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الفصل األول
أحكام تمهيدية
اسم الوثيقة وبدء العمل بها
 .1تس ممهذ م ه الوثيق ممة بم م "دلي ممل تق ممد م خاص ممية نق ممل األرق مام بجمهوري ممة الس ممودان لس ممنة " 2015
ويعمل بها من تاريخ إطالق الخدمة

تطبيق
 .2تطب ممق أحك ممام وتوج ه ممات م م ا ال ممدليل علم م ك ممل ش ممركات االتص مماالت امل ممرخ له مما وال ممي سم م تم
الترخي لها مسمتقبال العممل بجمهوريمة السمودان ممع مراعماة املبمادد المواردة مل قمانون ولموا
تنظيم االتصاالت.

تفسير
 .3ممل م ا الممدليل تكممون للكلمممات والعبممارات الممواردة ف همما ات املعممايي الممواردة ممل قممانون االتصمماالت
لسنة 2001م والال حة العامة لالتصاالت 2012م
 .4ما لم قتض السياق معنذ آخر
العممل بالسمودان

شركة االتصاالت أو املشغل  :هل شمركة االتصماالت الحاصملة علم تمرخي
لتق م ممد م خ م ممدمات اله م ممات السم م ميار بموج م ممب ق م ممانون االتص م مماالت للع م ممام  2001أو ال م ممي سم م م تم
الترخي

لها مستقبال

النظـام املركـ  :مو النظمام املركمزي الم ي أعدتما الهي مة لتقمد م خاصمية انتقمال المرقم والم ي
ربط جميع املشغلين ويتحكم ل كل عمليات نقل األرقام والعمليات األخرى املرتبطة بها.
الحس ــام امل م ــع :ممو حس مماو الف ممواتير الخ ممار بمجموع ممة م ممن األرق ممام اململوك ممة لش ممركة أو
مؤسسة حكومية أو أي جهة اعتبارية أخرى.
التس ــوية املالي ــة ال ها ي ــة :ه ممل عملي ممة إص ممدار وتس ممد د الف مماتورة ال ها ي ممة ألرق ممام ال ممدفع اآلج ممل
والحسممابات املجمعممة املنتقلممة مممن مشممغل آلخممر ويممتم إجراا مما عبممر النظممام املركممزي عممد انتقممال
الرقم وتحد د القيمة ال ها ية للفاتورة بواسطة املشغل املنتقل منا الرقم.
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الفصل الثاني
التزامات شركات االتصاالت تجاه تطبيق خاصية انتقال املشترك برقمه
التزامات شركات االتصاالت مع النظام املرك لنقل األرقام
 .5تلتمزم جميمع شمركات االتصماالت املتصملة بالنظمام املركمزي لنقمل األرقمام أو ال مي لهما عالقمة
مباشرة أو غير مباشرة بنقل األرقام باتخا جميع اإلجمراءات واالحتياطمات للحفما علم سمرية
املعلوممات الخاصمة بالنظمام املركمزي لنقمل األرقمام وعمدم تبمادل أ مة معلوممات متم الحصمول
عل ها من داخل النظام املركزي مع أي جهة غير مصرح لها ب لك.
 .6تلتمزم جميمع شمركات االتصماالت املسمتخدمة للنظمام املركمزي لنقمل األرقمام سمرية املعلوممات
الخاصمة بمالعمالء الم ن تمم نقمل أرقمامهم و لمك لمممان سمرية االتصماالت وحما مة حقموق
املستخدمين وفقا لقانون االتصاالت واللوا الصادرة بموجبا.
 .7تلتمزم جميمع شمركات االتصماالت املسمتخدمة للنظمام املركمزي لنقمل األرقمام بجميمع التوج همات
الصمادرة ممن الهي مة القوميمة لالتصماالت والخاصمة سمير عمليمات نقمل األرقمام المواردة مل م ا
الدليل كما تلتزم بأي تعد الت مستقبلية تصمدر ممن الهي مة .وإ ا رغبم أي شمركة مل تقمد م أي
مقترحات للتعد ل فس تم لك بواسطة الهي ة وبموافقة جميع األطراف.
 .8تلتمزم جميممع شمركات االتصماالت املسممتخدمة للنظمام املركممزي لنقمل األرقمام بالتوقيم الزمنممي
املحمدد لكمل عمليمة خاصمة بنقمل األرقمام واملوضمحة مل خريطمة سمير عمليمات نقمل األرقمام طبقما
للوثمما ق الصممادرة مممن الهي ممة القوميممة لالتصمماالت (دليممل تقممد م خاصممية نقممل األرقمام ,وثيقممة
الوص الفني للنظام) ,وعدم تخطي القيم املحددة لها.
لهما وال مي سم تم التمرخي

لهما مسمتقبال ولهما عالقمة

 .9تلتمزم جميمع شمركات االتصماالت املمرخ
بمالترقيم داخمل جمهوريمة السمودان بتطبيمق خاصمية نقمل أرقمام الهمات السميار طبقما للقواعمد
املطبقممة ممل م ا المدليل ,وتوجيمما املكاملممات والرسمما ل القصمميرة والخممدمات األخممرى املتاحممة
لألرقام املنتقلة بالطريقة املباشرة عن طريق االتصال بالنظام املركزي لنقل األرقام.
 .10تلتممزم جميممع الشممركات املسممتخدمة للنظممام املركممزي لنقممل األرقممام باملسم ولية الكاملممة عممن
التعد الت املطلوبة وك لك عن إصالح جميمع األعطمال بمداخل شمبكاهها و الناجممة عمن تطبيمق
خاصية نقل األرقام.
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 .11تلتزم جميع الشركات بالقواعد الواردة ل ال حة العروض الترويجية الصادرة ممن الهي مة عقمب
تطبيق املشروع وأن ال تم تجاوز ا ألي سبب.
 .12تلتمزم جميممع الشممركات املسممتخدمة للنظممام املركمزي لنقممل األرقممام بمسم ولياها عممن التعممد ل
املباشر للبيانات الخاصة بنقل األرقام بداخلها
 .13يعتبر تعد ل جميع البيانات بداخل الشركات هل مس ولية شركات االتصاالت.
 .14أي مخالفممة لاللتزامممات الممواردة ممل م ه المدليل تعممرض الشممركة املسم ولة ع همما للعقوبممة بموجممب
قانون االتصاالت للعام 2001م والال حة العامة 2012م.

التزامات شركات االتصاالت البينية لتطبيق خاصية نقل األرقام:
 .15جب عل جميع املشغلين االلتمزام بتقمد م خدممة نقمل أرقمام الهمات السميار فيمما بيم هم لجميمع
العم ممالء بطريق ممة عادلم ممة و ات ش ممفافية وغي ممر تمييز م ممة .كم مما تلت ممزم الشم ممركات ع ممدم تقم ممد م أي
ع ممروض تمييز ممة لة ممجيع عملي ممة االنتق ممال ال ه مما بمعن ممذ أن ال ك ممون ن مما ف ممرق ب ممين املش ممتر
الجد د واملشتر املنتقل من شركة أخرى.
 .16لتممزم املشممغل املطلمموو نقممل الممرقم منمما عممدم إجمراء أي اتصممال باملشممتر ال م ي رغممب ممل نقممل
رقما من لحظة وصول الطلب وح ذ اكتمال عملية النقل.
 .17تلتممزم جميممع شممركات الهممات السمميار باحةسمماو  3أشممهر الشممترا العميممل مممع الشممركة مممن وقم
بدا ة تنشيط الرقم للعميل وال تتأثر ه املدة الزمنيمة بتحمول العميمل ممن نظمام إرم آخر(علم
سممبيل امللممال نظممام الكممروت املدفوعممة مسممبقا  -نظممام الممدفع اآلجممل -نظممام الحسممابات املجمعممة)
طاملا ظل الرقم ثابتا مع العميل.
 .18تلت ممزم جمي ممع ش ممركات اله ممات الس مميار باإلظه ممار الف مموري وال ممدا م لف ممواتير ال ممدفع اآلج ممل للعم ممالء
وك م لك الفممواتير الفرد ممة ألرقممام عمممالء الحسممابات املجمعممة وحالاهمما مدفوعممة أو غيممر مدفوعممة
وك لك قيم املكاملات غير املفوترة وإتاحة االستعالم ع ها ل أي وق .
 .19لتممزم املشممغل املنتقممل إليمما الممرقم بالتأكممد مممن خصممية العميممل أو ال ممخ صمماحب التوكيممل
القانويي ح مذ ال تحممل أي مسم ولية قانونيمة نةيجمة التقصمير مل لك,ولمرورة الحصمول علم
توقيع العميل عل النمو ج الخار بطلب النقل وك لك لتمزم بالتأكمد ممن تفعيمل المرقم املمراد
نقلا.
 .20لت ممزم املش ممغل عن ممد إرس ممالا لطل ممب إلغ مماء النق ممل بالحص ممول علم م توقي ممع العمي ممل عل م النم ممو ج
الخار بطلب اإللغاء.
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 .21لتزم املشغل املراد نقل الرقم إليا بإرسال طلبمات نقمل األرقمام دوريما وعمدم تكديسمها ألك مر ممن
وم عمل واحد وإرسالها مرة واحدة إر املشغل املراد نقل الرقم منا.
 .22لتزم املشغل املنتقمل إليما المرقم بإرجماع المرقم إرم املشمغل صماحب الحيمز الترقيهمي األصملل عمد
انقممماء سممتة أشممهر مممن فصممل الخدمممة عها يمما عممن الممرقم عممد إتمممام عمليممة النقممل وعممدم إعممادة
تخصيصا أو بيعا إر أي مشتر آخر.
 .23ممل حممال فصممل الممرقم سممبب عممدم سممداد الفممواتير املسممتحقة ممل الةسمموية املاليممة ال ها يممة بق م
الرقم عد فصل الخدمة عنا ملدة ثالثة أشهر لمدى املشمغل املنتقمل إليما إسمتنناء وال متم إعمادة
تخصيصا أو بيعا ممرة أخمرى ويمتم إرجاعما للمشمغل صماحب الحيمز الترقيهمي عقمب م ه الفتمرة
وإ ا رغ ممب ص مماحب ال ممرقم ممل اس ممترداد رقم مما خ ممالل فت ممرة اللالث ممة أش ممهر ح ممق ل مما ل ممك ع ممد دف ممع
الفواتير املستحقة لكال املشغلين.
 .24لتممزم املشممغل املنتقممل منمما الممرقم بممالرد عل م طلممب النقممل بممالقبول أو الممرفض خممالل  7سمماعات
عمممل مممن وق م إرسممال الطلممب و ممل حالممة عممدم رد املشممغل املنتقممل منمما الممرقم عل م طلممب النقممل
ق مموم النظ ممام املرك ممزي تلقا ي مما بنق ممل ال ممرقم وي ممتم إرس ممال رس ممالة لك ممل م ممن املش ممغل املنتق ممل من مما
واملنتقل إليا تفيد ب لك ويدخل الطلب ل زمن التنفي تلقا يا.
 .25لتممزم املشممغل املطلمموو نقممل الممرقم منمما ممل حالممة رفممض طلممب النقممل بإخطممار املشممغل املطلمموو
نقممل الممرقم إليمما سممبب رفممض طلممب النقممل مممن خممالل النظممام املركممزي شممريطة أن كممون سممبب
الرفض أحد أسباو الرفض الواردة ل البنود  52و  54و 76من ا الدليل.
 .26لت ممزم املش ممغل املطل مموو نق ممل ال ممرقم إلي مما بإخط ممار طال ممب النق ممل بحفم م الرس مما ل واملعلوم ممات
األخمرى ال مي مكمن فقمداعها عنمد انتقمال المرقم واسمةبدال الشمريحة وتمممين م ه املعلوممات مل
نمو ج طلب النقل.
 .27لتممزم املشممغل املطلمموو نقممل الممرقم إليمما بإخطممار طالممب النقممل مممن عمممالء الممدفع املقممدم بفقممدان
أي حس ممابات ل مما ب ممالكروت املدفوع ممة مس ممبقا ع ممد انتق ممال ال ممرقم وتم مممين م م ه املعلوم ممات ممل
نمو ج طلب النقل.
 .28لتزم جميع مشغلل الهات السيار عدم إرسال طلمب إلغماء عمليمة النقمل عمد السماعة اللاللمة
مساء ل اليوم ال ي يسبق اليوم املحدد لعملية.
 .29لتممزم املشممغل املنتقممل منمما الممرقم عممدم إلممافة أي رصمميد محممول للممرقم عممد قبممول طلممب النقممل
سواء كان النقل بقبول الطلب أو النقل التلقائي بواسطة النظام.
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 .30تم تحد د اليوم ال ي سمةتم فيما عمليمة النقمل بواسمطة املشمتر واملشمغل املنتقمل إليما المرقم
وي ممتم تحد ممده م ممن خ ممالل طل ممب النق ممل وتك ممون أق ممرو فرص ممة لنق ممل ال ممرقم ع ممد اس ممةيفاء امل ممدة
املمنوحة للرد عل الطلب وهل  7ساعات عمل تبدأ من لحظة ارسال الطلب.
 .31لتزم جميع مشغلل الهات السيار بأن تتم عملية تفعيمل نقمل المرقم عنمد املشمغل املنتقمل إليما
الممرقم قب مل عمليممة إلغمماء تفعيلمما مممن املشممغل املنتقممل منمما الممرقم مممن  3صممباحا إر م 6صممباحا ممل
اليوم ال ي حدده املشتر للنقل وعدم إرسالها ل أي أوقات أخرى.
 .32لتم ممزم املشم ممغل املنتقم ممل منم مما الم ممرقم بإرسم ممال رسم ممالة للمطالبم ممة سم ممداد فم مماتورة الةسم مموية املاليم ممة
ال ها يممة إر م مشممتر نظممام الممدفع اآلجممل والحسممابات املجمعممة عممد إتمممام عمليممة النقممل وخممالل
فتممرة زمنيممة ال تقممل عممن  10أ ممام وال تزيممد عممن  75وممما مممن ت مماريخ تفعيممل الخدمممة ,ويممتم إرس ممال
الرسالة إر املشغل ال ي انتقل إليا الرقم و لك من خالل النظام املركزي لنقل األرقمام ويلتمزم
املشمغل املنتقممل إليمما المرقم بإرسممال رسممالة تفيممد بةسملما رسممالة املطالبممة خمالل مموم عمممل واحممد
من لحظة إرسالها.
 .33لت ممزم املش ممغل املنتق ممل من مما ال ممرقم بإرس ممال التح م ر األول ل ممدفع ف مماتورة الةس مموية ال ها ي ممة ع ممد
م ممرور  10أ ممام م ممن ت مماريخ إرس ممال رس ممالة املطالب ممة األورم م  .وعق ممب وص ممول التحم م ر األول لت ممزم
املشم ممغل املنتقم ممل إليم مما الم ممرقم بقطم ممع خدمم ممة إج م مراء املكاملم ممات العامليم ممة عم ممن الم ممرقم فم ممور وصم ممول
التح ر األول.
 .34لتممزم املشممغل املنتقممل منمما الممرقم بإرسممال التح م ر اللممايي لممدفع فمماتورة الةسمموية ال ها يممة خممالل
فتممرة ال تقممل عممن  4أ ممام وال تزيممد عممن  10أ ممام مممن تمماريخ إرسممال التح م ر األول  .وعقممب وصممول
التح م ر الل ممايي لت ممزم املش ممغل املنتق ممل إلي مما ال ممرقم بقط ممع خدم ممة إج مراء املكامل ممات ف ممور وص ممول
التح ر اللايي.
 .35لتممزم املشممغل املنتقممل منمما الممرقم بإرسممال التحم ر اللالممت لممدفع فمماتورة الةسمموية ال ها يممة خممالل
فتممرة ال تقممل عممن  4أ ممام وال تزيممد عممن  10أ ممام مممن تمماريخ إرسممال التح م ر اللممايي  .وعقممب وصممول
التحم ر اللالممت لتممزم املشممغل املنتقممل إليمما الممرقم بقطممع الخدمممة عممن الممرقم عها يمما فممور وصممول
التح ر اللالت.
 .36لتزم املشمغل املنتقمل منما المرقم بإرسمال رسمالة إلعهماء املطالبمة املاليمة لفماتورة الةسموية ال ها يمة
فممور سممداد املشممتر لالسممتحقاقات املطلوبممة منمما كممما لتممزم املشممغل املنتقممل إليمما الممرقم بإرجمماع
الخدمات للرقم ما لم كن لد ا مطالبات مالية خاصة با.
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 .37ممما لممم قممم املشممتر سممداد ممما عليمما مممن مسممتحقات خممالل ثالثممة أشممهر مممن تمماريخ قطممع الخدمممة
عنمما سممبب الةسمموية املاليممة ال ها يممة لتممزم املشممغل املنتقممل إليمما الممرقم بإرجمماع الممرقم لصمماحب
الحيممز الترقيهممي وعنممد ا لممن ممتمكن املشممتر مممن اسممترداد رقممما الم ي سمميكون قممد دخممل بصممورة
استننا ية ل عملية إعادة التدوير.
 .38ممل حالممة نقممل الممرقم بالخطممأ حممق للمشممغل املنتقممل منمما الممرقم بالخطممأ املطالبممة بإعادتمما خممالل
فتممرة ال تزيممد عممن سممتة أشممهر و لممك بإرسممال طلممب إعممادة الممرقم إر م املشممغل املنتقممل إليمما ويلتممزم
م ا األخي ممر ب ممالرد عل م طل ممب اإلع ممادة ب مالقبول أو ال ممرفض خ ممالل ث ممال س مماعات فق ممط م ممن زم ممن
وصممول الطلممب  .ممل حالممة قبممول الطلممب قمموم النظممام املركممزي بإرسممال رسممالة تفعيممل النقممل عممد
سمماعة واحممدة فقممط (ال يشممترط أن تكممون خممالل الفتممرة مممن  3:00إر م  6:00صممباحا).أما ممل حالممة
عممدم الممرد عل م الطلممب خممالل المملال سمماعات قمموم النظممام بإرجمماع الممرقم تلقا يمما ويممتم إرسممال
رسالة لكل املشغلين ب لك.
 .39لتممزم املشممغل املنتقممل إليمما الممرقم عممدم إج مراء أي عمليممات نقممل ملكيممة لألرقممام املنتقلممة إليمما و
التتم ه العمليات إال عند إرجاع الرقم إر املشغل صاحب الحيز الترقيهي

التزامات شركات الهاتف السيارتجاه شكاوى طالبي نقل األرقام
 .40تلتممزم جميممع شممركات الهممات السمميار عممدم رفممض أي طلممب نقممل سممبب خممارج أسممباو الممرفض
املحددة ل البنود  52و  54و 76من ا الدليل.
 .41تلت ممزم جمي ممع ش ممركات اله ممات الس مميار بتطبي ممق أنظم ممة س ممهلة االس ممتخدام وفعال ممة للتعام ممل م ممع
شكاوى املستخدمين بخصور تطبيق خاصية نقل األرقام.
 .42لت ممزم جمي ممع ش ممركات اله ممات الس مميار بب م م ل الجه ممد ال ممالزم لح ممل جمي ممع الش ممكاوى والخالفم ممات
الناتج ممة ع ممن تطبي ممق خاص ممية نق ممل األرق ممام وف ممق اإلجم مراءات املنص ممور عل ه مما ممل مرش ممد ف ممض
النزاعممات وعممدم اللجمموء للهي ممة القوميممة لالتصمماالت إال عممد اسممةنفا جميممع الوسمما ل املمكنممة
لحل املشكالت فيما بي هم.

التزامات مراك عمالء شركات الهاتف السيارعند تطبيق خاصية نقل األرقام
 .43تلتمزم مراكمز العممالء شمركات الهمات السميار عمد التأكمد ممن خصمية العميمل بإخطماره
بالطريقمة اإلمال يمة املسمجل بهما اسمما داخمل قواعمد البيانمات الخاصمة بهما مل حمال طلبما لمك
و لك لتجنب رفض طلب النقل.
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 .44تلتمزم شمركات الهمات السميار عمدم إرسمال رفمض طلمب النقمل (اسمم العميمل غيمر حمحي ) إ ا
كممان الخطممأ متعلممق بوجممود مسممافات بينيممة ممل االسممم ويجممب قبممول الطلممب إ ا بلغم يسممبة
املطابقة .%80
 .45تلتزم شركات الهات السيار بتصحي بيانات العمالء ل فترة زمنية ال تزيد عن 3أ ام عمل من
تاريخ طلب العميل تصحي بياناتا
 .46تلتممزم مراكممز خممدمات املشممتركين بكممل الشممركات بإخطممار املشممتركين بأسممباو رفممض طلممب النقممل
ويحق للمشتر تقد م الطلب مجددا عد إزالة أسباو الرفض ودفع الرسوم
 .47تلت ممزم مراك ممز خ ممدمات املش ممتركين بك ممل الش ممركات بإرف ماق ص ممورة م ممن وي ممة املش ممتر وص ممورة م ممن
الطلب ال ي وقع عليا مع طلبات النقل أو إلغاء النقل أو إعادة الرقم ال ي تم نقلا خطأ.

الفصل الثالث
ضوابط عمليات النقل
نقل عمالء الدفع اآلجل
 .48تلت ممزم جمي ممع ش ممركات اله ممات الس مميار باإلظه ممار الف مموري وال ممدا م لف ممواتير ال ممدفع اآلج ممل للعم ممالء
وحالاه مما مس ممددة أو غي ممر مس ممددة وكم م لك قيم ممة املكامل ممات غي ممر املف مموترة لل ممرقم املطل مموو نقلم مما
وإتاحة االستعالم ع ها ل أي وق .
 .49لت ممزم جمي ممع مش ممتركي اله ممات الس مميار بالتأك ممد م ممن س ممداد الف ممواتير الخاص ممة باملش ممتر وك م لك
قيمة املكاملات غير املفوترة إ ا تجاوزت مبلغ  250جنيا قبل إرسمال طلمب النقمل ويمكمن سمداد
م ه املبممالغ عبممر كممروت الممدفع املقممدم أو أي وسمميلة أخممرى متاحممة دون ال م او للمشممغل امل مراد
نقل األرقام منا.
 .50أي مبالغ مالية أخرى أو ستظهر فيما عد ململ خدممة التجموال المدورل أو أي محادثمات أجريم
عممد اكتمممال إرسممال الطلممب وقبممل اكتمممال عمليممة النقممل ممتم املطالبممة بهمما عبممر الةسمموية املاليممة
ال ها ية من خالل النظام املركزي
 .51تلتمزم شمركات الهمات السميار باعتبمار شمرط ممرور  3أشمهر كاملمة ,متحققما إ ا كانم الفتمرة ال ممي
قممما ا م ا املش ممتر بنظ ممام ال ممدفع اآلج ممل باإلل ممافة إر م الفت ممرة ال ممي قم مما ا ب ممأي نظ ممام آخ ممر (
الممدفع املقممدم أو بنظممام الحسممابات املجمعممة ) تزيممد عممن  3أشممهر مممع التأكممد مممن اختبممار تحقممق
ا الشرط لكل طلب نقل
 .52تعتبر األسباو اآلتية سببا لرفض نقل أرقام مشتركي الدفع اآلجل
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 52.1وجممود خطممأ ممل اسممم العميممل ( االسممم غيممر مطممابق للممرقم داخممل ةممجالت الشممركة
املنتقل م ها الرقم).
 52.2الممرقم غيممر متمماح للشممركة امل مراد نقممل الممرقم م همما (الممرقم داخممل حيممز ترقيهممي غيممر
مخص للشركة .
 52.3ال ممرقم مفص ممول عم ممن العم ممل ل ممدى الشم ممركة املم مراد نق ممل الم ممرقم م ه مما (ال ممرقم غيم ممر
مخص أو مباع).
 52.4الرقم ثانوي ول س أساس ي(Fax or Data).
 52.5الرقم موقوف لدى الشركة املراد نقل الرقم م ها و لك وق طلب النقل.
 52.6عدم مرور  3أشهر عل اشترا العميل لدى الشركة املراد االنتقال م ها.
 52.7وجود فاتورة أو أك ر غير مسددة و لك وق طلب النقل.
 52.8إ ا تجاوزت قيمة املكاملات غير املفوترة مبلغ  250جنيا.
كلمة مفصول الواردة ل أسباو الرفض أعماله تعنمي أن المرقم أكممل فتمرة سمتة أشمهر دون حركمة ودخمل
تلقا يمما ممل عمليممة إعممادة التممدوير أممما كلمممة موقمموف فتعنممي أن الممرقم أكمممل فتممرة  90وممما دون حركممة ولممم
كمل فترة ستة أشهر

نقل عمالء الدفع املقدم:
 .53تلتممزم شممركات الهممات السمميار باعتبممار شممرط مممرور  3أشممهر كاملممة متحققمما إ ا كانم الفتممرة ال ممي
قما ا

ا املشتر بنظام الدفع املقدم باإللافة إر الفترة ال ي قما ا بأي نظام آخر

 .54تعتبر األسباو اآلتية سببا لرفض نقل أرقام مشتركي الدفع املقدم:
 54.1وج ممود خط ممأ ممل اس ممم العمي ممل (االس ممم غي ممر مط ممابق لل ممرقم داخ ممل ة ممجالت الش ممركة
املنتقل م ها الرقم).
 54.2ال ممرقم غي ممر مت مماح للش ممركة املم مراد نق ممل ال ممرقم م ه مما( ال ممرقم داخ ممل حي ممز ترقيه ممي غي ممر
مخص للشركة(.
 54.3الرقم مفصول عن العمل لدى الشركة املراد نقل الرقم م ها.
 54.4الرقم ثانوي ول س أساس ي(Fax or Data).
 54.5الرقم موقوف لدى الشركة املراد نقل الرقم م ها و لك وق طلب النقل.
 54.6عدم مرور  3أشهر عل اشترا العميل لدى الشركة املراد االنتقال م ها.
 54.7بيانات صاحب الرقم غير مسجلة أصال داخل الشركة املراد نقل الرقم م ها.
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كلمة مفصول الواردة ل أسباو المرفض أعماله تعنمي أن المرقم أكممل فتمرة سمتة أشمهر دون حركمة ودخمل
تلقا يمما ممل عمليممة إعممادة التممدوير أممما كلمممة موقمموف فتعنممي أن الممرقم أكمممل فتممرة  90وممما دون حركممة ولممم
كمل فترة ستة أشهر

نقل عمالء الحسابات امل معة :
 .55تلت ممزم جمي ممع ش ممركات اله ممات الس مميار باإلظه ممار الف مموري وال ممدا م لف ممواتير الحس ممابات املجمع ممة
للعمممالء وحالاهمما مسممددة أو غيممر مسممددة وك م لك قيمممة املكاملممات غيممر املفمموترة للممرقم أو األرقممام
املطلوو نقلها وإتاحة االستعالم ع ها.
 .56لت ممزم املش ممغل املنتق ممل إلي مما األرق ممام بالتأك ممد م ممن س ممداد م مما علم م األرق ممام م ممن التزام ممات مالي ممة (
فممواتيرم مبلممغ غيممر مفمموتر إ ا تجمماوز مبلممغ  250جنيمما للممرقم الواحممد) لممدى املشممغل املنتقممل منمما
األرقام قبل إرسال طلب النقل.
 .57تلتمزم جميمع شمركات الهمات السميار بإرسمال طلبمات النقمل منفصملة لكمل رقمم داخمل الحسمابات
املجمعة كما لو كان النقل فرد ا.
 .58حممق لك ممل شممركات الهممات السمميار املطالب ممة بمراجع ممة قواع ممد نقممل الحس ممابات املجمعممة ع ممد 3
أشهر من إطالق املشروع الختبار نجاح عمليات النقل داخل الحسابات املجمعة.
الشروط العامة لنقل أرقام الحسابات امل معة
 .59تقمموم املؤسسممة املالكممة للحسمماو املجمممع امل مراد نقممل األرقممام منمما بتقممد م تفممويض جد ممد خممار
بنقل األرقام موقع من املد ر العام ملؤسسة ممن ال مخ املفموض الحمق مل نقمل األرقمام ال مي
تكون م كورة أو مرفقة مع الخطاو.
 .60م ممن ح ممق الش ممركة املنتق ممل م ه مما األرق ممام فص ممل خدم ممة التج مموال و خدم ممة االتص ممال الع ممالهي ع ممن
األرقام املراد نقلها عند وصول طلب النقل.
 .61جب التأكد من سداد فاتورة الحساو املجمع كاملة لدى الشركة املمراد االنتقمال م هما وكم لك
قيمممة املكاملممات غيممر املفمموترة إ ا تجمماوزت مبلممغ  250جنيمما للممرقم الواحممد كممما جممب التأكممد مممن
السداد لدى الشركة املراد االنتقال إل ها قبل إرسال طلب النقل.
 .62لتممزم املشممغل املنتقممل منمما الممرقم أو األرقممام بإرسممال فمماتورة الةسمموية ال ها يممة إرم مشممتركي نظممام
الحسمابات املجمعمة عممد إتممام عمليمة النقممل وخمالل فتمرة زمنيممة ال تزيمد عمن  75وممما ممن تمماريخ
تفعيممل الخدمممة ,كممما لتممزم خممالل م ه الفتممرة الزمنيممة بإرسممال رسممالة إر م املشممغل ال م ي انتقممل
إليمما الممرقم أو األرقممام بقيمممة فمماتورة الةسمموية ال ها يممة و لممك مممن خممالل النظممام املركممزي لنق ممل
األرقام.
 .63حق للمشغل املنتقل منا األرقام املطالبة بمما جمد ممن الفمواتير علم األرقمام املنتقلمة (التجموال
الدورل) عبر النظام املركزي لنقل األرقام.
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 .64ممل حال ممة ع ممدم س ممداد املبممالغ عل م األرق ممام املنتقل ممة ح ممق للمشممغل املنتق ممل من مما األرق ممام املطالب ممة
بفصل ه األرقام عبر النظام املركزي لنقل األرقام.
 .65يشممترط مممرور مممدة زمنيممة قممدر ا  3أشممهر مممع املشممغل الحممارل قبممل السممماح للمشممتر بنقممل رقممما
مره أخرى.
خطوات نقل األرقام بداخل الحسابات امل معة
 .66قوم املفوض ومعا ما لب خص تا ورقم الحسماو املوضم بمالفواتير و خطماو التفمويض
واألرقمام املمراد نقلهما بالم او إرم أحمد مراكمز البيمع املعتممدة للشمركة املمراد النقمل إل هما لتقمد م
طلبات النقل.
 .67لتممزم جميممع مسممتخدمي الهممات السمميار بالتأكممد مممن سممداد الفممواتير الخاصممة باملشممتر وكم لك
قيمة املكاملات غير املفوترة إ ا تجاوزت مبلغ  250جنيا للرقم الواحد قبمل إرسمال طلمب النقمل
ويمكممن سممداد م ه املبممالغ عبممر كممروت الممدفع املقممدم أو أي وسمميلة أخممرى متاحممة دون ال م او
للمشغل املراد نقل األرقام منا.
 .68أي مب ممالغ مالي ممة متبقي ممة أو س م متظهر فيم مما ع ممد مل ممل خدمم ممة التج مموال ال ممدورل أو أي محادثم ممات
أجري م ع ممد اكتم ممال إرس ممال الطل ممب ممتم املطالب ممة به مما عب ممر الةس مموية املالي ممة ال ها ي ممة م ممن خ ممالل
النظام املركزي.
 .69يسملم مركمز البيمع إرم املفموض الشمرا الجد مدة" غيمر ناشمطة "التا عمة للشمركة املمراد نقمل
أرقاما إل ها  ,ويقوم مركز البيع بإبالغ املفوض بموعد تفعيل عملية النقل.
 .70لتمزم املشمغل املنتقمل منما األرقمام بمالرد علم طلمب النقمل بمالقبول أو بمالرفض خمالل ممدة زمنيمة
ال تزيد عن  7ساعات عمل تبدأ من وق تلقي الطلب من املشغل املنتقل منا األرقام
 .71ممن حمق املفموض إلغماء طلمب النقمل مل أي وقم قبمل السماعة اللاللمة مسماءا قبمل موم التنفيم
و لمك بالم او إرم مكمان تقمد م طلمب النقمل)الشمركة املمراد نقمل المرقم إل هما( ومعما مما لبم
خص تا ويقوم بالتوقيع عل نمو ج اإللغاء.
 .72يسمتمر مسمتخدمي الهمات السميار باسمتعمال الشمرا القد ممة ح مذ تقموم الشمركة املنتقمل
إل هما المرقم بإخطمار م لتغييممر الشمريحة القد ممة بالشمريحة الجد ممدة حسمب موعمد التنفيم
املتفق عليا واملرسل لمن طلب النقل.
 .73عنمد وقم التفعيمل قموم العممالء باسمةبدال الشمرا القد ممة بالشمرا الجد مدة و مل م ه
الحالة تكون الشرا الجد دة ناشطة وتكون عملية النقل قد تم .
 .74عمد فتمرة زمنيمة ال تزيمد عمن  75ومما تقموم الشمركة املنتقمل م هما المرقم بإخطمار املفموض بفماتورة
الةسوية ال ها ية الخاصة بكل رقم منتقل.
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 .75ل حالة رفض طلب النقل نةيجة عمدم اسمةيفاء العميمل لشمروط النقمل حمق للمفموض إرسمال
الطلب مجددا عد تصحي أسباو الرفض.
 .76أسبام رفض نقل األرقام بداخل الحسابات امل معة
 76.1وجود خطأ ل رقم الحساو.
 76.2وجود خطأ ل اسم املؤسسة املالكة للحساو املجمع.
 76.3الم ممرقم غيم ممر متم مماح للشم ممركة امل م مراد نقم ممل الم ممرقم م هم مما (الم ممرقم داخم ممل حيم ممز ترقيهم ممي غيم ممر
مخص للشركة(.
 76.4الممرقم مفصممول عممن العمممل لممدى الشممركة املمراد نقممل الممرقم م همما (الممرقم غيممر مخصم
أو مباع).
 76.5الرقم ثانوي ول س أساس ي(Fax or Data).
 76.6الرقم موقوف لدى الشركة املراد نقل الرقم م ها و لك وق طلب النقل.
 76.7عدم مرور  3أشهر عل اشترا العميل لدى الشركة املراد االنتقال منا
 76.8وجود فاتورة أو أك ر غير مسددة و لك وق طلب النقل.
 76.9قيمة املبالغ غير املفوترة للرقم الواحد تتجاوز  250جنيا
كلمة مفصول الواردة ل أسباو المرفض أعماله تعنمي أن المرقم أكممل فتمرة سمتة أشمهر دون حركمة ودخمل
تلقا يمما ممل عمليممة إعممادة التممدوير أممما كلمممة موقمموف فتعنممي أن الممرقم أكمممل فتممرة  90وممما دون حركممة ولممم
كمل فترة ستة أشهر

الفصل الرابع
القواعد الخاصة بااللتزامات املالية عقب تطبيق خاصية االنتقال بالرقم
القواعد الخاصة بااللتزامات املالية لنقل األرقام:
 .77تلت ممزم جمي ممع ش ممركات اله ممات الس مميار باظه ممار قيم ممة املكامل ممات غي ممر املف مموترة ممل أي وقم م ل ممدى
االستعالم ع ها وإصدار الفواتير ل املوعد املتفق عليا مع املشتركين.
 .78تلت ممزم جمي ممع ش ممركات اله ممات الس مميار بإرج مماع أي مب ممالغ مس ممتحقة ملش ممتر ال ممدفع اآلج ممل ع ممد
انتقال رقما خاصة املبالغ املوجودة كأمنية وال متم إرجماع الرصميد ملشمتر المدفع املقمدم الم ي
لم قم بتحويلا لرقم آخر قبل عملية النقل.
 .79تكممون رسمموم النقممل للممرقم الواحممد مممن ف ممة الممدفع املقممدم  10جن هممات شمماملة المممريبة وي موزع
بقيممة املبلممغ عممد خصممم المممريبة بواقممع  % 40للنظممام املركممزي و  %30للمشممغل املنتقممل إليمما
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المرقم و %30للمشممغل املنتقمل منمما الممرقم وال تمرد للمشممتر ح مذ ممل حممال رفمض طلممب النقممل أو
إلغا ا .
 .80تكممون رسمموم النقممل للممرقم الواحممد مممن ف ممة الممدفع اآلجممل والحسممابات املجمعممة  30جن همما شمماملة
الم م ممريبة ويم م موزع ببقي م ممة املبل م ممغ ع م ممد خص م ممم الم م ممريبة بواق م ممع  %40للنظ م ممام املرك م ممزي و %30
للمشغل املنتقل إليما المرقم و %30للمشمغل املنتقمل منما المرقم وال تمرد للمشمتر ح مذ مل حمال
رفض طلب النقل أو إلغا ا .
 .81املشمغل الم ي انتقمل المرقم منما مو املسم ول عمن الةسموية املاليمة ال ها يمة الخاصمة ملسمتخدمي
نظمام المدفع اآلجمل والحسمابات املجمعمة ومطالبمة املشمتر الم ي تمم نقمل رقمما سمداد فماتورة
الةسوية ال ها ية ل حالة وجود مبلغ متبقي عليا لصال املشغل املنتقل منا.
 .82التقمارير املقدممة ممن النظمام املركمزي لنقمل األرقمام املركزيمة تعتبمر أسما بيانمات عمليمات
مراجعة الحسابات املالية بين املشغلين.وبين املشغلين والهي ة عد االناهاء من عملية مراجعمة
الحسمابات املاليمة فمإن تحويمل األمموال الخاصممة عمليممات نقمل األرقمام مسم ولية كمل مشممغل
انتقل إليا الرقم وسوف تتم ربعيا.
 .83مل حالمة حمدو أي خمالف بمين املشمغلين بخصمور الةسمويات املاليمة متم االلتمزام بمالقرارات
ال مي تصمدر ممن الهي ممة وفقمما للتقمارير الصممادرة عمن النظمام املركممزي واسمةنادا علم م ا الممدليل
ودليل فض النزاعات.
 .84تلتممزم جمي ممع الشممركات بإرج مماع املب ممالغ املودعممة ل ممديها كتممأمين للمش ممتركين املنتقل ممين م همما ممل فت ممرة
أقصا ا  75وما من تاريخ انتقال الرقم.
 .85رسوم النقل للرقم الواحد
 80.1تكممون رسمموم النقممل للممرقم الواحممد مممن ف ممة الممدفع املقممدم  10جن هممات شمماملة
المريبة ويوزع بقية املبلغ عد خصم المريبة بواقع  % 40للنظمام املركمزي
و  %30للمشغل املنتقل إليا الرقم و %30للمشغل املنتقل منا الرقم.
 80.2تكممون رسمموم النقممل للممرقم الواحممد مممن ف ممة الممدفع اآلجممل والحسممابات املجمعممة
 30جن ه مما ش مماملة الم ممريبة ويم موزع ببقي ممة املبل ممغ ع ممد خص ممم الم ممريبة بواق ممع
 %40للنظممام املركممزي و  %30للمشممغل املنتقممل إليمما الممرقم و %30للمشممغل
املنتقل منا الرقم.
الفصل الخامس
أحكام عامة
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 .86الخدمات املتاحة عند نقل األرقام بين شركات الهاتف السيار:
عند نقل الرقم من شركة إر أخرى تم فقط تقد م الخدمات والخوار املتاحمة للشمركة املنقمول إل هما
العميممل بممدون تفرقممة بممين األرقممام املنتقلممة وغيممر املنتقلممة ,بمعنممذ أنمما إ ا وجممدت خدمممة بالشممبكة املنقممول
م ها الرقم وال توجد ل الشركة املنقمول إل هما المرقم فلمن متمكن العميمل ممن الحصمول علم م ه الخدممة
عل أن تم تممين لك ل نمو ج طلب النقل.
 .87أزمنة نقل األرقام بين شركات الهاتف السيار
 82.1زممن نقمل المرقم  :تلتمزم جميمع شمركات الهمات السميار بمالرد علم طلمب النقمل
بالرفض أو القبول خالل 7ساعات عمل.
 82.2زممن إرسمال رسمالة التفعيمل  :تلتمزم جميمع شمركات الهمات السميار بإرسمال
رسالة التفعيل لألرقام املنتقلة إل هم من الساعة  3صباحا إر  6صباحا
 82.3زمممن تعممد ل قواعممد البيانممات الخاصممة باملشممغلين :لتممزم جميممع شممركات
االتصماالت بتعمد ل قواعمد البيانمات الخاصمة باألرقمام املنتقلمة عمد وصمول
رسالة التفعيل من املشغل املراد نقل الرقم إليا مباشرة .
 .88أوقات العمل الرسمية لنقل أرقام شركات االتصاالت :
أ مام العممل الرسممية ممن األحمد إرم الخمم س مل الفتمرة ممن  9:00صمباحا إرم  4:00مس اماءا ويسمةلنذ ممن
لك أ ام العطالت الرسمية.
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