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 نشر *مواعيد

 النشرات التشغيلية املقبلة
 مبا يف ذلك

 املعلومات الواردة حىت:
1115 2017.I.1 2016.XII.12 
1116 2017.I.15 2017.I.2 
1117 2017.II.1 2017.I.16 
1118 2017.II.15 2017.II.1 
1119 2017.III.1 2017.II.15 
1120 2017.III.15 2017.III.1 
1121 2017.IV.1 2017.III.17 
1122 2017.IV.15 2017.III.31 
1123 2017.V.1 2017.IV.14 
1124 2017.V.15 2017.V.1 
1125 2017.VI.1 2017.V.16 
1126 2017.VI.15 2017.VI.1 
1127 2017.VII.1 2017.VI.16 
1128 2017.VII.15 2017.VI.30 
1129 2017.VIII.1 2017.VII.17 
1130 2017.VIII.15 2017.VIII.1 
1131 2017.IX.1 2017.VIII.16 
1132 2017.IX.15 2017.IX.1 
1133 2017.X.1 2017.IX.15 
1134 2017.X.15 2017.IX.29 
1135 2017.XI.1 2017.X.16 
1136 2017.XI.15 2017.X.31 
1137 2017.XII.1 2017.XI.15 
1138 2017.XII.15 2017.XII.1 

 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
 (ITU-T E.164 (2010/11) للتوصية تكملة) ITU-T E.164قطاع تقييس االتصاالت  لتوصية وفقا   املخصصة للبلدان الدليلية بالرموز قائمة 1114

 (2016 ديسمرب 15 يف الوضع)
 ITU-T E.212 من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية )وفقا  للتوصية (MNC) الرموز الدليلية للشبكات املتنقلة 1111

 (2016 نوفمرب 1الوضع يف ) ((2016/09)
 (2016أكتوبر  1الوضع يف ) (ITU-T Q.708 (99/03) وفقا  للتوصية) (ISPC) قائمة برموز نقاط التشوير الدولية 1109
 2016التوقيت القانوين  1096
 (2015 نوفمرب 15 الوضع يف) (ITU-T E.118 (2006/05) قائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية )وفقا  للتوصية 1088
 (2014 ديسمرب 15( )الوضع يف ITU-T Q.708 (99/03) )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 الدليلية  1.25حكم االختياري رقم وضع االتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة )وفقا  لل 1055

 (2014يوليو  1للنداء 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 توصيةللقائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل املرافق غري املعيارية يف اخلدمات التلماتية )تكملة  1002

 (2012 أبريل 15 ( )الوضع يف(2000/02)
 (2012أبريل  1)الوضع يف  ITU-T T.35قائمة باهليئات الوطنية املعينة لتخصيص رموز مزّود املطراف وفقا  للتوصية  1001
 (2012مارس  15 قيود 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
 (2011 ديسمرب 15 )الوضع يف

 (2006الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  21إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة )القرار  991
 (2011مايو  15( )الوضع يف ITU-T F.32 (1995/10)قائمة مبؤشرات مقصد الربقية )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
 (2011 فرباير 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 (98/03)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)شغيل املعرتف هبا قائمة بوكاالت الت

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 التوصية لقطاع تقييس االتصاالت وفقا  لإلجراءات الواردة يف التوصيات التاليةعن املوافقة على  AAP-02يف اإلعالن  أُعلن

– ITU-T G.1071 (11/2016): Opinion model for network planning of video and audio streaming applications 

– ITU-T P.1203 (11/2016): Parametric bitstream-based quality assessment of progressive download and 
adaptive audiovisual streaming services over reliable transport 

– ITU-T P.1203.2 (11/2016): Parametric bitstream-based quality assessment of progressive download and 
adaptive audiovisual streaming services over reliable transport - audio quality estimation module 

 

 

 

 

 )MID( البحري التعرف أرقام
 لإلمارات العربية املتحدة. "471"من لوائح الراديو، مت توزيع رقم التعرف البحري  35.19وفقا  ألحكام الرقم 

 

 

 

 
 خطة ترقيم االتصاالت العمومية الدولية

 (E.164 T-ITU (2010/11))التوصية 
 تقييس االتصاالتمالحظة من مكتب 

 لشبكات الدوليةاهوية رموز تعرّف 
 883 املشرتك لُقطريا الدليلي بالرمز واملرتبط أرقام أربعة من املكون اهلوية تعرف رمز استعادة بصورة استثنائية سحب طلب جرى

 .2016ديسمرب  9ابتداء  من االستعادة طلب ويبدأ سريان سحب  .الدولية للشبكات
 

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 ورمز تعرف اهلوية

 تاريخ السحب

Ellipsat Inc Ellipsat Inc +883 5140 2014.IV.15 
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 (SANC)تخصيص الرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير 
 (Q.708 T-ITU (99/03))التوصية 

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت
من أجل  ،(SANC) ، خصص مدير مكتب تقييس االتصاالت الرمز التايل من رموز منطقة/شبكة التشويرمجهورية رواندابناء  على طلب من إدارة  

 :ITU-T Q.708 (99/03) هلذا البلد/هلذه املنطقة اجلغرافية، وفقا  للتوصية 7استعماله يف اجلزء الدويل من شبكة نظام التشوير رقم 

 SANC البلد/املنطقة اجلغرافية أو شبكة التشوير

 077-6 رواندامجهورية 

_________ 
SANC: رمز منطقة/شبكة التشوير  

 Signalling Area/Network Code (SANC)  
 Code de zone/réseau sémaphore (CZRS)  

 
 

 الدولية الرموز
 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت

 الدولية التالية لكوسوفو: الرموز، بتأييد من إدارة مجهورية صربيا، مدير مكتب تقييس االتصاالتخصص 
 383 (:ITU-T E.164من التوصية  1.4يف القسم  )احملدد E.164 الرمز
 221 (:ITU-T E.212من التوصية  3.3يف القسم  )احملدد E.212 الرمز

 Q.708 7-214 : رمز منطقة/شبكة التشوير

 .املخصصة الرموزاملستخدمة حاليا  إىل هذه  الرموزواالنتقال من  الرموزوسيتم اإلبالغ الحقا  عن مواعيد تفعيل هذه 

 

 الخدمة الهاتفية
 (T E.164-ITU)التوصية 

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

 (599+)الرمز الدليلي للبلد  وسابا يوستايتوس وسان بونير جزر
 :XI.30.2016التبليغ يف 

 :على النحو التايل وسابا يوستايتوس وسان بونري زرجلعن حتديث خطة الرتقيم  واألسواق باملستهلكني املعنية اهليئة تعلن
 :املراقمة خطة •

 7XX XXXX 599+ بونري

 4XX XXXX 599+ سابا

 3XX XXXX 599+ يوستايتوس سان

 

http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp
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 :التفاصيل •

 لالتصال:
Mr J. Peters 

Autoriteit Consument & Markt 
Head Operations Bonaire 

Kaya Grandi 69 
KRALENDIJK 

Bonaire 
 3140 717 599+ :اهلاتف

 3554 717 599+ فاكس:ال

  bonaire@burtel.cw :الربيد اإللكرتوين

 المشغل نوع الخدمة نطاقات الرقم المكان
 .Telbo N.V اخلدمة الثابتة XXXX 715 (599+) بونري

717 XXXX اخلدمة الثابتة Telbo N.V. 
718 XXXX اخلدمة الثابتة Telbo N.V. 
750 XXXX الثابتة اخلدمة Flamingo TV 

Bonaire B.V. 
700 XXXX اخلدمة املتنقلة Antillano Por N.V. 
701 XXXX اخلدمة املتنقلة Antillano Por N.V. 
770 XXXX اخلدمة املتنقلة Telbo N.V. 
777 XXXX اخلدمة املتنقلة Telbo N.V. 
78X XXXX اخلدمة املتنقلة Antillano Por N.V. 
790 XXXX اخلدمة املتنقلة Setel N.V. 
795 XXXX اخلدمة املتنقلة Setel N.V. 
796 XXXX اخلدمة املتنقلة Setel N.V. 
720 XXXX الطويلة املسافات خدمة Flamigno TV 

Bonaire B.V. 
725 XXXX الطويلة املسافات خدمة Antillano Por N.V. 

 .Satel N.V الثابتة اخلدمة 0XXX 416 (599+) سابا
416 2XXX الثابتة اخلدمة Satel N.V. 
416 3XXX الثابتة اخلدمة Satel N.V. 
417 0XXX الثابتة اخلدمة Satel N.V. 
416 1XXX اخلدمة املتنقلة Satel N.V. 
416 4XXX اخلدمة املتنقلة WICC N.V. 
416 5XXX اخلدمة املتنقلة WICC N.V. 
416 6XXX اخلدمة املتنقلة WICC N.V. 
416 7XXX اخلدمة املتنقلة WICC N.V. 
416 8XXX اخلدمة املتنقلة WICC N.V. 
416 9XXX اخلدمة املتنقلة Satel N.V. 

 .Eutel N.V الثابتة اخلدمة 0XXX 318 (599+) يوستايتوس سان
318 2XXX الثابتة اخلدمة Eutel N.V. 
318 3XXX الثابتة اخلدمة Eutel N.V. 
318 1XXX اخلدمة املتنقلة Eutel N.V. 
318 4XXX اخلدمة املتنقلة Eutel N.V. 
318 5XXX اخلدمة املتنقلة Eutel N.V. 
318 6XXX اخلدمة املتنقلة Eutel N.V. 
318 7XXX اخلدمة املتنقلة Eutel N.V. 
318 8XXX اخلدمة املتنقلة Eutel N.V. 
319 1XXX اخلدمة املتنقلة WICC N.V. 
319 4XXX اخلدمة املتنقلة WICC N.V. 
319 5XXX اخلدمة املتنقلة WICC N.V. 
319 7XXX اخلدمة املتنقلة WICC N.V. 
319 8XXX اخلدمة املتنقلة WICC N.V. 
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 (358+الرمز الدليلي للبلد فنلندا )
 :XII.1.2016التبليغ يف 

 ، هلسنكي، عن املعلومات التالية بشأن خطة الرتقيم الوطنية يف فنلندا.(FICORA) الفنلندية االتصاالت تنظيمهيئة تعلن 
 )فنلندا( 358 للرمز الدليلي للبلد E.164 خطة الترقيم الوطنية عرض

 معلومات إضافية:
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks.html 

 ديدة.املعلومات املتعلقة بطول األرقام صاحلة للتخصيصات اجل

الدليلي الوطني  الرمز
أو األرقام  (NDC) للمقصد

 N(S)Nاألولى للرقم 
 ( الوطني(الداللي)الرقم )

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

 األقصى
الطول 
 األدنى

  الدولية السابقةهو  "00"   0

 أرقام اخلدمات -رقم غري جغرايف 7 9 0  0  1
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/servicenumbers.html 

1  0  1 10 8 
 على نياملشرتك أرقام -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

1  0  2 10 8 
 على نياملشرتك أرقام -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

1  0  3 10 8 
 على نياملشرتك أرقام -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

1  0  4 10 8 
 على نياملشرتك أرقام -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

1  0  5 10 8 
 على نياملشرتك أرقام -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

1  0  6 10 8 
 على نياملشرتك أرقام -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

1  0  7 10 8 
 على نياملشرتك أرقام -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

1  0  8 10 8 
 على نياملشرتك أرقام -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

1  0  9 10 8 
 على نياملشرتك أرقام -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 
      

  غري خمصص    1  1
  غري خمصص   2  1

      

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks.html


 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 8 - 1114رقم 

الدليلي الوطني  الرمز
أو األرقام  (NDC) للمقصد

 N(S)Nاألولى للرقم 
 ( الوطني(الداللي)الرقم )

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

 األقصى
الطول 
 األدنى

1  3  (NDC) 9 7 
الرمز الدليلي الوطين  – رقم جغرايف

 للمقصد ملنطقة الرتقيم
Karjala-Pohjois )013( 

 ، 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني من 
 X=1-8و 13X(0)مثال  

estintavirasto.fi/en/internettelephttps://www.vi

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/localcallsandtelecommunicationsareas/numberr

angesforfixedtelephonenetwork.html 
      

1  4  (NDC) 9 7 
الرمز الدليلي الوطين  –رقم جغرايف 

 للمقصد ملنطقة الرتقيم
Suomi-Keski )014( 

 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني من 
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/localcallsandtelecommunicationsareas/numberr

angesforfixedtelephonenetwork.html 
      

1  5  (NDC) 9 7 
الرمز الدليلي الوطين  –رقم جغرايف 

 Mikkeli )015(للمقصد ملنطقة الرتقيم 

 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني من 
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/localcallsandtelecommunicationsareas/numberr

angesforfixedtelephonenetwork.html 
      

1  6  (NDC) 9 7 
الرمز الدليلي الوطين  –رقم جغرايف 

 )Lappi )016للمقصد ملنطقة الرتقيم 

 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني من 
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/localcallsandtelecommunicationsareas/numberr

angesforfixedtelephonenetwork.html 
      

1  7  (NDC) 9 7 
الرمز الدليلي الوطين  –رقم جغرايف 

 )Kuopio )017للمقصد ملنطقة الرتقيم 

 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني من 
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/localcallsandtelecommunicationsareas/numberr

angesforfixedtelephonenetwork.html 
      

1  8  (NDC) 9 7 
الرمز الدليلي الوطين  –رقم جغرايف 

 للمقصد ملنطقة الرتقيم
(Aaland) islandsÅland  )018( 

 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني من 
stintavirasto.fi/en/internettelephttps://www.vie

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/localcallsandtelecommunicationsareas/numberr

angesforfixedtelephonenetwork.html 
      

1  9  (NDC) 9 7 
الرمز الدليلي الوطين  –رقم جغرايف 

 للمقصد ملنطقة الرتقيم
Uusimaa II )019( 

 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني من 
ernettelephttps://www.viestintavirasto.fi/en/int

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/localcallsandtelecommunicationsareas/numberr

angesforfixedtelephonenetwork.html 
      

 أرقام اخلدمات -رقم غري جغرايف 7 9 0  0  2
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/servicenumbers.html 

2  0  1 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -غري جغرايفرقم 

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

workshone/numberingoftelecommunicationsnet

/businessnumbers.html 

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/localcallsandtelecommunicationsareas/numberrangesforfixedtelephonenetwork.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/servicenumbers.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/servicenumbers.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/servicenumbers.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/businessnumbers.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/businessnumbers.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/businessnumbers.html


 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 9 - 1114قم ر 
 

 

الدليلي الوطني  الرمز
أو األرقام  (NDC) للمقصد

 N(S)Nاألولى للرقم 
 ( الوطني(الداللي)الرقم )

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

 األقصى
الطول 
 األدنى

 أرقام اخلدمات -رقم غري جغرايف 8 9 0  2  0  2
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/servicenumbers.html 

2  0  2  1 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

 أرقام اخلدمات -رقم غري جغرايف 8 9 2  2  0  2
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/servicenumbers.html 

 أرقام اخلدمات -غري جغرايفرقم  8 9 3  2  0  2
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

rs.html/servicenumbe 

2  0  2  4-9 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 
      

2  0  3 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

2  0  4 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -غري جغرايفرقم 

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

workshone/numberingoftelecommunicationsnet

/businessnumbers.html 

2  0  5 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

2  0  6 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

2  0  7 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -غري جغرايفرقم 

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

2  0  8 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

2  0  9  0-7 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

 أرقام اخلدمات -رقم غري جغرايف 5 10 8-9  9  0  2
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/servicenumbers.html 
      

2  (NDC) 9 7 
الرمز الدليلي الوطين  –رقم جغرايف 

 للمقصد ملنطقة الرتقيم
Turku وPori )02( 

 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني من 
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

unicationsnetworkshone/numberingoftelecomm

/localcallsandtelecommunicationsareas/numberr

angesforfixedtelephonenetwork.html 
      

2  9 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 
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 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 10 - 1114رقم 

الدليلي الوطني  الرمز
أو األرقام  (NDC) للمقصد

 N(S)Nاألولى للرقم 
 ( الوطني(الداللي)الرقم )

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

 األقصى
الطول 
 األدنى

 أرقام اخلدمات -غري جغرايفرقم  6 10 0  0  3
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

rs.html/servicenumbe 

3  0  1 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

3  0  2 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

3  0  3 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -غري جغرايفرقم 

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

workshone/numberingoftelecommunicationsnet

/businessnumbers.html 

3  0  4 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

nettelephttps://www.viestintavirasto.fi/en/inter

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

3  0  5 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

3  0  6 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -غري جغرايفرقم 

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

3  0  7 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

3  0  8 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -غري جغرايفرقم 

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

workshone/numberingoftelecommunicationsnet

/businessnumbers.html 

3  0  9 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 
      

3  (NDC) 9 7 
الرمز الدليلي الوطين  –رقم جغرايف 

 )Häme )03للمقصد ملنطقة الرتقيم 

 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني من 
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

unicationsnetworkshone/numberingoftelecomm

/localcallsandtelecommunicationsareas/numberr

angesforfixedtelephonenetwork.html 
      

3  9 10 8 
لى أرقام املشرتكني ع -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 
      

 أرقام اخلدمات -رقم غري جغرايف 8 10 0-8  4
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

icationsnetworkshone/numberingoftelecommun

/mobilenetworks/mobilenetworkareacodes.html 

4  9 11 11 
ة؛ الشبكات املتنقل -رقم غري جغرايف

استعمال خاص: األرقام من آلة إىل 
 )M2M( آلة

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

bilenetworkareacodes.html/mobilenetworks/mo 
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 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 11 - 1114قم ر 
 

 

الدليلي الوطني  الرمز
أو األرقام  (NDC) للمقصد

 N(S)Nاألولى للرقم 
 ( الوطني(الداللي)الرقم )

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

 األقصى
الطول 
 األدنى

5  0  (NDC) 10 8 ةالشبكات املتنقل -رقم غري جغرايف 
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/mobilenetworks/mobilenetworkareacodes.html 

5  (NDC) 9 7 
الرمز الدليلي الوطين  –رقم جغرايف 

 )Kymi )05للمقصد ملنطقة الرتقيم 

 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني من 
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

unicationsnetworkshone/numberingoftelecomm

/localcallsandtelecommunicationsareas/numberr

angesforfixedtelephonenetwork.html 
      

6  0  0 9 8 
أرقام اخلدمات على  -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/servicenumbers.html 

6  0  1 9 8 
أرقام اخلدمات على  -جغرايف رقم غري

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/servicenumbers.html 

6  0  2 9 8 
أرقام اخلدمات على  -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/servicenumbers.html 
  غري خمصص   3  0  6
  غري خمصص   4  0  6
  غري خمصص   5  0  6

6  0  6 10 10 
أرقام اخلدمات على  -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/servicenumbers.html 
  غري خمصص   7  0  6
  غري خمصص   8  0  6
  غري خمصص   9  0  6

6  (NDC) 9 7 
الرمز الدليلي الوطين  –رقم جغرايف 

 )Vaasa )06للمقصد ملنطقة الرتقيم 

 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني من 
ernettelephttps://www.viestintavirasto.fi/en/int

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/localcallsandtelecommunicationsareas/numberr

angesforfixedtelephonenetwork.html 
      

7  0  0 9 8 
أرقام اخلدمات على  -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/servicenumbers.html 

 التسيريأرقام  8 12 1  0  7
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/servicenumbers.html 
  أرقام التسيري 8 12 2  0  7
  أرقام التسيري 8 12 3  0  7
  أرقام التسيري 8 12 4  0  7
  أرقام التسيري 8 12 5  0  7
  غري خمصص   6  0  7

7  0  7 10 10 
أرقام اخلدمات على  -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/servicenumbers.html 
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 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 12 - 1114رقم 

الدليلي الوطني  الرمز
أو األرقام  (NDC) للمقصد

 N(S)Nاألولى للرقم 
 ( الوطني(الداللي)الرقم )

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

 األقصى
الطول 
 األدنى

7  0  8 10 10 
أرقام اخلدمات على  -غري جغرايفرقم 

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

kshone/numberingoftelecommunicationsnetwor

/servicenumbers.html 
  غري خمصص   0-8  9  0  7

7  0  9  9 9 8 
أرقام اخلدمات على  -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/servicenumbers.html 
      

7  1  (NDC) 9 9 
لى أرقام املشرتكني ع -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 
  غري خمصص   2  7

7  3  (NDC) 10 10 
لى أرقام املشرتكني ع -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

oftelecommunicationsnetworkshone/numbering

/businessnumbers.html 
  غري خمصص   4  7

7  5  0  (NDC) 9 8 
لى أرقام املشرتكني ع -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 

7  5  1 5 5 
أرقام اخلدمات على  -غري جغرايفرقم 

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

kshone/numberingoftelecommunicationsnetwor

/servicenumbers.html 

7  5  2 5 5 
أرقام اخلدمات على  -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/servicenumbers.html 

7  5  3-9 9 8 
لى أرقام املشرتكني ع -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/businessnumbers.html 
  خمصص غري   6  7
  غري خمصص   7  7
  غري خمصص   8  7
  غري خمصص   9  7

      

8  0  0 9 8 
لى ع اخلدماتأرقام  -رقم غري جغرايف

 صعيد البلد
 )خدمة هاتفية جمانية(

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/servicenumbers.html 

  غري خمصص   1  0  8
  غري خمصص   2  0  8
  غري خمصص   3  0  8
  غري خمصص   4 0  8

  غري خمصص   5  0  8
  غري خمصص   6  0  8
  غري خمصص   7  0  8
  غري خمصص   8  0  8
  غري خمصص   9  0  8
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 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 13 - 1114قم ر 
 

 

الدليلي الوطني  الرمز
أو األرقام  (NDC) للمقصد

 N(S)Nاألولى للرقم 
 ( الوطني(الداللي)الرقم )

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

 األقصى
الطول 
 األدنى

8  (NDC) 9 7 
الرمز الدليلي الوطين  –رقم جغرايف 

 )Oulu )08للمقصد ملنطقة الرتقيم 

 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني من 
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/localcallsandtelecommunicationsareas/numberr

angesforfixedtelephonenetwork.html 
      

9  (NDC) 9 7 
 الرمز الدليلي الوطين –رقم جغرايف 

 للمقصد ملنطقة الرتقيم
Uusimaa I )09( 

 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني من 
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/localcallsandtelecommunicationsareas/numberr

angesforfixedtelephonenetwork.html 
       

 
 )فنلندا( 358الرمز الدليلي للبلد ، ITU-T E.164ألرقام التوصية  لتنفيذ قابلية نقل األرقاموصف 

 أرقام غير جغرافية أرقام جغرافية  
 متنقلةاتصاالت أرقام  خالف األرقام المتنقلة 

 2003منفذة منذ عام  2005منفذة منذ عام  1998منفذة منذ عام  الرقم نقل حالة قابلية

 تنظيمي يفرض على املشغلنيالتزام 
 NPالقابلية  تنفيذ

 نعم نعم نعم

 NPمنط تنفيذ القابلية 
 قاعدة البيانات املرجعية املركزية

 الكامل ستفسارالمزودة بطريقة ا
 النداء عن

ة مزود قاعدة البيانات املرجعية املركزية
 النداء عن الكامل ستفساربطريقة اال

زودة م قاعدة البيانات املرجعية املركزية
 داءالن عن الكامل ستفساربطريقة اال

   الرتقيم منطقة تغطية التقييدات

 www.ficora.fi www.ficora.fi www.ficora.fi املواصفات املتاحة على موقع الويب

معلومات االتصال اخلاصة باإلدارة 
 الوطنية

www.ficora.fi www.ficora.fi www.ficora.fi 

 قاعدة البيانات املرجعية املركزية
 بواسطة تدار

Suomen numerot NUMPAC 

Oy www.numpac.fi 
Suomen numerot NUMPAC Oy 

www.numpac.fi 
Suomen numerot NUMPAC Oy 

www.numpac.fi 

 لالتصال:
Mr Jukka Rakkolainen 

Communications Network Specialist 
Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA) 

Itämerenkatu 3 A 
00181 HELSINKI 

Finland 
 361 390 295 358+ :اهلاتف

 270 390 295 358+ :الفاكس
 jukka.rakkolainen@ficora.fi :الربيد اإللكرتوين
 www.ficora.fi :املوقع اإللكرتوين

  

http://www.ficora.fi/
http://www.ficora.fi/
http://www.ficora.fi/
mailto:viestintaverkot@ficora.fi
http://www.ficora.fi/
http://www.ficora.fi/
mailto:jukka.rakkolainen@ficora.fi


 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 14 - 1114رقم 

 (597+سورينام )الرمز الدليلي للبلد 
 :XI.18.2016التبليغ يف 

من أجل اخلدمات  Intelsur Suriname N.V. (Uniqua)، عن إلغاء األرقام املخصصة لشركة باراماريبو ،(TAS) سورينام اتصاالت هيئةتعلن 
 .2016نوفمرب  18املتنقلة ابتداء  من 

 
 تاريخ السحب جمموعات الرتقيم

5904 999 – 5900 000 VOIP Intelsur N.V. - UNIQA 18.XI.2016 

 
 تاريخ السحب (VoIP) اإلنرتنت بروتوكول عرب الصوت تبادل خدمات

1620 Intelsur N.V. - UNIQA 18.XI.2016 
1625 Intelsur N.V. - UNIQA 18.XI.2016 

1630 Intelsur N.V. - UNIQA 18.XI.2016 

1659 Intelsur N.V. - UNIQA 18.XI.2016 

 

 لالتصال:
Ms Wendy Jap-A-Joe 

Acting Director 
Telecommunications Authority Suriname (TAS) 

Tweede Rijweg no. 47 hk. Cayottestraat 
PARAMARIBO 

Suriname 
 532523 597+ اتف:اهل

 462985 597+ :الفاكس
 dsecretariaat@tas.sr :الربيد اإللكرتوين
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 (256+أوغندا )الرمز الدليلي للبلد 
 :XI.17.2016التبليغ يف 

 ، عن خطة الرتقيم الوطنية ألوغندا.كامباال،  (UCC) أوغندا اتصاالت هيئةتعلن 

 256 للرمز الدليلي للبلد ITU-T E.164 عرض خطة الترقيم الوطنية
 عرض جممل أ ( 

 أرقام. 9 يساوي احلد األدىن لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد( 
 أرقام. 9 يساوي لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد(احلد األقصى  

 الرتقيم ةتفاصيل خط (ب

الرمز الدليلي الوطني للمقصد 
(NDC)  أو األرقام األولى في

 (N(S)N)الرقم )المميز( الوطني 

 استعمال رقم (N(S)N)طول الرقم 
 معلومات إضافية ITU-T E.164التوصية 

 األدنىالطول  الطول األقصى

200 
201 

الثابتة من أجل اخلدمات اهلاتفية  9 9
Airtel Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

الثابتة من أجل اخلدمات اهلاتفية  9 9 20240
Altech Infocom Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

20300، 
20301 
20302 
20303 
20304 

الثابتة من أجل اخلدمات اهلاتفية  9 9
Afrimax Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

الثابتة من أجل  اخلدمات اهلاتفية 9 9 204
Africell Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

2050 
2051 
2052 
2053 
2054 

الثابتة من أجل  اخلدمات اهلاتفية 9 9
Roke Investment International 

Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

206000 
206001 
206002 

الثابتة من أجل  اخلدمات اهلاتفية 9 9
Datanet 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

206300 
206301 
206302 
206303 
206304 

الثابتة من أجل  اخلدمات اهلاتفية 9 9
Simbanet Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

2065 
2066 
2067 
2068 
2069 

الثابتة من أجل  اخلدمات اهلاتفية 9 9
Suretelecom Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

الثابتة من أجل  اخلدمات اهلاتفية 9 9 207
Airtel Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

الثابتة من أجل  اخلدمات اهلاتفية 9 9 3
MTN Uganda Limited 

 بكامل طاقتهاتعمل الشبكة 
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الرمز الدليلي الوطني للمقصد 
(NDC)  أو األرقام األولى في

 (N(S)N)الرقم )المميز( الوطني 

 استعمال رقم (N(S)N)طول الرقم 
 معلومات إضافية ITU-T E.164التوصية 

 األدنىالطول  الطول األقصى

الثابتة من أجل  اخلدمات اهلاتفية 9 9 4
Uganda Telecom Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 

 املتنقلة من أجل اخلدمات اهلاتفية 9 9
Airtel Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 

 املتنقلة من أجل اخلدمات اهلاتفية 9 9
Uganda Telecom Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

 املتنقلة من أجل اخلدمات اهلاتفية 9 9 720
Smile Communications (U) Ltd 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

 املتنقلة من أجل اخلدمات اهلاتفية 9 9 723
Afrimax Uganda Limited 

 بكامل طاقتهاتعمل الشبكة 

 املتنقلة من أجل اخلدمات اهلاتفية 9 9 7260
Tangerine Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

 K2 املتنقلة من أجلاهلاتفية دمات اخل 9 9 730

Telecom Limited 
 الشبكة ال تعمل

7330 
7331 
7332 

 املتنقلة من أجلاهلاتفية دمات اخل 9 9
Lycamobile Network Services 

Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

740 
741 
742 
743 
744 

 املتنقلة من أجلاهلاتفية دمات اخل 9 9
Sure Telecom (U) Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 

 املتنقلة من أجلاهلاتفية دمات اخل 9 9
Airtel Uganda Limited 

 الشبكة بكامل طاقتهاتعمل 
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الرمز الدليلي الوطني للمقصد 
(NDC)  أو األرقام األولى في

 (N(S)N)الرقم )المميز( الوطني 

 استعمال رقم (N(S)N)طول الرقم 
 معلومات إضافية ITU-T E.164التوصية 

 األدنىالطول  الطول األقصى

770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 

 املتنقلة من أجلاهلاتفية دمات اخل 9 9
MTN Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 

 املتنقلة من أجلاهلاتفية دمات اخل 9 9
MTN Uganda Limited 

 طاقتها تعمل الشبكة بكامل

790 
791 
792 
793 
794 

 املتنقلة من أجل اهلاتفيةدمات اخل 9 9
Africell Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

 لالتصال:
Mr Godfrey Mutabazi 

Executive Director 
Uganda Communications Commission (UCC) 

Plot 42-44 Spring Road, Bugolobi 
P.O. Box 7376, Kampala, Uganda 

 9000 433 41 256+ اتف:اهل
 8832 434 41 256+ فاكس:ال

 ucc@ucc.co.ug :الربيد اإللكرتوين
 www.ucc.co.ug :املوقع اإللكرتوين
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 (84+فيتنام )الرمز الدليلي للبلد 
 :XI.25.2016التبليغ يف 

 .يتنامفيف ة خطة الرتقيم الوطنيبالرموز الدليلية للمناطق متاشيا  مع  املتعلقالتغيري تنفيذها عن  ، هانوي(MIC) وزارة املعلومات واالتصاالتتعلن 
 فيتنام:والية يف  59للمناطق على  اجلديدة وينطبق هذا التغيري يف الرموز الدليلية

الوقت والتاريخ 
 المرسالن للتغيير

الرقم )المميز( الوطني 
(N(S)N) استعمال 

 رقم التوصية
E.164 

 التوازيالتشغيل على 
الرقم  الصياغة المقترحة لإلعالن المشغل

 القديم
 الرقم

 الجديد
 انتهاء بدء

00:00 
2017-02-11 22 212 Geographic 

code 
00:00 

2017-02-11 
23:59 

2017-03-12 

- VNPT 
- VIETTEL 
- FPT 
- VTC 
- SPT 
- CMC 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة 
ريجى معاودة االتصال فقد تغري.  Son La والية

 84212 بالرقم 8422باستبدال الرقم 

231 213 
Geographic 

code 
00:00 

2017-02-11 
23:59 

2017-03-12 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Lai Chau  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84213بالرقم  84231 باستبدال الرقم

20 214 
Geographic 

code 
00:00 

2017-02-11 
23:59 

2017-03-12 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Lao Cai  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84214 بالرقم 8420باستبدال الرقم 

230 215 
Geographic 

code 
00:00 

2017-02-11 
23:59 

2017-03-12 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Dien Bien  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84215بالرقم  84230 باستبدال الرقم

29 216 
Geographic 

code 
00:00 

2017-02-11 
23:59 

2017-03-12 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Yen Bai  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84216 بالرقم 8429 باستبدال الرقم

52 232 
Geographic 

code 
00:00 

2017-02-11 
23:59 

2017-03-12 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Quang Binh  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84232 بالرقم 8452 باستبدال الرقم

53 233 
Geographic 

code 
00:00 

2017-02-11 
23:59 

2017-03-12 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Quang Tri  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84233بالرقم  8453الرقم باستبدال 

54 234 
Geographic 

code 
00:00 

2017-02-11 
23:59 

2017-03-12 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Thua Thien Hue  قد تغري. فريجى معاودة
 84234بالرقم  8454الرقم االتصال باستبدال 

510 235 
Geographic 

code 
00:00 

2017-02-11 
23:59 

2017-03-12 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Quang Nam  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84235بالرقم  84510 الرقمباستبدال 

511 236 
Geographic 

code 
00:00 

2017-02-11 
23:59 

2017-03-12 

 نةمدييرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة 
Da Nang  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84236بالرقم  84511 الرقمباستبدال 

37 237 
Geographic 

code 
00:00 

2017-02-11 
23:59 

2017-03-12 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Thanh Hoa  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84237بالرقم  8437الرقم باستبدال 

38 238 
Geographic 

code 
00:00 

2017-02-11 
23:59 

2017-03-12 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Nghe An  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84238بالرقم  8438الرقم باستبدال 

39 239 
Geographic 

code 
00:00 

2017-02-11 
23:59 

2017-03-12 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Ha Tinh  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84239 بالرقم 8439الرقم باستبدال 
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الوقت والتاريخ 
 المرسالن للتغيير

الرقم )المميز( الوطني 
(N(S)N) استعمال 

 رقم التوصية
E.164 

 التوازيالتشغيل على 
الرقم  الصياغة المقترحة لإلعالن المشغل

 القديم
 الرقم

 الجديد
 انتهاء بدء

00:00 
2017-4-15 33 203 

Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

- VNPT 
- VIETTEL 
- FPT 
- VTC 
- SPT 
- CMC 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Quang Ninh  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84203بالرقم  8433الرقم باستبدال 

240 204 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Bac Giang  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84204بالرقم  84240 الرقمباستبدال 

25 205 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Lang Son  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84205بالرقم  8425الرقم باستبدال 

26 206 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Cao Bang  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84206بالرقم  8426الرقم باستبدال 

27 207 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Tuyen Quang  قد تغري. فريجى معاودة

 84207بالرقم  8427الرقم االتصال باستبدال 

280 208 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Thai Nguyen  قد تغري. فريجى معاودة

 84208بالرقم  84280 الرقماالتصال باستبدال 

281 209 
Geographic 

code 
00:00 

2015-12-26 
23:59 

2016-01-25 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Bac Can  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84209 بالرقم 84281الرقم باستبدال 

320 220 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Hai Duong  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84220بالرقم  84320 الرقمباستبدال 

321 221 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Hung Yen  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84221بالرقم  84321 الرقمباستبدال 

241 222 
Geographic 

code 
00:00 

2015-12-26 
23:59 

2016-01-25 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Bac Ninh  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84222بالرقم  84241 الرقمباستبدال 

31 225 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

 نةمدييرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة 
Hai Phong  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84225بالرقم  8431الرقم باستبدال 

351 226 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Ha Nam  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84226 بالرقم 84351الرقم باستبدال 

36 227 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Thai Binh  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84227بالرقم  8436الرقم باستبدال 

350 228 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Nam Dinh  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84228بالرقم  84350 الرقمباستبدال 
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الوقت والتاريخ 
 المرسالن للتغيير

الرقم )المميز( الوطني 
(N(S)N) استعمال 

 رقم التوصية
E.164 

 التوازيالتشغيل على 
الرقم  الصياغة المقترحة لإلعالن المشغل

 القديم
 الرقم

 الجديد
 انتهاء بدء

30 229 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Ninh Binh  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84229بالرقم  8430الرقم باستبدال 

780 290 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Ca Mau  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84290 بالرقم 84780الرقم باستبدال 

781 291 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Bac Lieu  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84291بالرقم  84781 الرقمباستبدال 

710 292 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

 نةمدييرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة 
Can Tho  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84292بالرقم  84710 الرقمباستبدال 

711 293 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Hau Giang  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84293بالرقم  84711 الرقمباستبدال 

74 294 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Tra Vinh  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84294بالرقم  8474الرقم باستبدال 

76 296 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
An Giang  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84296بالرقم  8476الرقم باستبدال 

77 297 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Kien Giang  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84297بالرقم  8477الرقم باستبدال 

79 299 
Geographic 

code 
00:00 

2017-4-15 
23:59 

2017-5-14 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Soc Trang  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84299بالرقم  8479الرقم باستبدال 

00:00 
2017-6-17 4 24 

Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

- VNPT 
- VIETTEL 
- FPT 
- VTC 
- SPT 
- CMC 

 نةمدييرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة 
Ha Noi  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 8424 بالرقم 844الرقم باستبدال 

8 28 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

 نةمدييرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة 
Ho Chi Minh  قد تغري. فريجى معاودة

 8428بالرقم  848الرقم االتصال باستبدال 

61 251 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Dong Nai  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84251بالرقم  8461الرقم باستبدال 

62 252 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Binh Thuan  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84252بالرقم  8462الرقم باستبدال 

64 254 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Ba Ria Vung Tau  قد تغري. فريجى معاودة
 84254بالرقم  8464 الرقماالتصال باستبدال 
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الوقت والتاريخ 
 المرسالن للتغيير

الرقم )المميز( الوطني 
(N(S)N) استعمال 

 رقم التوصية
E.164 

 التوازيالتشغيل على 
الرقم  الصياغة المقترحة لإلعالن المشغل

 القديم
 الرقم

 الجديد
 انتهاء بدء

55 255 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Quang Ngai  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84255بالرقم  8455الرقم باستبدال 

56 256 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Binh Dinh  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84256بالرقم  8456الرقم باستبدال 

57 257 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Phu Yen  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84257بالرقم  8457الرقم باستبدال 

58 258 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Khanh Hoa  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84258بالرقم  8458الرقم باستبدال 

68 259 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Ninh Thuan  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84259بالرقم  8468الرقم باستبدال 

60 260 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Kon Tum  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84260بالرقم  8460الرقم باستبدال 

501 261 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Dak Nong  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84261بالرقم  84501 الرقمباستبدال 

500 262 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Dak Lak  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84262بالرقم  84500الرقم باستبدال 

63 263 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Lam Dong  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84263بالرقم  8463الرقم باستبدال 

59 269 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Gia Lai  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84269 بالرقم 8459الرقم باستبدال 

70 270 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Ving Long  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84270بالرقم  8470الرقم باستبدال 

651 271 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Binh Phuoc  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84271بالرقم  84651 الرقمباستبدال 

72 272 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Long An  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84272 بالرقم 8472الرقم باستبدال 

73 273 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Tien Giang  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84273بالرقم  8473الرقم باستبدال 
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الوقت والتاريخ 
 المرسالن للتغيير

الرقم )المميز( الوطني 
(N(S)N) استعمال 

 رقم التوصية
E.164 

 التوازيالتشغيل على 
الرقم  الصياغة المقترحة لإلعالن المشغل

 القديم
 الرقم

 الجديد
 انتهاء بدء

650 274 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Binh Duong  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84274بالرقم  84650 الرقمباستبدال 

75 275 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Ben Tre  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84275 بالرقم 8475الرقم باستبدال 

66 276 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Tay Ninh  قد تغري. فريجى معاودة االتصال
 84276بالرقم  8466الرقم باستبدال 

67 277 
Geographic 

code 
00:00 

2017-6-17 
23:59 

2017-7-16 

يرجى مالحظة أن الرمز الدليلي ملنطقة والية 
Dong Thap  قد تغري. فريجى معاودة االتصال

 84277بالرقم  8467الرقم باستبدال 

 لالتصال:
Ministry of Information and Communications (MIC) 

18 Nguyen Du Street 
HA NOI 10000 

Viet Nam 
 0204 43943 84+ اتف:اهل
 6590 43822 84+ فاكس:ال

 dic@mic.gov.vn :الربيد اإللكرتوين
 www.mic.gov.vn :املوقع اإللكرتوين

 
 

  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 23 - 1114قم ر 
 

 

 تقييد الخدمة
 www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012انظر املوقع: 

 
   النشرة التشغيلية البلد/املنطقة اجلغرافية

   (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: 
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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    
 

 

 

 الخاصة الخدمة ومحطات الساحلية المحطاتقائمة 
 (IV)القائمة 
 

 2015طبعة 
 

 (2)التعديل رقم 
 

GRL غرينالند 
 

SUP الحظةامل B 
 
 

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

 2016طبعة 
 
 VIالقسم 

REP   
CV73 CV Marine Shipping SA, Rua António Gonçalves, 29-2D,  

 Mindelo Săo Vicente, República de Cabo.  
 marine.com-arthurfranco@cvالربيد اإللكرتوين: ، 46 06 922 238+، 85 05 520 238+اهلاتف:  
 ،46 06 992 238+، هاتف متنقل: Mr. Artur Francoجهة االتصال:  
 marine.com-arthurfranco@cvالربيد اإللكرتوين:  

 
GB17 Ships Electronic Services Limited., Chichester House, Waterside Court,  

 Neptune Way, Rochester Kent ME2 4NZ, United Kingdom.  
 ،295536 1634 44+، الفاكس: 023226 7786 44+: ، هاتف متنقل295500 1634 44+اهلاتف:   
 marine.com-cm@sesالربيد اإللكرتوين:   

  

mailto:arthurfranco@cv-marine.com
mailto:arthurfranco@cv-marine.com
mailto:cm@ses-marine.com
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 قائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية
 (ITU-T E.118 (2006/05))وفقاً للتوصية 

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

 (13)التعديل رقم 
 ADD إسبانيا

ة البلد/املنطق
 اجلغرافية

 اسم/عنوان الشركة
 رقم تعّرف

جهة 
 اإلصدار

 جهة االتصال
التاريخ 
الفعلي 

 لالستعمال

 Valid Soluciones Tecnológicas إسبانيا

S.A.U. 
Avda Fuente de la Mora, 3-5-7 

Ed. A, 1, 28050 MADRID 

89 34 11 Sr. Alfonso Crespo Gonzalez 
Valid Soluciones Tecnológicas S.A.U. 

Avda Fuente de la Mora, 3-5-7 
Ed. A, 1 , 28050 MADRID 

 911254001 34+ اهلاتف:
 911254012 34+ الفاكس:

 alfonso.crespo@valid.com.es الربيد اإللكرتوين:

2017.1.1 

 
 ADD الواليات المتحدة

ة البلد/املنطق
 اجلغرافية

 اسم/عنوان الشركة
 رقم تعّرف

جهة 
 اإلصدار

 جهة االتصال
التاريخ 
الفعلي 

 لالستعمال

الواليات 
 املتحدة

Hewlett-Packard 

Communications Services, LLC 
5400 Legacy Drive 
PLANO, TX 75024 

Resale Tax Certificates use: 
P.O. Box 250409 

PLANO, TX 75025 

89 1 046 Mr Merrill Stuart Mr Merrill Stuart 
Hewlett-Packard Communications 

Services, LLC 
3000 Hanover Street 

PALO ALTO, CA 94304-1112 
 7062450 510 1+ :اهلاتف

 merrill.stuart@hpe.com الربيد اإللكرتوين:

2017.1.3 
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 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 

 (20)التعديل رقم 

 ITU-T E.164مالحظات مشتركة لقوائم بالترتيب العددي والهجائي للرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية 
 *ADD    5140 883+ المالحظة ف(

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 ورمز تعرف اهلوية

 الوضع

Ellipsat Inc Ellipsat Inc +883 5140 خمصص 

*  15.IV.2014 
 

 LIR   190 883+ (عالمالحظة 

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 الوضع ورمز تعرف اهلوية

Com4 Sweden AB Com4 Sweden AB +883 190 خمصص 
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 فيما يتعلق بالخطة الدولية (MNC)الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة 
 ف هوية الشبكات واالشتراكات العموميةلتعرّ 

 (E.212 T-ITU (2016/09))وفقاً للتوصية 
 (2016نوفمبر  1)الوضع في 

 (XI.1.2016 - 1111)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (3)التعديل رقم 

 المشغل/الشبكة *MCC+MNC البلد/المنطقة الجغرافية

   ADDأستراليا 

505 61 Commtel Network Solutions Pty Ltd 

   SUPجامايكا 

338 020 Cable & Wireless Jamaica Ltd. 

   ADDجامايكا 

338 040 Symbiote Investment Limited 

    SUPسورينام

746 04 Intelsur 

   SUP أوغندا 

641 14 House of Integrated Technology and Systems 
Uganda Ltd (HiTs Telecom) 

641 30 Anupam Global Soft Uganda Limited 

641 66 i-Tel Ltd 

   ADD أوغندا 

641 04 Tangerine Uganda Limited 

641 06 Afrimax Uganda Limited 

641 26 Lycamobile Network services Uganda Limited 

   LIR أوغندا 

641 01 Airtel Uganda Limited 

641 10 MTN Uganda Limited 

641 11 Uganda Telecom Limited 

641 18 Suretelecom Uganda Limited 

641 22 Airtel Uganda Limited 

641 44 K2 Telecom Limited 

 
_________ 

* MCC: / الرمز الدليلي الُقطري لالتصاالت املتنقلة servicio móvilMobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / Indicativo de país para el  
* MNC:  / الرمز الدليلي للشبكة املتنقلةMobile Network Code / Code de réseau mobile / Indicativo de red para el servicio móvil 
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 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن االتحاد
 (M.1400 T-ITU (2013/03))وفقاً للتوصية 

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

 (35)التعديل رقم 
 

 رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 
 

 االتصال

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 DEU ADDجمهورية ألمانيا االتحادية/
next id GmbH 

Konrad-Zuse-Platz 5 
53227 BONN 

NID Mr Marco Schultz 
 82 788299 40 49+ اهلاتف:

 83 788299 40 49+ الفاكس:
 marco.schultz@next-id.de الربيد اإللكرتوين:

terralink networks GmbH 
Wendenstrasse 375 

20537 HAMBURG 

TERRA Mr Vicente Hernando 
 0 264650 40 49+ اهلاتف:

 120 264650 40 49+ الفاكس:
 icc@terralink.de  الربيد اإللكرتوين:

 
 (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 
 (21)التعديل رقم 

 ADD الترتيب العددي
 مجهورية رواندا 6-077 

 

 ADD الترتيب الهجائي
  مجهورية رواندا 6-077 

 
_________ 

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

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

ISPC DEC 

 SUPهنغاريا    
2-032-6 4358 BudapestPTL01 Invitech Solutions 

6-251-6 14302 INV-SZM-TP Invitech Solutions 

  SUPسلوفينيا    
5-250-6 12246 IT-LJ2-SI IT TEL d.o.o. 

6-253-1 14313 IT-LJ1-SL IT TEL d.o.o. 

 ADDسلوفينيا    
4-232-4 10052 AKTON Ljubljana 2 AKTON Telekomunikacijski inženiring d.o.o. 

 SUPسورينام    
7-092-4 15076 reserved Intelsur 

7-092-5 15077 reserved Intelsur 

 ADDالواليات المتحدة    
3-021-3 6315 Madison, WI Midwest Network Solutions Hub, LLC 

_________ 
ISPC: الدولية التشوير نقاط رموز 

  Signalling Area/Network Code 
  Code de zone/réseau sémaphore (CZRS) 

 
 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 تفسريا  
تتاح جمانا  الرتقيم الوطنية فضال  عن جهات االتصال لديها حبيث يتسىن نشر املعلومات اليت سصفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة  يف

 جلميع اإلدارات/وكاالت التشغيل املعرتف هبا ومقدمي اخلدمات يف املوقع اإللكرتوين لالحتاد.
عند  ا اإللكرتونية اخلاصة بالرتقيم أوبالنسبة إىل مواقعه 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 تباعا .

 تالية بتحديث خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين:قامت البلدان ال XI.15.2016اعتبارا  من 
 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  البلد

 252+ الصومال
 

mailto:tsbtson@itu/.int




 ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت
 XII.15.2016 – 1114رقم 

 

 االتحــــــــــــاد الدولــــــــــــي لالتصــــــــــــاالت

 

 (TSB)مكتب تقييس االتصاالت  

 لالتصاالتباالتحاد الدولي 

 

 ITU-T E.164 (2010/11) تكملة للتوصية
__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة
 ITU-T E.164 وفقاً للتوصية
 (2016 ديسمبر 15)الوضع في 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

   2016جنيف، 



  -A  -2-1114ملحق بالنشرة التشغيلية رقم 

 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة 
 ITU-T E.164 وفقاً للتوصية

 مكتب تقييس االتصاالتمالحظة من 
حمل القائمة السابقة املنشورة يف ملحق النشرة  ITU-T E.164حتل قائمة الرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقًا للتوصية  1

. وقد أجريت مذذاك ختصيصات جديدة متعددة ُنشرت يف النشرات 2011نوفمرب  1 الصادرة بتاريخ 991 التشغيلية لالحتاد رقم
 .2016ديسمرب  15الصادرة يف  1114 التشغيلية حىت النشرة رقم

 تتضمن القائمة ما يلي: 2
 بالرتتيب العددي؛ -ITU-T E.164قائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقاً للتوصية  -
 بالرتتيب األجبدي. -ITU-T E.164قائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقاً للتوصية  -
املعلومات ة إىل ذلك، فإن إضافلالحتاد. و سُتَحدَّث هذه القائمة بواسطة جمموعة مرقّمة من التعديالت املنشورة يف النشرة التشغيلية  3

 .t/bulletin/annex.html-www.itu.int/itu الواردة يف هذا امللحق متاحة أيضاً يف املوقع اإللكرتوين لالحتاد يف العنوان التايل:
 :مكتب تقييس االتصاالتمتعلقة هبذه القائمة إىل مدير  أو تعديالت اقرتاحاتيُرجى إرسال أي تعليقات أو  4

 5887 730 22 41+ اهلاتف: 
 5853 730 22 41+ الفاكس: 
 tsbmail@itu.int الربيد اإللكرتوين: 

قانوين  عن أي رأي من جانب االحتاد فيما يتعلق بالوضع الالتسميات املستخدمة واملواد املعروضة يف هذه القائمة ال تعرّب  5
 منطقة جغرافية أو لسلطات أّي منهما. أو بلد ألي

 
  

http://www.itu.int/itu-t/bulletin/annex.html
mailto:tsbmail@itu.int
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 c كوراساو 599
  مجهورية قربص 357
  اجلمهورية التشيكية 420
  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 850
  مجهورية الكونغو الدميقراطية 243
  الدامنارك 45

  ديغو غارسيا 246
  مجهورية جيبويت 253

 b كومنولث دومينيكا 1
 b اجلمهورية الدومينيكية 1

  إكوادور 593
  مجهورية مصر العربية 20

  مجهورية السلفادور 503
  مجهورية غينيا االستوائية 240
  إريرتيا 291
  مجهورية إستونيا 372
  مجهورية إثيوبيا االحتادية الدميقراطية 251
  جزر فوكالند )مالفيناس( 500
  جزر فارويه 298
  مجهورية فيجي 679
  فنلندا 358
  فرنسا 33

 j يف احمليط اهلندي املقاطعات واألراضي الفرنسية 262
  مقاطعة غويانا الفرنسية 594
  بولينيزيا الفرنسية )إقليم فرنسي فيما وراء البحار( 689
  اجلمهورية الغابونية 241
  مجهورية غامبيا 220
  جورجيا 995
  مجهورية أملانيا االحتادية 49

  غانا 233
  جبل طارق 350
 n ، رمز مشرتك(GMSS) العاملية نظام اخلدمة الساتلية املتنقلة 881
  اليونان 30

  )الدامنارك(غرينالند  299
 b غرينادا 1

  جمموعة بلدان، رمز مشرتك 388
  مقاطعة غوادلوب الفرنسية 590

 b غوام 1
  مجهورية غواتيماال 502
  مجهورية غينيا 224
  بيساو -مجهورية غينيا  245
  ُغيانا 592
  مجهورية هاييت 509
  مجهورية هندوراس 504
  هونغ كونغ، الصني 852
  هنغاريا 36

  أيسلندا 354
  مجهورية اهلند 91
  مجهورية إندونيسيا 62

870 Inmarsat SNAC  
  خدمة اهلواتف اجملانية الدولية 800
 o الشبكات الدولية، رمز مشرتك 882
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 p, q الشبكات الدولية، رمز مشرتك 883
  (IPRS) األسعار املميزة الدوليةخدمة  979
  (ISCS) خدمة تقاسم التكاليف الدولية 808
  مجهورية إيران اإلسالمية 98

  اجلمهورية العراقية 964
  أيرلندا 353
  دولة إسرائيل 972
  إيطاليا 39

 b جامايكا 1
  اليابان 81

  اململكة األردنية اهلامشية 962
 b مجهورية كازاخستان 7

  مجهورية كينيا 254
  مجهورية كرييبايت 686
  مجهورية كوريا 82

 r *سوفوكو  383
  دولة الكويت 965
  مجهورية قريغيزستان 996
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 856
  مجهورية التفيا 371
  لبنان 961
  مملكة ليسوتو 266
  مجهورية ليبرييا 231
  ليبيا 218
  ليختنشتاينإمارة  423
  مجهورية ليتوانيا 370
  لكسمربغ 352
  ماكاو، الصني 853
  مجهورية مدغشقر 261
  مالوي 265
  ماليزيا 60

  مجهورية ملديف 960
  مجهورية مايل 223
  مالطة 356
  مجهورية جزر مارشال 692
  مقاطعة املارتينيك الفرنسية 596
  مجهورية موريتانيا اإلسالمية 222
  مجهورية موريشيوس 230
  املكسيك 52

  واليات ميكرونيزيا املوحدة 691
  مجهورية مولدوفا 373
  إمارة موناكو 377
  منغوليا 976
  اجلبل األسود 382

 b مونسريات 1
  اململكة املغربية 212
  مجهورية موزامبيق 258
  احتاد ميامنارمجهورية  95

  مجهورية ناميبيا 264
  مجهورية ناورو 674
  مجهورية نيبال االحتادية الدميقراطية 977
  مملكة هولندا 31
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  (فيما وراء البحار فرنسي )إقليم كاليدونيا اجلديدة 687
  نيوزيلندا 64

  نيكاراغوا 505
  مجهورية النيجر 227
  مجهورية نيجرييا االحتادية 234
  نيوي 683

 b الشماليةكومنولث جزر ماريانا  1
  النرويج 47

  سلطنة ُعمان 968
  مجهورية باكستان اإلسالمية 92

  مجهورية باالو 680
  مجهورية بنما 507
  غينيا اجلديدة -بابوا  675
  مجهورية باراغواي 595
  بريو 51
  مجهورية الفلبني 63
  مجهورية بولندا 48

  الربتغال 351
 b بورتوريكو 1

  قطردولة  974
  رومانيا 40

 b االحتاد الروسي 7
  هورية رواندامج 250
 a سانت هيالنة وأسانسيون وتريستان دا كوهنا 247
 a سانت هيالنة وأسانسيون وتريستان دا كوهنا 290

 b سانت كيتس ونيفيس 1
 b سانت لوسيا 1

  (للجمهورية الفرنسية سان بيري وميكيلون )أراض مجاعية 508
 b فنسنت وغرينادينسانت  1

  دولة ساموا املستقلة 685
  مجهورية سان مارينو 378
  مجهورية سان تومي وبرينسييب الدميقراطية 239
  اململكة العربية السعودية 966
  مجهورية السنغال 221
  مجهورية صربيا 381
  مجهورية سيشيل 248
  سرياليون 232
  مجهورية سنغافورة 65

 b مارتن )اجلزء اهلولندي( سينت 1
  اجلمهورية السلوفاكية 421
  مجهورية سلوفينيا 386
  جزر سليمان 677
  االحتاديةمجهورية الصومال  252
  مجهورية جنوب إفريقيا 27

  جنوب السودانمجهورية  211
  إسبانيا 34
  مجهورية سري النكا االشرتاكية الدميقراطية 94

  السودانمجهورية  249
  مجهورية سورينام 597
  مملكة سوازيالند 268
  السويد 46
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  االحتاد السويسري 41
  اجلمهورية العربية السورية 963
  الصني، تايوان 886
  مجهورية طاجيكستان 992
  مجهورية تنزانيا املتحدة 255
  تايالند 66

  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 389
  مجهورية تيمور لسيت الدميقراطية 670
  مجهورية توغو 228
  توكيالو 690
  مملكة تونغا 676
  ، رمز مشرتكجتربة خدمة مقرتحة جديدة للمراسالت العمومية لالتصاالت الدولية 991

 b ترينيداد وتوباغو 1
  تونس 216
  تركيا 90

  تركمانستان 993
 b جزر تركس وكايكوس 1

  توفالو 688
  مجهورية أوغندا 256
  أوكرانيا 380
 h اإلمارات العربية املتحدة 971
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 44

 b الواليات املتحدة األمريكية 1
 b اجلزر العذراء الربيطانية 1

 e (UPT) خدمة االتصاالت الشخصية العاملية 878
  الشرقيةمجهورية أوروغواي  598
  مجهورية أوزبكستان 998
  مجهورية فانواتو 678
 f دولة مدينة الفاتيكان 379
  دولة مدينة الفاتيكان 39
  مجهورية فنزويال البوليفارية 58
  مجهورية فيتنام االشرتاكية 84

  جزر واليس وفوتونا )إقليم فرنسي فيما وراء البحار( 681
  اجلمهورية اليمنية 967
  مجهورية زامبيا 260
  مجهورية زميبابوي 263

  حمجوز 0
 l حمجوز 970
  املتنقلة البحريةلتطبيقات اخلدمة  حمجوز 875
  املتنقلة البحريةلتطبيقات اخلدمة  حمجوز 876
  املتنقلة البحريةلتطبيقات اخلدمة  حمجوز 877
  يف حالة احلجز هذهجيري حالياً النظر  -حمجوز 969
  للخدمة العاملية املستقبلية حمجوز 999
  ألغراض وطنية غري جتارية حمجوز 879
 k (TDR) االتصاالت من أجل اإلغاثة يف حاالت الكوارث 888
  رمز احتياطي 210
  رمز احتياطي 214
  رمز احتياطي 215
  رمز احتياطي 217
  رمز احتياطي 219
  رمز احتياطي 259



  -A  -15-1114ملحق بالنشرة التشغيلية رقم 

  األبجديبالترتيب  - ITU-T E.164قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية  

 مالحظة البلد أو المنطقة الجغرافية أو الخدمة العالمية الرمز الدليلي للبلد

 m رمز احتياطي 280
 m رمز احتياطي 281
 m رمز احتياطي 282
 m رمز احتياطي 283
 m رمز احتياطي 284
 m رمز احتياطي 285
 m رمز احتياطي 286
 m رمز احتياطي 287
 m رمز احتياطي 288
 m رمز احتياطي 289
  رمز احتياطي 292
  رمز احتياطي 293
  رمز احتياطي 294
  رمز احتياطي 295
  رمز احتياطي 296
  رمز احتياطي 384
  رمز احتياطي 422
  رمز احتياطي 424
  رمز احتياطي 425
  رمز احتياطي 426
  رمز احتياطي 427
  رمز احتياطي 428
  رمز احتياطي 429
  رمز احتياطي 671
  رمز احتياطي 684
  رمز احتياطي 693
  رمز احتياطي 694
  رمز احتياطي 695
  رمز احتياطي 696
  رمز احتياطي 697
  رمز احتياطي 698
  رمز احتياطي 699
 d رمز احتياطي 801
 d رمز احتياطي 802
 d رمز احتياطي 803
 d رمز احتياطي 804
 d رمز احتياطي 805
 d رمز احتياطي 806
 d رمز احتياطي 807
 d رمز احتياطي 809
 m رمز احتياطي 830
 m رمز احتياطي 831
 m احتياطيرمز  832
 m رمز احتياطي 833
 m رمز احتياطي 834
 m رمز احتياطي 835
 m رمز احتياطي 836
 m رمز احتياطي 837
 m رمز احتياطي 838
 m رمز احتياطي 839
  رمز احتياطي 851
  رمز احتياطي 854
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  رمز احتياطي 857
  رمز احتياطي 858
  رمز احتياطي 859
  رمز احتياطي 871
  رمز احتياطي 872
  رمز احتياطي 873
  رمز احتياطي 874
  رمز احتياطي 884
  رمز احتياطي 885
  رمز احتياطي 887
  رمز احتياطي 889
 m رمز احتياطي 890
 m رمز احتياطي 891
 m رمز احتياطي 892
 m رمز احتياطي 893
 m رمز احتياطي 894
 m رمز احتياطي 895
 m رمز احتياطي 896
 m رمز احتياطي 897
 m رمز احتياطي 898
 m رمز احتياطي 899
  رمز احتياطي 978
  رمز احتياطي 990
  رمز احتياطي 997
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 لقائمتين العددية واألبجدية بين امشتركة المالحظات ال

 ITU-T E.164للرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية 
 :المالحظة

 .290+ الرمز سانت هيالنة وتريستان دا كوهنا وتستخدم 247+ الرمز الدليلي أسانسيونتستخدم  ( أ )
 .خطة ترقيم متكاملة )ب(
 .جزر بونري وسان يوستايتوس وساباو  كوراساوبني  رمز دليلي مشرتك  )ج(

  جمموعات من عشرة.من ثالثة أرقام من  املكونة ةز الدليليو الرمسيوزَّع فقط بعد استنفاد مجيع  ( )د
، (UPT) الشخصية العامليةاملخصص لالتصاالت  878املشرتك طري القُ بالرمز الدليلي ، املرتبطة 10 شفرة تعرف اهلوية ُخصصت ( )ه

 .VISIONng، +878 10 لشبكة
 الستخدامه يف املستقبل. حمجوز ( )و
 .جزيرة نورفولكو  ،سرتاليةأراضي أنتاركتيكا األمبا يف ذلك  ( ز)
 املتحدة هي أبوظيب، وعجمان، وديب، والفجرية، ورأس اخليمة، والشارقة، وأم القيوين.اإلمارات العربية  (ح)
 .يلينغك  –جزر كوكوس و جزيرة كريسماس مبا يف ذلك  (ط)
 القطبية واجلزر األخرى.، واألراضي اجلنوبية و جزيرة ريؤنيونمبا فيها  املقاطعات واألراضي الفرنسية يف احمليط اهلندي (ي)
 أنشطة اإلغاثة يف حاالت الكوارث. ، لغرض تيسري(OCHA) تنسيق الشؤون اإلنسانيةاألمم املتحدة لمكتب  (ك)
 للسلطة الفلسطينية. حمجوز (ل)
 .E.164يف التوصية  ةللبلدان الوارد ةز الدليليو توسيع الرمل حمجوز ( م)
لشبكات  ،881املشرتك  ريطالقُ  بالرمز الدليلي، واملرتبط رقم واحدكون من املوية هلامتت حاالت احلجز أو التخصيص التالية املتعلقة برمز تعرف  (ن)

 :(GMSS) نظام اخلدمة الساتلية املتنقلة العاملية
 

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة
 ورمز تعرف اهلوية

 الوضع

Iridium Communications Inc. +881 6 خمصص 7 881+ و 
Globalstar +881 8 خمصص 9 881+ و 

 ،882شرتك واملرتبط بالرمز الدليلي الُقطري امل ،رقمنيرمز تعرف اهلوية املكون من ب التالية املتعلقة تخصيصالجز أو احلحاالت  متت )س(
 الدولية: للشبكات

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 ورمز تعرف اهلوية

 الوضع

British Telecommunications plc Global Office Application +882 10 خمصص 

MCI (Verizon) HyperStream International (HSI) 

Data Network 
 خمصص 12 882+

Telespazio S.p.A. EMS Regional Mobile Satellite 

System 
 خمصص 13 882+

Telstra  
(Formerly REACH) 

Global international ATM 

Network 
 خمصص 15 882+

Thuraya Thuraya RMSS Network +882 16 خمصص 

Cable & Wireless plc Cable & Wireless Global Network +882 22 خمصص 

Sita-Equant Joint Venture Sita-Equant Network +882 23 خمصص 

Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom's Next 

Generation Network 
 خمصص 28 882+

Telekom Malaysia Global International ATM Network +882 31 خمصص 

Telenor for Maritime 

Communications Partner 
 (MCP) A.S. 

MCP network +882 32 خمصص 

Oration Technologies Inc. Oration Technologies Network +882 33 خمصص 

BebbiCell AG  
(Formerly Global Networks 

Switzerland AG) 

BebbiCell AG +882 34 خمصص 

Jasper Technologies Inc.  
[formerly Jasper Wireless, Inc] 

Jasper Systems +882 35 خمصص 
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 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 ورمز تعرف اهلوية

 الوضع

Jersey Telecom Jersey Telecom +882 36 خمصص 

AT&T Cingular Wireless network +882 37 خمصص 

Vodafone Malta (Vodafone Group) Vodafone Malta +882 39 خمصص 

Intermatica Intermatica +882 41 خمصص 

Telecom Italia Telecom Italia +882 45 خمصص 

Tyntec Limited Tyntec Limited +882 46 خمصص 

TRANSATEL Transatel +882 47 خمصص 

Sawatch Limited EchoStar Mobile Limited +882 48 خمصص 

Smart Communications , Inc Smart Communications Inc +882 97 خمصص 

OnAir N.V.  
(Formerly SITA on behalf of Onair) 

Onair GSM services +882 98 خمصص 

AeroMobile AS AeroMobile AS +882 99 خمصص 

، 883رمز تعرف اهلوية املكون من ثالثة أرقام واملرتبط بالرمز الدليلي الُقطري املشرتك متت حاالت احلجز أو التخصيص التالية املتعلقة ب )ع(
 للشبكات الدولية:

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 ورمز تعرف اهلوية

 الوضع

MediaLincc Ltd MediaLincc Ltd +883 100 خمصص 

Aicent Inc. Aicent Inc. +883 110 خمصص 

Telenor Connexion AB Telenor Connexion AB +883 120 خمصص 

Orange  
[formerly France Telecom Orange] 

Orange  
[formerly France Telecom 

Orange] 

 خمصص 130 883+

Multiregional TransitTelecom 

(MTT) 
Multiregional TransitTelecom 

(MTT) 
 خمصص 140 883+

BodyTrace Netherlands B.V. BodyTrace Netherlands B.V. +883 150 خمصص 

DCN Hub ehf DCN Hub ehf +883 160 خمصص 

EMnify GmbH EMnify GmbH +883 170 خمصص 

Ooredoo Ooredoo +883 180 خمصص 

Com4 Sweden AB Com4 Sweden AB +883 190 خمصص 

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

، 883رمز تعرف اهلوية املكون من أربعة أرقام واملرتبط بالرمز الدليلي الُقطري املشرتك ب متت حاالت احلجز أو التخصيص التالية املتعلقة )ف(
 للشبكات الدولية:

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 ورمز تعرف اهلوية

 الوضع

Voxbone SA Voxbone SA +883 5100 خمصص 

Bandwidth.com Inc Bandwidth.com Inc +883 5110 خمصص 

MTX Connect MTX Connect +883 5120 خمصص 

SIPME Ltd SIPME Ltd +883 5130 خمصص 

Ellipsat Inc Ellipsat Inc +883 5140 خمصص 

Wins Limited Wins Limited +883 5150 خمصص 

Tel2tel kft. Tel2tel kft. +883 5160 خمصص 

 ومع رأي حمكمة العدل الدولية بشأن إعالن 1244املتعلقة بوضع كوسوفو، وتتوافق مع قرار جملس األمن  بأي من املواقفال متس هذه التسمية  )ص(
 كوسوفو. استقالل
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 ITU-T E.164طرية االحتياطية الواردة في التوصية الرموز الدليلية الق  
 الدليلية االحتياطية التي يمكن أن تخصَّص كرموز لبلدان أو لخدمات عالميةالرموز 

 مبالحظة املشفوعةالرموز الدليلية 
280، 281، 282، 283، 284، 285، 286، 287، 288، 289 
801، 802، 803، 804، 805، 806، 807، 809 
830، 831، 832، 833، 834، 835، 836، 837، 838، 839 

890، 891، 892، 893، 894، 895، 896، 897، 898، 899 

 مبالحظة شفوعةالرموز الدليلية غري امل
210، 214، 215، 217، 219 

259، 292، 293، 294، 295، 296 

384 

422، 424، 425، 426، 427، 428، 429 

671، 684، 693، 694، 695، 696، 697، 698، 699 

851، 854، 857، 858، 859 

871، 872، 873، 874 

884، 885، 887، 889 

978، 990، 997 
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 التعديالت
 

 البلد رقم النشرة التشغيلية رقم التعديل
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17   

18   

19   

20   
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22   

23   

24   

25   

26   
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