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 :مقدمةال

الطصادرة  ته التنفيذيةا الئ ،0282لعام / 81/رقم  تدقوم اهليئة الناظمة لدقطاع االتطصاال  مبوجب قانون االتطصاال 
مبا فيها إعماد  ةتابعة تنفيذ مارسة يمي  املهام املتعحدقة بتنييم قطاع االتطصاال ، مب ،0282لعام / 068/باملرسوم رقم 

  ،اخلطة الوطنية لحرتقيم
 التدقانا ستيعاب ا  توافق ة  النمو املستدقبحي حاحلاجة ل عنم ختطصيص األرقام لحمرخص هلم  فدقًا هلذه اخلطة،  حتميثها 

 . اخلمةا  اجلميمة
بدقرار جمحس " اإلجراءا  اإلدارية  املالية إلدارة ةوارد الرتقيم الوطنية " سابدقًا الالئاة التنييمية   عحيه أصمر  اهليئة

 .أسس إدارة ةوارد الرتقيماملتضمنة ، 81/88/0281تاريخ  /20/املفوضني رقم 
ةوارد الرتقيم جلمي  خمةا  االتطصاال   بنية "يف اجلمهورية العربية السوريةالوطنية لرتقيم اخطة " تبني الالئاة احلالية 

توافق ة  ي  مبا ،املرخص هلميمي  لمى مبا فيها شبكة اهلاتف الثابت العموةية،  خمةا  االتطصاال  الندّقالة العموةية، 
 .التوصيا   املعايري الم لية ذا  الطصحة

 

 :تعاريفالمصطلحات و ال -1المادة 

 فضاًل عن ذلك، يكون  .0282لعام  81عتمم كافة التعابري  املطصطحاا  الواردة يف قانون االتطصاال  رقم ت  
 :يحي املعاين احملمدة إىل جانب كل ةنها لحكحما   التعابري املوضاة فيما

 رقم المشترك (SN):  هو الرقم الذي يحي رةز النماء الدقطري أ  رةز الشبكة اخلحوية،  فدقاً لتوصية االحتاد الم يل
 بعض  PSTNخبطة ترقيم االتطصاال  الم لية العاةة لشبكا  الـ ، المتعلقة E.164لالتطصاال  ذا  الرقم 

 .شبكا  املعطيا  األخرى
 رمز النداء القطري (NDC):  ةإىل احملافية املعنيّ   االتطصااللتوجيه هو الرةز املستخمم. 
  النداء الدوليرمز (CC :)  هو الرةز احملجوز لكل د لة ةن قبل االحتاد الم يل لالتطصاال   ذلك لتوجيه 

 .ةاملعنيّ االتطصاال  إىل الم لة 
  أرقام مختصرة(Short Numbers:) خمةا  لحنفاذ إىل ستخمم انا  تثالث خرةوز ةؤلفة ةن  عبارة عن

 .املدقمةة ةن اجلها  احلكوةية  اجلها  األخرى األخرى، اخلمةا  املهمة الطوارئ 
  أرقام خاصة(Private Numbers :)لحنفاذ إىل اخلمةا  أرب  خانا  تستخمم  رةوز ةؤلفة ةن عبارة عن

 .اجلها  األخرىة   ياحلكوةاليت تدقمةها اجلها  
  أرقام النفاذ(Access Numbers:)  عبارة عن أرقام حمحية يتم ةن خالهلا النفاذ إىل ةدقمةي خمةا  اإلنرتنت

(ISPs )– اخل...خمةا  الشبكة الذكية. 
 ألخرىهي بنية ترقيم هرةية تستخمم رةز النماء الدقطري عنم االتطصال ةن حمافية  :خطة اتصال مفتوحة ،

 .حمةاحملافية الواطصال احملحي ضمن ستخمم رقم املشرتك فدقط عنم االت ي
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 طحب الرقم ةهما كان ةكان الطالب أ  املطحوب أي يتم طحب الرقم   أسحوبال خيتحف  :خطة اتصال مغلقة
 .(املشرتك رقم" + رةز شبكة اخلحوي /رةز النماء الدقطري“) كاةالً 

  الم يل رةز التشويرISPC (International Signaling Point Code :)14تألف ةن ي bit  عحى
 :3-8-3 الشكل التايل

 

C     B    A K  J   I  H   G   F  E  D N   M   L 
3 bit 8 bit 3 bit 

 
               

 
 

(  SNAC :Signaling Network Area Code)متثل كود املنطدقة  الشبكة : NML- KJIHGFEDاخلانا  
 .شبكة التشوير الم ليةيف إطار إدارة لكل د لة حسب احلاجة  ذلك ، ITUختطصص ةن قبل االحتاد الم يل لالتطصاال  

 لكل  لميها لحشركا  املشغحة  اختطصيطصهإلدارهتا   رةز التشوير الم يل لحبحم املخطصص له هذه اخلانا  ترتك : CBAاخلانا  
 . تهحاج حسب

 

 :الحالي بنية الترقيم -3المادة 
يف   تأخذ ةتطحبا  ةشغحي الشبكا   ةدقمةي خمةا  االتطصاال ،  االتطصاال مةا  يمي  خاحلايل الرتقيم بنية ل شمت

 .االتطصاال   خمةاهتا ا االعتبار التوسعا  املستدقبحية  ةواكبة التطور التدقين اخلاص بشبك
 .ITUوقد تم اعتماد بنية الترقيم أدناه بما يتوافق مع تعاريف وتوصيات وارشادات االتحاد الدولي لالتصاالت 

 

 :حسب نوع الشبكة إلىالحالي بنية الترقيم تقسم 
 

 :شبكة الهاتف الثابت العمومية -أ      

  الشبكة (ISDN) الشبكة الرقمية لحخمةا  املتكاةحة   (POTS) العاديني تشمل أرقام ةشرتكي اهلاتف الثابت 
 (.الرباعية) األرقام اخلاصة ( الثالثية) األرقام املختطصرة ( IN)الذكية 

 ،تشري إىل ةشرتك له ةوق  جغرايف حممداليت األرقام  هي  (:POTS & ISDN)أرقام ةشرتكي اهلاتف الثابت  -1
 :كما يحي  ة تكون صيغة الرقم يف االتطصال الوارد إىل سوري  تتب  خطة ترقيم ةفتوحة

 
INT CC NDC SN 

2 Digits 3 Digits 2 Digits 6 to 8 Digits 

ISPC 

SNAC 



 السورية العربية الجمهورية 

 الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت

 
 

5 
 

 
 :ةنيتكون الرقم 
  د ليةبادئة (INT ) 
 رةز النماء الم يل (CC)                                   
  رةز النماء الدقطري(NDC)                     
 رقم املشرتك (SN)                                              

  :االتطصال ةن حمافية ألخرىيبني اجلم ل التايل رةوز النماء الدقطري لحماافيا ،  يضاف قبحها الرقم صفر عنم 
        
 دمشق
 وريفها

 وريفها

 الحسكة دير الزور طرطوس الالذقية اةحم حمص إدلب الرقة حلب السويداء درعا القنيطرة

88 82 81 86 08 00 02 28 22 28 22 18 10 

 . ISDNحسب احملافية  تضاف خانة  احمة ملشرتكي الـ  SNخيتحف طول رقم املشرتك     

 

 

 رموز النداء القطري للمحافظات
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 :خطة ترقيم ةغحدقة ةستخمةة ضمن سورية ةبينة يف اجلم ل أدناه تعتمم (:IN) أرقام الشبكة الذكية -4
 

Service name Abbreviation Access code  

Free PHone     

 خدمة االتصال المجاني   

FPH 0800  

Universal Access Number 

 خدمة الرقم الموحد

UAN 0801  

Virtual Private Network 

 خدمة الشبكة االفتراضية

VPN 0808  

PrePaid Card 

 خدمة البطاقات مسبقة الدفع

PPC 1822 

Personal Number Service 

  الرقم الشخصيخدمة 

PNS 0807 

Calling Card Service 

 خدمة بطاقة الربط مع البنك

CCS 1821 

Voice Mail Box 

 صندوق البريد الصوتي

VMS 0805 

Premium Rate Service  

 خدمة التعرفة الخصوصية

PRS 

 عبر خدمة البطاقات المسبقة الدفع 193

 للتحكم بالخدمة عن طريق الهاتف  1828

Tele-Voting  

 خدمة التصويت

VOT 

 عبر خدمة البطاقات المسبقة الدفع 192

 للتحكم بالخدمة عن طريق الهاتف 183 

 
 
 
 
 

 
 
 



 السورية العربية الجمهورية 

 الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت

 
 

7 
 

 (:الثالثية)األرقام المختصرة  -3
نمرجها  نيةااجمل أةا األرقام املأجورة،األرقام  (0)رقم  ، يبني املحاق(1xx)تعتمم خطة ترقيم ةفتوحة  تدق  ضمن اجملال 

 :أدناهيف اجلم ل 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(الرباعية)األرقام الخاصة  -2
 

 :تدق  ضمن اجملاال  التالية
(20xx- 30xx- 50xx- 92xx- 93xx- 94xx- 95xx- 97xx- 98xx- 99xx)  

 
ميكن حجز الرقم عحى ةستوى كل حمافية، أ  عحى ةستوى   رقم رباعي، / 822/سعة كل جمال ةن هذه اجملاال  

ألف رقم ةن األرقام  822مبدقمار  سعة ترقيميةالدقطر  بأجر أعحى، عحمًا أن كل جمال ةن هذه اجملاال  حيجز 
 .السباعية

 
 
 
 
 
 

 الرقم نوع الخدمة
 108 (قيادة الشرطة)  زارة الماخحية

 109 المفاع املمين
 110 االسعاف املمين
 112 شرطة النجمة

 113 االطفاء  
 115 شرطة املر ر

 116 شرطة النجمة العسكرية
 118 العسكري اإلسعاف

 133 اسعاف اهلالل األمحر
 141 ةواض  قطرية
 143 ةواض  د لية
 159 األةن اجلنائي

 184 الحدقاح السنوي لحسل
 188 (حرائق الغابا  طوارئ) زارة الزراعة 

 126-125-124-123-122 (أرقام ةطصحاية)  LWCاختبارا  حمطة الفاص   
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 (:PLMN ) شبكة الهاتف النقال العمومية -ب 

 :كما يحية  تعتمم خطة ترقيم ةغحدقة،  تكون صيغة الرقم يف االتطصال الوارد إىل سوري
INT CC MC MOC SN 

2 Digits 3 Digits 1 Digit 1 Digit 7 Digits 
 :يتكون الرقم الندقال ةن
  املخطصص التطصاال  اهلاتف الندقال ةزالر (MC)  9/ هو الرقم/                                                                 
 الندقال اتفرةز شركة اهل (MOC)              
  رقم املشرتك(SN)                                         

  : يضاف قبحه الرقم صفر عنم االتطصال داخل الدقطر تكون صيغة الرقم الندقال كما هو ةبني يف اجلم ل أدناه 
   MC MOC SN 

1 Digit 1 Digit 7 Digits 

 
   : حيث أن رةوز الشركا  املشغحة لالتطصاال  الندقالة

Operator MOC 

Syriatel 9 8 3  

MTN Syria 6 5 4 

Not used 7 2 1 0 

 
 .حمحي   عحى ةستويني د يل حتمد:  Network Signaling شبكة التشوير _ ج  

 جمال  3-8-3الشكل   تأخذ ISPC الدوليعلى المستوى الدولي تُعّرف نقاط التشوير برموز التشوير 
 x-34-4الرتةيز احملجوز لسورية ةن قبل االحتاد الم يل لالتطصاال  هو  

 لهاالجهة المخصص  رمز التشوير الدولي
4-34-1 Damascus 

 الشركة السورية لالتطصاال 
4-34-2 Aleppo 

4-34-3 STD MMUH1 
Syriatel 

4-34-6 STD MDUM1 
4-34-4 Damascus 

MTN سوريا 
4-34-5 Latakia 

4-34-0 
Not used 4-34-7 
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 :في شبكة الهاتف الثابت العمومية الترقيم الحالي

 :املعمول به حالياً ميثل اجلم ل التايل الرتقيم 

 

Use Range # of 
digits 

Comments 
International & country code  + 963  

 

Mobile Operator 

093/098/099 (Syriatel) + 7 digits 10 digits  

 
094/095/096 (MTN Syria)+ 7digits  10 digits  

090/091/092/097 Not used 

Syrian Telecom  

Damascus & Rural  (0)11 + 7 digits 

Al Quneitra (0)14 + 7 digits 

Daraa (0)15 + 6 digits 

Al Sweda (0)16 + 6 digits 

Aleppo (0)21 + 7 digits 

Al Rakkah (0)22 + 6 digits 

Edleb (0)23 + 6 digits 

Homs (0)31 + 7 digits 

Hama (0)33 + 7 digits 

Latakia (0)41 + 6 digits 

Tartous (0)43 + 6 digits 

Deir Elzzour (0)51 + 6 digits 

Al Hasakeh (0)52 + 6 digits 

 

 

9/10 

digits for 

POTS 

(10/11 

digits for 

ISDN) 

NDC + SN 

047 

048 

 
Reserved (used) 

06 - 07 

 

  Not used  

1xx 3 digits  

 

Short numbers 

( special services, 

Emergency)  
183 – 192 – 193 

1821-1822-1828  
4 to 14 

digits  
Access code for IN network  

08  00-01-05-07-08 

20xx 

30xx 

50xx 

92xx – 93xx - 94xx - 95xx 

97xx - 98xx - 99xx 

4 digits 

 

Ranges used for private 

numbering 
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 / 1/الملحق رقم 

 االختصارات

Abbreviation Label 

POTS Plain Old Telephony Services 

ISDN Integrated Services Digital Network 

PSTN Public Switch Telephone Network 

PLMN Public Land Mobile Network 

SN Subscriber Number 

NDC  National Destination Code 

CC Country Code 

INT Prefix                     International 

VAS Value Added Service 

IN Intelligent Network 

MC Mobile Code 

MOC Mobile Operator Code 

PDN Public Data Network 

CCBS Customer Care & Billing Center 
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 /  4 /رقم  الملحق

 األرقام المختصرة الثالثية  

 الرقم نوع الخدمة الجهة
 100 الشكا ي اهلاتفية لالتطصاال  السوريةالشركة 

 101 املؤسسة العاةة ملياه الشرب  املؤسسة العاةة ملياه الشرب  الطصرف الطصاي
 102 االستعالم الطصويت دةشق حمافية
 103 املعحوةاتية (قوى األةن)  زارة الماخحية

 104 االنرتنت  زارة الماخحية
 105 االستعالم الطصويت   زارة الماخحية
 108  الشرطة  زارة الماخحية

 107 لس املمينةاجم  زارة اإلدارة احملحية
 114 طوارئ املياه املؤسسة العاةة ملياه الشرب  الطصرف الطصاي

 117 طوارئ الكهرباء  زارة الكهرباء
 119 (دةشق) شكا ى التموين  زارة االقتطصاد  التجارة
 120 (دةشقريف )شكا ى متوين   زارة االقتطصاد  التجارة

 121 االستعالم عن صم ر الم رة اهلاتفية لالتطصاال  الشركة السورية
(حمافية دةشق)الشؤ ن الطصاية . م   زارة اإلدارة احملحية  127 
 129 االشارة  زارة الماخحية
 130  احملافيا غرف العمحيا  يف   زارة الماخحية 
 132   زارة العمل
 135 فرع ةر ر دةشق   زارة الماخحية

 136 ةميرية الشرطة السياحية  زارة السياحة 

 137 ةالسياح ىشكا    زارة السياحة
 Call center 139 الشركة السورية لالتطصاال 

 140 ريف دةشق  زارة الماخحية
 145 (النفايا  الطصحبة)النيافة  شكا ى  زارة االدارة احملحية 

 146 ةواض  برقيا  ةهتوفة الشركة السورية لالتطصاال 
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 147 السياحية االستعالةا   زارة السياحة
 148 شكا ى سياحية  زارة السياحة

 149 االستعالم عن املكاملا  الم لية الشركة السورية لالتطصاال 
 150 الشؤ ن املمنية  زارة الماخحية

 151 الساعة الناطدقة الشركة السورية لالتطصاال 
 158 املطارحركة   زارة الندقل

 160 االستعالم الطصويت عن الفاتورة الشركة السورية لالتطصاال 
 161 االستعالم عن الرقم اجلميم الذي تغري الشركة السورية لالتطصاال 
 162 جلنة التعبئة الشركة السورية لالتطصاال 

 163 لمف  االلكرت ينخمةة ا جها  ةتفرقة
(طرطوس)طوارئ الطصرف الطصاي  الطصاياملؤسسة العاةة ملياه الشرب  الطصرف   164 

 166       اخلط الساخن خمةة املؤسسة العاةة ملياه الشرب  الطصرف الطصاي
 167 خمةا  ةؤسسة الطريان العاةة  زارة الندقل
 168 حجز الطريان السورية  زارة الندقل
 169 االستعالم الطصويت -الطريان ةؤسسة   زارة الندقل

 170 االستعالم عن فاتورة الكهرباء  زارة الكهرباء
 171 االستعالم الطصويت -ةؤسسة الطريان   زارة الندقل

 172 الشركة العاةة لحكهرباء  زارة الكهرباء
 173 ةدقسم  زارة الندقل

 175 ةكتب العرائض  الشكا ى رئاسة جمحس الوزراء 
 177 استعالم/مف  االلكرت ينخمةة ال جها  ةتفرقة
 178 (الالذقية)ةكتب الشهماء   زارة المفاع
 180 غرفة العمحيا   زارة الماخحية

 182 خمةا  الشبكة الذكية لالتطصاال  الشركة السورية
 183 خمةا  الشبكة الذكية لالتطصاال  الشركة السورية

 185 املركز الوطين لحمعحوةا  السمية جها  ةتفرقة
 186 السورية  شركة التأةني املؤسسة العاةة لحتأةني

 187 (دةشق)الطريان املمين  -طاراستعالم امل  زارة الندقل

 189 غرفة العمحيا  املركزية  زارة الماخحية 
 190  ةز د خمةة االنرتنت تراسل لالتطصاال  الشركة السورية
 ISDN 191االنرتنت عرب   لالتطصاال  الشركة السورية
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 ISDN 192االنرتنت عرب   لالتطصاال  الشركة السورية
 ISDN 193االنرتنت عرب   لالتطصاال  الشركة السورية
 194 خمةة االنرتنت الفضائي لالتطصاال  الشركة السورية

 195 انرتنت اجلمعية العحمية السورية لحمعحوةاتية اجلمعية العحمية السورية لحمعحوةاتية

 196 لحمعحوةاتيةانرتنت اجلمعية العحمية السورية  اجلمعية العحمية السورية لحمعحوةاتية

 197 انرتنت اجلمعية العحمية السورية لحمعحوةاتية اجلمعية العحمية السورية لحمعحوةاتية

 PDN 198رةز الولوج إىل ةنيوةة  جها  ةتفرقة
 199 الرقم األزرق لالتطصاال  الشركة السورية
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  /3 /الملحق رقم 

 خريطة الترقيم الحالية
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