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 مشروع التسمية والترقيم

اكب الغاية منو: إيجاد صيغة مالئمة لمداللة عمى العنوان البريدي لمسكن بشكل عممي ورمزي يحل محل العناوين العادية المتداولة حاليًا ويو 
 مسيرة المدن المتقدمة في ىذا المجال. 

 ـ مراحل المشروع:

 .والمدن إعطاء رموز رقمية لممحافظات -1

 مدن إلى مناطق وأحياء وساحات وشوارع وجادات وحارات وتسميتيا وترقيميا.تقسيم ال -2

 في مجال التسمية: 

 ـ وضعت التسميات بأسماء الشيداء والعمماء والقادة والشخصيات المؤثرة في تاريخ األمة العربية.

 في مجال الترقيم:

  

 0 0 خانتين رقميتين رمز المحافظة

 0 0 خانتين رقميتين رمز المدينة

 0 0 خانتين رقميتين رمز المنطقة

 0 خانة رمز الحي

 0 0 خانتين الشارع الرئيسي

 0 خانة الشارع الثانوي

 0 خانة الجادة

 0 0 خانتين الحارة

  

 ـ رموز المحافظات:

 01            محافظة دمشق -

 02             محافظة حمب -
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 03      محافظة ريف دمشق -

 04           محافظة حمص -

 05             محافظة حماه -

 06          محافظة الالذقية -

 07            محافظة إدلب -

 08          محافظة الحسكة -

 09       محافظة دير الزور -

 10       محافظة طرطوس -

 11           محافظة الرقة -

 12           محافظة درعا -

 13        محافظة السويداء -

 14        محافظة القنيطرة -

 مقسمة إلى أربع مناطق المدينة 

    المنطقة األولى    01                                     

 المنطقة الثانية    02                                     

 المنطقة الثالثة    03                                     

 المنطقة الرابعة    04                                     

  

   وكل منطقة مقسمة إلى أحياء :

 :  المنطقة األولى                                

 1            حي المينا                                                   

 2   معب البمديحي الم                                                   
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  المنطقة الثانية :                                

  1          حي الكرامة                                                   

 2           حي الرمل                                                   

 3        حي الحمرات                                                   

                               

 1           حي الغمقة  المنطقة الثالثة :                                

  

 1          حي الرابية  المنطقة الرابعة :                                

 2         حي المحطة                                                   

 :خانات رقمية 7حتى مستوى الحي  يصل الرمز البريدي األول

0                00                 00                 00 

 رمز المحافظة       رمز المدينة       رمز المنطقة        رمز الحي

 مستوى الحي )القراءة من اليسار(الرمز البريدي األول حتى   مواطن يسكن في حي الرمل  مثال :

1000022                                      

2                02                 00                 10 

                                   رمز المحافظة       رمز المدينة       رمز المنطقة        رمز الحي

  

 :خانات رقمية 6الحارة ويكون حتى حتى مستوى  يصلالثاني الرمز البريدي 

00 

                  0                         0                       00 

 الشارع الرئيسيرمز         الشارع الثانويرمز       الجادةرمز         ارةرمز الح



 4 

 التفرع باتجاه اليمين فردي وباتجاه اليسار زوجي

 

  حيث الحارة متفرعة من جادة القمعة والجادة متفرعة من الشارع الثانوي صالح الدين األيوبي  /1القمعة/   مواطن يسكن في حارة  مثال :
 والشارع الثانوي متفرع عن الشارع الرئيسي الكورنيش البحري

 ليسار(يكون الرمز البريدي الثاني حتى مستوى الحارة )القراءة من ا

011101 

  

01                  1                 1                        01 

 الشارع الرئيسيرمز       الشارع الثانويرمز       الجادةرمز         ارةرمز الح         

  / تشرين6/  مثال : مواطن يسكن في الشارع الرئيسي

      يسار(يكون الرمز البريدي الثاني )القراءة من ال

11 

         الشارع الرئيسيرمز    

  

  

  / تشرين6مثال : مواطن يسكن في جادة الفارابي المتفرعة مباشرة من /

 الشارع الرئيسي

 

 الثانوي الشارع

 

 الجادة

 

 الحارة
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      يكون الرمز البريدي الثاني )القراءة من اليسار(

1103 

 11                     )ال يوجد( 0                 3                         

 الشارع الرئيسيرمز       الشارع الثانويرمز       الجادةرمز                              

 / المتفرعة عن جادة الفارابي 1مثال : مواطن يسكن في حارة الفارابي /

      يكون الرمز البريدي الثاني )القراءة من اليسار( 

110301 

 11                     )ال يوجد( 0                 3                 01              

 الشارع الرئيسيرمز           الشارع الثانويرمز       الجادةرمز          رمز الحارة                     

 وىكذا........................

  

 :خانات رقمية 8الشقة أو المحل ويكون حتى حتى مستوى  الثالث يصلالرمز البريدي 

                                0               000             00             00 

 الطابقرمز        الشقةرمز       العقاررمز         رمز المدخل

 ) في حال وجود اكثر من مدخل لمعقار(         

 يمين فردي ويسار زوجي  تم ترقيم العقارات ضمن )الشارع او الجادة او الحارة (

 قيم الطوابق : سيتم تر 

 00يأخذ الرمز   األرضي ومادون ) االقبية المشغولة(                        

   01                                      الطابق األول                        

   02                                     الطابق الثاني                        

 ...............وىكذا.....
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الترقيم مـن اليمـين بشـكل متسمسـل فـي الشـقق والمحـالت وفـي حـال وجـود أقبيـة بـدءاال مـن القبـو االعمـق باتجـاه عقـارب  وسيتم ترقيم الشقق :
 الساعة وحتى الطابق األول حيث يبدأ الترقيم فيو من جديد

 0202182الرقم   :  مثال

 / المدخل الثاني18نية في الطابق الثاني من العقار /أي الشقة الثا                            

                                2               18             02             02 

 الطابقرمز        الشقةرمز       العقاررمز         رمز المدخل

  

 


