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 نشر *مواعيد

 النشرات التشغيلية املقبلة
 مبا يف ذلك

 املعلومات الواردة حىت:
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

 شغيليةرقم النشرة الت
( )الوضع 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 وفقا  للتوصية  1114

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

 (2016نوفمرب  1)الوضع يف  ((2016/09)
 (2016أكتوبر  1)الوضع يف  (ITU-T Q.708 (99/03)فقا  للتوصية )و  (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)التشوير  قائمة بالرموز الدليلية ملناطق/شبكات 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  1.25)وفقا  للحكم االختياري رقم وضع االتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة  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 )وفقا  للتوصية  1015
 T.35 T-ITUقائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل املرافق غي املعيارية يف اخلدمات التليماتية )تكملة للتوصية  1002

 (2012أبريل  15( )الوضع يف (2000/02)
 (2012أبريل  1)الوضع يف  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)ز الدليلية ملقصد التلكس قائمة بالرمو  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)لرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل إرسال البيانات )تكملة للتوصية قائمة با 976

 (2011 مارس 15 )الوضع يف
 (2011فرباير  15 ( )الوضع يفX.400وتوصيات السلسلة  ITU-T F.400)وفقا  للتوصية  (ADMD)قائمة بأمساء ميادين التسيي 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 بيوفكس )التوصية 
 www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html (ROA)لتشغيل املعرتف هبا قائمة بوكاالت ا

  

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
لقطاع تقييس  ةة التاليوصيالتعن املوافقة على  2017 أبريل 28ملكتب تقييس االتصاالت املؤرخة  20 الرسالة املعممةيف  أُعلن

 :1القرار االتصاالت وفقا  لإلجراءات الواردة يف 

– ITU-T E.119 (04/2017): Requirements for safety confirmation and broadcast message service for 
disaster relief 

 
 

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

 الحظة من مكتب تقييس االتصاالتم
 رموز تعرّف اهلوية للشبكات الدولية

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

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 تاريخ التخصيص ورمز تعرف اهلوية

Telecom26 AG Telecom26 AG +883 210 2017.V.1 
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 الخدمة الهاتفية
 (T E.164-ITU)التوصية 

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

 (45+الدانمارك )الرمز الدليلي للبلد 
 :IV.21.2017تبليغ يف 

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

  خدمات االتصاالت املتنقلة -ختصيص 
 تاريخ التخصيص سالسل األرقام مقدم اخلدمة

Hi3G Denmark ApS 9383efgh 2017.IV.21 

 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 ربيد اإللكرتوين:ال

 www.ens.dk اإللكرتوين: املوقع

 (98+جمهورية إيران اإلسالمية )الرمز الدليلي للبلد 
 :V.1.2017تبليغ يف 

 .جلمهورية إيران اإلسالميةخلطة الرتقيم الوطنية  التحديث التايل، طهران، عن (CRA)هيئة تنظيم االتصاالت تعلن 

 إليران E.164عرض خطة الترقيم الوطنية 

 معلومات عامة 1
 إليران: E.164خطة الرتقيم 

  :98+الرمز الدليلي الُقطري 
  :00"السابقة الدولية" 
  :0"السابقة الوطنية" 

الوطنية، جيب أن ُتطلب قبل مجيع األرقام اهلاتفية باستثناء األرقام القصية. وجيب أال ُتطلب  إىل النداءاتبالنسبة  
 اخلارج. من

 رمز الدليلي الوطين للمقصد: رقمان.ال 
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 تفاصيل خطة الترقيم 2
 NDCالرمز الدليلي الوطين للمقصد : 
 NSN الرقم الداليل الوطين :NDC)  +(SN 

 أرقام 5 :هو احلد األدىن لطول الرقم )باستثناء الرمز الدليلي للبلد(
 أرقام 10 :هو لطول الرقم )باستثناء الرمز الدليلي للبلد( األقصىاحلد 

 خطة الرتقيم

 يالرمز الدليل
 الوطني
 للمقصد
(NDC) 

 طول الرقم الداللي
 (NSN)الوطني 

 الحد معلومات إضافية E.164استعمال الرقم 
 األدنى

 لطول الرقم

 الحد
 األقصى

 لطول الرقم

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 11
 مازندران( - الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 13
 غيالن( - الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 17
 لستان(و غ - الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 21
 طهران( - الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  تف الثابتاهلا 10 5 23
 مسنان( - الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 24
 زجنان( - الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 25
 قم( - الثابتة

نطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية رمز امل اهلاتف الثابت 10 5 26
 ألربز( - الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 28
 زوين(غ - الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 31
 أصفهان( - الثابتة

غرايف لألرقام اهلاتفية رمز املنطقة )رقم ج اهلاتف الثابت 10 5 34
 كرمان( - الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 35
 يزد( - الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 38
 تشهار حمال وخبتياري( – الثابتة

رايف لألرقام اهلاتفية رمز املنطقة )رقم جغ اهلاتف الثابت 10 5 41
 أذربيجان الشرقية( – الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 44
 أذربيجان الغربية( – الثابتة
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 يالرمز الدليل
 الوطني
 للمقصد
(NDC) 

 طول الرقم الداللي
 (NSN)الوطني 

 الحد معلومات إضافية E.164استعمال الرقم 
 األدنى

 لطول الرقم

 الحد
 األقصى

 لطول الرقم

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 45
 أردبيل( – الثابتة

قة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية رمز املنط اهلاتف الثابت 10 5 51
 خراسان رضوي( – الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 54
 سيستان وبلوتشستان( – الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 56
 خراسان اجلنوبية( – الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  لثابتاهلاتف ا 10 5 58
 خراسان الشمالية( – الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 61
 خوزستان( – الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 66
 لرستان( – الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  لثابتاهلاتف ا 10 5 71
 فارس( – الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 74
 كهكيلويه وبوير أمحد( – الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 76
 هرمزغان( – الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  الثابت اهلاتف 10 5 77
 بوشهر( – الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 81
 مهدان( – الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 83
 كرمنشاهان( – الثابتة

مز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية ر  اهلاتف الثابت 10 5 84
 إيالم( – الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 86
 مركزي( – الثابتة

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 87
 كردستان( – الثابتة

  اخلدمات املتنقلة 10 10 901

  اخلدمات املتنقلة 10 10 902

  اخلدمات املتنقلة 10 10 903

  اخلدمات املتنقلة 10 10 91

  اخلدمات املتنقلة 10 10 920

  اخلدمات املتنقلة 10 10 921
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 يالرمز الدليل
 الوطني
 للمقصد
(NDC) 

 طول الرقم الداللي
 (NSN)الوطني 

 الحد معلومات إضافية E.164استعمال الرقم 
 األدنى

 لطول الرقم

 الحد
 األقصى

 لطول الرقم

  اخلدمات املتنقلة 10 10 922

  اخلدمات املتنقلة 10 10 93

 غي جغرايف )ألياف( اهلاتف الثابت 10 10 94000

 صادر من إيران فقط سلكي()نفاذ ثابت ال اتف الثابتاهل 10 5 94111

 صادر من إيران فقط سلكي()نفاذ ثابت ال اهلاتف الثابت 10 5 94112

 صادر من إيران فقط سلكي()نفاذ ثابت ال اهلاتف الثابت 10 5 94113

 صادر من إيران فقط سلكي()نفاذ ثابت ال اهلاتف الثابت 10 5 94114

 صادر من إيران فقط سلكي()نفاذ ثابت ال الثابتاهلاتف  10 5 94115

 صادر من إيران فقط سلكي()نفاذ ثابت ال اهلاتف الثابت 10 5 94116

 صادر من إيران فقط سلكي()نفاذ ثابت ال اهلاتف الثابت 10 5 94117

 غي جغرايف اهلاتف الثابت 10 5 942

 ن إيران فقطصادر م سلكي()نفاذ ثابت ال اهلاتف الثابت 10 5 94440

  رموز اخلدمات 6 5 96

  اخلدمات املتنقلة 10 10 990

  اخلدمات املتنقلة 10 10 9944

  اخلدمات الساتلية 10 10 993

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99810

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99900

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99911

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99998

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99999

 لالتصال:
Alireza Darvishi 

Director, International Specialized Organizations Bureau, 
Communications Regulatory Authority (CRA) 

Ministry of Information and Communication Technology 
15598 TEHRAN 

Iran (Islamic Republic of) 
  21 98+89662201 :اهلاتف

 2188468999 98+ الفاكس:
 www.cra.irاإللكرتوين:  املوقع
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 (231+ليبيريا )الرمز الدليلي للبلد 
 :IV.17.2017تبليغ يف 

 .خطة الرتقيم الوطنية يف ليبييا، مونروفيا، عن حتديث (LTA)هيئة االتصاالت يف ليبييا تعلن 
 9XX XXXX (77)األرقام  جمموعيتباستخدام  K3-Telecoms Liberiaو Cellcom Telecommunications يتمت الرتخيص لشرك

 .على التوايل XXXX 333 (33)و
 مغلقة. أرقامتستخدم ليبييا خطة 

 وفيما يلي خطة الرتقيم احملدثة:
 استعمال رقم  سالسل األرقام المشغل

 E.164 T-ITU التوصية
الحد 

األقصى 
لطول 
 الرقم

الحد 
األدنى 
لطول 
 الرقم

neNovafo (55) 5XX XXXX 9 9 خدمة متنقلة 

Cellcom Telecommunications Incorporated (77) 0XX XXXX 9 9 خدمة متنقلة 

Cellcom Telecommunications Incorporated (77) 5XX XXXX 9 9 خدمة متنقلة 

Cellcom Telecommunications Incorporated (77) 6XX XXXX 9 9 خدمة متنقلة 

elecommunications IncorporatedCellcom T (77) 7XX XXXX 9 9 خدمة متنقلة 

Cellcom Telecommunications Incorporated (77) 8XX XXXX 9 9 خدمة متنقلة 

Cellcom Telecommunications Incorporated (77) 9XX XXXX 9 9 خدمة متنقلة 

Lonestar Cell MTN (88) 0XX XXXX 9 9 خدمة متنقلة 

estar Cell MTNLon (88) 6XX XXXX 9 9 خدمة متنقلة 

Lonestar Cell MTN (88) 8XX XXXX 9 9 خدمة متنقلة 

Lonestar Cell MTN (88) 1XX XXXX 9 9 خدمة متنقلة 

West Africa Telecoms Incorporated (WAT) (33) 0XX XXXX 9 9 سلكينفاذ ثابت ال 

on Liberia Telecommunications Corporati
(LIBTELCO) 

(20) XXX XXXX 9 9 سلكينفاذ ثابت ال 

Atlantic Reality & Investment Corporation (33) 202 XXXX 9 9 خدمات ذات أسعار مميزة 

WASSCOM (33) 25X XXXX 9 9 خدمات ذات أسعار مميزة 

WASSCOM (33) 22X XXXX 9 9 خدمات ذات أسعار مميزة 

Tel Enterprise-K XXXX (33) 23X 9 9 خدمات ذات أسعار مميزة 

Tel Enterprise-K (33) 24X XXXX 9 9 خدمات ذات أسعار مميزة 

Telecoms Liberia Incorporated-K3 (33) 333 XXXX 9 9 خدمة ثابتة 

 االهتا.ضمان برجمة سالسل األرقام الواردة أعاله يف بد (ROA)ويُطلب من مجيع اإلدارات ووكاالت التشغيل املعرتف هبا 

 لالتصال:
Liberia Telecommunications Authority (LTA) 

Commission Annex 
12th Street, Sinkor, Tubman Boulevard 

MONROVIA 
Liberia 

 crobinson@lta.gov.lr؛ info@lta.gov.lr :اإللكرتوين الربيد
  www.lta.gov.lr :العنوان اإللكرتوين
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 (95+ميانمار )الرمز الدليلي للبلد 
 :IV.24.2017تبليغ يف 

 ي تو، عن حتديث خطة الرتقيم الوطنية مليامنار:، ناي باالنقل واالتصاالتوزارة تعلن 

 (األرقام ذات الصلة بالبداالت األوتوماتية )الجغرافية

رمز  الرقم
 المنطقة سالسل األرقام المنطقة

 طول الرقم
ذلك  في )بما

 رمز المنطقة(
 مرخص

1 1 422 xxxx 8 يانغون Myanmar APN Co.,Ltd 

2 1 423 xxxx 8 يانغون Shwe Tham Lwin Media Co.,Ltd 

3 1 426 xxxx 8 يانغون Myanmar Speed Net Co.,Ltd 

4 2 426 xxxx 8 مانداالي Myanmar Speed Net Co.,Ltd 

5 1 439 xxxx 8 يانغون Ooredoo Myanmar Limited 

6 2 439 xxxx 8 مانداالي Ooredoo Myanmar Limited 

7 67 439 xxxx 9 ناي باي تو Ooredoo Myanmar Limited 

8 43 202 xxxx 9 والية راخني Myanmar Posts and Telecommunications 

 أرقام الخدمة المتنقلة

رمز  الرقم
 المنطقة

 النظام سالسل األرقام
 )بما طول الرقم

في ذلك رمز 
 المنطقة(

 المشغل

1 9 89-xxx-xxxx CDMA - 450 10 Myanmar Posts and Telecommunications 

2 9 69-xxx-xxxx WCDMA / GSM 10 Myanmar National Tele & Communications Co.,Ltd 

 لالتصال:
Ministry of Communications and Information Technology 

Posts and Telecommunications Department (PTD) 
Building No. 2, 

Special Development Zone 
NAY PYI TAW 

Myanmar 
 225 407 67 95+ اهلاتف:

 216 407 67 95+ الفاكس:
 dg.ptd@mptmail.net.mm الربيد اإللكرتوين:
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 تغييرات في اإلدارات/وكاالت التشغيل المعتمدة وكيانات أو منظمات أخرى

 النرويج
 :IV.21.2017تبليغ يف 

 (ROA) منح صفة وكالة تشغيل معتمدة

عتمدة ، أن الشركة التالية لتشغيل االتصاالت وتوريد اخلدمات ُمنحت صفة وكالة تشغيل مليلساند، هيئة االتصاالت النروجييةتُعلن 
 امللحق بالدستور. من 1008و 1007من دستور االحتاد والرقمني  6 طبقا  للمادة

 .Orbital Networks ASواسم هذه الشركة اليت منحت صفة وكالة تشغيل معتمدة هو 

 لالتصال:
Orbital Networks AS 

Prestvannvegen 38 
9011 TROMSØ 

Norway 
 marco.villa@tyvak.com الربيد اإللكرتوين:

 وللحصول على مزيد من املعلومات يُرجى االتصال باملسؤول التايل:
Norwegian Communications Authority 

P.O. Box 93 
4791 LILLESAND 

Norway 
 22824600 47+ ف:اهلات

 22824640 47+ الفاكس:
 firmapost@nkom.no الربيد اإللكرتوين:

 www.nkom.no اإللكرتوين: املوقع

 إكوادور
 :IV.21.2017تبليغ يف 

 تغيي االسم
 "MINTEL –رة االتصاالت وجمتمع املعلومات وزا "عن تغيي امسها. وتسمى اآلن:  كيتو،وزارة االتصاالت وجمتمع املعلومات، تعلن 

 لالتصال:
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información - MINTEL 

Av. 6 de Diciembre N. 25-75 y Av. Colón 
QUITO 

Ecuador 
 22200200 593+ اهلاتف:

 22228950 593+ الفاكس:
 dginternacional@mintel.gob.ec الربيد اإللكرتوين:

  www.telecomunicaciones.gob.ec :يناملوقع اإللكرتو 
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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 يان تومي وبرينسيبس
 (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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 على منشورات الخدمةتعديالت 
 املختصرات املستخدمة

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

P )صفحة )صفحات    
 

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

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

 (20)التعديل رقم 

 ADD إستونيا
 البلد/املنطقة

 اجلغرافية
 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة

 جهة اإلصدار
التاريخ  جهة االتصال

الفعلي 
 لالستعمال

 Top Connect OÜ إستونيا
Väike-Paala 1, 

TALLINN, 11415 

89 372 04 Mr Erkki Joasoon 
Väike-Paala 1, 

TALLINN 
 +6454 622 372 اهلاتف:

 6062501 372+ الفاكس:
 erkki.joasoon@topconnect.ee الربيد اإللكرتوين:

2017.V.1 

 SUP فنلندا

 البلد/املنطقة
 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

 جهة االتصال جهة اإلصدار
التاريخ 
الفعلي 
 لإللغاء

 Ukko Mobile Oy فنلندا
Munkkiniemen puistotie 25 

FI-00330 HELSINKI 

89 358 10 Antti Pellinen 
Munkkiniemen puistotie 25 

FI-00330 HELSINKI 
 7044 547 40 358+ اهلاتف:

 antti.pellinen@ukkomobile.com الربيد اإللكرتوين:

20.IX.2016 

 LIR فنلندا
 البلد/املنطقة

 تعّرف رقم اسم/عنوان الشركة اجلغرافية
 جهة االتصال جهة اإلصدار

 Elisa Corporation فنلندا
P.O. Box 1, 

FI - 00061 ELISA 

89 358 09 Jari Jokela 
P.O. Box 40 

FI - 00061 ELISA 
 6070 506 50 358+ اهلاتف:

 6070 8506 50 358+ الفاكس:
 jari.jokela@elisa.fi الربيد اإللكرتوين:
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 LIR هولندا
 البلد/املنطقة

 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية
 جهة االتصال جهة اإلصدار

 .Glotell B.V هولندا
Willem Dreeslaan 37,  

2729 ND ZOETERMEER 

89 31 17 Edwin Clement 
Willem Dreeslaan 37,  

2729 ND ZOETERMEER 
 000 200 628 31+ اهلاتف:

 edwin@glotell.nlالربيد اإللكرتوين: 

 SUP البرتغال

 البلد/املنطقة
 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

 جهة االتصال جهة اإلصدار
التاريخ 
الفعلي 
 لإللغاء

 Companhia Portugesa الربتغال
Rádio Marconi (CPRM), S.A. 

Avenida Alvaro País No. 2, 
Edificio Marconi 

1600 LISBOA 

89 351 98 José Morais de Oliveira 
2 Av. Álvaro País 

1600 LISBOA 
 7191 720 21 351+ اهلاتف:

 5744 795 21 351 الفاكس: 

1.VI.2014 

 .PT Comunicações S.A الربتغال
Avenida Fontes Pereira de 

Melo No. 40 
1089 LISBOA CODEX 

89 351 99 Manuel Luis Vilarinho Pires 
Av. Fontes Pereira de Melo, 40 

1089 LISBOA CODEX 
 4426 350 21 351+ اهلاتف:

 4012 350 21 351 الفاكس: 

1.VI.2014 

 
 

 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 

 (2يل رقم )التعد
 ITU-T E.164مالحظات مشتركة لقوائم بالترتيب العددي والهجائي للرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية 

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

 ADD*    210 883+ (عالمالحظة    18صفحة 
 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب

 الوضع ورمز تعرف اهلوية

Telecom26 AG Telecom26 AG +883 210 خمصص 

 2017 مايو 1* 
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 يتعلق بالخطة الدولية فيما (MNC)للشبكة المتنقلة  الرموز الدليلية
 لتعرف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات

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

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

 المشغل/الشبكة MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية

   ADD هنغاريا
216 04 Invitech Solutions 

   ADD ميانمار
414 00 Myanmar Posts and Telecommunications 
414 02 Myanmar Posts and Telecommunications 
414 03 Myanmar Economic Corporation 
414 04 Myanmar Posts and Telecommunications 
414 05 Ooredoo Myanmar Limited 
414 06 Telenor Myanmar Limited 
414 09 Myanmar National Tele & Communication Co.,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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 ين الصادرة عن االتحادقائمة برموز المشغل
 (M.1400 T-ITU (2013/03))وفقاً للتوصية 

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

 (42)التعديل رقم 
 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 DEU      ADD /تحاديةجمهورية ألمانيا اال
 +150 7755 431 49 اهلاتف:

 105 7755 431 49 الفاكس:
 portierung@addix.net الربيد اإللكرتوين:

ADDIX ADDIX Internet Services GmbH 
Kaistrasse 101 

24114 KIEL 
 

Mrs Sandy Burghardt  
 +8043696 3381 49 اهلاتف:

 +8043629 3381 49 الفاكس:
 portierung@agiliscom.de رتوين:الربيد اإللك

AGILIS AGILIScom AG  
Unter den Platanen 24 

14774 BRANDENBURG A. D. HAVEL 

 
Ordermanagement  

 +85636 9999 221 49 اهلاتف:
 +85692 9999 221 49 الفاكس:

 placetel.derufnummern@ الربيد اإللكرتوين:

BSFT Broadsoft Germany GmbH 
r Strasse 56Lothringe 

50677 COLOGNE 

 
 +74616044 89 49 اهلاتف:

 +74616030 89 49 الفاكس:
 netsupport@bluesip. الربيد اإللكرتوين:

CCN ccn corporate communication networks GmbH 
Frankfurter Ring 105 a 

80807 MUNICH 
 

Mr Frank Roeske  
 +486970 355 49 اهلاتف:

 + 355 53339549 الفاكس:
 network.net-@cnstelefonie الربيد اإللكرتوين:

CNSNET CNS Network GmbH 
Alte Ziegelei 4 

03099 KOLKWITZ 

 
Mr Jochen Kuenzel  

 +99210 9122 49 اهلاتف:
 +99215 9122 49 الفاكس:

 @online.de-rmsinfo الربيد اإللكرتوين:

RMSSYS RMS Systems Datenverarbeitungs GmbH 
ildbirnenweg 17W 

91126 SCHWABACH 

 
Mr Mirco Glitzenhirn  

 +2476 5745 561 49 اهلاتف:
 +2425 5745 561 49 الفاكس:

 nhirn@netzplusservice.demirco.glitze الربيد اإللكرتوين:

STWNSG Städtische Werke Netz + Service GmbH 

13 -Koenigstor 3  
34117 KASSEL 
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 االتصال رمز الشركة ISOقة/رمز البلد أو المنط

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 DEU      ADD /جمهورية ألمانيا االتحادية
Mr Jens Dreiheller  

 +2132461 3222 49 اهلاتف:
 2133859 3222 49 الفاكس:

 info@lodaya.net الربيد اإللكرتوين:

LODAYA Lodaya Technologies –Jens Dreiheller  
er Strasse 118Vach 

90766 FUERTH 

 
Mr Dirk Lembrecht  

 +5265 69 4331 49 اهلاتف:
 +3330 69 4331 49 الفاكس:

 dirk.lembrecht@md.de الربيد اإللكرتوين:

MD8000 debitel GmbH-mobilcom 
Hollerstrasse 126 

24782 BUEDELSDORF 

 

 
 (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية 

 (Q.708 T-ITU (1999/03)توصية )وفقاً لل
 (2016أكتوبر  1)الوضع في 

 (X.1.2016 – 1109)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (14)التعديل رقم 

 
 البلد/

 املنطقة اجلغرافية
  

ISPC DEC اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير 

 ADD   كندا
3-009-7 6223 TREXSS1 China Mobile International (Canada) Inc. 

 ADD   كوبا
3-137-2 7242 Holguin ETECSA 

 ADD   ميانمار
4-225-0 9992 YGIG01_01 Myanmar National Tele & Communication Co.,Ltd 
4-225-1 9993 YGST01_01 Myanmar National Tele & Communication Co.,Ltd 
4-225-2 9994 MDIG01_01 Myanmar National Tele & Communication Co.,Ltd 
4-225-3 9995 MDST01_01 Myanmar National Tele & Communication Co.,Ltd 

 ADD   بنما
7-029-2 14570 Corozal Trans Ocean Communications, Corp. 

 LIR   سنغافورة
5-047-3 10619 Global Crossing - Tai Seng Drive Level 3 Communications Singapore Pte Ltd 
5-048-0 10624 ComNet ESE CITIC Telecom International (SEA) Pte Ltd 
5-048-3 10627 VSNL-SNG Cable Landind Station Tata Communications International Pte Ltd 
5-048-6 10630 Asia Netcom - Tai Seng Telstra Global (Singapore) Pte Ltd 
5-049-2 10634 VSNL-Tai Seng Tata Communications International Pte Ltd 
5-049-4 10636 C&W Equinix, Ayer Rajah Vodafone Enterprise Singapore Pte Ltd 
5-052-4 10660 MCI - Singapore 1 Verizon Communications Singapore Pte Ltd 
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 البلد/
 املنطقة اجلغرافية

  

ISPC DEC اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير 
5-053-2 10666 I2U - Singapore Technologies Building MediaRing Communications Pte Ltd 
5-053-5 10669 MCI - Singapore 2 Verizon Communications Singapore Pte Ltd 
5-053-6 10670 France Telecom - Chai Chee Orange Carriers Singapore Pte Ltd 
5-055-3 10683 Teleone Tai Seng Drive CTM (Singapore) Pte Ltd 
5-055-7 10687 ComNet IMG CITIC Telecom International (SEA) Pte Ltd 

___________ 
ISPC: .رموز نقاط التشوير الدولية 

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

 
 
 

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

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

يرجى من اإلدارات أن تبلغ االحتاد الدويل لالتصاالت بالتغييات اليت تطرأ على خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا أو أن تقدم تفسيا  
إتاحتها جمانا  فضال  عن جهات االتصال لديها حبيث يتسىن نشر املعلومات و صفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة الرتقيم الوطنية  يف

 جلميع اإلدارات/وكاالت التشغيل املعرتف هبا ومقدمي اخلدمات يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت التابع لالحتاد.
عند  إىل مواقعها اإللكرتونية اخلاصة بالرتقيم أو بالنسبة 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 .

 البلدان التالية بتحديث خطة الرتقيم اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين:قامت  IV.15.2017اعتبارا  من 
 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  البلد

 387+ واهلرسك البوسنة

 226+ بوركينا فاصو

 972+ إسرائيل
 675+ اجلديدة غينيا بابوا

 597+ سورينام
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