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 قدمةامل

الصادرة باملرسوم ته التنفيذيةحوالئ ،2212لعام / 11/تدقوم اهليئة الناظمة لدقطاع االتصاالت مبوجب قانون االتصاالترقم 
االتصاالت، مبا فيها إعماد وةتابعة تنفيذ اخلطة الوطنية مارسة يمي  املهام املتعلدقة بتنظيم قطاع مب ،2212لعام / 261/رقم 

ستيعاب اوالنمو املستدقبلي  توافق ة لل احلاجة عنم                      دقا  هلذه اخلطة، وحتميثها وختصيص األرقام للمرخص هلم وف ،للترقيم
 .واخلمةات اجلميمة التدقانات

بصورة عادلة ملشغلي شبكات  إلتاحتهجيب إدارته بالشكل األةثل  ،                                             ونظرا  ألمهية الترقيم كونه ةوردا  وطنيا  حممودا 
 اتاالتصاالت وةدقمةي خمةات االتصاالت، ومتكني ةدقمةي خمةات اتصاالت جمد ةن دخول السوق، وزيادة سع

 .ين يف شبكات االتصاالت وخمةاهتاوةواكبة التطور التدق األرقامووض  ةعايري وضوابط لتخصيص  الترقيم،
فيها شبكة  جلمي  خمةات االتصاالت يف اجلمهورية العربية السورية مبا أسس إدارة ةوارد الترقيمهذه الالئحة حتمد 

 .املرخص هلموتطبق هذه األسس على يمي   ،                         االتصاالت الندق الة العموةية وشبكةالعموةية،  ةالثابت االتصاالت

 اهلدف – 5املادة 

 .إطار ةن احليادية والشفافيةإدارة وختصيص جماالت الترقيم بكفاءة يف  -1
 (.السماح بمخول السوق للعميم ةن ةدقمةي اخلمةات)بني املرخص هلم  دعم البيئة التنافسية -2
 استعادة األرقام )التدقليل قمر اإلةكان ةن أثر التغيريات على املرخص هلم وعلى املشتركني يف حال تعميل اخلطة  -3

 (.أو استبماهلا أو تعميلها
 .واملدقابل املايل هلالتخصيص السعات الترقيمية  قواعمتنظيم الترقيم لسهولة االتصال، ووض   -4

 تعاريفالصطلاات وامل-4املادة 

                           وفضال  عن ذلك، يكون للكلمات .2212لعام  11عتمم كافة التعابري واملصطلحات الواردة يف قانون االتصاالت رقم   ت 
 :احملمدة إىل جانب كل ةنهايلي املعاين  والتعابري املوضحة فيما

 لة ةن إيمايل عمد األرقام املخصصة لنفس اخلمةة                   هي عمد األرقام املفع : نسبة استخدام األرقام. 
 عبارة عن أرقام حملية هلا صيغة خاصة ذات تسلسل رقمي سهل التذكر: أرقام مميزة. 

 ملكية األرقام –3املادة 

اهليئة الناظمة بممثلة  احلكوةة...( ختصيص، تعميل، تغيري، )وتدقوم بإدارهتا . للمولة تهاةلكيتعود                    رقام ةوردا  وطنيا  تعترب األ      
 .2212لعام / 11/لدقانون االتصاالت رقم                      لدقطاع االتصاالت، وفدقا  

 واملسؤولياتاملهام  –2املادة 
                ومسؤوليات اهليئة      مهام  - 5- 2

  .                                                وض  اخلطة الوطنية للترقيم وإدارهتا وةتابعة تنفيذها - 1
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                                                                                                 ةراجعة اخلطة الوطنية للترقيم وحتميثها وتعميل بنية الترقيم عنم الضرورة، وإشعار املرخص هلم باالتغيريات   - 2
  .                                                               وإعطائهم الوقت الكايف لتنفيذ التعميالت حسب ةا تراه اهليئة ةناسبا 

  .      بنشرها                                  بالتغيريات والتعميالت يف اخلطة ليدقوم  ITU-T                                         إخطار قطاع التدقييس يف االحتاد المويل لالتصاالت  - 3
                                                                                   التأكم ةن مشول خطة الترقيم جلمي  خمةات االتصاالت وةتطلبات ةشغلي الشبكات وةدقمةي خامةات   - 4

  .                                                      االتصاالت آخذين بعني االعتبار التوسعات والتدقانات املستدقبلية
  .                                    يف إطار ةن احليادية والشفافية والعمالة                       ةوارد الترقيم الوطنية      إدارة  - 5
                                   للوائح التنظيمية ذات الصلة الصادرة                                ة ةن قبل املرخص له بكفاءة طبدقا                                   التحدقق ةن استخمام السعات الترقيمي - 6

  .        عن اهليئة
                          اللوائح التنظيمية الصادرة                                     وفض النزاعات اليت قم تطرأ بينهم وفق                  املتعلدقة بالترقيم                     تنسيق أنشطة املرخص هلم  - 7

  .        عن اهليئة
  .         للمرخص هلم               اخلطط املستدقبلية         مبا فيها                                  احملافظة على سرية وخصوصية املعلوةات  - 1

 ومسؤوليات املرخص له مهام -2-4

  .                                                                                       احلصول على املوافدقة الالزةة ةن اهليئة لتخصيصه باألرقام ودف  االلتزاةات املالية املترتبة على ذلك - 1
                 ولألغراض املنصاو          اهليئة         تعليمات                                                  استخمام األرقام املخصصة له يف تدقممي خمةات االتصاالت حسب    - 2

  .                 عليها عنم التخصيص
                                                                                        البيانات الالزةة للهيئة للدقيام بأعمال التحدقق ةن األرقام املستخمةة واالحتفاظ بسجالت حممثة لنسب      توفري  - 3

  .                 االستخمام لكل خمةة
  .                                                                     تزويم اهليئة باخلطط املستدقبلية للتوسعات واخلمةات احلميثة والتدقارير المورية - 4
                         ة  العلم أن اهليئة ال تضمن    ،      معائية                                                             عمم استخمام األرقام بوصفها عالةة جتارية ضمن إعالناهتم أو ةوادهم ال - 5

          تدق  علاى                                قم حتمث نتيجة عمم االلتزام بذلك      اليت      سائر  اخل                                       استمرارية توفر أي رقم خمصص، وبالتايل فإن 
  .             عاتق املرخص له

  .                               حسب اللوائح التنظيمية ذات الصلة   ،                           مالة يف ختصيص األرقام للمشتركني                    احلياد والشفافية والع - 6
                          إعالم املشتركني بذلك قبل ةمة    ،               على سعة ترقيمية  ل     تعمي   أو       إلغاء                                  على املرخص له الذي يرغب بإجراء أي  - 7

  .     كافية
                          إىل شبكة املرخص لاه اخخار                    ةن شبكة املرخص له         الصادرة   (                        احمللية والدقطرية والمولية )              توجيه املكاملات  - 1

  .                                    بموره يوصلها للطرف النهائي بشكل سليم      والذي 
  .                        بالصيغة الكاةلة والصحيحة       إظهاره         أن يتم   (           إظهار الرقم )                         املتصل لمى الطرف املتصل به           إظهار رقم     عنم  - 9

 إدارة الترقيم -1املادة 

 وةتابعة  ،يدقصم هبا حتميم جماالت وسعات ترقيمية لكل خمةة ةن خمةات االتصاالت وختصيصها ملدقمةي هذه اخلمةة
 :وتشمل ةا يلي ،ستخمام هذا التخصيصا
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  ترقيمية أو إلغائهاختصيص سعة. 
 واالجراءات املتعلدقة هبا تعميل أو تغيري اخلطة الوطنية للترقيم. 
  معم املنافسة العادلةل ةاملخصص يةلترقيملسعة اااستخمام      ح سنةراقبة. 
 طلب تدقارير دورية ةن املرخص له للسعات الترقيمية املخصصة له. 
  ترقيميةالحتصيل املدقابل املايل لتخصيص السعات. 

 ختصيص األرقام  -1-5

   ا                                                                                                   هو حتميم سعة ترقيمية للمرخص له بناء  على طلبه مبدقابل ةايل الستخماةها يف نشاطه أو اخلمةة اليت يدقمةها، طبدق
 .هلذا الغرض للدقواعم والنموذج املعم ةن قبل اهليئة الناظمة

 قواعد ختصيص األرقام-1-4

 .إال بعم ةوافدقة اهليئة  خخرين أو جزء ةنهاملخصص هلالحيق للمخصص له الترقيم أن يتنازل عن الترقيم  .1
 .                                                                             حيق للهيئة إضافة أي شروط الستخمام التخصيص يف أي وقت وفدقا  ملدقتضيات املصلحة العاةة .2
 .الجيوز تغيري الغرض املخصص له الترقيم إال بعم ةوافدقة اهليئة .3
عنم ختصيص الترقيم للمشتركني إال بعم لشروط الدقائمة على اوض  شروط جميمة الجيوز للمخصص له الترقيم  .4

 .ةوافدقة اهليئة

 إجراءات ختصيص األرقام  - 1-3

 (.ةورد ترقيمي استمارة طلب ختصيص) دقمم الطلب وفق النموذج املعتمم ةن قبل اهليئة  ي  .1
                                                              الكافية لكل خمةة ةن األرقام املخصصة له سابدقا  عنم التدقمم للهيئة  نسبة االستخمامعلى املرخص له أن حيدقق  .2

 .بطلب ختصيص ةورد ترقيمي جميم لنفس اخلمةة
 .بيان اخلمةات اليت سيتم استخمام التخصيص اجلميم هلا، والزةن املتوق  الستنفاذ الترقيم يف اخلمةة .3
 .يف تدقممي الطلبات تتم ةعاجلة طلبات التخصيص ةن قبل اهليئة على أساس األولوية .4
إذا كانت اخلمةة املدقمةة ةن قبل املرخص له  ،ميكن للهيئة ختصيص أي ةورد ترقيمي ةتوفر لفترة ةعينة فدقط .5

 .تتطلب ذلك، وجيب على املرخص له إيدقاف استخمام ذلك املورد مبجرد انتهاء فترة التخصيص احملمدة له
وذلك  األرقامةن تاريخ التفعيل املتوق  لنطاق األقل شهرين على جيب أن تدقمم طلبات التخصيص للهيئة قبل  .6

 .النتيجة وإعالةهلمراسة اإلجراءللهيئة  إلعطاء الوقت الكايف
                                                          كتابة  مبا يفيم تسلمها الطلب كاةال  أو ضرورة استكمال أوراقه ( ةدقمم الطلب)تدقوم اهليئة بإخطار املرخص له  .7

 .استكمال النواقص خالل أسبوعني ةن تاريخ إخطاره هباخالل أسبوعني ةن تاريخ تسجيل الطلب، على أن يتم 
تدقوم اهليئة بإعالم املرخص له نتيجة دراسة طلب التخصيص خالل شهر ةن تاريخ استيفاء الطلب لكافة األوراق  .1

 .املطلوبة، ويف حال رفض الطلب يتم إعالم ةدقمم الطلب بأسباب الرفض
 .تلك األرقامةن تدقممي طلب ختصيص ب ،الترخيص املمنوح هلميعفى املرخص هلم الذين مت ختصيصهم بأرقام وفق  .9
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 رفض طلب التخصيص -1-2

 :ترفض طلبات ختصيص األرقام يف احلاالت التالية ( أ)
 .بطلب األرقام غري ةرخص له لتدقممي اخلمةاتإذا كان الشخص الذي يدقوم  (1)
 .اللوائح التنظيمية ذات الصلة الصادرة عن اهليئةيف حال تعارض الطلب ة   (2)
 .إذا تعارضت االستجابة للطلب ة  الدقوانني واألنظمة النافذة (3)

 .                                                                    وجيوز رفض طلب ختصيص األرقام جزئيا  إذا كان االستخمام املزة  لألرقام غري ةربر   ( ب)

 قواعد تفعيل األرقام -1-1

 .على املرخص له إعالم اهليئة بالتاريخ الفعلي لتفعيل األرقام املخصصة له .1
، املرخص هلم ذوي الصلة بالتاريخ الفعلي لتفعيل األرقام املخصصة للمرخص لهوبإعالم اهليئة يدقوم املرخص له  .2

 .كما تدقوم اهليئة بإعالم أي جهات ةعنية خارج الدقطر بذلك
على املرخص هلم اخخرين الذين مت إعالةهم بنطاق األرقام اجلميمة داخل سورية اختاذ كافة اإلجراءات الفنية  .3

 .احلركة اهلاتفية لألرقام اجلميمة بشكل صحيح عنم تاريخ التفعيل املناسبة لتوجيه

 : املقابل املايل-1-6

عن كل ( سوريةات لري/12/أجر سنوي  + لرية سورية   /15/االبتمائيالتخصيص  بمل) يدقوم املرخص له بمف    .1
أجر سنوي  + سورية اتلري/6/يااااالبتمائبمل التخصيص )ورقم خمصص بالنسبة لشبكات االتصاالت الندقالة، 

 .بالنسبة لشبكات اهلاتف الثابت العموةية خمصصعن كل رقم ( سورية اتلري/3/
يتم العمل هبذا املدقابل املايل ةامل حيمد ةدقابل ةايل للترقيم يف نص الترخيص الصادر عن اهليئة حيث يطبق الوارد : ةالحظة

 . يف الترخيص
 :ةايلياألجر السنوي وفق وتسميميتم احتساب    .2

مف  األجر السنوي ملا تبدقى ةن السنة األوىل كنسبة ةن األجر السنوي، خالل شهر ةن تاريخ باملرخص له  يدقوم -أ
 .التخصيص

  .خالل الشهر األول ةن بماية كل سنة ةيالدية التاليةجيب على املرخص له دف  األجر السنوي عن السنوات  - ب
 .ةامل يذكر خالف ذلك يف أي ترخيص صادر عن اهليئة ةعفاة ةن املدقابل املايلأرقام النفاذ إىل اخلمةات اجملانية . 3 
دقبول األجر السنوي بحيق للهيئة الناظمة إعادة النظر بدقيمة األجر السنوي عنم الضرورة، ويلتزم املخصص هلم . 4  

 .                       اعتبارا  ةن تاريخ نفاذهاجلميم 
 .ةوق  اهليئة اإللكتروينيتم نشر املدقابل املايل لتخصيص األرقام على . 5  
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 إلغاء ختصيص األرقام-1-7

 ،لدقانون االتصاالت ةن أحكام الالئحة التنفيذية/ 26/                                                      للهيئة أن تدقرر إلغاء ختصيص األرقام وفدقا  ملا ورد يف املادة  .1
 :ويف احلاالت اختية

 .بناء على طلب املرخص له عنم تعليق اخلمةة املرتبطة بتخصيص األرقام .أ 
 ،تاريخ استحدقاقه أشهر ةن بعم ةضي ثالثةوذلك عمم دف  األجر السنوي املتعلق بتخصيص األرقام،   .ب

 .أو االستمرار هبا /1-5/ات الواردة يف البنم املخالف أي ةن تكرارقيام املرخص له ب وكذلك يف حال
 .رؤية اهليئة أن املصلحة الوطنية العاةة تدقتضي ذلك  .ت     

 .لضمان احلفاظ على ةنافسة عادلةاإللغاء . ث     
 .                                                  اإللغاء بوصفه جزء  ةن التغيري يف اخلطة الوطنية للترقيم. ج     
 .إلغاء ختصيص األرقام املخصصة لفترة حممودة مبجرد انتهاء الفترة. ح     

 .ال يترتب على اهليئة أي التزاةات عنم إلغاء ختصيص أي ترقيم .2

 املخالفات والغرامات    -1-8

السنوي  ةن األجر%  5ال تتجاوز هلا صفة التعويض حيق للهيئة الناظمة لدقطاع االتصاالت فرض غراةات ةالية . 1     
 :للتخصيص يف حال قيام املرخص له باملخالفات التالية

 عمم التزام املرخص له بالسياسات العاةة اليت تضعها اهليئة لتنظيم سوق االتصاالت. 
 خالل ةمة وذلك  ،مام األرقام املخصصة له وفق اخلطة اليت وضعها ووافدقت عليها اهليئةعمم التزام املرخص له باستخ

 .عام ةن تاريخ ختصيصه هبا، ةامل حتمد ةمة ةغايرة يف قرار التخصيص
 عمم التزام املرخص له بدقواعم التخصيص. 
 عنم قيام املرخص له باملتاجرة غري املشروعة باألرقام. 
  حتدقق املنافسة العادلةاستخمام التخصيص بصورة ال. 
 عمم التزام املرخص له بمف  األجر السنوي للتخصيص خالل فترة االستحدقاق. 
                                                                                                  يتم إخطار املرخص له رمسي ا باملخالفة وإلزاةه بإزالتها خالل أسبوع ةن تاريخ اإلخطار، وتطبق الغراةة حبدقه يف  .2     

 .           ها رمسيا يبلغوحال عمم إزالة املخالفة 
 .                                ، إلغاء التخصيص بعم إخطاره رمسي اتكرار املخالفة أو االستمرار هبايف حال قيام املرخص له ب للهيئة الناظمة حيق.3     

 التقارير-1-9

 على يمي  املرخص هلم املخصصني بسعات ترقيمية تزويم اهليئة بتدقرير نصف سنوي خالل شهر ةن اندقضاء نصف العام        
 :حيتوي على
 .للترقيم املخصصاالستخمام احلايل  -
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 .                                            السعة الترقيمية اليت مت ختصيصها فعليا  للمشتركني  -
 .حجم السعة الترقيمية احملفوظة للتوسعات املستدقبلية -
 .التوقعات لالحتياجات املستدقبلية للترقيم ةن اهليئة -
 .أية ةعلوةات أخرى تطلبها اهليئة -

 تغيري ترقيم املشتركني -1-51

 :يف حالة تغيري الترقيم املخصص للمشتركني يلتزم املرخص له مبا يلي  1-51-5      
   بالتنسيق ة  اهليئة ناسبةاملطريدقة بال                                                   اإلعالن عن تغيري الترقيم قبل تفعيله خبمسة وأربعني يوةا. 
 وملمة شهر تمل على التغيري يف حالة استخمام رسالة صوتيةض  عنم بمء استخمام الترقيم اجلميم، جيب و 

 .الترقيم الدقممي
يف حال توفر  اخلمةات اليت كان حيتويها الترقيم الدقممي نفسعلى    ا الترقيم اجلميم حمتويجيب أن يكون  1-51-4      

 .لفنية لذلكااإلةكانية 
 أحكام ختامية -6املادة 
 .حتمد اهليئة تعرفة الترقيم ألي خمةات أخرى يف حينه عنم الترخيص هبا -
 .الالئحة اخلاصة هبا والصادرة عن اهليئةاألرقام املميزة تطبق على  -
 .يطبق على انتدقال األرقام الالئحة اخلاصة به والصادرة عن اهليئة -
                                                                                                     للهيئة تعميل هذه الالئحة التنظيمية حسب ةاتراه ةناسبا  لدقطاع االتصاالت؛ وهلا يف سبيل ذلك الدقيام مبشاروات ة   -

 .دقطاعهذا الاألطراف املعنية يف 
 

 

 

 

 


