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 نشر *مواعيد
 النشرات التشغيلية املقبلة

 مبا يف ذلك
 املعلومات الواردة حىت:

1059 1.IX.2014 18.VIII.2014 

1060 15.IX.2014 1.IX.2014 

1061 1.X.2014 17.IX.2014 

1062 15.X.2014 1.X.2014 

1063 1.XI.2014 20.X.2014 

1064 15.XI.2014 3.XI.2014 

1065 1.XII.2014 17.XI.2014 

1066 15.XII.2014 1.XII.2014 

 والفرنسية واإلسبانية.هذه املواعيد ختص اللغات اإلنكليزية  *   
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 معلومات عامة
 القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية لالتحاد

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت
 :(OB)نشر مكتب تقييس االتصاالت أو مكتب االتصاالت الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية لالحتاد  ألف

 رقم النشرة التشغيلية
 ITU-T E.212للتوصية  من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية )وفقا   (MNC) الدليلي للشبكات املتنقلة الرمز 1056

 (2014يوليو  15( )الوضع يف (2008/05)
من لوائح الراديو( وشكل الرموز  1.25وضع االتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة )وفقا  للحكم االختياري رقم  1055

 (2014يوليو  1الدليلية للنداء اليت ختصصها كل إدارة حملطاهتا للهواة وحمطاهتا التجريبية )الوضع يف 
 2102التوقيت القانوين  1049

 (2013نوفمرب  15( )الوضع يف ITU-T E.118 (2006/05)قائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية )وفقا  للتوصية  1040
 (2013أغسطس  1( )الوضع يف ITU-T Q.708 (99/03))وفقا  للتوصية  (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية  1033
 (2013مايو  15( )الوضع يف ITU-T Q.708 (99/03))تكملة للتوصية  (SANC)قائمة بالرموز الدليلية ملناطق/شبكات التشوير  1028
 (2012نوفمرب  1( )الوضع يف ITU-T E.164 (2010/11)رموز/أرقام النفاذ للشبكات املتنقلة )وفقا  للتوصية  1015
( )الوضع ITU-T E.212 (2008/05)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل االتصاالت املتنقلة )تكملة للتوصية  1005

 (2012 يونيو 1 يف
 ITU-T T.35قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل املرافق غري املعيارية يف اخلدمات التلماتية )تكملة للتوصية  1002

 (2012أبريل  15( )الوضع يف (2000/02)
 (2012أبريل  1ع يف )الوض ITU-T T.35قائمة باهليئات الوطنية املعينة لتخصيص رموز مزّود املطراف وفقا  للتوصية  1001
 (2012مارس  15قيود اخلدمة )قائمة تلخيصية لقيود اخلدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل االتصاالت( )الوضع يف  1000

( ITU-T E.164 (2010/11)إجراءات املراقمة )السابقة الدولية والسابقة الوطنية )لالتصال البعيد( والرقم )الداليل( الوطين( )وفقا  للتوصية  994
 (2011ديسمرب  15)الوضع يف 

( )الوضع ITU-T E.164 (2010/11))تكملة للتوصية  ITU-T E.164 (2010/11)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقا  للتوصية  991
 (2011 نوفمرب 1 يف

 (2006الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  21إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة )القرار  991
 (2011يونيو  1)الوضع يف  ITU-T M.1400 (2006/07)قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد )وفقا  للتوصية  981
 (2011مايو  15)الوضع يف  ITU-T F.32 (1995/10)قائمة مبؤشرات مقصد الربقية )وفقا  للتوصية  980
 ITU-T F.69 (1994/06))تكملة للتوصية  (TNIC)ورموز تعّرف هوية شبكة التلكس  (TDC)لرموز الدليلية ملقصد التلكس قائمة با 978

 (2011أبريل  15( )الوضع يف ITU-T F.68 (1988/11) والتوصية
 (2011أبريل  1 )الوضع يف ITU-T X.121 (2000/10))وفقا  للتوصية  (DNIC)قائمة برموز تعّرف هوية شبكة البيانات  977
( )الوضع ITU-T X.121 (2000/10)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل إرسال البيانات )تكملة للتوصية  976

 (2011 مارس 15 يف
 (2011فرباير  15 ( )الوضع يفX.400وتوصيات السلسلة  ITU-T F.400)وفقا  للتوصية  (ADMD)قائمة بأمساء ميادين التسيري اإلداري لإلدارة  974
( )الوضع ITU-T E.218 (2004/05)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان لالتصاالت الراديوية املتنقلة لألرض لالتصال البعيد )تكملة للتوصية  972

 (2011 يناير 15 يف
 (2010مايو  1)الوضع يف  ITU-T E.180 (98/03)النغمات املختلفة املستعملة يف الشبكات الوطنية )وفقا  للتوصية  955
 (ITU-T F.1 (1998/03)جمموعات الرموز مخاسية األحرف املستعملة يف خدمة الربق العمومية الدولية )وفقا  للتوصية  669

 تتاح القوائم التالية يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت: باء
 www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html (ITU-T M.1400 (2006/07)حتاد )التوصية قائمة برموز املشغلني الصادرة عن اال

 www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html (ITU-T F.170جدول بريوفكس )التوصية 
  www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html (ROA)قائمة بوكاالت التشغيل املعرتف هبا 

http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html
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 الموافقة على توصيات قطاع تقييس االتصاالت
 الواردة لقطاع تقييس االتصاالت وفقا  لإلجراءات التوصيتني التاليتنيعن املوافقة على  AAP39 ُأعلن يف اإلعالن لفأ

 :ITU-T A.8 التوصية يف
– ITU-T G.8265.1/Y.1365.1 (07/2014): Precision time protocol telecom profile for frequency 

synchronization 

– ITU-T G.8275.1/Y.1369.1 (07/2014): Precision time protocol telecom profile for phase/time 

synchronization with full timing support from the network 

ات التوصيعن املوافقة على ملكتب تقييس االتصاالت  2014يوليو  24املؤرخة  110 الرسالة املعممة رقم ُأعلن يف  اءب
 :1 القرار يف لقطاع تقييس االتصاالت وفقا  لإلجراءات الواردة التالية

– ITU-T Y.1271 (07/2014): Framework(s) on network requirements and capabilities to support 

emergency telecommunications over evolving circuit-switched and packet-switched networks 

– ITU-T Y.2725 (07/2014): Support of OpenID in Next Generation Networks 

– ITU-T Y.2771 (07/2014): Framework for deep packet inspection 

 
 الخدمة الهاتفية

 (ITU-T E.164)التوصية 
 www.itu.int/itu-t/inr/nnp املوقع اإللكرتوين:

 

 

 (45+الدانمارك )الرمز الدليلي للبلد 
 :VII.23.2014تبليغ يف 

، كوبنهاغن، عن التغيريات التالية اليت طرأت على خطة (Danish Business Authority)هيئة األعمال التجارية الدامناركية  تعلن
 :الرتقيم اهلاتفية يف الدامنارك

 املتنقلةخدمة االتصاالت  – ختصيص 
 التخصيصتاريخ  سالسل األرقام مقدم اخلدمة

SimService A/S  9313efgh 2014.VII.22 

 :VII.24.2014تبليغ يف 
، كوبنهاغن، عن التغيريات التالية اليت طرأت على خطة (Danish Business Authority)هيئة األعمال التجارية الدامناركية  تعلن

 :الرتقيم اهلاتفية يف الدامنارك
 الثابتةخدمة االتصاالت  – ختصيص 

 التخصيصتاريخ  سالسل األرقام مقدم اخلدمة

Interactive digital media GmbH 6911efgh 2014.VII.24 

 خدمة االتصاالت املتنقلة – ختصيص 
 التخصيصتاريخ  سالسل األرقام مقدم اخلدمة

Interactive digital media GmbH 9217efgh 2014.VII.24 

http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp
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 لالتصال:
Danish Business Authority 

Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 

DK-2100 COPENHAGEN EAST 
Denmark 

 00 10 29 35 45+ اهلاتف:
 01 60 46 35 45+ الفاكس:

 erst@erst.dk الربيد اإللكرتوين:
 www.erst.dk املوقع اإللكرتوين:

 (20+مصر )الرمز الدليلي للبلد 
 :VII.20.2014تبليغ يف 

 مصر.ل ITU-T E.164لرتقيم الوطنية احتديث خطة  عن، اجليزة، (NTRA)اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت يعلن 

 نظرة شاملة أ ( 
 أرقام (3)احلد األدىن لطول الرقم )باستثناء الرمز الدليلي للبلد(: ثالثة  
 رقما   (11)احلد األقصى لطول الرقم )باستثناء الرمز الدليلي للبلد(: أحد عشر  

 (NDC) الرمز الدليلي الوطين للمقصد
الرقم )الداليل(  أو األرقام األوىل يف

 (N(S)N)الوطين 

 طول الرقم )الداليل(
احلد األقصى  معلومات إضافية E.164استعمال الرقم  (N(S)N)الوطين 

 لطول الرقم
احلد األدىن 
 لطول الرقم

1XX 3 3 أرقام الطوارئ رقم غري جغرايف 

16XXX 5 5 أرقام قصرية رقم غري جغرايف 
19XXX 5 5 أرقام قصرية رقم غري جغرايف 
 أرقام اإلنرتنت اجملانية رقم غري جغرايف 8 8 0777
 أرقام اإلنرتنت اجملانية رقم غري جغرايف 8 8 0707

 أرقام األسعار املميزة رقم غري جغرايف 11 11 0800

 األسعار املميزةأرقام  رقم غري جغرايف 9 9 0900

010 
11 11 

  - رقم غري جغرايف
 تنقلةخدمة املهاتفة امل

 فودافون

011 
11 11 

  - رقم غري جغرايف
 تنقلةخدمة املهاتفة امل

 اتصاالت مصر
012 

11 11 
  - رقم غري جغرايف

 تنقلةخدمة املهاتفة امل
 موبينيل

 القاهرة رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 2

 اإلسكندرية رمز دليلي ملنطقة جغرافية 8 8 3
 القليوبية رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 13

 العاشر من رمضان رمز دليلي ملنطقة جغرافية 8 9 15

 الغربية رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 40

 البحرية رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 45
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 (NDC) الرمز الدليلي الوطين للمقصد
الرقم )الداليل(  أو األرقام األوىل يف

 (N(S)N)الوطين 

 طول الرقم )الداليل(
احلد األقصى  معلومات إضافية E.164استعمال الرقم  (N(S)N)الوطين 

 لطول الرقم
احلد األدىن 
 لطول الرقم

 مرسى مطروح رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 46

 كفر الشيخ رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 47

 املنوفية رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 48

 الدقهلية رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 50
 الشرقية دليلي ملنطقة جغرافيةرمز  9 9 55

 دمياط رمز دليلي ملنطقة جغرافية 8 9 57

 السويس رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 62

 اإلمساعيلية رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 64

 البحر األمحر رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 65

 بور سعيد رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 66

 مشال سيناء رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 68

 جنوب سيناء دليلي ملنطقة جغرافية رمز 9 9 69
 بىن سويف رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 82

 الفيوم رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 84
 ااملني رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 86

 أسيوط رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 88

 الوادي اجلديد رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 92
 سوهاج رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 93

 األقصر رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 95

 قنا دليلي ملنطقة جغرافيةرمز  9 9 96

 أسوان رمز دليلي ملنطقة جغرافية 9 9 97

 لالتصال:
 يامسينة عالءالسيدة 

 مديرة إدارة الرتقيم
 (NTRA)اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت 

 4القرية الذكية، املبىن رقم 
 طريق إسكندرية الصحراوي

 أبو رواش
 اجليزة
 مصر

 4239 3534 2 20+اهلاتف: 
 4155 3534 2 20+الفاكس: 

 inaa@tra.gov.egyasmالربيد اإللكرتوين: 
  

mailto:yasminaa@tra.gov.eg
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 (689+بولينيزيا الفرنسية )الرمز الدليلي للبلد 
 :VII.25.2014تبليغ يف 

 ، بابييت، عن حتديث خطة الرتقيم لبولينيزيا الفرنسية:مكتب الربيد واالتصاالتيعلن 
 خطة الرتقيم لبولينيزيا الفرنسية

 689+الرمز الدليلي للبلد: 
 (8)ثمانية أرقام حمددة بخطة 
 الشبكة الثابتة -ألف 

 املنطقة النوع اخلدمة
 أرقام النسق

 AB PQ MC DU  

OPT fixed الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية/الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات IDV 40 4Q MC DU 

OPT fixed الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية/الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات IDV 40 5Q MC DU 

OPT fixed الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية/الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات IDV 40 8Q MC DU 

OPT payphones(1) 88 40 بولينيزيا الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية/الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات MC DU 

OPT fixed  كاملة اخلدماتمتالشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية/الشبكة الرقمية ISLV 40 6Q MC DU 

OPT fixed الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية/الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات Remote archipelago 40 9Q MC DU 

OPT voice servers(2) الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية/الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات IDV 44 MC DU 

OPT New services 4 49 بولينيزيا تبادل النصوص عرب بروتوكول اإلنرتنتQ MC DU 

OPT New services 5 49 بولينيزيا تبادل النصوص عرب بروتوكول اإلنرتنتQ MC DU 

OPT New services 6 49 بولينيزيا تبادل النصوص عرب بروتوكول اإلنرتنتQ MC DU 

OPT New services  8 49 بولينيزيا بروتوكول اإلنرتنتتبادل النصوص عربQ MC DU 

ManaBox VINI 9 49 بولينيزيا تبادل النصوص عرب بروتوكول اإلنرتنتQ MC DU 

 :(3)الشبكة املتنقلة - باء

 املنطقة النوع اخلدمة
 أرقام النسق

 AB PQ MC DU  

Postpaid/prepaid VINI 87 بولينيزيا ة العامليةاملتنقل النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة/نظام االتصاالت PQ MC DU 

MSRN VINI 1 41 87 بولينيزيا النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة/نظام االتصاالت املتنقلة العامليةC DU 

Postpaid/prepaid 

PMT/VODAFONE 
 النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة/نظام االتصاالت املتنقلة العاملية

 بولينيزيا
89 PQ MC DU 

MSRN PMT/VODAFONE 1 41 89 بولينيزيا النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة/نظام االتصاالت املتنقلة العامليةC DU 
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 مالحظات هامة:
 . اهلواتف العموميةاملوجهة إىل املتلقيجيب على شركة االتصاالت ببلد املصدر حجب مجيع املهاتفات اليت يدفعها الطرف  1)
 األرقام ملوجهة إىلا املتلقيجيب على شركة االتصاالت ببلد املصدر حجب مجيع املهاتفات اليت يدفعها الطرف  2)

 .. حتجز هذه األرقام للنصوص السمعيةXX XX 44 التالية
ة إىل األرقام املتنقلة املوجه املتلقيجيب على شركة االتصاالت ببلد املصدر حجب مجيع املهاتفات اليت يدفعها الطرف  3)

 .GSM/UMTS للنظامني
 .GSM/UMTSجيب على شركة االتصاالت ببلدة املصدر الرتخيص بكافة أنواع املهاتفات األخرى جلميع مديات األرقام املتنقلة للنظامني 

 ولية.التسويات الدأي مهاتفات من تلك اليت يدفعها الطرف املتلقي يتم استقباهلا على هذه األرقام لن تدرج يف 

 لالتصال:
Monsieur William Kimchou 

Office des Postes et Télécommunications 
Immeuble Ainapare 

98714 PAPEETE 
Tahiti 

French Polynesia 
 72 46 41 689+ اهلاتف:

 00 25 45 689+ الفاكس:
 william_kimchou@opt.pf الربيد اإللكرتوين:

 
 (972+إسرائيل )الرمز الدليلي للبلد 

 :VII.29.2014تبليغ يف 
 Beezz Communicationلشركة  01XXXXX 55 972+، تل أبيب، عن ختصيصها رمز املراقمة (MOC)وزارة االتصاالت تعلن 

Solutions Ltd. .لتقدمي خدمات بيانات التجوال 

 لالتصال:
Mr Itzhak Yadgar 

Manager, Numbering Department 
Ministry of Communications (MoC) 
Engineering and Licensing Division 

P.O. Box 29107 
61290 TEL AVIV 

Israel 
 8220/230 519 3 972+ اهلاتف:

 8244 519 3 972+ الفاكس:
 yadgari@moc.gov.il الربيد اإللكرتوين:

  

mailto:william_kimchou@opt.pf
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 التشغيل المعتمدة وكيانات أو منظمات أخرىتغييرات في اإلدارات/وكاالت 
 البوسنة والهرسك

 :VII.28.2014تبليغ يف 
 العنوانتغيري 

 .، سراييفو، عن تغيري عنواهناBH Telecomتعلن 
BH Telecom 

Franca Lehara 7 
71000 SARAJEVO 

Bosnia and Herzegovina 
 586500 33 387+ اهلاتف:

 586505 33 387 الفاكس:
 elma.kadrispahic@bhtelecom.ba اإللكرتوين:الربيد 

 www.bhtelecom.ba املوقع اإللكرتوين:

 الجمهورية التشيكية
 :VII.22.2014تبليغ يف 

 تغيري االسم
 .« O2 Czech Republic »، براغ، عن تغيري امسها، حيث أصبح Telefónica Czech Republic, a.sتعلن 

O2 Czech Republic 
Directorate General 

Za Brumlovkou 266/2 
140 22 PRAHA 4, Michle 

Czech Rep. 
 411111 271 420+ اهلاتف:

 469808 271 420+ الفاكس:
 petr.dedek@telefonica.com الربيد اإللكرتوين:
 www.o2.cz املوقع اإللكرتوين:

 مصر
 :VII.20.2014تبليغ يف 

 العنوان ورقم اهلاتفتغيري 
 .عنواهنا ورقم هاتفهاعن تغيري اجليزة،  لالتصاالت،شركة املصرية ال تعلن

 الشركة املصرية لالتصاالت
 القرية الذكية

 طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي 28الكيلو 
 12577صندوق بريد 

 اجليزة
 مصر

 20 + 2 31316634 اهلاتف:
 31315198 2 20+ الفاكس:

 regulatory.affairs@te.eg الربيد اإللكرتوين:
 www.te.eg املوقع اإللكرتوين:

mailto:regulatory.affairs@te.eg
http://www.te.eg/
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 تقييد الخدمة
 www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012انظر املوقع اإللكرتوين: 

 النشرة التشغيلية البلد/المنطقة الجغرافية
 (13)صفحة  1006 سيشيل

 (12)صفحة  1007 سلوفاكيا
 (5)صفحة  1034   تايالند

 (14)صفحة  1039 يسان تومي وبرينسيب
 (14)صفحة  1039   أوروغواي

 
 
 

 
 
 

 إجراءات معاودة النداء
 (2006المراَجع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام  21وإجراءات النداء البديلة )القرار 

 /www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011انظر املوقع اإللكرتوين: 
  

http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012
http://www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/
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 تعديالت على منشورات الخدمة
 املختصرات املستخدمة

ADD إدراج  PAR فقرة 
COL عمود  REP استبدال 
LIR قراءة  SUP إلغاء 

P )صفحة )صفحات    
 

 فيما يتعلق بالخطة الدولية (MNC)الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة 
 لتعّرف هوية الشبكات واالشتراكات العمومية

 (ITU-T E.212 (2008/05))وفقاً للتوصية 
 (2014يوليو  15)الوضع في 

 (VII.15.2014 – 1056)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (2)التعديل رقم 

 

 المشغل/الشبكة MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية
   ADD إسرائيل

425 23 Beezz Communication Solutions Ltd. _________ 
* MCC:  الرمز الدليلي الُقطري لالتصاالت املتنقلة/ Indicatif de pays du mobile / CodeCountry  Mobile 

 MNC:  الرمز الدليلي للشبكة املتنقلةMobile Network Code / Code de réseau mobile / 

 

 (VI.1.2011 – 981)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (34)التعديل رقم 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 
  )رمز شركة التشغيل( اسم/عنوان الشركة

 DEU ADD/ جمهورية ألمانيا االتحادية 

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

amplus AG AMPLUS Mr. Tobias Groeller 
Technologiecampus 4  :100 8045 9923 49 + اهلاتف 
94244 Teisnach  :120 8045 9923 49 +  الفاكس 
 t.groeller@ccnst.de الربيد اإللكرتوين:  

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

DNS:NET Internet Service GmbH DNSNET Mr. Henrik Martens-Erbach 
Zimmerstrasse 23  :167 66765 30 49 + اهلاتف 
10969  Berlin  :499 66765 30 49 + الفاكس 
 henrik.martens-erbach@dns-net.de الربيد اإللكرتوين:  

 

 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن االتحاد
 (ITU-T M.1400 (2013/03))وفقاً للتوصية 

 (2011يونيو  1)الوضع في 
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   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

dus.net GmbH DUSNET Mr. Udo Ries 
Niederrheinstrasse 40 – 42  147 23704 211 49 + :اهلاتف 
40474 Duesseldorf  144 23704 211 49 + :الفاكس 
 udo.ries@dus.net :الربيد اإللكرتوين  

 

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

KEVAG Telekom GmbH KEVAG Mr. Markus Gerhards 
Cusanusstrasse 7  304 20162 261 49 + :اهلاتف 
56073 Koblenz  25100 20162 261 49 + :الفاكس 
 mgerhards@kevag-telekom.de :الربيد اإللكرتوين  

 

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

mr. net services GmbH & Co.KG MRNET Mrs. Bettina Schwarz 
Lise-Meitner-Strasse 4  402 66280 461 49 +  :اهلاتف 
24941 Flensburg  490 66280 461 49 +  :الفاكس 
 tnb@mrnetgroup.com :الربيد اإللكرتوين  

 

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

Telemaxx Telekommunikation GmbH TMAXX Mr. Guido Hoffmann 
Amalienbadstrasse 41  1308826 721 49 +  :اهلاتف 
76227 Karlsruhe  1308877 721 49 +  :الفاكس 

 hoffmann@telemaxx.de :الربيد اإللكرتوين  

 
 

 (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية 
 (ITU-T Q.708 (1999/03))وفقاً للتوصية 

 (2013أغسطس  1)الوضع في 
 (VIII.1.2013 – 1033)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (24)التعديل رقم 
 مشغل نقطة التشويراسم  االسم الوحيد لنقطة التشوير البلد/املنطقة اجلغرافية

ISPC DEC 

 ADD بنما
7-027-2 14554 Mobil Red I Mobil Red Inc. 

___________ 
ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية. 

 International Signalling Point Codes  
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI) 
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