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 نشر *مواعيد

 النشرات التشغيلية املقبلة
 مبا يف ذلك

 املعلومات الواردة حىت:

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 فقط. *
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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
 (2016 أكتوبر 1( )الوضع يف ITU-T Q.708 (99/03) )وفقاً للتوصية (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية  1109
 2016التوقيت القانوين  1096
 (2015نوفمرب  15( )الوضع يف ITU-T E.118 (2006/05)قائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية )وفقاً للتوصية  1088
 ITU-T E.212 من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية )وفقاً للتوصية (MNC) الرموز الدليلية للشبكات املتنقلة 1086

 (2015أكتوبر  15( )الوضع يف (2008/05)
 (2014 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 االحتادقائمة  1060
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 
 (2012نوفمرب  1( )الوضع يف ITU-T E.164 (2010/11)رموز/أرقام النفاذ للشبكات املتنقلة )وفقاً 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)ية )تكملة للتوص ماتيةيقائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل املرافق غري املعيارية يف اخلدمات التل 1002

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

 (2011نوفمرب  1 ( )الوضع يفITU-T E.164 (2010/11)كملة للتوصية )ت ITU-T E.164قائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقاً للتوصية  991
 (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)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 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 يف( X.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 M.1400 (2013/03) )التوصيةقائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد 
 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 وفقاً لإلجراءات الواردة يف التوصية التوصيات التاليةقة على عن املواف AAP-89أُعلن يف اإلعالن 

–  ITU-T Q.1743 (09/2016): IMT-Advanced references to Release 11 of LTE-Advanced Evolved Packet Core (EPC) 
network 

–  ITU-T Y.2321 (09/2016): Functional Architecture for supporting Virtualization of Control Network Entities 
in Next Generation Network evolution 

–  ITU-T Y.2330 (09/2016): Requirements of Next Generation Network evolution for supporting Freedata service 

–  ITU-T Y.2340 (09/2016): Overview of Next Generation Network evolution phase 1 

–  ITU-T Y.3301 (09/2016): Functional requirements of software-defined networking 

–  ITU-T Y.3322 (09/2016): Functional architecture for NICE implementation making use of software-defined 
networking technologies 

–  ITU-T Y.3323 (09/2016): Requirements of Soft network Architecture for MobilE (SAME) 

–  ITU-T Y.3522 (09/2016): End-to-end Cloud Service Lifecycle Management Requirements 

 

 

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

 تقييس االتصاالت مالحظة من مكتب

 رموز تعرّف اهلوية للشبكات املتنقلة الدولية
 للشبكات الدولية: 883رمز تعرف اهلوية التايل املكون من ثالثة أرقام واملرتبط بالرمز الدليلي الُقطري املشرتك  تخصيصجرى 

 الشبكة مقدم الطلب
 الرمز الدليلي للبلد
 ورمز تعرف اهلوية

 تاريخ التخصيص

Telecom Trading Ltd.Manx  Manx Telecom Trading Ltd. +883 200 27.IX.2016 
 
 

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

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت

 رموز تعرّف اهلوية للشبكات املتنقلة الدولية
 (MCC) 901التايل املكون من رقمني واملرتبط بالرمز الدليلي الُقطري املشرتك  (MNC)رمز الشبكة املتنقلة  تخصيصجرى 

 :2016 سبتمرب 27 يف

 الشبكة
 والرمز الدليلي (MCC)*الرمز الدليلي الُقطري لالتصاالت املتنقلة 

 (MNC)**للشبكة املتنقلة 
Manx Telecom Trading Ltd. 901 52 

_________ 
* MCCالرمز الدليلي الُقطري لالتصاالت املتنقلة :Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / 

** MNCالرمز الدليلي للشبكة املتنقلة :Mobile Network Code / Code de réseau mobile / 
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 الخدمة الهاتفية
 (T E.164-ITU)التوصية 

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

 (220+غامبيا )الرمز الدليلي للبلد 
 :IX.19.2016تبليغ يف 

 على النحو التايل: لغامبيا (NNP)لرتقيم الوطنية احتديث خطة  عن، باكاو، (PURA)هيئة تنظيم املرافق العامة يف غامبيا تعلن 

 الرقم األول اخلدمة االستخدام
B 

 الرقم الثاين
P 

 الرقم الثالث
Q 

 األرقام األخرى
MCDU 

 مالحظات

  X X XXXX 0 نفاذ دويل نفاذ دويل
  X X XXXX 1 خدمات خاصة رموز قصرية
AFRICELL 2 متنقلة X X XXXX  

QCELL 3 متنقلة X X XXXX  
GAMTEL PSTN 4 X X XXXX  
GAMTEL PSTN 5 X X XXXX  
COMIUM 6 متنقلة X X XXXX  
AFRICELL 7 متنقلة X X XXXX  

GAMTEL 
CDMA 

 ثابتة/السلكية
8 X X XXXX  

GAMCEL 9 متنقلة X X XXXX  

 اخلدمة الثابتة

 املشغل طول الرقم سلسلة األرقام احلالية املنطقة
BAJA KUNDA 566 XXXX سبعة أرقام GAMTEL 

BAKAU 449 XXXX سبعة أرقام GAMTEL 
BANJUL 42X XXXX سبعة أرقام GAMTEL 

BANSANG 567 4XXX سبعة أرقام GAMTEL 
BARRA 571 0XXX سبعة أرقام GAMTEL 
BASSE 566 XXXX سبعة أرقام GAMTEL 

BERENDING 441 95XX سبعة أرقام GAMTEL 
BONDALI 448 0XXX سبعة أرقام GAMTEL 
BRIKAMA 448 XXXX سبعة أرقام GAMTEL 

BRIKAMA-BA 567 8XXX سبعة أرقام GAMTEL 
BRUFUT 441 0XXX سبعة أرقام GAMTEL 

BUNDUNG 43X XXXX سبعة أرقام GAMTEL 
BURENG 554 4XXX سبعة أرقام GAMTEL 
BWIAM 448 9XXX سبعة أرقام GAMTEL 
FARABA 448 7XXX سبعة أرقام GAMTEL 

FARAFENNI 573 5XXX سبعة أرقام GAMTEL 
FATOTO 566 XXXX سبعة أرقام GAMTEL 

GAMBISARA 566 XXXX أرقام سبعة GAMTEL 
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 املشغل طول الرقم سلسلة األرقام احلالية املنطقة
GEORGETOWN 567 6XXX سبعة أرقام GAMTEL 

GARAWOL 566 XXXX سبعة أرقام GAMTEL 
GUNJUR 448 6XXX سبعة أرقام GAMTEL 

ILIASA 572 5XXX سبعة أرقام GAMTEL 
JAPENEH 554 3XXX سبعة أرقام GAMTEL 
JARENG 554 7XXX سبعة أرقام GAMTEL 
KAFUTA 448 5XXX  أرقامسبعة GAMTEL 

KAIAF 554 0XXX سبعة أرقام GAMTEL 
KANILIA 448 XXXX سبعة أرقام GAMTEL 

KARTONG 441 9XXX سبعة أرقام GAMTEL 
KAUR 574 8XXX سبعة أرقام GAMTEL 

KEREWAN 572 0XXX سبعة أرقام GAMTEL 
KOTU 446 XXXX سبعة أرقام GAMTEL 

KUDANG 554 6XXX سبعة أرقام GAMTEL 
KUNTAUR 566 5XXX سبعة أرقام GAMTEL 

KWENELLA 554 1XXX سبعة أرقام GAMTEL 
MISERA 566 XXXX سبعة أرقام GAMTEL 

NDUGUKEBBE 571 4XXX سبعة أرقام GAMTEL 
NGENSANJAL 573 8XXX سبعة أرقام GAMTEL 

NJABAKUNDA 572 3XXX سبعة أرقام GAMTEL 
NUMEYEL 566 6XXX سبعة أرقام GAMTEL 

NYOROJATTABA 554 2XXX سبعة أرقام GAMTEL 
PAKALIBA 554 5XXX سبعة أرقام GAMTEL 

SAMBAKUNDA 566 XXXX سبعة أرقام GAMTEL 
SANYANG 441 7XXX سبعة أرقام GAMTEL 

SENEGAMBIA 446 XXXX سبعة أرقام GAMTEL 
SEREKUNDA 43X XXXX سبعة أرقام GAMTEL 

SIBANOR 448 8XXX سبعة أرقام GAMTEL 
SOMA 554 3XXX سبعة أرقام GAMTEL 

SOTUMA 567 XXXX سبعة أرقام GAMTEL 
SUDOWOL 566 XXXX سبعة أرقام GAMTEL 

TANJI 441 2XXX سبعة أرقام GAMTEL 
TUJERENG 441 6XXX سبعة أرقام GAMTEL 
YUNDUM 447 XXXX سبعة أرقام GAMTEL 

 GAMTEL سبعة أرقام 8XX XXXX (CDMA)سلكية ثابتة/ال

 
 GAMTEL سبعة أرقام 4414xxx سلكية )إنرتنت(ثابتة/ال
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 اخلدمة املتنقلة
 املشغل طول الرقم سلسلة األرقام احلالية اخلدمة

 QCELL سبعة أرقام 30X XXXX خدمة متنقلة من اجليل الثالث
 31X XXXX سبعة أرقام QCELL 
 32X XXXX سبعة أرقام QCELL 
 33X XXXX سبعة أرقام QCELL 
 34X XXXX سبعة أرقام QCELL 
 35X XXXX سبعة أرقام QCELL 
 36X XXXX سبعة أرقام QCELL 
 37X XXXX سبعة أرقام QCELL 
 38X XXXX سبعة أرقام QCELL 
 39X XXXX سبعة أرقام QCELL 

 COMIUM سبعة أرقام GPRS 60X XXXX متنقلة خدمة
 61X XXXX سبعة أرقام COMIUM 
 62X XXXX سبعة أرقام COMIUM 
 63X XXXX سبعة أرقام COMIUM 
 64X XXXX سبعة أرقام COMIUM 
 65X XXXX سبعة أرقام COMIUM 
 66X XXXX سبعة أرقام COMIUM 
 67X XXXX سبعة أرقام COMIUM 
 68X XXXX سبعة أرقام COMIUM 
 69X XXXX سبعة أرقام COMIUM 

 AFRICELL سبعة أرقام GSM/3G 20X XXXXخدمة متنقلة 
 21X XXXX سبعة أرقام AFRICELL 
 22X XXXX سبعة أرقام AFRICELL 
 23X XXXX سبعة أرقام AFRICELL 
 24X XXXX سبعة أرقام AFRICELL 
 25X XXXX سبعة أرقام AFRICELL 
 26X XXXX سبعة أرقام AFRICELL 
 27X XXXX سبعة أرقام AFRICELL 
 28X XXXX سبعة أرقام AFRICELL 
 29X XXXX سبعة أرقام AFRICELL 
 70X XXXX سبعة أرقام AFRICELL 
 71X XXXX سبعة أرقام AFRICELL 
 72X XXXX سبعة أرقام AFRICELL 
 73X XXXX سبعة أرقام AFRICELL 
 74X XXXX سبعة أرقام AFRICELL 
 75X XXXX سبعة أرقام AFRICELL 
 76X XXXX سبعة أرقام AFRICELL 
 77X XXXX سبعة أرقام AFRICELL 
 78X XXXX سبعة أرقام AFRICELL 
 79X XXXX سبعة أرقام AFRICELL 

 GAMCEL سبعة أرقام GSM/3G 9XX XXXXخدمة متنقلة 
 91X XXXX سبعة أرقام GAMCEL 
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 املشغل طول الرقم سلسلة األرقام احلالية اخلدمة

 92X XXXX سبعة أرقام GAMCEL 

 93X XXXX سبعة أرقام GAMCEL 

 94X XXXX سبعة أرقام GAMCEL 

 95X XXXX سبعة أرقام GAMCEL 

 96X XXXX سبعة أرقام GAMCEL 

 97X XXXX سبعة أرقام GAMCEL 

 98X XXXX سبعة أرقام GAMCEL 

 99X XXXX سبعة أرقام GAMCEL 

 XXX XXXX 220+نسق املراقمة الدولية: 
 :XI.19.2015تبليغ يف 

بقلق بالغ استخدام بعض مقدمي اخلدمة املخالفني للقانون أرقام اهلاتف باكاو،  ،(PURA)هيئة تنظيم املرافق العامة يف غامبيا  تالحظ
 اإلباحية. احلصر، االحتيال واخلدمات يف بعض املمارسات اخلاطئة مبا فيها، على سبيل املثال ال 220الرمز الدليلي للبلد الغاميب ذات 

يع املشغلني/مقدمي حتث مج أن تنقل إىل العلن هذه املمارسات اخلاطئة، ومن مث، أن تنظيم املرافق العامة يف غامبيا هيئة لذلك تودو 
 أي بلد آخر. نتهي يفت اخلدمات على ضمان أن مجيع األرقام املطلوبة باستخدام الرمز الدليلي لغامبيا جيري تسيريها إىل غامبيا وأال

مجيع أصحاب املصلحة إصدار تعليمات للمشغلني/مقدمي اخلدمة لديهم لتسيري كل األرقام الغامبية إىل غامبيا عرب  لذا يُرجى من
 .األسعار اليت تتضمن رسوماً إضافيةالشبكة الدولية وليس إىل مقدمي اخلدمة ب

 صال:لالت
Mr Nicholas Jatta 

Director ICT 
Public Utilities Regulatory Authority (PURA) 

94 Kairaba Avenue 
P.O. Box 4230 
BAKAU, KMC 

Gambia 
 9601/4 439 220+ اهلاتف:

 9905 439 220+ الفاكس:
 nickjatta@hotmail.com / nic@pura.gm الربيد اإللكرتوين:
 www.pura.gm املوقع اإللكرتوين:

  



 لالحتاد الدويل لالتصاالتالنشرة التشغيلية  9 - 1110رقم 
 

 (49+ألمانيا )الرمز الدليلي للبلد 
 :IX.21.2016تبليغ يف 

 :األملانيةالرتقيم  ة يف خطةالتغيريات التاليز، عن ماين ،الشبكات الفيدرالية للكهرباء والغاز واالتصاالت والربيد والسكك احلديديةكالة تُعلن و
 دمات املتنقلةاخل -ختصيص  •

 التخصيصتاريخ  سالسل األرقام مقّدم اخلدمة

multiConnect GmbH 15630xxxxxx 2016.I.11 

 لالتصال:
Ms Martina Welcher 

Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway 
422-5  -  International Liaison and Coordination Office 

Canisiusstrasse. 21 
55122 MAINZ 

Germany 
 2246 18 6131 49+ اهلاتف: 

 5650 18 6131 49+ الفاكس: 
 martina.welcher@bnetza.de الربيد اإللكرتوين: 
 www.bundesnetzagentur.de املوقع اإللكرتوين: 

 

 (95+ميانمار )الرمز الدليلي للبلد 

 :IX.30.2016تبليغ يف 
 ميامنار: الرتقيم الوطنية يفعن التحديث التايل خلطة ، ، ناي باي تووزارة النقل واالتصاالتتعلن 

 )الجغرافية( الصلة بالبداالت األوتوماتية ذاتاألرقام 
رقم 

 السلسلة
 المنطقة سالسل األرقام رمز المنطقة

 طول الرقم
 (رمز المنطقة)بما في ذلك 

 مالحظة المشغل

1 64 2487xxx Shawpin 9 Myanmar Posts and 

Telecommunications 
 53االستعاضة عن الرقم 

 2487بالرقم 

 أرقام الخدمات المتنقلة
رقم 

 السلسلة
 النظام سالسل األرقام رمز المنطقة

 طول الرقم
 (رمز المنطقة)بما في ذلك 

 مالحظة المشغل

1 9 76x-xxx-xxx WCDMA / GSM 10 Telenor Myanmar Limited  
2 9 95x-xxx-xxx WCDMA / GSM 10 Ooredoo Myanmar Limited  

 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



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 10 - 1110رقم 

 بهاتغييرات في اإلدارات/وكاالت التشغيل المعترف 
 وكيانات أو منظمات أخرى

 الكويت

 :IX.22.2016تبليغ يف 

 منظمة جديدة
 ." (CITRA) وتقنية املعلومات "هيئة تنظيم االتصاالت، الصفاة عن إنشاء املواصالتوزارة تعلن 

Communication and Information Technology Regulatory Authority (CITRA) 
Dhaw Tower, Block 7, Bldg 1, 25th Floor 

Khalid Bin Walid 
15300 KUWAIT CITY, Sharq Area 

Kuwait 
 22966035 965+ اهلاتف:

 22966040 965+ الفاكس:

 

 جمهورية إفريقيا الوسطى

 :IX.30.2016تبليغ يف 

 سماالتغيري 
رة الربيد واالتصاالت "وزا :اآلن وتسمى، عن تغيري امسها، بانغي، املكلفة بالتكنولوجيات اجلديدةاالتصاالت و  الربيد وزارة تعلن

 .ة"تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديد بتعزيزاملكلفة 
Ministère des Postes et Télécommunications, chargé de la Promotion des Nouvelles Technologies 

d'Information et de Communication 
Rue Galliéni 

B.P. 814 
BANGUI 

Centrafricaine (Rép.) 
 21619011 236+ اهلاتف:

 21617559 236+ الفاكس:
 mptic_rca@yahoo.fr :الربيد اإللكرتوين

 
 

 تبليغات أخرى
 النمسا

 :IX.29.2016تبليغ يف 
باستخدام الرمز  أذنت اإلدارة النمساوية إلحدى حمطات اهلواة النمساوية األوروبية، DXملؤسسة الثالثني مبناسبة االحتفال بالذكرى 

 .2016 ديسمرب 31إىل  أكتوبر 1 من OE30EUDXF الدليلي اخلاص للنداء
 



 لالحتاد الدويل لالتصاالتالنشرة التشغيلية  11 - 1110رقم 
 

 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 

 PP.RES.21-SP-www.itu.int/pub/T-/2011انظر املوقع: 
  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 12 - 1110رقم 

 تعديالت على منشورات الخدمة
 املختصرات املستخدمة

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

P )صفحة )صفحات    
 
 
 

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

 2016طبعة 
 
 VIالقسم 

 
REP 

 
UX02 SE "MSRS", 140 A, Lustdorfska Road Str., Odessa, 65114, Ukraine.  

 7850710 48 380+الفاكس: ، 7850710 48 380+اهلاتف:  
 ،bux@te.net.ua ،platzerova@sar.gov.uaالربيد اإللكرتوين:  
 Ms. Natalia Platzerovaجهة االتصال:  

  

mailto:bux@te.net.ua
mailto:platzerova@sar.gov.ua


 لالحتاد الدويل لالتصاالتالنشرة التشغيلية  13 - 1110رقم 
 

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

 (2015نوفمبر  15)الوضع في 
 (XI.15.2015 – 1088)ملحق بالنشرة التشغيلية رقم 

 (11)التعديل رقم 
 ADD -فرنسا 

 البلد/
 املنطقة اجلغرافية

 اسم/عنوان الشركة
رقم تعرّف 
 جهة اإلصدار

 جهة االتصال
 التاريخ الفعلي
 لالستعمال

 OBERTHUR TECHNOLOGIES فرنسا
420 Rue d'Estienne d'Orves 

92700 COLOMBES 

89 33 24 Mr GAUVIN David 
OBERTHUR TECHNOLOGIES 
420 Rue d'Estienne d'Orves 

92700 COLOMBES 
France 
 89 72 14 78 1 33+ اهلاتف:

 d.gauvin@oberthur.com الربيد اإللكرتوين:

2016.IX.5 

 ADD - هونغ كونغ، الصين

 البلد/
 املنطقة اجلغرافية

 اسم/عنوان الشركة
رقم تعرّف 
 جهة اإلصدار

 جهة االتصال
ي التاريخ الفعل
 لالستعمال

هونغ كونغ، 
 الصني

China Telecom Global 

Limited 
38/F Dah Sing Financial 

Centre, 
108 Gloucester Road 

WANCHAI 

89 852 31 Mr Karson Ng 
China Telecom Global Limited 

38/F Dah Sing Financial Centre, 
108 Gloucester Road 

WANCHAI 
 9131 2582 852+ اهلاتف:

 0988 2877 852+ الفاكس:
 karsonng@chinatelecomglobal.com الربيد اإللكرتوين:

2016.IX.1 

 
 

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

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

 (19)التعديل رقم 
 ITU-T E.164مالحظات مشتركة لقوائم بالترتيب العددي والهجائي للرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية 

للشبكات الدولية  883رمز تعرف اهلوية التايل املكون من ثالثة أرقام واملرتبط بالرمز الدليلي الُقطري املشرتك  ختصيصجرى 
 على النحو التايل:

 *ADD     200 883+ المالحظة ع(

 الوضع ويةورمز تعرف اهل الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب

Manx Telecom Trading Ltd. Manx Telecom Trading Ltd. +883 200 خمصص 

 2016 سبتمرب 27 *



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 14 - 1110رقم 

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

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

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

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

607 05 GAMTEL-Ecowan 

607 06 NETPAGE 

   LIR غامبيا

607 03 COMIUM 

   ADDالسويد 

240 25 Monty UK Global Limited 

   ADD خدمة متنقلة دولية، رمز مشترك

901 52 Manx Telecom Trading Ltd. 

_________ 

* MCC:  / الرمز الدليلي الُقطري لالتصاالت املتنقلةde pays du mobile Mobile Country Code / Indicatif 

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

 قائمة برموز شركات التشغيل الصادرة عن االتحاد
 (M.1400 T-ITU (2013/03))وفقاً للتوصية 

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

 (32)التعديل رقم 
 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 DEU ADDجمهورية ألمانيا االتحادية / 
Deutsche Telefon Standard AG 

Göttelmannstrasse 17 
55130 MAINZ 

DETEST Mr Jürgen Kern 
 70 32797 6131 49+ اهلاتف:

 1076 32797 6131 49+ الفاكس:
 juergen.kern@deutsche-telefon.de الربيد اإللكرتوين:



 لالحتاد الدويل لالتصاالتالنشرة التشغيلية  15 - 1110رقم 
 

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

 (2016أكتوبر  1)الوضع في 
 (X.1.2016 - 1109)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (1)التعديل رقم 

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

 ADD قبرص
6-231-1 14137 IntellTel - CY1, Nicosia S.P. INTELLIGENT TELECOMS LTD 

 SUP إسبانيا
7-236-6 16230 Madrid Liberty Voz S.L. 

_________ 
ISPC:  الدولية.رموز نقاط التشوير 

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

 
 
 

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

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

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

 اإلدارات/وكاالت التشغيل املعرتف هبا ومقدمي اخلدمات يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت التابع لالحتاد.
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 تباعاً.

 لدان التالية بتحديث خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين:قامت الب IX.15.2016اعتباراً من 
 

 
 (CC)الرمز الدليلي للبلد  البلد

 269+ جزر القمر

 256+ وغنداأ

 263+ زميبابوي

 

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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