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 نشر *مواعيد

 النشرات التشغيلية املقبلة
 مبا يف ذلك

 املعلومات الواردة حىت:
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)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقا  للتوصية  1114

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

 (2016نوفمرب  1( )الوضع يف ITU-T E.212 (2016/09) للتوصية
 (2016أكتوبر  1)الوضع يف  (ITU-T Q.708 (99/03))وفقا  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 )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  1.25وضع االتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة )وفقا  للحكم االختياري رقم  1055

 (2014يوليو  1اليت ختصصها كل إدارة حملطاهتا للهواة وحمطاهتا التجريبية )الوضع يف الدليلية للنداء 
 (2012نوفمرب  1( )الوضع يف ITU-T E.164 (2010/11)رموز/أرقام النفاذ للشبكات املتنقلة )وفقا  للتوصية  1015
 T.35 T-ITUقائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل املرافق غري املعيارية يف اخلدمات التليماتية )تكملة للتوصية  1002

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

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

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

 (2011يناير  15 )الوضع يف
 (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)قائمة بوكاالت التشغيل املعرتف هبا 

  

http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html
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 الموافقة على توصيات قطاع تقييس االتصاالت

االت لقطاع تقييس االتص ةة التاليالتوصيعن املوافقة على  2017أكتوبر  27ملكتب تقييس االتصاالت املؤرخة  13 الرسالة املعممةيف  أُعلن
 :1القرار وفقا  لإلجراءات الواردة يف 

– ITU-T T Y.2773 (02/2017):  Performance models and metrics for deep packet inspection 
 
 

 دوليةخطة ترقيم االتصاالت العمومية ال
 (T E.164-ITU (2010/11)التوصية )

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت
 رموز تعرّف اهلوية للشبكات الدولية

 للشبكات الدولية: 882واملرتبط بالرمز الدليلي الُقطري املشرتك رقمني رمز تعرف اهلوية التايل املكون من  تخصيصجرى 

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 تاريخ التخصيص تعرف اهلويةورمز 

Monaco Telecom Monaco Telecom +882 49 2017.II.16 

 للشبكات الدولية: 883رمز تعرف اهلوية التايل املكون من ثالث أرقام واملرتبط بالرمز الدليلي الُقطري املشرتك  تخصيصجرى 

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 التخصيصتاريخ  ورمز تعرف اهلوية

Beezz Communication Sol. Ltd. Beezz Communication Sol. Ltd. +883 220 2017.III.7 
 
 

 الخطة الدولية لتعّرف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات
 (T E.212-ITU (2016/09)التوصية )

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت

 رموز تعرف اهلوية للشبكات املتنقلة الدولية
 :2017 مارس 7 يف (MCC) 901التايل املكون من رقمني واملرتبط بالرمز الدليلي الُقطري املشرتك  (MNC)جرى ختصيص رمز الشبكة املتنقلة 

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

Beezz Communication Sol. Ltd. 901 55 

_________ 
* MCC :  الرمز الدليلي الُقطري لالتصاالت املتنقلةMobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / Indicativo de país para el servicio móvil 

** MNC :  الرمز الدليلي للشبكة املتنقلةMobile Network Code / Code de réseau mobile / Indicativo de red para el servicio móvil 
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 (SANC)تخصيص الرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير 
 (Q.708 T-ITU (99/03))التوصية 

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت

التايل  (SANC) بناء  على طلب من إدارة مجهورية كولومبيا، خصص مدير مكتب تقييس االتصاالت رمز منطقة/شبكة التشوير 
 :ITU-T Q.708 (99/03)هلذا البلد/هلذه املنطقة اجلغرافية، وفقا  للتوصية  7من أجل استعماله يف اجلزء الدويل من شبكة نظام التشوير رقم 

 SANC البلد/املنطقة اجلغرافية أو شبكة التشوير
 110-7 مجهورية كولومبيا

_________ 
SANC: .رمز منطقة/شبكة التشوير 

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

 

 
 الخدمة الهاتفية

 (T E.164-ITU)التوصية 
 www.itu.int/itu-t/inr/nnpاملوقع اإللكرتوين: 

 (226+فاصو )الرمز الدليلي للبلد  بوركينا
 :II.22.2017تبليغ يف 

 فاصو. طة الرتقيم الوطنية لبوركيناالتحديث التايل خل، عن ، واغادوغو(ARCEP)والربيد هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية  تعلن

 56 ختصيص السابقة اجلديدة=AB: 

الدليلي الوطين  الرمز
أو األرقام  (NDC) للمقصد

 N(S)Nاألوىل للرقم 
 ( الوطين(الداليل)الرقم )

استعمال الرقم  N(S)Nطول الرقم 
E.164 T-ITU 

احلد األقصى  تاريخ التخصيص إضافيةمعلومات 
 لطول الرقم

احلد األدىن 
 لطول الرقم

 –رقم غري جغرايف  8 8 56
 خدمة هاتفية متنقلة

Airtel Burkina Faso S.A 2017.II.22 

 :ختصيص سالسل األرقام اجلديدة التالية 
 سالسل األرقام املشغل اخلدمة

AB PQ MC DU 
 تاريخ ال

 Airtel Burkina Faso S.A. 5649 XXXX - 5600 XXXX 2017.II.22 اهلاتفية املتنقلةالشبكات 
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 لالتصال:
Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) 

B.P. 6437 
OUAGADOUGOU 01 

Burkina Faso 
 60/61/62 53 37 25 226+ اهلاتف:

 64 53 37 25 226+ الفاكس:
 secretariat@arcep.bf الربيد اإللكرتوين:
 www.arcep.bf املوقع اإللكرتوين:

 

 (45+الدانمارك )الرمز الدليلي للبلد 
 :II.17.2017تبليغ يف 

 كوبنهاغن، عن التحديثات التالية خلطة الرتقيم الوطنية يف الدامنارك:  وكالة الطاقة الدامناركية،تعلن 

  خدمات االتصاالت املتنقلة -ختصيص 
 تاريخ التخصيص سالسل األرقام مقدم اخلدمة

SimService A/S 9346efgh 9347وefgh 9348وefgh 9364وefgh 9365وefgh 
 9366efghو

2017.II.10 

 لالتصال:
Danish Energy Agency 

Amaliegade 44 
1256 COPENHAGEN K 

Denmark 
 00 67 92 33 45+ اهلاتف:

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

 
 

 تبليغات أخرى

 النمسا
 :II.24.2017تبليغ يف 

ساوية باستخدام الرمز هواة من حملطةأذنت اإلدارة النمساوية احلادية والثالثني لوقوع احلادث النووي يف تشرينوبيل، مبناسبة الذكرى 
 .2017أبريل  22 يف OE17ATOM الدليلي اخلاص للنداء

  

http://www.arcep.bf/
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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: 
  

http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012
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 تعديالت على منشورات الخدمة
 املختصرات املستخدمة

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

P  صفحات(صفحة(    
 

 

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

 2017طبعة 
 
 VIالقسم 

 

REP  
LV05 National Fisheries Producer Organization, Ganibu dambis 24D-420,  

Riga LV-1005, Latvia.  
 zv.flote@et.lv ، الربيد اإللكرتوين: 67383197 371+، الفاكس: 67383197 371+اهلاتف: 

 
TR01 Directorate General of Coastal Safety , Kiyi Emniyeti Genel Müdürlügü,  

Telsiz Isletme Müdürlügü, Besyol Mah. Inönü Cad. No: 3/1, 34295 Sefaköy  
Istanbul, Turkey.  

 ،91 91 580 212 90+، الفاكس: 98/138 98 580 212 90+اهلاتف: 
 Esma Pervin KESERجهة االتصال: 

 
US11 COMSAT, Inc., 2550 Wasser Terrace, Suite 6000, Herndon, VA 20171, United States.  

 ،jwilhelmi@comsat.comالربيد اإللكرتوين: ، 3672 599 (571) 1+، الفاكس: 3627 599 (571) 1+اهلاتف: 
 www.comsat.comاملوقع اإللكرتوين: 

 ،jwilhelmi@comsat.com، الربيد اإللكرتوين: Julie Wilhelmiجهة االتصال: 
 3672 599 (571) 1+، الفاكس: 3627 599 (571) 1+اهلاتف: 

  

mailto:zv.flote@et.lv
mailto:zv.flote@et.lv
mailto:jwilhelmi@comsat.com
http://www.comsat.com/
mailto:jwilhelmi@comsat.com
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 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 

 (18)التعديل رقم 

 LIR طارقجبل 
البلد/املنطقة 

 اجلغرافية
 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة

 جهة اإلصدار
 جهة االتصال

 Eazi Telecom Ltd (trading as جبل طارق

“Limba”) 
Suite 48, Royal Ocean Plaza 

16 Glacis Road 
Gibraltar GX11 1AA 

89 350 09 Mrs Jessica Canepa 
Eazi Telecom Ltd (trading as “Limba”) 

Suite 48, Royal Ocean Plaza 
16 Glacis Road 

Gibraltar GX11 1AA 
 00 000 219 350+ اهلاتف:

 jventura@limbatelecom.com الربيد اإللكرتوين:

 ADD هونغ كونغ، الصين

البلد/املنطقة 
 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

 جهة االتصال جهة اإلصدار
التاريخ 
الفعلي 

 لالستعمال

هونغ كونغ، 
 الصني

TAI TUNG MOBILE PHONE 

COMPANY LIMITED 
Room 405 Tung Ning 
Building 249-253 des 

Voeux Road Central 
HONG KONG 

89 852 33 Mr Kam Ping HAU 
Tai Tung Mobile Phone Company Limited 

Room 405 Tung Ning Building 
249-253 des Voeux Road Central 

HONG KONG 
 98628530 852+ اهلاتف:

 kp.hau@taitung-mobile.hk الربيد اإللكرتوين:

2017.IV.1 
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 E.164 T-ITUقائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية 
 (E.164 T-ITU (2010/11))تكملة للتوصية 

 (2016 ديسمبر 51 في )الوضع
 (XII.15.2016 – 1114)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (1)التعديل رقم 

 ITU-T E.164مالحظات مشتركة لقوائم بالترتيب العددي والهجائي للرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية 

 LIR    35 882+ المالحظة س(   17صفحة 

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 الوضع تعرف اهلوية ورمز

Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. +882 35 خمصص 

للشبكات الدولية  882رمز تعرف اهلوية التايل املكون من رقمني واملرتبط بالرمز الدليلي الُقطري املشرتك  ختصيصجرى 
 على النحو التايل:

 *ADD    49 882+ المالحظة س(   18صفحة 

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 الوضع ورمز تعرف اهلوية

Monaco Telecom Monaco Telecom +882 49 خمصص 

 2017 فرباير 16* 

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

 *ADD    220 883+ المالحظة ع(   18صفحة 

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 الوضع ورمز تعرف اهلوية

Beezz Communication Sol. Ltd. Beezz Communication Sol. Ltd. +883 220 خمصص 

 2017 مارس 7* 
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 يتعلق بالخطة الدولية فيما (MNC)للشبكة المتنقلة  الرموز الدليلية
 العمومية واالشتراكاتلتعرف هوية الشبكات 

 )09/2016( T E.212-ITUلتوصية قطاع تقييس االتصاالت  وفقاً )
 (2016نوفمبر  1)الوضع في 

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

 المشغل/الشبكة MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية

   ADD أوغندا
641 16 SimbaNET Uganda Limited 

   ADD خدمة متنقلة دولية، رمز مشترك
901 55 Beezz Communication Solutions Ltd. 

   LIR خدمة متنقلة دولية، رمز مشترك
901 16 Cisco Systems, Inc. 

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

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

 (39)التعديل رقم 
 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 DEU      ADD /جمهورية ألمانيا االتحادية

Mr Volker Gantert  
 9299700 7744 49+ اهلاتف:

 933962 7744 49+ الفاكس:
 info@breitbandservice.com الربيد اإللكرتوين:

BBGG Breitbandservice Gantert GmbH & Co.KG  
Im Sulzfeld 10  

79780 STUEHLINGEN  

 
Mr Boris Hoppe  

 0 317033 451 49+ اهلاتف:
 20 317033 451 49+ الفاكس:

 b.hoppe@cpn-systems.it الربيد اإللكرتوين:

CPN1 CompuNet Systems GmbH  
Paul-Ehrlich-Strasse 1-3  

23562 LUEBECK  

 
Mr Francesco Lucia  

 606770 7741 49+ اهلاتف:
 606841 7741 49+ الفاكس:

 info@hochrheinnet.de الربيد اإللكرتوين:

HRN hochrheinNET GmbH  
Gemeindezentrum 1  
79790 KUESSABERG  

 
Mr Kevin Baier CTO  

 27219459434 49+ اهلاتف:
 2721983720 49+ الفاكس:

 KBaier@innofactory.de الربيد اإللكرتوين:

LNET Innofactory GmbH  
Agathastr. 63  

D-57368 LENNESTADT  

 
Mr Christian Röhl  

 301 25430 30 49+ اهلاتف:
 499 25430 30 49+ الفاكس:

 itu@de.inter.net الربيد اإللكرتوين:

INET42 Inter.net Germany GmbH  
Knesebeckstr. 59-61  

10719 BERLIN  

 
Mr Christoph Rockenstein  

 931299344 49+ اهلاتف:
 9312993499 49+ الفاكس:

 support@rockenstein.de الربيد اإللكرتوين:

ROCK rockenstein AG  
Ohmstrasse 12  

 97076 WUERZBURG 

 
Mr Jan Wilhelm  

 616121 4106 49+ اهلاتف:
 616161 4106 49+ الفاكس:

 jwilhelm@stadtwerke-quickborn.de الربيد اإللكرتوين:

TQUICK tel.quick GmbH & Co. KG  
Pinneberger Strasse 2  

25451 QUICKBORN  

 GIB      LIR/جبل طارق
Mrs Jessica Canepa  

 00 000 219 350+ اهلاتف:
 jventura@limbatelecom.com :الربيد اإللكرتوين

EAZ629 Eazi Telecom Ltd (trading as “Limba”)  
Suite 48, Royal Ocean Plaza  

16 Glacis Road  
Gibraltar GX11 1AA    
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 (SANC)قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير 
 (Q.708 T-ITU (1999/03))تكملة للتوصية 

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

 (23)التعديل رقم 
 

 ADD الترتيب العددي
 مجهورية كولومبيا 7-110 

 
 ADD الترتيب الهجائي

 مجهورية كولومبيا 7-110 
_________ 

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

 

 (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 

 (11)التعديل رقم 
 البلد/

 املنطقة اجلغرافية
 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

ISPC DEC 

 ADDكولومبيا   
7-216-0 16064 CESG EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. 
7-216-1 16065 COSG EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. 
7-216-2 16066 LLEIDA_CO LLEIDA S.A.S. 
7-216-3 16067 STP01VEN COMUNICACION CELULAR S.A. 
7-216-4 16068 STP01BUC COMUNICACION CELULAR S.A. 
7-216-5 16069 STP02AVA AVANTEL S.A.S 
7-216-6 16070 STP02AVAINT02 AVANTEL S.A.S 

 LIRكولومبيا   
7-064-0 14848 E-10 MT - BOGOTÁ COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 
7-064-1 14849 AXE NORTE - BOGOTÁ COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 
7-064-2 14850 AXE - BARRANQUILLA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 
7-064-3 14851 E-10 MT COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 
7-064-4 14852 AXE TRANSGATE3 - MEDELLÍN ORBITEL S.A. ESP 
7-064-5 14853 AXE TRANSGATE3 - BOGOTÁ ORBITEL S.A. ESP 
7-064-6 14854 EWSD VERSIÓN 12 - BOGOTÁ EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. 
7-064-7 14855 EWSD VERSIÓN 12 - CALI EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. 
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 البلد/
 املنطقة اجلغرافية

 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

ISPC DEC 
7-065-0 14856 AXE-10 BOGOTÁ - CENTRO COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 
7-065-1 14857 AXE 10 BARRANQUILLA - EL PELU COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 
7-065-2 14858 MD_INT_SS_ORB ORBITEL S.A. ESP 
7-066-2 14866 CALLE 72 TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 

 SUPألمانيا   
2-121-0 5064 Düsseldorf Carrier 1 International GmbH 
2-121-1 5065 Frankfurt Carrier 1 International GmbH 
2-225-3 5899 Frankfurt Xtec Communication Ltd. 
2-248-2 6082 Frankfurt Carrier1 AG 
2-250-4 6100 Düsseldorf Carrier1 AG 

 ADDألمانيا   
3-252-5 8165 FRA SCP1 TelcoVillage GmbH 
3-254-4 8180 FRA SCP2 TelcoVillage GmbH 

 LIRألمانيا   
2-036-5 4389 FRA STP1 TelcoVillage GmbH 
2-243-2 6042 Frankfurt Median Telecom GmbH 
3-243-7 8095 FRA STP2 TelcoVillage GmbH 

 ADDالواليات المتحدة   
3-022-0 6320 Wichita Falls, TX Choice Wireless, LC 

___________ 
ISPC: .رموز نقاط التشوير الدولية 

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

  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 15 - 1120رقم 
 

 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  
علومات وإتاحتها جمانا  ملصفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة الرتقيم الوطنية فضال  عن جهات االتصال لديها حبيث يتسىن نشر ا يف

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

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

 ا يف موقعنا اإللكرتوين:قامت البلدان التالية بتحديث خطة الرتقيم اخلاصة هب II.15.2017اعتبارا  من 
 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  البلد

 226+ بوركينا فاصو

 506+ كوستاريكا
 509+ هاييت
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