استـمـارة طـلـب حتويل نوع خدمة الهاتف املتنقل العاملي

Service Change Authorisation Form

Mobile
بيانات �شخ�صية

Personal Details

اال�سم

Name

ت. �س/  بطاقة العمل/  البطاقة ال�شخ�صية/ رقم جواز

Passport No /ID No/Labour Card /CR

هاتف رقم

Tel. No.

: هاتف مكتب

Tel. Office

ب.�ص

P.O. Box

الرمز الربيدي

P. C

هواتف �أخرى

Other Tel.

 الوالية/ املنطقة

Location

بيانات طلب تغيري نوع اخلدمة

Service Change Details

Mobile Number for which the service type to be changed

Service change from:

Undertaking

تــعــهــد

I hereby declare that I read and understood the terms and
conditions contained in other side of this Authorization Form
with the rights & Obligations specified and agree to comply
with all the terms and condition contained therein. I also
acknowledge the fact that all other relevant documents form
an integral part of the entire porting process.
I accept the abide by the formal terms of Oman
Telecommunications Company pertaining to the Mobile
Telecommunication Service particularly those with the Global
System for Mobile Telecommunication (GSM)
I Admit that all the Information I have released to my best
knowledge is factual and realize that in case it has been
proven false, I shall bear the resulting consequences
violation of Telecommunications Regulattory laws and other
applicable laws in the Sultanate of Oman.
I agree to comply with all terms and conditions mentioned
above.

العمانية لالت�صاالت
ُ وقد قبلت ال�رشوط الر�سمية املطبقة يف ال�رشكة
 ذات ال�صلة بخدمات االت�صاالت املتنقلة خا�صة املتعلقة بنظام- عمانتل
.االت�صاالت العاملي للهاتف املتنقل
وبهذا اُقر ب�أن جميع البيانات التي تقدمت بها �صحيحة ومطابقة للحقيقة
و�أعلم �أنني �أحتمل كافة التبعات �إن ثبت غري ذلك ويعترب خرق ٍا مني لقانون
تنظيم االت�صاالت والقوانني واللوائح الأخرى ذات ال�صلة املعمول بها يف
.�سلطنة عمان
.ُوقع ب�إقراري والتزامي مب�ضمون املواد والبنود الواردة �أعاله
ُ  ا، وعليه

:  توقيعهApplicant Name:

Applicant Signature:
Signature:

�أقر ب�أنني قد قر�أت و�أ�ستوعبت ما جاء يف البنود وال�رشوط الواردة على ظهر
هذه الأ�ستمارة ومبوافقتي على ما ورد فيها من حقوق والتزامات وكذلك
.بعامي ب�أن كل م�ستند مرفق بهذه ال�رشوط ُيعد جزاً ال يتجز�أ من هذا الأتفاق

: توقيعه

Date :
Company Authorized Signatory / Stamp :

Sponsor’s Name :

: ا�سم مقدم الطلب
: )ا�سم الكفيل ( �أن وجد
:التاريخ
:  ختم ال�رشكة/ توقيع املوظف امل�س�ؤول

التزامات عامة على مقدم الطلب
 يقر مقدم الطلب �أن توقيعه على ا�ستمارة خدمة حتويل الهاتف املتنقل �أي (ا�ستمارة التفوي�ض) مينح ال�رشكة العمانية للأت�صاالت-1
. (عمانتل) احلق يف تكملة �أجراءات تغيري خدمة الهاتف النقال من حياك �إىل مدى �أو من مدى �إىل حياك
. يحق ل�رشكة عمانتل تطبيق ر�سوم اخلدمة-2
 يتعهد امل�شرتك بتعبئة ا�ستمارة اال�شرتاك يف خدمات عمانتل والتي تعد �رشوطها وبنودها واجبة التطبيق لتنظيم العالقة بني امل�شرتك-3
.وعمانتل
. تعتمد تكملة عملية االنتقال على حتقق �رشكة عمانتل من �صحة البيانات اخلا�صة بال�شخ�ص مقدم الطلب وموافقة امل�شغل احلايل-4
. �سوف يتم �إخطار مقدم الطلب باكتمال عملية االنتقال عرب ر�سالة ق�صرية ترحيبية من �رشكة عمانتل-5
:  يقر امل�شرتك �أن �رشكة عمانتل-6
. هاتفها/  لي�ست م�س�ؤولة عن �أي فرتة تنقطع فيها اخلدمة �أو خدمات طرفية �أخرى ذات �صلة عن هاتفه- 	�أ
. ال تتحمل ال�رشكة لأي خ�سائر �أو �أ�رضار قد تلحق مبقدم الطلب جراء ت�أخري �أو تعطيل �أثناء تغيري اخلدمة-ب
	�أقر و�أعرتف �أنه يف حالة تقدميي �أي بيانات غري �صحيحة �أو م�ضللة �سوف �أكون م�س�ؤو ًال عنها �شخ�صي ًا و�أحتمل تبعات �أي خ�سائر �أو-7
.�أ�رضار �أو تكاليف �أو م�رصوفات ب�أي �شكل تنجم عن ذلك �أو تقع جرائها مبا�رشة كانت �أم غري مبا�رشة
. يقر مقدم الطلب م�س�ؤوليته جتاه �أي مت�أخرات مالية متعلقة باخلدمة املقدمة-8
. يف حالة االنتقال من خدمة حياك �إىل خدمة مدى يخ�رس امل�شرتك ر�صيده املتبقي له بخدمة حياك-9
:  يتعهد امل�شرتك يف حالة التغيري من خدمة حياك �إىل خدمة مدى-10
. امتثال لكل اللوائح والتعليمات اخلا�صة مب�شرتك خدمة (مدى) كما هو مذكور يف �أ�ستمارة ت�سجيل اخلدمة- �أ
. دفع كل امل�ستحقات احلالية مبا يف ذلك الفاتورة النهائية-ب
.) �أعاله10  و8(  يحق ل�رشكة عمانتل تعليق خدماتها يف حالة عدم التزام امل�شرتك بدفع املت�أخرات امل�شار �إليها يف الفقرة-11
 يقر مقدم الطلب �أن بع�ض اخلدمات (ت�شمل من وقت لآخر وال تقت�رص على الر�صيد املتبقي �أو �أي خدمات قيمة م�ضافة) غري قابلة-12
.لالنتقال يف اخلدمة احلالية
 تعد هذه القواعد وال�رشوط جزء اليتجز�أ من الإتفاقية املعتمدة من قبل هيئة تنظيم الإت�صاالت-13

Applicant’s General Obligations
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

The Applicant acknowledges that upon the singing of this service change customer Authorisation Form
(Authorisation Form). Oman Tel will commence the process of changing my mobile number from the HAYYAK to mada,
mada to HAYYAK.
Oman Tel reserves the right to apply the service charges.
Customer understands that he has to complete the application form of Oman Tel Services.
The completion of the service change shall be subject to proper validation and verification of the Applicant’s identity by
Oman Tel.
The applicant will be advised through welcome SMS message when his service change has been completed.
The applicant acknowledges his understanding the Oman Tel Shall not:
a. Be responsible for any period of outage of the Applicant’s Mobile service and / or any related or ancillary services or
b. Be liable for any loss or damage which may be caused to the applicant as a result of any delay or interruption of
services during the Service Change Process.
If applicant supplies fraudulent, false or misleading information in this Authorisation Form, he/she acknowledge that he/
she will be personally liable and responsible for such information, as well as any loss, damage, costs, injury or expense
of any kind which arises or is incurred either directly as a result thereof.
The applicant acknowledges that he/ she undertakes to remain liable for charges for services provided.
In case of service change from HAYYAK to mada customer will loose his / her remaining balance.
In case of service change from HAYYAK to mada service, customer must:
a. Comply will all rules and regulations for mada postpaid subscribers as mentioned in postpaid application form.
b. Pay all his outstanding bill dues that including final bill.
Oman Tel reserves the right to suspend its services if the liabilities mentioned in clause (8&10) above remain unpaid.
The Applicant understands that certain services ( Including, without limitation, unused credit or other value added services
from time to time) will not be transferable.
These terms & conditions forms an integral part of the Standard Customer agreement approved by the TRA.

Mobile
Mobile

