
  

 

 

لتقديم خاصية    خدمات التليفون المحمولدليل مقدمي  
 نق ل األرق ام

  في جمهورية مصر العربية

 
 لصادر من  ا

 جهاز القومي لتنظيم االتصاالتال

 

 
 2020يونيو  

 



  لتقدمي خاصية نقل األرقاملتقدمي خاصية نقل األرقام  خدمات التليفون احملمولخدمات التليفون احملمولاجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت                                  دليل مقدمي اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت                                  دليل مقدمي 
 

 1 

 احملتوايت
 2 (MNPمول بين مقدمي خدمات المحمول داخل جمهورية مصر العربية )األسس والقواعد الخاصة بنقل أرقام التليفون المح

 2 االلتزامات العامة ملقدمي خدمات االتصاالت املتصلني ابلوحدة املركزية لنقل األرقام (1املادة )

 3 التزامات مقدمي خدمات احملمول البينية لتطبيق خاصية نقل األرقام (2املادة )

 5 الرد على شكاوى طاليب نقل األرقام (3املادة )

 5 عمالء النظام الفردي )مشرتكي الفاتورة أو سابقي الدفع(( 4)  املادة

 5 ....................................................................................... أواًل: القواعد العامة لنقل أرقام عمالء النظام الفردي
 6 .......................................................................... أسباب رفض نقل أرقام مشرتكي الفاتورة )على سبيل احلصر( اثنياً:
 6 ...................................................................... أسباب رفض نقل أرقام النظام سابقي الدفع  )على سبيل احلصر( اثلثاً:
 7 عمالء احلساابت اجملمعة (5املادة)

 7 ........................................................................................... أواًل: القواعد العامة لنقل أرقام احلساابت اجملمعة
 8 .............................................................................................. اثنياً: خطوات النقل الكلي للحساابت اجملمعة

 9 ........................................................................... أسباب رفض النقل الكلي للحساابت اجملمعة )على سبيل احلصر(
 10 ......................................................................... أسباب رفض النقل اجلزئي للحساابت اجملمعة )على سبيل احلصر(

 11 ( التعامالت والتسوايت املالية اخلاصة بنظام نقل األرقام6املادة )

 12 اخلدمات املتاحة عند نقل األرقام بني مقدمي خدمات التليفون احملمول (7املادة )

 12 ني مقدمي خدمات التليفون احملمولأزمنة نقل األرقام ب (8املادة )

 13 أوقات العمل الرمسية لنقل أرقام مقدمي خدمات التليفون احملمول (9املادة )

 13 التعامل مع املشاكل الناجتة عن عمليات نقل األرقام (10املادة )

 13 يفون احملمولاحلاالت اخلاصة يف سري عملية نقل أرقام التل (11املادة )

 14 دور وحدة نقل األرقام املركزية (12املادة )

 Operator “Dispute Resolution & Escalation Process”-Inter 15 (1مرفق )

Service Level Agreements 15 

MNP Single Point of Contact 15 

Escalation Paths 17 

Special exception case 17 

MNP SPOC Coordination 18 

  

 

 

 



  لتقدمي خاصية نقل األرقاملتقدمي خاصية نقل األرقام  خدمات التليفون احملمولخدمات التليفون احملمولاجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت                                  دليل مقدمي اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت                                  دليل مقدمي 
 

 2 

مقدمي خدمات نقل أرقام التليفون المحمول بين األسس والقواعد الخاصة ب

 (MNPالمحمول داخل جمهورية مصر العربية )

  (1) املادة
 لنقل األرقام املركزيةلوددة اب املتصلني االتصاالت االلتزامات العامة ملقدمي خدمات

بنقال األرقاام  غاري مباشارةعالقاة مباشارة أو  أو الايين ما  املركزياةة نقل األرقاام حدبو  مقدمي خدمات االتصاالت املتصلني زملتي 1-1
وعااادم تباااادل أياااة املركزياااة للحفاااال علاااى سااارية املعلوماااات اخلاصاااة بوحااادة نقااال األرقاااام  واالحتياطاااات اإلجاااراءاتمجياااع  ابختاااا 

  مصر  ما بيل.  مع أي جهة غرياملركزية األرقام  نقل معلومات يت  احلصول عليها من داخل وحدة

بساارية املعلومااات اخلاصااة ابلعمااالء الاايين   نقاال املركزيااة لوحاادة نقاال األرقااام  يلتاازم مقاادمي خاادمات االتصاااالت املساات دمني 1-2
 10رقاا   االتصاااالتماان قااانون تنظااي   (5) طبقااال للمااادةومحايااة حقااوس املسات دمني  االتصاااالتساارية  و لاا. لااامانأرقاامه  
  2003لسنة 

جبميع التعليماات الصاادرة مان ازهااز القاومي لتنظاي  املركزية لوحدة نقل األرقام ي خدمات االتصاالت املست دمني يلتزم مقدم 1-3
نقاااال األرقااااام كمااااا تلتاااازم يي تعااااديالت مسااااتقبلية تصاااادر ماااان ازهاااااز القااااومي لتنظااااي   تواخلاصااااة بسااااري عمليااااا االتصاااااالت
   االتصاالت

الزمنية احملددة لكل عملية خاصاة بنقال األرقاام ابملدد املركزية لوحدة نقل األرقام  يلتزم مقدمي خدمات االتصاالت املست دمني 1-4
 وعادم ختطاي االتصاالت،املصدرة من ازهاز القومي لتنظي   الفنية خريطة سري عمليات نقل األرقام طبقال للواثئق واملوضحة يف

   القي  احملددة ما 

عالقة ابلرتقي  داخل مجهورية مصر  امستقبالل ومما سيت  الرتخيص    والييناملرخص م االتصاالت مجيع مقدمي خدماتلتزم ي 1-5
لألرقااام املنتقلااة  والرسااائل القصااريةالعربيااة بتطبيااق خاصااية نقاال أرقااام احملمااول طبقااال للقواعااد املطبقااة يف حيناا ، وتوصاايل املكاملااات 

    لنقل األرقاماملركزية ابلوحدة  تزامنلاب ةم املنقولارقمقدم اخلدمة احلايل لألمعرفة عن طريق  مباشرتا 

اخلاصااة بااداخل  ابملساالولية الكاملااة عاان التعااديالتاملركزيااة لوحاادة نقاال األرقااام يلتاازم مقاادمي خاادمات االتصاااالت املساات دمني  1-6
 تطبيق خاصية نقل األرقام  والنامجة عنصال  مجيع األعطال بداخل شبكاهتا شبكاهتا وكيل. عن إ

للبيااا ت الفااوري( املباشاار )مبساالوليتها عاان التعااديل املركزيااة لوحاادة نقاال األرقااام التصاااالت املساات دمني يلتاازم مقاادمي خاادمات ا 1-7
  اخلاصة بنقل األرقام بداخلها )مجيع البيا ت بداخل الشركات هي مسلولية الشركات(

إنشااء وتطاوير وتشا يل وصايانة  بدفع تكاليف عملياةاملركزية لوحدة نقل األرقام يلتزم مقدمي خدمات االتصاالت املست دمني  1-8
  زعل الوحدة قائمة بعملها وما يتطلب من مصاريف أخرىاملركزية وحدة نقل األرقام 
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  (2) املادة
 التزامات مقدمي خدمات احملمول البينية لتطبيق خاصية نقل األرقام

عمالئهاا  )مشاارتكي نظااام تقاادخ خدمااة نقاال أرقااام احملمااول فيمااا بياانه  زميااع تحااة وتااوفري و إب مقاادمي خاادمات احملمااول يلتاازم 2-1
ودون و ات شاافافية  ي احلساااابت اجملمعااة( بطريقااة عادلااةمشاارتكسااابقة الاادفع، و أو رية، مشاارتكي نظااام الكااروت الفاااتورة الشااه

  متييز مع مراعاة قواعد املنافسة احلرة وقواعد حقوس املست دمني

العميال ماع الشاركة بايات الارق  املاراد  اشارتا علاى علاى األقال  ةكامل  أشهر 4 ابلتأكد من مروريلتزم مقدمي خدمات احملمول  2-2
  بنظام احلساابت اجملمعة بيات األرقام العمالء على اشرتا  على األقل الفردي وعام كامليف حالة العمالء ابلنظام  نقل 

ه املادة الزمنياة مان وقاب بداياة تفعيال الارق  للعميال وال تتاأ ر هاد املادد ابلبناد الساابق ابحتساا يلتزم مقدمي خدمات احملماول  2-3
نظاام احلسااابت اجملمعاة( طاملاا لال الاارق   -نظاام الفااتورة -بتحاول العميال مان نظاام إر )خار )نظاام الكاروت املدفوعاة مساابقال 

يستثىن من  ل. حالة واحدة عند التحول من مشرتكي أفراد إر نظاام احلسااابت اجملمعاة فيات  حساا  العاام العميل )اثبتال مع 
 العميل داخل احلسا  اجملمع( اشرتا ية االكامل من بد

حالة فصل اخلدمة عن املشرت  بسبب عدم سداد فاتورة التساوية النهائياة ملقادم خدماة احملماول املنتقال منا  الارق  يات  إرجاا   يف 2-4
عااد صاااحب احليااز الرتقيمااي األصاالي وال ياات  بيعاا  وال ختصيصاا  إر أي مشاارت  )خاار إال بمقاادم خدمااة احملمااول الاارق  فااورلا إر 

 شهور  3انقااء فرته زمني  ال تقل عن 

 مقدمي خدمات احملمول بعدم إرسال أايل من رسائل إل اء عملية النقل بعد الساعة العاشرة مساءل  ميلتز  2-5

املنتقل إلي  الرق  أوالل قبل عملية إل ااء مقدم خدمة احملمول مقدمي خدمات احملمول ين تت  عملية تفعيل نقل الرق  عند  ميلتز  2-6
 املنتقل من  مقدم خدمة احملمول يل  من تفع

صاباحال( وعادم إرسااما يف أوقاات 6إر–صباحال  3رسالة تفعيل عملية النقل ليالل )من  رسالمقدمي خدمات احملمول إب ميلتز  2-7
 أخرى 

   مقدمي خدمات احملمول ابعتماد منو ج طلب النقل من ازهاز القومي لتنظي  االتصاالت قبل تفعيل است دام ميلتز  2-8

الاارق  أن ، و  ابلتأكااد ماان أن العمياال طالااب النقاال هااو نفساا  مالاا.ااملفول الاارق  املااراد نقلاااملااراد نقاال الاارق  اليهااا الشااركة  متلتااز  2-9
مسجل برق  بطاقت  الش صية أو رق  جواز السفر )يف حالة األجنيب( أو رق  سجل جتاري )الش صية االعتبارية( لدى الشركة 

الشاارو  يف عمليااة نقاال الاارق ، ويف حالااة القصاار ياات  نقاال الاارق  عاان طريااق الشاا ص املسااجل لاادى  املااراد نقاال الاارق  منهااا، قباال
  وكيل. ضرورة احلصول على توقيع العميلااملفول على النمو ج اخلاص بطلب النقل الشركة املراد نقل الرق  منها
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  الرق  إليها نقل املراد  من جهة الشركةفقط يت  ال اء طلب النقل  2-10

ج اخلااص   علاى النماو  ااملفوللطلاب إل ااء النقال ابحلصاول علاى توقياع العميال إرساال عناد ركة املاراد نقال الارق  اليهاا الشا ملتز ت 2-11
 بطلب اإلل اء 

مارة واحادة  سااماوإر ألكثار مان ياوم واحاد  وعدم تكديساهاطلبات نقل األرقام دورايل  رسالإب ااملراد نقل الرق  اليه الشركة ملتز ت 2-12
 قل الرق  من  املراد نالشركة إر 

صال اخلدماة ئائياال عان فبعاد فاورال  احلياز الرتقيماي األصالي الشركة امل صاص مااإبرجا  الرق  إر الرق   ااملنتقل إليه الشركة ملتز ت 2-13
إال بعاد  )خارعميال  بيعا  إر أيختصيص  أو عدم إعادة الرق   وتلتزم الشركة امل صص ما احليز الرتقيمي بعد رجو  الرق  ما ب

   شهور 3اء فرته زمني  ال تقل عن انقا

ين تقدم هيه اخلدمة جما ل للعميل سواء إن كان مشرت  بنظام الكروت سابقة الدفع أو الفواتري  الشركة املنتقل إليها الرق  ملتز ت 2-14
 أو احلساابت اجملمعة 

اآلخرين وفقال لنمو ج طلب نقل األرقام  أن يت  قبول نقل أرقام عمالء مقدمي خدمات احملمولالشركة املنتقل إليها الرق   متلتز  2-15
 املعتمد من ازهاز القومي لتنظي  االتصاالت  وجيب أن يتامن الطلب على األقل البنود اآلتية:

 بنود العقد اخلاصة ابخلدمة املقدمة من الشركة واملعتمد من ازهاز   أ

ه خرى علاى هايا الارق    اكتسااتا نتيجاة لتعاقادأي ابقة أو نقاط أو هدااي أو مميزات أإقرار العميل بعلم  ين  سيفقد    
 عند انتقال  برقم  إر شركة أخرى  مع الشركة املنقول منها الرق 

إقرار العميل مبوافقت  على غلق أي حمفظة هاتف حممول مملوكة ل  على هيا الرق  لدى شركة احملمول املنقول منها الارق    ج
لاادى الشااركة  فتحاا  حمفظااة هاااتف حممااولبعلماا  بعاادم إمكانيااة و  )إن وجاادت( و لاا. فااور توقيعاا  علااى طلااب النقاال،

 لدى أي بن.  املنقول ما الرق  إال بعد اغالس أي حمفظة هاتف حممول أخرى لدي  على  ات الرق  املنقول

طلااب رفاط  يسابا  ااملطلاو  نقال الارق  إليهاالشاركة يف حالاة رفاط طلاب النقاال إبخطاار الشاركة املاراد نقال الارق  منهاا  متلتاز  2-16
 مرة واحدة إ ا كانب متعددة ابست دام حقول املالحظات يف النظام  ركزيةامل األرقام نقل من خالل وحدة النقل

الارق   انتقاالإبخطار طالب النقل حبفا  الرساائل واملعلوماات األخارى الا  قكان فقادها عناد الشركة املراد نقل الرق  اليها  متلتز  2-17
  منو ج طلب النقل يف وماتوتامني هيه املعل الشرحية واستبدال

 الاارق  انتقااالإبخطااار طالااب النقاال بفقااد أي حساااابت لاا  ابلكااروت املدفوعااة مساابقال بعااد الشااركة املااراد نقاال الاارق  اليهااا  متلتااز  2-18
  منو ج طلب النقل يفوتامني هيه املعلومات 
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للعميل املراد نقل رقم  أ ناء عملية ها نقل الرق  إلياملراد الشركة بعدم منع الرسائل القصرية من الشركة املراد نقل الرق  منها  متلتز  2-19
 النقل 

متاام عملياة النقال وخاالل فارتة زمنياة ال بعاد إ ااملفولالعميالفااتورة التساوية النهائياة إر  رساالإبالارق   ااملنتقل منه تلتزم الشركة 2-20
الرق   اإليه انتقل الشركة ال رسالة إر  رسالإبلتزم خالل هيه الفرتة الزمنية ت، كما اخلدمةيومال من تريخ تفعيل  60تزيد عن 

  ركزيةمن خالل وحدة نقل األرقام امل النهائية و ل.بقيمة فاتورة التسوية 

للعميال املنقال النهائياة  ابلفااتورة اخطاار العميالااملفولمان ترياخ  شاهرإبعطااء مهلا  مقادارها تلتزم الشاركة املنتقال منهاا الارق   2-21
 اتورة التسوية النهائية فلسداد  أو املفول رقم 

ماان  (عمالياوم  1)ياوم عمال واحاد  بعاد مارور فارتة زمنياة ال تزياد عانبفصال اخلدماة عان الارق  تلتازم الشاركة املنتقال إليهاا الارق   2-22
 بسداد املستحقات ال  علي  العميلااملفول تريخ وصول رسالة طلب الفصل ما مل يق  

  (3) املادة
 طاليب نقل األرقام شكاوى الرد على

وفعالااة للتعاماال مااع شااكاوى املساات دمني  صااوص تطبيااق  االساات دامبتطبيااق أنظمااة سااهلة مقاادمي خاادمات احملمااول  ميلتااز  3-1
   وتوفري ارقام خاصة بتتبع الشكاوى خاصية نقل األرقام

  األرقام نقلزمة حلل مشكالت العمالء طاليب ابلتعاون فيما بينه  وتبادل املعلومات الالمقدمي خدمات احملمول  ميلتز  3-2

حلال مجياع الشاكاوى واخلالفاات الناجتاة عان تطبياق خاصاية نقال األرقااام يف  الاالزمببايل ازهاد مقادمي خادمات احملماول  ميلتاز  3-3
مجيااع الوسااائل املمكنااة حلاال املشااكالت فيمااا  اسااتنفا إال بعااد  االتصاااالتللجهاااز القااومي لتنظااي   أساار  وقااب وعاادم اللجااوء

 بينه  

  (4) املادة
 الدفع( سابقيفاتورة أو )مشرتكي الالنظام الفردي عمالء 

 القواعد العامة لنقل أرقام عمالء النظام الفرديأوالً: 
أشهر كاملة متحققال إ ا كانب جممو  الفرتات ال  قااها العميل يي  4ابعتبار شرط مرور مقدمي خدمات احملمول  ميلتز  4-1

مع اختبار حتقق هيا الشرط أشهر كاملة  4عن قل ال ت مع  ات الرق  أو بنظام احلساابت اجملمعة( الفردينظام )خر )بنظام 
 فردى لب نقل الكل ط
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-2ية النقل يت  تطبيق البنود التاليةلبعد إمتام عمالفردي )مشرتكي الفاتورة( النظام يف حالة وجود مبالغ مستحقة على عميل  4-2
 مع  كر سبب املطالبة يف خانة التعليق على سبيل املثال مشرتكي النظام سابق الدفعيف حالة و   22-2،   2-22، 21

  )سلفين شكرا( وليس احلصر

من حق العميل إل اء طلب النقل طاملا مل يت  تفعيل عملية النقل )تفعيل الشرحية ازديدة( و ل. ابليها  إر مكان تقدخ  4-3
والتوقيع على  يف حالة مشرت  الفاتورة( رق  حساب ) طلب النقل )الشركة املراد نقل الرق  إليها( ومع  ما يثبب ش صيت  و

  املراد نقل الرق  إلي منو ج اإلل اء احملدد من قبل املش ل 
 

 )على سبيل احلصر( أسباب رفض نقل أرقام مشرتكي الفاتورة: اثنياً 

  رق  جواز السفر يف حالة األجنيب(" )الش صي للعميل "رق  بطاقت  الش صية أو وجود خطأ يف رق  التعريف 

  )الرق  غري متا  للشركة املراد نقل الرق  منها )الرق  داخل حيز ترقيمي غري خمصص للشركة 

  ) الرق  مفصول عن العمل لدى الشركة املراد نقل الرق  منها  )الرق  غري خمصص أو مبا 

  فاكس( أو الرق  اثنويDATA وليس أساسي ) 

  الرق  موقوف لدى الشركة املراد نقل الرق  منها و ل. وقب طلب النقل 

   رق  حسا  العميل غري مطابق لرق  احلسا  لدى سجالت الشركة املراد نقل الرق  منها 

  أشهر على اشرتا  العميل لدى الشركة املراد االنتقال منها  4عدم مرور 

 و ل. وقب طلب النقل  ةغري مسدد صدارهاإ   وجود فاتورة أو أكثر 

 منها الرق  املنتقلدى شركة احملمول )إن وجدت( ل العميلالتزامات مالية على حمفظة  أي عدم تسوية  

 )على سبيل احلصر( الدفع سابقيرفض نقل أرقام النظام  بأسبااثلثاً: 

  ق  جواز السفر يف حالة األجنيب(أو )ر وجود خطأ يف رق  التعريف الش صي للعميل "رق  بطاقت  الش صية " 

  )الرق  غري متا  للشركة املراد نقل الرق  منها )الرق  داخل حيز ترقيمي غري خمصص للشركة 

  ) الرق  مفصول عن العمل لدى الشركة املراد نقل الرق  منها  )الرق  غري خمصص أو مبا 

  فاكس أو( الرق  اثنويDATA وليس أساسي ) 

 شركة املراد نقل الرق  منها و ل. وقب طلب النقل الرق  موقوف لدى ال 

  أشهر على اشرتا  العميل لدى الشركة املراد االنتقال منها  4عدم مرور 

 منها الرق  املنتقلدى شركة احملمول )إن وجدت( ل العميلالتزامات مالية على حمفظة  أي عدم تسوية*  

يف حالااة وجااود  نظااام سااابقي الاادفعيف  النقاال(غااري مسااددة و لاا. وقااب طلااب دارها إصااوجااود فاااتورة أو أكثاار   )ياات  اساات دام ساابب الاارفط *

  التعليقمع كتابة ما يفيد أئا حمفظة يف خانة  فقطمالية على حمفظة التليفون احملمول  تالتزاما
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 (5املادة)
 عمالء احلساابت اجملمعة

 العامة لنقل أرقام احلساابت اجملمعة القواعدأوالً: 
مع وجود صحة للش ص املفول  أرقام املراد نقل بنقل األرقام من مال. احلسا  اجملمع  خاصويط جديد تف ريرحت يت  5-1

طلب  ساعة من تقدخ 48م منها قبل مرور إر الشركة املراد نقل األرقا وتقدق  لش ص املفوللالبن. خاصة  توقيع من
  النقل

 عن األرقام املراد نقلها عند وصول طلب النقل الدويلاالتصال م  وخدلشركة املنتقل منها األرقام فصل خدمة التجوال ل قحي 5-2
  للشركة

حبيث األرقام  ااملنتقل إليه الشركة( من خالل One Stop Shopping) مبكان واحد خطوة واحدةتت  عملي  النقل يف  5-3
ألرقام وكيل. يت  فيها التأكد من سداد ا ااملنتقل منهابلشركة مفوترة اخلاصة  ملبالغ ال ريمبلغ التأمني اخلاص ابيت  فيها سداد 

 مجيع الفواتري على األرقام املراد نقلها 

أشهر  3يلتزم مقدمي خدمات احملمول ابإلتحة )اإللهار( الفورية والدائمة لفواتري عمالء احلساابت اجملمعة يف فرتة )خر  5-4
يق خط احملمول اخلاص ابلعميل أو شبكة ومتوسطاهتا وحالتها مدفوعة أو غري مدفوعة وإتحة االستعالم عنها عن طر 

  اإلنرتنب

لدى  من مبالغ مفوترةمالية  التزاماتاملنتقل إلي  األرقام ابلتأكد من سداد ما على األرقام من  مقدم خدمات احملموليلتزم  5-5
 املنتقل من  األرقام قبل إرسال طلب النقل  مقدم خدمة احملمول

قام بسداد هيه املبالغ حيق األر  ااملنتقل إليه الشركة وعدم تعهدعلى األرقام املنتقلة  ةال ري مفوتر يف حال  عدم سداد املبالغ  5-6
إرسال طلبات النقل   يت22-2، 21-2، 20-2التالية  وفقال للبنوداألرقام املطالبة بفصل هيه األرقام  ااملنتقل منه للشركة

  (يدوايل أو )ليال ) منفصلة لكل رق  داخل احلساابت اجملمعة كما لو كان النقل فردايل 

جملمع حال  وجود شرط تعاقدي مع احلسا  ا و ل. يفاملنتقل من  األرقام رفط طلبات النقل  ملقدم خدمات احملمول قحي 5-7
 وجيب حني إ  وجود )لية للت ارج من هيا الشرط التعاقدي ينص صراحة على  ل. 

بعد التأكد من اس  حسا  العميل إبخطاره  خدمة العمالء اخلاصة تامراكز مقدمي خدمات احملمول من خالل  ملتز ي 5-8
 رفط طلب النقل ابلطريقة اإلمالئية املسجل تا امس  داخل قواعد البيا ت اخلاصة تا و ل. لتجنب 

 بعدم إرسال كود )رفط طلب النقل( إ ا كان اخلطأ متعلق بوجود مسافات بيني  يف االس   مقدمي خدمات احملمول  ميلتز  5-9

ح ازديدة( و ل. ابليها  إر مكان تقدخ ائإل اء طلب النقل طاملا مل يت  تفعيل عملية النقل )تفعيل الشر  املفولمن حق  5-10
والتوقيع على منو ج اإلل اء  والتفويط ازديداد نقل الرق  إليها( ومع  ما يثبب ش صيت  ورق  حساب  طلب النقل )الشركة املر 
  املراد نقل األرقام إلي  احملدد من قبل املش ل
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  اجملمعةخطوات النقل الكلي للحساابت اثنياً: 
ال  لدي ( خطارات الدفع إأحد  ابلفواتري )يفال إحاار احلسا  املوضحاملفول ومع  ما يثبب ش صيت  ورق   ميقو  5-11

 البيع املعتمدة للشركة املراد نقل رقم  إليها  نافيابليها  إر أحد موتفويط ل  من مال. احلسا ، 

 ال ة أشهر وال  سوف التأمني مقداره متوسط فواتري )خر  وسداد مبلغاملفول مبلء بيا ت طلب نقل احلسا  اجملمع  ميقو  5-12
 ل البيع للعمي نفيحيددها م

 املراد نقلها مارقاألم  إليها وال  حتمل ارقاح ازديدة "غري املفعلة" التابعة للشركة املراد نقل ائالبيع إر املفول الشر  نفيم  يسل 5-13
 البيع إببالغ املفول مبوعد تفعيل عملية النقل  نفيملدفو  ابلبند السابق، ويقوم موأياال إيصال ابملبلغ ا

كما هو موضح ابلبند   ول إبرسال خطا  تفويط حديث إر الشركة املراد نقل األرقام منهاساعة يقوم املف 48خالل  يف 5-14
5-1  

قام بقبول أو برفط الطلب خالل املنتقل إلي  األر  مقدم خدمة احملمولاملنتقل من  األرقام ابلرد على  مقدم خدمة احملمول يلتزم 5-15
 من الشبكة املنتقل منها األرقام تزيد عن أربع  أايم عمل تبدأ من يوم تلقي الطلب  ال ةمد

حق املفول إل اء طلب النقل يف أي وقب يوميال قبل الساعة العاشرة مساءال طاملا مل يت  تفعيل عملية النقل )تفعيل  نم 5-16
ح ازديدة( و ل. ابليها  إر مكان تقدخ طلب النقل )الشركة املراد نقل الرق  إليها( ومع  ما يثبب ش صيت  ورق  ائالشر 
 أن يسرتد فقط مبلغ التأمني املدفو   املفول، وىف هيه احلالة يستطيع كتأمنياب  وأياال فاتورة املبلغ املدفو   حس

  م إبرسال رسالة قصرية إليهارقح القدقة حىت تقوم الشركة املنتقل إليها االائالشر  ابستعمال ء احلسا  اجملمععمال ريستم 5-17
 3:00ح ازديدة )سيكون تفعيل عملية النقل من الساعة ائح القدقة ابلشر ائو ل. قبل بدء تفعيل الرق  بدقائق لت يري الشر 

 أايم عمل من تريخ تقدخ طلب النقل   5 وحبد أقصىصباحال(  6:00-

احلالة  ويف هيهح ازديدة ائابلشر  ح القدقة بداخل التليفونائالشر  ابستبدال ونالقصرية يقوم ئلللرسا ءالعمال استالم دبع 5-18
  ح ازديدة مفعلة وتكون عملية النقل قد متب بنجا ائتكون الشر 

لألرقام املنتقلة م إبخطار املفول بفاتورة التسوية النهائية ارقتقوم الشركة املنتقل منها األ يومال  60فرتة زمنية ال تزيد عن  دبع 5-19
 )متوسط فواتري )خر  ال ة أشهر(  املدفو  )خر فاتورة مطروحال منها قيمة التأمني وهي

ال  للمفولللشركة املنتقل منها، تقوم الشركة إبعطاء مهلة  احلسا  اجملمع لألرقام املنقولةحالة وجود مبلغ متبقي على  يف 5-20
ل ،  عطاةاملاملهلة  السداد يف عن املفول، وإ ا أتخر  عليه ةلغ املستحقااملب لسداد من تريخ االخطار تقل عن شهر واحد

األرقام املراد نقلها وإرجا  األرقام إبيقاف اخلدمة عن األرقام مطالبة الشركة املنتقل إليها األرقام لشركة املنتقل منها ل حيق
  للشركة املنتقل منها

تقل منها األرقام يف حالة وجود مبلغ متبقي للحسا  اجملمع لألرقام املنقولة لدى الشركة املنتقل منها األرقام، تقوم الشركة املن 5-21
بتحويل هيا املبلغ للحسا  اجملمع لدى الشركة املنتقل إليها األرقام وتكون األخرية مسلولة عن إخطار املفول ابملبلغ املتبقي 

 وأسلو  اسرتداده 
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ال "،  كلي  مبلغ التأمني اسرتداد املفوللشروط النقل، من حق  احلسا  اجملمع استيفاءحالة رفط طلب النقل نتيجة عدم  يف 5-22
 أياال إرسال الطلب جمددال بعد تصحيح أسبا  الرفط  للمفولكما حيق 

 )على سبيل احلصر( اجملمعةأسباب رفض النقل الكلي للحساابت 
  احلسا   اس وجود خطأ يف  

  خمصاص غاري متاا  للشاركة املاراد نقال الارق  منهاا )الارق  داخال حياز ترقيماي غاري أو أكثار مان األرقاام املاراد نقلهاا رقا  وجود
 للشركة( 

  مفصاول عان العماال لادى الشاركة املاراد نقال الارق  منهاا  )الارق  غاري خمصااص أو أو أكثار مان األرقاام املاراد نقلهاا رقا  وجاود
 مبا ( 

  فاكس أو أو أكثر من األرقام املراد نقلها رق  وجود( اثنويDATA وليس أساسي ) 

  لشركة املراد نقل الرق  منها و ل. وقب طلب النقل موقوف لدى اأو أكثر من األرقام املراد نقلها رق  وجود 

  الارائب ( وقب طلب النقل شامالل %20مني احملصلة مبقدار )أألكثر من قيم  الت احلسا  اجملمع استهال 

   غري مطابق لرق  احلسا  لدى سجالت الشركة املراد نقل الرق  منها احلسا  اجملمع رق  حسا  

  منها  االنتقاللدى الشركة املراد  العمالء يف احلسا  اجملمع أحد اشرتا عدم مرور عام على 

    غري مسددة على احلسا  و ل. وقب طلب النقلإصدارها وجود فاتورة أو أكثر  

  منها  االنتقاللدى الشركة املراد  احلسا  اجملمع اشرتا عدم مرور عام على 

  كتقسايط االرقاام )املنتقل منهاا  الشركةمن  احلسا  اجملمع هااقخاصة تلاملتعلقة يي عرول  املاليةعدم تسوية االلتزامات
وبصاافة عامااة )وجااود شاارط تعاقاادي حيااول دون إمتااام عمليااة  أجهاازة احملمااول علااى ساابيل املثااال( قباال إمتااام إجااراءات النقاال

   النقل(

  ألرقام منهاللشركة املراد نقل ا ساعة من طلب النقل 48عدم إرسال خطا  تفويط حديث للحسا  اجملمع خالل   

 منهاا  املنتقالدى شاركة احملماول تبع للحسا  اجملمع )إن وجادت( لا عميل أي التزامات مالية على حمفظة عدم تسوية أي
  األرقام

  اجملمعةالنقل اجلزئي للحساابت  تخطوااثلثاً: 

ت الدفع ال  لدي ( خطاراإابلفواتري )يفال إحاار أحد  احلسا  املوضحاملفول ومع  ما يثبب ش صيت  ورق   ميقو  5-23
 البيع املعتمدة للشركة املراد نقل رقم  إليها  نافيابليها  إر أحد موتفويط ل  من مال. احلسا ، 

 املفول مبلء بيا ت طلب نقل رق  احملمول  ميقو  5-24

ح ائم الشر ارقأحتمل  البيع إر املفول الشرائح ازديدة "غري املفعلة" التابعة للشركة املراد نقل رقم  إليها وال  منفي  يسل 5-25
 القدقة وأياال إيصال بتكاليف النقل 
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 ساعة يقوم املفول إبرسال خطا  تفويط حديث إر الشركة املراد نقل األرقام منها  48خالل  يف 5-26
أربع  األرقام بقبول أو برفط الطلب خالل مده ال تزيد عن  ااملنتقل إليه الشركةاألرقام ابلرد على  ااملنتقل منه الشركة لتزمت 5-27

 أايم عمل تبدأ من يوم تلقي الطلب من الشبكة املنتقل منها األرقام 
ح القدقة ائلت يري الشر  اليه ح القدقة حىت تقوم الشركة املنتقل اليها الرق  إبرسال رسالة قصرية ائالشر  ابستعمال العمالءيستمر  5-28

أايم عمل من تريخ  5 وحبد أقصىصباحال(  6:00- 3:00ح ازديدة )سيكون تفعيل عملية النقل من الساعة ائابلشر 
 تقدخ طلب النقل 

حق املفول إل اء طلب النقل يف أي وقب يوميال قبل الساعة العاشرة مساءال طاملا مل يت  تفعيل عملية النقل )تفعيل  نم 5-29
ها( ومع  ما يثبب ازديدة( و ل. ابليها  إر مكان تقدخ طلب النقل )الشركة املراد نقل الرق  إلي االشرائحالشرحية

   أن يسرتد فقط مبلغ التأمني املدفو  املفول، وىف هيه احلالة يستطيع التأمنيش صيت  ورق  حساب  وأياال فاتورة مبلغ 

احلالة  ويف هيهح ازديدة ائح القدقة بداخل التليفون ابلشر ائالشر  ابستبدال ونالقصرية يقوم ئلللرسا ءالعمال استالم دبع 5-30
 زديدة مفعلة وتكون عملية النقل قد متب بنجا  ح اائتكون الشر 

لألرقام املنتقلة م إبخطار املفول بفاتورة التسوية النهائية ارقتقوم الشركة املنتقل منها األ يومال  60فرتة زمنية ال تزيد عن  دبع 5-31
 )خر فاتورة مطروحال منها قيمة التأمني املدفو  )متوسط فواتري )خر  ال ة أشهر(  وهي

ال  للمفولللشركة املنتقل منها، تقوم الشركة إبعطاء مهلة  احلسا  اجملمع لألرقام املنقولةوجود مبلغ متبقي على  حالة يف 5-32
لشركة املنتقل لق حيل ،  املعطاةاملهلة  السداد يف عن املفول، وإ ا أتخر  لغ املستحق عليهااملب سدادتقل عن شهر واحد ل

  رقام للشركة املنتقل منهاوإرجا  األاألرقام املنقولة إبيقاف اخلدمة عن األرقام ليها مطالبة الشركة املنتقل إاألرقام منها 

 األرقام، تقوم الشركة املنتقل منها األرقام لدى الشركة املنتقل منها للحسا  اجملمع لألرقام املنقولةحالة وجود مبلغ متبقي  يف 5-33
ابملبلغ املتبقي  املفولوتكون األخرية مسلولة عن إخطار  األرقام ليهالدى الشركة املنتقل إ اجملمعلحسا  لبتحويل هيا املبلغ 
 وأسلو  اسرتداده  

  كليال،املبلغ املدفو    اسرتداد املفوللشروط النقل، من حق  احلسا  اجملمع استيفاءحالة رفط طلب النقل نتيجة عدم  يف 5-34
 أياال إرسال الطلب جمددال بعد تصحيح أسبا  الرفط  للمفولكما حيق 

 )على سبيل احلصر(أسباب رفض النقل اجلزئي للحساابت اجملمعة 
  احلسا   اس وجود خطأ يف  

  غاري متاا  للشاركة املاراد نقال الارق  منهاا )الارق  داخال حياز ترقيماي غاري خمصاص أو أكثار مان األرقاام املاراد نقلهاا رقا  وجود
 للشركة( 

  ماال لادى الشاركة املاراد نقال الارق  منهاا  )الارق  غاري خمصااص أو مفصاول عان العأو أكثار مان األرقاام املاراد نقلهاا رقا  وجاود
 مبا ( 

  فاكس أو أو أكثر من األرقام املراد نقلها رق  وجود( اثنويDATA وليس أساسي ) 

  موقوف لدى الشركة املراد نقل الرق  منها و ل. وقب طلب النقل أو أكثر من األرقام املراد نقلها رق  وجود 
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  ( وقب طلب النقل شامالل الارائب %20ألكثر من قيم  التامني احملصلة مبقدار ) معاحلسا  اجمل استهال 

   غري مطابق لرق  احلسا  لدى سجالت الشركة املراد نقل الرق  منها  احلسا  اجملمع رق  حسا 

  نها م االنتقاللدى الشركة املراد  يف احلسا  اجملمعاألرقام املراد نقلها أحد  اشرتا عدم مرور عام على 

    و ل. وقب طلب النقلعلى احلسا  غري مسددة إصدارها وجود فاتورة أو أكثر  

  منها  االنتقاللدى الشركة املراد  احلسا  اجملمع اشرتا عدم مرور عام على 

  سيط كتقاالرقام )املنتقل منها  الشركةمن  احلسا  اجملمع هااخاصة تلقعدم تسوية االلتزامات املادية املتعلقة يي عرول
وبصاافة عامااة )وجااود شاارط تعاقاادي حيااول دون إمتااام عمليااة  أجهاازة احملمااول علااى ساابيل املثااال( قباال إمتااام إجااراءات النقاال

   النقل(

  ساعة من طلب النقل 48عدم إرسال خطا  تفويط حديث للحسا  اجملمع خالل   

 منهاا  املنتقلدى شركة احملمول وجدت( لتبع للحسا  اجملمع )إن  العميل أي التزامات مالية على حمفظة عدم تسوية أي
  األرقام

 (6املادة )
 التعامالت والتسوايت املالية اخلاصة بنظام نقل األرقام

التحاسباالتسوية بني الشركات مقدمي خدمات احملمول فيما بينهما على عمليات نقل األرقام ال  متب فيما بينهما   يت 6-1
 اليوم السابع من الشهر التايل لامان إمتام التحاسب على مجيع عمليات ويت  التحاسب عن الشهر املنقاي يفشهرايل 
 النقل 

عن رد املبلغ  ةاملسلول فإن الشركة املراد نقل الرق  إليها هياألرقام يف حالة احلساابت اجملمعة حالة رفط طلب نقل  يف 6-2
الشركة املراد  ه( لطالب النقل حيث أن هياجملمعة حالة احلساابتأشهر" يف  3املسدد مقابل مبلغ التأمني )"متوسط )خر 

 يسبا  الرفط  (املفول) املشرت  عن إبالغ ةاملسلول هي احملصل ميه املبالغ وهي نقل الرق  إليها

 ةاملسلول ا هياملراد نقل الرق  إليه املراد نقل الرق  إليها فإن الشركة إل اء طلب نقل الرق  من الشركةاملفول حالة طلب  يف 6-3
  املفولإر  حلسا  اجملمعاببلغ التأمني اخلاص م عن رد

لتساوية املالياة النهائياة ومطالباة املشارت  الايي   نقال رقما  بساداد فااتورة التساوية ابالرق   يلتزم مقدم خدمات احملمول املنتقل من  .4.6
 املنتقل من   مقدم خدمات احملمولالنهائية يف حالة وجود مبلغ متبقي علي  لصاحل 

املنتقل من   مقدم خدمات احملموليت  إرسال املبلغ من لحسا  اجملمع لار فاتورة التسوية النهائية ويف حالة وجود مبلغ متبقي إصد دبع
 علياا  وأساالو  ابملبلااغ املتبقااياملفااول الاارق  ويكااون األخااري مساالوالل عاان إخطااار  ااملنتقاال إليهاا مقاادم خاادمات احملمااول الاارق  إر ا
  اسرتداده
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 أسبوعيال مبراجعة احلساابت املالية اخلاصة بنقل األرقام فيما بينه  مات احملمول مقدمي خد ميقو  6-4
 على مجيع البيا ت املالية املتاحة من حيث قيمتها وحالتها )حصلب أو حتتويمراجعة احلساابت املالية جيب أن  ةعملي 6-5

ت القبول، التسوية النهائية لكل طلب النقل، حاالت الرفط، حاالت اإلل اء، حاال )طلبات( ابلنسبة إر عمليات سددت
 ( حالة احلساابت اجملمعة" ومتوسط الفواتري "يفنقل، 

 نني من كل يوم السبب التايل وترسل يوم اإل مراجعة احلساابت املالية تت  أسبوعيال وتبدأ من يوم األحد صباحال إر ةعملي 6-6
 أسبو  

مقدمي  الشركاتأساس بيا ت عمليات مراجعة احلساابت املالية بني  ربتعت املركزيةاملقدمة من وحدة نقل األرقام  رالتقاري 6-7
  اخلدمة

 يفمن عملية مراجعة احلساابت املالية فإن حتويل األموال اخلاصة ابلعمليات الناجحة لنقل األرقام سوف تت   االنتهاء دبع 6-8
  اليوم السابع من الشهر التايل لشهر التحاسب

 10مي خدمات احملمول  صوص التسوايت املالية يت  االلتزام بقانون االتصاالت رق  حدوث أي خالف بني مقد ةحال يف 6-9
 وكيل. االلتزام ابلقواعد املصدرة من ازهاز واخلاصة بعمليات نقل األرقام  2003لسن  

 (7املادة )
 التليفون احملمولمقدمي خدمات اخلدمات املتادة عند نقل األرقام بني 

العميال بادون تفرقاة باني األرقاام ة للشاركة املنقاول إليهاا إر أخارى يات  فقاط تقادخ اخلادمات واخلاواص املتاحاعند نقل الرق  مان شاركة 
نقااول إليهااا الاارق  فلاان يااتمكن املنتقلااة وغااري املنتقلااة، مبعااىن أناا  إ ا وجاادت خدمااة ابلشاابكة املنقااول منهااا الاارق  وال توجااد يف الشااركة امل

 منو ج طلب النقل  يفى أن يت  تامني  ل. عل احلصول على هيه اخلدمة العميل من

 (8املادة )
 التليفون احملمول مقدمي خدماتأزمنة نقل األرقام بني 

 نقل الرقم نزم 8-1

 4أربعاة أايم عمال )يف حالاة نظاام األفاراد و ياوم(  1واحاد )عمال  طلاب النقال خاالل ياوم ابلرد علىاحملمول  مقدمي خدماتيلتزم 
   ساابت اجملمعةيف حالة نظام احل أايم(

 رسالة التفعيل  إرسالزمن  8-2

  صباحال  6صباحال إر  3من الساعة  إليه رسالة التفعيل لألرقام املنتقلة  رسالإبمقدمي خدمات احملمول يلتزم 

 مبقدمي خدمات احملمولزمن تعديل قواعد البياانت اخلاصة  8-3
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 3 ااالث ساااعات ) قلااة خااالل ماادة زمنيااة ال تزيااد عاانرقااام املنتبتعااديل قواعااد البيااا ت اخلاصااة ابألمقاادمي خاادمات احملمااول يلتاازم 
 املراد نقل الرق  إلي   مقدم خدمة احملمولبعد وصول رسالة التفعيل من  (ساعات

 (9املادة )
 التليفون احملمول مقدمي خدماتأوقات العمل الرمسية لنقل أرقام 

 مساءاَ ويستثىن من  ل. أايم العطالت الرمسية  5:00صباحال إر  9:00من األحد إر اخلميس يف الفرتة من  أايم العمل الرمسية

 (10املادة )
 الناجتة عن عمليات نقل األرقامكل ا املش التعامل مع

واإلجراءات التصاعدية حلل هيه  ابلقواعد اخلاصة حبل املشكالت الناجتة عن عمليات نقل األرقاماحملمول خدمات  مقدمييلتزم مجيع 
  (1ة ابملرفق رق  )واملوضح املشاكل

 (11املادة )
 احلاالت اخلاصة يف سري عملية نقل أرقام التليفون احملمول

 الفعل احلدث

الشاركة املاراد نقال الارق  إليهاا طلاب تفعيال الارق   إرسالعند 
صاااباحال  6-3مااان  اللحظاااات األخااارية يف (RFS)برساااالة 
 صباحال( 6)تقريبال 

 يفوالشاركات األخاارى الباادء فااورال  جياب علااى الشااركة املاراد نقاال الاارق  منهااا
خاالل فارتة زمنياة  يف (RFS)تفعيل عملية النقل من حلظة وصاول رساالة 

 ساعات من حلظة وصول الرسالة  3ال تزيد عن 

الشاركة املاراد نقال الارق  إليهاا طلاب تفعيال الارق   إرسالعند 
 صباحال  6-3الفرتة الزمنية من  خارج  (RFS)برسالة 

لفارتة ل االنتظااراملراد نقل الرق  منها والشركات األخارى جيب على الشركة 
للباااادء ىف  (RFS)رسااااالة  مال سااااتاللالحقااااة صااااباحال ا 6-3الزمنيااااة ماااان 

 ركزيااااةل األرقااااام املتفعياااال عمليااااة النقاااال، وىف هاااايه احلالااااة تقااااوم وحاااادة نقاااا
األرقاام مان جهاة الشاركة املاراد نقال الارق  إليهاا  عملية نقل انتهاءبتسجيل 
  ركزيةتقارير املصدرة من وحدة نقل األرقام املو ل. ابل

لالزمااااة لتفعياااال عمليااااة النقاااال ماااادة احالااااة تعاااادى الفاااارتة  يف
 الثالث ساعات 

عمليااة التفعيااال دون التوقااف ، و لااا.  يف االساااتمرارهاايه احلالاااة جيااب  يف
 .حفالال على اإلسرا  من عملية التفعيل وعدم اإلضرار مبصلحة العمالء
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 (12املادة )
 ركزيةوددة نقل األرقام امل دور

مسلولية للتعديل املباشار للبياا ت اخلاصاة بنقال األرقاام باداخل الشاركات املسات دمة لوحادة نقال  أي ركزيةليسب لوحدة نقل األرقام امل
  يتاآل يف ركزيةمسلولية الشركة(، وتنحصر وليفة وحدة األرقام امل هي)مجيع البيا ت بداخل الشركات  ركزيةاألرقام امل

 الرسائل املتزامنة حمملة ابلبيا ت بني مجيع األطراف املشرتكة  لإرسا 12-1

توجد التقارير  هيه التقاريرومن فيما خيص كل شركة على حده  التقاريرالتقارير اخلاصة بعملية نقل األرقام وترسل هيه  ءإنشا 12-2
 اخلاصة بعملية املراجعة املالية 

كة بوحاادة نقاال األرقااام ماان الشااركات املشاارت  لبيااا ت خاصااة بنقاال األرقااام إر أين )خاار قواعااد لنساا ة كاملااة ماا رسااالإب مالقيااا 12-3
 حالة وجود عطل بقواعد البيا ت اخلاصة تا أو عند حاجة الشركة إر  ل.  يف ركزيةامل

قاام التليفاون احملماول زمياع علاى بياا ت نقال أر  حتتاويوالا   االتصااالتإبنشاء التقارير اخلاصة ابزهااز القاومي لتنظاي   مالقيا 12-4
  مقدمي خدمات التليفون احملمول

 أرقاام التليفاون احملماول، و لا. يف التليفاون احملماول واخلاصاة بنقالمقدمي خادمات ابملساعدة على حل املشكالت بني  مالقيا 12-5
  ركزيةحدود املعلومات املتاحة داخل وحدة نقل األرقام امل

املعنيني بنقل أرقام التليفون  مقدمي خدمات التليفون احملمولو ل.  ركزيةل األرقام املعن أي أعطال حتدث لوحدة نق غاإلبال 12-6
   االتصاالتلتنظي   وازهاز القومياحملمول 
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 (1مرفق )
Inter-Operator “Dispute Resolution & Escalation Process” 

Service Level Agreements 

 One SLA between the NPC and each party connected to the NPC 

stipulating that each party undertakes to adhere to the timers as outlined 

in the MNP Directives, the NTRA Operators’ Guide and the Giza Process 

and Timers documents. 

 

 One SLA between the NPC guaranteeing the service of the NPC to the 

operators (see separate document: Giza-NPC-Helpdesk Guide Issue 2 Rev 

C.doc). 

 

 One SLA between the operators (this document) outlining the turn-around 

times for escalations and responding to escalations. 

 

MNP Single Point of Contact 

 Each operator should establish “MNP Support Team” to handle MNP 

complaints, issues and problems between the operators and to act as a 

Single Point of Contact (SPOC) for MNP issues between the operators 

 

 Even though there might be a multitude of MNP issues (technical, 

authorization, commercial etc) the MNP SPOC should act as the only 

interface for escalating MNP issues between operators.  

o If operator A has an issue with operator B, operator A’s MNP SPOC 

escalates the issue to operator B’s SPOC, no matter the issue (be it 

technical, authorization, fraud, commercial as long as it is MNP 

related).  

o It is then operator B’s SPOC’s responsibility to track down the 

required resources within operator B to resolve the issue and 

subsequently revert with an answer to operator A 

o All this work will be regulated by SLAs 
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 The MNP SPOC functions should be a dedicated function within each 

operator and be fully operational during 10h00 - 17h00 

 

 The respective operators’ SPOC contact information for escalation level 1 

as well as for SPOC Managers contact  

 

MNP SPOC Contact Information (escalation level 1) 

Operator E-Mail Phone Mobile (back-up) Fax 

Etisalat     

Orange     

We     

Vodafone     

 

 

MNP SPOC Manager Contact Information (escalation level 2) 

Operator E-Mail Phone Mobile Name 

Etisalat     

Orange     

We     

Vodafone     
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Escalation Paths 

 If a MNP related issue occurs between two operators (e.g. Donor rejects a 

NPR on the basis that the subscriber has not spent 12 months as a 

customer, but the Recipient argues that the subscriber has), the party 

wishing to report the issue must no matter the nature of the issue make use 

of the MNP SPOC function, which will contact the other party’s MNP SPOC 

by means of: 

o E-mail to the other party’s MNP SPOC 

o While also sending a copy to a neutral mailbox at NPC/NTRA 

o In addition each operator will also avail a telephone number (hunt 

line / queue) to be used for confirmations / clarifications etc 

 

 The Responding party’s MNP SPOC must: 

o Within 30 min confirm the reception of the e-mail to the other party, 

and 

o Within 16 business hours resolve and respond to the issue  

(SLA level 1) 

 

 If the complaint is not solved within SLA level 1, the issue will be escalated 

to MNP Team Manager and from here it must be solved within 2 business 

days (SLA level 2) 

 

 If the complaint is not solved within SLA level 2, the issue will be escalated 

to NTRA and from here it must be solved within 2 business days (SLA level 

3) 

 

Special exception case 

 In case an operator does not respond to a RFS by confirming that the 

routing has been updated, the Recipient will find out through the NP 

Activated Status message sent from the NPC. 

 

 The Recipient will then contact the operator which has not yet 

updated the routing, and for this issue the SLA should instead be 60 
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minutes. (TBC) 

 

 Escalation for this type of exception cases, should be through a 

specialized e-mail with a predefined subject line (TBC) 

 

MNP SPOC Coordination 

 Monthly reports 

o The NPC will provide the operators with monthly MNP statistics. The 

reports should ideally include a monthly average of failures / 

breaches of SLAs which are to be discussed between the MNP 

SPOC Managers and/or their representatives at their bi-weekly / 

monthly meetings 

 

 Bi-weekly / Monthly meetings between MNP SPOC Managers 

o The MNP SPOC Managers / Team Leaders and/or their 

representatives of each operator shall after the implementation of 

MNP, meet a minimum of once a month (unless otherwise agreed 

by the SPOC Managers / Team Leaders) to review the porting time 

statistics, errors committed, any unresolved issues, typical issues 

which arise and how they can be avoided in the future.  

 

 

  


