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 الدويل لالتصاالتالنشرة التشغيلية لالحتاد  1 - 1119رقم 

 
 نشر *مواعيد

 املقبلةالنشرات التشغيلية 
 مبا يف ذلك

 املعلومات الواردة حىت:
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
 ( )الوضعITU-T E.212 (2016/09) تكملة للتوصية) قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل االتصاالت املتنقلة 1117

 (2017 فرباير 1 يف
( )الوضع ITU-T E.164 (2010/11))تكملة للتوصية  ITU-T E.164 (2010/11) وفقاً للتوصيةقائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة  1114

 (2016ديسمرب  15 يف
من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية )وفقاً  (MNC) الرموز الدليلية للشبكات املتنقلة 1111

 (2016نوفمرب  1( )الوضع يف ITU-T E.212 (2016/09) للتوصية
 (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
 (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 )وفقاً للتوصية  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
 T.35 T-ITUتوصية ماتية )تكملة لليقائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل املرافق غري املعيارية يف اخلدمات التل 1002

 (2012أبريل  15( )الوضع يف (2000/02)
 (2012أبريل  1ضع يف )الو  ITU-T T.35قائمة باهليئات الوطنية املعينة لتخصيص رموز مزّود املطراف وفقاً للتوصية  1001
 (2012مارس  15قيود اخلدمة )قائمة تلخيصية لقيود اخلدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل االتصاالت( )الوضع يف  1000

( ITU-T E.164 (2010/11)إجراءات املراقمة )السابقة الدولية والسابقة الوطنية )لالتصال البعيد( والرقم )الداليل( الوطين( )وفقاً للتوصية  994
 (2011ديسمرب  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 )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
( ITU-T X.121 (2000/10)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل إرسال البيانات )تكملة للتوصية  976

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

 (2011يناير  15 )الوضع 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)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 (ROA)قائمة بوكاالت التشغيل املعرتف هبا 
T/inr/roa/index.html  

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
http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html
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 الخدمة الهاتفية
 (T E.164-ITU)التوصية 
 www.itu.int/itu-t/inr/nnpاملوقع اإللكرتوين: 

 (93+أفغانستان )الرمز الدليلي للبلد 
 :II.7.2017تبليغ يف 
 ألفغانستان: ITU-T E.164عن التحديث التايل خلطة الرتقيم الوطنية  ،، كابول(ATRA) هيئة تنظيم االتصاالت يف أفغانستانتعلن 

 

 ITU-T E.164وصف لعملية إدخال مورد جديد من أجل خطة الترقيم الوطنية  -جدول 
 :93+للرمز الدليلي للبلد 

 

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

الرمز الدليلي الوطني للمقصد 
(NDC)  أو األرقام األولى في

الرقم )الداللي( الوطني 
(N(S)N) 

 طول الرقم )الداللي(
 (N(S)N)الوطني 

 استعمال رقم
 T E.164-ITUالتوصية 

تاريخ ووقت 
الحد  اإلدخال

األقصى 
 لطول الرقم

الحد األدنى 
 الرقم لطول

72 8XXXXXX 9 أرقام 9 أرقام ROSHAN - 2015/07/15 شبكة متنقلة خلوية 

76 4XXXXXX 9 أرقام 9 أرقام MTN - 2015/07/15 شبكة متنقلة خلوية 

74 9XXXXXX 9 أرقام 9 أرقام Afghan telecom Salaam - 2016/11/16 شبكة متنقلة خلوية 

74 8XXXXXX 9 أرقام 9 أرقام Afghan telecom Salaam - 2015/06/02 شبكة متنقلة خلوية 

73 0XXXXXX 9 أرقام 9 أرقام Etisalat - 2016/11/16 شبكة متنقلة خلوية 

 

 لالتصال:
Mr Mohammad Azim Sahbani 

Standardization Manager 
Afghanistan Telecommunication Regulatory Authority (ATRA) 

Ministry of Communication & Information Technology 
MCIT Building, 10th Floor 

KABUL 
Afghanistan 

 +93 (0) 20 2105968 اهلاتف:
 azim.sahbani@atra.gov.af الربيد اإللكرتوين:
 www.atra.gov.af املوقع اإللكرتوين:
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 (355+ألبانيا )الرمز الدليلي للبلد 
 :II.13.2017تبليغ يف 
 يف ألبانيا.جديدة  (NNP)خطة ترقيم وطنية  إدخالعن ، AKEP - هيئة الربيد واالتصاالت اإللكرتونيةتعلن 

 :اخلصائص العامة خلطة الرتقيم اجلديدة
  إقليمًا إىل إقليم واحد )إزالة القيود  12من  اجلديدةخطة الرتقيم األلبانية خطة ترقيم مغلقة. وقد انتقلت خطة الرتقيم

 .راض  ألبانياألاجلغرافية متاماً من خطة الرتقيم( 
 :اآلثار على املراقمة 

 .”1“الرقم بطوله الكامل مع السابقة ميكن لطرف طالب أن يطلب رقماً يف أراض  ألبانيا باستعمال  -
اذ الدويل )السابقة رمز النف ُيستعملاالتصال بألبانيا من اخلارج ال يتغري. وعند االتصال بألبانيا من اخلارج:  -

 .(N(S)N)متبوعاً بالرقم )الداليل( الوطين  (355)طري أللبانيا الدولية( متبوعاً بالرمز الدليل  القُ 
  :املخصصة يف خطة الرتقيم الوطنية  ITU-T E.164رقام رابط بقاعدة البيانات الوطنية )أو أي قائمة سارية( مع األ

numracionit/1.NumraAlokuar.rar-http://akep.al/images/stories/AKEP/plani  
 ./http://www.portabiliteti.alاملنقولة:  E.164 T-ITUرابط بقاعدة بيانات يف الوقت الفعل  تربز األرقام 

 355+عرض لخطة الترقيم الوطنية للرمز الدليلي للبلد  - 8-1الجدول 

  

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

   طول الرقم 

 سلسلة األرقام 
 )الجزء األول من الرقم، 
 الرقم القصير والسابقة. 

 الرقم الكامل، الرقم القصير(؛

الحد 
 األدنى

الحد 
 األقصى

 معلومات إضافية E.164استعمال الرقم 

  السابقة الوطنية   0

  السابقة الدولية   00
2X1X 10 4 4 رموز انتقاء املشغل X1 ،9  0=X2 
2X1X 99 4 4  ،إمكانية نقل األرقام اهلاتفيةسابقة التسيري. X1 ،9  0=X2 

7S6S5S4S3S2S14 S 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S7  S2 

6S5S4S3S2S1S 25-22 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S6  S2 

6S5S4S3S2S1S 29-27 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S6  S2 

6S5S4S3S2S1S 35-32 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S6  S2 

6S5S4S3S2S1S 39-37 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S6  S2 

6S5S4S3S2S1S 45-42 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S6  S2 

6S5S4S3S2S1S 49-47 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S6  S2 

http://akep.al/images/stories/AKEP/plani-numracionit/1.NumraAlokuar.rar
http://www.portabiliteti.al/
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(1) (2) (3) (4) 
   طول الرقم 

 سلسلة األرقام 
 )الجزء األول من الرقم، 
 الرقم القصير والسابقة. 

 الرقم الكامل، الرقم القصير(؛

الحد 
 األدنى

الحد 
 معلومات إضافية E.164استعمال الرقم  األقصى

6S5S4S3S2S1S 55-52 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S6  S2 

6S5S4S3S2S1S 59-57 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S6  S2 

6S5S4S3S2S1S 85-82 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S6  S2 

6S5S4S3S2S1S 89-87 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S6  S2 

5S4S3S2S1S219 -210 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 

5S4S3S2S1S 269-260 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 

5S4S3S2S1S 279-270 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 

5S4S3S2S1S 289-280 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 

5S4S3S2S1S 299-290 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 

5S4S3S2S1S 319-310 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 

5S4S3S2S1S 369-360 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 

5S4S3S2S1S 379-370 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 

5S4S3S2S1S 389-380 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 

5S4S3S2S1S 399-390 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 

5S4S3S2S1S 519-510 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 

5S4S3S2S1S 569-560 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 

5S4S3S2S1S 579-570 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 

5S4S3S2S1S 589-580 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 

5S4S3S2S1S 599-590 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 
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(1) (2) (3) (4) 

   طول الرقم 

 سلسلة األرقام 
 )الجزء األول من الرقم، 
 الرقم القصير والسابقة. 

 الرقم الكامل، الرقم القصير(؛

الحد 
 األدنى

الحد 
 معلومات إضافية E.164استعمال الرقم  األقصى

5S4S3S2S1S 819-810 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 

5S4S3S2S1S 869-860 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 

5S4S3S2S1S 879-870 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 

5S4S3S2S1S 889-880 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 

5S4S3S2S1S 899-890 8 8  9 .تةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية الثاب –رقم جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S5  S2 

7S 6S5S4S3S2S1S  69-62 9 9  9 .تنقلةمن أجل تقدمي اخلدمة اهلاتفية امل –رقم غري جغرايف  2=S1؛ 
9  0=S7 ÷ S2 

11X and 19X 3 3 رقم قصري للخدمة. 
 .(HESC)الرموز القصرية للتنسيق األورويب 

9  0=X 

112, 125, 126, 127, 128, 

129 
  .رقم الطوارئ 3 3

  .رقم اخلدمة لتوفري خدمات اجتماعية منسقة 6 6 999 116 – 000 116

2X1X118 -2 X1X118  5 5 رقم هاتف  لتوفري خدمات املعلومات. X1 ،9  1=X2 

122, 123, 124, 
130-139, 
140-149 

165 
1891, 1892 

  .رمز قصري خلدمة املشغل  

5S4S3S2S1S700   8 8  ع يف أي موق لالستخداماألرقام الشخصية معدة
 .ثابت أو لالستخدام الرتحايل

9  2=S1؛ 
9  0=S5 ÷ S2 

4X3X2X1X717  7 7  أرقام املراقمة معدة للنفاذ إىل اإلنرتنت عن طريق
املراقمة أو إىل خدمات البيانات األخرى عرب 

 .شبكة اهلاتفية العموميةال

9  1=X1؛ 

X2 ،X3 ،9  0=X4 

4X3X2X1X 800 7 7  األرقام اخلضراء معدة للخدمات اليت ميكن
 .جماناً  طلبها

X1 ،X2 ،X3 ،9  0=X4 

3X2X1X 801 6 6  دمةخ لطلباألرقام اخلاصة ببطاقات النداء معدة  
 .بطاقات النداء

X1 9  1=؛ 

X2 ،9  0=X3 

3X2X1X 808 6 6 بها طلللخدمات اليت ميكن  األرقام الزرقاء معدة
 .منخفضةمع تعريفة جتزئة 

X1 9  1=؛ 

X2 ،9  0=X3 
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(1) (2) (3) (4) 

   طول الرقم 

 سلسلة األرقام 
 )الجزء األول من الرقم، 
 الرقم القصير والسابقة. 

 الرقم الكامل، الرقم القصير(؛

الحد 
 األدنى

الحد 
 معلومات إضافية E.164استعمال الرقم  األقصى

3X2X1X  900 6 6  ة للخدمات عدّ املأرقام خدمات القيمة املضافة
جزءًا من رسوم  عنهايتلقى مقدم اخلدمة اليت 

 التجزئة املدفوعة.

9  1=X1؛ 
X2 ،9  0=X3 

4X3X2X1X 5 5 5  الرموز القصرية خلدمات الرسائل القصرية ذات
القيمة املضافة معدة خلدمات القيمة املضافة 

أو الرسائل  (SMS)القائمة على الرسائل النصية 
يتلقى مقدم اخلدمة اليت  (MMS)متعددة الوسائط 

 جزءاً من رسوم التجزئة املدفوعة. عنها

X1 ،X2 ،X3 ،9  0=X4 
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 ITU-T E.164ألرقام التوصية  (NP)وصف لتنفيذ قابلية نقل األرقام  - B.1الجدول 
 (NNP) في خطة الترقيم الوطنية

جغرافية خالف أرقام غير  أرقام جغرافية 
 األرقام المتنقلة

 أرقام متنقلة

 2010منفذة منذ  ال 2010منفذة منذ  الرقم نقل حالة قابلية

التزام تنظيم  يفرض على 
  تنفيذهاملشغلني 

 نعم  نعم

قة مزودة بطريقاعدة بيانات مرجعية مركزية  رقامقابلية نقل األمنط تنفيذ 
  النداءالكامل عن االستفسار 

قة مزودة بطريقاعدة بيانات مرجعية مركزية  
 النداءالكامل عن االستفسار 

 –  تغطية منطقة الرتقيم التقييدات

وقع يف املاملواصفات املتاحة 
 اإللكرتوين

www.akep.al  www.akep.al 

االتصال اخلاصة معلومات 
باإلدارة الوطنية/مدير خطة 

 (NPA) الرتقيم الوطنية

 دائرة الرتقيم
 259571 35542 + اهلاتف:
 259106 35542 + الفاكس:

 numeracioni@akep.al الربيد اإللكرتوين:

 دائرة الرتقيم 
 259571 35542 +  اهلاتف:
 259106 35542 +  الفاكس:

 numeracioni@akep.al الربيد اإللكرتوين:

قاعدة البيانات املرجعية 
 غل وُتش تدار اليت املركزية

 من جانب

Infosoft Systems Sh.p.k. 
 2251180 4 355 +  اهلاتف:
 2232990 4 355 +  الفاكس:

  الربيد اإللكرتوين:
portabiliteti@infosoftgroup.com.al 

 Infosoft Systems Sh.p.k. 
 2251180 4 355 +  اهلاتف:
 2232990 4 355 + الفاكس:

 الربيد اإللكرتوين:
portabiliteti@infosoftgroup.com.al 

 لالتصال:
Aferdita Gjongecaj 

Specialist for National Numbering Plan  
Electronic and Postal Communications Authority 

Str. “Reshit Çollaku”, Tirana 
Albania 
 2259571 4 355+ اهلاتف: 
 2259106 4 355+ الفاكس: 

 aferdita.gjongecaj@akep.al الربيد اإللكرتوين: 
 numeracioni@akep.al 
 www.akep.al املوقع اإللكرتوين: 

 
  

http://www.ficora.fi/
http://www.ficora.fi/
mailto:numeracioni@akep.al
mailto:numeracioni@akep.al
mailto:portabiliteti@infosoftgroup.com.al
mailto:portabiliteti@infosoftgroup.com.al
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 تبليغات أخرى
 النمسا
 :II.8.2017تبليغ يف 
 OE17M الدليل  اخلاص للنداء الرمزأذنت اإلدارة النمساوية لبعض حمطات اهلواة النمساوية باستخدام  "،Marconi-Day" احلدثمبناسبة 
 .2017أبريل  23إىل  21من 

 :II.10.2017تبليغ يف 
  أذنت اإلدارة النمساوية حملطات اهلواة النمساوية باستخدام الرمز الدليلالذكرى العشرين للنادي النمساوي هلواة الراديو، مبناسبة 

 .2017 أبريل 9إىل  8من  OE20XMFاخلاص للنداء 
 

 بها المعترف التشغيل وكاالت/اإلدارات في تغييرات
 أخرى منظمات أو وكيانات

 أندورا
 :II.10.2017تبليغ يف 

 تغيري االسم
 ".التخطيط العمراين"وزارة عن تغيري امسها. وتسمى اآلن:  يال،ف أندورا الاإلدارة العامة للنقل واالتصاالت، وزارة تعلن 

Ministère de l'Aménagement du Territoire 
Camí de la Grau 

Edifici Administratiu Prat del Rull 
AD500 ANDORRA LA VELLA 

Andorre 
 875600 376+ اهلاتف:

 comunicacio@govern.ad :الربيد اإللكرتوين
 www.govern.ad :املوقع اإللكرتوين

 

 توفالو
 :II.10.2017تبليغ يف 

 تغيري االسم
 .االتصاالت والنقل""وزارة عن تغيري امسها. وتسمى اآلن:  ،فونافويتاالتصاالت والنقل والسياحة، وزارة تعلن 

Ministry of Communications and Transport 
Government Building, Vaiaku Private Mail Bag 

FUNAFUTI 
Tuvalu 
 20051 688+ اهلاتف:
   20722 688+ :الفاكس
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 تقييد الخدمة
 www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012انظر املوقع: 

 
   النشرة التشغيلية البلد/المنطقة الجغرافية

   (13)صفحة  1006 سيشيل
   (12)صفحة  1007 سلوفاكيا

   (5)صفحة  1034 تايالند
   (14)صفحة  1039 يسان تومي وبرينسيب

   (14)صفحة  1039 أوروغواي
   (4)صفحة  1068 هونغ كونغ، الصين

 

 إجراءات معاودة النداء
 (2006المراَجع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام  21وإجراءات النداء البديلة )القرار 
 /www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011انظر املوقع: 

  



 

 الدويل لالتصاالتالنشرة التشغيلية لالحتاد  01 - 1119رقم 

 تعديالت على منشورات الخدمة
 املختصرات املستخدمة

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

P  صفحات(صفحة(    
 

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

 2016طبعة 
 
 VIالقسم 

REP 
 

CN03 Beijing Marine Communication and Navigation Company Limited,  
 No. 1 Wai Guan Hou Shen, An Wai, Beijing, China 100011.  
 cs@bjles.cn، الربيد اإللكرتوين: +65299985 10 86الفاكس: ، +65293827 10 86اهلاتف:  
  Chen Yanجهة االتصال:  

 

HX01 The Government of Hong Kong Special Administrative Region,  
 c/o Office of the Communications Authority, 29/F, Wu Chung House,  
 213 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong.  
  maritime@ofta.gov.hkالربيد اإللكرتوين: ، +28035113 852الفاكس: ، +29616608 852اهلاتف:  

 

HX04 Yick Fung Shipping & Enterprises Co. Ltd., c/o Cosco (H.K.) Shipping Co. Ltd.,  
 50-51/F., Cosco Tower, 183 Queen's Road, Central, Hong Kong, Hong Kong.  
 linxh@coscochs.com.hkالربيد اإللكرتوين: ، 83299125 755 86+الفاكس: ، +83297954 755 86اهلاتف:  
 Y.W. Chingجهة االتصال:  

 

HX05 Ocean Tramping Co. Ltd., c/o Cosco (H.K.) Shipping Co. Ltd., 50-51/F.,  
 Cosco Tower, 183 Queen's Road, Central, Hong Kong, Hong Kong.  
 linxh@coscochs.com.hkالربيد اإللكرتوين: ، +83299125 755 86الفاكس: ، +83297954 755 86اهلاتف:  
 C.Y. Waiجهة االتصال:  

 

HX08 Marine Radio Systems Ltd., 6/F., Henan Electric Development Bldg.,  
 389 King's Road, North Point, Hong Kong, Hong Kong.  
 ،28879144 852+الفاكس: ، 25786289 852+اهلاتف:  
 psa3013@hx08.com ،svgmafe@netvigator.comالربيد اإللكرتوين:  
 Victor Huiجهة االتصال:  

 

HX13 Hostmost Engineering Ltd., Unit F & G, 12/F., Yan's Tower,  
27 Wong Chuk Hang Road, Hong Kong, Hong Kong.  

 sales@hostmost.com.hkالربيد اإللكرتوين: ، +25545152 852الفاكس: ، +25549207 852اهلاتف: 
   K.S. Shumأو  Alex Fungأو  Tony Hoجهة االتصال: 

mailto:cs@bjles.cn
mailto:maritime@ofta.gov.hk
mailto:linxh@coscochs.com.hk
mailto:linxh@coscochs.com.hk
mailto:svgmafe@netvigator.com
mailto:sales@hostmost.com.hk
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KE01 Communications Authority of Kenya, 14448 00800, Nairobi, Kenya.  
 ، 330435 2 254+الفاكس: ، 703042000/445 254+، 4242000/445 (020) 254+اهلاتف:  
 olwero@ca.go.keالربيد اإللكرتوين:  
 مدير إدارة طيف الرتدد، Tom M. OLWEROجهة االتصال:  

 

TN19 Office de la Marine Marchande et des Ports, Direction du Port de Commerce,  
 7000, Bizerte, Tunisie.  
 72433686 216+الفاكس: ، 72436455 216+اهلاتف:  
 Dali Nabil Ben Abdelmajidجهة االتصال:  

 

TN26 Sonotrak, Avenue Med Hedi Kefacha, Imm. Fourati, App.5, Sfax, Tunisie.  
 

TN27 Société MEDI CRUISE, 57, rue Abdelrazzek Cheraibi, 1001 Tunis, Tunisie.  
 

TR01 Directorate General of Coastal Safety , Kiyi Emniyeti Genel Müdürlügü,  
 Telsiz Isletme Müdürlügü Besyol Mah. Inönü Cad. No: 3/1,  
 34295 Safaköy Istanbul, Turkey.  
 91 91 580 212 90+الفاكس: ، 138 / 98 98 580 212 90+اهلاتف:  
 Esma Pervin KESERجهة االتصال:  

 

US07 Network Innovations US, Inc., 8300 Greensboro DR., Suite 1200, McLean,  
 VA 22102, United States.  
 schernoff@fcclaw.comالربيد اإللكرتوين: ، 8694 584 703 1+الفاكس: ، 8670 584 703 1+اهلاتف:  
 ،3100 973 (954) 1+، اهلاتف: John Spronkجهة االتصال:  
 John.spronk@networkinv.comالربيد اإللكرتوين:  

 

 
 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 لالحتاد رقم 
 (17)التعديل رقم 

 ADD كينيا
البلد/املنطقة 
 اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

 رقم تعّرف
 جهة االتصال جهة اإلصدار

التاريخ الفعل  
 لالستعمال

 Jamii Telecommunications كينيا

Limited 

AdHouse, Korosho 

Road,  
Off Gitanga Road,  
Valley Arcade 
NAIROBI 

89 254 10 Mr John Kamau 
Jamii Telecommunications Limited 

P.O. Box 47419-00100 
NAIROBI 
 711054109 254+ اهلاتف:

 kamau@jtl.co.ke الربيد اإللكرتوين:

2016.X.18 

 
  

mailto:olwero@ca.go.ke
mailto:John.spronk@networkinv.com
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 فيما يتعلق بالخطة الدولية (MNC)الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة 
 ف هوية الشبكات واالشتراكات العموميةلتعرّ 

 09/16(20)( E.212 T-ITU)وفقاً للتوصية 
 (2016 نوفمبر 1)الوضع في 

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

 المشغل/الشبكة *MCC+MNC الجغرافيةالبلد/المنطقة 

   ADD سويسرا

228 55 WeMobile SA 

228 59 Mundio Mobile Limited 

228 61 Compatel Ltd 

   ADD توكيالو

554 01 Teletok/LTE 4G 

_________ 
* MCC: الرمز الدليل  الُقطري لالتصاالت املتنقلة de pays du mobile / Mobile Country Code / Indicatif  

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

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

 (2016 أكتوبر 1)الوضع في 

 (X.1.2016 - 1109)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (10)التعديل رقم 

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

ISPC DEC 

 ADD    ألمانيا
2-125-6 5102 Frankfurt MTT OY 

 LIR    ألمانيا
2-036-5 4389 Frankfurt TelcoVillage GmbH 
3-243-7 8095 Frankfurt TelcoVillage GmbH 

 ADD    هنغاريا
4-243-4 10140 Debrecen-DIGIMOBIL-01 DIGI Telecommunication Ltd 

_________ 
ISPC: .رموز نقاط التشوير الدولية 

 International Signalling Point Codes (ISPC)  
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)   
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 خطة الترقيم الوطنية
 (E.129 T-ITU (2013/01))وفقاً للتوصية 

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

ة هبا أو أن تقدم تفسرياً الوطنية اخلاصيرجى من اإلدارات أن تبلغ االحتاد الدويل لالتصاالت بالتغيريات اليت تطرأ على خطة الرتقيم 
اً صفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة الرتقيم الوطنية فضالً عن جهات االتصال لديها حبيث يتسىن نشر املعلومات اليت ستتاح جمان يف

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

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

 قامت البلدان التالية بتحديث خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين: II.1.2017اعتباراً من 
 

 (CC)الرمز الدليل  للبلد  البلد

 258+ موزامبيق

 44+ املتحدة اململكة
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