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 نشر *مواعيد

 النشرات التشغيلية املقبلة
 مبا يف ذلك

 املعلومات الواردة حىت:

1102 15.VI.2016 1.VI.2016 

1103 1.VII.2016 17.VI.2016 

1104 15.VII.2016 1.VII.2016 

1105 1.VIII.2016 18.VII.2016 

1106 15.VIII.2016 3.VIII.2016 

1107 1.IX.2016 18.VIII.2016 

1108 15.IX.2016 1.IX.2016 

1109 1.X.2016 16.IX.2016 

1110 15.X.2016 30.IX.2016 

1111 1.XI.2016 18.X.2016 

1112 15.XI.2016 1.XI.2016 

1113 1.XII.2016 16.XI.2016 

1114 15.XII.2016 1.XII.2016 

 هذه املواعيد ختص اللغة اإلنكليزية. *
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 معلومات عامة
 القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية لالتحاد

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

 رقم النشرة التشغيلية
 

 2016التوقيت القانوين  1096
 (2015 نوفمرب 15 الوضع يف) ITU-T E.118 (2006/05)                ّ                                                        قائمة بأرقام تعر ف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية )وفقا  للتوصية 1088
 (ITU-T E.212 (2008/05)                                                                         من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية )وفقا  للتوصية (MNC) الرموز الدليلية للشبكات املتنقلة 1086

 (2015 أكتوبر 15 الوضع يف)
 (2015يناير  1)الوضع يف  (ITU-T Q.708 (1999/03))وفقا  للتوصية  (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية  1067
 (2014 ديسمرب 15( )الوضع يف ITU-T Q.708 (1999/03) )تكملة للتوصية (SANC)قائمة بالرموز الدليلية ملناطق/شبكات التشوير  1066
 (2014سبتمرب  15( )الوضع يف ITU-T M.1400 (2013/03)قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد )وفقا  للتوصية  1060

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

 (2012نوفمرب  1( )الوضع يف ITU-T E.164 (2010/11)رموز/أرقام النفاذ للشبكات املتنقلة )وفقا  للتوصية  1015
( ITU-T E.212 (2008/05)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل االتصاالت املتنقلة )تكملة للتوصية  1005

 (2012 يونيو 1 يف )الوضع
( ITU-T T.35 (2000/02)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل املرافق غري املعيارية يف اخلدمات التلماتية )تكملة للتوصية  1002

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

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

( ITU-T E.164 (2010/11))تكملة للتوصية  ITU-T E.164 (2010/11)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقا  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 )وفقا  للتوصية  980
 ITU-T F.69 (1994/06))تكملة للتوصية  (TNIC)ورموز تعّرف هوية شبكة 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))وفقا  للتوصية  (DNIC)قائمة برموز تعّرف هوية شبكة البيانات  977
( ITU-T X.121 (2000/10)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل إرسال البيانات )تكملة للتوصية  976

 (2011 مارس 15 يف )الوضع
 (2011فرباير  15 ( )الوضع يفX.400وتوصيات السلسلة  ITU-T F.400)وفقا  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 (1998/03)النغمات املختلفة املستعملة يف الشبكات الوطنية )وفقا  للتوصية  955
 (ITU-T F.1 (1998/03)جمموعات الرموز مخاسية األحرف املستعملة يف خدمة الربق العمومية الدولية )وفقا  للتوصية  669

 تتاح القوائم التالية يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت: باء
 www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html (ITU-T M.1400 (2013/03)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

 :ITU-T A.8                                                     لقطاع تقييس االتصاالت وفقا  لإلجراءات الواردة يف التوصية التوصيات التاليةعن املوافقة على  AAP-80              أ علن يف اإلعالن 
– ITU-T G.8275/Y.1369 (2013) Amd. 2 (04/2016) 
 
 
 

 

 (SANC)تخصيص الرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير 
 ()19(Q.708 T-ITU 99/03)التوصية 

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت
استعماله  أجل التايل من (SANC)، خصص مدير مكتب تقييس االتصاالت رمز منطقة/شبكة التشوير ناميبيابناء  على طلب من إدارة 

 :ITU-T Q.708 (1999/03) هلذا البلد/هلذه املنطقة اجلغرافية، وفقا  للتوصية 7اجلزء الدويل من شبكة نظام التشوير رقم  يف
 SANC البلد/املنطقة اجلغرافية أو شبكة التشوير

 099-6 بيايمجهورية نام

_________ 
SANC: .رمز منطقة/شبكة التشوير 

 Signalling Area/Network Code (SANC)  
 Code de zone/réseau sémaphore (CZRS)  
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 الخدمة الهاتفية
 (T E.164-ITU)التوصية 

 www.itu.int/itu-t/inr/nnpاملوقع اإللكرتوين: 
 (242+)الرمز الدليلي للبلد  جمهورية الكونغو

 :V.9.2016تبليغ يف 
الرتقيم  خطة يف سلسلة األرقام اجلديدة التالية عن ختصيص برازافيل،، (ARPCE) واالتصاالت اإللكرتونية والربيدهيئة التنظيم تعلن 

 .مهورية الكونغوالوطنية جل

 املشغل
 سالسل األرقام

 (أرقام 9)
 تاريخ بدء العمل اخلدمة

Global Reach Telecom +242 80020 XX XX 2016 خدمة القيمة املضافة.III.23 

X  9إىل  0= من 
 XXX XX XX XX 242+     نسق املراقمة الدولية:

 أرقام (9)تسعة   هو: (الرمز الدليلي للبلد باستثناءاحلد األدىن لطول الرقم )
 أرقام (9)تسعة  هو: (الرمز الدليلي للبلد باستثناءلطول الرقم ) األقصىاحلد 

 لالتصال:
Mr. Wilson Emery BOKATOLA 

Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE) 
Immeuble ARPCE 

91 bis, Avenue de l'Amitié 
B.P. 2490 

BRAZZAVILLE 
Congo (Rep. of the) 

 50 00 553 05 242+ اهلاتف: 
 wilson.bokatola@arpce.cg اإللكرتوين:الربيد 

 www.arpce.cg املوقع اإللكرتوين:

 (45+الدانمارك )الرمز الدليلي للبلد 
 :V.11.2016تبليغ يف 

 :دامناركالرتقيم اهلاتفية يف الكوبنهاغن، عن التغيريات التالية اليت طرأت على خطة ،  الدامناركية وكالة الطاقةتعلن 

 املتنقلةخدمات االتصاالت  -ختصيص  •
 التخصيصتاريخ  سالسل األرقام مقدم اخلدمة

Telenor Connexion AB 9286efgh 9287وefgh 9288وefgh 9289وefgh 9291وefgh 2016.V.11 

 لالتصال:
Danish Energy Agency 

Amaliegade 44 
1256 COPENHAGEN K 

Denmark 
 00 67 92 33 45+ اهلاتف:

 43 47 11 33 45+ الفاكس:
 ens@ens.dk الربيد اإللكرتوين:
 www.ens.dk املوقع اإللكرتوين:

mailto:wilson.bokatola@arpce.cg
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 (95+)الرمز الدليلي للبلد  ميانمار
 :V.9.2016تبليغ يف 

 عن اإلضافات التالية إىل خطة الرتقيم الوطنية يف ميامنار:، ، ناي باي توة النقل واالتصاالتر وزاتعلن 

 أرقام الخدمات المتنقلة

 طول الرقم النظام سالسل األرقام رمز النفاذ المتنقل الرمز الدليلي للبلد سجل المواقع الرئيسية

Telenor Myanmar Limited 95 9 77X-XXX-XXX WCDMA/GSM 10 

      

Mec Tel CDMA 800MHz 95 9 340-XXX-XXX CDMA 2000 1x 10 

Mec Tel CDMA 800MHz 95 9 346-XXX-XXX CDMA 2000 1x 10 

Mec Tel CDMA 800MHz 95 9 349-XXX-XXX CDMA 2000 1x 10 

 
 الصلة بالبداالت األوتوماتية ذاتاألرقام 

رقم 
 السلسلة

 شفرة
 مالحظة طول الرقم نمط التبادل المنطقة سالسل األرقام االتصال البعيد

1 1 550xxx~553xxx BAHAN-2  7  

2 1 680xxx~688xxx BAYINTNAUNG  7  

3 2 56xxx AMARAPURA  6  

4 43 53xxx BUTHIDAUNG  7  

5 43 565xxx PALATWA  8  

6 52 2221xxx~2224xxx BAGO  9  

7 52 2230xxx OATHAR MYOTHIT  9  

8 61 200xxx CHAUK  8  

9 61 24620xx~24624xx CHAUK  9  

10 61 24640xx~24644xx BAGAN  9  

11 62 60xxx KANMA  7  

12 63 23xxx~24xxx MAGWAY2  7  

13 65 25xxx NGAPE  7  

14 67 550xxx NPT CONCIL  8  

15 69 200xxx AUNGLAN  8  

16 69 40xxx SINPAUNGWAE  7  

17 71 2032xx OHBOTAUNG  8  

18 81 2820xx~2824xx MOENAE  8  

19 81 30xxx PINLON  7  

20 81 31xxx LOILEM  7  

21 81 41xxx NAUNGTAYAR  7  

22 81 49xxx SESIN  7  
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رقم 
 السلسلة

 شفرة
 مالحظة طول الرقم نمط التبادل المنطقة سالسل األرقام االتصال البعيد

23 82 38xxx TANTYAN  7  

24 85 21xxx~23xxx PYINOOLWIN(HOST)  7  

25 85 28xxx PYINOOLWIN(RSU)  7  

26 85 29xxx PADAYTHAR MYOTHIT  7  

27 85 40xxx OHNCHAW  7  

28 86 20xxx~21xxx MOGOKE  7  

29 86 25xxx KYATPYIN  7  

30 86 30xxx THABEIK KYIN  7  

31 86 35xxx SINTKUU  7  

32 86 39xxx LETPANHLA  7  

 لالتصال:
Ministry of Transport and Communications 

Posts and Telecommunications Department (PTD) 
Building No. 2, 

NAY PYI TAW 
Myanmar 

 225 407 67 95+ اهلاتف:
 216 407 67 95+ الفاكس:

 dg.ptd@mptmail.net.mm :الربيد اإللكرتوين

 
 

 تبليغات أخرى

 النمسا
 :V.19.2016تبليغ يف 
هواة أذنت اإلدارة النمساوية حملطة  ، (UEFA)اليت ينظمها االحتاد األورويب لكرة القدم 2016 بطولة كرة القدم األوروبيةمبناسبة 

 .2016يوليو  10يونيو إىل  10من  OE2016EM منساوية باستخدام الرمز 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
 
 
 

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

 /www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011انظر املوقع: 
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 على منشورات الخدمة تعديالت
 املختصرات املستخدمة

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

P )صفحة )صفحات    
 

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

 2016طبعة 
 
 VIالقسم 

REP  
DZ01 Agence Nationale des Fréquences, 4, Boulevard Krim Belkacem, 16027 Alger, Algérie.  

 c.djediai@mptic.dzالربيد اإللكرتوين:  718683 21 213+الفاكس: ، 719206 21 213+اهلاتف: 
 Cherif DJEDIAI السيد جهة االتصال:

 

  

mailto:c.djediai@mptic.dz
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 فيما يتعلق بالخطة الدولية (MNC)الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة 
 لتعّرف هوية الشبكات واالشتراكات العمومية

 (E.212 T-ITU (2008/05))وفقاً للتوصية 
 (2015أكتوبر  15)الوضع في 

 (X.15.2015 – 1086)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (12)التعديل رقم 

 المشغل/الشبكة MCC+MNC* الجغرافيةالبلد/المنطقة 

   ADD أستراليا

 505 35 MessageBird Pty Ltd 

   ADD يشيل

 730 18 Empresas Bunker S.A. 

 730 19 Sociedad Falabella Móvil SPA 

   SUP إستونيا

 248 05 AS Bravocom Mobiil 

 248 05 Skycompiler OÜ 

 248 06 ProGroup Holding OY 

 248 09 Bravo Telecom OÜ 

 248 10 Telcotrade OÜ 

   ADD  إسبانيا

 214 35 INGENIUM OUTSOURCING SERVICES, S.L. 

   LIR إسبانيا

 214 21 ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL 

_________ 
* MCC:  / الرمز الدليلي الق طري لالتصاالت املتنقلةde pays du mobile/Indicativo de país para el servicio móvilCountry Code/Indicatif Mobile  
* MNC:  / الرمز الدليلي للشبكة املتنقلةNetwork Code/Code de réseau mobile/Indicativo de red para el servicio móvil Mobile 
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 (SANC)قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير 
 (Q.708 T-ITU (1999/03))تكملة للتوصية 

 (2014ديسمبر  15)الوضع في 
 (XII.15.2014 – 1066)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (15)التعديل رقم 
 

 ADD الترتيب العددي
 مجهورية ناميبيا 6-099 

 
 ADD الترتيب الهجائي

 مجهورية ناميبيا 6-099 
_________ 

SANC: .رمز منطقة/شبكة التشوير 
 Signalling Area/Network Code (SANC)  
 Code de zone/réseau sémaphore (CZRS)  

 
  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 12 - 1101رقم 

 (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 

 (33)التعديل رقم 
 البلد/

 املنطقة اجلغرافية
 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

ISPC DEC 

 SUP   بنما
7-029-2 14570 SOWC1 System One World Communication Network, S.A. 

 ADD   سنغافورة
5-143-6 11390 South China Telecom -  Equinix South China Telecom (S) Pte Ltd 

 ADD   جنوب إفريقيا
6-145-0 13448 SPR STP Vodacom Pty Ltd 
6-145-1 13449 SMT STP Vodacom Pty Ltd 

 LIR   إسبانيا
2-030-0 4336 Madrid/Alcobendas – Jose Echegaray ORANGE ESPAGNE, S.A.UNIPERSONAL 
2-030-1 4337 Madrid – Isabel Colbrand ORANGE ESPAGNE, S.A.UNIPERSONAL 
2-240-2 6018 Madrid ORANGE ESPAGNE, S.A.UNIPERSONAL 
2-240-4 6020 Barcelona ORANGE ESPAGNE, S.A.UNIPERSONAL 

 
___________ 

ISPC: .رموز نقاط التشوير الدولية 
 International Signalling Point Codes (ISPC)  
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 13 - 1101رقم 
 

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

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

دم تفسريا  بالتغيريات اليت تطرأ على خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا أو أن تقيرجى من اإلدارات أن تبلغ االحتاد الدويل لالتصاالت 
صفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة الرتقيم الوطنية فضال  عن جهات االتصال لديها حبيث يتسىن نشر املعلومات وإتاحتها جمانا   يف

 لالحتاد. وقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت التابعجلميع اإلدارات/وكاالت التشغيل املعرتف هبا ومقدمي اخلدمات يف امل
عند  بالنسبة إىل مواقعها اإللكرتونية اخلاصة بالرتقيم أو ITU-T E.129ويرجى من اإلدارات أن تستعمل النسق املبني يف التوصية 

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

 التالية بتحديث خطة الرتقيم اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين: البلدانقامت  V.1.2016اعتبارا  من 
 

 (CC) الدليلي للبلد الرمز البلد

 373+ مولدوفا
 248+ سيشيل
 256+ أوغندا

 

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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