
www.itu.int 

 
 

 

 جدول المحتويات
 الصفحة

 عامة معلومات
 3  ................................... مالحظة من مكتب تقييس االتصاالتلالحتاد:  التشغيلية بالنشرة امللحقة القوائم
 4  ..................................................................االتصاالت تقييس قطاع توصيات على املوافقة

 4  ......................... (ITU-T Q.708 (99/03))التوصية  (SANC)ختصيص الرموز الدليلية ملناطق/شبكات التشوير 
 اهلاتفية: اخلدمة

 5  ............................................... ، سراييفو((RAK)البوسنة واهلرسك )هيئة تنظيم االتصاالت 
 9  ............................... ، واغادوغو(ARCEP)بوركينا فاصو )هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية والربيد 

 01  ............................................................ وكالة الطاقة الدامناركية، كوبنهاغن() الدامنارك
 00  .....................................................................إسرائيل )وزارة االتصاالت، القدس(

 03  ....................... (، بوروكو(NICTA))اهليئة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  بابوا غينيا اجلديدة
 04  .................................................. (، باراماريبو(TAS)سورينام )هيئة االتصاالت يف سورينام 

 05  ...................................................................................... النمساأخرى:  تبليغات
 01  ................................................................................................ اخلدمة تقييد

 01  ............ (2006 لعام املفوضني املندوبني مؤمتر يف املراَجع 21 القرار) البديلة النداء وإجراءات النداء معاودة إجراءات
 الخدمة منشورات على تعديالت

 01  ................................................. قائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية
 01  ......... واالشرتاكات العمومية الشبكات هوية لتعرف الدولية باخلطة يتعلق فيما (MNC) املتنقلة للشبكة الدليلية الرموز

 00  ...................................................................... قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد 
 00  .......................................................... (SANC) التشوير شبكات/ملناطق الدليلية بالرموز قائمة
 00  .......................................................................(ISPC) الدولية التشوير نقاط برموز قائمة
 04  ......................................................................................... الوطنية الرتقيم خطة

  

 النشرة التشغيلية لالتحاد الدولي لالتصاالت

www.itu.int/itu-t/bulletin 

 )نسخة إلكرتونية( ISSN 2312-8240 (2017 مارس 31)املعلومات الواردة حىت  IV.15.2017 1122رقم 
Place des Nations CH-1211 

Genève 20 (Switzerland) 

 5111 730 22 41+ اهلاتف:
 itumail@itu.int البريد اإللكتروني:

 (TSB)مكتب تقييس االتصاالت 

 5211 730 22 41+ الهاتف:

 5853 730 22 41+ الفاكس:
 tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.intالبريد اإللكتروني: 

 (BR)مكتب االتصاالت الراديوية 

 5560 730 22 41+ الهاتف:

 5785 730 22 41+ الفاكس:

 brmail@itu.int البريد اإللكتروني:

http://www.itu.int/
mailto:itumail@itu.int
mailto:tsbmail@itu.int
mailto:tsbmail@itu.int
mailto:tsbtson@itu.int
mailto:brmail@itu.int


 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 0 - 1122رقم 

 
 نشر *مواعيد

 النشرات التشغيلية املقبلة
 مبا يف ذلك

 املعلومات الواردة حىت:

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.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 وفقًا للتوصية  1114

 (2016ديسمرب  15 يف )الوضع
( ITU-T E.212 (2016/09) من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية )وفقاً للتوصية (MNC) الرموز الدليلية للشبكات املتنقلة 1111

 (2016نوفمرب  1)الوضع يف 
 (2016أكتوبر  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-ITU (2000/02)ة للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل املرافق غري املعيارية يف اخلدمات التليماتية )تكملة للتوصية قائمة بالرموز الدليلي 1002

 (2012أبريل  15)الوضع يف 
 (2012أبريل  1)الوضع يف  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
 (2011سمرب دي 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)ناطق اجلغرافية من أجل إرسال البيانات )تكملة للتوصية قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو امل 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-T/inr/roa/index.html (ROA)قائمة بوكاالت التشغيل املعرتف هبا 
  

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

 :ITU-T A.8 وصيةالت االتصاالت وفقاً لإلجراءات الواردة يفعن املوافقة على التوصيات التالية لقطاع تقييس  AAP-09 أُعلن يف اإلعالن
– ITU-T Q.3053 (03/2017): Signalling architecture and requirements for IP based short message service over 

ITU-T defined NGN 

– ITU-T Q.3630 v1 (03/2017): Inter-IMS Network to Network Interface (NNI) - Protocol specification 

– ITU-T Q.3713 (03/2017): Signalling requirements for Broadband Network Gateway (BNG) pool 

– ITU-T Y.2041 (03/2017): Policy Control Mechanism in Multi-connection 

– ITU-T Y.2304 (03/2017): Network intelligence capability enhancement - Requirements and capabilities to 
support mobile content delivery optimization 

– ITU-T Y.2341 (03/2017): Next Generation Network evolution - Requirements and capabilities for 
supporting authorized account messaging service 

– ITU-T Y.3051 (03/2017): The basic principles of trusted environment in ICT infrastructure 

– ITU-T Y.3052 (03/2017): Overview of trust provisioning for ICT infrastructures and services 

– ITU-T Y.3071 (03/2017): Data Aware Networking (Information Centric Networking) - Requirements and 
Capabilities 

 
 

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

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت

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

 SANC البلد/املنطقة اجلغرافية أو شبكة التشوير
 218-5 هنغاريا

_________ 
SANC: .رمز منطقة/شبكة التشوير 

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

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

 (387+البوسنة والهرسك )الرمز الدليلي للبلد 
 :III2017.21.تبليغ يف 

 الرتقيم اخلاصة باخلدمات اهلاتفية يف البوسنة واهلرسك.راييفو، عن خطة س، (RAK) هيئة تنظيم االتصاالتتعلن 

 2017أكتوبر  1تنطبق خطة الرتقيم اعتباراً من: 

 معلومات عامة
 .ITU-T E.129اخلاصة باخلدمات اهلاتفية يف البوسنة واهلرسك وفقاً للتوصية  E.164تُعرض خطة الرتقيم  -
 387+: (CC)الرمز الدليلي للبلد  -
 "00"ية: السابقة الدول -
 "0"السابقة الوطنية:  -
- NDC  =الرمز الدليلي الوطين للمقصد 
- N(S)N  =الرقم )الداليل( الوطين {NDC + SN} 
- SN رقم املشرتك = 
 ((CC + NDC + SNنسق األرقام الدولية: الرمزي الدليلي للبلد + الرقم الداليل الوطين + رقم املشرتك  -

األرقام  لنداءات املوجهة إىلا باستثناء السابقة الوطنية قبل الرقم )الداليل( الوطينالوطنية، جيب أن ُتطلب  النداءاتمجيع إىل بالنسبة 
 وجيب أال ُتطلب من اخلارج. .القصرية

 مات اهلاتفية يف البوسنة واهلرسكاخلاصة باخلد E.164عرض خطة الرتقيم 
 عرض جممل: ( أ 
 أرقام كحد أقصى 9أرقام كحد أدىن /  6: طول الرقم )الداليل( الوطين -
 املخصصة يف خطة الرتقيم الوطنية للخدمات اهلاتفية يف البوسنة واهلرسك: ITU-T E.164رابط بقاعدة البيانات الوطنية مع األرقام  -

61http://rak.ba/eng/index.php?uid=12834380 
 تفاصيل خطة الرتقيم: ب(

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

الرمز الدليلي 
 الوطين للمقصد

(NDC)  أو الرقم
الوطين  )الداليل(

(N(S)N) 

 طول الرقم )الداليل(
 (N(S)N) الوطين

 األدىناحلد  معلومات إضافية E.164 استعمال الرقم
 لطول الرقم

 األقصىاحلد 
 لطول الرقم

1x 8 8  حمجوز  الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف 
0 = x-9 

2x 8 8  حمجوز  الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف 
0 = x-9 

 رمز املنطقة لكانتون البوسنة املركزي الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 30
 رمز املنطقة لكانتون بوسافينا الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 31

 ويدوب-رمز املنطقة لكانتون زينيكا الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 32

http://rak.ba/eng/index.php?uid=1283438061
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(1) (2) (3) (4) 

الرمز الدليلي 
 الوطين للمقصد

(NDC)  أو الرقم
الوطين  )الداليل(

(N(S)N) 

 طول الرقم )الداليل(
 (N(S)N) الوطين

 األدىناحلد  معلومات إضافية E.164 استعمال الرقم
 لطول الرقم

 األقصىاحلد 
 لطول الرقم

 رمز املنطقة لكانتون ساراييفو الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 33

 10رمز املنطقة لكانتون  الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 34

 رمز املنطقة لكانتون توزال الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 35

 تفانريي-رمز املنطقة لكانتون اهلرسك الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 36

 سانا-رمز املنطقة لكانتون أونسا الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 37
 وسينالبرمز املنطقة لكانتون بودريين  الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 38

 رمز املنطقة لكانتون اهلرسك الغريب الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 39

 رمز املنطقة ملقاطعة برشكو الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 49

4x 8 8  حمجوز الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف 
0 = x-8 

 رمز املنطقة ملركوجنيتش غراد الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 50

 رمز املنطقة لبانيا لوكا الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 51

 رمز املنطقة لربييدور الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 52

 رمز املنطقة لدوبوي الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 53

 رمز املنطقة لشاميتس الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 54

 رمز املنطقة لبييلينا الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 55

 رمز املنطقة لزفورنيك الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 56

 رمز املنطقة إلستوشنو سراييفو الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 57

 رمز املنطقة لفوتشا الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 58
 رمز املنطقة لرتيبيين الثابتة اهلاتفيةخدمات للرقم جغرايف  8 8 59

 خمصص ةاملتنقل اهلاتفيةخدمات للجغرايف غري رقم  9 9 60

 خمصص ةاملتنقل اهلاتفيةخدمات للجغرايف غري رقم  8 8 61

 خمصص ةاملتنقل اهلاتفيةخدمات للجغرايف غري رقم  8 8 62

 خمصص ةاملتنقل اهلاتفيةخدمات للجغرايف غري رقم  8 8 63

 خمصص ةاملتنقل اهلاتفيةخدمات للجغرايف غري رقم  9 9 64

 خمصص ةاملتنقل اهلاتفيةخدمات للجغرايف غري رقم  8 8 65

 خمصص ةاملتنقل اهلاتفيةخدمات للجغرايف غري رقم  8 8 66

 خمصص ةاملتنقل اهلاتفيةخدمات للجغرايف غري رقم  9 9 67

6x 9 9  حمجوز  ةاملتنقل اهلاتفيةخدمات للجغرايف غري رقم 
8 = x، 9 
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(1) (2) (3) (4) 

الرمز الدليلي 
 الوطين للمقصد

(NDC)  أو الرقم
الوطين  )الداليل(

(N(S)N) 

 طول الرقم )الداليل(
 (N(S)N) الوطين

 األدىناحلد  معلومات إضافية E.164 استعمال الرقم
 لطول الرقم

 األقصىاحلد 
 لطول الرقم

 - تةالثاب اهلاتفيةخدمات للجغرايف غري رقم  8 8 70
 مشرتكون جتواليون

 خمصص

7x 8 8  حمجوز   لألرقام الشخصيةجغرايفغري رقم  
1 = x-9 

 اخلدمات اهلاتفية اجملانية جغرافية للخدمات ذات األسعار اخلاصة أرقام غري 8 8 800

 بطاقات املهاتفة أرقام غري جغرافية للخدمات ذات األسعار اخلاصة 8 8 8010
 خدمات بطاقات النداء

81a 8 8 خدمات مع توزيع التكاليف وهنج  أرقام غري جغرافية للخدمات ذات األسعار اخلاصة
 اإلنرتنت

)a  =0 ،1...8( 
 خدمات برقم نفاذ عاملي أرقام غري جغرافية للخدمات ذات األسعار اخلاصة 8 8 819

 خدمات مع توزيع التكاليف أرقام غري جغرافية للخدمات ذات األسعار اخلاصة 8 8 82

 خدمات التجارة اإللكرتونية أرقام غري جغرافية للخدمات ذات األسعار اخلاصة 6 6 83

 خدمات من االتصاالت آلة إىل آلة جغرافية للخدمات ذات األسعار اخلاصةأرقام غري  9 9 85

8x 8 8 حمجوز  أرقام غري جغرافية للخدمات اخلاصة  
6 = x-9 

 خدمات املعلومات أرقام غري جغرافية للخدمات ذات األسعار املتميزة 8 8 90

القصرية خلدمات القيمة  الرسائل أرقام غري جغرافية للخدمات ذات األسعار املتميزة 8 8 91
 املضافة يف الشبكة املتنقلة

خدمات الرتفيه، مع استثناء  أرقام غري جغرافية للخدمات ذات األسعار املتميزة 8 8 92
احملتويات غري املناسبة لألطفال 

 والشباب

 أي خدمة من خدمات الرتفيه أرقام غري جغرافية للخدمات ذات األسعار املتميزة 8 8 94

 اخلدمات املقدمة يف الوقت الفعلي أرقام غري جغرافية للخدمات ذات األسعار املتميزة 8 8 96

9x 8 8 حمجوز  أرقام غري جغرافية للخدمات ذات األسعار املتميزة  
3 = x ،5 ،7-9 

 



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 8 - 1122رقم 

 أرقام قصرية:
(1) (2) (3) (4) 

الرمز الدليلي الوطين 
 (NDC) للمقصد
 )الداليل(أو الرقم 
 (N(S)N)الوطين 

 طول الرقم )الداليل(
 األدىناحلد  معلومات إضافية E.164 استعمال الرقم (N(S)N) الوطين
 لطول الرقم

 األقصىاحلد 
 لطول الرقم

10ab 4 4 انتقاء املشغل ab - رمز املشغل 
a،b  =0-9 

 الطوارئ الفريد األورويب خدمات حمجوز لرقم رمز أورويب قصري منسق 3 3 112

 حمجوز خلدمات املصلحة العامة اخلاصة  رمز أورويب قصري منسق 6 6 116

 لألطفال املفقودينساخن خط  رمز أورويب قصري منسق 6 6 116000

 خط ساخن لضحايا اجلرائم رمز أورويب قصري منسق 6 6 116006

 مساعدة األطفالخط  رمز أورويب قصري منسق 6 6 116111

 اخلدمات الطبية منسقرمز أورويب قصري  6 6 116117

 خط للمساعدة يف الدعم العاطفي رمز أورويب قصري منسق 6 6 116123

118a(b) 4 5 معلومات بشأن أرقام اهلاتف (b)a - رمز املشغل 
a،b  =0-9 

11x - - )0 حممي )ملواءمة األرقام = x ،1 ،3-5،7 ،9 
 خدمة جتارية مساعدة املشغل فيما يتعلق بالنداءات الوطنية 4 4 1200

 خدمة جتارية مساعدة املشغل فيما يتعلق بالنداءات الدولية 4 4 1201

 خدمة جتارية تسليم الربقيات بواسطة اهلاتف 4 4 1202

 خدمة جتارية عددعوة هاتفية عن بُ  4 4 1203

 خدمة جتارية مركز أوتومايت بشكل فائق 4 4 1204

 خدمات املساعدة وطنيةاهلاتفية المستجيب أوتومايت للبداالت  4 4 1205

 خدمة الطوارئ الشرطة العسكرية 4 4 1206

 خدمة الطوارئ اخلدمات العسكرية اخلاصة 4 4 1207

120x 4 4 8 جماين = x ،9 

 خدمة الطوارئ مركز املعلومات 3 3 121

 خدمة الطوارئ الشرطة 3 3 122

 خدمة الطوارئ دائرة اإلطفاء 3 3 123

 خدمة الطوارئ املساعدة الطبية 3 3 124

 خدمة جتارية الساعة )خدمة إشارات التوقيت( 3 3 125

 خدمة جتارية (CIPS)توصيل احتياطي وتوصيل املراقمة  4 4 1260

 خدمات املساعدة خط املساعدة لضحايا االجتار بالنساء 4 4 1261

 املساعدةخدمات  خدمة البحث واإلنقاذ يف البوسنة واهلرسك 4 4 1262

 خدمة جتارية مساعدة املشغل فيما يتعلق بالنداءات الدولية 4 4 1266

126x 4 4 جماين = x 3-5،7 -9 

127a(b) 4 5 خدمات املساعدة التداخل يف تسجيل الدخول 
(b)a - رمز املشغل 

a،b  =0-9 
128a(b) 4 5 خدمات املساعدة املساعدة على الطرق 

(b)a - رمز املشغل 
a،b  =0-9 

129x 4 4 جماين x  =0-9 



 لالتصاالتالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل  9 - 1122رقم 
 

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

الرمز الدليلي الوطين 
 (NDC) للمقصد
 )الداليل(أو الرقم 
 (N(S)N)الوطين 

 طول الرقم )الداليل(
 األدىناحلد  معلومات إضافية E.164 استعمال الرقم (N(S)N) الوطين
 لطول الرقم

 األقصىاحلد 
 لطول الرقم

13xx 4 4 خدمات جتارية خدمات خمتلفة داخل أراضي البوسنة واهلرسك 

14xx 4 4 خدمات جتارية خدمات يقدمها املشغلون يف مناطقهم 

15xx 4 4 خدمات جتارية خدمات خمتلفة داخل أراضي البوسنة واهلرسك 

16xx 4 4 ملواءمة األرقام خدمات جتارية 

17xxx 5 5 اخلدمات اإلنسانية رقم للخدمات اإلنسانية يف البوسنة واهلرسك 

18xx 4 4 جماين x  =0-9 

19ab 4 4 انتقاء املشغل ab - رمز املشغل 
a،b  =0-9 

 من أجل ةرد جديداوصف لعملية إدخال مو 
 :387+الوطنية للرمز الدليلي للبلد خطة الرتقيم 

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

ين الوطالرمز الدليلي 
أو  (NDC) للمقصد
 )الداليل(الرقم 
 (N(S)N)الوطين 

 طول الرقم )الداليل(
 األدىناحلد  معلومات إضافية E.164 استعمال الرقم (N(S)N) الوطين

 لطول الرقم
 األقصىاحلد 

 لطول الرقم
رقم غري جغرايف للخدمات ذات األسعار اخلاصة  9 9 85

 )خدمات االتصاالت من آلة إىل آلة(
2017-10-01-00 

 لالتصال:
Communications Regulatory Agency (RAK) 

Mehmeda Spahe 1 
71 000 SARAJEVO 

Bosnia and Herzegovina 
 6000 250 33(0) 387+ اهلاتف:

 080 713 33(0) 387+ الفاكس:
 info@rak.ba الربيد اإللكرتوين:

 www.rak.ba اإللكرتوين:املوقع 

 (226+فاصو )الرمز الدليلي للبلد  بوركينا
 :III.30.2017تبليغ يف 

 فاصو. ، عن خطة الرتقيم الوطنية لبوركينا، واغادوغو(ARCEP)والربيد هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية  تعلن
 التالية:ختصيص سالسل األرقام اجلديدة  •

  سالسل األرقام املشغل اخلدمة
AB PQ MC DU 

 التاريخ

 Airtel Burkina Faso S.A. 5699 XXXX – 5650 XXXX 2017.III.30 الشبكات اهلاتفية املتنقلة

mailto:info@rak.ba
http://www.rak.ba/


 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 01 - 1122رقم 

 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+)الرمز الدليلي للبلد  الدنمارك
 :III.10.2017تبليغ يف  - *تصـويب

 :يف الدامنارك الوطنيةالرتقيم طة خلالتالية  التحديثاتكوبنهاغن، عن ، الدامناركية وكالة الطاقة تعلن
  خدمات االتصاالت املتنقلة –ختصيص 

 تاريخ التخصيص سالسل األرقام مقدم اخلدمة

Benemen Oy 9311efgh 2017.III.10 
Maxtel.dk 93100fgh وh93103fg 

91300fgh 91303وfgh 
 

2017.III.10 

، خدمات االتصاالت IV.1.2017 وتاريخ 1121النشرة التشغيلية لالحتاد الصادرة برقم  من 17الصفحة  اإلعالن املنشور يفهذا اإلعالن يلغي وحيل حمل  *
 Maxtel.dkاملتنقلة فيما خيص 

 III.22.2017تبليغ يف 

 :الرتقيم اهلاتفية يف الدامناركطة خلالتالية  التحديثاتكوبنهاغن، عن ، الدامناركية وكالة الطاقة تعلن
  خدمات االتصاالت الثابتة -ختصيص 

 تاريخ التخصيص سالسل األرقام مقدم اخلدمة

Telus ApS 5757efgh 7272وefgh 86868وfgh 2017.IV.1 

 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 اإللكرتوين:الربيد 

 www.ens.dk املوقع اإللكرتوين:

  



 لالتصاالتالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل  00 - 1122رقم 
 

 (972+إسرائيل )الرمز الدليلي للبلد 
 :III.28.2017تبليغ يف 

 ، القدس، عن حتديث خطة الرتقيم إلسرائيل.وزارة االتصاالتتعلن 
 عرض جممل: أ ( 

 أرقام. (8) ثمانية :احلد األدىن لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد( 
 أرقام. (9) تسعة :احلد األقصى لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد( 

 الرتقيم: ةتفاصيل خط ب(

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

الرمز الدليلي الوطني 
األرقام  أو )NDC(للمقصد 

( )الداللي الرقم األولى في
 (N(S)N)الوطني 

 طول الرقم )الداللي(
 (N(S)N) الوطني

 معلومات إضافية E.164 استعمال الرقم
الحد األقصى 

 لطول الرقم
الحد األدنى 
 لطول الرقم

2 (NDC) 8 8  رقم جغرايف للخدمات اهلاتفية الثابتة 
 )رمز املنطقة(

 رمز املنطقة ملنطقة القدس

3 (NDC) 8 8  رقم جغرايف للخدمات اهلاتفية الثابتة 
 )رمز املنطقة(

 رمز املنطقة ملنطقة تل أبيب

4 (NDC) 8 8  رقم جغرايف للخدمات اهلاتفية الثابتة 
 )رمز املنطقة(

 رمز املنطقة ملنطقة حيفا واملناطق الشمالية

50 (NDC) 9 9  لة جغرايف للخدمات اهلاتفية املتنقغري رقم
 )رمز املنطقة(

 Pelephoneخمصص لشركة 

51 (NDC) 9 9  لة جغرايف للخدمات اهلاتفية املتنقغري رقم
 املنطقة()رمز 

 018خمصص ملاراثون 

52 (NDC) 9 9  لة جغرايف للخدمات اهلاتفية املتنقغري رقم
 )رمز املنطقة(

 Cellcomخمصص لشركة 

53 (NDC) 9 9  لة جغرايف للخدمات اهلاتفية املتنقغري رقم
 )رمز املنطقة(

  Hot Mobileخمصص لشركة 

54 (NDC) 9 9  ملتنقلة اجغرايف للخدمات اهلاتفية غري رقم
 )رمز املنطقة(

 Partnerخمصص لشركة 

55 (NDC) على النحو ،
 التايل:

 
22-55 ،23 

 
32-55 ،33 

 
66-55 ،67 ،68 

 
70-55 ،71 

 
87-55 ،88 ،89 

 
 99حىت  94-55

لة جغرايف للخدمات اهلاتفية املتنقغري رقم  9 9
 )رمز املنطقة(

خمصص ملشغل الشبكات االفرتاضية املتنقلة 
(MVNO) 

 
Home Cellular 

 
Free Telecom 

 
Rami Levi 

 
Celact 

 
Pelephone (Alon Cellular) 

 
Telzar 

56 (NDC) - 2  لةجغرايف للخدمات اهلاتفية املتنقغري رقم  9 9 9إىل  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 00 - 1122رقم 

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

الرمز الدليلي الوطني 
األرقام  أو )NDC(للمقصد 

( )الداللي الرقم األولى في
 (N(S)N)الوطني 

 طول الرقم )الداللي(
 (N(S)N) الوطني

 معلومات إضافية E.164 استعمال الرقم
الحد األقصى 

 لطول الرقم
الحد األدنى 
 لطول الرقم

58 (NDC) 9 9  خمصص لشركة لةجغرايف للخدمات اهلاتفية املتنقغري رقم Golan Telecom 

59 (NDC) 9 9  خمصص لشركة جوال نقلةللخدمات اهلاتفية املت جغرايفغري رقم 

6 (NDC) 9 9 حمجوز لالستخدام املستقبلي  

7x (NDC) 
 على النحو التايل:

 
8-71 

 
2-72 ،3-72 

 
2-72 ،3-72 

 
7-73 

 
7-74 

 
5-76 

 
80-76 ،88 ،81 ،88-76 

 
77 
 

2-78 
 

2-79 
 
79 

  ةجغرايف للخدمات اهلاتفية الثابتغري رقم  9 9
 
 

 Exphone 018خمصص لشركة 
 

 Telecom 012خمصص لشركة 
 

 Cellcom Fixed Lineخمصص لشركة 
 

 Veidanخمصص لشركة 
 

 Partner Fixed Lineخمصص لشركة 
 

 B.I.Pخمصص لشركة 
 

 Bezeqخمصص لشركة 
 

 Hot Telecomخمصص لشركة 
 

 Golanخمصص لشركة 
 

 Free Telecomخمصص لشركة 
 

 خمصص لعدة مشغلني

8 (NDC) 8 8  رقم جغرايف للخدمات اهلاتفية الثابتة 
 )رمز املنطقة(

 رمز املنطقة ملنطقة وادي اخلليل 
 واملناطق اجلنوبية

9 (NDC) 8 8  رقم جغرايف للخدمات اهلاتفية الثابتة 
 )رمز املنطقة(

 رمز املنطقة ملنطقة شارون

 فتوحة للنداءات الدولية الواردة:املسابقات اخلدمة 
 (XXX 1255 972+)مركز مستشفيات الطوارئ  - 1255

 (NDC + SN + 151 972+)الربيد الصويت  - 151
 (NDC + SN + 153 972+)بريد بالفاكس  - 153

 (XXXXXX 1599 972+)الربيد الصويت التفاعلي  - 1599



 لالتصاالتالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل  03 - 1122رقم 
 

 لالتصال:
Mr Itzhak Yadgar 

Manager, Numbering Department 
Engineering and Licensing Division 

Ministry of Communications 
23 Jaffa Street 

9199900 JERUSALEM 
Israel 
 8220/230 519 3 972+ :اهلاتف

 8244 519 3 972+ الفاكس:
 yadgari@moc.gov.il الربيد اإللكرتوين:

 (675+بابوا غينيا الجديدة )الرمز الدليلي للبلد 
 :III.21.2017تبليغ يف 

 ، بوروكو، عن التحديث التايل خلطة الرتقيم الوطنية لبابوا غينيا اجلديدة.(NICTA)اهليئة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعلن 
 675+للرمز الدليلي للبلد  E.164طة الرتقيم الوطنية خل ةرد جديداإدخال مو عملية لوصف 

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

الرمز الدليلي الوطين للمقصد 
(NDC) الرقم  أو األرقام األوىل يف

 (N(S)N))الداليل( الوطين 

 طول الرقم )الداليل(
احلد األقصى  معلومات إضافية E.164استعمال الرقم  (N(S)N)الوطين 

 لطول الرقم
احلد األدىن 
 لطول الرقم

2070000 – 2079999 (NDC) 7 7  خمصص لشركة –رقم غري جغرايف 
Digivoip Communications Limited 

  عرب اخلدمة الصوتية
 بروتوكول اإلنرتنت

2040000 – 2049999 (NDC) 7 7  خمصص لشركة –رقم غري جغرايف 
Digitec PNG Limited 

  عرب اخلدمة الصوتية
 بروتوكول اإلنرتنت

2030000 – 2039999 (NDC) 7 7  خمصص لشركة –رقم غري جغرايف 
Oceanic Broadband 

 عربنقل الصوت خدمة 
 بروتوكول اإلنرتنت

2020000 – 2029999 (NDC) 7 7  خمصص لشركة –رقم غري جغرايف 
Digicel (PNG) Limited 

  عرب اخلدمة الصوتية
 بروتوكول اإلنرتنت

2000000 – 2009999 (NDC) 7 7  خمصص لشركة –رقم غري جغرايف 
Telikom PNG Limited 

  عرب اخلدمة الصوتية
 بروتوكول اإلنرتنت

2010000 – 2019999 (NDC) 7 7  خمصص لشركة –رقم غري جغرايف 
Bemobile Limited 

  عرب اخلدمة الصوتية
 بروتوكول اإلنرتنت

 لالتصال:
Mr Charles Sihron Punaha 

National Information & Communications Technology Authority (NICTA) 
Frangipani Street, Hohola 

111 BOROKO, NCD 
Papua New Guinea 

 3201 303 675+ :اهلاتف
 6868 325 675+ الفاكس:

 cpunaha@nicta.gov.pg الربيد اإللكرتوين:
 www.nicta.gov.pg املوقع اإللكرتوين:

mailto:cpunaha@nicta.gov.pg


 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 04 - 1122رقم 

 (597+سورينام )الرمز الدليلي للبلد 
 :III.16.2017تبليغ يف 

 Intelsur Suriname N.V (Uniqa)، باراماريبو عن إلغاء األرقام املخصصة لشركة (TAS)هيئة االتصاالت يف سورينام تعلن 
 .0101مارس  16يتعلق باخلدمات املتنقلة اعتباراً من  فيما

 تاريخ السحب مقدم اخلدمة اخلدمة جمموعات األرقام

 INTELSUR 16.III.2017 لالتصاالت املتنقلةالنظام العاملي  متنقلة 839-9999 830-0000

 INTELSUR 16.III.2017 النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة متنقلة 844-9999 840-0000

 INTELSUR 16.III.2017 النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة متنقلة 847-9999 845-0000

 INTELSUR 16.III.2017 قلةاملتنالنظام العاملي لالتصاالت  متنقلة 849-9999 848-0000
 

 Intelsur Suriname N.V (Uniqa)، باراماريبو إعادة تأكيد إلغاء األرقام املخصصة لشركة (TAS)هيئة االتصاالت يف سورينام تود 
 .0101 نوفمرب 18يتعلق باخلدمات املتنقلة اعتباراً من  فيما

 تاريخ السحب جمموعات األرقام

 Intelsur N.V. - UNIQA 18.XI.2016 بروتوكول اإلنرتنت عرب اخلدمة الصوتية 999 5904 – 000 5900

 
 تاريخ السحب رمز النداء للخدمات الصوتية عرب بروتوكول اإلنرتنت

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 

 
 تاريخ السحب HNI رمز

746 04 Intelsur Suriname N.V. (UNIQA) 18.XI.2016 

 
 تاريخ السحب رموز نقاط التشوير الدولية

7-092-4 15076 Intelsur N.V. – UNIQA – UTS N.V. 18.XI.2016 

7-092-5 15077 Intelsur N.V. – UNIQA – UTS N.V. 18.XI.2016 

 
 تاريخ السحب الوطنيةرموز نقاط التشوير 

1-250-0 24048 Intelsur N.V. – UNIQA 18.XI.2016 

1-250-1 24049 Intelsur N.V. – UNIQA 18.XI.2016 

1-250-2 24050 Intelsur N.V. – UNIQA 18.XI.2016 

1-250-3 24051 Intelsur N.V. – UNIQA 18.XI.2016 

1-250-4 24052 Intelsur N.V. – UNIQA 18.XI.2016 

1-250-5 24053 Intelsur N.V. – UNIQA 18.XI.2016 

1-250-6 24054 Intelsur N.V. – UNIQA 18.XI.2016 

1-250-7 24055 Intelsur N.V. – UNIQA 18.XI.2016 
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 لالتصال:
Ms Wendy Jap-A-Joe 

Acting Director 
Telecommunications Authority Suriname (TAS) 

Tweede Rijweg no. 47 hk. Cayottestraat 
PARAMARIBO 

Suriname 
 532523 597+ :اهلاتف

 462985 597+ الفاكس:
 dsecretariaat@tas.sr الربيد اإللكرتوين:

 

 
 تبليغات أخرى

 النمسا
 :III.15.2017تبليغ يف 

أذنت اإلدارة النمساوية حملطة هواة منساوية باستخدام الرمز الدليلي اخلاص  ،"Young Helpers on the Air" مبناسبة أنشطة
 .2017 سبتمرب 24إىل  23من  OE6YHOTA للنداء
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 تقييد الخدمة
 www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012انظر املوقع: 

 
   النشرة التشغيلية البلد/المنطقة الجغرافية

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

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

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

 
 

 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 )صفحة )صفحات    
 

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

 (2015نوفمبر  15)الوضع في 
 

 (XI.15.2015 - 1088)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (19)التعديل رقم 

 ADD هونغ كونغ، الصين
البلد/املنطقة 

 اجلغرافية
 اسم/عنوان الشركة

 رقم تعّرف
 اإلصدارجهة 

 جهة االتصال
التاريخ الفعلي 

 لالستعمال

هونغ كونغ، 
 الصني

CHINA MOBILE 
INTERNATIONAL LIMITED 

Level 30, Tower I, 
Kowloon Commerce Centre, 

51 Kwai Cheong Road, 
HONG KONG 

89 852 34 Mr Chan Chun Ming 
China Mobile International Limited 

Level 30, Tower I, Kowloon Commerce Centre, 
51 Kwai Cheong Road, 

KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES, 
HONG KONG 

 31556986 852+ اهلاتف:
 35869496 852+ الفاكس:

 chanchunming@cmi.chinamobile.com الربيد اإللكرتوين:

2017.VII.1 

 

 LIR البرتغال

البلد/املنطقة 
 اجلغرافية

 اسم/عنوان الشركة
 تعّرفرقم 

 جهة اإلصدار
 جهة االتصال

 Infraestruturas de Portugal SA الربتغال
Praça de Portagem 
2809-013 ALMADA 

89 351 12 Mr Pedro Gouveia e Melo 
Infraestruturas de Portugal SA 

Rua Passeio do Báltico 4 
1990-036 LISBOA 

 4053 102 21 351+ اهلاتف:
 1701 102 21 351+ الفاكس:

  ;pedro.gmelo@infraestruturasdeportugal.pt الربيد اإللكرتوين:
ip-dat-rm@infraestruturasdeportugal.pt 
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البلد/املنطقة 
 اجلغرافية

 اسم/عنوان الشركة
 رقم تعّرف

 جهة اإلصدار
 جهة االتصال

 Lycamobile Portugal, Lda الربتغال
Avenida João Crisóstomo 24 

1050-127 LISBOA 

89 351 04 Mr António Maria Spínola Brito Mendes Arnaut 
Lycamobile Portugal, Lda 

Avenida João Crisóstomo 24 
1050-127 LISBOA 

 582 990 210 351+ اهلاتف:
 antonio.arnaut@lycamobile.pt الربيد اإللكرتوين:

 
البلد/املنطقة 

 اجلغرافية
 اسم/عنوان الشركة

 رقم تعّرف
 جهة اإلصدار

 جهة االتصال

 MEO - Serviços de Comunicações e الربتغال

Multimédia, S.A. 
Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 40 

1069-300 LISBOA 

89 351 80 Mr Pedro Gonçalves 
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 

Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 40 
1069-300 LISBOA 

 07 78 500 21 351+ اهلاتف:
 47 78 500 21 351+ الفاكس:

 pedro.v.goncalves@telecom.pt الربيد اإللكرتوين:

 
البلد/املنطقة 

 اجلغرافية
 اسم/عنوان الشركة

 رقم تعّرف
 جهة اإلصدار

 جهة االتصال

 MEO - Serviços de Comunicações e الربتغال

Multimédia, S.A. 
Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 40 

1069-300 LISBOA 

89 351 06 Mr Pedro Gonçalves 
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 

Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 40 
1069-300 LISBOA 

 07 78 500 21 351+ اهلاتف:
 47 78 500 21 351+ الفاكس:

 pedro.v.goncalves@telecom.pt اإللكرتوين:الربيد 

 
البلد/املنطقة 

 اجلغرافية
 اسم/عنوان الشركة

 رقم تعّرف
 جهة اإلصدار

 جهة االتصال

 Mundio Mobile (Portugal) Limited الربتغال
54 Marsh Wall 

LONDON E14 9TP 
United Kingdom 

89 351 07 Mr Alkesh Dave 
Mundio Mobile (Portugal) Limited 

54 Marsh Wall 
LONDON E14 9TP 

United Kingdom 
 800 5364 207 44+ اهلاتف:

 562 0050 207 44+ الفاكس:
 legal@mundio.com الربيد اإللكرتوين:
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البلد/املنطقة 
 اجلغرافية

 اسم/عنوان الشركة
 رقم تعّرف

 جهة اإلصدار
 جهة االتصال

 .NOS Comunicações, S.A الربتغال
Rua Ator António Silva, nº 9 

Campo Grande, 
1600-404 LISBOA 

89 351 03 Mr Tiago Lopes 
NOS Comunicações, S.A. 

Rua Ator António Silva, nº 9 
Campo Grande, 

1600-404 LISBOA 
 07 07 101 93 351+ اهلاتف:

 tiago.lopes@nos.pt الربيد اإللكرتوين:

 
البلد/املنطقة 

 اجلغرافية
 اسم/عنوان الشركة

 رقم تعّرف
 جهة اإلصدار

 جهة االتصال

 Vodafone Portugal, Comunicações الربتغال

Pessoais, S.A. 
Av. D. João II, 36, Parque das Nações 

1998-017 LISBOA 

89 351 01 Mr Rui Gomes 
Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. 

Av. D. João II, 36, Parque das Nações 
1998-017 LISBOA 

 0914941 21 351 + اهلاتف:
 0914174 21 351+ الفاكس:

 rui.gomes@vodafone.com الربيد اإللكرتوين:
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 فيما يتعلق بالخطة الدولية (MNC)الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة 
 لتعّرف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات

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

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

 
 المشغل/الشبكة MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية

   ADD إسرائيل

425 09 Marathon 018 Xphone Ltd. 

   SUP البرتغال

268 05 Oniway - Inforcomunicaçôes, S.A. 

   ADD البرتغال

268 02 MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 

268 04 Lycamobile Portugal, Lda. 

268 07 Mundio Mobile (Portugal) Limited 

268 11 Compatel, Limited 

268 12 IP Telecom - Serviços de Telecomunicações, S.A. 

268 13 G9Telecom, S.A. 

268 80 MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 

   LIR البرتغال

268 01 Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. 

268 03 NOS Comunicações, S.A. 

268 06 MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 

   ADD جنوب إفريقيا

655 53 Lycamobile (Pty) Ltd 

_________ 
* MCC: الرمز الدليلي الُقطري لالتصاالت املتنقلةMobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / 

 MNC: الرمز الدليلي للشبكة املتنقلةMobile Network Code / Code de réseau mobile / 
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 المشغلين الصادرة عن االتحادقائمة برموز 
 (M.1400 T-ITU (2013/03))وفقاً للتوصية 

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

 (41)التعديل رقم 
 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 DEU  ADDألمانيا االتحادية /جمهورية 

Gemeindewerke Hohenwestedt GmbH 

Am Gaswerk 8 

24594 HOHENWESTEDT 

GWH100 Mr Tim Petersen 
 24 7687 4871 49+ :اهلاتف

 19 7687 4871 49+ :الفاكس
 t.petersen@gemeindewerke-hohenwestedt.de :يد اإللكرتوينرب ال

 
Snellstar GmbH 

Kaistrasse 101 

24114 KIEL 

SNELL Mr Karlheinz Hagen 
 7755102 431 49+ :اهلاتف

 7755105 431 49+ الفاكس:
 tk@snellstar.de :يد اإللكرتوينرب ال

 
Stadtwerke Nortorf Breitband GmbH 

Poststrasse 21 

24589 NORTORF 

DEUNOR Mr Kerrin Niklas Bracker 
 104 9130 4392 49+ :اهلاتف

 290 9130 4392 49+ الفاكس:
 k.bracker@stadtwerke-nortorf.de :يد اإللكرتوينرب ال

 PRT  SUPالبرتغال /
Companhia Portugesa Rádio Marconi (CPRM) 

Av. Alvaro País, 2, Edificio Marconi 

1600  LISBOA 

CPRM Abel Santos Veloso 
 7667 790 21 351+ :اهلاتف

 7174 720 21 351+ الفاكس:

 
PT Comunicaçôes S.A. 

Av. Fontes Pereira de Melo, 40 

1089  LISBOA CODEX 

PT Lucilia Fernandes 
 2000 500 21 351+ :اهلاتف

 4728 350 21 351+ الفاكس:

 PRT  ADDالبرتغال /
MEO - Serviços de Comunicações e 
Multimédia, S.A 

Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 40 

1069-300 LISBOA 

MEO Ms  Anabela Maia 
 215007419 351+ :اهلاتف

 215007032 351+ الفاكس:
 anabela.s.maia@telecom.pt :يد اإللكرتوينرب ال

  

mailto:anabela.s.maia@telecom.pt
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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 
 (24)التعديل رقم 

 
 ADD الترتيب العددي

 هنغاريا 5-218 
 

 ADD الترتيب الهجائي
 هنغاريا 5-218 

_________ 
SANC: .منطقة التشوير/رمز الشبكة 

 Signalling Area/Network Code 
 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 
 (12)التعديل رقم 

 

 البلد/
 املنطقة اجلغرافية

 اسم مشغل نقطة التشوير لنقطة التشويراالسم الوحيد 

ISPC DEC   

      ADD هنغاريا
4-243-5 10141 Budapest-DIGIMOBIL-02 DIGI Telecommunication Ltd 

4-243-6 10142 Debrecen-DIGIMOBIL-02 DIGI Telecommunication Ltd 

     LIR هنغاريا
2-032-7 4359 Budapest BTH01 BT Limited Hungarian Branch Office 

2-212-0 5792 Budaörs DN01 GTS Hungary Telecommunications Ltd. 

2-212-6 5798 Pannon INT1 Telenor Hungary Ltd 

4-243-2 10138 Bp. MGWG Magyar Telekom Plc 

4-243-3 10139 Bp. MGWF Magyar Telekom Plc 

6-251-1 14297 Budaörs DN02 GTS Hungary Telecommunications Ltd. 

     SUP البرتغال
2-137-7 5199 TTPLBA Transit Telecom, Sociedade Unipessoal Ltda 

     LIR البرتغال
2-136-0 5184 Stand Alone Linda-a-Velha (SA1) MEO (Fixed) 

2-136-1 5185 Stand Alone Picoas (SA2) MEO (Fixed) 
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 البلد/
 املنطقة اجلغرافية

 اسم مشغل نقطة التشوير لنقطة التشويراالسم الوحيد 

2-136-2 5186 TDM Switch Linda-a-Velha (LRM4) MEO (Fixed) 

2-136-3 5187 Planned for Stand Alone Linda-a-Velha (SA1) MEO (Fixed) 

2-136-4 5188 Planned for Stand Alone Picoas (SA2) MEO (Fixed) 

2-136-5 5189 Planned for Stand Alone Linda-a-Velha (SA1) MEO (Fixed) 

2-136-6 5190 Planned for Stand Alone Picoas (SA2) MEO (Fixed) 

2-137-0 5192 NOS (LOS10) LISBOA NOS Comunicações, S.A. 

2-137-1 5193 Planned for Stand Alone Linda-a-Velha (SA1) MEO (Fixed) 

2-137-2 5194 Planned for Stand Alone Picoas (SA2) MEO (Fixed) 

2-137-3 5195 TDM Switch Picoas (LRM3) MEO (Fixed) 

2-137-4 5196 NOS (LON10) LISBOA NOS Comunicações, S.A. 

2-137-5 5197 NOS (PCS10) PORTO NOS Comunicações, S.A. 

2-137-6 5198 ARTELECOM (LSBNPTJZ01T) LISBOA AR Telecom - Acessos e Redes de 
Telecomunicações, S.A. 

2-138-1 5201 VODAFONE (MAT1TE) LISBOA-MATINHA Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. 

2-138-2 5202 NOS (LSB30) LISBOA-LOURES NOS Comunicações, S.A. 

2-138-3 5203 ONI (00INTL1) LISBOA ONITELECOM - Infocomunicações, S.A. 

2-138-4 5204 ONI (00INTP1) PORTO ONITELECOM - Infocomunicações, S.A. 

2-138-5 5205 ONI (REPÚBLICA) AV.  DA REPÚBLICA ONITELECOM - Infocomunicações, S.A. 

2-138-6 5206 NOS (TVCLIS04) LISBOA NOS Comunicações, S.A. 

2-138-7 5207 NOS (TVCLIS91) LISBOA NOS Comunicações, S.A. 

2-139-0 5208 NOS (GRA30) LISBOA NOS Comunicações, S.A. 

2-139-1 5209 VODAFONE  (MAT1FS) LISBOA-MATINHA Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. 

2-139-2 5210 VODAFONE (ALF1ME) CASAL DE ALFRAGIDE Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. 

2-139-3 5211 VODAFONE  (BOA1FS) PORTO/BOAVISTA Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. 

2-139-4 5212 VODAFONE (ALF1TC) LISBOA Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. 

2-139-5 5213 VODAFONE (BOA1TC) PORTO Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. 

2-139-6 5214 COLT (COLT) OEIRAS COLT Technology Services, Unipessoal, Lda. 

2-139-7 5215 IP (RTINT1) LISBOA-GARE DO ORIENTE IP Telecom - Serviços de Telecomunicações, S.A 

2-223-0 5880 NOWO (LSBNPTCB01V) PALMELA NOWO Communications, S.A. 

2-223-1 5881 NOWO (ESTRPOCB02V) ESTARREJA NOWO Communications, S.A. 

2-223-2 5882 NOWO (G9S01) LISBOA G9Telecom, S.A. 

2-223-3 5883 NOWO (G9S02) PORTO G9Telecom, S.A. 

2-223-4 5884 ARTELECOM (ALC01-SSW02) LISBOA AR Telecom - Acessos e Redes de 
Telecomunicações, S.A. 

2-223-5 5885 Lisboa - LISBSC2ARTELECOM (ALC01-
MGW03) LISBOA 

AR Telecom - Acessos e Redes de 
Telecomunicações, S.A. 

3-249-0 8136 SPIC1 (STP Picoas Lisboa) MEO (Fixed) 

3-249-1 8137 SLAP1 (STP Lapa Porto) MEO (Fixed) 

__________ 
ISPC:  الدوليةرموز نقاط التشوير 

 International Signalling Point Codes  
 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: 

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

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

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

 قامت البلدان التالية بتحديث خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين: III.15.2017اعتباراً من 
 

 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  البلد
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