
 
 وزارج انًىاصالخ

 ـــ لطاع خذياخ انًشتركٍٍ ـــ

 ) انخذياخ انتً ٌمذيها لطاع خذياخ انًشتركٍٍ نهؼًالء (

 

 ،،،،، يغ تحٍاخ

 يكتة انتُسٍك وانًتاتؼه و انًكتة انفًُ

 

 يالحظاخ انتؼرفه َـىع انخـذيه خ

  د.ن 65 تركٍة خط هاتف جذٌذ ) نهًُازل ( 1

  د.ن 145 تركٍة خط هاتف جذٌذ ) تجاري ( 2

  ند. 445 تركٍة خط هاتف جذٌذ ) نهشانٍهاخ ( 3

   د.ن 33 تحصٍم االشتران انسُىي ) نهًُازل ( 4

  د.ن 03 تحصٍم االشتران انسُىي  ) تجاري ( 5

 + فرق اشتران تذوٌ رسىو تغٍٍر االشتران يٍ تجاري انى يُازل 6

 + فرق اشتران د.ن 43 تغٍٍر االشتران يٍ يُازل انى تجاري 0

  د.ن 33 َمم خط هاتف ) نهًُازل ( 8

  د.ن 03 اتف ) تجاري (َمم خط ه 9

 + فرق اشتران د.ن 35 تُازل ػٍ رلى هاتف ) نهًُازل ( 13

 + فرق اشتران د.ن 05 تُازل ػٍ رلى هاتف ) تجاري ( 11

  د.ن 35 تغٍٍر رلى هاتف ) نهًُازل + تجاري ( 12

  د.ن 5 تؼذٌم اسى انًشترن ) نهًُازل ( 13

  د.ن 5 تؼذٌم اسى انًشترن ) تجاري ( 14

  تذوٌ رسىو انغاء انخذيه انهاتفٍه ) نهًُازل + تجاري ( 15

  تذوٌ رسىو لطغ انخذيه يؤلتح ) نهًُازل + تجاري ( 16

  تذوٌ رسىو اػادج انخذيه انًمطىػه يؤلتح ) نهًُازل + تجاري ( 10

  د.ن 15 لطغ خذيح انُذء االنً ) نهًُازل + تجاري ( 18

  د.ن 15 ) نهًُازل + تجاري (اػادج خذيح انُذء االنً  19

  د.ن 33 ٌىو يٍ تارٌخ انمطغ ) نهًُازل ( 93اػادج تركٍة لثم  23

  د.ن 03 ٌىو يٍ تارٌخ انمطغ ) تجاري ( 93اػادج تركٍة لثم  21

  د.ن 15 يجًىػح انخذياخ 22

  د.ن 33 خذيح االتصال انثالثً 23

  د،ن 13 خذيح اَتظار انًكانًه 24

  د.ن 8 ماضخذيح االٌ 25

  د.ن 23 خذيح كاشف انرلى 26

  تذوٌ رسىو خذيح يُغ االتصال انذونً 20

  د.ن 23 خذيح تحىٌم انًكانًه 28

  د.ن 8 خذيح اختصار انرلى انًطهىب 29

  د.ن 33 تركٍة يفتاح تذانه 33

  د.ن 13 تركٍة فرع تذانه 31

  فهس 253 استخراج فىاتر تفصٍهٍه 32

  تذوٌ رسىو ج ريهاستخراج تراء 33

  تذوٌ رسىو ( DSLخذيح )  34

  ـــــ خذيح انثرلٍاخ 35


