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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

 ة التشغيليةرقم النشر 
 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/شبكات التشوير  1066
 (2014 سبتمرب 15( )الوضع يف ITU-T M.1400 (2013/03))وفقاً للتوصية  قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد 1060

من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية )وفقًا للتوصية  (MNC)للشبكات 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 لبلدان خمتلفة )وفقًا للحكم االختياري رقم  1055
 (2014يوليو  1الدليلية للنداء اليت ختصصها كل إدارة حملطاهتا للهواة وحمطاهتا التجريبية )الوضع يف 

 (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
( ITU-T E.212 (2008/05)ية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل االتصاالت املتنقلة )تكملة للتوصية قائمة بالرموز الدليل 1005

 (2012 يونيو 1 يف )الوضع
 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)راءات املراقمة )السابقة الدولية والسابقة الوطنية )لالتصال البعيد( والرقم )الداليل( الوطين( )وفقاً للتوصية إج 994
 (2011ديسمرب  15)الوضع يف 

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

 (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)الدليلية ملقصد التلكس  قائمة بالرموز 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 شبكة البيانات  977
( ITU-T X.121 (2000/10)رموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل إرسال البيانات )تكملة للتوصية قائمة بال 976

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

 (2011يناير  15 يف )الوضع
 (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) 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)ت التشغيل املعرتف هبا قائمة بوكاال
 

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
دة إلجراءات الوار لقطاع تقييس االتصاالت وفقًا ل تنيالتالي التوصيتنيعن املوافقة على  AAP-61 أُعلن يف اإلعالن

 :ITU-T A.8 التوصية يف
– ITU-T G.9960 (07/2015): Unified high-speed wireline-based home networking transceivers – System 

architecture and physical layer specification 

– ITU-T G.9961 (07/2015): Unified high-speed wire-line based home networking transceivers – Data link 
layer specification 

– ITU-T G.9963 (07/2015): Unified high-speed wireline-based home networking transceivers – Multiple 
input/multiple output specification 

– ITU-T X.226 (1994) Cor. 1 (07/2015) 

– ITU-T X.227 bis (1998) Cor. 1 (07/2015) 

– ITU-T X.1631 (07/2015): Information technology - Security techniques - Code of practice for 
information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services 

 

 خدمة إرسال البيانات
 (T X.121-ITU (2000/10) )التوصية

 خطة الترقيم الدولية لشبكات البيانات العمومية

 بلجيكا

 :VII.13.2015تبليغ يف 
 206 1 (DNIC) رموز تعرف هوية شبكة البيانات سحب، بروكسل، عن (IBPT) املعهد البلجيكي خلدمات الربيد واالتصاالتيعلن 

 سابقاًProximus” (Belacom .)“للشبكة  9 206و 8 206و 5 206و 4 206و 2 206و
رقم رمز تعرف هوية  البلد/املنطقة اجلغرافية

 شبكة البيانات

 البيانات اخلاص هبارمز تعرف هوية شبكة  ُسحباسم الشبكة اليت 

 Proximus 1 206 بلجيكا

BELGIQUE 206 2 Proximus -  شبكة إرسال بيانات بتبديل الرزم(DCS) 

BELGIUM 206 4 Proximus - CODENET 

 206 5 Proximus - )يستعمل الرمز على املستوى الوطين من أجل شبكة إرسال البيانات بتبديل الرزم( 

 206 8 Proximus -  النفاذ إىل الشبكةDCS من خالل شبكة التلكس التبديلية الوطنية 

 206 9 Proximus - اتف التبديلية الوطنيةالنفاذ إىل الشبكة من خالل شبكة اهل 

 رموز تعرف هوية شبكة البيانات وأمساء الشبكات التالية:بناًء على ذلك، ُتستعمل يف بلجيكا 
رقم رمز تعرف هوية  البلد/املنطقة اجلغرافية

 شبكة البيانات
 اسم الشبكة اليت وزع هلا رمز تعرف هوية شبكة البيانات

 MOBISTAR 7 206 بلجيكا

 :يد من املعلومات، يرجى االتصال من خالل العنوان التايلوللحصول على مز 
Proximus Proximus 

Konning Albert II-laan 27 
1030 BRUSSELS 

Belgium 
 rfq.inbox@proximus.be الربيد اإللكرتوين:
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 الخدمة الهاتفية
 (T E.164-ITU)التوصية 

 www.itu.int/itu-t/inr/nnpاملوقع اإللكرتوين: 

 (246 1+بربادوس )الرمز الدليلي للبلد 

 :VII.16.2015تبليغ يف 
 ، سانت مايكل، عن خطة الرتقيم الوطنية يف بربادوس.مكتب رئيس الوزراءيعلن 

 مقدمة
ويشمل ذلك  غيل يف بربادوس،تنطبق خطة الرتقيم هذه على أرقام االتصاالت اليت يستخدمها مقدمو اخلدمات أو شركات التش

من رموز املنطقة خلطة الرتقيم أو أي رمز الحق أو بديل من رموز  246بالرمز احلصر مجيع األرقام اليت تبدأ  على سبيل املثال ال
 املنطقة املخصصة لرببادوس.

 .36-2001ن االتصاالت هلا يف قانو  ومجيع املصطلحات املستعملة يف هذه الوثيقة بدون حتديد تعريف هلا سيكون هلا املعىن املخصص

 أرقام اهلاتف اجلغرافية – أوالً 

 مبادئ عامة –ألف 
ملبادئ  ووفقاً . (NANP) خيضع ترقيم االتصاالت واستعمال األرقام املرتبطة بتقدمي خدمات االتصاالت ملعايري خطة الرتقيم ألمريكا الشمالية

، إال يف حالة بربادوس يف 246كون األعداد الثالثة األوىل )رمز منطقة خطة الرتقيم( هذه اخلطة تتكون أرقام اهلاتف من عشرة أعداد. وت
داد الثالثة ( هي األعCO الرمز )رمز البدالة أوختصيص رمز منطقة إضايف إىل بربادوس يف املستقبل. وتكون األعداد الثالثة التالية 

 الرقم. شركة التشغيل اليت ختدم املشرتك الذي حيددهلبدالة  (LERG)املخصصة يف دليل التوجيه للبداالت احمللية 
وجيب على مجيع شركات التشغيل ومقدمي اخلدمات استعمال ترتيبات التسعري والتوجيه املطابقة ملخطط الرتقيم واملبادئ الواردة 

ة املذكورة اخلط يتسق مع. وجيب تشكيل مجيع أرقام االتصاالت يف بربادوس على حنو (NANP)خطة الرتقيم ألمريكا الشمالية  يف
النداءات  مما يسمح بتسعري وتوجيهأجل السماح لربجميات التبديل وغريها من أنظمة مجيع مقدمي اخلدمة بالتعرف عليها  من

 أساس سليم. على

 ختصيص موارد الرتقيم –باء 
 ختصيص األرقام 1

"الوزارة"(، وحدة االتصاالت يف وزارة الطاقة واملرافق العامة ) اعتباراً من التاريخ الفعلي لدخول خطة الرتقيم هذه حيز النفاذ، تكون
تعينه، هي وحدها املخولة ختصيص أرقام اهلاتف لشركات التشغيل ومقدمي اخلدمة. واعتباراً من هذا التاريخ، تتوقف شركة  من أو

Cable & Wireless (Barbados) Limited  .األرقام احملددة للمشغل وجمموعاتعن إدارة موارد الرتقيم يف بربادوس OCN  لشركة
Cable & Wireless (Barbados) Limited  يف التذييلA  ًها على ذلك هلذه الشركة اليت ميكن خلطة الرتقيم هذه، يتم توزيعها بناء

 من القوانني واللوائح ذات الصلة.شريطة االمتثال بأحكام قانون االتصاالت وغريه االستمرار يف استخدامها 
دمي اخلدمة األرقام يف بربادوس، ختصص األرقام لشركات التشغيل ومق إمكانية نقلتقرر الوزارة أن املصلحة العامة تقتضي تنفيذ  وما مل

-246إىل  0000-230-246 منكامل )  COالذين يطلبون احلصول عليها، وذلك يف جمموعات من عشرة آالف رقم، تتكون من رمز 

شغيل مسؤولة عن حتديد هذه األرقام هلا على أساس سليم وسريع يف دليل التوجيه للبداالت مثاًل(. وتكون شركة الت 230-9999
 .(LERG)احمللية 

http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp
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التشغيل ومقدمو اخلدمة األرقام للمشرتكني إال من جمموعات األرقام اليت ختصصها هلم على النحو الواجب ختصص شركات  وال
الوزارة أو من تعينه. وتضطلع شركات التشغيل ومقدمو اخلدمة مبسؤولية إقامة أنظمة وحتديد إجراءات تسمح هلم بتتبع استخدامهم 

 رتكني لديهم.ملوارد الرتقيم املخصصة هلم من أجل خدمة املش
 مقدمي اخلدمات اخللوية اجلدد ضمان أن تتمكن البداالت املتنقلة اخلاصة هبم من توفري إمكانية نقل األرقام.وسُيطلب من مجيع 

 الطلبات اخلاصة مبوارد الرتقيم 2
 املكتب ئ التوجيهية الصادرة عنواملباد (2003)جيب أن تكون مجيع الطلبات اخلاصة مبوارد الرتقيم متوافقة مع لوائح ترقيم االتصاالت 

 املركزي يف بربادوس فيما يتعلق بتخصيص الرموز.

 N11الرموز  –ثانياً 

يف بربادوس إال لألغراض املعينة هلا. وحتتفظ الوزارة حبقها يف تغيري هذه األغراض املعينة  N11يستخدم مقدمو اخلدمة الرموز  ال
 مبينة فيما يلي: N11ما اتضح هلا أن ذلك خيدم املصلحة العامة. واالستخدامات املعينة حالياً للرموز  إذا

 ال ميكن استخدامه 111

 شرطة 211

 خدمة إطفاء احلرائق 311

 خدمة مساعدة الدليل مقدمة من مقدم اخلدمة 411

 خدمة اإلسعاف 511

 خدمة إصالح مقدمة من مقدم اخلدمة 611

 )استخدام غري حمدد( 711

 مكتب أعمال مقدم اخلدمة 811

 خدمة الرد للخدمة العامة/ رقم طوارئ 911

 الدفع مقابل كل مكاملةخدمات  – ابعاً ر 
تقدم أي شركة تشغيل أو مقدم خدمة يف بربادوس أي خدمة حملية أو دولية على أساس الدفع مقابل كل مكاملة )حيث يتلقى  ال

الطرف الطالب أو شركة التشغيل اخلاصة به فاتورة عن املعلومات أو اخلدمات أو أي رسوم أخرى تتجاوز الرسوم احملددة على 
؛ 976-246 األرقام املخصصة على النحو الواجب من جمموعة األرقام (1)مال أرقام غري النحو الواجب خلدمات االتصاالت( باستع

 .(NPA)من رموز املنطقة يف خطة الرتقيم  900األرقام املخصصة على النحو الواجب اليت تبدأ بالرمز  (2) أو
 

 Aالتذييل 

 .بربادوسمن أجل  (NPA-246)للمشغلني يف إطار خطة ترقيم أمريكا الشمالية  (NXX)الرموز التالية للمكتب املركزي  ُخصصت

 رمز املكتب املركزي
(NXX) 

 االستخدام
OCN 

)رقم شركة 
 التشغيل(

 مالحظات

 .070H Ace Communications Inc مهاتفة دولية 223

 Cable &Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 227

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 ثابتةمهاتفة  228

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 شبكة رقمية متكاملة اخلدمات 229

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 230

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 231

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 متنقلةمهاتفة  232



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 7 - 1081رقم 
 

 املركزي رمز املكتب
(NXX) 

 االستخدام
OCN 

)رقم شركة 
 التشغيل(

 مالحظات

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 233

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 234

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 235

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 236

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 237

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 238

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 239

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 240

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 241

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 متنقلة مهاتفة 242

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 243

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 244

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 245

 عغري موز   مهاتفة متنقلة 246
 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 247

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 248

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 249

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 250

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 نقلةمهاتفة مت 251

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 252

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 253

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 254

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 255

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 256

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 257

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 258

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 259

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 260

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 261

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 262

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 263

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 264

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 265

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 266

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 267

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 268

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 269

 8904 Cable & Wireless (Barbados) Limited (ATM/IP) مهاتفة ثابتة 270

 8904 Cable & Wireless (Barbados) Limited (ATM/IP) مهاتفة ثابتة 271

 8904 Cable & Wireless (Barbados) Limited (ATM/IP) مهاتفة ثابتة 272

 8904 Cable & Wireless (Barbados) Limited (ATM/IP) مهاتفة ثابتة 273

 8904 Cable & Wireless (Barbados) Limited (ATM/IP) تفة ثابتةمها 274



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 8 - 1081رقم 

 املركزي رمز املكتب
(NXX) 

 االستخدام
OCN 

)رقم شركة 
 التشغيل(

 مالحظات

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 280

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 281

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 282

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 لةمهاتفة متنق 283

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 284

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 285

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 286

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 287

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة متنقلة 289

292 CENTREX 8904 Cable & Wireless (Barbados) Limited 

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 310

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 رتنتمهاتفة باستخدام بروتوكول اإلن 311

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 312

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 313

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 314

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 315

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 316

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 317

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 318

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 319

 غري موزع  مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 320

 غري موزع  نرتنتمهاتفة باستخدام بروتوكول اإل 321

 غري موزع  مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 322

 غري موزع  مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 323

 غري موزع  مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 324

 غري موزع  مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 325

 موزعغري   مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 326

 غري موزع  مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 327

 غري موزع  مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 328

 غري موزع  مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 329

 غري موزع  مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 330

 غري موزع  مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 331

 غري موزع  هاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنتم 332

 غري موزع  مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 333

 غري موزع  مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 334

 غري موزع  مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 335

 غري موزع  مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 336

 غري موزع  دام بروتوكول اإلنرتنتمهاتفة باستخ 337

 غري موزع  مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 338

 غري موزع  مهاتفة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت 339

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مراقمة داخلية مباشرة 367

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 410



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 9 - 1081رقم 
 

 املركزي رمز املكتب
(NXX) 

 االستخدام
OCN 

)رقم شركة 
 التشغيل(

 مالحظات

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 412

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 414

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 415

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 416

417 CENTREX 8904 Cable & Wireless (Barbados) Limited 

418 CENTREX 8904 Cable & Wireless (Barbados) Limited 

419 CENTREX 8904 Cable & Wireless (Barbados) Limited 

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 420

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 421

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 422

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 423

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 424

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 425

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 ةمهاتفة ثابت 426

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 427

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 428

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 429

430 CENTREX 8904 Cable & Wireless (Barbados) Limited 

431 CENTREX 8904 Cable & Wireless (Barbados) Limited 

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 432

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 433

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 434

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 اتفة ثابتةمه 435

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 436

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 437

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 438

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 439

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مراقمة داخلية مباشرة 444

 غري موزع  مهاتفة متنقلة 446

 غري موزع  مهاتفة متنقلة 447

 غري موزع  مهاتفة متنقلة 448

 غري موزع  مهاتفة متنقلة 449

 .873A Sunbeach Communications Inc مهاتفة متنقلة 450

 .873A Sunbeach Communications Inc مهاتفة متنقلة 451

 .873A Sunbeach Communications Inc مهاتفة متنقلة 452

 .873A Sunbeach Communications Inc مهاتفة متنقلة 453

 .873A Sunbeach Communications Inc مهاتفة متنقلة 454

 .873A Sunbeach Communications Inc مهاتفة متنقلة 455

 .873A Sunbeach Communications Inc مهاتفة متنقلة 456

 .873A Sunbeach Communications Inc مهاتفة متنقلة 457

 .873A Sunbeach Communications Inc مهاتفة متنقلة 458

 .873A Sunbeach Communications Inc مهاتفة متنقلة 459



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 01 - 1081رقم 

 املركزي رمز املكتب
(NXX) 

 االستخدام
OCN 

)رقم شركة 
 التشغيل(

 مالحظات

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 رةمراقمة داخلية مباش 467

 .165E Blue Communications Ltd مهاتفة ثابتة 520

 غري موزع  مهاتفة ثابتة 521

 غري موزع  مهاتفة ثابتة 522

 غري موزع  مهاتفة ثابتة 523

 غري موزع  مهاتفة ثابتة 524

 غري موزع  مهاتفة ثابتة 525

 وزعغري م  مهاتفة ثابتة 526

 غري موزع  مهاتفة ثابتة 527

 غري موزع  مهاتفة ثابتة 528

 غري موزع  مهاتفة ثابتة 529

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 530

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 531

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 532

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 533

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 534

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 535

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 536

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 537

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 538

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 539

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 540

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 541

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 542

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 543

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 544

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 545

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 546

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 547

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 548

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة ثابتة 549

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 554

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 خدمة مساعدة الدليل 555

 .912G TeleBarbados Inc مهاتفة ثابتة 571

 .912G TeleBarbados Inc مهاتفة ثابتة 572

 .912G TeleBarbados Inc مهاتفة ثابتة 573

 .045E TeleBarbados Inc مهاتفة ثابتة 620

 .045E TeleBarbados Inc مهاتفة ثابتة 621

 .045E TeleBarbados Inc مهاتفة ثابتة 622

 .045E TeleBarbados Inc مهاتفة ثابتة 623

 .045E TeleBarbados Inc مهاتفة ثابتة 624

 .045E TeleBarbados Inc مهاتفة ثابتة 625



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 00 - 1081رقم 
 

 املركزي رمز املكتب
(NXX) 

 االستخدام
OCN 

)رقم شركة 
 التشغيل(

 مالحظات

 .045E TeleBarbados Inc مهاتفة ثابتة 626

 .045E TeleBarbados Inc مهاتفة ثابتة 627

 .045E TeleBarbados Inc مهاتفة ثابتة 628

 .045E TeleBarbados Inc مهاتفة ثابتة 629

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 638

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مراقمة داخلية مباشرة 736

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 737

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مراكز االتصال 753

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 757

 .070H Ace Communications Inc مهاتفة دولية 776

 .070H Ace Communications Inc مهاتفة دولية 777

 .070H Ace Communications Inc مهاتفة دولية 778

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 820

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 821

 059B Digicel (Barbados) Limited متنقلةمهاتفة  822

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 823

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 824

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 825

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 826

 059B Digicel (Barbados) Limited تنقلةمهاتفة م 827

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 828

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 829

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 830

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 831

 059B Digicel (Barbados) Limited نقلةمهاتفة مت 832

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 833

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 834

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 835

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 836

 059B Digicel (Barbados) Limited قلةمهاتفة متن 837

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 838

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 839

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 840

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 841

 059B Digicel (Barbados) Limited لةمهاتفة متنق 842

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 843

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 844

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 845

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 846

 059B Digicel (Barbados) Limited ةمهاتفة متنقل 847

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 848

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 849



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 02 - 1081رقم 

 املركزي رمز املكتب
(NXX) 

 االستخدام
OCN 

)رقم شركة 
 التشغيل(

 مالحظات

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 850

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 851

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 852

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 853

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 854

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 855

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 856

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 857

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 858

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 859

 059B Digicel (Barbados) Limited مهاتفة متنقلة 883

 .248D Wiiscom Technologies Inc سلكية خدمة ثابتة ال 918

 .248D Wiiscom Technologies Inc سلكية ال خدمة ثابتة 919

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 جهاز رنني احملطة 958

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 مهاتفة ثابتة 963

 Cable & Wireless (Barbados) Limited 8904 خدمات على أساس الدفع مقابل كل مكاملة 976

 
 NXX XXXX 246 1+اقمة الدولية: نسق املر 

 لالتصال:
Prime Minister's Office 

Division of Energy and Telecommunications 
Telecommunications Unit 

Trinity Business Centre 
Country Road 

WARRENS, ST. MICHAEL BB11081 
Barbados 

 www.telecoms.gov.bb املوقع اإللكرتوين:
  

http://www.telecoms.gov.bb/


 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 03 - 1081رقم 
 

 (45+الدانمارك )الرمز الدليلي للبلد 
 :VII.9.2015تبليغ يف 

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

 تصاالت الثابتةاال اتخدم - ختصيص •
 التخصيصتاريخ  سالسل األرقام اخلدمة مقّدم

Ipnordic A/S 69884fgh 2015.VII.9 
 

 لالتصال:
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 املوقع اإللكرتوين:

 
 (255+زانيا )الرمز الدليلي للبلد تن

 :VII.16.2015تبليغ يف 
 زانيا.التالية يف تن (NNP)، دار السالم، عن خطة الرتقيم الوطنية (TCRA)زانيا هيئة تنظيم االتصاالت يف تنتعلن 

 :نظرة عامة أ ( 
 أعداد 9 استبعاد الرمز الدليلي للبلد(:لطول الرقم )مع األدىن احلد  
 أعداد 9 احلد األقصى لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد(: 

 تفاصيل خطة الرتقيم: ب(
(1) (2) (3) (4) 

 (NDC) الدليلي الوطين للمقصد الرمز
 N(S)Nأو األرقام األوىل للرقم 

 ( الوطين(الداليل)الرقم )

 N(S)Nطول الرقم 
الطول  معلومات إضافية E.164الرقم  استعمال

 األقصى
الطول 
 األدىن

2X (NDC) 9 9  رقم جغرايف من أجل خدمات املهاتفة
 الثابتة )رمز املنطقة(

 رموز مناطق جملموعة مناطق

20 (NDC) 9 9  رقم جغرايف من أجل خدمات املهاتفة
 الثابتة )رمز املنطقة(

  رمز منطقة احتياطي

21 (NDC) 9 9 م جغرايف من أجل خدمات املهاتفة رق
 الثابتة )رمز املنطقة(

 رمز منطقة احتياطي

22 (NDC) 9 9  رقم جغرايف من أجل خدمات املهاتفة
 الثابتة )رمز املنطقة(

  رمز منطقة دار السالم
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(1) (2) (3) (4) 

 (NDC) الدليلي الوطين للمقصد الرمز
 N(S)Nأو األرقام األوىل للرقم 

 ( الوطين(الداليل)الرقم )

 N(S)Nطول الرقم 
الطول  معلومات إضافية E.164الرقم  استعمال

 األقصى
الطول 
 األدىن

23 (NDC) 9 9  رقم جغرايف من أجل خدمات املهاتفة
 الثابتة )رمز املنطقة(

وغورو رمز للمناطق الساحلية: مور 
 وليندي ومتوارا

24 (NDC) 9 9  رقم جغرايف من أجل خدمات املهاتفة
 الثابتة )رمز املنطقة(

 رمز ملناطق زنزيبار )أنغوجا ومببا(

25 (NDC) 9 9  رقم جغرايف من أجل خدمات املهاتفة
 الثابتة )رمز املنطقة(

رمز ملناطق مبييا وسونغوي وروفوما 
  وكتايف وروكوا

26 (NDC) 9 9  قم جغرايف من أجل خدمات املهاتفة ر
 الثابتة )رمز املنطقة(

ي رمز ملناطق دودوما وإيرينجا وجنومب
  وسنجيدا وطابورا

27 (NDC) 9 9  رقم جغرايف من أجل خدمات املهاتفة
 الثابتة )رمز املنطقة(

رمز ملناطق أروشا ومانيارا وكلمنجارو 
  وتاجنا

28 (NDC) 9 9 ت املهاتفة رقم جغرايف من أجل خدما
 الثابتة )رمز املنطقة(

رمز ملناطق موانزا وشينيانغا ومارا وجيتا 
  وسيميو وكاجريا وكيجوما

29 (NDC) 9 9  رقم جغرايف من أجل خدمات املهاتفة
 الثابتة )رمز املنطقة(

  رمز منطقة احتياطي

41 (NDC) 9 9 ل وكو خدمات صوتية باستخدام بروت رقم غري جغرايف للخدمات املؤسسية
 اإلنرتنت

6X (NDC) 9 9  رقم غري جغرايف(Find Me Anywhere)  خدمات مهاتفة متنقلة رقمية من أجل
 Find Me Anywhereاخلدمات 

61 (NDC) 9 9  رقم غري جغرايف من أجل خدمات
  –املهاتفة املتنقلة 

(Find Me Anywhere) 

 رمز منطقة احتياطي

62 (NDC) 9 9  خدمات رقم غري جغرايف من أجل
  –املهاتفة املتنقلة 

(Find Me Anywhere) 

Viettel (T) Ltd 

63 (NDC) 9 9 رقم غري جغرايف –  
(Find Me Anywhere) 

 (NDC)رمز دليلي وطين احتياطي للمقصد 

64 (NDC) 9  9  رقم غري جغرايف–  
(Find Me Anywhere) 

 (NDC)رمز دليلي وطين احتياطي للمقصد 

65 (NDC) 9 9 ري جغرايف من أجل خدمات رقم غ
  –املهاتفة املتنقلة 

(Find Me Anywhere) 

MIC (T) Ltd 

66 (NDC) 9 9  رقم غري جغرايف من أجل خدمات
  –املهاتفة املتنقلة 

(Find Me Anywhere) 

SMILE COMMUNICATIONS LTD 

67 (NDC) 9 9  رقم غري جغرايف من أجل خدمات
  –املهاتفة املتنقلة 

(Find Me Anywhere) 

MIC (T) Ltd 

68 (NDC) 9 9  رقم غري جغرايف من أجل خدمات
  –املهاتفة املتنقلة 

(Find Me Anywhere) 

Airtel (T) Ltd 

69 (NDC) 9 9 رقم غري جغرايف –  
(Find Me Anywhere) 

 (NDC)رمز دليلي وطين احتياطي للمقصد 
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(1) (2) (3) (4) 

 (NDC) الدليلي الوطين للمقصد الرمز
 N(S)Nأو األرقام األوىل للرقم 

 ( الوطين(الداليل)الرقم )

 N(S)Nطول الرقم 
الطول  معلومات إضافية E.164الرقم  استعمال

 األقصى
الطول 
 األدىن

7X (NDC) 9 9 رقم غري جغرايف –  
(Find Me Anywhere) 

دمات مهاتفة متنقلة رقمية من أجل خ
  Find Me Anywhereاخلدمات

71 (NDC) 9 9  رقم غري جغرايف من أجل خدمات
  –املهاتفة املتنقلة 

(Find Me Anywhere) 

MIC (T) Ltd 

72 (NDC) 9 9  رقم غري جغرايف من أجل خدمات
  –املهاتفة املتنقلة 

(Find Me Anywhere) 

 (NDC)للمقصد رمز دليلي وطين احتياطي 

73 (NDC) 9 9  رقم غري جغرايف من أجل خدمات
  –املهاتفة املتنقلة 

(Find Me Anywhere) 

Tanzania Telecom-munications 

Company Ltd (TTCL) 

74 (NDC) 9 9  رقم غري جغرايف من أجل خدمات
  –املهاتفة املتنقلة 

(Find Me Anywhere) 

Vodacom (T) Ltd 

75 (NDC) 9 9  قم غري جغرايف من أجل خدمات ر
  –املهاتفة املتنقلة 

(Find Me Anywhere) 

Vodacom (T) Ltd 

76 (NDC) 9 9  رقم غري جغرايف من أجل خدمات
  –املهاتفة املتنقلة 

(Find Me Anywhere) 

Vodacom (T) Ltd 

77 (NDC) 9  9  رقم غري جغرايف من أجل خدمات
  –املهاتفة املتنقلة 

(Find Me Anywhere) 

Zanzibar Telecom Ltd 

78 (NDC) 9 9  رقم غري جغرايف من أجل خدمات
  –املهاتفة املتنقلة 

(Find Me Anywhere) 

Airtel (T) Ltd 

79 (NDC) 9 9  رقم غري جغرايف من أجل خدمات
  –املهاتفة املتنقلة 

(Find Me Anywhere) 

Benson Informatics (T) Ltd 

800 (NDC) 9 9 جغرايف رقم غري – 
 )خدمة املهاتفة اجملانية الوطنية(

 موزع للخدمات اجملانية الوطنية

808 (NDC) 9 9  رقم غري جغرايف– 
 )خدمة املهاتفة اجملانية الدولية(

 موزع للخدمات اجملانية الدولية

840 (NDC) 9 9  رقم غري جغرايف– 
 احمللية( األسعارخدمات خاصة وطنية، )

ة املقدمة على موزع للخدمات الوطني
 الشبكة الثابتة مع تقاسم التكاليف

860 (NDC) 9 9  رقم غري جغرايف– 
 خدمات خاصة وطنية، األسعار املطبقة(

موزع للخدمات الوطنية املقدمة على 
 باألسعار املطبقةالشبكة الثابتة 

861 (NDC) 9 9  رقم غري جغرايف– 
 )خدمات خاصة وطنية، أسعار ثابتة(

الوطنية املقدمة على موزع للخدمات 
 الشبكة الثابتة بأسعار خاصة

90X (NDC) 9 9  رقم غري جغرايف– 
 )خدمات بأسعار مميزة(

 موزع للخدمات الوطنية املميزة

 ات:ـمالحظ
 .7Xو 6Xو 4Xو 2Xالتالية:  (NDC)أعداد فيما يتعلق باألرقام الدليلية الوطنية  7مكون من  (SN)رقم املشرتك  1)
 .90Xو 8XY التالية: (NDC)أعداد فيما يتعلق باألرقام الدليلية الوطنية  6مكون من  (SN)ك رقم املشرت  2)
 .أعداد 9مكوناً من  (N(S)N)الوطين  (الداليل)يف احلالتني يكون الرقم  3)
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 :لالتصال
Director General 

Tanzania Communications Regulatory Authority (TCRA) 
Mawasiliano Towers, 

20 Sam Nujoma Road, 
P.O. Box 474 

14414 DAR-ES-SALAAM 
Tanzania 

 2412011 22 255+ اهلاتف:
 2412009 22 255+ الفاكس:

 dg@tcra.go.tz الربيد اإللكرتوين:
 
 

 تبليغات أخرى
 النمسا

 :VII.2.2015تبليغ يف 
أذنت اإلدارة النمساوية حملطة هواة منساوية باستخدام الرمز الدليلي ، Mureckزات البلدة ملنطقة ملنح امتيا األربعنيالذكرى  مبناسبة

 .2015 سبتمرب 20و 19 يومي OE40MURECK اخلاص للنداء

 صربيا
 :VII.13.2015تبليغ يف 

لعدد من حمطات هواة الراديو ، أذنت مجهورية صربيا Muzljaيف  "MUZLJA"إلنشاء نادي راديو  اخلامسة والستنيمبناسبة الذكرى 
 .2015ديسمرب  31إىل  أغسطس 15 من YU65و YT65للنداء  نياخلاص الدليلني ينالصربية باستخدام الرمز 

  

mailto:dg@tcra.go.tz
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 تقييد الخدمة
 SR.1-SP-www.itu.int/pub/T-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
 (2006المندوبين المفوضين لعام المراَجع في مؤتمر  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    
 

 

 خاصةال الخدمة ومحطات الساحلية المحطاتقائمة 
 (IV)القائمة 

 2013طبعة 
 

 *(7)التعديل رقم 

J اليابان 
 *مالحظات بخصوص "األنظمة في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية التي تقدم خدمة المراسالت العمومية"

 CS7   LIRإىل  CS1  مالحظات

CS1  حمطة أرضية برية تشغلها شركةKDDIاهلندي. طي مناطق احمليط اهلادئ واحمليط، اليابان، كجزء من النظام إمنارسات الذي يغ 

_________ 
 باإلنكليزية حصرًا. وبالتالي، يُقدم هذا التعديل أيضاً باللغة اإلنكليزية فقط. IVتُنشر جميع المالحظات الواردة في القائمة    *
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CS2 إنمارسات-B 
 AORE اليت تغطي مناطق YAMAGUCHIالربية رسوم مطبقة يف اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية عرب احملطة األرضية  

 .IORو PORو AORWو
 الهاتف 

 حقوق السحب الخاصة 

 مراقمة دولية مباشرة 

 ثوان   6كل  
 1 

  من سفينة إىل ساحل 1
 ساعات الذروة ( أ  
  - PORبالتوقيت العاملي املنسق 0300 – 1900 : الساعة 
  - IOR: املي املنسقبالتوقيت الع 0300 – 1900 الساعة 
  - AORE: بالتوقيت العاملي املنسق 0600 – 2200 الساعة 
  - AORW: بالتوقيت العاملي املنسق 0700 – 2300 الساعة 
  ʽ1ʼ J ،HKG ،KOR،)تايوان )مقاطعة تايوان الصينية ، PHL ،

SNG ..........................................  
  ʽ2ʼ ALS ،AUS ،BEL ،CAN ،CHN ،CNR ،CYP ،D ،E ،F ،

G ،GRC ،GUM ،HOL ،HWA ،I ،IND ،MEX ،NOR ،
NZL ،RUS ،S ،إسبانيا ،SUI ،USA ..................  

  ʽ3ʼ بلدان أخرى ........................................  

 
 
 
 
 

 
0,23 
 
 
0,26 
0,33 

 خارج ساعات الذروة ب( 
  - PORبالتوقيت العاملي املنسق 1900 – 0300 : الساعة 
  - IOR: بالتوقيت العاملي املنسق 1900 – 0300 الساعة 
  - AORE: ملي املنسقبالتوقيت العا 2200 – 0600 الساعة 
  - AORW: بالتوقيت العاملي املنسق 2300 – 0700 الساعة 
  ʽ1ʼ J ،HKG ،KOR ،)تايوان )مقاطعة تايوان الصينية ،PHL ،

SNG ..........................................  
  ʽ2ʼ ALS ،AUS ،BEL ،CAN ،CHN ،CNR ،CYP ،D ،E ،F ،

G ،GRC ،GUM ،HOL ،HWA ،I ،IND ،MEX ،NOR ،
NZL ،RUS ،S ،إسبانيا ،SUI ،USA ..................  

  ʽ3ʼ دان أخرىبل ........................................  

 
 
 
 
 

 
0,15 
 
 
0,21 
0,21 

  من سفينة إىل سفينة 2
 ساعات الذروة أ (  
  - PORالعاملي املنسقبالتوقيت  0300 – 1900 : الساعة 
  - IOR: بالتوقيت العاملي املنسق 0300 – 1900 الساعة 
  - AORE: بالتوقيت العاملي املنسق 0600 – 2200 الساعة 
  - AORW: بالتوقيت العاملي املنسق 0700 – 2300 الساعة 
  ʽ1ʼ إمنارسات-B ........................................  
  ʽ2ʼ إمنارسات-Mini-M / Fleet .........................  
  ʽ3ʼ إمنارسات-C ........................................  

 
 
 
 
 
0,47 
0,38 
 

 خارج ساعات الذروة ب( 
  - PORبالتوقيت العاملي املنسق 1900 – 0300 : الساعة 
  - IOR: بالتوقيت العاملي املنسق 1900 – 0300 الساعة 
  - AORE: بالتوقيت العاملي املنسق 2200 – 0600 ةالساع 
  - AORW: بالتوقيت العاملي املنسق 2300 – 0700 الساعة 
  ʽ1ʼ إمنارسات-B ........................................  
  ʽ2ʼ إمنارسات-Mini-M / Fleet .........................  
  ʽ3ʼ إمنارسات-C ........................................  

 
 
 
 
 
0,39 
0,31 

– 
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 تلكس 

 حقوق السحب الخاصة 

 أوتوماتي تشغيل 

 كل دقيقة 

 1 

  حلمن سفينة إىل سا 1
 ʽ1ʼ اليابان ........................................  
 ʽ2ʼ آسيا وأمريكا وأوقيانوسيا ........................  
 ʽ3ʼ أوروبا .........................................  
 ʽ4ʼ إفريقيا ........................................  

2,80 
5,28 
6,39 
7,28 

 سفينةمن سفينة إىل  2
 ʽ1ʼ إمنارسات-B ..................................  
 ʽ2ʼ إمنارسات-C ..................................  

 
5,60 
5,18 

  

CS3 إنمارسات-C 

 AORE اليت تغطي مناطق YAMAGUCHI رسوم مطبقة يف اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية عرب احملطة األرضية الربية 
 .IORو PORو AORWو
 نداءات من الساحل إىل سفينة 1

 .رسوم للنداءات من سفينة إىل اليابان أ (  

    :فاكسSDR 0,16  لكلbits 256. 

    :تلكسSDR 0,16  لكلbits 256. 

    :)تأكيد املكاملة )تبليغ إجيايب لتوصيل املكاملةSDR 0,19 .لكل رسالة 

    :حالة الرسالةSDR 0,19 لكل رسالة. 

   ة )تبليغ بعدم التوصيل(: جماناً تأكيد املكامل. 

 .رسوم للنداءات من سفينة إىل بلدان أخرى ب( 

    :فاكسSDR 0,19  لكلbits 256. 

    :تلكسSDR 0,40  لكلbits 256. 

    :)تأكيد املكاملة )تبليغ إجيايب لتوصيل املكاملةSDR 0,19 .لكل رسالة 

    :حالة الرسالةSDR 0,19 لكل رسالة. 

   ة )تبليغ بعدم التوصيل(: جماناً.تأكيد املكامل 

 .رسوم للنداءات من سفينة إىل اإلنرتنت ج( 
   :عنوان واحد SDR 0,14  لكلbits 256. 
   :عناوين متعددة SDR 0,07  لكلbits 256 .)لكل عنوان( 
   يغ إجيايب لتوصيل املكاملة(: جماناً تأكيد املكاملة )تبل. 

   ة )تبليغ بعدم التوصيل(: جماناً.تأكيد املكامل 
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 نداءات من سفينة إىل سفينة 2
 .Inmarsat-Bرسوم للنداءات من سفينة إىل  أ (  

    :فاكسSDR 0,22  لكلbits 256. 

    :تلكسSDR 0,39  لكلbits 256. 

 . Inmarsat-Mini-M رسوم للنداءات من سفينة إىل ب( 

    :فاكسSDR 0,21  لكلbits 256. 

 .Inmarsat-Cرسوم للنداءات من سفينة إىل  ج( 
    :تلكسSDR 0,19  لكلbits 256. 
   :بيانات SDR 0,19  لكلbits 256. 
 .لكل رسالة SDR 0,19تأكيد املكاملة )تبليغ إجيايب لتوصيل املكاملة(:  ( د 
 .لكل رسالة SDR 0,19حالة الرسالة:  ( ه 
 .تأكيد املكاملة )تبليغ بعدم التوصيل(: جماناً  ( و 

 
 

CS4 إنمارسات HSD )إرسال بيانات بسرعة عالية( 
 AORE اليت تغطي مناطق YAMAGUCHIرسوم مطبقة يف اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية عرب احملطة األرضية الربية  

 .IORو PORو AORWو

 
 حقوق السحب الخاصة

( 6مراقمة مباشرة )كل   ثوان 

 
  من

Inmarsat-B 
(HSD) 

 من
Inmarsat-Fleet 

(HSD) 

 من
Inmarsat-Fleet 

(HSD) 
 kbps 128 أسلوب

 1 2 3 

مقاطعة ، تايوان HKG ،J ،KOR ،PHL ،SNG ( أ  
 1,47 0,86 0,62  ............................ تايوان الصينية

، AUS ،BEL ،CAN ،CHN ،CNR ،CVA ،D ،E ب( 
F ،G ،GRC ،HOL ،HWA ،I ،IND ،NOR ،NZL ،

RUS ،S ،SUI ،USA  باستثناء(ALS) ........  0,66 0,92 1,56 

، AFS ،AND ،ARG ،AUT ،B ،BHR ،CHL ج( 
CLN ،CZE ،DNK ،FIN ،INS، IRL ،ISR ،
LIE، LUX ،MAC ،MCO ،MLA ،POL ،

POR ،PRU ،SMR ،THA ،UAE ،VTN .....  0,76 1,07 1,82 

 – Inmarsat–B (HSD) ......................  1,24 1,48 ( د 

 Inmarsat–Fleet (HSD) ..................  1,48 1,73 2,95 ( ه 
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CS5 إنمارسات-Mini-M 
 AORE اليت تغطي مناطق YAMAGUCHIرسوم مطبقة يف اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية عرب احملطة األرضية الربية  

 .IORو PORو AORWو
 حقوق السحب الخاصة 

 مراقمة دولية مباشرة 

 ثوان   6كل  

 1 

  ة إىل ساحلمن سفين 1 
 ساعات الذروة أ (   
   - PORاملنسق العامليبالتوقيت  0300 – 1900 : الساعة 
   - IOR: بالتوقيت العاملي املنسق 0300 – 1900 الساعة 
   - AORE: بالتوقيت العاملي املنسق 0600 – 2200 الساعة 
   - AORW: بالتوقيت العاملي املنسق 0700 – 2300 الساعة 

 
 
 
 
 

   ʽ1ʼ J ،HKG ،KOR ،)تايوان )مقاطعة تايوان الصينية ،PHL، 
SNG ...............................................  

   ʽ2ʼ ALS ،AUS ،BEL ،CAN ،CHN ،CNR ،CYP ،D ،E ،F ،
G ،GRC ،GUM ،HOL ،HWA ،I ،IND ،MEX ،MRA ،

NOR ،NZL ،RUS ،S ،SUI ،USA .............  
   ʽ3ʼ أخرى بلدان ..................................  

 
0,15 
 
 
0,19 
0,24 

 خارج ساعات الذروة ب(  
   - PORبالتوقيت العاملي املنسق 1900 – 0300 ة: الساع 
   - IOR: بالتوقيت العاملي املنسق 1900 – 0300 الساعة 
   - AORE: بالتوقيت العاملي املنسق 2200 – 0600 الساعة 
   - AORW: بالتوقيت العاملي املنسق 2300 – 0700 الساعة 
   ʽ1ʼ J ،HKG ،KOR ،)تايوان )مقاطعة تايوان الصينية ،PHL، 

SNG ................................................  
   ʽ2ʼ ALS ،AUS ،BEL ،CAN ،CHN ،CNR ،CYP ،D ،E ،F ،

G ،GRC ،GUM ،HOL ،HWA ،I ،IND ،MEX ،MRA ،
NOR ،NZL ،RUS ،S ،SUI ،USA .............  

   ʽ3ʼ بلدان أخرى ..................................  

 
 
 
 
 

 
0,12 
 
 
0,15 
0,15 

  )تابع(

 
  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 23 - 1081رقم 
 

 
 1 )تابع(

  من سفينة إىل سفينة 2 
 ساعات الذروة أ (   
   - PORالعاملي املنسقبالتوقيت  0300 – 1900 : الساعة 
   - IOR: بالتوقيت العاملي املنسق 0300 – 1900 الساعة 
   - AORE: بالتوقيت العاملي املنسق 0600 – 2200 الساعة 
   - AORW: بالتوقيت العاملي املنسق 0700 – 2300 الساعة 

 
 
 
 
 

   ʽ1ʼ إمنارسات-B ..................................  
   ʽ2ʼ إمنارسات Mini-M / Fleet ....................  
   ʽ3ʼ إمنارسات-C ..................................  

0,38 
0,30 

– 

 خارج ساعات الذروة ب(  
   - PORبالتوقيت العاملي املنسق 1900 – 0300 : الساعة 
   - IOR: بالتوقيت العاملي املنسق 1900 – 0300 الساعة 
   - AORE: بالتوقيت العاملي املنسق 2200 – 0600 الساعة 
   - AORW: املنسق بالتوقيت العاملي 2300 – 0700 الساعة 
   ʽ1ʼ إمنارسات-B ..................................  
   ʽ2ʼ منارساتإ Mini-M / Fleet ....................  
   ʽ3ʼ إمنارسات-C ..................................  

 
 
 
 
 
0,36 
0,28 

– 

  

 



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 24 - 1081رقم 

CS6 إنمارساتFleet- 
 AOREاليت تغطي مناطق  YAMAGUCHIرسوم مطبقة يف اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية عرب احملطة األرضية الربية  

 .IORوPOR و AORWو

 الهاتف 

 السحب الخاصةحقوق  

 مراقمة دولية مباشرة 

 ثوان   6كل  
 1 

 من سفينة إىل ساحل 1 
 ساعات الذروة أ (   
   – PORاملنسق العامليبالتوقيت  0300 – 1900 : الساعة 
   – PORاملنسق العامليبالتوقيت  0300 – 1900 : الساعة 
   – AORE: بالتوقيت العاملي املنسق 0600 – 2200 الساعة  
   – AORW: بالتوقيت العاملي املنسق 0700 – 2300 الساعة 

 

   ʽ1ʼ J ،HKG ،KOR ،)تايوان )مقاطعة تايوان الصينية ،PHL، 
SNG ...............................................  

   ʽ2ʼ ALS ،AUS ،BEL ،CAN ،CHN ،CNR ،CYP ،D ،E ،F ،
G ،GRC ،GUM ،HOL ،HWA ،I ،IND ،MEX ،MRA ،

NOR ،NZL ،RUS ،S ،SUI ،USA .............  
   ʽ3ʼ بلدان أخرى ...................................  

 
0,22 
 
 
0,24 
0,32 

 خارج ساعات الذروة ب(  
   – PORاملنسق العامليبالتوقيت  1900 – 0300 : الساعة 
   – PORاملنسق العامليبالتوقيت  1900 – 0300 : الساعة 
   – AORE: بالتوقيت العاملي املنسق 2200 – 0600 الساعة  
   – AORW: قبالتوقيت العاملي املنس 2300 – 0700 الساعة 

   ʽ1ʼ J ،HKG ،KOR،)تايوان )مقاطعة تايوان الصينية ، PHL، 
SNG ...............................................  

   ʽ2ʼ ALS ،AUS ،BEL ،CAN ،CHN ،CNR ،CYP ،D ،E ،
F ،G ،GRC ،GUM ،HOL ،HWA ،I ،IND ،MEX ،

MRA ،NOR ،NZL ،RUS ،S ،SUI ،USA ......  
   ʽ3ʼ أخرى بلدان ...................................  

 
 
 
 
 
 
0,15 
 
 
0,21 
0,21 

  )تابع(

 
  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 25 - 1081رقم 
 

 1 )تابع(

 فينة إىل سفينةمن س 1 
 ساعات الذروة أ (   
   – PORاملنسق العامليبالتوقيت  0300 – 1900 : الساعة 
   – PORاملنسق العامليبالتوقيت  0300 – 1900 : الساعة 
   – AORE: بالتوقيت العاملي املنسق 0600 – 2200 الساعة  
   – AORW: بالتوقيت العاملي املنسق 0700 – 2300 الساعة 

 

   ʽ1ʼ إمنارسات-B ..................................  
   ʽ2ʼ إمنارسات-Mini-M / Fleet ....................  
   ʽ3ʼ إمنارسات-C ..................................  

0,45 

0,37 

 

 خارج ساعات الذروة ب(  
   – PORاملنسق العامليبالتوقيت  1900 – 0300 : الساعة 
   – PORاملنسق العامليبالتوقيت  1900 – 0300 : الساعة 
   – AORE: ملنسقبالتوقيت العاملي ا 2200 – 0600 الساعة  
   – AORW: بالتوقيت العاملي املنسق 2300 – 0700 الساعة 

 

   ʽ1ʼ إمنارسات-B ..................................  
   ʽ2ʼ إمنارسات-Mini-M / Fleet ....................  
   ʽ3ʼ إمنارسات-C ..................................  

0,39 

0,31 

 

CS7 إنمارساتMPDS- ()الخدمة المتنقلة للبيانات بالرزم 
 AORE اليت تغطي مناطق YAMAGUCHIاألرضية الربية  رسوم مطبقة يف اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية عرب احملطة 

 .IORوPOR و AORWو

 حقوق السحب الخاصة 

 (kbit/s 10مراقمة مباشرة )كل  
  Inmarsat-Fleet (HSD) من 

 0,05  .......................................  إىل اإلنرتنت 

 
______________ 

 
 

 الخاصة الخدمة ومحطات الساحلية المحطاتقائمة 
 (IV)القائمة 

 2013طبعة 
 

 (8يل رقم )التعد

 
CYP قبرص 

SUP  املالحظاتA وB وC وH 
  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 26 - 1081رقم 

 قائمة محطات المراقبة الدولية
 (VIII)القائمة 

 2013طبعة 

 (8)التعديل رقم 

 الجزء األول
 لألرضمحطات في خدمات االتصاالت الراديوية 

J اليابان 
P 207-203 REP 

J - اليابان 
 مالحظات بريد اإللكترونيالهاتف، الفاكس، ال العنوان البريدي المكتب المركزي

مكتب االتصاالت، وزارة الشؤون الداخلية 
 واالتصاالت

Director General 

Telecommunications 

Bureau 

Ministry of Internal 

Affairs and 

Communications 

1-2, Kasumigaseki 2-

chome 

Chiyoda-ku 

100-8926 Tokyo 

TF : +81 3 52535911 

FAX : +81 3 52535915 
 

 
 
 
 
 

 الهاتف، والفاكس، والبريد االكتروني العنوان البريدي اسم المحطة

Aso 

10-1, Kasuga 2-Chome Nishi-ku 

Kumamoto-City 

Kumamoto 860-8795 

Japan 

TF : +81 96 3128262 

 
 
 
 
 

اإلحداثيات 
 أنواع القياسات الجغرافية

الترددات  مديات
 قياس لكل

 مالحظات ساعات العمل

 مشاالً  ''25'33°01
 شرقاً  ''50'131°02

 MHz 30 - kHz 300 0815-2330 قياسات حتديد االجتاه

 .جلمعةاإىل  اإلثننيمن 
 

اإلحداثيات اجلغرافية للمحطة تبني 
 .موقع اهلوائي

 

 .هوائي ذو أطر متقاطعة

 )تابع(
  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 27 - 1081رقم 
 

J  تابع(اليابان( 
 كترونيالهاتف، والفاكس، والبريد اال  العنوان البريدي اسم المحطة

Chitose 

1-1 Nishi 2-Chome 

Kita-Hachijo Kita-Ku 

Sapporo-City 

Hokkaido 060-8795 

Japan 

TF : +81 11 7092311 

 

ساعات  قياس مديات الترددات لكل أنواع القياسات اإلحداثيات الجغرافية
 مالحظات العمل

 مشاالً  ''38'42°53
 MHz 30 - kHz 300 0815-2330 قياسات حتديد االجتاه شرقاً  ''24'141°40

 .جلمعةاإىل  اإلثننيمن 
 

اإلحداثيات اجلغرافية للمحطة تبني 
 .موقع اهلوائي

 

 .هوائي ذو أطر متقاطعة

 

 الهاتف، والفاكس، والبريد االكتروني العنوان البريدي اسم المحطة

Ishigaki 

1-9, Asahi-Machi 

Naha-City 

Okinawa 900-8795 

Japan 

TF : +81 98 8652309 

 

اإلحداثيات 
ساعات  قياس مديات الترددات لكل أنواع القياسات الجغرافية

 مالحظات العمل

 مشاالً  ''19'24°22
 MHz 30 - kHz 300 0815-2330 قياسات حتديد االجتاه شرقاً  ''51'124°13

 .جلمعةاإىل  اإلثننيمن 
 

اإلحداثيات اجلغرافية للمحطة تبني 
 .موقع اهلوائي

 

 .و أطر متقاطعةهوائي ذ

 

 الهاتف، والفاكس، والبريد االكتروني العنوان البريدي اسم المحطة

Suzu 

2-60, Hirosaka 2-Chome 

Kanazawa-City 

Ishikawa 920-8795 

Japan 

TF : +81 76 2334442 

 

اإلحداثيات 
ساعات  قياس مديات الترددات لكل أنواع القياسات الجغرافية

 مالحظات العمل

 مشاالً  ''52'37°26
  MHz 30 - kHz 300 0815-2330 قياسات حتديد االجتاه شرقاً  ''03'137°13

 من اإلثنني إىل اجلمعة.
 

اإلحداثيات اجلغرافية للمحطة تبني 
 .موقع اهلوائي

 
 .هوائي ذو أطر متقاطعة

     

 )تابع(
  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 28 - 1081رقم 

J  تابع(اليابان( 
 يد االكترونيالهاتف، والفاكس، والبر  العنوان البريدي اسم المحطة

Tokyo (IMS) 

1691, Koenbo 

Hassemachi 

Miura-City 

Kanagawa 238-0015 

Japan 

TF : +81 46 8882182 

FAX : +81 46 8871077 

 

اإلحداثيات 
مديات الترددات  أنواع القياسات الجغرافية

 مالحظات ساعات العمل قياس لكل

 مشاالً  ''24'35°12
 اجلمعة.إىل  اإلثننيمن  MHz 30 - kHz 90 1145-2330 دداتقياسات الرت  شرقاً  ''03'139°39

 مشاالً  ''24'35°12
 شرقاً  ''03'139°39

قياسات شدة اجملال أو كثافة 
 MHz 30 - kHz 300 1145-2330 تدفق القدرة

 .اجلمعةإىل  اإلثننيمن 
 

لشدة اجملال القابلة  القيم الدنيا
ا للقياس تبني القيم اليت حُيصل عليه

 فال الضوضاء اخلارجية.عند إغ

 مشاالً  ''07'35°34
 MHz 30 - kHz 300 1145-2330 قياسات حتديد االجتاه شرقاً  ''36'140°24

 اجلمعة.إىل  اإلثننيمن 
 

اإلحداثيات اجلغرافية للمحطة تبني 
 .موقع اهلوائي

 
 .متقطاعةهوائي ذو أطر 

 مشاالً  ''24'35°12
 .اجلمعةإىل  اإلثننيمن  MHz 30 - kHz 90 1145-2330 ققياسات عرض النطا شرقاً  ''03'139°39

 مشاالً  ''24'35°12
 شرقاً  ''03'139°39

استقصاءات أوتوماتية بشأن 
 .اجلمعةإىل  اإلثننيمن  MHz 30 - kHz 90 1145-2330 ِشغل الطيف

     

 )تابع(
  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 29 - 1081رقم 
 

J تابع( اليابان( 

 الجزء الثاني
 فضائيةمحطات في خدمات االتصاالت الراديوية ال

J اليابان 
P 450-448 REP 

J - اليابان 
 الهاتف، الفاكس، العنوان البريدي المكتب المركزي

 مالحظات البريد اإللكتروني

مكتب االتصاالت، وزارة الشؤون 
 واالتصاالت الداخلية

Director General 

Telecommunications Bureau 

Ministry of Internal Affairs 

and Communications 

1-2, Kasumigaseki 2-chome 

Chiyoda-ku 

100-8926 Tokyo 

TF : +81 3 52535911 

FAX : +81 3 52535915 
 

 

 الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني العنوان البريدي اسم المحطة

Tokyo (IMS) 

1691, Koenbo 

Hassemachi 

Miura-City 

Kanagawa 238-0015 

Japan 

TF : +81 46 8882182 

FAX : +81 46 8871077 

. 

 اإلحداثيات الجغرافية   1

 مشاالً  "24'35°12
 شرقاً  "03'139°39

 ساعات الخدمة   2

 من اإلثنني إىل اجلمعة 0815-2330الساعة 

 معلومات بشأن الهوائيات المستعملة 3

 .( ه( و) ( و)ب( و)ج( و)د أ )من أجل مديات الرتدد  m 13هوائي كاسيغران قطره 

 ى السمت وزوايا االرتفاعمد   4

ᵒ180 ،ᵒ90 

 الدقة القصوى التي يمكن تحقيقها في تحديد المواقع المدارية للمحطات الفضائية   5

 L: °0,030 rmsالقطاع  ( أ )
 S: °0,023 rmsالقطاع  )ب(
 C: °0,016 rmsالقطاع  )ج(

 Ku: °0,010 rmsالقطاع  ( )د
 Ka: °0,010 rmsالقطاع  ( ه)

 .حتديد اجتاه تسديد اهلوائيالدقة يف 
 معلومات بشأن استقطاب النظام   6

 تتبع االستقطاب يف مجيع مديات الرتدد:
 ،ر(استقطاب دائري )ميامن ومياس -
 .استقطاب خطي )رأسي وأفقي( -

 )تابع(



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 31 - 1081رقم 

J تابع( اليابان( 
 درجة حرارة ضوضاء النظام   7

 L: K 171,2القطاع  ( أ )
 S: K 64,5القطاع  )ب(
 C: K 180,1القطاع  )ج(

 Ku: K 152,4القطاع  ( )د
 Ka: K 237,4القطاع  ( ه)
 مديات التردد حيث يمكن تحقيق الدقة القصوى في قياس الترددات لكل مدى من مديات التردد   8

 L: MHz 1710 - MHz 1525القطاع  ( أ )
 S :MHz 2690 - MHz 2120القطاع  )ب(
 C :MHz 4800 - MHz 3400القطاع  )ج(

 Ku:GHz 12,75 - GHz 10,7القطاع  ( )د
 Ka :GHz 22 - GHz 17,7القطاع  ( ه)

 .(C/N ≥ 05 dB)من مدى الكنس  10%طريقة الكنس: 
 .(C/N ≥ 05 dB) 6–10 × 1طريقة العداد: 

 مديات التردد حيث يمكن إجراء قياسات شدة المجال أو كثافة تدفق القدرة   9

 L: MHz 1710 - MHz 1525القطاع  ( أ )
 S :MHz 2690 - MHz 2120القطاع  )ب(
 C :MHz 4800 - MHz 3400القطاع  )ج(

 Ku: GHz 12,75 - GHz 10,7القطاع  ( )د
 Ka :GHz 22 - GHz 17,7القطاع  ( ه)

 قهاالقيمة الدنيا لشدة المجال أو كثافة تدفق القدرة القابلة للقياس مع بيان دقة القياس التي يمكن تحقي   10

 L: -157.1 dBm ~ -121.9 dBm ± 1 dBالقطاع  ( أ )
 S :-165.7 dBm ~ -126.8 dBm ± 1 dBالقطاع  )ب(
 C :-168.2 dBm ~ -118.7 dBm ± 1 dBالقطاع  )ج(

 Ku: -172.2 dBm ~ -121.1 dBm ± 1 dBالقطاع  ( )د
 Ka :-152.1 dBm ~ -120.4 dBm ± 1 dBالقطاع  ( ه)

 تاحة لقياسات عرض النطاقالمعلومات الم   11

 املوصوفة يف كتيب مراقبة الطيف. للطرائقجتري قياسات عرض النطاق وفقاً 

 َشغل الطيف بشأن قياساتالمعلومات المتاحة    12

 .من خالل عرض بياين على مطراف مراقبة الطيف مبينانمن الساتل  ةدالوار  وقت وتردد اإلشارة

 ياسات َشغل المدارالمعلومات المتاحة بشأن ق   13

 .من خالل عرض بياين على مطراف املراقبةجترى قياسات أوتوماتية للموقع املدارى وتُعرض سجالت االنتقال للمواقع املداري 

 
  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 30 - 1081رقم 
 

 قائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية
 (E.118 T-ITU (2006/05))وفقاً للتوصية 

 (0132نوفمبر  15)الوضع في 
 (XI.15.2013 - 1040)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (28)التعديل رقم 
 ADD اليابان

البلد/املنطقة 
 اجلغرافية

 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة
التاريخ الفعلي  جهة االتصال جهة اإلصدار

 لالستعمال

 .Hanshin Cable Engineering Co. Ltd اليابان
27-11, Agenaruo-cho, 

Nishinomiya-shi, 
Hyogo 663-8186 

89 81 02 Mr Hiroyoshi Fujii 
Hanshin Cable Engineering Co. Ltd. 

1-1-24, Ebie, 
Fukushima-ku Osaka-shi, 

Osaka, 553-0001 
 7470 6343 6 81+ اهلاتف:

 7471 6343 6 81+ الفاكس:
 fujii@hce.hanshin.co.jp الربيد اإللكرتوين:

2015.VIII.16 

 
 ADD اليات المتحدةالو 

البلد/املنطقة 
 اجلغرافية

 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة
التاريخ الفعلي  جهة االتصال جهة اإلصدار

 لالستعمال

 Gigsky Mobile LLC الواليات املتحدة
1250 South Capital of Texas HWY, 

BLDG 2-235 
Westlake Hills, TX 78746 

89 1 044 Mr Tony Wyant 
Gigsky Mobile LLC 

1250 South Capital of Texas HWY, 
BLDG 2-235 

Westlake Hills, TX 78746 
 3323 353 650 1+ اهلاتف:

 3323 353 650 1+ الفاكس:
 twyant@gigsky.com الربيد اإللكرتوين:

2015.VII.31 

 
 فيما يتعلق بالخطة الدولية (MNC)الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة 

 بكات واالشتراكات العموميةلتعّرف هوية الش
 (E.212 T-ITU (2008/05))وفقاً للتوصية 

 (4201يوليو  15)الوضع في 
 (IIV.15.2014 – 1056)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (22)التعديل رقم 

 المشغل/الشبكة MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية

 .ADD 730 16 Nomade Telecomunicaciones S.A شيلي
 730 17 COMPATEL Chile Limitada 

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

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



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 32 - 1081رقم 

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

 (2015يناير  1)الوضع في 

 (I.1.2015 – 1067)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (13)التعديل رقم 

 البلد/املنطقة اجلغرافية

 ISPC DEC اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

 LIRجورجيا      
3-246-0 8112 Tbilisi Jodo telecommunications LTD 

 ADDجنوب إفريقيا      
6-113-4 13196 MSIGM Vodacom Pty Ltd 
6-113-5 13197 MSIPS Vodacom Pty Ltd 

 ADDالواليات المتحدة      
3-036-5 6437 Dallas, TX GIGSKY MOBILE, LLC 
3-036-6 6438 Seattle, WA Eltopia Communications, LLC 

_________ 
ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية 

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

 

 

 (DNIC)قائمة برموز تعرف هوية شبكة البيانات 
 (X.121 T-ITU (2000/10))وفقاً للتوصية 

 (2011أبريل  1)الوضع في 

 (IV.1.2011 - 977لحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم )م
 (8 )التعديل رقم

 SUP 9 206و 8 206و 5 206و 4 206و 2 206و 1 206
رقم رمز تعرف هوية  املنطقة/البلد

 شبكة البيانات
 اسم الشبكة اليت وُزع هلا رمز تعرف هوية شبكة البيانات

1 2 3 

 Proximus 1 206 بلجيكا

BELGIQUE 206 2 Proximus - يل الرزمدشبكة إرسال بيانات بتب (DCS) 
BELGIUM 206 4 Proximus - CODENET 

 206 5 Proximus - يستعمل الرمز للشبك(ة DCS )على الصعيد الوطين  

 206 8 Proximus -  النفاذ إىل الشبكة(DCS )عرب شبكة التلكس التبديلية الوطنية 

 206 9 Proximus - النفاذ إىل ا( لشبكةDCS )عرب شبكة اهلاتف التبديلية الوطنية  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 33 - 1081رقم 
 

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

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

سرياً دويل لالتصاالت بالتغيريات اليت تطرأ على خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا أو أن تقدم تفيرجى من اإلدارات أن تبلغ االحتاد ال
 يف صفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة الرتقيم الوطنية فضالً عن جهات االتصال لديها حبيث يتسىن نشر املعلومات اليت ستتاح جماناً 

 دمي اخلدمات يف املوقع اإللكرتوين لالحتاد.جلميع اإلدارات/وكاالت التشغيل املعرتف هبا ومق
عند  بالنسبة إىل مواقعها اإللكرتونية اخلاصة بالرتقيم أو ITU-T E.129ويرجى من اإلدارات أن تستعمل النسق املبني يف التوصية 

(، ونذّكرها بأهنا مسؤولة عن حتديث tsbtson@itu.intإرسال معلوماهتا إىل مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد )الربيد اإللكرتوين: 
 هذه املعلومات تباعاً.

 قامت البلدان التالية بتحديث خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين: VII.1.2015اعتباراً من 
 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  البلد

 962+ األردن
 

http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html
mailto:tsbtson@itu/.int
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