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 نشر *مواعيد

 النشرات التشغيلية املقبلة
 مبا يف ذلك

 املعلومات الواردة حىت:

1069 2015.II.1 2015.I.19 

1070 2015.II.15 2015.II.2 

1071 2015.III.1 2015.II.16 

1072 2015.III.15 2015.III.2 

1073 2015.IV.1 2015.III.18 

1074 2015.IV.15 2015.III.31 

1075 2015.V.1 2015.IV.17 

1076 2015.V.15 2015.V.1 

1077 2015.VI.1 2015.V.18 

1078 2015.VI.15 2015.VI.1 

1079 2015.VII.1 2015.VI.17 

1080 2015.VII.15 2015.VII.1 

1081 2015.VIII.1 2015.VII.20 

1082 2015.VIII.15 2015.VIII.3 

1083 2015.IX.1 2015.VIII.18 

1084 2015.IX.15 2015.IX.1 

1085 2015.X.1 2015.IX.17 

1086 2015.X.15 2015.X.1 

1087 2015.XI.1 2015.X.19 

1088 2015.XI.15 2015.XI.2 

1089 2015.XII.1 2015.XI.17 

1090 2015.XII.15 2015.XII.1 

 هذه املواعيد ختص اللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية. *  
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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
 (2015يناير  1)الوضع يف  (ITU-T Q.708 (99/03))وفقاً للتوصية  (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية  1067
 (2015 ديسمرب 15( )الوضع يف ITU-T Q.708 (99/03) )تكملة للتوصية (SANC)قائمة بالرموز الدليلية ملناطق/شبكات التشوير  1066
 (2014 سبتمرب 15( )الوضع يف ITU-T M.1400 (2013/03))وفقاً للتوصية  برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد قائمة 1060
 ITU-T E.212للشبكات املتنقلة من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية )وفقًا للتوصية  ةز الدليليو الرم 1056

 (2014يوليو  15( )الوضع يف (2008/05)
من لوائح الراديو( وشكل الرموز  1.25وضع االتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة )وفقًا 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 )وفقاً للتوصية  1040
 (2012نوفمرب  1( )الوضع يف ITU-T E.164 (2010/11)رموز/أرقام النفاذ للشبكات املتنقلة )وفقاً للتوصية  1015
( )الوضع ITU-T E.212 (2008/05)لدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل االتصاالت املتنقلة )تكملة للتوصية قائمة بالرموز ا 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 وفقاً 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( )وفقاً 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 وفقاً للتوصية  991
 (2011نوفمرب  1 يف

 (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 )وفقاً 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))وفقاً 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)وفقاً 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  15 يف
 (2010مايو  1)الوضع يف  ITU-T E.180 (98/03)النغمات املختلفة املستعملة يف الشبكات الوطنية )وفقاً للتوصية  955
 (ITU-T F.1 (1998/03)جمموعات الرموز مخاسية األحرف املستعملة يف خدمة الربق العمومية الدولية )وفقاً للتوصية  669
 تتاح القوائم التالية يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت: باء

 www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html (ITU-T Rec. M.1400 (03/2013) ةقائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد )التوصي
 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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 خدمة التلكس
 هونغ كونغ، الصين

 :XI.12.2014التبليغ يف 
 توقف خدمة التلكس

ن توقف ع كومة اإلدارة اخلاصة التابعة جلمهورية الصني الشعبية، هونغ كونغ، الصنيحل (OFCA)مكتب هيئة االتصاالت يعلن 
وذلك  هونغ كونغيف  PCCW (“PCCW Global”)الشبكة العاملية احملدودة  ومن مجيع خدمات التلكس الدولية والوطنية إىل تقدمي

 .2014ديسمرب  31اعتباراً من 
، مبا يف ذلك الرمز الدليلي ITU-T F.69)هلونغ كونغ )التوصية  املوزع "802" (TDC) الرمز الدليلي ملقصد التلكس فإنومع ذلك 

حمجوزًا هلونغ  يظل )ُيستخدم أيضًا كمؤشر مقصد التلكس(  ITU-T F.68))التوصية  "HX" (TNIC)لتعرف هوية شبكة التلكس 
 كونغ، الصني.

 :كما يلي  وملزيد من املعلومات، يرجى االتصال
Mr Yim Chi-ho 

Office of the Communications Authority (OFCA) 
of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China 

29/F, Wu Chung House 
123 Queen’s Road East 

WANCHAI 
Hong Kong, China 

 5110 2803 852+ :الفاكس
 chiho-yim@ofca.gov.hk اإللكرتوين: الربيد

 

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

 (973+)الرمز الدليلي للبلد  البحرين
 :XII.21.2014تبليغ يف ال

 للبحرين. ITU-T E.164دي  خطة الرتقيم الوطنية ، املنامة، عن حت(TRA) هيئة تنظيم االتصاالتتعلن 

 :973+للرمز الدليلي للبلد  ITU-T E.164 الوطنية عرض خطة الترقيم

 (NDC)الرمز الدليلي الوطين للمقصد 
( الداليلأو األرقام األوىل يف الرقم )

 (N(S)N)الوطين 

 طول الرقم )الداليل(
 (N(S)N)الوطين 

احلد األقصى  إضافية معلومات E.164استعمال الرقم 
 لطول الرقم

احلد األدىن 
 لطول الرقم

 Viva (Fixed) اخلدمة اهلاتفية الثابتة 8 8 13109999 – 13100000

 Etisalcom Bahrain Company W.L.L اخلدمة اهلاتفية الثابتة 8 8 13399999 – 13300000

 Elephant Talk Bahrain W.L.L اخلدمة اهلاتفية الثابتة 8 8 13509999 – 13500000

 Zain Bahrain B.S.C. Closed (Fixed) اخلدمة اهلاتفية الثابتة 8 8 13699999 – 13600000

 Nuetel Communications S.P.C اخلدمة اهلاتفية الثابتة 8 8 16039999 – 16000000

 Nuetel Communications S.P.C اخلدمة اهلاتفية الثابتة 8 8 16079999 – 16060000

mailto:chiho-yim@ofca.gov.hk
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 (NDC)الرمز الدليلي الوطين للمقصد 
( الداليلأو األرقام األوىل يف الرقم )

 (N(S)N)الوطين 

 طول الرقم )الداليل(
 (N(S)N)الوطين 

احلد األقصى  إضافية معلومات E.164استعمال الرقم 
 لطول الرقم

احلد األدىن 
 لطول الرقم

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed اخلدمة اهلاتفية الثابتة 8 8 16109999 – 16100000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed اخلدمة اهلاتفية الثابتة 8 8 16169999 – 16160000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed اخلدمة اهلاتفية الثابتة 8 8 16199999 – 16190000

 .2Connect WLL اخلدمة اهلاتفية الثابتة 8 8 16599999 – 16500000

 Lightspeed Communications W.L.L اخلدمة اهلاتفية الثابتة 8 8 16699999 – 16600000

 Bahrain Telecommunications اخلدمة اهلاتفية الثابتة 8 8 17999999 – 17000000

Company (BATELCO) B.S.C – Fixed 

 Bahrain Telecommunications اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 32099999 – 32000000

Company (BATELCO) B.S.C 

 Bahrain Telecommunications اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 32199999 – 32100000

Company (BATELCO) B.S.C 

 Bahrain Telecommunications اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 32299999 – 32200000

Company (BATELCO) B.S.C 

 Bahrain Telecommunications اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 32399999 – 32300000

Company (BATELCO) B.S.C 

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 33999999 – 33000000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed دمة اهلاتفية املتنقلةاخل 8 8 34199999 – 34000000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 34349999 – 34300000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 34599999 – 34350000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 35199999 – 35000000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 35399999 – 35300000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 35599999 – 35500000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 35699999 – 35600000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 35999999 – 35900000

 Zain Bahrain B.S.C. Closed اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 36999999 – 36000000

 Zain Bahrain B.S.C. Closed اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 37999999 – 37000000

 Bahrain Telecommunications اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 38499999 – 38000000

Company (BATELCO) B.S.C 

 Bahrain Telecommunications اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 38799999 – 38700000

Company (BATELCO) B.S.C 

 Bahrain Telecommunications اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 38899999 – 38800000

Company (BATELCO) B.S.C 

 Bahrain Telecommunications اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 38999999 – 38900000

Company (BATELCO) B.S.C 

 Bahrain Telecommunications اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 39999999 – 39000000

Company (BATELCO) B.S.C 
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 (NDC)الرمز الدليلي الوطين للمقصد 
( الداليلأو األرقام األوىل يف الرقم )

 (N(S)N)الوطين 

 طول الرقم )الداليل(
 (N(S)N)الوطين 

احلد األقصى  إضافية معلومات E.164استعمال الرقم 
 لطول الرقم

احلد األدىن 
 لطول الرقم

 Bahrain Broadband Co. W.L.L اهلاتفية الثابتة العامليةاخلدمة  8 8 61119999 – 61110000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed اخلدمة اهلاتفية الثابتة العاملية 8 8 63009999 – 63000000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed اخلدمة اهلاتفية الثابتة العاملية 8 8 63339999 – 63330000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed اهلاتفية الثابتة العامليةاخلدمة  8 8 63619999 – 63610000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed اخلدمة اهلاتفية الثابتة العاملية 8 8 63669999 – 63660000

 .Viacloud W.L.L اخلدمة اهلاتفية الثابتة العاملية 8 8 65009999 – 65000000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed امليةابتة العاخلدمة اهلاتفية الث 8 8 66009999 – 66000000

 Zain Bahrain B.S.C. Closed اخلدمة اهلاتفية الثابتة العاملية 8 8 66309999 – 66300000

 Zain Bahrain B.S.C. Closed (Fixed) اخلدمة اهلاتفية الثابتة العاملية 8 8 66329999 – 66310000

 Zain Bahrain B.S.C. Closed دمة اهلاتفية الثابتة العامليةاخل 8 8 66399999 – 66330000

 Zain Bahrain B.S.C. Closed اخلدمة اهلاتفية الثابتة العاملية 8 8 66699999 – 66600000

 Bahrain Telecommunications اخلدمة اهلاتفية الثابتة العاملية 8 8 66769999 – 66700000

Company (BATELCO) B.S.C 

 Bahrain Telecommunications اخلدمة اهلاتفية الثابتة العاملية 8 8 66799999 – 66770000

Company (BATELCO) B.S.C – Fixed 

 Zain Bahrain B.S.C. Closed اخلدمة اهلاتفية الثابتة العاملية 8 8 66999999 – 66900000

 Rapid Telecommunications W.L.L اخلدمة اهلاتفية الثابتة العاملية 8 8 69669999 – 69660000

 Rapid Telecommunications W.L.L اخلدمة اهلاتفية الثابتة العاملية 8 8 69699999 – 69690000

 Rapid Telecommunications W.L.L اخلدمة اهلاتفية الثابتة العاملية 8 8 69969999 – 69960000

 Rapid Telecommunications W.L.L عامليةال اخلدمة اهلاتفية الثابتة 8 8 69999999 – 69990000

 Bahrain Broadband اخلدمة اهلاتفية الثابتة العاملية 8 8 71119999 – 71110000

 Viva (Fixed) اخلدمة اهلاتفية الثابتة العاملية 8 8 71789999 – 71780000

 Menatelecom W.L.L (Fixed) اخلدمة اهلاتفية الثابتة العاملية 8 8 77999999 – 77000000
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 :973+ للرمز الدليلي للبلد E.164 من أجل خطة الترقيم الوطنيةجديد مورد  إدخالوصف لعملية  - الجدول

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

 (N(S)N)الوطين 

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

احلد األدىن 
 لطول الرقم

 2013/12/02 اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 38299999 – 38000000
 2014/01/14 اخلدمة اهلاتفية الثابتة 8 8 66009999 – 66000000

 2014/06/05 اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 66769999 – 66700000

 2014/06/05 اخلدمة اهلاتفية الثابتة 8 8 66799999 – 66770000

 2014/06/09 اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 32199999 – 32100000
 2014/06/09 اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 38799999 – 38700000

 2014/06/09 اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 38999999 – 38900000

 2014/07/02 اخلدمة اهلاتفية الثابتة 8 8 71119999 – 71110000

 2014/07/23 اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 35699999 – 35600000

 2014/07/23 اخلدمة اهلاتفية املتنقلة 8 8 35999999 – 35900000

 :973+للرمز الدليلي للبلد  E.164مورد من أجل خطة الترقيم الوطنية عملية حذف وصف ل -الجدول 
أو األرقام األوىل يف  (NDC)الرمز الدليلي الوطين للمقصد 

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

 2013/12/08 اخلدمة اهلاتفية الثابتة 13449999 – 13440000
 2014/01/14 اخلدمة اهلاتفية الثابتة 66889999 – 66880000

 2014/01/14 دمة اهلاتفية الثابتةاخل 66009999 – 66000000

 لالتصال:
Telecommunications Regulatory Authority (TRA BAHRAIN) 

Mr Mohammed Abdulla Ramzan Alnoaimi 
Director, Information & Communication Technology 

P.O. Box 10353 
Manama 

Bahrain 
 000 520 17 973+ :اهلاتف
 125 532 17 973+ الفاكس:
 numbering@tra.org.bh اإللكرتوين: الربيد

 http://www.tra.org.bh املوقع اإللكرتوين:

 
  

mailto:numbering@tra.org.bh
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 (226+)الرمز الدليلي للبلد  فاصو بوركينا
 :XII.15.2014تبليغ يف 
 و، عن ختصيص سلسلة األرقام اجلديدة التالية:واغادوغ ،(ARCEP)هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية والربيد تعلن 

 التاريخ سلسلة األرقام اخلدمة املشغل

Telecel Faso SA التصاالت املتنقلة ا(GSM)  00 69من XXXX  29 69إىل XXXX 2014.XII.15 

 لالتصال:
Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) 

B.P. 01 
6437 OUAGADOUGOU 01 

Burkina Faso 
 60/61/62 53 37 50 226+ اهلاتف: 
 64 53 37 50 226+ الفاكس: 

 secretariat@arce.bf الربيد اإللكرتوين: 
 www.arce.bf املوقع اإللكرتوين:

 (225+كوت ديفوار )الرمز الدليلي للبلد 
 :XII.19.2014تبليغ يف 
أبيدجان، عن إدخال مورد جديد يف خطة الرتقيم  ،(ARTCI)يف كوت ديفوار  /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتهيئة تنظيم االتصاالتتعلن 
 كوت ديفوار: يف (NNP)الوطنية 
 225+إدخال مورد جديد يف خطة الرتقيم الوطنية للرمز الدليلي للبلد: لعملية وصف 

 

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

 (N(S)N)الوطين 

 طول الرقم )الداليل(
 (N(S)N)الوطين 

 تاريخ ووقت بدء العمل E.164استعمال الرقم 
احلد األقصى 
 لطول الرقم

احلد األدىن 
 لطول الرقم

  اخلدمة اهلاتفية املتنقلة أرقام 8 أرقام 8 78
 كوت ديفوار  - ORANGEاملشغل: 

18.2014.VIII 

 لالتصال:
Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire (ARTCI) 

Abidjan Marcory-Anoumambo 
18 B.P. 2203 
ABIDJAN 18 

Côte d'Ivoire 
 74 43 34 20 225+ اهلاتف:
 75 43 34 20 225+ الفاكس:

 www.atci.ci املوقع اإللكرتوين:
  

http://www.arce.bf/
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 (965+يت )الرمز الدليلي للبلد الكو 
 :XII.25.2014تبليغ يف 
 أطلق سلسلة األرقام املتنقلة اجلديدة التالية: (VIVA) ، فيفاالصفاة، أن مشغل االتصاالت املتنقلة ،(MOC) املواصالتوزارة تعلن 

 CC: +965 / 517 00000 – 517 99999 فيفا

 

 لالتصال:
ISCC Kuwait 

Ministry of Communications 
P.O. Box 318 
11111 SAFAT 

Kuwait 
 1777 2241 965+ اهلاتف:
 9815 2241 965+ الفاكس:

 iscckuwait@gmail.com :الربيد اإللكرتوين
 www.moc.kw املوقع اإللكرتوين:

 (64+)الرمز الدليلي للبلد  نيوزيلندا
 :XII.19.2014تبليغ يف 

 :E.129 T-ITUلألرقام اهلاتفية يف نيوزيلندا، وفقاً للتوصية  املراقمةعن خطة  ،تون، ويلينغوزارة األعمال واالبتكار والعمالةتعلن 
 أرقام. (3)ثالثة  احلد األدىن لطول الرقم )باستثناء الرمز الدليلي للبلد( هو: -
 رقماً. (14)أربعة عشر  لطول الرقم )باستثناء الرمز الدليلي للبلد( هو: األقصىاحلد  -

 طلبها من خارج نيوزيلندا فقط.على جمموعات األرقام اليت ميكن  حيتوي اجلدول أدناه
 .2014ديسمرب  16هو  املراقمةتاريخ حتدي  خطة 

 تفاصيل خطة الرتقيم

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

 (N(S)N)الوطين 

 طول الرقم )الداليل(
 (N(S)N)الوطين 

 معلومات إضافية E.164م استعمال الرق
احلد األقصى 
 لطول الرقم

احلد األدىن 
 لطول الرقم

 أرقام اختبار بدالة البوابة  3 3 10
اخلدمة املباشرة يف نيوزيلندا حبسب  خدمات القيمة املضافة 10 14 11

 االقتضاء
اخلدمة املباشرة يف نيوزيلندا حبسب   6 8 12

 االقتضاء

 اخلدمة املتنقلة ري جغرافيةأرقام غ 9 10 20

 اخلدمة املتنقلة أرقام غري جغرافية 8 10 21

 اخلدمة املتنقلة أرقام غري جغرافية 9 10 22

 قاعدة سكوت أرقام غري جغرافية 8 8 240
 أنتاركتيكا
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 (NDC)الرمز الدليلي الوطين للمقصد 
أو األرقام األوىل يف الرقم )الداليل( 

 (N(S)N)الوطين 

 طول الرقم )الداليل(
 (N(S)N)الوطين 

 معلومات إضافية E.164م استعمال الرق
احلد األقصى 
 لطول الرقم

احلد األدىن 
 لطول الرقم

 خدمة االستدعاء أرقام غري جغرافية 8 9 26

 اخلدمة املتنقلة أرقام غري جغرافية 9 10 27

 اخلدمة املتنقلة رقام غري جغرافيةأ 9 10 28

 اخلدمة املتنقلة أرقام غري جغرافية 9 9 29

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 32

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 33

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 34

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 35

  ةدمات الثابتأرقام جغرافية للخ 8 8 36

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 37

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 39

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 42

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 43

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 44

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 45

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 47

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 46

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 48

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 49

 رموز للهاتف اجملاين 508استبعاد  خدمة على الصعيد الوطين 7 7 50
 مشغل مساعدة الدليل فقط  4 4 60

  جغرافية للخدمات الثابتة أرقام 8 8 62

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 63

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 65

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 66

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 67

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 68

  ةتأرقام جغرافية للخدمات الثاب 8 8 69

تكون بعض األرقام الشخصية قابلة  خدمة األرقام الشخصية 9 9 70
 للمراقمة دولياً عند توفر الرتتيبات 

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 72

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 73

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 74

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 75
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 (NDC)الرمز الدليلي الوطين للمقصد 
أو األرقام األوىل يف الرقم )الداليل( 

 (N(S)N)الوطين 

 طول الرقم )الداليل(
 (N(S)N)الوطين 

 معلومات إضافية E.164م استعمال الرق
احلد األقصى 
 لطول الرقم

احلد األدىن 
 لطول الرقم

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 77

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 78

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 79

 الدولية حينما يُتفق عليها 0800خدمة  خدمات القيمة املضافة 8 10 80
 خدمات صوتية معززة خدمات القيمة املضافة 5 10 83

تكون بعض األرقام الشخصية قابلة  ضافةخدمات القيمة امل 5 8 840
 للمراقمة دولياً حينما يُتفق عليها

الدولية وبطاقات النداء  0800خدمة  خدمات القيمة املضافة 8 12 85
(HCD) حينما يُتفق عليها 

خدمات االستدعاء املعززة واخلدمات  خدمات القيمة املضافة 8 9 86
 املباشرة يف نيوزيلندا حسب االقتضاء

إىل خدمات  PSTNنفاذ الشبكة  خدمات القيمة املضافة 4 8 87
 البيانات

تكون بعض رموز خدمة األسعار املميزة   خدمات األسعار املميزة 9 11 90
 قابلة للمراقمة دولياً عند توفر الرتتيبات

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 92

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 93

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 94

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 95

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 97

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 96

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 98

  أرقام جغرافية للخدمات الثابتة 8 8 99

 http://www.nad.org.nzعلومات حول خطة الرتقيم اهلاتفية يف نيوزيلندا يف املوقع اإللكرتوين التايل: ميكن االطالع على مزيد من امل
 جهة االتصال اإلدارية فيما خيص خطة الرتقيم اهلاتفية يف نيوزيلندا:

 رقم املسؤول
NAD 

P.O. Box 302 469 
North Harbour 

AUCKLAND 
New Zealand 

 0201 475 9 64+ اهلاتف:
 4530 479 9 64+ الفاكس:

 admin@nad.org.nz الربيد اإللكرتوين:
  

http://www.nad.org.nz/
mailto:admin@nad.org.nz
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 (690+)الرمز الدليلي للبلد  توكيالو
 :XII.20.2014تبليغ يف 
 عن خطة الرتقيم الوطنية لتوكيالو. ، توكيالو(Teletok)تصاالت يف توكيالو، االباسم مؤسسة  Zeatel Ltdتعلن شركة 

 690+الرمز الدليلي لتوكيالو  -خطة الترقيم 

 االستخدام طول الرقم األرقام املستعملة

 ISD رمز النفاذ الدويل من أجل رقمان 00
01X 3 النفاذ للعمليات الدولية أرقام 

 )طلبات االستفسار، وما إلى ذلك(

02X – 09X 3 ياحتياط أرقام 

12X – 19X 3 حمجوز خلدمات  أرقام“Dial It” اخلاصة 

2XXX 4 خدمات  أرقامAtafu 

3XXX 4 خدمات  أرقامFakaofo 

4XXX 4 خدمات  أرقامNukunonu 
5XXX 4 خمصص -رقم غري جغرايف  أرقام 

6XXX 4 خمصص -رقم غري جغرايف  أرقام 

7XXX 4 اخلدمة املتنقلة أرقام 

8XXX 4 خمصص - جغرايف رقم غري أرقام 

9XXX 4 خمصص -رقم غري جغرايف  أرقام 

 

 يُطلب من مجيع اإلدارات ضمان إمكانية إجراء نداءات املراقمة املباشرة الدولية من شبكاهتا الوطنية إىل األرقام يف توكيالو.

 لالتصال:
Mr. Tealofi Enosa 

Tokelau Telecommunications Corporation (Teletok) 
Fenuafala, Fakaofo, 

Tokelau 
 3102 690+ اهلاتف:

 tealofi.enosa@gmail.com الربيد اإللكرتوين:
  

mailto:tealofi.enosa@gmail.com
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 تقييدات 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
 (2006المفوضين لعام  المراَجع في مؤتمر المندوبين 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    

 
 قائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية 

 (2013 نوفمبر 15( )الوضع في ITU-T E.118 (2006/05))وفقاً للتوصية 
 (XI.15.2013 - 1040)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (19)التعديل رقم 

 
 ADD  ألمانيا

البلد/املنطقة 
 اسم/عنوان الشركة افيةاجلغر 

رقم تعّرف 
 جهة اإلصدار

 االتصال
التاريخ الفعلي 
 لالستعمال

 EMnify GmbH أملانيا
Friedrich-Bergius-Ring 15 

97076 WUERZBURG 

89 883 03 Mr Alexander Schebler 
EMnify GmbH 

Friedrich-Bergius-Ring 15 
97076 WUERZBURG 

 9270 4973 931 49+ اهلاتف:
 alexander.schebler@emnify.com الربيد اإللكرتوين:

2015.I.1 

 
 ADD  النرويج

البلد/املنطقة 
 اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

رقم تعّرف 
 جهة اإلصدار

 االتصال
التاريخ الفعلي 
 لالستعمال

 ICE Norge AS النرويج
Østensjøveien 32 

0667 OSLO 
Norway 

89 47 06 Mr Johan Tinelius 
AINMT Holdings AB 

Box 7460 
10392 STOCKHOLM 

Sweden 
 735927010 46+ اهلاتف:

 johan.tinelius@ainmt.com الربيد اإللكرتوين:

2015.I.1 

 

البلد/املنطقة 
 اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

رقم تعّرف 
 جهة اإلصدار

 االتصال
التاريخ الفعلي 

 ستعماللال
 ICE Communication Norge AS النرويج

Østensjøveien 32 
0667 OSLO 

Norway y 

89 47 07 Mr Johan Tinelius 
AINMT Holdings AB 

Box 7460 
10392 STOCKHOLM  

Sweden  
 735927010 46+ اهلاتف:

 johan.tinelius@ainmt.com الربيد اإللكرتوين:

2015.I.1 

 

tel:+81
tel:+81
tel:+81
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البلد/املنطقة 
 اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

رقم تعّرف 
 جهة اإلصدار

 االتصال
التاريخ الفعلي 
 لالستعمال

 COM4 AS النرويج
Økernveien 121 

N-0579 OSLO 
Norway 

89 47 09 Mr Henning Solberg 
COM4 AS 

Økernveien 121 
N-0579 OSLO 

Norway 
 9404 9404 47+ اهلاتف:
 9405 9404 47+ الفاكس:

 hso@com4.no الربيد اإللكرتوين:

2014.I.12 

 
 ADD  المملكة المتحدة

البلد/املنطقة 
 اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

رقم تعّرف 
 جهة اإلصدار

 االتصال
 التاريخ الفعلي
 لالستعمال

 British Telecommunications PLC اململكة املتحدة
81 Newgate Street, 

EC1A 7AJ London 
89 44 40 Mr Rastislav Chynoransky 

British Telecommunications PLC 
PP 1041 Baynard House 

135 Queen Victoria Street, 
London EC4V 4AA 

 2087261402 44+ اهلاتف:
 astislav.chynoransky@bt.com الربيد اإللكرتوين:

2015.I.1 

 
 فيما يتعلق بالخطة الدولية  (MNC)الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة 

 (ITU-T E.212 (2008/05)لتعّرف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات )وفقاً للتوصية 
 (2014 يوليو 15)الوضع في 

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

 

 المشغل/الشبكة MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية

   ADD إسرائيل

 425 24 012 Telecom Ltd. 
 

__________ 
* MCC: الرمز الدليلي الُقطري لالتصاالت املتنقلة /Country Code  Indicatif de pays du mobile /  

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

tel:+81
mailto:hso@com4.no
tel:+81
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 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن االتحاد
 (ITU-T M.1400 (2013/03)قاً للتوصية )وف

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

 

 

 ADD     DEUجمهورية ألمانيا االتحادية/
 

   DEUية ألمانيا االتحادية/جمهور 
 Herzo Media GmbH & Co. KG HERZO Mr. Jürgen Mundt 
 Schießhausstraße 9  :800 904 9132 49+ اهلاتف 
 91074 HERZOGENAURACH  809 904 9132 49+ :الفاكس 
 juergen.mundt@herzomedia.de الربيد اإللكرتوين:  

 

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية/
 direct-Mobil24 –Susann Hoehne  MOB24 Mrs. Susann Hoehne 
 Weg 35-Decho-Ilse  :4813214 341 49 + اهلاتف 
 04319 LEIPZIG  4813215 341 49 + :الفاكس 

 direct.com-susann.hoehne@mobil24 الربيد اإللكرتوين:  
 

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية/
 edt GmbHStadtnetze Barmst SNBG Mr. Fred Freyermuth 
 Bahnhofstrasse 27  :68151 4123 49 + اهلاتف 
 25355 BARMSTEDT  68178 4123 49 + :الفاكس 

 barmstedt.de-freyermuth@stadtwerke الربيد اإللكرتوين:  

 

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية/
 toplink GmbH TPLDA1 Mr. Oezguel Nihal 
 Strasse 20-Bosch-obertR  :400 6275 6151 49 + اهلاتف 
 64293 DARMSTADT  :499 6275 6151 49 + الفاكس 

 oezguel.nihal@toplink.de الربيد اإللكرتوين:  

 

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية/
 net GmbH-VEGA VEGANT Mr. Wolfgang Schneider 
 Hauptstrasse 17  :49 +999 9998 6303 اهلاتف  
 ALSENBORN-67677 ENKENBACH  :198 913 6303 49 + الفاكس 

 net.de-info@vega الربيد اإللكرتوين:  
 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 
  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة
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 MYS ADD/ماليزيا
   MYSماليزيا/

 U Mobile Sdn. Bhd. UM Mr. Eric Liew Sze Yarn 
 Lot 11.01 (East Wing)  :9888 2117 3 60 + اهلاتف 
 aya Times Square11th Floor, Berj  :6511 2141 3 60 + الفاكس 

 Imbi JalanNo. 1   :الربيد اإللكرتوين eric.liew@u.com.my 
 55100 KUALA LUMPUR   

 

 
 خطة الترقيم الوطنية

 (ITU-T E.129 (2013/01))وفقاً للتوصية 
 www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html: املوقع اإللكرتوين

يرجى من اإلدارات أن تبلغ االحتاد الدويل لالتصاالت بالتغيريات اليت تطرأ على خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا أو أن تقدم تفسرياً 
جماناً جلميع  حتهاتاإو  صفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة الرتقيم الوطنية فضالً عن جهات االتصال لديها حبي  يتسىن نشر املعلومات يف

 الحتاد.ل 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 

 حتدي  (، ونذّكرها بأهنا مسؤولة عنtsbtson@itu.intالحتاد )الربيد اإللكرتوين: لوماهتا إىل مكتب تقييس االتصاالت إرسال معل
 .تباعاً هذه املعلومات 
 بتحدي  خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين: قامت البلدان التالية XII.15.2014اعتباراً من 

 
 (CC)الرمز الدليلي للبلد  البلد

 55+ الربازيل

 

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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