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 :قدمةامل

الصادرة  ته التنفيذيةحوالئ ،2010لعام  /18رقم / مبوجب قانون االتصاالتوالربيد التصاالت لتقوم اهليئة الناظمة 
املهام املتعلقة مارسة مجيع مب، 28/11/2017اتريخ  38واملعدل ابلقانون رقم  ،2010لعام  /261ابملرسوم رقم /

مبا يتناسب مع  ،وتعديلهاالوطنية  لرتقيماخطة وإدارة تنفيذ  على اإلشراف ومن ذلك، والربيد االتصاالت يبتنظيم قطاع
الرتقيمية وحتقيق االنسجام مع  ضمان كفاية املواردلو ، التقاانت واخلدمات اجلديدةدخول مواكبة النمو املستقبلي و 

 توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت؛
بقرار جملس وذلك الالئحة التنظيمية "اإلجراءات اإلدارية واملالية إلدارة موارد الرتقيم الوطنية" إبصدار  هليئةقامت ا

 .االتصاالت جلميع خدمات أسس إدارة موارد الرتقيم حددت فيها، 15/11/2015اتريخ  /42/املفوضني رقم 
 

موارد الرتقيم جلميع خدمات  بنية NNP "يف اجلمهورية العربية السوريةالوطنية لرتقيم اخطة الالئحة احلالية " وتتضمن
 ومبا ،املرخص هلممجيع لدى االتصاالت مبا فيها شبكة اهلاتف الثابت العمومية، وخدمات االتصاالت النّقالة العمومية، 

 واملعايري الدولية ذات الصلة.توافق مع التوصيات ي

 :تعاريفالاملصطلحات و  -1املادة 

يكون للكلمات والتعابري و  .2010لعام  18عتمد كافة التعابري واملصطلحات الواردة يف قانون االتصاالت رقم ت  
 يلي املعاين احملددة إىل جانب كل منها: املوضحة فيما

 رقم املشرتك (SN):  النداء القطري أو رمز الشبكة اخللويةهو الرقم الذي يلي رمز. 
 رمز النداء القطري (NDC:)  ّةهو الرمز املستخدم لتوجيه االتصاالت إىل احملافظة املعني. 
  الدويلالنداء رمز(CC) :  االحتاد الدويل  قطاع تقييس االتصاالت يف، من قبل لكل دولةهو الرمز احملجوز

 .للجمهورية العربية السورية "963"الرمز  ختصيص متوقديها، لتوجيه االتصاالت إل لالتصاالت
 ( ابدئة االتصال الدويلINT:) ( 00عبارة عن الصفر الدويل )يستخدم لالتصال الدويل من سورية. 
 E.164املتوافق مع توصية االحتاد الدويل لالتصاالت االتصال  رقم املشرتك، رقمو ني السابقزين الرمالبادئة مع عرِّف ت  
 اهلوية الدولية الشرتاكات اهلاتف اخللوي رقم (IMSI هو الرمز املستخدم لتحديد تعريف دويل فريد ملشرتك :)

 من: ITUالصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت  E.212وفقاً للتوصية رقم اهلاتف اخللوي ويتألف 
  اخللويرمز الدولة للهاتف (:(MCC  حيدد من قبل قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد الدويل

 .للجمهورية العربية السورية "417"الرمز مت ختصيصلالتصاالت، وقد 
  اخللويرمز شبكة اهلاتف(MNC)  اخللوية  ختصيصه من قبل اهليئة عند إنشاء الشبكةإدارته و : يتم

 .ضمن شبكة اهلاتف الثابت لتحقيق التوافق مع شبكات اخللوي ختصيصهوميكن 
 ( رقم هوية مشرتك اهلاتف اخللويMSIN): يتم ختصيصه من قبل مشغلي شبكات اخللوي. 
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 الشكل التايل: وأيخذ هيكله
 

MSIN MNC MCC 
10 digits Maximum 2 digits 3 digits 

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) Number 15 digit maximum 

 رمز ( نقاط التشوير الدويلISPC:)  شبكة التشوير  على مستوىوهو الرمز املستخدم لتعريف نقاط التشوير
 :من ITUلالتصاالت الصادرة عن االحتاد الدويل  Q.708الدويل، ويتألف وفق التوصية 

  شبكة منطقة التشويررمز (SANC :)  ويتم ، الدولية تمنطقة شبكة إرسال اإلشاراد دّ هو الرمز الذي حي
للجمهورية  ""35-3َو  ""34-3وقد مت ختصيص الرمزين ختصيصه من قبل االحتاد الدويل لالتصاالت، 

 العربية السورية. 
 ( رمز تعريف نقاط التشويرSPI :)تم إدارته ، وتاحمللية هو الرمز الذي ي عّرف نقاط التشوير يف الشبكة

 ر جديدة يف الشبكة.اهليئة عند إنشاء الشبكة أو عند وضع نقاط تشويوختصيصه من قبل 
 :الشكل التايل وأيخذ هيكله

 

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

 
   

 

 ( أرقام خمتصرةShort Numbers:) رموز مؤلفة من ثالث خاانت تستخدم للنفاذ إىل خدمات  عبارة عن
 واخلدمات املهمة األخرى املقدمة من اجلهات احلكومية واجلهات األخرى.الطوارئ 

 

 ( أرقام خاصةPrivate Numbers :) رموز مؤلفة من أربع خاانت تستخدم للنفاذ إىل اخلدمات عبارة عن
 اليت تقدمها اجلهات احلكومية واجلهات األخرى.

 

 ( أرقام النفاذAccess Numbers:)  عبارة عن أرقام حملية يتم من خالهلا النفاذ إىل مقدمي خدمات اإلنرتنت
(ISPs ).... 

 :لنداء القطري عند االتصال من حمافظة ألخرى، هي بنية ترقيم هرمية تستخدم رمز ا خطة اتصال مفتوحة
 ويستخدم رقم املشرتك فقط عند االتصال احمللي ضمن احملافظة الواحدة.

 :يتم طلب الرقم كامالً  أي ،َصل بهتصل واملاملتّ كان مكان   أيال خيتلف أسلوب طلب الرقم  خطة اتصال مغلقة
 املشرتك(. " + رقمرمز النداء القطري/ رمز شبكة اخللوي")

 
 
 

ISPC international signaling 
pointcodecodeode 

SANC signaling area network code 

 

 codeؤخيث

 

signaling point identification 

 codeؤخيث
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 بنية الرتقيم الوطين -2املادة 
 :العمومية الهاتف الثابتشبكة األرقام في أوالً: 

واألرقام املختصرة  (ISDN)الشبكة الرقمية للخدمات املتكاملة و  (POTS) العادينيوتشمل أرقام مشرتكي اهلاتف الثابت 
 )الرابعية(.)الثالثية( واألرقام اخلاصة 

 ،تشري إىل مشرتك له موقع جغرايف حمدداليت األرقام وهي  (:POTS & ISDN)أرقام مشرتكي اهلاتف الثابت -1
 :كما يلي  ةوتكون صيغة الرقم يف االتصال الوارد إىل سوري تتبع خطة ترقيم مفتوحة

 

 :قبله لرقم صفربعد إضافة اكما يلي تكون صيغة الرقمحمافظة ألخرى منوعند االتصال داخل القطر 
 

NDC SN 

2Digit 6 to 8Digits 
 :يبني اجلدول التايل رموز النداء القطري للمحافظات

 وريفها دمشق

 

 احلسكة دير الزور طرطوس الالذقية هامح محص إدلب الرقة حلب السويداء درعا القنيطرة
11 14 15 16 21 22 23 31 33 41 43 51 52 

 . ISDNحسب احملافظة وتضاف خانة واحدة ملشرتكي الـ SNرقم املشرتك  عدد خاانتخيتلف و 

 

 رموز النداء القطري للمحافظات

INT CC NDC SN 

2 Digits 3  Digits 2 Digits 6 to 8 Digits 
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وأتمني احتياطي كاف  ،األرقام الكافية جلميع خدمات االتصاالت احلاليةتوفري و  ،حتقيق الكفاءة يف استخدام األرقام هبدفو 
ستقوم الشركة السورية لالتصاالت ابالنتقال تدرجيياً  ،ولدخول خدمات جديدة يف اخلطة لنمو الطلب يف املستقبل

 .(3x–4x–5x) األكوادسيتم حترير و  ،جلميع احملافظات01x– 02xالستخدام رمزي النداء القطري 

 األرقام املختصرة )الثالثية(:-2
 .(1xxمفتوحة وتقع ضمن اجملال )تعتمد خطة ترقيم 

 يف اجلدول أدانه: فهي كما نيةااجمل أما األرقام املأجورة،األرقام  (2رقم ) يبني امللحق
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :ضمن اجملاالت التالية عتق (:األرقام اخلاصة )الرابعية-3
 

 20xx- 30xx- 50xx- 92xx- 93xx- 94xx- 95xx- 97xx- 98xx- 99xx يف مجيع احملافظات
 40xx- 60xx – 70xx –80xx - 90xx – 91xx - 96xx يف دمشق

 

 .رقم رابعي /100سعة كل جمال من هذه اجملاالت /
 
 
 
 
 
 

 الرقم نوع اخلدمة
 108 )قيادة الشرطة( وزارة الداخلية

 109 الدفاع املدين
 110 االسعاف املدين
 112 شرطة النجدة

 113 االطفاء  
 115 شرطة املرور

 116 شرطة النجدة العسكرية
 118 العسكري اإلسعاف

 133 اهلالل األمحر إسعاف
 141 مواضع قطرية
 143 مواضع دولية
 159 األمن اجلنائي

 188 حرائق الغاابت( طوارئوزارة الزراعة )
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 (:PLMN) شبكة اهلاتف النقال العموميةاألرقام يف  اثنياً:
 

 :كما يلية  الرقم يف االتصال الوارد إىل سوري وتكون صيغة تعتمد خطة ترقيم مغلقة، -
 

INT CC MC MOC SN 

2 Digits 3 Digits 1 Digit 1 Digit  7 Digits 

 

 

 
 

 :ويضاف قبله الرقم صفرالنقال كما هو مبني يف اجلدول أدانه اهلاتف وعند االتصال داخل القطر تكون صيغة رقم 
 

MC MOC SN 

1 Digit 1 Digit 7 Digits 
 

 مشغليز و رمص يخصقامت اهليئة بتو  (،MC) اهلاتف النقالشبكة اتصاالت لتعريف  /9الرقم /ص يصختمت حيث 
 ( كما يلي:MOC) النقالاتفاهل

 

MOC Operator 

9 8 3 Syriatel 

6 5 4 MTN Syria 

- 2 1 WAFA Telecom 

 7 0 Reserved 

 

 كود الشبكةوختصيص  اهليئة إبدارة  قامت ،IMSIاخللوياهلوية الدولية الشرتاكات اهلاتف يف إطار تعريف  -
MNC ما يليك  للمشغلني: 

 

Operator MCC + MNC 

Syriatel 417 01 

MTN Syria 417 02 

WAFA Telecom 417 03 

Syrian Telecom 417 09 

 
 
 
 
 
 



 

 

 السورية العربية لجمهوريةا  

              الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد
 

 

8 
 

 حتدد على مستويني دويل وحملي. :Signaling Networkالتشوير ةاثلثاً: شبك
شبكة منطقة التشوير لرمز العائدة ISPCsوختصيص نقاط التشوير الدويل إبدارة  قامت اهليئة ،الدويل على املستوى

SANC"3-34" :كما يلي 

 اجلهة املخصص هلا رمز التشوير الدويل
4-34-1 Damascus 

Syrian Telecom 4-34-2 Aleppo 
4-34-3 STD MMUH1 

Syriatel 
4-34-6 STD MDUM1 

4-34-4 Damascus 
MTN5-34-4 سوراي Latakia 

4-34-0 
WAFA Telecom 

4-34-7 
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 :العمومية واهلاتف النقالاهلاتف الثابت  يتيف شبك بنية اخلطة الوطنية للرتقيم
 ميثل اجلدول التايل الرتقيم املعمول به حالياً:

 

 

Use Range # Of 
digits 

Comments 

International&Country Code + 963 5 digits  

Mobile Operators 

093/098/099 (Syriatel) + 7 digits 

10 digits  
 

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

091/092 (WAFATelecom) +7digits 

090/097 Reserved  

FixedOperator 

Syrian Telecom 

Damascus&Rural (0)11 + 7 digits 
Al Quneitra (0)14 + 7 digits 
Daraa (0)15 + 7 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 + 7 digits 
Tartous (0)43 + 7 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  Used 

06 – 07 

 

  Not used  

1xx 3 digits  

 

Short numbers 

( special services, 

Emergency)  

20xx - 30xx -50xx 

92xx – 93xx - 94xx - 95xx 

97xx - 98xx - 99xx 

4 digits 

 

Ranges used for 

private numbering in 

all governorates 

 

40xx- 60xx – 70xx –80xx - 90xx 

– 91xx - 96xx 
In Damascus 
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 أحكام ختامية: -3المادة 

اتريخ  /31جملس املفوضني رقم / حمل الالئحة السابقة "خطة الرتقيم الوطنية" املعتمدة بقرارهذه الالئحة  حتل -
 .اعتباراً من اتريخ نفاذ هذه الالئحة 24/9/2017

 حيق للهيئة مراجعة هذه الالئحة وتعديلها إذا دعت الضرورة لذلك. -
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  /1امللحق 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 

MC Mobile Code 

MOC Mobile Operator Code 

E 164 
ITU recommendation related to international public 
telecommunication numbering plan 

E 212 
ITU recommendation related to international 
identification plan for public networks and subscriptions 

Q.708 
ITU recommendation related to Assignment procedures 
for international signaling point codes 
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 /  2رقم / مللحقا

 األرقام املختصرة الثالثية 
 الرقم نوع اخلدمة اجلهة

 100 الشكاوي اهلاتفية لالتصاالت الشركة السورية
 101 املؤسسة العامة ملياه الشرب  املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي

 102 الصويتاالستعالم  حمافظةدمشق
 103 املعلوماتية وزارة الداخلية)قوى األمن(

 104 االنرتنت وزارة الداخلية
 105 االستعالم الصويت  وزارة الداخلية

 114 طوارئ املياه املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي
 117 طوارئ الكهرابء وزارة الكهرابء

 119 التموين)دمشق(شكاوى  وزارة االقتصاد والتجارة
 120 )ريف دمشق(شكاوى متوين  وزارة االقتصاد والتجارة

 121 االستعالم عن صدور الدورة اهلاتفية لالتصاالت الشركة السورية
 127 م. الشؤون الصحية )حمافظة دمشق(  وزارة اإلدارة احمللية

 128 مديرية املوارد املائية املؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي
 129 اإلشارة وزارة الداخلية

احملافظاتغرف العمليات يف  وزارة الداخلية   130 
 135 فرع مرور دمشق  وزارة الداخلية

 136 مديرية الشرطة السياحية وزارة السياحة 
 137 ةالسياح ىشكاو  وزارة السياحة
 138 استعالم وزارة السياحة

 Call center 139 الشركة السورية لالتصاالت
 140 ريف دمشق وزارة الداخلية

 145 النظافة شكاوى وزارة االدارة احمللية 
 146 مواضع برقيات مهتوفة الشركة السورية لالتصاالت

 147 لسياحيةاالستعالماات وزارة السياحة
 148 شكاوى سياحية وزارة السياحة

 149 االستعالم عن املكاملات الدولية الشركة السورية لالتصاالت
 150 الشؤون املدنية وزارة الداخلية

 151 الساعة الناطقة الشركة السورية لالتصاالت
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 158 حركة املطار وزارة النقل
 160 االستعالم الصويت عن الفاتورة الشركة السورية لالتصاالت
 162 جلنة التعبئة الشركة السورية لالتصاالت

 163 لدفع االلكرتوينخدمة ا جهات متفرقة
 166 خدمةاخلط الساخن املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي

 167 خدمات مؤسسة الطريان العامة وزارة النقل
 168 حجز الطريان السورية وزارة النقل
 169 االستعالم الصويت -الطريان مؤسسة  وزارة النقل

 170 االستعالم عن فاتورة الكهرابء وزارة الكهرابء
 171 االستعالم الصويت -مؤسسة الطريان  وزارة النقل

 172 الشركة العامة للكهرابء وزارة الكهرابء
 173 مقسم وزارة النقل

 177 شركة تسديد دفع االلكرتوين/استعالمخدمة ال جهات متفرقة
 180 غرفة العمليات وزارة الداخلية
 185 املركز الوطين للمعلومات السمية جهات متفرقة

 186 السورية  شركة التأمني العامة للتأمنياملؤسسة 
 189 غرفة العمليات املركزية وزارة الداخلية 

 195 انرتنت اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية
 197 انرتنت اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية

 199 الرقم األزرق لالتصاالت الشركة السورية
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