اهلئيةة العامة لالتصاالت واملعلوماتئية
اإلدارة العامة لشؤون التنظئيم
إدارة الشؤون الػنئية
طلب ختصئيص األرقام الؼصرية الغري جمانئية يف النطاق ()15
ٚجت رؼجئخ ًَٕطج نكم على ػهٗ دضِ .
 -1وىع انطهب

 -2مؼهىمبث ػه انمتقذو ببنطهب
انشغكبد
اسى انشغكخ:
انشكم انمبََٕ:ٙ
على رسجٛم انشغكخ:
انششض انًبنك
االسى:
األسذ
األر
ربعٚز انًٛالص :
انًًثم انمبََٕٙ
االسى:
األسذ
األر
انًُظت :
ػُٕاٌ انشبعع:
انًضُٚخ:
طُضٔق انجغٚض:
انٓبرف :
طُضٔق انجغٚض اإلنكزغَٔ:ٙ
االسى:
األسذ
األر
انًُظت :
ػُٕاٌ انشبعع:
انًضُٚخ:
طُضٔق انجغٚض:
انٓبرف :
طُضٔق انجغٚض اإلنكزغَٔ:ٙ
االسى:
األسذ
األر
انًُظت :
ػُٕاٌ انشبعع:
انًضُٚخ:
طُضٔق انجغٚض:
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ربعٚز انزسجٛم انشغكخ:
انهمت
انهمت :
انغيؼ انجغٚض٘ :
انضٔنخ:
فبكس:
انهمت :
انغيؼ انجغٚض٘ :
انضٔنخ:
فبكس:
انهمت :
انغيؼ انجغٚض٘ :
انضٔنخ:

انٓبرف :
طُضٔق انجغٚض اإلنكزغَٔ:ٙ
مؼهىمبث أخشي
َٕع ئطٌ انزغسٛض:
على ئطٌ انزغسٛض:
ربعٚز ئطٌ انزغسٛض:
انغلى انًغجؼ ٙنهًمضو انطهت :
 -3ػىىان االتصبل بمقذو انطهب
ػىىان مقذو انطهب:
ػُٕاٌ انشبعع:
انًضُٚخ:
طُضٔق انجغٚض:
انٓبرف :
طُضٔق انجغٚض اإلنكزغَٔ:ٙ
انًٕلغ اإلنكزغَٔ:ٙ

فبكس:

ربعٚز اَزٓبء طالدٛخ ئطٌ انزغسٛض :

انغيؼ انجغٚض٘ :
انضٔنخ:
فبكس:

انششض انظ٘ ًٚكٍ االرظبل ثّ ٔيؼبنجخ انًغاسالد (ئطا كبٌ يشزهفب أػالِ)
انهمت :
انششض انظ٘ ًٚكٍ االرظبل ثّ االســى :
ػُٕاٌ انشبعع :
انغيؼ انجغٚض٘ :
انًضُٚخ:
انضٔنخ:
طُضٔق انجغٚض:
فبكس:
انٓبرف :
انجغٚض اإلنكزغَٔ: ٙ
يؼبنجخ انفٕارٛغ:

االســى ( انشغكخ أٔ انفغص ) :
ػُٕاٌ انشبعع :
انًضُٚخ:
طُضٔق انجغٚض:
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انغيؼ انجغٚض٘ :
انضٔنخ:

 -4طهب انؼذد انشقمي ( أسقبو فقط )
األسقبو انتي بىطبق  : 15أسقبو غيش مجبويت
انغيؼ
انغلًٍٛ
االسزٛبع
انُٕع
55
أ٘ على
انؼضص انمظٛغ
َطبق 55
55
االسزٛبع األٔل
55
االسزٛبع انثبَٙ
55
االسزٛبع انثبنث
نٛجٛبَب نهٓبرف انًذًٕل
انًضاع انجضٚض
انٓبرف انثبثذ
رشغٛم انغلى يغ
ال
َؼى
ئطا نى ركٍ األعلبو انًطهٕثخ دست انشٛبعاد ْم رغٚض رشظٛض على ثبسزٛبع اإلصاعح ؟
 -5انمؼهىمبث انتقىيت
وصف نهخذمت انمقصىد تقذيمهب
اسى ٔ ٔطف سضيخِ:
انتؼشفت نهمكبنمت:
ركهفخ انضلٛمخ انٕادضح  :ثبالرفبق يغ انًشغم
انتىاسيخ :
انزبعٚز انفؼه ( ٙانزبعٚز انظ٘ طهت ف ّٛانزشظٛض أٔ انذجـــــــــؼ ) :
ربعٚز االَزٓبء ( ف ٙدبنخ انذجؼ أٔ انزشظٛض نًضح ػيُٛخ يذضٔصح ) :
ربعٚز انزفؼٛم ( انزبعٚز انًشطط نّ نزشغٛم انشضيــــــــــــــــــــــــخ ) :
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 -6مالحظـــــــــــــبث :
يالدظـــبد :

 -7اإلقشاس وانتىقيغ:







ألغ أٌ انًؼهٕيبد انٕاعصح ف ٙانطهت دمٛمٛخ ٔطذٛذخٔ .ألغ ثأَ ٙػهٗ ػهى ثبنمٕأَ ٍٛانهٕائخ طاد انؼاللخ
ٔأنزؼو ثارجبػٓب.
أؤكض أٌ انغلى انًطهٕة ُٚزً ٙألعلبو انشضيبد انز ٙإَٔ٘ رمضًٓٚب .
أَب ػهٗ ػهى ثأَّ غٛغ يسًٕح ثبسزؼًبل انغلى ف ٙسضيبد غٛغ انٕاعصح ف ٙانطهت .
أرذًم كبيم انًسإٔنٛخ (جُبئٛب ٔ يضَٛب) ػٍ أٚخ أػغاع يبصٚخ أٔ يؼُٕٚخ لض رهذك ثأ٘ طغف يٍ ٔعاء انشضيخ
انز ٙألضيٓب يذهٛب ٔصٔنٛب .
االنزؼاو ثبٌ ٚكٌٕ يذزٕٖ انشضيبد انز ٙألضيٓب ال ٚزُبفٗ يغ صُُٚب اإلسالئ ٙأساللٛبد انًجزًغ انهٛج. ٙ
ػضو انزُبػل ػٍ اٖ على يٍ األعلبو انًشظظخ ن ٙنظبنخ طغف ثبنث ثأ٘ شكم يٍ األشكبل .

رٕلٛغ يمضو انطهت:

سزى انشغكخ:

اسى انًٕلغ:

انزبعٚز:

انؼُٕاٌ :
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 -8تؼبئ مه قبم اإلداسة.
انطهت يغفٕع:
يالدظبد:

انطهت يمجٕل:
انغلى انًشظض /انًذجٕػ( :انغيؼ  2 +علً)ٍٛ
انزبعٚز انفؼه:ٙ

5

ربعٚز اإلَٓبء :

يالدظبد:

انزٕلٛغ:
انزٕلٛغ:

سزى اإلصاعح:

أسى انًٕلغ:

انزبعٚز :

انًُظت :
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* مالحظبث ػه كيفيت تؼبئت طهب تخصيص أو حجض أسقبو نخذمت األسقبو انمميضة:
 مؼهىمبث ػبمت:-5
-2
-3
-4

ئطا نى ٚزسُٗ نطبنت انشضيخ طجبػخ انطهت ػٍ طغٚك انطبثؼخٚ .جت أٌ ٚكزت انطهت ثبنذجغ األسٕص ٔثشط
ٔاػخ.
ثايكبٌ انًزمضي ٍٛنهذظٕل ػهٗ انشضيخ اسزؼًبل انًُبطج انًؼضح نظنك ٔانًٕجٕصح ػهٗ يٕلغ انشغكخ ػهٗ شجكخ
اإلَزغَذ أٔ اسزاليٓب ٚضٔٚب يٍ اإلصاعح .
انطهجبد انغٛغ يكزًهخ أٔ انغٛغ يٕلؼخ أٔ انًمضيخ يٍ أششبص يٍ سبعج نٛجٛب ٔانز ٙال رذزٕ٘ ػهٗ أسى ششض
يشٕل ٚذًم ػُٕاٌ ف ٙنٛجٛب فآَب ال رإسظ ف ٙاالػزجبع .
ئطا رى ئعسبل أكثغ يٍ طهت ػٍ طغٚك انفبكسٚ ،جت أٌ ٚغاػٗ ئعسبل كم طهت ػهٗ دضح يغفك ثبنًسزُضاد
انًطهٕثخٔ .كظنك ئطا رى ئعسبل انطهت ػٍ طغٚك انجغٚض اإلنكزغَٔٔ ،ٙدٛث ًٚكٍ ئعسبل انًسزُضاد ػٍ طغٚك
انفبكس أٔ انجغٚض اإلنكزغَٔ ٙأٔ رسهًٓٛب ثبنٛض ػهٗ أٌ ٚغاػٗ ئعسبل كم طهت ػهٗ دضح يغفمب ثبنًسزُضاد
انًطهٕثخ.

 كيفيت تؼبئت انىمىرج: فقشة  :1وىع انطهب:
ػغ ػاليخ طخ ف ٙانًغثغ أيبو َٕع انطهت (رشظٛض -رًضٚض رشظٛض) .
 فقشة  :2مؼهىمبث ػه انمتقذو ببنطهب:
 انششكت :
 ئطا نى ركٍ ششض انًبنك ٔكُذ انًًثم انمبََٕ ٙنهشغكخ .ػهٛك كزبثخ أسى انشغكخ ٔعلى انزسجٛم ٔانزبعٚز
ثبنًُٕطج كًب ْٕ ٔاعص ثبنسجم انزجبع٘ نهشغكخ.
ٚٔ جت صائًب ئثضاء انشكم انمبََٕ ٙنهشغكخ.
 ئطا كُذ رُٕ٘ رمضٚى طهت نجٓخ لبََٕٛخ أٔ رشبعكٛخ أٔ ئطا كبٌ ْظا ْٕ انطهت األٔل نك ٚجت أٌ رضػى
انطهت ثٕثبئك رظٓغ االسى ٔانٕٓٚخ ٔانًمغ انغئٛس ٙنهشغكخ.
 انشخص انطبيؼي :
نٕ كُذ ششظب طجٛؼٛب لى ثاصسبل ربعٚز انًٛالص ٔ االسى ٔانهمت ٚ ٔ .جت ئدؼبع انٕثبئك انششظٛخ نضػى ْظِ
انجٛبَبد يثم شٓبصح انًٛالص أٔ جٕاػ انسفغ.
 انممثم انقبوىوي نهششكت:
ف ٙدبنخ انشغكبد ٚجت ئصعاج أسًبء انًًثه ٍٛانمبََٕٔ . ٍٛف ٙدبنخ انزشبعكٛبد ٚجت رسجٛم جًٛغ انشغكبء.
ًٚكٍ ئصعاج ئنٗ دض ثالثخ يًثه ٍٛلبََٕ ٍٛيشٕن ٍٛنطهت أعلبو.
 انفمغاد انفغػٛخ انًزؼهمخ ثبنًًثه ٍٛانمبََٕٚ ٍٛزى يهإْب ف ٙانذبالد انزبنٛخ:
 انطهت األٔل ثبسزؼًبل على ًَٕطج انطهت أٔ غٛغِ.
 أ٘ طهت الدك ثبسزؼًبل ْظا انًُٕطج أٔ غٛغِ نٕ رى رغٛٛغ ثؼغ انجٛبَبد يٍ انًُٕطج األسٛغ.
 مؼهىمبث أخشي:
دضص انغلى انًغجؼ ٙنٕ كبٌ ْظا انغلى رى رذضٚضِ ف ٙانسبثك يٍ لجم اإلصاعح .
لى ثاصعاج جًٛغ انجٛبَبد انًزؼهمخ ثبنزغسٛض َٕ :ع انزغسٛض ٔعلًّ ٔربعٚز ثضاٚخ َٔٓبٚخ انظالدٛخ.
 فقشة  :3ػىىان انمتقذو ببنطهب:
 ػُٕاٌ انًزمضو ثبنطهت:
ٚجت ئصعاج أسى انشبعع ٔ أسى انًضُٚخ ٔعلى انًُؼل ٔعلى طُضٔق انجغٚض .األششبص انًبنك ٍٛغٛغ يسًٕح
نٓى ثاصعاج أعلبو طُبصٚك انجغٚضٔ ،انغجبء ئصعاج على انٓبرف ٔعلى انفبكس ٔػُٕاٌ انجغٚض اإلنكزغَٔٔ ٙانًٕلغ
ػهٗ شجكخ اإلَزغَذ نٕ كبٌ طنك يزبدب.
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 ػبثط االرظبل ٔػُٕاَّ :
انغجبء ئصعاج أسى ٔنمت ػبثط االرظبل  .لى ثاصعاج أسى انشبعع ٔعلى طُضٔق انجغٚض ٔانًضُٚخ ئطا كبٌ ٚشزهف
ػٍ ػُٕاٌ انًزمضو ثبنطهت .انغجبء ئصعاج على انٓبرف ٔعلى انفبكس ٔػُٕاٌ انجغٚض اإلنكزغَٔ.ٙ
 ػُٕاٌ انفٕرغح :
انغجبء ئصعاج انجٛبَبد انكبيهخ انشبطخ ثؼُٕاٌ انفٕرغح ٔانز ٙرشًم أسى انشغكخ ٔاإلصاعح انًشزظخ صاسم
انشغكخ أٔ أسى انششض انًشٕل ثبسزالو انفٕارٛغ ٔأسى انشبعع ٔأسى انًضُٚخ ٔعلى انًُؼل ٔعلى طُضٔق انجغٚض.
األششبص انًبنك ٍٛغٛغ يسًٕح نٓى ثاصعاج أعلبو طُبصٚك انجغٚض .انغجبء ئصعاج على انٓبرف ٔعلى انفبكس
ٔػُٕاٌ انجغٚض اإلنكزغَٔ.ٙ
 فقشة  :4طهب انؼذد انشقمي ( أسقبو فقط ):
ٚ طهت رذضٚض َطبق انغلى انًطهٕة (.)55
 ػُض طهجك نغلى يؼ ٍٛدضص انشٛبع األٔل نهغلى ٔعلً ٍٛأسغ ٍٛٚادزٛبط .ٙكم على ٚجت أٌ ٚزكٌٕ
يٍ  4أعلبو.
 فقشة  :5مؼهىمبث انتقىيت:
ٔ طف نهشضيخ انًؼيغ رمضًٓٚب:
 دضص أسى انشضيخ انًطهٕثخ َٔجظح ثسٛطخ ػٍ ْظِ انشضيخ.
 انزؼغف ثبنُسجخ نهًسزفٛض:
ٚ زى رذضٚض ركهفخ انًكبنًخ ثبالرفبق يغ انًشغم.
 انزٕاعٚز :
 انزبعٚز انفؼه : ٙئطا نى ٚذضص انزبعٚز فاٌ ربعٚز رفؼٛم انشضيخ ٚكٌٕ ف ٙألغة فغطخ ،ف ٙدبنخ
انزًضٚض أٔ انذجؼ فاٌ انزبعٚز انفؼهٚ ٙجضأ ثًجغص َٓبٚخ انزبعٚز انسبثك.
 ربعٚز ئَٓبء انشضيخ  :ئطا نى ٚزى رذضٚض يٕػض ئَٓبء انشضيخ فاٌ َٓبٚخ انشضيخ رؼزجغ يفزٕدخ.
 ربعٚز انزفؼٛم  :دضص انزبعٚز انظ٘ يٍ انًشطط أٌ رجضأ ف ّٛانشضيخ.
 فقشة  :6مالحظبث:
رؼزجغ ْظِ انًالدظبد اسزٛبعٚخ .انًزمضو ًٚكٍ أٌ ٚضٌٔ أ٘ يالدظبد ٚغٖ أَٓب طاد ػاللخ ثطهت انزمضٚى.
 فقشة  :7اإلقشاس وانتىقيغ
ْ ظِ انفمغح ٚجت أٌ رؼجأ ثبنكبيم يٍ لجم انًزمضو.
ٚ ؼزجغ ْظا انطهت َبفظ نٕ رى رٕلٛؼّ يٍ لجم ششض يشٕل يزفك ػه ّٛيسجمب.
 انششض انًَٕلغ ٚجت أٌ ٚكٌٕ أدض انًًثه ٍٛانمبََٕ ٍٛأٔ انششض انطجٛؼ ٙكًب ْٕ يذضص ف ٙانفمغح .2
 فقشة  :8محجىصة نإلداسة
ْظِ انفمغح ال ًٚكٍ رؼجئزٓب يٍ لجم انًزمضو.
 فقشة :9
 -أي كشط أو تغييش في هزا انىمىرج يهغيه.
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