اعى انخذيح

انٕثائك انًطهٕتح يٍ
انًٕاطٍ

انٕثائك انر ٙذؤيُٓا
انجٓح انؼايح

ذشكٛة خط ْاذف

طٕسج ػٍ انٕٓٚح+سلى
الشب ْاذف نؼُٕاٌ
انًٕاطٍ

خذيح ADSL

طٕسج ػٍ انٕٓٚح +تشاءج
ريح ػٍ انٓاذف

انرُاصل ػٍ انٓاذف

طٕسج ػٍ ْٕٚح انًرُاصل ًَٕرج طهة انرُاصل انًؼرًذ
ٔانًرُاصل إن+ ّٛتشاءج ريح يٍ لثم انششكح +ػمذ جذٚذ
نهًرُاصل إن+ ّٛاضثاسج
(ذغذٚذ انًثانغ انًغرحمح
+انطٕاتغ انًانٛح انالصيح
ػهٗ انٓاذف نراسٚخ
انرُاصل)

خذيح انشلى انشتاػ ٙعجم اشرشان تغشفح
انظُاػح أٔ انرجاسج آٔ
انًخرظش
ٔئٛثمح حغاب نهششكح

انشعٕو انًانٛح(إٌ ٔجذخ)

0011ل.ط 011+ثًٍ
ػمذ
االشرشان+اضثاسج+انطٕاتغ االضثاسج
انًانٛح انالصيح

ٕٚجذ ًَٕرج يؼرًذ يٍ لثم
انششكح +ذؼٓذ خاص
تاعرخذاو االَرشَٛد
+انطٕاتغ انًانٛح انالصيح

ًَٕرج طهة يؼرًذ يٍ لثم
انششكح +انطٕاتغ انًانٛح
انالصيح

 4111ل.ط+انطٕاتغ انًانٛح
انالصيح

 011ل.ط سعى انرُاصل
+انطٕاتغ انًانٛح انالصيح

 40111ل.ط نًشج ٔاحذج
 0111+ل.ط شٓشٚا ذحمك
ػهٗ انفاذٕسج تشكم دٔس٘ +

يغاس
انًؼايهح(تاخرظاس)

يٕافمح انجٓاخ
األخشٖ
الٕٚجذ

ٚمذو انطهة ف ٙكٕج لغى
انؼمٕد انًٕجٕدج ف ٙتٕٓ
انجًٕٓس ٔٚرى ذُفٛز انطهة
انكرشَٔٛا ػثش شثكح
األذًرح نذٖ انششكح
نًشحهح انرغذٚذ نٛظاس
إنٗ انرشك ٛة تؼذ ذغذٚذ
انشعٕو انًطهٕتح
الٕٚجذ
ٚمذو انطهة ف ٙانًشكض
انًؼُ ٙأٔ الشب يشكض
ْاذف ٙنهًٕاطٍ ثى ٚحال
إنٗ شؼثح االَرشَٛد
انًٕجٕدج ف ٙتُاء فشع
االذظاالخ تانششكح
نهًؼانجح
الٕٚجذ
ٚمذو انطهة ف ٙكٕج لغى
انؼمٕد انًٕجٕدج ف ٙتٕٓ
انجًٕٓس ٔٚرى ذُفٛز انطهة
انكرشَٔٛا ػثش شثكح
األذًرح نذٖ انششكح
نًشحهح انرغذٚذ نٛظاس
إنٗ انرشكٛة تؼذ انرغذٚذ
الٕٚجذ
ٚمذو انطهة ف ٙكٕج لغى
انؼمٕد انًٕجٕدج ف ٙتٕٓ
انجًٕٓس ٔٚرى ذُفٛز انطهة

صيٍ
االَجاص
 42عاػح

 24عاػح
ٔحغة
ذٕفش
انثٕاتاخ

 42عاػح

 42عاػح

طانثح انخذيح ػهٗ أٌ
الٚمم سأعًانٓا ػٍ 0
يه ٌٕٛنٛشج عٕسٚح
طهة ذمغٛط فٕاذٛش
ْاذفٛح

طهة َمم ْاذف
ضًٍ انًشكض

لائًح تانذٔساخ ٔانًثانغ
انًرشذثح ػهٓٛا ٔانغٛش يغذدج
ٔانًشاد ذمغٛطٓا

طٕسج ػٍ ْٕٚح
انًٕاطٍ+تشاءج ريح ػٍ
انٓاذف انًشاد َمهّ

ًَٕرج انطهة انًؼرًذ يٍ
لثم انششكح +انطٕاتغ انًانٛح
انالصيح

 0111ل.ط

طهة َمم يٍ يشكض طٕسج ػٍ ْٕٚح
انًٕاطٍ+تشاءج ريح ػٍ
إنٗ يشكض ْاذفٙ
آخش ضًٍ انًحافظح انٓاذف انًشاد َمهّ

ًَٕرج انطهة انًؼرًذ يٍ
لثم انششكح +انطٕاتغ انًانٛح
انالصيح

 0111ل.ط

ًَٕرج انطهة انًؼرًذ يٍ

 0111ل.ط

طهة َمم ْاذف

طٕسج ػٍ ْٕٚح

انكرشَٔٛا ػثش شثكح
األذًرح نذٖ انششكح
نًشحهح انرغذٚذ نٛظاس
إنٗ ذخظٛض انشلى
انشتاػٙ
ٚمذو انطهة ف ٙكٕج لغى
انؼمٕد انًٕجٕدج ف ٙتٕٓ
انجًٕٓس ٔٚرى ذُفٛز انطهة
انكرشَٔٛا ػثش شثكح
األذًرح نذٖ انششكح
نًشحهح انرغذٚذ نٛظاس
انًطانثح تانمغط األٔل
ٚمذو انطهة ف ٙكٕج لغى
انؼمٕد انًٕجٕدج ف ٙتٕٓ
انجًٕٓس ٔٚرى ذُفٛز انطهة
انكرشَٔٛا ػثش شثكح
األذًرح نذٖ انششكح
نًشحهح انرغذٚذ نٛظاس
إنٗ ذخظٛض انشلى
انشتاػٙ
ٚمذو انطهة ف ٙكٕج لغى
انؼمٕد انًٕجٕدج ف ٙتٕٓ
انجًٕٓس ٔٚرى ذُفٛز انطهة
انكرشَٔٛا ػثش شثكح
األذًرح نذٖ انششكح
نًشحهح انرغذٚذ نٛظاس
إنٗ انرشكٛة تؼذ انرغذٚذ
ٚرى اعرظذاس األيش

سئٛظ انًشكض ٔذحذد  42عاػح
انًثانغ شٓشٚا ٔفك
انرؼهًٛاخ انخاطح
تانرمغٛط ٔانٕاسدج
يٍ اإلداسج انؼايح
ٔحغة انًثانغ
انًرشذثح
 42عاػح
أٔ حغة
ذٕفش
اإليكاَٛاخ
انفُٛح فٙ
انؼُٕاٌ
انًُمٕل
إنّٛ
 42عاػح
أٔ حغة
ذٕفش
اإليكاَٛاخ
انفُٛح فٙ
انؼُٕاٌ
انًُمٕل
إنّٛ
 42عاػح

خاسج انًحافظح

انًٕاطٍ+تشاءج ريح ػٍ
انٓاذف انًشاد َمهّ

لثم انششكح +انطٕاتغ انًانٛح
انالصيح

طهة انحظٕل ػهٗ
يٛضاخ ْاذفٛح

طٕسج ػٍ ْٕٚح
انًٕاطٍ+تشاءج ريح ػٍ
انٓاذف

ذحمك انشعٕو ػهٗ انفٕاذٛش
ًَٕرج انطهة انًؼرًذ يٍ
لثم انششكح +انطٕاتغ انًانٛح انٓاذفٛح
انالصيح

طهة اػرشاع ػهٗ ضثط ششطح إٌ كاٌ انخط ًَٕرج االػرشاع انًؼرًذ
يٍ لثم انششكح يغ انطٕاتغ
يغشٔلا
فاذٕسج
انًانٛح انالصيح
انشعٕو  04111ل.ط فٙ
طهة ذشخٛض يمٓٗ األٔساق انًطهٕتح يحذدج
انًذُٚح  411+ل.ط دفرش
أدَاِ
اَرشَٛد
انششٔط أٔ  0111ل.ط فٙ
انشٚف  411+ل.ط دفرش
ششٔط تاإلضافح إنٗ يثهغ
 01111ل.ط ذاي ٍٛعٕاء
ف ٙانًذُٚح أٔ ف ٙانشٚف
ًَٕرج يؼرًذ يغ انطٕاتغ
طٕسج ػٍ انٕٓٚح
طهة ذغذٚذ عهفّ
انًانٛح
يانٛح يٍ اجم
انحظٕل ػهٗ
يٛضذ ٍٛيجاَٛرٍٛ

انثٛاٌ انرفظٛه+ ٙانفاذٕسج

اإلداس٘ انالصو ٔٚحال إنٗ
انذائشج انرجاسٚح تانششكح
نرمٕو تاحانرّ يشفما يغ
كايم اضثاسج انًشرشن
إنٗ انًحافظح انًشاد انُمم
إنٓٛا
ذحال فٕسا يٍ انكٕج
انًٕجٕدج ف ٙتٕٓ
انجًٕٓس إنٗ انًمغى
نهرُفٛز
ٚحال يٍ انًشكض انًؼُٙ
إنٗ نجُح االػرشاضاخ
يثاششج نهثد تّ

ذمذو األٔساق انًطهٕتح إنٗ
انذائشج انرجاسٚح نٛظاس تؼذْا
إنٗ انكشف انًٛذاَ ٙإنٗ يكاٌ
انًمٓٗ انًشاد ذشخٛظّ ٔتؼذِ
ٚرى اعرٛفاء انشعٕو
أٌ ال ذمم انغهفح ػٍ 0111
ل.ط

 6عاػاخ

ٕٚ 40و
انغٛذ انًذٚش انؼاو
تذيشك

ٚحال انطهة إنٗ دائشج
انحغاتاخ ٔتؼذْا نهذائشج
انًانٛح (انظُذٔق ٔيٍ ثى
نهًمغى نرُفٛز انًٛضاخ
انًجاَٛح

أعثٕع

الوثائق المطلوبة لحرخيص صاالت اإلنحرنيث :













يٕافمح يثذئٛح ػهٗ انرشخٛض يٍ يجهظ انًذُٚح أٔ انثهذج .
يٕافمح يثذئٛح ػهٗ انرشخٛض يٍ يذٚشٚح انرًٕ. ٍٚ
طٕسج انثطالح انشخظٛح .
إخشاج لٛذ يٍ انغجم انًذَ.ٙ
ٔثٛمح غٛش يحكٕو.
ٔثٛمح غٛش يٕظف .
شٓادج ػهًٛح ذخرض تاإلَرشَٛد أٔ شٓادج إذثاع دٔساخ إَرشَٛد يٍ أحذ يشاكض انرذسٚة انًؼرًذج.
ػمذ اٜجاس أٔ إثثاخ انًهكٛح نهًحم .
يخطط انظانح انذاخهٕٚ ٙضح ػذد ٔ ذٕضغ انحٕاعة .
يخطط يٕضح ػه ّٛسلى انؼماس نهًُطمح انًرٕاجذج فٓٛا انظانح يٕضح ػهٓٛا سلى انؼماس نهظانح.
َششج اعرؼالياخ ػذد  ٔ 4ػهٗ كم َششج طٕسج يهَٕح ٔ انطاتغ انمإََ. ٙ
طلب لمؤسسة االجصاالت بطلب الحرخيص لمقهى اإلنحرنيث .

يرجى الحفضل باإلطالع
حًض 4102/7/00

مدير فرع اجصاالت حمص
المهندس كنعان جودا

