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Please complete this form in English only 
 

 يرجى تعبئة هذه اإلستمارة باإلنجليزية فقط

The Court having reviewed the request of the Plaintiff to transfer a wireless phone account 

from the Respondent to the Plaintiff pursuant to Tennessee Code Annotated 36-3-627, the 

court finds as follows:  

دعي بموجب قانون والية إلى الم   عليهدعى بنقل حساب هاتف محمول من طرف الم   دعيلقد نظرت المحكمة في طلب الم  

 ، وبناًء عليه قررت المحكمة ما يلي:627-3-36تينيسي رقم 

1. Wireless service provider (name): __________________________________________ 
قدم خدمة الهاتف المحمول )االسم(:1 . م   

2. Current account holder (name):  ___________________________________________  
. صاحب الحساب الحالي )االسم(:2  

Billing telephone number:  ___________________________________________ 
الهاتف على الفاتورة:رقم   

3. New account holder (name): ___________________________________________ 
. صاحب الحساب الجديد )االسم(:3  

4. Transfer of the following wireless phone number(s): 
التالية:. تحويل أرقام الهواتف المحمولة 4  

Telephone number (include area code): _____________________________________ 

 رقم الهاتف )بما في ذلك كود المنطقة(:

Telephone number (include area code): _____________________________________ 

 رقم الهاتف )بما في ذلك كود المنطقة(:

Telephone number (include area code): _____________________________________  

 رقم الهاتف )بما في ذلك كود المنطقة(:

Telephone number (include area code): _____________________________________ 

 رقم الهاتف )بما في ذلك كود المنطقة(:

State of Tennessee 

 والية تينيسي

Court (Must Be Completed) 

)يجب استكمالها(المحكمة   

County (Must Be Completed) 

)يجب استكمالها( المقاطعة  

Order Transferring Wireless Phone 

Account 

محمولهاتف  بتحويل حسابأمر   

 

File No. __________________ الملف رقم 
                      (Must Be Completed)   )يجب استكمالها( 

 
Division __________________ القسم   

                         (Large Counties Only) ( للمقاطعات الكبيرة فقط)  

 

 

Plaintiff      ______________________________________________________   يع  الُمد   

                               
 

Defendant  ______________________________________________________   ى عليهُمد ع  ال 
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  Check box to include attachment with additional telephone number(s). 

إضافية. هواتف إلضافة مرفق بأرقام ضع عالمة داخل المربع        

 
ORDER TRANSFERING OF RIGHTS AND RESPONSIBILITIES 

 أمر بتحويل الحقوق والمسؤوليات
It is hereby ordered: 

 صدر األمر التالي:

1. That all rights and responsibilities for the accounts listed #4 including all financial 

responsibility for the telephone numbers, monthly service costs, and costs for any 

mobile device associated with the telephone numbers, must be immediately transferred 

by ____________________________________ (wireless phone provider) to the new 

account holder (person in #3)  

، بما في ذلك جميع المسؤوليات المالية ألرقام 4يتعين تحويل جميع الحقوق والمسؤوليات للحسابات المذكورة في بند رقم . 1

   بأرقام الهواتف، فوراً بواسطة  مرتبطةأية أجهزة محمولة وتكاليف الخدمة الشهرية، وتكاليف الهواتف، 

    (.3إلى صاحب الحساب الجديد )الشخص المذكور في البند  )مقدم خدمة الهاتف المحمول(

2. The person in #3 will be financially responsible for the accounts listed in #4, starting 

(choose one): 

، اعتباراً من )اختر واحدة(:4مسؤوالً من الناحية المالية عن الحسابات المذكورة في البند  3المذكور في البند سيكون الشخص . 2  

         The date the account is transferred by the wireless service provider. 

التاريخ الذي يتم فيه تحويل الحساب بواسطة مقدم خدمة الهاتف المحمول    

         Specific Date: _________  ____________________________    :تاريخ محدد 

 

3. The person in #3 must send this order and a completed copy of the Attachment to Order 

Transferring Wireless Phone Account to the wireless service provider listed in #1. For 

information on where to send this form and the Attachment to Order Transferring 

Wireless Phone Account, go to the following website:  

https://tnbear.tn.gov/Ecommerce/FilingSearch.aspx   

إلى  بإرسال هذا األمر ونسخة مستكملة من "مرفق األمر بتحويل حساب هاتف محمول" 3يلتزم الشخص المذكور في البند . 3

. للمزيد من المعلومات عن كيفية إرسال هذا النموذج و "مرفق األمر بتحويل 1مقدم خدمة الهاتف المحمول المذكور في البند 

قع التالي:حساب هاتف محمول"، برجاء مراجعة المو  

https://tnbear.tn.gov/Ecommerce/FilingSearch.aspx 

4. The Attachment to Order Transferring Wireless Phone Account is a confidential form 

and must NOT be filed with the court. 

لمحكمة.يتم إيداعه با أالهو نموذج سري ويجب  "مرفق األمر بتحويل حساب هاتف محمول"إن  .4  

So ordered this ______ day of ______________________________, 20___. 

 .20   سنة    من شهر     وبهذا صدر األمر في اليوم 

https://tnbear.tn.gov/Ecommerce/FilingSearch.aspx
https://tnbear.tn.gov/Ecommerce/FilingSearch.aspx
https://tnbear.tn.gov/Ecommerce/FilingSearch.aspx
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____________________________________________ 
Judge/Magistrate   القاضي / المسؤول القضائي 


