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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
 (2017 يونيو 1( )الوضع يف ITU-T Q.708 (99/03) )تكملة للتوصية (SANC)قائمة بالرموز الدليلية ملناطق/شبكات التشوير  1125

( ITU-T E.218 (2004/05)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان لالتصاالت الراديوية املتنقلة لألرض لالتصال البعيد )تكملة للتوصية  1125
 (2017يونيو  1 )الوضع يف

( )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

 15 ( )الوضع يفITU-T E.164 (2010/11))تكملة للتوصية  ITU-T E.164قائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقا  للتوصية  1114
 (2016 ديسمرب

 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))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
 (2014سبتمرب  15( )الوضع يف ITU-T M.1400 (2013/03)االحتاد )وفقا  للتوصية قائمة برموز املشغلني الصادرة عن  1060
من لوائح الراديو( وشكل الرموز  1.25وضع االتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة )وفقا  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 )وفقا  للتوصية  1015
( T.35 T-ITU (2000/02)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل املرافق غري املعيارية يف اخلدمات التليماتية )تكملة للتوصية  1002

 (2012أبريل  15)الوضع يف 
 (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)ليلية ملقصد التلكس قائمة بالرموز الد 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
 (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

 يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت: تتاح القوائم التالية 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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 على توصيات قطاع تقييس االتصاالتالموافقة 

 :ITU-T A.8 لتوصيةا لقطاع تقييس االتصاالت وفقا  لإلجراءات الواردة يف التوصيات التاليةعن املوافقة على  AAP-17أُعلن يف اإلعالن 
– ITU-T J.1106 (07/2017): Requirement for Radio over IP transmission system 

– ITU-T K.20 (07/2017): Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunication centre to 
overvoltages and overcurrents 

– ITU-T K.21 (07/2017): Resistibility of telecommunication equipment installed in customer premises to overvoltages 
and overcurrents 

– ITU-T K.45 (07/2017): Resistibility of telecommunication equipment installed in the access and trunk networks to 
overvoltages and overcurrents 

– ITU-T K.56 (2010) Cor. 1 (07/2017) 

– ITU-T K.91 (07/2017): Guidance for assessment, evaluation and monitoring of human exposure to radio frequency 
electromagnetic fields 

– ITU-T K.99 (07/2017): Surge protective component application guide - Gas discharge tubes 

– ITU-T K.100 (07/2017): Measurement of radio frequency electromagnetic fields to determine compliance with human 
exposure limits when a base station is put into service 

– ITU-T K.125 (07/2017): Dangerous effects and protective measures against electromagnetic disturbances when 
internet data centre is co-sited with high-voltage substation 

– ITU-T K.126 (07/2017): Surge protective component application guide - High frequency signal isolation transformers 

– ITU-T K.127 (07/2017): Immunity requirements for telecommunication equipment in close proximity use of wireless 
devices 

– ITU-T L.1206 (07/2017): Impact on ICT equipment architecture of multiple AC, -48VDC or up to 400 VDC power inputs 

– ITU-T L.1310 (07/2017): Energy efficiency metrics and measurement methods for telecommunication equipment 
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 خطة ترقيم االتصاالت العمومية الدولية
 (ITU-T E.164 (2010/11)التوصية )

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت
 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

BICS SA BICS SA +883 240 2017.VII.25 
 
 

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

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت

 رموز تعرف اهلوية للشبكات املتنقلة الدولية
 :2017 يوليو 25 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 

BICS SA 901 58 

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

** MNC: الرمز الدليلي للشبكة املتنقلة / Mobile Network Code / Code de réseau mobile   
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 الخدمة الهاتفية
 (ITU-T E.164)التوصية 

 t/inr/nnp-www.itu.int/ituاملوقع اإللكرتوين: 

 (242 1+)الرمز الدليلي للبلد  البهاما
 :VII.28.2017تبليغ يف 

 عن حتديث خطة الرتقيم الوطنية للبهاما. ، ناساو،(URCA)تعلن هيئة تنظيم املرافق واملنافسة 
 مقدمة 1

 وحيدد. (ECS))قانون االتصاالت( القانون الواجب تطبيقه على قطاع االتصاالت اإللكرتونية  2009حيدد قانون االتصاالت لعام 
نفيذ سياسة يئة مبسؤولية تاهلف قانون االتصاالت نظم املستقل هلذا القطاع. ويكلّ بوصفها امل (URCA)هيئة تنظيم املرافق واملنافسة 

موارد الرتقيم. مثل إدارة أصول الدولة  واجبوإنفاذ أحكام قانون االتصاالت اليت تشمل  (ECSP)ونية كرت قطاع االتصاالت اإلل
 من قانون االتصاالت أن تقوم اهليئة مبا يلي: 79، يقتضي القسم الواجبووفقا  هلذا 

رتقيم الطة إدارة خب تلك اخلاصةسيما  المعايري الرتقيم الدولية  تكون متوافقة معنشر خطة ترقيم من أجل البهاما  ‘1’
 ؛(NANPA)مريكا الشمالية أل

 .وضع قواعد لتوزيع وختصيص أرقام للمرخص هلم ‘2’
 أهداف هذه الوثيقة

يتعلق  أعدت هيئة تنظيم املرافق واملنافسة هذه الوثيقة عمال  بواجباهتا مبوجب قانون االتصاالت، إلسداء املشورة لألطرف املعنية فيما
 الوثيقة األهداف التالية: تشمل، ولذلكللبهاما.  (NNP) بالتوزيع احلايل ملوراد الرتقيم يف إطار خطة الرتقيم الوطنية

 ملعنية بنشر اهليئة خلطة الرتقيم الوطنية؛األطراف ا إبالغ ‘1’
 تقدمي حملة عامة موجزة عن خطة الرتقيم الوطنية؛ ‘2’
 .وزيع موارد الرتقيم يف إطار خطة الرتقيم الوطنيةعلما  بتاألطراف املعنية  إحاطة ‘3’

 هيكل اجلزء املتبقي من هذه الوثيقة
 التايل:واجلزء املتبقي من هذه الوثيقة منظم على النحو 

  معلومات حول نشر خطة الرتقيم الوطنية؛ 2يقدم القسم 
  ؛هيكل خطة الرتقيم الوطنية 3يبني القسم 
  معلومات حمدثة عن توزيع موارد الرتقيم 4يقدم القسم. 
 نشر خطة الرتقيم 2

 نشر خطة الرتقيم الوطنية وكيفية احلصول على نسخة منها واستمارات لطلب موارد الرتقيم. عنيقدم هذا القسم معلومات 
. 2011 أغسطس 12 من قانون االتصاالت، خطة الرتقيم الوطنية للبهاما يف 79ونشرت اهليئة، عمال  بواجباهتا املنصوص عليها يف القسم 

 ة اليت ستستعملها اهليئة إلدارة وتوزيع موارد الرتقيم اخلاصة بالبهاما.طة السياسة العامة واملباد  التوجيهية العاماخلوحتدد 

http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp
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وميكن لألطراف املعنية احلصول على نسخة من خطة الرتقيم الوطنية واستمارات الطلب إلصدار موارد الرتقيم من املوقع اإللكرتوين 
. library.php?cmd=view&id=89&pre=y-http://www.urcabahamas.bs/publicationsللهيئة املتاح يف العنوان التايل: 

 ما.أدناه قائمة مفصلة برموز املكتب املركزي للبها 4الوارد يف القسم  4ذلك، يرد يف اجلدول وباإلضافة إىل 
 هيكل خطة الرتقيم 3

 يعرض هذا القسم هيكل خطة الرتقيم.
 (PSTN) اليت متثل خطة الرتقيم األساسية للشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية (NANP)مريكا الشمالية ألرتقيم الالبهاما عضو يف خطة 

دولة  (15)وتشمل هذه البلدان البهاما والواليات املتحدة األمريكية وكندا وبرمودا ومخس عشرة . 1الرمز القطري  البلدان ذات يف
خطة  ستعملاليت تاإلدارات ية مع ممارسات لويتوافق هيكل ونسق خطة ترقيم االتصاالت العمومية الدو  .1يمنطقة البحر الكاريب يف
. ويرد أدناه معلومات E.212و E.164 تنيذات الصلة كالتوصي (ITU) تصاالتوتوصيات االحتاد الدويل لالمريكا الشمالية ألرتقيم ال

 .اخلصوصتفصيلية هبذا 
 :النسق التايل NANPيتخذ هيكل اخلطة 

 NXX – NXX – XXXX  حيثN  =2  و 9إىلX  =0  9إىل 
 (ABC – DEF – GHIJ) 

 :أرقام على النحو التايل 10النسق املكون من ويكون 
  األرقام  ،أحرف (3)متثل اجملموعة األوىل املكونة من ثالثةABC  النسق(NXX ،)طة الرتقيم خل رمز املنطقة(NPA)؛ 
  األرقام ، أحرف (3)متثل اجملموعة الثانية املكونة من ثالثةDEF  النسق(NXX رمز املكتب املركزي ،)(CO)؛ 
  متثل اجملموعة الثالثة من األحرف، األحرفGHIJ ال( نسقXXXX.رقم خط املشرتك ،) 

 خطة املراقمة
 "1الرمز الدليلي القطري للبهاما هو: "

 ". ويشار إىل هذا الرمز عموما  برمز املنطقة.242ورمز املنطقة خلطة الرتقيم للبهاما هو: "
 :أرقام على النحو التايل (7)ُيستعمل نسق قياسي من سبعة  ،وملراقمة رقم حملي )داخل اجلزيرة(

 NXX – XXXX 
 :(11)املسافة باستخدام أحد عشر رقما   طويلةوتُعاجل النداءات احمللية 

 1 (242) NXX – XXXX 

 2.(NPA  +XXXX-NXX+  سابقة النفاذ) 

 :(11)باستخدام أحد عشر رقما   NANPالنداءات الدولية طويلة املسافة يف إطار اخلطة  ُتطلب
 1 (NPA) NXX – XXXX 

 (NPA  +NXX-XXXX+  سابقة النفاذ) 

___________________ 
؛ 268؛ وأنتيغوا وبربودا: 264برموز منطقة الرتقيم اخلاصة هبا: أنغويال:  NANPي اليت تستعمل اخلطة يشار إىل بلدان منطقة البحر الكاريب 1

؛ واجلمهورية الدومينيكية: 767؛ ودومينيكا: 345؛ وجزر كاميان: 284؛ واجلزر العذراء الربيطانية: 441؛ وبرمودا: 246وبربادوس: 
سانت فنسنت ؛ و 758؛ وسانت لوسيا: 869؛ وسانت كيتس ونيفيس: 664؛ ومونسريات: 876؛ وجامايكا: 473؛ وغرينادا: 849/829/809

 .NPA . ومتتلك كل من كندا والواليات املتحدة األمريكية رموز منطقة متعددة649تركس وكايكوس: ؛ و 868؛ وترينيداد وتوباغو: 784: وغرينادين
 بشكل متبادل كرمز دليلي للبلد وكرقم نفاذ أيضا . "1"ُيسخدم الرقم ، NANPيف اخلطة  2

http://www.urcabahamas.bs/publications-library.php?cmd=view&id=89&pre=y


 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 8 - 1130رقم 

بلد املقصد. وميكن استخدام  املطلوب منباستخدام النسق  NANPُتطلب النداءات الدولية طويلة املسافة املنتهية خارج اخلطة و 
 ستكمال النداء.ستوى املساعدة املطلوبة المل تبعا   011أو  01السابقة 

 :التايل نسقالذه النداءات هل ويكونللنداءات مبساعدة املشغل. " 01ُتستعمل السابقة "
 الرمز الدليلي للبلد + رمز املنطقة + رقم اهلاتف + 01 

 :التايل نسقالذه النداءات هل ويكون. مبراقمة مباشرة" للنداءات 011ُتستعمل السابقة "
 الرمز الدليلي للبلد + رمز املنطقة + رقم اهلاتف + 011 

 ".0وخارجها( مبراقمة " NANPاخلطة  ضمننداءات الدولية )الفيما خيص وميكن احلصول على مساعدة الدليل 
 توزيع موارد الرتقيم 4

طة الرتقيم الوطنية. اهلدف الرئيسي خلهي ة مجيع موارد الرتقيم يف البهاما إدار و معلومات حمدثة عن توزيع موارد الرتقيم.  4يقدم القسم 
 يف البهاما. 242السارية حاليا  يف إطار خطة الرتقيم  املركزيويرد فيما يلي جدول توزيع رموز املكتب 

 توزيع رموز املكتب املركزي: 1 اجلدول
 التوزيعات احلالية COرموز املكتب املركزي 

0XX حمجوز لرموز النفاذ/السابقات 

1XX اتحمجوز لرموز النفاذ/السابق 
2XX 3حمجوز للتمديد 

3XX اخلدمات الثابتة 
 اخللويةاخلدمات املتنقلة 

4XX 4اخلدمات املتنقلة اخللوية 

5XX 5املتنقلة اخللوية 
 حمجوز خلدمات املعلومات 555

6XX 6اخلدمات الثابتة 

7XX 7حمجوز للتمديد 

8XX خدمة متنقلة خلوية 

9XX الرموز القصرية والتمديد 

___________________ 
وخدمات ثابتة  (Vanity code)حمجوزة لتمديد مستقبلي على الرغم من ختصيص جمموعة بالفعل خلدمات ثابتة بأرقام شخصية  2XXالسلسلة  3

 ى يف هذه السلسلة حىت إشعار آخر.سلكية. ولن تتم أي ختصيصات أخر 
للخدمات الثابتة. ولن خُتصص خدمات ثابتة إضافية  COموزعة للخدمات املتنقلة اخللوية، على الرغم من ختصيص الرمز  4XXالسلسلة  4

 السلسلة. هذه يف
جوز حم 555خمصصة للخدمات املتنقلة اخللوية على الرغم من ختصيص جمموعة بالفعل للخدمات الثابتة. ورمز املكتب املركزي  5XXالسلسلة   5

 للخدمات اخلاصة. ولن تُوزع خدمات ثابتة أخرى يف هذه السلسلة.
خمصصة للخدمات الثابتة على الرغم من ختصيص جمموعتني بالفعل للخدمات املتنقلة اخللوية. ولن تُوزع خدمات ثابتة أخرى  6XXاجملموعة   6

 هذه السلسلة. يف
صيصات موعتني للخدمات الثابتة وجمموعتني للخدمات املتنقلة اخللوية. ولن تتم أي ختهذه السلسلة حمجوزة للمستقبل على الرغم من ختصيص جم 7

 أخرى يف هذه السلسلة حىت إشعار آخر.
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 للخدمات اخلاصةرموز حمجوزة 
 :للخدمات اخلاصةرموز املكتب املركزي التالية موزعة أو حمجوزة 

  مجيع الرموزN11 (911و 811و 711و 611و 511و 411و 311و 211: حمجوزة لرموز اخلدمة )أي 
  مجيع الرموزN00 (900و 800و 700و 600و 500و 400و 300و 200: حمجوزة كرموز خدمة )أي 
  احملجوز خلدمات املعلومات 555مثل الرقم  لألغراض اخلاصةمجيع الرموز املوزعة أو املخصصة 
 950 للخدمات املستقبلية 
 976 للخدمات املستقبلية 
  (959و 958رموز االختبار للمنشآت احمللية )مثل 
  اليت يسهل التعّرف عليهاالرموز (ERC) مجيع الرموز :NYY وغريها. 444، 333، 222يف كل موقع:  ذات القيمة ذاهتا 

 املركزيجديدة للمكتب تفعيل رموز 
 تعلن هيئة تنظيم املرافق واملنافسة عن تفعيل رموز جديدة للمكتب املركزي على النحو التايل:

 رموز جديدة للمكتب املركزي: 2 اجلدول
 تاريخ اإلصدار اخلدمات مقدم اخلدمة COالرمز  NPAالرمز 

242 601 CBL 2014أبريل  4 خدمات ثابتة 
242 602 CBL 2014أبريل  4 خدمات ثابتة 

242 603 CBL 2014أبريل  4 خدمات ثابتة 

242 604 CBL 2014أبريل  4 خدمات ثابتة 

242 620 TGL 2014 أكتوبر 24 خدمات ثابتة 
242 640 JAZZTEL 2010ديسمرب  6 خدمات ثابتة 
242 650 PEACE 2014ديسمرب  12 خدمات ثابتة 
242 738 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 788 CBL  2014يونيو  20 ثابتةخدمات 
242 801 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 

242 802 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 

242 803 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 

242 804 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 

242 805 NEWCO  2016يونيو  30 متنقلة خلويةخدمات 

242 806 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 

242 807 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 

242 808 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 809 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 810 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 812 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 813 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 814 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 815 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 816 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 817 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
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 تاريخ اإلصدار اخلدمات مقدم اخلدمة COالرمز  NPAالرمز 

242 818 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 819 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 820 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 821 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 822 NEWCO 2016يونيو  30 متنقلة خلوية خدمات 
242 823 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 824 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 825 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 826 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 827 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 828 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 829 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 889 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 
242 889 NEWCO 2016يونيو  30 خدمات متنقلة خلوية 

 .COالقائمة الكاملة بالرموز النشطة للمكتب املركزي: جدول مفصل لتخصيص الرموز  4يرد يف اجلدول 

 ملخص الرموز املخصصة
 اليت مت ختصيصها املركزيملكتب رموز املخص : 3 اجلدول

 سعة األرقام اهلاتفية عدد الرموز املخصصة COختصيصات اخلدمة 

 000 810 81 الرموز املخصصة للخدمات الثابتة

 000 050 1 105 املخصصة للخدمات املتنقلة اخللويةالرموز 

 000 860 1 186 جمموع الرموز املخصصة

 000 19 19 الرموز احملجوزة للخدمات الثابتة

 000 860 5 586 سعة الرموز املتاحة

 جدول مفصل لتخصيص رموز املكتب املركزي
 املخصصة COالرموز : 4 اجلدول

 جمموعة من ألف رقم املوقع املشغل اخلدمة NXXالرمز  الدليل
      
مراقمة مباشرة )جمموعة من ألف  225 1

 ("9-6"، "4-0رقم "
BTC 9-6، 4-0، 225 روفيدانس اجلديدةب 

أرقام شخصية )جمموعة من ألف  225 2
 "(5رقم "

اإلدارة املعنية 
 .بالرتقيم

 5، 225 البهاما
  البهاما /متقاسمBTC اخلدمة اجملانية احمللية 300 3
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 302 4
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 321 5
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 322 6
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 323 7
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 324 8
  اجلديدة بروفيدانس BTC مهاتفة ثابتة 325 9

  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 326 10
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 327 11
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 328 12
  أندروس BTC مهاتفة ثابتة 329 13
 2، 331 روم كاي BTC مهاتفة ثابتة 331 14
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 جمموعة من ألف رقم املوقع املشغل اخلدمة NXXالرمز  الدليل
 3، 2، 331 سان سلفادور BTC مهاتفة ثابتة 331 14
  إلوثريا BTC مهاتفة ثابتة 332 15
  إلوثريا BTC مهاتفة ثابتة 333 16
  إلوثريا BTC مهاتفة ثابتة 334 17
  إلوثريا BTC مهاتفة ثابتة 335 18
  إكزوما BTC مهاتفة ثابتة 336 19
  لونغ آيلند BTC مهاتفة ثابتة 337 20
  لونغ آيلند BTC مهاتفة ثابتة 338 21
 2، 1، 339 إناغوا BTC مهاتفة ثابتة 339 22
 4، 3، 339 ماياغوانا BTC مهاتفة ثابتة 339 22
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 340 23
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 341 24
  كاتجزيرة   BTC مهاتفة ثابتة 342 25
 1، 344 راكدجزيرة  BTC مهاتفة ثابتة 344 26
 2، 344 جزيرة كروكت BTC مهاتفة ثابتة 344 26
 3، 344 أكلينس BTC مهاتفة ثابتة 344 26
  إكزوما BTC مهاتفة ثابتة 345 27
  هباما الكربى BTC مهاتفة ثابتة 346 28
 5-0، 347 بيميين وكات كاي BTC مهاتفة ثابتة 347 29
  هباما الكربى BTC مهاتفة ثابتة 348 30
  هباما الكربى BTC ثابتةمهاتفة  349 31
  هباما الكربى BTC مهاتفة ثابتة 350 32
  هباما الكربى BTC مهاتفة ثابتة 351 33
  هباما الكربى BTC مهاتفة ثابتة 352 34
  هباما الكربى BTC مهاتفة ثابتة 353 35
  جزيرة كات BTC مهاتفة ثابتة 354 36
  إكزوما BTC مهاتفة ثابتة 355 37
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 356 38
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 357 39
  إكزوما BTC مهاتفة ثابتة 358 40
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 359 41
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 361 42
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 362 43
  اجلديدة بروفيدانس BTC مهاتفة ثابتة 363 44
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 364 45
  أباكو BTC مهاتفة ثابتة 365 46
  أباكو BTC مهاتفة ثابتة 366 47
 ،4 ،3 ،2 ،1 ،0، 367 أباكو BTC مهاتفة ثابتة 367 48

5، 6، 7، 8، 9 
  أندروس BTC مهاتفة ثابتة 368 49
  أندروس BTC مهاتفة ثابتة 369 50
  الكربىهباما  BTC مهاتفة ثابتة 373 51
  هباما الكربى BTC مهاتفة ثابتة 374 52
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 375 53
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 376 54
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 377 55
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 380 56
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 381 57
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 382 58
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 383 59
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 384 60
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 392 61
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 393 62
  بروفيدانس اجلديدة BTC ثابتةمهاتفة  394 63
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 395 64
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 396 65
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 397 66
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 جمموعة من ألف رقم املوقع املشغل اخلدمة NXXالرمز  الدليل
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 421 67
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 422 68
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 423 69
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 424 70
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 425 71
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 426 72
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 427 73
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 428 74
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 429 75
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 431 76
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 432 77
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 433 78
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 434 79
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 435 80
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 436 81
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 437 82
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 438 83
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 439 84
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 441 85
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 442 86
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 443 87
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 445 88
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 446 89
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 447 90
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 448 91
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 449 92
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 451 93
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 452 94
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 453 95
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 454 96
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 455 97
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 456 98
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 457 99

  وطين BTC مهاتفة متنقلة 458 100
  اجلديدة بروفيدانس BTC مهاتفة ثابتة 461 101
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 462 102
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 463 103
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 464 104
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 465 105
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 466 106
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 467 107
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 468 108
  وطين BTC متنقلة مهاتفة 470 109
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 471 110
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 472 111
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 473 112
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 474 113
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 475 114
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 476 115
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 477 116
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 478 117
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 479 118
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 481 119
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة ثابتة 502 120
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 524 121
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 525 122
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 533 123
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 جمموعة من ألف رقم املوقع املشغل اخلدمة NXXالرمز  الدليل
  وطين BTC متنقلةمهاتفة  535 124
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 544 125
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 551 126
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 552 127
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 553 128
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 554 129
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 556 130
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 557 131
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 558 132
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 559 133
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 565 134
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 577 135
  بروفيدانس اجلديدة CBL مهاتفة ثابتة 601 136
  هباما الكربى CBL مهاتفة ثابتة 602 137
  وطين CBL مهاتفة ثابتة 603 138
  وطين CBL ثابتة مهاتفة 604 139
  وطين IPSI مهاتفة ثابتة 612 140
  وطين TGL مهاتفة ثابتة 620 141
  وطين ADL مهاتفة ثابتة 621 142
  وطين LMC مهاتفة ثابتة 623 143
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 636 144
  وطين BTC مهاتفة متنقلة 646 146
  وطين PEACE مهاتفة ثابتة 650 147
  وطين SRG مهاتفة ثابتة 676 148
  بروفيدانس اجلديدة SRG مهاتفة ثابتة 677 149
  بروفيدانس اجلديدة SRG مهاتفة ثابتة 687 150
  هباما الكربى SRG مهاتفة ثابتة 688 151
  هباما الكربى SRG مهاتفة ثابتة 698 152
 4، 3، 2، 1، 0، 699 بروفيدانس اجلديدة SRG مهاتفة ثابتة 699 153
 6، 5، 699 أباكو SRG مهاتفة ثابتة 699 153
  إلوثريا BTC مهاتفة ثابتة 702 154
  بروفيدانس اجلديدة BTC مهاتفة متنقلة 727 155
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 738 156
  وطين CBL مهاتفة ثابتة 788 157
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 801 158
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 802 159
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 803 160
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 804 161
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 805 162
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 806 163
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 807 164
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 808 165
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 809 166
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 810 167
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 812 168
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 813 169
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 814 170
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 815 171
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 816 172
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 817 173
  وطين NEWCO متنقلةمهاتفة  818 174
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 819 175
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 820 176
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 821 177
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 822 178
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 823 179
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 824 180
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 جمموعة من ألف رقم املوقع املشغل اخلدمة NXXالرمز  الدليل
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 825 181
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 826 182
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 827 183
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 828 184
  وطين NEWCO مهاتفة متنقلة 829 185
 وطين )جتوال( NEWCO مهاتفة متنقلة 889 186

 األسماء المختصرةمالحظة: تعريف 
فيما يلي األمساء املختصرة املستخدمة يف اجلدول لإلشارة إىل مقدمي خدمات االتصاالت اإللكرتونية املرخص هلم الذين ُوزعت 

 :رتقيمالهلم موارد 
 BTC:  The Bahamas Telecommunications Company Limited 
 SRG:  Systems Resource Group Limited 
 IPSI:  IP Solutions International Limited 
 NewCo: NewCo2015 Limited 
 TGL:  Tycoon Global Limited 
 ALD:  Andros Lakeside Development Company Limited 
 LMC:  Last Mile Communications Limited 
 JazzTel: JazzTel Bahamas Limited 
 Peace: Peace Holdings Communications Limited 

 اإلعالن عن حتديثات الحقة
مجيع  يفعلومات دقيقة ملألطراف املهتمة  ستقوم هيئة تنظيم املرافق واملنافسة بتحديث هذا السجل على أساس مستمر حبيث تتاح

 بشأن ختصيص موارد الرتقيم يف إطار خطة الرتقيم الوطنية.األوقات 

 ايل:باملسؤول عن الرتقيم من خالل العنوان الت يرجى االتصالة الرتقيم الوطنية، خط وللحصول على معلومات إضافية بشأن

 لالتصال:
Stephen Bereaux 

Chief Executive Officer 
Electronic Communications 

Utilities Regulation and Competition Authority (URCA) 
Frederick House, Frederick Street 

P. O. Box N-4860 
Nassau, Bahamas 

 0234 393 242 1+ اتف:اهل
 0153 393 242 1+ الفاكس:

 info@urcabahamas.bs الربيد اإللكرتوين:
 www.urcabahamas.bs املوقع اإللكرتوين:
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 (20+مصر )الرمز الدليلي للبلد 
 :VII.18.2017تبليغ يف 

 :صرم يف الرتقيم الوطنيةعن التحديثات التالية خلطة ، القاهرة، (NTRA)اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت يعلن 

 ختصيص سالسل األرقام: •
 الرمز الدليلي الوطني

 (NDC)للمقصد 
الرقم  أو األرقام األولى في

 (N(S)N))الداللي( الوطني 

 طول الرقم )الداللي(
 استعمال الرقم (N(S)N)الوطني 

E.164T -ITU الحد األقصى  معلومات إضافية
 لطول الرقم

الحد األدنى 
 لطول الرقم

15 XX XX XX XX 10 10 رقم غري جغرايف -  
 خدمة املهاتفة املتنقلة

إصدار تراخيص اجليل الرابع 
 للشركة املصرية لالتصاالت

 لالتصال:
Ms Yasmina Alaa 

Manager, numbering management 
National Telecommunication Regulatory Authority (NTRA) 

Smart Village, Building No. 4 
Alex Desert Road, Kilo 28 

6th of October Governorate 
CAIRO 
Egypt 

 4239 3534 2 20+ اهلاتف:
 4155 3534 2 20+ الفاكس:

 yasminaa@tra.gov.eg الربيد اإللكرتوين:
 www.ntra.gov.eg :املوقع اإللكرتوين

 (98+جمهورية إيران اإلسالمية )الرمز الدليلي للبلد 
 :VII.25.2017تبليغ 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" 

 اخلارج. بالنسبة إىل النداءات الوطنية، جيب أن تُطلب قبل مجيع األرقام اهلاتفية باستثناء األرقام القصرية. وجيب أال تُطلب من 
 .الرمز الدليلي الوطين للمقصد: رقمان 

mailto:yasminaa@tra.gov.eg
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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) 

 الرقم الداللي طول
 (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

ية اهلاتفرمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام  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  اهلاتف الثابت 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

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

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

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

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  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

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

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 44
 أذربيجان الغربية( – الثابتة

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

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 51
 رضوي(خراسان  – الثابتة
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 يالرمز الدليل
 الوطني
 للمقصد
(NDC) 

 الرقم الداللي طول
 (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 54
 سيستان وبلوتشستان( – الثابتة

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

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 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  اهلاتف الثابت 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

ية اهلاتفرمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام  اهلاتف الثابت 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

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  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 9044

  اخلدمات املتنقلة 10 10 91

  اخلدمات املتنقلة 10 10 920

  اخلدمات املتنقلة 10 10 921

  اخلدمات املتنقلة 10 10 922

  اخلدمات املتنقلة 10 10 93

 غري جغرايف )ألياف( اهلاتف الثابت 10 10 94000

 صادر من إيران فقط )نفاذ ثابت السلكي( الثابتاهلاتف  10 5 94110

 صادر من إيران فقط )نفاذ ثابت السلكي( اهلاتف الثابت 10 5 94111

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

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

 صادر من إيران فقط )نفاذ ثابت السلكي( الثابتاهلاتف  10 5 94114
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 يالرمز الدليل
 الوطني
 للمقصد
(NDC) 

 الرقم الداللي طول
 (NSN)الوطني 

 الحد معلومات إضافية E.164استعمال الرقم 
 األدنى

 لطول الرقم

 الحد
 األقصى

 لطول الرقم

 صادر من إيران فقط )نفاذ ثابت السلكي( اهلاتف الثابت 10 5 94115

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

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

 غري جغرايف اهلاتف الثابت 10 5 942

 غري جغرايف اهلاتف الثابت 10 5 943016

 صادر من إيران فقط )نفاذ ثابت السلكي( 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 99913

  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) 
 89662201 21 98+ :اهلاتف

 88468999 21 98+ الفاكس:
 www.cra.ir اإللكرتوين: املوقع
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 (256+أوغندا )الرمز الدليلي للبلد 
 :VII.21.2017تبليغ يف 

 .، كمباال، عن خطة الرتقيم الوطنية ألوغندا(UCC)أوغندا هيئة االتصاالت يف تعلن 
 256للرمز الدليلي للبلد  ITU-T E.164 خطة الرتقيم الوطنية

 عرض جممل أ ( 
 أرقام (9) تسعة :احلد األدىن لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد( 
 أرقام (9) تسعة :الرمز الدليلي للبلد(احلد األقصى لطول الرقم )مع استبعاد  

 الرتقيم ةتفاصيل خط ب(
 الرمز الدليلي الوطني

األرقام  أو (NDC)للمقصد 
)الداللي(  الرقم األولى في

 (N(S)N)الوطني 

 طول الرقم )الداللي(
الحد األقصى  معلومات إضافية T E.164-ITU استعمال الرقم (N(S)N) الوطني

 لطول الرقم
األدنى الحد 

 لطول الرقم
200 
201 

خدمات هاتفية ثابتة من أجل شركة  9 9
Airtel Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

خدمات هاتفية ثابتة من أجل شركة  9 9 20240
Altech Infocom Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

20300، 
20301 
20302 
20303 
20304 

خدمات هاتفية ثابتة من أجل شركة  9 9
Afrimax Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

20320، 
20321 
20322 
20323 
20324 

 خدمات هاتفية ثابتة من أجل شركة 9 9
Iway Afrida (U) Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

2036 
2037 

 خدمات هاتفية ثابتة من أجل شركة 9 9
Sombha Solutions store Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

خدمات هاتفية ثابتة من أجل شركة  9 9 204
Africell Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

2050 
2051 
2052 
2053 
2054 

 خدمات هاتفية ثابتة من أجل شركة 9 9
Roke Investment International 

Limited 

 طاقتهاتعمل الشبكة بكامل 

206000 
206001 
206002 

خدمات هاتفية ثابتة من أجل شركة  9 9
Datanet 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

 خدمات هاتفية ثابتة من أجل شركة 9 9 2061
Hamilton Telecom 

 شبكة ال تعمل

206300 
206301 
206302 
206303 
206304 

خدمات هاتفية ثابتة من أجل شركة  9 9
Simbanet Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

2065 
2066 
2067 
2068 
2069 

خدمات هاتفية ثابتة من أجل شركة  9 9
Suretelecom Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها
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 الرمز الدليلي الوطني
األرقام  أو (NDC)للمقصد 

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

 طول الرقم )الداللي(
الحد األقصى  معلومات إضافية T E.164-ITU استعمال الرقم (N(S)N) الوطني

 لطول الرقم
األدنى الحد 

 لطول الرقم
خدمات هاتفية ثابتة من أجل شركة  9 9 207

Airtel Uganda Limited 
 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

خدمات هاتفية ثابتة من أجل شركة  9 9 3
MTN Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

 خدمات هاتفية ثابتة من أجل شركة 9 9 4
Uganda Telecom Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 

 خدمات هاتفية ثابتة من أجل شركة 9 9
Airtel Uganda Limited 

 الشبكة بكامل طاقتهاتعمل 

710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 

 خدمات هاتفية ثابتة من أجل شركة 9 9
Uganda Telecom Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

خدمات هاتفية متنقلة من أجل شركة  9 9 720
Smile Communications (U) Ltd 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

خدمات هاتفية متنقلة من أجل شركة  9 9 723
Afrimax Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

خدمات هاتفية متنقلة من أجل شركة  9 9 7260
Tangerine Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

 خدمات هاتفية متنقلة من أجل شركة 9 9 730
K2 Telecom Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

7330 
7331 
7332 

 خدمات هاتفية متنقلة من أجل شركة 9 9
Lycamobile Network Services 

Uganda Limited 
 شبكة ال تعمل

 خدمات هاتفية متنقلة من أجل شركة 9 9 736
Hamilton Telecom 

 شبكة ال تعمل

740 
741 
742 
743 
744 

خدمات هاتفية متنقلة من أجل شركة  9 9
Sure Telecom (U) Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 

خدمات هاتفية متنقلة من أجل شركة  9 9
Airtel Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

770 
771 
772 
773 

خدمات هاتفية متنقلة من أجل شركة  9 9
MTN Uganda Limited 

 بكامل طاقتها تعمل الشبكة
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 الرمز الدليلي الوطني
األرقام  أو (NDC)للمقصد 

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

 طول الرقم )الداللي(
الحد األقصى  معلومات إضافية T E.164-ITU استعمال الرقم (N(S)N) الوطني

 لطول الرقم
األدنى الحد 

 لطول الرقم
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 

خدمات هاتفية متنقلة من أجل شركة  9 9
MTN Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

790 
791 
792 
793 
794 

خدمات هاتفية متنقلة من أجل شركة  9 9
Africell Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

 لالتصال:
Mr Godfrey Mutabazi 

Executive Director 
Uganda Communications Commission (UCC) 

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

 9000 433 41 256+ اهلاتف:
 8832 434 41 256+ الفاكس:

 ucc@ucc.co.ug الربيد اإللكرتوين:
 www.ucc.co.ug املوقع اإللكرتوين:

 
 تبليغات أخرى

 صربيا
 :VII.27.2017تبليغ يف 

، أذنت مجهورية صربيا لعدد من حمطات هواة الراديو الصربية براسنييف  "KOSMOS"إلنشاء نادي راديو  السبعنيمبناسبة الذكرى 
 .2017ديسمرب  31إىل  أغسطس 15 من YU70GUVللنداء  اخلاص يالرمز الدليلباستخدام 
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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 سان تومي وبرينسيبي

   (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
 املستخدمةاملختصرات 

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

P )صفحة )صفحات    
 

 

 محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحريةبقائمة 
 (V)القائمة 

 2017طبعة 
 
 VIالقسم 

ADD  
BM06 Information Technology and Cyber Securtiy Department. Office No (2), Naypyitaw, 

Ottarathiri Township, Naypyitaw City, Myanmar. 

REP  
CY05 TOTOTHEO MARITIME LTD, 89, Omonia Avenue, 3048 Limassol, Cyprus. 

 satlink@satlink.com.cy، الربيد اإللكرتوين: 357+ 25 570868، الفاكس: 357+ 25 576037اهلاتف: 
 Constantinos Spyrouو Natalia Benrendakova: جهة االتصال

 Despina Panayiotou Theodossiouو
  

mailto:satlink@satlink.com.cy
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 E.164 T-ITUقائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية 
 (2010/11)( E.164 T-ITU)تكملة للتوصية 

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

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

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

 ADD    +883 240* المالحظة ع(   18صفحة 

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 الوضع ورمز تعرف اهلوية

BICS SA BICS SA +883 240 خمصص 

* 2017.VII.25 
 
 

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

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

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

 المشغل/الشبكة MCC + MNC* الجغرافيةالبلد/المنطقة 

   ADD شيلي

730 21 WILL S.A. 
   ADDأوغندا 

641 20 Hamilton Telecom Limited 
   ADD خدمة متنقلة دولية، رمز مشترك

901 58 BICS SA  

_________ 
* MCC:  الرمز الدليلي الُقطري لالتصاالت املتنقلة/ Indicatif de pays du mobileMobile Country Code /  

 MNC:  الرمز الدليلي للشبكة املتنقلة/ Mobile 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 

 (47)التعديل رقم 
 

 جهة االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 
  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 DEU ADD/ جمهورية ألمانيا االتحادية 
C&S Breitband GmbH 
Luebecker Strasse 56 

23843 BAD OLDESLOE 

CUSB Mr Fabian Caspers  
 162920 4531 49+ اهلاتف:

 16277920 4531 49+ الفاكس:
 fcaspers@cs-breitband.de الربيد اإللكرتوين:

   
NYNEX satellite OHG 

Robert-Bosch-Strasse 20 
64293 DARMSTADT 

NYNEX :090 74 500 6151 49+ اهلاتف 
 noc@nynex.de الربيد اإللكرتوين:

   
Office-ED Computer GmbH 

Dessauer Strasse 60 
45472 MUELHEIM / RUHR 

OFFICE Dr Martin Fritz  
 375760 208 49+ اهلاتف:

 3757627 208 49+ الفاكس:
 fritz@office-ed.de الربيد اإللكرتوين:

   
Stadtwerke Merseburg GmbH 

Grosse Ritterstrasse 9 
06217 MERSEBURG 

SWMER Mrs Anja Bente  
 236 454 3461 49+ اهلاتف:

 170 454 3461 49+ الفاكس:
 a.bente@sw-merseburg.de الربيد اإللكرتوين:

   
weissblau-breitband UG (haftungsbeschraenkt) 

Heraklithstrasse 1a 
84359 SIMBACH 

WBBAND Mr Wolfgang Schlichtner  
 983430 8571 49+ اهلاتف:

 9834317 8571 49+ الفاكس:
 office@weissblau-breitband.de الربيد اإللكرتوين:

   
Wolf Lindenthal 

SPIEKEROOGkom 
Westerloog 20 b 

26474 SPIEKEROOG 

SPIKOM Mr Wolf Lindenthal  
 267969 4976 49+ اهلاتف:

 706749 4976 49+ الفاكس:
 buero@spiekeroogkom.de الربيد اإللكرتوين:
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 ISPC)(قائمة برموز نقاط التشوير الدولية 
 (Q.708 T-ITU (1999/03))وفقاً للتوصية 

 (2016أكتوبر  1)الوضع في 
 (X.1.2016 – 1109)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (19)التعديل رقم 
 البلد/

 املنطقة اجلغرافية
 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

ISPC DEC 

 SUP   البرتغال
2-223-6 5886 Lisboa Telsocomm - Telecomunicações, Marketing e 

Informática Ltda 

 ADD   البرتغال
2-223-6 5886 ALF1FS Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. 
2-223-7 5887 BOA1FS Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. 

 SUP   المملكة المتحدة
2-068-0 4640 UK_SS01 Cable & Wireless UK 
2-068-6 4646 Auckland Land Earth Station Stratos Global Ltd 
2-075-0 4696 London Xtec Communications Ltd 
2-153-4 5324 Stratos Netherlands Stratos Global Ltd 
2-154-2 5330 Webstar Switch1 Webstar Limited 
2-155-2 5338 Euro Star 1 Startec Global Communications UK Ltd 
2-155-7 5343 SMILE 1 Smile Telecommunications Limited 
2-161-1 5385 CIRPACK-1 London n-Tel Communications LTD 
2-162-4 5396 LONDON EC2A Dumerton International Inc. 
2-163-6 5406 London Poplar PTGI International Carrier Services Ltd 
2-164-4 5412 VOEX-UK-2 Network Brokers Ltd 
2-165-4 5420 Eurostar 1 Startec Global Communications UK Ltd 
2-165-6 5422 iCard1 iCard European Telecommunications (Ireland) Ltd 
2-170-2 5458 RACS-1 London n-Tel Communications LTD 
2-174-1 5489 ANS-1 London n-Tel Communications LTD 
2-174-6 5494 BTL Lon 1 Neural Telecommunications (UK) Limited 
2-175-0 5496 PROTEI-CAMEL GW n-Tel Communications LTD 
2-177-0 5512 PROTEI-SMSC n-Tel Communications LTD 
2-177-4 5516 PROTEI-VLR n-Tel Communications LTD 
2-177-5 5517 CISCO 7204 (Main STP gateway) n-Tel Communications LTD 
2-179-7 5535 CISCO 7204 (back up STP) n-Tel Communications LTD 
2-185-2 5578 PROTEI-SMS GW n-Tel Communications LTD 
2-185-7 5583 LONDON 1 Scala Telecom Limited 
2-186-3 5587 Vital 2 Vital Phone Limited 
2-188-3 5603 Goonhilly Inmarsat 2 Stratos Global Ltd 
2-188-4 5604 LDNSTP1 Global Networks Switzerland Inc. 
2-188-5 5605 LDNSTP2 Global Networks Switzerland Inc. 
2-188-6 5606 LDNMSC1 Global Networks Switzerland Inc. 
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 البلد/
 املنطقة اجلغرافية

 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

ISPC DEC 
2-190-4 5620 Squire 1 m2m Wholesale Limited 
2-209-1 5769 Southern Transit Virgin Media Wholesale Limited 
2-209-4 5772 Yorkshire Transit Virgin Media Wholesale Limited 
2-210-6 5782 London Falcon Telecomms Limited 
2-211-4 5788 ICard2 iCard European Telecommunications (Ireland) Ltd 
2-211-5 5789 Vital 1 Vital Phone Limited 
2-211-6 5790 LONDON 1 Willaf Limited 
3-230-4 7988 HEX-IMG Onyx Innovation Uk Ltd 
3-230-7 7991 IMG1 JSC Ingenium (UK) Limited 
3-236-0 8032 42London1 42 Telecom Limited 
3-237-4 8044 London Telehouse Inspired Sales Ltd 
3-237-5 8045 42London2 42 Telecom Limited 
4-240-2 10114 London 1 iHub UK Ltd 
4-254-2 10226 Expo 1 SpiriTel Technologies Limited 
4-254-3 10227 Expo 2 SpiriTel Technologies Limited 
5-226-0 12048 FAREHAM1 SSE Energy Supply Limited 
5-248-1 12225 London TRA (UK) Ltd 
5-248-4 12228 LONDON 1 Vivodi Telecom S.A. 
6-254-6 14326 VOEX-UK-1 Network Brokers Ltd 
6-254-7 14327 CW-London 1 Callworld UK Ltd 
6-255-4 14332 London Global Quest Communications Ltd 
7-229-2 16170 IMG2 JSC Ingenium (UK) Limited 
7-234-2 16210 Hextel London 1 Hextel Communications Limited 

 ADD   المملكة المتحدة
2-068-1 4641 ZZ5 Vodafone Ltd (C&W) 
2-068-3 4643 ZZ6 Vodafone Ltd (C&W) 
2-068-4 4644 EGH-G41SCCP Epsilon Telecommunications Ltd 
2-069-7 4655 The-G41SCCP Epsilon Telecommunications Ltd 
2-071-4 4668 Jersey Airtel 2 Jersey Airtel Limited 
2-073-0 4680 th-prd-itp3 Cloud9 Mobile Communications Ltd 
2-073-1 4681 th-prd-itp4 Cloud9 Mobile Communications Ltd 
2-074-0 4688 Nokia 1 Core Communication Services Ltd 
2-147-2 5274 London Reliance Jio Infocomm UK Ltd 
2-147-3 5275 GBS2 Verizon UK Ltd 
2-147-4 5276 C20 Manchester Sky UK Limited 
2-153-0 5320 C20 Hayes Sky UK Limited 
2-153-1 5321 ISG_TS_AM3 Telesign Mobile Limited 
2-154-7 5335 MTLJE02 Marathon Telecom Limited 
2-161-2 5386 London Docklands 2 Globetouch AB 
2-161-3 5387 London Docklands 1 Globetouch AB 
2-162-0 5392 Isle of Man Manx Telecom Trading Limited 
2-163-3 5403 Isle of Man Manx Telecom Trading Limited 
2-163-4 5404 Fareham01 Gamma Telecom Holdings Ltd 
2-163-5 5405 Teles MGC CLUSTER EGH VueTel Italia S.p.A. 
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 البلد/
 املنطقة اجلغرافية

 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

ISPC DEC 
2-164-1 5409 MW UK POP 1 MOBIWEB TELECOM LIMITED 
2-164-2 5410 TRIAx01 Triaxcess 
2-164-3 5411 SOUT-STP Virgin Mobile Telecoms Limited 
2-164-4 5412 BAGU-STP Virgin Mobile Telecoms Limited 
2-164-5 5413 CMIV01 China Mobile International (UK) Limited 
2-164-7 5415 CMIS05 China Mobile International (UK) Limited 
2-165-1 5417 L/CWX/1 CFL Communications Limited 
2-166-2 5426 BHXGSX1 COLT Technology Services 
2-166-4 5428 HTUKSMS1 Hutchison Global Communications (UK) Limited 
2-167-7 5439 Hanhaa-STP1 Hanhaa Limited 
2-169-0 5448 HTUKSMS2 Hutchison Global Communications (UK) Limited 
2-169-3 5451 Hanhaa-STP2 Hanhaa Limited 
2-169-4 5452 DC1-STP AEROMOBILE COMMUNICATIONS LIMITED 
2-169-6 5454 DC2-STP AEROMOBILE COMMUNICATIONS LIMITED 
2-169-7 5455 STPCY1 Vodafone Uk Ltd 
2-174-5 5493 STPER1 Vodafone Uk Ltd 
2-175-7 5503 STPGL1 Vodafone Uk Ltd 
2-176-7 5511 STPSN1 Vodafone Uk Ltd 
2-177-1 5513 STPRM1 Vodafone Uk Ltd 
2-177-6 5518 STPOM1 Vodafone Uk Ltd 
2-178-0 5520 STPPH1 Vodafone Uk Ltd 
2-178-3 5523 TELES Sama S.A.L Offshore 
2-179-2 5530 STPPH2 Vodafone Uk Ltd 
2-179-3 5531 LNC2 Verizon UK Ltd 
2-179-6 5534 DDCLZTE1 Docklands Data Centre Ltd 
2-187-6 5598 DDCLZTE1 Docklands Data Centre Ltd 
2-188-4 5604 LDNSTP1 SMSRelay AG 
2-188-5 5605 LDNSTP2 SMSRelay AG 
2-188-6 5606 MSC1 SMSRelay AG 
2-209-1 5769 Southern Transit Virgin Media Limited 
2-209-4 5772 Yorkshire Transit Virgin Media Limited 
2-210-0 5776 DDCLZTE1 Docklands Data Centre Ltd 
2-210-1 5777 DDCLZTE1 Docklands Data Centre Ltd 
4-240-5 10117 DDCLVERAZ1 Docklands Data Centre Ltd 
5-226-0 12048 Islay Gamma Telecom Holdings Ltd 

 LIR   المملكة المتحدة
2-074-4 4692 London 1 GCI Network Solutions Limited 
2-075-1 4697 Bristol AVN2046-E10 EE Limited (Orange) 
2-075-5 4701 Croydon GMSC 2 (CN9) EE Limited ( TM) 
2-075-6 4702 JE/W/STP JT (Jersey) Limited 
2-075-7 4703 Jersey Central JT (Jersey) Limited 
2-154-4 5332 STK2 EE Limited ( TM) 
2-162-7 5399 Mansfield M89 EE Limited (Orange) 
2-163-0 5400 MR9 EE Limited ( TM) 
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 البلد/
 املنطقة اجلغرافية

 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

ISPC DEC 
2-165-2 5418 Fareham HAM6040-E16 EE Limited (Orange) 
2-166-7 5431 Luton BED6000-E17 EE Limited (Orange) 
2-167-2 5434 Manchester GMN0901-E18 EE Limited (Orange) 
2-169-5 5453 Luton BED6000-E19 EE Limited (Orange) 
2-170-3 5459 Fareham HAM6040-E20 EE Limited (Orange) 
2-170-4 5460 Manchester GMN0901-E21 EE Limited (Orange) 
2-174-2 5490 Greenwich-K59 EE Limited (Orange) 
2-175-2 5498 Birmingham K-58 EE Limited (Orange) 
2-175-3 5499 Tannochside STR4003-E22 EE Limited (Orange) 
2-176-1 5505 Tannochside STR4003-E23 EE Limited (Orange) 
2-176-2 5506 Croydon-T13 EE Limited (Orange) 
2-176-3 5507 Park Royal-T04 EE Limited (Orange) 
2-176-5 5509 Cs2k Basingstoke Sky UK Limited 
2-176-6 5510 Cs2k Reading Sky UK Limited 
2-178-1 5521 STC2 EE Limited ( TM) 
2-186-0 5584 JE/TXD JT (Jersey) Limited 
2-186-1 5585 JE/E JT (Jersey) Limited 
2-186-2 5586 Jersey TRS JT (Jersey) Limited 
2-189-4 5612 Radlett GMSC (RA9) EE Limited ( TM) 
2-189-5 5613 Sunbury GMSC (SU9) EE Limited ( TM) 
2-191-6 5630 JE/N/STP JT (Jersey) Limited 
2-211-1 5785 Reading-M64 EE Limited (Orange) 
2-211-7 5791 Beckton GMSC1 (KT9) EE Limited ( TM) 
3-230-5 7989 TNZUK London 2 TNZI UK Ltd 
3-236-3 8035 Birmingham WMD0900-T52 EE Limited (Orange) 
3-236-4 8036 Acton GLN1070-T53 EE Limited (Orange) 
3-236-5 8037 Leicester LEC5090-T54 EE Limited (Orange) 
3-236-6 8038 Manchester GMN0901-T55 EE Limited (Orange) 
3-237-0 8040 LON STP1 TNZI UK Ltd 
4-229-1 10025 LON STP2 TNZI UK Ltd 
4-254-4 10228 Manchester-M66 EE Limited (Orange) 
4-254-5 10229 Birmingham-M67 EE Limited (Orange) 
5-248-6 12230 Greenwich T49 EE Limited (Orange) 
6-255-1 14329 MComXL1 Vectone Mobile Limited 
6-255-2 14330 Greenwich M79 EE Limited (Orange) 
6-255-3 14331 Greenwich M82 EE Limited (Orange) 
7-232-3 16195 JE/W/ITP2 JT (Jersey) Limited 
7-232-6 16198 JE/N/ITP2 JT (Jersey) Limited 
7-251-2 16346 Birmingham M0S EE Limited (Orange) 

___________ 
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: 

دم تفسريا  بالتغيريات اليت تطرأ على خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا أو أن تقيرجى من اإلدارات أن تبلغ االحتاد الدويل لالتصاالت 
صفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة الرتقيم الوطنية فضال  عن جهات االتصال لديها حبيث يتسىن نشر املعلومات وإتاحتها جمانا   يف

 لالحتاد. وقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت التابعجلميع اإلدارات/وكاالت التشغيل املعرتف هبا ومقدمي اخلدمات يف امل
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 .

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

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  /املنطقة اجلغرافيةالبلد

 20+ مصر

 686+ كرييبايت
 356+ مالطة

 268+ سوازيالند

 

mailto:tsbtson@itu/.int
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