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 نشر *مواعيد
 النشرات التشغيلية املقبلة

 مبا يف ذلك
 املعلومات الواردة حىت:

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 

 اللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية. هذه املواعيد ختص *   
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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

 التشغيليةرقم النشرة 
 (2014 سبتمرب 15( )الوضع يف ITU-T M.1400 (2013/03))وفقا  للتوصية  قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد 1060

 ITU-T E.212الرمز الدليلي للشبكات املتنقلة من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية )وفقا  للتوصية  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 

 2014التوقيت 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)لدان أو املناطق اجلغرافية من أجل االتصاالت املتنقلة )تكملة للتوصية قائمة بالرموز الدليلية للب 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  1)الوضع يف  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
 (2011نوفمرب  1يف 

 (2006الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  21إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة )القرار  991
 (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)وز الدليلية ملقصد التلكس قائمة بالرم 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
 ( )الوضعITU-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

 (2011يناير  15يف 
 (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)ية قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد )التوص

 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

 قطاع تقييس االتصاالت وفقا  لإلجراءات الواردةل التوصيات التاليةعن املوافقة على  AAP-42 يف اإلعالن ُأعلن -ألف 
 :ITU-T A.8 التوصية يف

 التقييم املوضوعي جلودة االستماع املدركة :ITU-T P.863 (2014/09)التوصية  -

 ITU-T P.863دليل تطبيق التوصية  :ITU-T P.863.1 (2014/09)التوصية  -

 ؤسسةلغة امل -منوذج مرجعي  -املعاجلة املوزعة املفتوحة  -: تكنولوجيا املعلومات TU-T X.911 (2014/09)التوصية  -
 
 

 خطة ترقيم االتصاالت العمومية الدولية
 (ITU-T E.164 (2010/11))التوصية 

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت
 الدولية اتتعرف اهلوية للشبك رموز

 للشبكات الدولية 883املشرتك  الُقطري املرتبط بالرمز الدليليو أرقام  ثالثةتعرف اهلوية التايل املكون من  رمز تخصيصجرى 
 :2014 سبتمرب 15 يف

 تعرف اهلوية ورمز الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب

DCN Hub ehf DCN Hub ehf +883 160 

 
 

 واالشتراكاتالخطة الدولية لتعّرف هوية الشبكات العمومية 
 (ITU-T E.212 (2008/05))التوصية 

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت
 تعرف اهلوية للشبكات املتنقلة الدولية رموز

 .(MCC) 901 الُقطري املشرتكاملرتبط بالرمز الدليلي و  رقمنيالتايل املكون من  (MNC) لشبكة املتنقلةا رمز ختصيصجرى 

 الشبكة
 لالتصاالتالرمز الدليلي الُقطري 

 والرمز الدليلي *(MCC) املتنقلة
 **(MNC) للشبكة املتنقلة

 تاريخ التخصيص

DCN Hub ehf 901 42 15.IX.2014 

 
_________ 

* MCC:  لالتصاالت املتنقلة الُقطريالرمز الدليليMobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / 
** MNC:  املتنقلةالرمز الدليلي للشبكةMobile Network Code / Code de réseau mobile / 
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 الخدمة الهاتفية
 (ITU-T E.164)التوصية 

 t/inr/nnp-www.itu.int/ituاملوقع اإللكرتوين: 

 (45+الدانمارك )الرمز الدليلي للبلد 
 :IX.3.2014تبليغ يف 

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

  خدمة االتصاالت الثابتة –ختصيص 
 تاريخ التخصيص سالسل األرقام مزوّد اخلدمة

Supertel 7876efgh 1.XI.2014 

 

  املتنقلةخدمة االتصاالت  –ختصيص 
 تاريخ التخصيص سالسل األرقام مزوّد اخلدمة

Simpl Telecom ApS 8141efgh 1.XI.2014 

 لالتصال:
Danish Business Authority 

Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 

DK-2100 COPENHAGEN 
Denmark 

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

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

 
  

http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp
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 (377+موناكو )الرمز الدليلي للبلد 
 :IX.3.2014تبليغ يف 

 اخلاصة هبا:اهلاتفية عن التغيريات التالية على خطة الرتقيم  ،، موناكواالتصاالت اإللكرتونية إدارةتعلن 

الرمز الدليلي الوطين 
 (NDC)للمقصد 

األرقام األوىل يف الرقم  أو
( الوطين الداليل)

(N(S)N) 

 (N(S)N) طول الرقم )الداليل( الوطين

 استعمال رقم
 معلومات إضافية ITU-T E.164التوصية 

 الطول األدىن الطول األقصى

 من آلة إىل آلة املتنقلة االتصاالت خدمة 12 12 2

  املتنقلة االتصاالت خدمة 8 8 44

  املتنقلة االتصاالت خدمة 8 8 452

  املتنقلة االتصاالت خدمة 8 8 453

  املتنقلة االتصاالت خدمة 8 8 454

  املتنقلة االتصاالت خدمة 8 8 455

  املتنقلة االتصاالت خدمة 8 8 456

  املتنقلة االتصاالت خدمة 8 8 457

  املتنقلة االتصاالت خدمة 8 8 458

  املتنقلة االتصاالت خدمة 8 8 459

  املتنقلة االتصاالت خدمة 9 9 6

  الثابتة االتصاالت خدمة 8 8 870

  الثابتة االتصاالت خدمة 8 8 9

 
 ذات قيمة اجتماعيةخدمات أخرى و  خدمات الطوارئاألرقام الهامة المرتبطة بوصف 

 (MCO)البلد: إمارة موناكو 

 موزعة أو مخصصة الخدمة األرقام الهامة
 ITU-T E.164أرقام التوصية 

 أو األرقام الوطنية حصرا  
 مالحظة

موزعة يف خطة الرتقيم  خدمات الطوارئ 112
 (NNP) الوطنية

  أرقام وطنية حصرا  

معلومات عن األطباء  141
 املناوبةوالصيدليات 

  أرقام وطنية حصرا    موزعة يف خطة الرتقيم الوطنية

  أرقام وطنية حصرا    نيةالوطموزعة يف خطة الرتقيم  الشرطة 17

  أرقام وطنية حصرا    موزعة يف خطة الرتقيم الوطنية إدارة املطافئ 18
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 لالتصال:
Direction des Communications Electroniques 

Division Ressources 
23, avenue Albert II 

98000 Monaco 
 00 88 98 98 377+ اهلاتف:

 00 88 98 98 377+ الفاكس:
 dce@gouv.mc الربيد اإللكرتوين:
 www.gouv.mc املوقع اإللكرتوين:

 (677+جزر سليمان )الرمز الدليلي للبلد 
 :IX.9.2014تبليغ يف 

املكوَّنة من سبعة أرقام من املدفوعة سلفا   GSM ، هونيارا، عن فتح جمموعة إضافية من أرقام اخلدمة(TCSI) جلنة االتصاالتتُعلن 
 .أجل هونيارا ومقاطعات أخرى

 Solomon Telekom Company Limited شركة  GSM – اخلدمة
أو  (NDC)الرمز الدليلي الوطين للمقصد

 األرقام األوىل يف الرقم )الداليل( الوطين
(N(S)N) 

 (N(S)N) طول الرقم )الداليل( الوطين

 الطول األدىن الطول األقصى معلومات إضافية E.164 التوصية رقمستعمال ا

  GSMخدمة -رقم غري جغرايف  7 7 7929999 – 7910000

 - رقمية متنقلة مدفوعة سلفا  
  هونيارا ومقاطعات أخرى -

 Solomon Telekom شركة
Company Limited 

املدفوعة سلفا  واملكونة  GSM اخلدمة بصدد فتح جمموعة إضافية من أرقام Solomon Telekom Company Limited إن شركة
 من أجل هونيارا ومقاطعات أخرى. 2014 سبتمرب 9أرقام يف بدالتها، اعتبارا  من  7 من

 1XXXX 79 677+: نسق املراقمة
 .بداالهتا برامج اإلضافية املبينة أعاله ضمن GSM األرقام إدخال جمموعاتيُرجى من مجيع اإلدارات البدء يف 

 لالتصال:
 :اإلداريةاملسائل 

Telecommunications Commissioner 
Telecommunications Commission (TCSI) 

P.O. Box 2180 
HONIARA 

Solomon Islands 
 23855 677+ اهلاتف:

 23861 677+ الفاكس:
 bernard.hill@tcsi.org.sbالربيد اإللكرتوين: 

 املسائل التقنية:
Mr Martin Horika 

Team Leader Call Centre 
Solomon Telekom Company Limited 

Telekom House Mendana Avenue 
P.O. box 148 

HONIARA 
Solomon Islands 

 26766 677+ اهلاتف:
 21468 677+ الفاكس:

 martin.horika@telekom.com.sb الربيد اإللكرتوين:

mailto:dce@gouv.mc
mailto:bernard.hill@tcsi.org.sb
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 دارات/وكاالت التشغيل المعترف بها وكيانات أو منظمات أخرىتغييرات في اإل

 الصين
 :IX.17.2014تبليغ يف 

 عنوان الربيد اإللكرتوينتغيري 
 ، بيجني، عن تغيري عنوان بريدها اإللكرتوين.شركة االتصاالت املتنقلة الصينيةتعلن 

China Mobile Communications Corporation 
29, Jinrong Avenue, Xicheng District 

100032 BEIJING 
China 

 ext.1306 66006688 10 86+  اهلاتف:
 66006187 10 86+  الفاكس:

 wangchongping@chinamobile.com الربيد اإللكرتوين:
 www.chinamobile.com املوقع اإللكرتوين:

  رومانيا
 :IX.17.2014تبليغ يف 

 عنوانتغيري ال
 ، بوخارست عن تغيري عنواهنا.".S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.Aشركة "تعلن 

S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 
7th - 18th floors - City Gate, North Tower 

3-5 Piata Presei Libere 
013702 BUCHAREST 1 

Romania 
 4005229 21 40+  اهلاتف:

 4005641 21 40+  الفاكس:
 anca.ciocirlan@romtelecom.ro اإللكرتوين:الربيد 

 www.romtelecom.ro املوقع اإللكرتوين:
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 تقييد الخدمة
 www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012انظر املوقع: 

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

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

 (14)صفحة  1039 يساو 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: 

 

 

 

  

http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012
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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    
 

 قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية
 (V)القائمة 

 2014طبعة 
 
 VIالقسم 

ADD  
CV70 ATUNSA CV LDA, Rua 19 de Setembro, C.P. No 38, São Vicente, Cabo Verde.  

 jpm@atunsa.com، الربيد اإللكرتوين: 2317481 238+، الفاكس: 2317481 238+اهلاتف: 
 Mr. JOSEBA PONCELAجهة االتصال: 

 

 الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفةوضع االتصاالت 
 من لوائح الراديو( وشكل الرموز الدليلية للنداء 1.25 )وفقا  للحكم االختياري رقم

 التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية

 (VII.1.2014 – 1055ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت رقم )
 (1 رقم التعديل)

 LIR ماليزيا 29صفحة 

 حمطات اهلواة

 إقليم الفئة الرموز الدليلية للنداء

9M2AAA-9M2ZZZ A شبه جزيرة ماليزيا 
9W2AAA-9W2ZZZ B 

9M6AAA-9M6ZZZ A صباح 
9W6AAA-9W6ZZZ B 

9M8AAA-9M8ZZZ A سراوق 
9W8AAA-9W8ZZZ B 

 احملطات التجريبية

9M4EAA-9M4EZZ  

mailto:jpm@atunsa.com
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 قائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية
 (ITU-T E.118 (2006/05))وفقا  للتوصية 

 (2013نوفمبر  15)الوضع في 
 (XI.15.2013 – 1040)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (15)التعديل رقم 
 

 ADD هونغ كونغ
البلد/املنطقة 

 اسم/عنوان الشركة اجلغرافية
 تعّرف رقم

 جهة اإلصدار
 االتصال

التاريخ الفعلي 
 لالستعمال

 Vianet Mobile Limited 21 هونغ كونغ

Suite D, 19/F,  

Ritz Plaza 122,  

Austin Rd,TST, Kowloon 

89 852 21 Mr Ho Yuen Kei 
21 Vianet Mobile Limited 

Unit 716, 7/F, 12W 
Phase 3, Hong Kong Science Park 

Pak Shek Kok 
New Territories, Hong Kong 

 4905 3565 852+ اهلاتف:
 4903 3565 852+ الفاكس:

 k.ho@21vianet.com الربيد اإللكرتوين:

1.IX.2014 

 
 

 ITU-T E.164 (2010/11)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقا  للتوصية 
 (ITU-T E.164 (2010/11))تكملة للتوصية 

 (2011نوفمبر  1)الوضع في 
 (XI.1.2011 – 991)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (11)التعديل رقم 

 ITU-T E.164لرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقا  للتوصية ل بالترتيب العددي والهجائيمالحظات مشتركة لقوائم 
p  للشبكة  883املرتبط بالرمز الدليلي الُقطري املشرتك و جرى ختصيص رمز تعرف اهلوية التايل املكون من ثالثة أرقام

 :على النحو التايلالدولية 
 p    +883 160   *ADD)مالحظة 

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 ورمز تعرف اهلوية

 الوضع

DCN Hub ehf DCN Hub ehf 883 160+ خمصص 

 2014 سبتمرب 15 *

 
 

tel:+81
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 فيما يتعلق بالخطة الدولية (MNC)الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة 
 لتعّرف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات

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

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

 

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

 282 08 Silknet GSC 
  ADD خدمة متنقلة دولية، رمز مشترك

 901 42 DCN Hub ehf 

_________ 
* MCC:  لالتصاالت املتنقلة الُقطريالرمز الدليليmobile / Country Code / Indicatif de pays duMobile  

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

 االتحاد البريدي العالمي
 

 

 

 جدول بيروفكس

 خدمة الفاكس العمومية الدولية بني املكاتب العامة
 t/bureaufax-http://www.itu.int/ituلكرتونية: اإلنسخة ال

 

 (ITU-T F.170)التوصية 
 
 

  أذربيجان -الجزائر : 1 البياناتحتت عنوان 

 باألرجنتيناملعلومات املتعلقة  تحديث
 

DERNIERE MODIFICTION 

1.X.2014 

LAST MODIFICATION 

1.X.2014 

 األخير التعديل
2014.X.1 

ARGENTINE ARGENTINA األرجنتين 
BUROFAX 

POSTE 
TELECOMMMUNICATIONS 

CONTACT/CONTACTO: 

  

Correo oficial de la República Argentina S.A. 
Coordinación de Operaciones Monetarias y 

Telegráficas 
San Juan 1349 Primer Piso  

1148 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
ARGENTINA 

TG  
TLX  

 

 1005 6316 11 54+ الفاكس:

 8895 5861 11 54+ :اهلاتف

 Sopsegim@correoargentino.com.ar الربيد اإللكرتوين:

 

PARTIE II PART II الجزء II 
 

 COL A COL B COL C COL D COL E COL F  COL G COL T 

         
 X X   X X   

 

PARTIE III PART III الجزء III 

 
1a 1b 2 3 4a 4b 4c 
 TETE DE LIGNE/GATEWAY/ 

 بوابة
RESEAU/NETWORK/ 

 /RED-RTPC/PSTNالشبكة
    

       
1000 BUENOS AIRES 

Tte. Gral. Juan 
Domingo Peron 242 

 

+54 11 4316 3455 3/2 0800-2000 0900-1300 - 

 

http://www.itu.int/itu-t/bureaufax
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 الصادرة عن االتحادقائمة برموز المشغلين 
 (ITU-T M.1400 (2013/03))وفقا  للتوصية 

 (2014سبتمبر  15)الوضع في 
 (IX.15.2014 – 1060)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (1)التعديل رقم 

 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 
  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 
 DEU ADDاالتحادية/جمهورية ألمانيا 

  

 

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

Comptertechnik Trenkle e.K. 0 7 0 4 6 Mrs. Anja Zibold 
Im Luckenloch 3  :7039911 7824 49 + اهلاتف 
77974 MEISSENHEIM-KUERZELL  70102786 7221 49 + :الفاكس 
 dsl.de-anja.zibold@ortenau الربيد اإللكرتوين:  

 

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

Hofmeir Media GmbH  BELSIP Mr. Stefan Hofmeir 
Kranzhornstrasse 3  :48951048 89 49+ اهلاتف 
81825 MUNCHEN  4487505 89 49+ :الفاكس 
 portierung@bellsip.com الربيد اإللكرتوين:  

 

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

Breitbandnetz Südermarsch UG & Co.KG BNS Mr. Carsten Paustian 
Mutter-Teresa-Strasse 13  :3413522 170 49 + اهلاتف 
25709 MARNE  :الربيد اإللكرتوين carstenpaustian@aol.com 

 

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

süc // dacor GmbH DACOR :22 97621 9561 49 + اهلاتف 
Schillerplatz 1  :10 97621 9561 49 + الفاكس 
96450 COBURG  :الربيد اإللكرتوين info@dacor.de 

 

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

Dialogika Gesellschaft für angewandte 
Informatik mbH 

DIALOG Mr. Rainer Kirchhoff 

Pascalschacht 1  :138 935 6897 49 + اهلاتف 
66125 SAARBRUECKEN  :438 935 6897 49 + الفاكس 
 rainer.kirchhoff@dialogika.de الربيد اإللكرتوين:  

 

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

HNS UG HNS Mr. Philipp Hoffmann 
Eckenerstrasse 2  :100 95263 211 49 + اهلاتف 
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45470 MUEHLHEIM/ RUHR  :111 95263 211 49 + الفاكس 
 telecom.de-philip.hoffmann@hns الربيد اإللكرتوين:  

 

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

Kai Rottleb  

KNT Internet   

KNTI Mr. Kai Rottleb 

Riethnordhaeuserstrasse 71  :61055 36201 49 + اهلاتف 
99189 HASSLEBEN  :249890 36201 49 + الفاكس 
 kai.rottleb@gmail.com الربيد اإللكرتوين:  

 

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

KomMITT - Ratingen GmbH KOMMIT Mr. Peter Thulke 
Kaiserswerther Strasse 85  :280 48 2102 49+- 60 اهلاتف 
40878 RATINGEN  :2102 49+ 280 48-99 الفاكس  
 peter.thulke@kommitt.de الربيد اإللكرتوين:  

 

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

Michael Rack 

RSM Freilassing 

RSMBGL Mr. Michael Rack 

Nocksteinstrasse 13  :607110 8654 49 + اهلاتف 
83395  FREILASSING  :670438 8654 49 + الفاكس 
 freilassing.de-support@rsm اإللكرتوين:الربيد   

 

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

Telepark Passau GmbH TPPASS Mr. Thomas Greiner 
Regensburger Strasse 29  :398 560 851 49 + اهلاتف 
94036  PASSAU  :393 560 851 49 + الفاكس 
 passau.de-support@telepark الربيد اإللكرتوين:  

 
 DEU LIRجمهورية ألمانيا االتحادية/

   

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

XConnect GmbH SMS Mr. Elmar Koerner 
Willi-Bleicher-Strasse 9  :20 9857 2421 49+ اهلاتف 
52353 DUEREN  :57 9857 2421 49+ الفاكس 
 holding.de-e.koerner@sms الربيد اإللكرتوين:  
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 (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية 
 (ITU-T Q.708 (1999/03))وفقا  للتوصية 

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

 (27)التعديل رقم 
 

 
 اسم مشغل نقطة التشوير  االسم الوحيد لنقطة التشوير البلد/املنطقة اجلغرافية

ISPC DEC 

 ADD سيشيل
6-067-3 12827 MSC-SC 01 Airtel Seychelles 

_________ 
ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية 

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

 
 

 

 خطة الترقيم الوطنية
 (ITU-T E.129 (2013/01))وفقا  للتوصية 

 www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html: املوقع اإللكرتوين

ا أو أن تقدم تفسريا  هبيرجى من اإلدارات أن تبلغ االحتاد الدويل لالتصاالت بالتغيريات اليت تطرأ على خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة 
جمانا  جلميع  تاحتهاإو  صفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة الرتقيم الوطنية فضال  عن جهات االتصال لديها حبيث يتسىن نشر املعلومات يف

 .الحتادل التابع لقطاع تقييس االتصاالت اإلدارات/وكاالت التشغيل املعرتف هبا ومقدمي اخلدمات يف املوقع اإللكرتوين
عند  أواخلاصة بالرتقيم بالنسبة إىل مواقعها اإللكرتونية  ITU-T E.129ويرجى من اإلدارات أن تستعمل النسق املبني يف التوصية 

 حتديث (، ونذّكرها بأهنا مسؤولة عنtsbtson@itu.intالحتاد )الربيد اإللكرتوين: لإرسال معلوماهتا إىل مكتب تقييس االتصاالت 
 .تباعا  هذه املعلومات 

 قامت البلدان التالية بتحديث خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين: IX.1.2014اعتبارا  من 
 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  البلد

 221+ السنغال

 677+ جزر سليمان

 216+ تونس

 

http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html
file://blue/dfs/pool/ARA/ITU-T/BUREAU/tsbtson@itu.int
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