتفاقية م�ستوى اخلدمة (املوقعة بني امل�شغل الأ�صلي وامل�شغل اجلديد وهيئة
تنظيم االت�صاالت) اعتبارا من تاريخ قيام امل�شغل اجلديد ب�إر�سال طلب النقل �إىل
امل�شغّل الأ�صلي.
�أوافق على �إيقاف الباقة كاملة مع كافة اخلدمات التي ت�ضمها و�أية خدمات �إ�ضافية
ملحقة بها (�صوتية �أو غري �صوتية) والتي يقدمها امل�شغّل الأ�صلي على الرقم املنقول،
و�أتعهد بدفع وت�سوية كافة الر�سوم والديون امل�ستحقة بذمتي اىل امل�شغل اال�صلي فورا وف ًقا
لل�شروط والأحكام الواردة يف العقد املربم معه.
�أفو�ض مبوجب هذا الطلب امل�شغل اجلديد �أن يقدم نيابة عني طلب �إلغاء كافة اخلدمات
التي يقدمها امل�شغل الأ�صلي على الرقم املنقول.

بدء نقل الرقم؛
*�إذا ُكنتَ فردًا:
�أقر مبوجبه و�أ�ؤكد على كامل �صالحيتي وقدرتي على التقدم بطلب نقل الرقم املذكور يف
منوذج الطلب ،وان املعلومات الواردة هنا �صحيحة وحقيقية.
�أو
ً
�إذا ُكنتَ
�شركة:
�أنا املوقع �أدناه( ___________،ا�سم املخول بالتوقيع)،
املمثل املفو�ض نيابة عن ال�شركة� ،أ�ؤكد و�أقر بكامل �صالحيتي وقدرتي على طلب نقل
الرقم املذكور يف منوذج الطلب ،كما �أقر �أن املعلومات املقدمة هنا مبوجب التوكيل
الر�سمي املرفق �صحيحة و�سارية ،كما �أ�ؤكد قبويل لكافة ال�شروط والأحكام املن�صو�ص
عليها يف منوذج طلب النقل.
بتوقيع هذا الطلب� ،أقر ب�أين قر�أت جميع ال�شروط والأحكام املذكورة يف هذا النموذج.

أحمله
�إذا قام امل�شغّل الأ�صلي بتعليق�/إيقاف اخلدمات املقدمة على الرقم املنقول ،فلن � ِّ
م�س�ؤولية هذا التعليق/الإيقاف �أو الآثار الناجتة عن مثل هذا الإجراء.
اعترب �أنا ال�شخ�ص املخول بطلب نقل الرقم املذكور يف هذا الطلب و�إعطاء املوافقة على
التاريخ________________ :

توقيع العميل* (مع �ضرورة و�ضع طابع ال�شركة بالن�سبة خلدمات الأعمال)

