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مقدمة
التليفون  متكن عمالء شركات اإلتصاالتمات خاصية نقل األرقام بني مقدمي خدمات التليفون احملمول هي خدمة من خد 

قمه احملمول بصرف النظر بر  باإلحتفاظبأرقامهم مع تغيري الشركة املقدمة للخدمة مما يعطى احلق للعميل  اإلحتفاظاحملمول من 
مما يؤدى إىل إزالة  .إىل الشركة املناسبة له دون اإلجبار على فقدان رقمه اإلنتقالعن الشركة املقدمة للخدمة ويعطيه حرية 

ي التليفون احملمول حملمول ويعود بالنفع على مستخدماحلواجز أمام املنافسة احلرة بني الشركات املقدمة خلدمة التليفون ا
.بتخفيض األسعار وحتسني اخلدمة إلرضاء العمالء

  
هاز القومي لتنظيم ية مصر العربية فقد حرص اجلونتيجة لوجود أربع شركات لتقدمي خدمات التليفون احملمول داخل مجهور  

مستخدمي (خدمة ة جبميع األنظمة املستعلى إتاحة خاصية نقل األرقام جلميع مستخدمي احملمول داخل اجلمهوري اإلتصاالت
يضاً على وحرص اجلهاز أ) مستخدمي نظام احلسابات اXمعة -مستخدمي نظام الكروت سابقة الدفع  –نظام الفاتورة 

. سهولة اخلطوات املتبعة  لنقل األرقام من شركة إىل أخرى
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العامة لنقل أرقام التليفون المحمولالشروط . ١
أو رقم ) يف حالة األجنيب(ر املفوض الرقم املراد نقلة، والرقم مسجل برقم بطاقته الشخصية أو رقم جواز السف/أن يكون العميل طالب النقل هو نفسه مالكجيب 1.

لقصر يتم نقل الرقم عن لدى الشركة املراد نقل الرقم منها، قبل الشروع يف عملية نقل الرقم إىل شركة أخرى، ويف حالة ا) الشخصية االعتبارية(سجل جتاري 
.طريق الشخص املسجل لدى الشركة املراد نقل الرقم منها

املدفوعة مسبقاً أو نظام  نظام الكروت(العميل بشركة احملمول بذات الرقم املراد نقله أربعة أشهر على األقل يف حالة العميل الفردي  إشرتاكأن مير على جيب 2.
.فض، وعام ميالدي على األقل يف حالة احلسابات اXمعة حيث أن أي حماولة لنقل أي رقم دون توفر هذا الشرط سوف تقابل بالر )الفاتورة

ية قبل حماولة ذات املدد الزمن ، وكما ورد بالبند السابق عند جناح عملية النقل إىل شركة حممول جديدة جيب أن يظل العميل مستخدماً للرقم الذي مت نقلهوباملثل3.
.نقله من جديد إىل شركة أخرى، سواًء كانت الشركة األصلية أو أي شركة أخرى

من نظام إىل آخر  ية بتحول العميلاحتساب الفرتات الزمنية السابقة الشرتاك العميل مع الشركة من وقت بداية تفعيل الرقم للعميل وال تتأثر هده املدة الزمنيتم 4.
فردى إىل نظام احلسابات  يستثىن من ذلك حالة واحدة عند التحول من مشرتك(طاملا ظل الرقم ثابتاً مع العميل ) نظام الفاتورة -نظام الكروت املدفوعة مسبقاً (

).العميل داخل احلساب اXمع إشرتاكاXمعة فيتم حساب العام الكامل من بدية 

ء يف إجراءات نقل نها قبل البدعلى مشرتكي الفاتورة واحلسابات اXمعة التأكد من سداد مجيع الفواتري حىت آخر فاتورة مصدرة من الشركة املراد نقل الرقم مجيب 5.
.  الرقم

وأي  بطلب شخصي منه، أن يتأكد العميل من أن رقمه غري موقوف أو مت إلغاؤه لدى الشركة املشرتك معها نتيجة تقصري أو خالف على تسويات مالية أوجيب 6.
.حماولة لنقل الرقم يف هذه األحوال سوف تقابل بالرفض

.تقدمي طلب النقل إىل الشركة املراد نقل الرقم إليها يتم إعطاء العميل شرحية الشركة لرتكيبها بعد تفعيل عملية النقلعند 7.
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تابعالمحمول العامة لنقل أرقام التليفون الشروط . ١

.ول فقطية النقل للطلب األميكن تقدمي طلب نقل إىل شركتني خمتلفتني يف آًن واحد حيث أن النظام ال يقبل إال طلب واحد فقط وسوف يقوم بإجراء عملال 8.

تبقي له عند ه  يفقد الرصيد املالرقم جماين ملشرتكي الكروت سابقة الدفع والفواتري واحلسابات اXمعة ويف حالة العميل مشرتك الكروت سابقة الدفع فإننقل 9.
. برقمه إىل شركة أخرى إنتقاله

ستخدام ول مصرية أخرى بايشرتط أن يكون العميل مصري اجلنسية طاملا انه ميتلك خط تابع لشركة حممول مصرية وأن عملية النقل سوف تتم إىل شركة حممال 10.
.جواز السفر

عند تقدمي طلب نقل ) عةيف حالة احلسابات اXم(وتفويض من مالك احلساب ) معتمد رمسياً وساري(املفوض / إظهار مستند حتقيق الشخصية للعميل جيب 11.
.الرقم إىل الشركة املراد نقل الرقم إليها

للعمالء  ودة املقدمةالعميل املنتقل رقمه إىل شركة ما معاملة عمالء الشركة األصليني من تقدمي مجيع أنواع اخلدمات املتاحة لدى الشركة وبذات اجليعامل 12.
. األصليني

نتقلة وغري املنتقلة، ني األرقام املنقل الرقم من شركة إىل أخرى يتم فقط تقدمي اخلدمات واخلواص املتاحة للشركة املنتقل إليها الرقم إىل العميل بدون تفرقة بعند 13.
.دمةلى هذه اخلمبعىن أنه إذا وجدت خدمة بالشبكة املنتقل منها الرقم وال توجد يف الشركة املنتقل إليها الرقم فلن يتمكن العميل من احلصول ع

).دةتفعيل الشرحية اجلدي(احلق يف إلغاء طلب النقل قبل الساعة العاشرة مساءاً طاملا مل يتم تفعيل عملية النقل املفوض /للعميل14.

.الرقم املفوض طلب النقل جيب عليه التوقيع على منوذج اإللغاء احملدد من قبل الشركة القائمة بعملية إلغاء نقل/يف حالة إلغاء العميل15.
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تابعالمحمول العامة لنقل أرقام التليفون الشروط . ١

.حالة رفض طلب النقل يكون من حق العميل إصالح سبب الرفض والتقدم بطلب نقل جديد آخريف 16.

الشرحية  تصبح شرحية الشركة املنتقل منها الرقم غري فعالة وجيب استخدام) صباحاً  6:00- 3:00غالبا ما تكون من الساعة (حالة إمتام عملية النقل يف 17.
. اجلديدة للشركة املنتقل إليها الرقم

تقاله برقمه إىل رقم عند انالعميل أي باقة أو نقاط أو هدايا أو مميزات أخرى على هذا الرقم مت اكتسا²ا نتيجة لتعاقد العميل مع الشركة املنقول منها اليفقد 18.
.شركة أخرى

.طلب النقل بنود العقد اخلاصة باخلدمة املقدمة من الشركة املنتقل إليها الرقم واملعتمد من اجلهازيتضمن 19.

وذلك ) إن وجدت(نها الرقم طلب النقل إقرار العميل مبوافقته على غلق أي حمفظة هاتف حممول مملوكة له على هذا الرقم لدى شركة احملمول املنقول ميتضمن 20.
ول أخرى لديه فظة هاتف حممفور توقيعه على طلب النقل، وبعلمه بعدم إمكانية فتحه حمفظة هاتف حممول لدى الشركة املنقول هلا الرقم إال بعد اغالق أي حم

.على ذات الرقم لدى أي بنك

وية هذه االلتزامات مع القيام بتس -لدى شركة احملمول املراد نقل الرقم منها ) إن وجدت(يف حالة وجود أي التزامات مالية على حمفظته  -على العميلجيب 21.
.الشركة املراد نقل الرقم منها قبل نقل الرقم
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عمالء مشتركي الفاتورة. ٢
 نقل ألرقام لعمالء نظام الفاتورة خطوات  ١.٢
ركة املراد نقل رقمه ع املعتمدة للشلشرحية وكذلك رقم احلساب بالذهاب إىل أحد منافذ البييقوم العميل ومعه ما يثبت شخصيته وأيضاً تليفونه احملمول وبداخله ا•

.إليها

.يقوم العميل مبلء بيانات طلب نقل رقم احملمول•

البيع بإبالغ العميل مبوعد تفعيل عملية  ذالتابعة للشركة املراد نقل رقمه إليها واليت حتمل رقمه، ويقوم منف" غري املفعلة"يسلم منفذ البيع إىل العميل الشرحية اجلديدة •
.النقل

وذلك بالذهاب ) شرحية اجلديدةتفعيل ال(لعاشرة مساءاً طاملا مل يتم تفعيل عملية النقل من حق العميل إلغاء طلب النقل يف يوم تقدمي طلب النقل قبل الساعة ا•
من قبل املشغل القائم بعملية  ددومعه ما يثبت شخصيته ورقم حسابه والتوقيع على منوذج اإللغاء احمل )الشركة املراد نقل الرقم إليها(مكان تقدمي طلب النقل إىل 

.إلغاء نقل الرقم

ق لتغيري الشرحية القدمية ل الرقم بدقائيها الرقم بإرسال رسالة قصرية إليه وذلك قبل بدء تفعييستمر العميل باستعمال الشرحية القدمية حىت تقوم الشركة املنتقل إل•
. خالل يوم عمل  من تاريخ تقدمي طلب النقل) صباحاً  6:00- 3:00سيكون تفعيل عملية النقل من الساعة (بالشرحية اجلديدة 

يدة مفَعلة وتكون عملية الشرحية اجلد بداخل التليفون بالشرحية اجلديدة ويف هذه احلالة تكونبعد استالم العميل للرسالة القصرية يقوم بإستبدال الشرحية القدمية •
.النقل قد متت
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تابعالفاتورة عمالء مشتركي . ٢

.دارها قبل عملية النقلوية النهائية وهي آخر فاتورة مل يتم إصيوماً تقوم الشركة املنتقل منها الرقم بإخطار العميل بفاتورة التس 60فرتة زمنية ال تزيد عن بعد •

ر واحد من تاريخ اخطاره شه للشركة املنتقل منها، تقوم الشركة بإعطاء مهلة للعميل ال تقل عن) طبقا للبند السابق(حالة وجود مبلغ متبقي على العميل يف •
لرقم بإيقاف اخلدمة عن العميل ورد ا اله، حيق للشركة املنتقل منها الرقم مطالبة الشركة املنتقل إليه املعطاهلسداد املبلغ املستحق عليه، وإذا تأخر العميل عن املهلة 

.الرقم املنتقل إليها

.ن جديدالعميل لشروط النقل، ميكنه تصحيح سبب الرفض وإعادة حماولة النقل م إستيفاءحالة رفض طلب النقل نتيجة عدم يف •
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تابعالفاتورة عمالء مشتركي . ٢

 أسباب رفض نقل أرقام مشتركي الفاتورة ٢.٢
.)"يف حالة األجنيب(رقم بطاقته الشخصية أو رقم جواز السفر "وجود خطأ يف رقم التعريف الشخصي للعميل •

).الرقم داخل حيز ترقيمي غري خمصص للشركة(الرقم غري متاح للشركة املراد نقل الرقم منها •

).الرقم غري خمصص أو مباع(. الرقم مفصول عن العمل لدى الشركة املراد نقل الرقم منها•

.وليس أساسي )DATAفاكس أو (الرقم ثانوي •

.الرقم موقوف لدى الشركة املراد نقل الرقم منها وذلك وقت طلب النقل•

. ل الرقم منهارقم حساب العميل غري مطابق لرقم احلساب لدى سجالت الشركة املراد نق•

.أشهر على اشرتاك العميل لدى الشركة املراد االنتقال منها 4عدم مرور •

.وجود فاتورة مصدرة أو أكثر غري مسدده وذلك وقت طلب النقل•

.لدى شركة احملمول املنتقل منها الرقم) إن وجدت(التزامات مالية على حمفظة العميل  عدم تسوية•
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عمالء مشتركي النظام سابق الدفع. ٣
 خطوات نقل أرقام عمالء مشتركي النظام سابق الدفع ١.٣
يهاملراد نقل رقمه إلة بالذهاب إىل أحد منافذ البيع املعتمدة للشركة االعميل ومعه ما يثبت شخصيته وأيضاً تليفونه احملمول وبداخلة الشرحييقوم •

.العميل مبلء بيانات طلب نقل رقم احملموليقوم •

.ميةدالتابعة للشركة املراد نقل رقمه إليها واليت حتمل رقم الشرحية الق" غري املفعلة"منفذ البيع إىل العميل الشرحية اجلديدة يسلم •

اب إىل مكان تقدمي طلب النقل وذلك بالذه) تفعيل الشرحية اجلديدة(تفعيل عملية النقل  حق العميل إلغاء طلب النقل قبل الساعة العاشرة مساءاً طاملا مل يتممن •
.ملية إلغاء نقل الرقممن قبل املشغل القائم بع ومعه ما يثبت شخصيته ورقم حسابه والتوقيع على منوذج اإللغاء احملدد) الشركة املراد نقل الرقم إليها(

سيكون تفعيل (يدة دمية بالشرحية اجلدرقم بإرسال رسالة قصرية إليه لتغيري الشرحية القالعميل باستعمال الشرحية القدمية حىت تقوم الشركة املنتقل اليها اليستمر •
.وخالل يوم عمل تاريخ طلب النقل) صباحاً  6:00- 3:00عملية النقل من الساعة 

الشرحية اجلديدة مفعلة وتكون عملية  تكونالشرحية القدمية بداخل التليفون بالشرحية اجلديدة وىف هذه احلالة  بإستبدالاستالم العميل للرسالة القصرية يقوم بعد •
.النقل قد متت بنجاح

.صحيح سبب الرفض وإعادة حماولة النقل من جديدحالة رفض طلب النقل نتيجة عدم استيفاء العميل لشروط النقل، ميكنه تيف •
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تابعالدفع عمالء مشتركي النظام سابق . ٣

 الدفعأسباب رفض نقل أرقام النظام سابق  ٢.٣
)".يف حالة األجنيب(رقم بطاقته الشخصية أو رقم جواز السفر "خطأ يف رقم التعريف الشخصي للعميل وجود •

).الرقم داخل حيز ترقيمي غري خمصص للشركة(غري متاح للشركة املراد نقل الرقم منها الرقم •

).الرقم غري خمصص أو مباع. (مفصول عن العمل لدى الشركة املراد نقل الرقم منهاالرقم •

.وليس أساسي) DATAفاكس أو (ثانوي الرقم •

.موقوف لدى الشركة املراد نقل الرقم منها وذلك وقت طلب النقلالرقم •

.أشهر على اشرتاك العميل لدى الشركة املراد االنتقال منها 4مرور عدم •

.لدى شركة احملمول املنتقل منها الرقم) إن وجدت(تسوية التزامات مالية على حمفظة العميل عدم •
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للحسابات المجمعة. ٤
 الكلي للحسابات المجمعة النقل  ١.٤

 المجمعةالنقل الكلي للحسابات خطوات  ١.١.٤
ه من مالك احلساب، بالذهاب وتفويض ل) الدفع اليت لديه اخطاراتيفضل إحضار أحد (يقوم املفوض ومعه ما يثبت شخصيته ورقم احلساب املوضح بالفواتري •

.إىل أحد منافذ البيع املعتمدة للشركة املراد نقل رقمه إليها
.لها منفذ البيع للعميره متوسط فواتري آخر ثالثة أشهر واليت سوف حيدداملفوض مبلء بيانات طلب نقل احلساب اXمع وسداد مبلغ التأمني مقدايقوم •
لها وأيضاً إيصال باملبلغ املدفوع بالبند نق التابعة للشركة املراد نقل ارقامه إليها واليت حتمل األرقام املراد" غري املفعلة"منفذ البيع إىل املفوض الشرائح اجلديدة يسلم •

.السابق، ويقوم منفذ البيع بإبالغ املفوض مبوعد تفعيل عملية النقل
.ألرقام منهاساعة يقوم املفوض بإرسال خطاب تفويض حديث إىل الشركة املراد نقل ا 48خالل يف •
أ من يوم تلقي الطلب يام عمل تبدام بقبول أو برفض الطلب خالل مده ال    تزيد عن أربعه أالشركة املنتقل منها األرقام بالرد على الشركة املنتقل إليها األرقتلتزم •

.من الشبكة املنتقل منها األرقام
وذلك بالذهاب إىل ) جلديدةتفعيل الشرائح ا(اءاً طاملا مل يتم تفعيل عملية النقل حق املفوض إلغاء طلب النقل يف أي وقت يومياً قبل الساعة العاشرة مسمن •

، وىف هذه احلالة يستطيع املفوض نيومعه ما يثبت شخصيته ورقم حسابه وأيضاً فاتورة املبلغ املدفوع كتأم) الشركة املراد نقل الرقم إليها(مكان تقدمي طلب النقل 
.أن يسرتد فقط مبلغ التأمني املدفوع

دقائق لتغيري بل بدء تفعيل الرقم بليها االرقام بإرسال رسالة قصرية إليهم وذلك قاحلساب اXمع باستعمال الشرائح القدمية حىت تقوم الشركة املنتقل إيستمر عمالء •
. أيام عمل من تاريخ تقدمي طلب النقل 5وحبد أقصى ) صباحاً  6:00- 3:00سيكون تفعيل عملية النقل من الساعة (الشرائح القدمية بالشرائح اجلديدة 
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دة مفعلة وتكون ن الشرائح اجلديداخل التليفون بالشرائح اجلديدة ويف هذه احلالة تكو استالم العمالء للرسائل القصرية يقومون باستبدال الشرائح القدمية ببعد •
.عملية النقل قد متت بنجاح

ها قيمة التأمني املدفوع وية النهائية وهي آخر فاتورة مطروحاً منيوماً تقوم الشركة املنتقل منها الرقم بإخطار املفوض بفاتورة التس 60فرتة زمنية ال تزيد عن بعد •
).متوسط فواتري آخر ثالثة أشهر(
سداد املبلغ اريخ االخطار لالشركة بإعطاء مهلة للمفوض ال تقل عن شهر واحد من ت حالة وجود مبلغ متبقي على احلساب اXمع للشركة املنتقل منها، تقوميف •

عن العمالء وإرجاع خلدمة ق الشركة املنتقل منها مطالبة الشركة املنتقل إليها بإيقاف ااملستحق على احلساب، وإذا تأخر املفوض عن املهلة املعطاة له، فمن ح
.األرقام

ء لدى الشركة مع اخلاص بالعمالاملنتقل منها الرقم بتحويل هذا املبلغ للحساب اX حالة وجود مبلغ متبقي للحساب لدى الشركة املنتقل منها، تقوم الشركةيف •
. قي وأسلوب اسرتدادهاملنتقل إليها وتكون األخرية مسئولة عن إخطار املفوض باملبلغ املتب

، كما حيق "لغ التأمني كلياً من حق املفوض اسرتداد املبلغ املدفوع مبا فيها مبحالة رفض طلب النقل نتيجة عدم استيفاء احلساب اXمع لشروط النقل، يف •
.للمفوض أيضاً تقدمي الطلب جمدداً بعد تصحيح أسباب الرفض

قبل إمتام ) ول على سبيل املثالكتقسيط أجهزة احملم(ب اXمع من الشركة املنتقل منها االرقام عدم تسوية االلتزامات املالية املتعلقة بأي عروض خاصة تلقاها احلسا•
. التزام تعاقدي حيول دون إمتام عملية النقل/إجراءات النقل وبصفة عامة وجود شرط

. ساعة من طلب النقل للشركة املراد نقل األرقام منها 48عدم إرسال خطاب تفويض حديث للحساب اXمع خالل •
.لدى شركة احملمول املنتقل منها الرقم) إن وجدت( عدم تسوية أي التزامات مالية على حمفظة أي عميل تابع للحساب اXمع•
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 النقل الجزئي للحسابات المجمعة  ٢.٤
 المجمعةخطوات النقل الجزئي للحسابات  ١.٢.٤

ه من مالك احلساب، بالذهاب وتفويض ل) الدفع اليت لديه اخطاراتيفضل إحضار أحد (املفوض ومعه ما يثبت شخصيته ورقم احلساب املوضح بالفواتري يقوم •
.إىل أحد منافذ البيع املعتمدة للشركة املراد نقل رقمه إليها

.فذ البيع للعميلمتوسط فواتري آخر ثالثة أشهر واليت سوف حيددها من املفوض مبلء بيانات طلب نقل رقم احملمول وسداد مبلغ التأمني مقدارهيقوم •
قدمية وأيضاً إيصال باملبلغ املدفوع بالبند الالتابعة للشركة املراد نقل أرقامه إليها واليت حتمل أرقام الشرائح " غري املفعلة"منفذ البيع إىل املفوض الشرائح اجلديدة يسلم •

.السابق، ويقوم منفذ البيع بإبالغ املفوض مبوعد تفعيل عملية النقل
.ألرقام منهاساعة يقوم املفوض بإرسال خطاب تفويض حديث إىل الشركة املراد نقل ا 48خالل يف •
ري الشرائح القدمية ة إليه لتغيحىت تقوم الشركة املنتقل اليها الرقم بإرسال رسالة قصري عمالء احلساب اXمع املراد نقل أرقامهم باستعمال الشرائح القدمية يستمر •

.أيام عمل من تاريخ تقدمي طلب النقل 5وحبد أقصى ) صباحاً  6:00- 3:00سيكون تفعيل عملية النقل من الساعة (بالشرائح اجلديدة 
وذلك بالذهاب إىل ) جلديدةتفعيل الشرحية ا(اءاً طاملا مل يتم تفعيل عملية النقل حق املفوض إلغاء طلب النقل يف أي وقت يومياً قبل الساعة العاشرة مسمن •

، وىف هذه احلالة يستطيع املفوض نيومعه ما يثبت شخصيته ورقم حسابه وأيضاً فاتورة املبلغ املدفوع كتأم) الشركة املراد نقل الرقم إليها(مكان تقدمي طلب النقل 
أن يسرتد فقط مبلغ التأمني املدفوع 

دة مفعلة وتكون ن الشرائح اجلديداخل التليفون بالشرائح اجلديدة ويف هذه احلالة تكو استالم العمالء للرسائل القصرية يقومون باستبدال الشرائح القدمية ببعد •
.عملية النقل قد متت بنجاح

٢٠٢٠| دليل المستخدمين لنقل األرقام بين مقدمي خدمات التليفون المحمول  | الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت    



تابعالمجمعة للحسابات . ٤

 فاتورة مطروحاً منها قيمة تسوية النهائية لألرقام املنتقلة وهي آخريوماً تقوم الشركة املنتقل منها األرقام بإخطار املفوض بفاتورة ال 60فرتة زمنية ال تزيد عن بعد •
).متوسط فواتري آخر ثالثة أشهر(التأمني املدفوع 

ن تاريخ االخطار ن شهر واحد مملنتقل منها، تقوم الشركة بإعطاء مهلة للمفوض ال تقل عحالة وجود مبلغ متبقي على احلساب اXمع لألرقام املنقولة للشركة ايف •
نتقل إليها األرقام بإيقاف امل لة املعطاة له، حيق للشركة املنتقل منها األرقام مطالبة الشركةلسداد املبالغ املستحقة عليهم، وإذا تأخر املفوض عن السداد يف امله

.ااخلدمة عن األرقام املراد نقلها وإرجاع األرقام للشركة املنتقل منه

املبلغ للحساب اXمع  حويل هذاملنتقل منها األرقام، تقوم الشركة املنتقل منها األرقام بتحالة وجود مبلغ متبقي للحساب اXمع لألرقام املنقولة لدى الشركة ايف •
. ملفوض باملبلغ املتبقي     وأسلوب اسرتدادهلدى الشركة املنتقل إليها األرقام وتكون األخرية مسئولة عن إخطار ا

تقدمي الطلب ق للمفوض أيضاً من حق املفوض اسرتداد املبلغ املدفوع كلياً، كما حيحالة رفض طلب النقل نتيجة عدم استيفاء احلساب اXمع لشروط النقل، يف •
.جمدداً بعد تصحيح أسباب الرفض
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 المجمعةأسباب رفض النقل الجزئي للحسابات  ٢.٢.٤

. خطأ يف اسم احلسابوجود •

).الرقم داخل حيز ترقيمي غري خمصص للشركة(غري متاح للشركة املراد نقل الرقم منها الرقم •

).الرقم غري خمصص أو مباع. (مفصول عن العمل لدى الشركة املراد نقل الرقم منهاالرقم •

.وليس أساسي) DATAفاكس أو (ثانوي الرقم •

.موقوف لدى الشركة املراد نقل الرقم منها وذلك وقت طلب النقلالرقم •

.وقت طلب النقل شامًال الضرائب%) 20(احلساب اXمع ألكثر من قيمه التأمني احملصلة مبقدار استهالك •

. نقل الرقم منها حساب احلساب اXمع غري مطابق لرقم احلساب لدى سجالت الشركة املرادرقم •

.ى الشركة املراد االنتقال منهامرور عام على اشرتاك أحد األرقام املراد نقلها يف احلساب اXمع لدعدم •

.فاتورة أو فواتري مصدرة على احلساب مل يتم دفعهايوجد •

.امرور عام على اشرتاك احلساب اXمع لدى الشركة املراد االنتقال منهعدم •

. ساعة من طلب النقل 48عدم إرسال خطاب تفويض حديث للحساب اXمع خالل •
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قبل ) مول على سبيل املثالكتقسيط أجهزة احمل(مع من الشبكة املنتقل منها االرقام تسوية االلتزامات املادية املتعلقة بأي عروض خاصة تلقاها احلساب اXعدم •
. لية النقلإمتام إجراءات النقل وبصفة عامة وجود شرط تعاقدي حيول دون إمتام عم

.لدى شركة احملمول املنتقل منها الرقم) إن وجدت(تسوية أي التزامات مالية على حمفظة أي العميل تابع للحساب اXمع عدم •
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