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 الهاتف الثابت

ال�سم الأول*: ........................................................................................................................................................................  ا�سم العائلة*: ..............................................................................................................................................................................

تاريخ امليالد: .........................................................................................................................................................................  اجلن�سية: ............................................................................................................................................................................................

نوع وثيقة اثبات هوية:             جواز �سفر      اأو         بطاقة الهوية الإماراتية      اأو         بطاقة هوية من دول جمل�س التعاون             رقم هاتف التوا�سل : .........................................................

رقم وثيقة اثبات هوية*: .......................................................................................................................................................

. الشركات واألعمال 

ا�سم ال�سركة*:  ..........................................................................................................................................................................

عنوان ال�سركة:  ........................................................................................................................................................................

نوع وثيقة اثبات الهوية لل�سركة:

* الرخ�سة التجارية     اأو     * بطاقة املن�ساأة

رقم وثيقة اثبات هوية*: .......................................................................................................................................................

مرفق وثيقة اثبات هوية ال�سركة وبطاقة  اثبات هوية ال�سخ�س املخول املخول والوكالة الر�سمية. 

اأطلب مبوجبه نقل الرقم )الأرقام( التالية:

من مزود اخلدمة �سركة الإمارات املتحدة لالت�سالت )دو( اإىل �سركة جمموعة ات�سالت )ات�سالت(. 

  نقل     رجوع اإىل امل�سغل ال�سابق  

رقم الهاتف الثابت: 

اأو 

اأطلب مبوجبه نقل جمموعة الأرقام الثابتة التالية:  

اآخر رقم يف املجموعة اأول رقم يف املجموعة 

  كافة الأرقام الإ�سافية متاحة يف امللحق )1(.

*بيانات �سرورية.

استمارة طلب
نقل رقم الهاتف الثابت 

تفا�شيل ح�شاب ال�شخ�ص املخول بالتوقيع* 

)خدمات البيت وال�سركات( 

ال�سم اّلول*:  ...................................................................................................................................................

ا�سم العائلة*:  ..................................................................................................................................................

 رقم هاتف التوا�سل: ....................................................................................................................................

رقم وثيقة اثبات الهوية*:  .........................................................................................................................

      جواز �سفر      اأو             بطاقة الهوية الإماراتية           

اذا كان رقم الهاتف الثابت جزءًا من 

باقة، ف�شيتم ف�شل جمموع الباقة مبا يف 

ذلك اخلدمات امل�شمولة فيها واأية خدمات 

اإ�شافية ملحقة بها )�شوتية اأو غري 

�شوتية(



شروط وأحكام نقل األرقام 
الثابته

وفقًا ملوافقة امل�سغل الأ�سلي )الذي يقدم حاليا اخلدمة( على طلب نقل الرقم اأو الأرقام، 

�سيبذل امل�سغل اجلديد م�ساعيه املعقولة لنقل الرقم املطلوب يف اأقرب وقت ممكن �سمن 

وهيئة  اجلديد  وامل�سغل  الأ�سلي  امل�سغل  بني  )املوقعة  اخلدمة  م�ستوى  اتفاقية  �سروط 

اإىل  النقل  طلب  باإر�سال  اجلديد  امل�سغل  قيام   تاريخ  من  اعتبارا  الت�سالت(  تنظيم 

امل�سّغل الأ�سلي. 

اإ�سافية  خدمات  واأية  ت�سمها  التي  اخلدمات  كافة  مع  كاملة  الباقة  اإيقاف  على  اأوافق 

املنقول،  الرقم  الأ�سلي على  امل�سّغل  يقدمها  والتي  اأو غري �سوتية(  بها )�سوتية  ملحقة 

واأتعهد بدفع وت�سوية كافة الر�سوم والديون امل�ستحقة بذمتي اىل امل�سغل ال�سلي فورا وفًقا 

لل�سروط والأحكام الواردة يف العقد املربم معه. 

اأفو�س مبوجب هذا الطلب امل�سغل اجلديد اأن يقدم نيابة عني طلب اإلغاء كافة اخلدمات 

التي يقدمها امل�سغل الأ�سلي على الرقم املنقول.  

له  اإذا قام امل�سّغل الأ�سلي بتعليق/اإيقاف اخلدمات املقدمة على الرقم املنقول، فلن اأحِمّ

م�سوؤولية هذا التعليق/الإيقاف اأو الآثار الناجتة عن مثل هذا الإجراء. 

اعترب اأنا ال�سخ�س املخول بطلب نقل الرقم املذكور يف هذا الطلب واإعطاء املوافقة على 

بدء نقل الرقم؛

*اإذا ُكنَت فرًدا:

اأقر مبوجبه واأوؤكد على كامل �سالحيتي وقدرتي على التقدم بطلب نقل الرقم املذكور يف 

منوذج الطلب، وان املعلومات الواردة هنا �سحيحة وحقيقية.

اأو

اإذا ُكنَت �شركًة:

اأنا املوقع اأدناه،___________ )ا�سم املخول بالتوقيع(، 

املمثل املفو�س نيابة عن ال�سركة، اأوؤكد واأقر بكامل �سالحيتي وقدرتي على طلب نقل 

الرقم املذكور يف منوذج الطلب، كما اأقر اأن املعلومات املقدمة هنا مبوجب التوكيل 

الر�سمي املرفق �سحيحة و�سارية، كما اأوؤكد قبويل لكافة ال�سروط والأحكام املن�سو�س 

عليها يف منوذج طلب النقل.

بتوقيع هذا الطلب، اأقر باأين قراأت جميع ال�سروط والأحكام املذكورة يف هذا النموذج.   

توقيع العميل* )مع �سرورة و�سع طابع ال�سركة بالن�سبة خلدمات الأعمال( 

الشروط واألحكام
نقل رقم 

التاريخ: ________________




