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 نشر *مواعيد
 النشرات التشغيلية املقابلة

 مبا يف ذلك
 املعلومات الواردة حىت:

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 

 اإلنكليزية. فقط اللغةهذه 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
 النشرة التشغيليةرقم 

 2015التوقيت القانوين  1073
 (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/شابكات التشوير  1066
 (2014 سابتمرب 15( )الوضع يف ITU-T M.1400 (2013/03))وفقاً للتوصية  قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد 1060

من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشابكات واالشرتاكات العمومية )وفقًا للتوصية  (MNC)للشابكات املتنقلة  ةز الدليليو الرم 1056
ITU-T E.212 (2008/05) 2014يوليو  15( )الوضع يف) 

من لوائح الراديو( وشكل الرموز  1.25وضع االتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لابلدان خمتلفة )وفقًا للحكم االختيار  رقم  1055
 (2014يوليو  1الدليلية للنداء اليت ختصصها كل إدارة حملطاهتا للهواة وحمطاهتا التجريابية )الوضع يف 

 (2013نوفمرب  15( )الوضع يف ITU-T E.118 (2006/05)قائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار لابطاقة رسوم االتصاالت الدولية )وفقاً للتوصية  1040
 (2012نوفمرب  1( )الوضع يف ITU-T E.164 (2010/11)رموز/أرقام النفاذ للشابكات املتنقلة )وفقاً للتوصية  1015
( )الوضع ITU-T E.212 (2008/05)قائمة بالرموز الدليلية للابلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل االتصاالت املتنقلة )تكملة للتوصية  1005

 (2012 يونيو 1 يف
 ITU-T T.35وصية تقائمة بالرموز الدليلية للابلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل املرافق غري املعيارية يف اخلدمات التلماتية )تكملة لل 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 الابعيد( والرقم )الداليل( الوطين( )وفقاً للتوصية  994
 (2011ديسمرب  15)الوضع يف 

( )الوضع ITU-T E.164 (2010/11)كملة للتوصية )ت ITU-T E.164 (2010/11)قائمة بالرموز الدليلية للابلدان املخصصة وفقاً للتوصية  991
 (2011نوفمرب  1 يف

 (2006الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  21إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء الابديلة )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 شابكة التلكس  (TDC)قائمة بالرموز الدليلية ملقصد التلكس  978

 (2011أبريل  15( )الوضع يف ITU-T F.68 (1988/11)والتوصية 
 (ITU-T X.121 (2000/10))وفقاً للتوصية  (DNIC)قائمة برموز تعّرف هوية شابكة الابيانات  977
 ( )الوضعITU-T X.121 (2000/10)قائمة بالرموز الدليلية للابلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل إرسال الابيانات )تكملة للتوصية  976

 (2011 مارس 15 يف
 (2011فرباير  15 )الوضع يف( X.400وتوصيات السلسلة  ITU-T F.400)وفقاً للتوصية  (ADMD)قائمة بأمساء ميادين التسيري اإلدار  لإلدارة  974
( )الوضع ITU-T E.218 (2004/05)قائمة بالرموز الدليلية للابلدان لالتصاالت الراديوية املتنقلة لألرض لالتصال الابعيد )تكملة للتوصية  972

 (2011يناير  15 يف
 (2010مايو  1)الوضع يف  ITU-T E.180 (98/03)النغمات املختلفة املستعملة يف الشابكات 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) قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد )التوصية

 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
علن يف اإلعالن  ردةلقطاع تقييس االتصاالت وفقًا لإلجراءات الوا تنيالتالي التوصيتنيعن املوافقة على  AAP-55 ُأ

 :ITU-T A.8 التوصية يف
– ITU-T G.8021/Y.1341 (04/2015): Characteristics of Ethernet transport network equipment functional 

blocks 

– ITU-T G.9802 (04/2015): Control aspects of multiple wavelength passive optical networks 
 

 الخدمة الهاتفية
 (T E.164-ITU)التوصية 

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

 (226+فاصو )الرمز الدليلي للبلد  بوركينا
 :IV.14.2015تابليغ يف 

 :فاصو غيريات يف أرقام خطة الرتقيم الوطنية لابوركيناواغادوغو، عن ت (ARCEP)هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية والربيد تعلن 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

الوقت والتاريخ 
املعلن عنهما 

 للتغيري

 الرقم الداليل الوطين
(N(S)N)  استعمال رقم التوصية

ITU-T E.164 
 تشغيل متواز  

 الصياغة املقرتحة لإلعالن املشغل
 هنايات بدايات الرقم اجلديد الرقم القدمي

2014-12-15-
00:00 

50 XX XX XX 25 XX XX XX  خدمة  -رقم جغرايف
قة رمز منطهاتفية ثابتة/

 الوسط

لقد تغرّي رقم الشخص الذ   .ONATEL S.A غري متوفر غري متوفر
رجى يُ فصاعداً،  اآلنتطلابونه؛ من 

متابوعاً باألرقام  25 طلب الرقم
 الستة األخرى

لقد تغرّي رقم الشخص الذ  
رجى يُ تطلابونه؛ من اآلن فصاعداً، 

متابوعاً باألرقام  25طلب الرقم 
 الستة األخرى

2014-12-15-
00:00 

40 XX XX XX 24 XX XX XX  خدمة  -رقم جغرايف
هاتفية ثابتة/رمز منطقة 

 الشمال والشرق

لقد تغرّي رقم الشخص الذ   .ONATEL S.A غري متوفر غري متوفر
رجى يُ تطلابونه؛ من اآلن فصاعداً، 

متابوعاً باألرقام  24طلب الرقم 
 الستة األخرى

لقد تغرّي رقم الشخص الذ  
رجى يُ تطلابونه؛ من اآلن فصاعداً، 

متابوعاً باألرقام  24طلب الرقم 
 الستة األخرى

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

B.P. 01 
6437 OUAGADOUGOU 01 

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

 226+ 50 37 53 64 الفاكس: 
 secretariat@arce.bf الربيد اإللكرتوين:
 www.arce.bf املوقع اإللكرتوين:

 

http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp
mailto:secretariat@arce.bf
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 (45+الدانمارك )الرمز الدليلي للبلد 
 :IV.13.2015تابليغ يف 

طة خ ، كوبنهاغن، عن التغيريات التالية اليت طرأت على"Danish Business Authority"هيئة األعمال التجارية الدامناركية تعلن 
 :الرتقيم اهلاتفية يف الدامنارك

 خدمة االتصاالت الثابتة -سحب  •
 

 تاريخ السحب سالسل األرقام اخلدمة مقّدم

Vopium A/S 7272efgh 30.IV.2015 
 

 لالتصال:
The Danish Business Authority 

Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 

DK-2100 Copenhagen 
Denmark 

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

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

 

 (965+الكويت )الرمز الدليلي للبلد 
 :IV.13.2015تابليغ يف 

 األرقام املتنقلة اجلديدة التالية: جمموعةأطلق  ZAINالصفاة، أن مشغل االتصاالت املتنقلة،  ،(MOC)وزارة املواصالت تعلن 

ZAIN 1 CC: + 965 /  (9410 0000 – 9419 9999) 

 

2  / (9470 0000 – 9479 9999) 

3 / (9670 0000 – 9679 9999) 

4 / (9850 0000 – 9859 9999) 

 

 لالتصال:
International Services Coordination Centre (ISCC) Kuwait 

Ministry of Communications 
P.O. Box 318 
11111 SAFAT 

Kuwait 
 11 224 965+ 777 اهلاتف:

 15 8 19 224 965+ الفاكس:
 iscckuwait@gmail.com :الربيد اإللكرتوين

 www.moc.kw املوقع اإللكرتوين:

http://www.erst.dk/
http://www.moc.kw/
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 (677+جزر سليمان )الرمز الدليلي للبلد 
 :IV.1.2015تابليغ يف 

 إىل: لخدمة الثابتةل جديدةأرقام توزيع سلسلة ، عن هونيارا، (TCSI) يف جزر سليمان جلنة االتصاالتتُعلن 

  شركةSolomon Telekom Company Limited 
  شركةBemobile Solomon Islands Limited 

(1) (2) (3) (4) 

الدليلي الوطين  الرمز
أو األرقام  (NDC) للمقصد

 N(S)Nاألوىل للرقم 
 ( الوطين(الداليل)الرقم )

 N(S)Nطول الرقم 

الطول  معلومات إضافية E.164استعمال الرقم 
 األقصى

الطول 
 األدىن

100-109 
120-131 
141-151 
162-169 
177-188 
191-199 

 ”Solomonخمصص لشركة  خدمات ثابتة برمز قصري -رقم غري جغرايف  3 3

Telekom Company 

Limited"  

 ”Solomonخمصص لشركة   PABXBroad Softلنظام خدمات ثابتة  -رقم غري جغرايف  5 5 42000-42999

Telekom Company 

Limited" 

 ”Solomonخمصص لشركة  خلدمة الزبائن PABX لنظام خدمات ثابتة -رقم غري جغرايف  5 5 17000-17699

Telekom Company 

Limited" 

نة أعاله املابيبطول ثابت اجلديدة  بدء الربجمة الالزمة لسلسلة األرقام (ROA)يُرجى من مجيع اإلدارات ووكاالت التشغيل املعرتف هبا 
 .دماتاخلضمن شابكاهتا لتمكني املشرتكني من النفاذ إىل 

 لالتصال:
Telecommunications Commissioner 

Telecommunications Commission (TCSI) 
PO Box 2180 

HONIARA 
Solomon Islands 

 238 677+55 :اهلاتف
 23861 677+ الفاكس:

 bernard.hill@tcsi.org.sb الربيد اإللكرتوين:
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 (+249)الرمز الدليلي للبلد  السودان
 :III.31.2015تابليغ يف 

 يف السودان: MTNاخلرطوم، عن موارد الرتقيم املخصصة حديثاً ملشغل شابكة االتصاالت املتنقلة  اهليئة القومية لالتصاالت، تُعلن
 معلومات التسيري:

 

 

 معلومات متنوعة:

 

 معلومات متعلقة باألرقام
 93 XXX XXXX: (MSISDN) الرقمية للخدمات املتكاملةاملشرتك املتنقل يف الشابكة هيكل 

 634 93 ..........249 93:  (MGT)التسمية اإلمجالية للمتنقل  إىل.(IMSI)يف اخلدمة املتنقلة الدولية  االنتقال من املشرتك
MS ISDN : رقماً  12ثابت يتكون من  طولرقم ب عابارة عنالرقم 

 

 XXX XXXX 93 249+ نسق املراقمة الدولية:

 :لالتصال
National Telecommunications Corporation (NTC) 

P.O. Box 2869 
KHARTOUM 11111 

Sudan 
 183484489 249+ اهلاتف:

 183484486 249+ الفاكس:
 itisalat@ntc.gov.sd الربيد اإللكرتوين:
 www.ntc.gov.sd املوقع اإللكرتوين:

  

 املشغل (NDC)الرمز الدليلي الوطين للمقصد  (CC) الُقطر الرمز الدليلي  T E.164-ITUسلسلة أرقام التوصية 

 249 93 MTN Sudan 

 T E.212-ITUسلسلة أرقام التوصية 
 الُقطر الرمز الدليلي 

 )MNC(لالتصاالت املتنقلة 
 املشغل (MNC)الرمز الدليلي لالتصاالت املتنقلة 

 634 03 MTN Sudan 

 T E.214-ITU  للمتنقلالتسمية اإلمجالية 
(MGT) 

مية للتس الُقطر الرمز الدليلي 
 اإلمجالية للمتنقل

 املشغل الرمز الدليلي لشابكة التسمية اإلمجالية للمتنقل

 249 93 MTN Sudan 
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 (1+ 868ترينيداد وتوباغو )الرمز الدليلي للبلد 
 :III.18.2015تابليغ يف 

يف إطار ني ُخصصت للمشغل (NXX)، باراتاريا، أن الرموز التالية للمكتب املركز  (TATT)هيئة االتصاالت يف ترينيداد وتوباغو تعلن 
 من أجل ترينيداد وتوباغو. (NPA – 868)خطة ترقيم أمريكا الشمالية 

 الشابكة املتنقلة 
 اخلدمة (NXX)رمز املكتب املركز   اسم املشغل

Digicel (Trinidad and Tobago) Limited 271 ،272 ،273 ،274 ،275 ،276 ،
277 ،278 ،279 

 متنقلة

 

 NXX XXXX 868 1+ نسق املراقمة الدولية:
 XXXX 271 868 1+ نسق املراقمة الدولية:

 +1 868 272 XXXX 
 +1 868 273 XXXX 
 +1 868 274 XXXX 
 +1 868 275 XXXX 
 +1 868 276 XXXX 
 +1 868 277 XXXX 
 +1 868 278 XXXX 
 +1 868 279 XXXX 

 :لالتصال
Ms Cynthia Reddock-Downes 

Chief Executive Officer (Ag.) 
Telecommunications Authority of Trinidad and Tobago (TATT) 

5, Eight Avenue Extension, off Twelfth Street 
BARATARIA 

Trinidad and Tobago 
 8288 675 868 1+  اهلاتف:

 1055 674 868 1+ الفاكس:
 info@tatt.org.tt الربيد اإللكرتوين:
 www.tatt.org.tt املوقع اإللكرتوين:
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 تغييرات في اإلدارات/وكاالت التشغيل المعترف بها وكيانات أو منظمات أخرى
 أنغوال

 :IV.72015.تابليغ يف 
 تغيري االسم

، لواندا عن تغيري امسها. وتسمى Angola Institute of Communications( (INACOM)(مؤسسة االتصاالت يف أنغوال تعلن 
 .»Angolan Institute of Communications (INACOM)«اآلن: 

Angolan Institute of Communications (INACOM) 
Av. Dr. António Agostinho Neto, Praia do Bispo - Chicala 

B.P. 1459 
LUANDA 

Angola 
 222338352 244+ اهلاتف:

 222339449 244+ الفاكس:
 antnio.benge11@gmail.com / kumbakia@yahoo.com الربيد اإللكرتوين:
 www.inacom.og.ao املوقع اإللكرتوين:

 بوتان
 :III.252015.تابليغ يف 

 تغيري االسم
 «Ministry of Information and Communications (MoIC)»تيمفو، عن تغيري امسها. وتسمى اآلن:  وزارة املعلومات واالتصاالت،تعلن 

Ministry of Information and Communications (MoIC) 
Royal Government of Bhutan 

P.O. Box 278 
THIMPHU 

Bhutan 
 322567 2 975+/322144 2 975 اهلاتف:

 328440 2 975+/326180 2 975+ الفاكس:
 moic@druknet.bt/ director@dit.gov.bt الربيد اإللكرتوين:
 www.moic.gov.bt املوقع اإللكرتوين:

 مبابوييز 
 :III.212015.تابليغ يف 

 تغيري االسم
االت وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصهرار  عن تغيري امسها. وتسمى اآلن:  وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،تعلن 

 » ServicesMinistry of Information Communication Technology, Postal and Courier« واخلدمات الربيدية
Ministry of Information Communication Technology, Postal and Courier Services 

Pvt. Bag CY 419, Causeway 
HARARE 

Zimbabwe 
 4793376 263+ اهلاتف:

 4737358 263+ الفاكس:
 www.ictministry.gov.zw املوقع اإللكرتوين:

mailto:kumbakia@yahoo.com
mailto:director@dit.gov.bt
http://www.moic.gov.bt/
http://www.ictministry.gov.zw/
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 تبليغات أخرى
 النمسا

 :IV.13.2015تابليغ يف 
أذنت اإلدارة النمساوية حملطة هواة منساوية باستخدام الرمز ، (IARU)الذكرى التسعني لتأسيس االحتاد الدويل لراديو اهلواة  مبناسابة

 .2015 أبريل 19إىل أبريل  17من  OE90IARU الدليلي اخلاص للنداء
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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 يسان تومي وبرينسيب
 (14)صفحة  1039 أوروغواي

 (4)صفحة  1068 هونغ كونغ، الصين

 

 

 

 

 

 

 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 استابدال 
LIR قراءة  SUP إلغاء 

P )صفحة )صفحات    
 

 

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

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

 (VII.15.2014 - 1056)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (16)التعديل رقم 

 

 المشغل/الشبكة MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية
  SUP النمسا

 232 12 Orange Austria Telecommunication GmbH 

  ADD النمسا
 232 08 Lycamobile Austria Ltd 
 232 12 A1 Telekom Austria AG 
 232 13 UPC Austria Services GmbH 
 232 16 Hutchison Drei Austria GmbH 
 232 17 MASS Response Service GmbH 
 232 18 smartspace GmbH 
 232 19 Tele2 Telecommunication GmbH 

  LIR النمسا
 232 01 A1 Telekom Austria AG 
 232 02 A1 Telekom Austria AG 
 232 05 Hutchison Drei Austria GmbH 
 232 09 A1 Telekom Austria AG 
 232 10 Hutchison Drei Austria GmbH 
 232 11 A1 Telekom Austria AG 
 232 14 Hutchison Drei Austria GmbH 
 232 15 Mundio Mobile (Austria) Ltd 
 232 91 ÖBB - Infrastruktur AG 

  ADD الدانمارك
 238 16 Tismi B.V. 

  ADD السودان
 634 03 MTN Sudan 

 

_________ 
* MCC: الرمز الدليلي الُقطر  لالتصاالت املتنقلةMobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / 

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



 التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالتالنشرة  03 - 5107رقم 
 

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

 (2015يناير  1)الوضع في 
 (I.1.2015 - 1067)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (7)التعديل رقم 
 

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

ISPC DEC 

 SUP هنغاريا

6-251-7 14303 TRIOTEL-I1 Triotel Telecommunications Ltd 

 LIR اليابان
4-083-0 8856 Kyoto1 SoftBank Mobile Corp 
4-083-1 8857 Chiba1 SoftBank Mobile Corp 
4-083-2 8858 Chiba2 SoftBank Mobile Corp 
4-083-6 8862 Chiba3 SoftBank Mobile Corp 
4-084-5 8869 Tokyo1 SoftBank Mobile Corp 
4-084-6 8870 Tokyo2 SoftBank Mobile Corp 
4-085-0 8872 Kyoto2 SoftBank Mobile Corp 
4-085-1 8873 Kyoto3 SoftBank Mobile Corp 
4-085-2 8874 Chiba4 SoftBank Mobile Corp 
4-085-4 8876 Kyoto4 SoftBank Mobile Corp 
4-087-0 8888 Osaka1 SoftBank Mobile Corp 
4-087-1 8889 Osaka2 SoftBank Mobile Corp 

 SUP إسبانيا
7-254-7 16375 Madrid Space Telecommunications  Systems, S.L. 

 ADD إسبانيا
2-027-1 4313 Zamudio (Vizcaya) Euskaltel, S.A. 
2-027-2 4314 Vitoria (Álava) Euskaltel, S.A. 
2-031-2 4346 Madrid ADENET SYSTEMS, S.L. 
2-031-4 4348 Madrid Norte TELEFÓNICA INTERNATIONAL WHOLESALE 

SERVICES, S.L. UNIPERSONAL 
2-031-5 4349 Madrid Alias TELEFÓNICA INTERNATIONAL WHOLESALE 

SERVICES, S.L. UNIPERSONAL 

 ADD الواليات المتحدة
3-192-6 7686 Madison, WI Digital Communications Consulting LLC 

 SUP فيتنام
4-103-1 9017 … EVN Telecom (EVNT) 
4-103-2 9018 … EVN Telecom (EVNT) 
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 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير الابلد/املنطقة اجلغرافية

ISPC DEC 

 ADD فيتنام
4-103-1 9017 IGW HCM FPT 
4-205-0 9832 GMSC Hanoi Gtel 
4-205-1 9833 GMSC Ho Chi Minh Gtel 
4-205-2 9834 NGN Gateway Hanoi, HiE9200 

Exchange 
Vietnam Posts and Telecommunications 

Corporation (VNPT) 
4-205-3 9835 NGN Gateway Ho Chi Minh, 

HiE9200 Exchange 
Vietnam Posts and Telecommunications 

Corporation (VNPT) 
4-205-4 9836 STPHNI Mobifone-VMS 
4-205-5 9837 GTMSC Hanoi Mobifone-VMS 
4-205-6 9838 STPHCM Mobifone-VMS 
4-205-7 9839 GTMSC HoChiMinh Mobifone-VMS 

 LIR فيتنام
4-103-0 9016 IGW Ha Noi Vietel 
4-103-3 9019 HCM-IDD Saigon Postel Corporation (SPT) 
4-103-4 9020 ISTP Ha Noi Vietel 
4-103-5 9021 Alias Point Code for NGN 

Gateways 
Vietnam Posts and Telecommunications 

Corporation (VNPT) 
4-103-6 9022 ISPT HCM Vietel 
4-103-7 9023 Gateway Danang Vietnam Posts and Telecommunications 

Corporation (VNPT) 
4-104-0 9024 TDM Gateway Hanoi, AXE 

Exchange 
Vietnam Posts and Telecommunications 

Corporation (VNPT) 
4-104-1 9025 TDM Gateway Danang, AXE 

Exchange 
Vietnam Posts and Telecommunications 

Corporation (VNPT) 
4-104-2 9026 TDM Gateway Ho Chi Minh, AXE 

Exchange 
Vietnam Posts and Telecommunications 

Corporation (VNPT) 
4-104-3 9027 SCCP Gateway Hanoi Vietnam Posts and Telecommunications 

Corporation (VNPT) 
4-104-4 9028 SCCP Gateway Ho Chi Minh Vietnam Posts and Telecommunications 

Corporation (VNPT) 
4-104-5 9029 Signalling Transfer Point Gateway 

Hanoi 
Vietnam Posts and Telecommunications 

Corporation (VNPT) 
4-104-6 9030 Signalling Transfer Point Gateway 

Ho Chi Minh 
Vietnam Posts and Telecommunications 

Corporation (VNPT) 
4-104-7 9031 IGW HCM Vietel 

__________ 
ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية 

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

 
  



 التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالتالنشرة  01 - 5107رقم 
 

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

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

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

 كاالت التشغيل املعرتف هبا ومقدمي اخلدمات يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت التابع لالحتاد.اإلدارات/و 
عند  بالنسابة إىل مواقعها اإللكرتونية اخلاصة بالرتقيم أو ITU-T E.129ويرجى من اإلدارات أن تستعمل النسق املابني يف التوصية 

 حتديث (، ونذّكرها بأهنا مسؤولة عنtsbtson@itu.intالت لالحتاد )الربيد اإللكرتوين: إرسال معلوماهتا إىل مكتب تقييس االتصا
 هذه املعلومات تاباعاً.

 قامت الابلدان التالية بتحديث خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين: IV.1.2015اعتاباراً من 
 

 (CC)الرمز الدليلي للابلد  الابلد

 242+ الكونغو

 962+ األردن

 248+ سيشيل

 
 

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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