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 نشر *مواعيد
 النشرات التشغيلية املقبلة

 مبا يف ذلك
 املعلومات الواردة حىت:

1133 1.X.2017 15.IX.2017 

1134 15.X.2017 29.IX.2017 

1135 1.XI.2017 16.X.2017 

1136 15.XI.2017 31.X.2017 

1137 1.XII.2017 15.XI.2017 

1138 15.XII.2017 1.XII.2017 

 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  فأل

 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)ة بالرموز الدليلية للبلدان لالتصاالت الراديوية املتنقلة لألرض لالتصال البعيد )تكملة للتوصية قائم 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

 (2016 ديسمرب 15 ( )الوضع يفITU-T E.164 (2010/11))تكملة للتوصية  ITU-T E.164قائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقاً للتوصية  1114
 ITU-T E.212 ات العمومية )وفقًا للتوصيةمن أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاك (MNC) الرموز الدليلية للشبكات املتنقلة 1111

 (2016نوفمرب  1( )الوضع يف (2016/09)
 (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)االتصاالت الدولية )وفقاً للتوصية قائمة بأرقام تعر ف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم  1088
 (2014سبتمرب  15( )الوضع يف ITU-T M.1400 (2013/03)قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد )وفقاً للتوصية  1060
من لوائح الراديو( وشكل الرموز  1.25لفة )وفقًا للحكم االختياري رقم وضع االتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمت 1055

 (2014يوليو  1الدليلية للنداء اليت ختصصها كل إدارة حملطاهتا للهواة وحمطاهتا التجريبية )الوضع يف 
 (2012رب نوفم 1( )الوضع يف ITU-T E.164 (2010/11)رموز/أرقام النفاذ للشبكات املتنقلة )وفقاً 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 مزو د املطراف وفقاً للتوصية  1001
 (2012مارس  15قيود اخلدمة )قائمة تلخيصية لقيود اخلدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل االتصاالت( )الوضع يف  1000

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

 (2006الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  21إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة )القرار  991
 (2011مايو  15( )الوضع يف ITU-T F.32 (1995/10)قائمة مبؤشرات مقصد الربقية )وفقاً للتوصية  980
 ITU-T F.69 (1994/06))تكملة للتوصية  (TNIC)ورموز تعر ف هوية شبكة التلكس  (TDC)لرموز الدليلية ملقصد التلكس قائمة با 978

 (2011أبريل  15( )الوضع يف ITU-T F.68 (1988/11)والتوصية 
 (ITU-T X.121 (2000/10))وفقاً للتوصية  (DNIC)قائمة برموز تعر ف هوية شبكة البيانات  977
( ITU-T X.121 (2000/10)ة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل إرسال البيانات )تكملة للتوصية قائم 976

 (2011 مارس 15 )الوضع يف
 (2011 فرباير 15 ( )الوضع يفX.400وتوصيات السلسلة  ITU-T F.400)وفقاً 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 )وفقاً للتوصية  955
 (ITU-T F.1 (1998/03)جمموعات الرموز مخاسية األحرف املستعملة يف خدمة الربق العمومية الدولية )وفقاً للتوصية  669

 وقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت:تتاح القوائم التالية يف امل 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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 قطاع تقييس االتصاالتالموافقة على توصيات 
 :ITU-T A.8 لتوصيةا عن املوافقة على التوصيات التالية لقطاع تقييس االتصاالت وفقاً لإلجراءات الواردة يف AAP-19 أُعلن يف اإلعالن

– ITU-T G.781 (08/2017): Synchronization layer functions 

– ITU-T G.8264/Y.1364 (08/2017): Distribution of timing information through packet networks 

– ITU-T G.8275.1/Y.1369.1 (2016) Amd. 1 (08/2017) 

– ITU-T G.8275.2/Y.1369.2 (2016) Amd. 1 (08/2017) 

– ITU-T X.609.3 (08/2017): Managed P2P communications: Multimedia streaming signalling requirements 

– ITU-T Y.4805 (08/2017): Identifier service requirements for the interoperability of Smart City applications 
 
 

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

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت

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

 SANC البلد/املنطقة اجلغرافية أو شبكة التشوير
 019-7 مجهورية هندوراس

_________ 
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: 

 (242 1+)الرمز الدليلي للبلد  البهاما
 :VIII.29.2017تبليغ يف 

 :البهاماعن التحديثات التالية خلطة الرتقيم الوطنية يف  ناساو ،(URCA)هيئة تنظيم املرافق واملنافسة  تعلن

 :242 1 + لتغيري رقم يف خطة الرتقيم الوطنية من أجل الرمز الدليلي للبلدوصف 

 وقت وتاريخ التغيير
 المبلغ عنهما

 الرقم )الداللي( الوطني
N(S)N 

 استعمال
 الرقم

E.164 T-ITU 

 المشغل تشغيل متواز  
الصياغة المقترحة 

 نهاية بداية الرقم الجديد الرقم القديم لإلعالن
15:00 

 2017غسطس أ 29
242 889 XXXX 242 899 XXXX غري متاح غري متاح اخلدمة املتنقلة ALIV الرتقيم خطة تعديل 

 البهاما يف الوطنية

 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+ اهلاتف:
 0153 393 242 1+ الفاكس:

 info@urcabahamas.bs الربيد اإللكرتوين:
 www.urcabahamas.bs اإللكرتوين: املوقع
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 (86+)الرمز الدليلي للبلد  الصين
 :VIII.30.2017تبليغ يف 

 .لصنييف ا الوطنية الرتقيم خلطة التايل التحديث عن، بيجني، كنولوجيا املعلوماتوزارة الصناعة وت علنت
 :86 للرمز الدليلي للبلد E.164 خطة الرتقيم الوطنية يف وصف لعملية إدخال موارد جديدة

الرمز الدليلي الوطني 
 (NDC) للمقصد
 )الداللي(أو الرقم 
 (N(S)N)الوطني 

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

 E.164 T-ITU الرقم
 وقت وتاريخ
 معلومات إضافية بدء العمل

الحد األقصى 
 لطول الرقم

الحد األدنى 
 لطول الرقم

199 (NDC) 11 11  01-09-2017 خدمة متنقلة –رقم غري جغرايف China Telecom Co., Ltd. 

17400~17405 (NDC) 11 11  01-09-2017 خدمة متنقلة -رقم غري جغرايف China Telecom Co., Ltd. 

166 (NDC) 11 11  01-09-2017 خدمة متنقلة -رقم غري جغرايف China United Network 

Communications Group 

Co., Ltd. 

146 (NDC) 11 11  خدمة متنقلة -رقم غري جغرايف 
 )مكرس إلنرتنت األشياء(

2017-09-01 China United Network 

Communications Group 

Co., Ltd. 

175 (NDC) 11 11  24-11-2014 خدمة متنقلة –رقم غري جغرايف China United Network 

Communications Group 

Co., Ltd. 

171 (NDC) 11 11  خدمة متنقلة –رقم غري جغرايف 
)مكرس ملشغلي الشبكة 

 االفرتاضية(

2015-07-24 China United Network 

Communications Group 

Co., Ltd. 

 لالتصال:
Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) 

13, West Chang'an Avenue 
100804 BEIJING 

China 
 62303486 10 86+ اهلاتف:

 62304735 10 86+ الفاكس:
 itu-t@caict.ac.cn الربيد اإللكرتوين:

 www.miit.gov.cn اإللكرتوين: املوقع
  



 الدويل لالتصاالت النشرة التشغيلية لالحتاد 7 - 1132رقم 
 

 (45+لرمز الدليلي للبلد الدانمارك )ا
 :VIII.30.2017تبليغ يف 

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

  الثابتةخدمات االتصاالت  -ختصيص 
 تاريخ التخصيص سالسل األرقام مقدم اخلدمة

ipnordic A/S 70602fgh 2017.VIII.30 

 :VIII.22.2017بليغ يف ت
 كوبنهاغن، عن التحديثات التالية خلطة الرتقيم الوطنية يف الدامنارك:  وكالة الطاقة الدامناركية،تعلن 

  الثابتةخدمات االتصاالت  -ختصيص 
 التخصيصتاريخ  سالسل األرقام مقدم اخلدمة

TDC A/S 62190fgh, 62191fgh, 62192fgh, 62193fgh, 64820fgh, 74660fgh, 
89290fgh, 99290fgh and 99830fgh 

2017.I.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 الربيد اإللكرتوين:

 www.ens.dk اإللكرتوين: املوقع
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 (358+)الرمز الدليلي للبلد  فنلندا
 :VIII.23.2016تبليغ يف 

 فلندا: الوطنية يفخطة الرتقيم  بشأنالتالية  املعلومات، عن هلسينكي، (FICORA) هيئة تنظيم االتصاالت الفنلنديةتعلن 

 )فنلندا( 358+ من أجل الرمز الدليلي للبلد E.164 عرض خطة الترقيم الوطنية
  :معلومات إضافية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks.html 

أرقام مستخدماً  5لداليل( الوطين املكون من زال احلد األدىن لطول الرقم )اي صاحلة للتخصيصات اجلديدة. ال الرقممعلومات طول 
 للتخصيصات القدمية.

الرمز الدليلي 
 الوطني للمقصد

(NDC) 
 )الداللي(أو الرقم 
 (N(S)N)الوطني 

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

 معلومات إضافية E.164 T-ITU الرقم
الحد األقصى 

 لطول الرقم
الحد األدنى 
 لطول الرقم

  هي بادئة الرقم الدولية "00"   0

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett اخلدمة أرقام - جغرايف غري رقم 7 9 0  0  1

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/servicenumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 1  0  1
 الوطنيةأرقام املشرتكني 

estintavirasto.fi/en/internetthttps://www.vi

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 2  0  1
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

ers.htmletworks/businessnumb 

 - جغرايف غري رقم 8 10 3  0  1
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 4  0  1
 أرقام املشرتكني الوطنية

sto.fi/en/internetthttps://www.viestintavira

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 5  0  1
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 6  0  1
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 7  0  1
 أرقام املشرتكني الوطنية

nternetthttps://www.viestintavirasto.fi/en/i

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 8  0  1
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 9  0  1
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

     

  غري موزع   1  1

  غري موزع   2  1

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks.html


 الدويل لالتصاالت النشرة التشغيلية لالحتاد 1 - 1132رقم 
 

الرمز الدليلي 
 الوطني للمقصد

(NDC) 
 )الداللي(أو الرقم 
 (N(S)N)الوطني 

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

 معلومات إضافية E.164 T-ITU الرقم
الحد األقصى 

 لطول الرقم
الحد األدنى 
 لطول الرقم

     

1  3  (NDC) 9 7 الرمز الدليلي الوطين  - رقم جغرايف
 ملنطقة الرتقيم (NDC) قصدللم

Pohjois-Karjala  (013) 

 ،13X(0)     ً ، مثال  8إىل  1 بالرقمتبدأ أرقام املشرتكني 
 8-1=X 

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettele

phone/numberingoftelecommunicationsnetwo

rks/localcallsandtelecommunicationsareas/nu

mberrangesforfixedtelephonenetwork.html 

       

1  4  (NDC) 9 7 ي الوطينالرمز الدليل - رقم جغرايف 
 ملنطقة الرتقيم (NDC) للمقصد

 Keski-Suomi  (014) 

 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني بالرقم 
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettele

phone/numberingoftelecommunicationsnetwo

rks/localcallsandtelecommunicationsareas/nu

mberrangesforfixedtelephonenetwork.html 

       

1  5  (NDC) 9 7 الرمز الدليلي الوطين  - رقم جغرايف
 ملنطقة الرتقيم (NDC) صدللمق

 Mikkeli  (015) 

 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني بالرقم 
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettele

phone/numberingoftelecommunicationsnetwo

rks/localcallsandtelecommunicationsareas/nu

mberrangesforfixedtelephonenetwork.html 

       

1  6     (NDC) 9 7 الرمز الدليلي الوطين  - رقم جغرايف
 ة الرتقيمملنطق (NDC) للمقصد

Lappi (016) 

 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني بالرقم 
iestintavirasto.fi/en/internettelehttps://www.v

phone/numberingoftelecommunicationsnetwo

rks/localcallsandtelecommunicationsareas/nu

mberrangesforfixedtelephonenetwork.html 

       

1  7     (NDC) 9 7 الرمز الدليلي الوطين  - رقم جغرايف
 ملنطقة الرتقيم (NDC) للمقصد

Kuopio  (017) 

 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني بالرقم 
fi/en/internettelehttps://www.viestintavirasto.

phone/numberingoftelecommunicationsnetwo

rks/localcallsandtelecommunicationsareas/nu

mberrangesforfixedtelephonenetwork.html 

       

1  8     (NDC) 9 7 الرمز الدليلي الوطين  - رقم جغرايف
 ملنطقة الرتقيم (NDC) للمقصد

 Åland islands (018) 

 8إىل  1أ أرقام املشرتكني بالرقم تبد
ernettelehttps://www.viestintavirasto.fi/en/int

phone/numberingoftelecommunicationsnetwo

rks/localcallsandtelecommunicationsareas/nu

mberrangesforfixedtelephonenetwork.html 

       

1  9     (NDC) 9 7 الرمز الدليلي الوطين  - رقم جغرايف
 ملنطقة الرتقيم (NDC) للمقصد

 Uusimaa II (019) 

 8إىل  1رتكني بالرقم تبدأ أرقام املش
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettele

ne/numberingoftelecommunicationsnetwopho

rks/localcallsandtelecommunicationsareas/nu

mberrangesforfixedtelephonenetwork.html 

       

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett اخلدمة أرقام - جغرايف غري رقم 7 9 0  0  2

elephone/numberingoftelecommunicationsn

tworks/servicenumbers.htmle 
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 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 92 - 1132رقم 

الرمز الدليلي 
 الوطني للمقصد

(NDC) 
 )الداللي(أو الرقم 
 (N(S)N)الوطني 

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

 معلومات إضافية E.164 T-ITU الرقم
الحد األقصى 

 لطول الرقم
الحد األدنى 
 لطول الرقم

 - جغرايف غري رقم 8 10 1  0  2
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

tintavirasto.fi/en/internetthttps://www.vies اخلدمة أرقام - جغرايف غري رقم 8 9 0  2  0  2

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/servicenumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 1  2  0  2
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

ers.htmletworks/businessnumb 

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett اخلدمة أرقام - جغرايف غري رقم 8 9 2  2  0  2

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/servicenumbers.html 

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett اخلدمة أرقام - جغرايف غري رقم 8 9 3  2  0  2

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/servicenumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 4-9  2  0  2
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

       

 - جغرايف غري رقم 8 10 3  0  2
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 4  0  2
 أرقام املشرتكني الوطنية

thttps://www.viestintavirasto.fi/en/internet

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 5  0  2
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 6  0  2
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 7  0  2
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

umberingoftelecommunicationsnelephone/n

etworks/businessnumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 8  0  2
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

 - يفجغرا غري رقم 8 10 0-7  9  0  2
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett اخلدمة أرقام - جغرايف غري رقم 5 10 8-9  9  0  2

lecommunicationsnelephone/numberingofte

etworks/servicenumbers.html 

       



 الدويل لالتصاالت النشرة التشغيلية لالحتاد 99 - 1132رقم 
 

الرمز الدليلي 
 الوطني للمقصد

(NDC) 
 )الداللي(أو الرقم 
 (N(S)N)الوطني 

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

 معلومات إضافية E.164 T-ITU الرقم
الحد األقصى 

 لطول الرقم
الحد األدنى 
 لطول الرقم

2  (NDC) 9 7 الرمز الدليلي الوطين  - رقم جغرايف
 ملنطقة الرتقيم (NDC) للمقصد
Turku وPori (02)  

 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني بالرقم 
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettele

phone/numberingoftelecommunicationsnetwo

rks/localcallsandtelecommunicationsareas/nu

ixedtelephonenetwork.htmlmberrangesforf 

       

 - جغرايف غري رقم 8 10 9  2
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

ks/businessnumbers.htmletwor 

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett اخلدمة أرقام - جغرايف غري رقم 6 10 0  0  3

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/servicenumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 1  0  3
 أرقام املشرتكني الوطنية

virasto.fi/en/internetthttps://www.viestinta

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 2  0  3
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

letworks/businessnumbers.htm 

 - جغرايف غري رقم 8 10 3  0  3
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 4  0  3
 أرقام املشرتكني الوطنية

en/internetthttps://www.viestintavirasto.fi/

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 5  0  3
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 6  0  3
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 7  0  3
 أرقام املشرتكني الوطنية

thttps://www.viestintavirasto.fi/en/internet

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 8  0  3
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 10 9  0  3
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

       

3  (NDC) 9 7 الرمز الدليلي الوطين  - رقم جغرايف
 (NDC) للمقصد

 Häme (03) ملنطقة الرتقيم

 8إىل  1رتكني بالرقم تبدأ أرقام املش
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettele

ne/numberingoftelecommunicationsnetwopho

rks/localcallsandtelecommunicationsareas/nu

mberrangesforfixedtelephonenetwork.html 
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 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 90 - 1132رقم 

الرمز الدليلي 
 الوطني للمقصد

(NDC) 
 )الداللي(أو الرقم 
 (N(S)N)الوطني 

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

 معلومات إضافية E.164 T-ITU الرقم
الحد األقصى 

 لطول الرقم
الحد األدنى 
 لطول الرقم

 - جغرايف غري رقم 8 10 9  3
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

       

nternetthttps://www.viestintavirasto.fi/en/i ةالشبكات املتنقل – جغرايف غري رقم 8 10 0-8  4

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/mobilenetworks/mobilenetworkare

acodes.html 

ة؛ الشبكات املتنقل – جغرايف غري رقم 11 11 9  4
استعمال خاص: أرقام االتصاالت من 

 (M2M)آلة إىل آلة 

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

goftelecommunicationsnelephone/numberin

etworks/mobilenetworks/mobilenetworkare

acodes.html 

       

5  0  (NDC) 10 8 ةالشبكات املتنقل – جغرايف غري رقم https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelep

hone/numberingoftelecommunicationsnetworks

/mobilenetworks/mobilenetworkareacodes.html 

5  (NDC) 9 7 الرمز الدليلي الوطين  - رقم جغرايف
 (NDC) للمقصد

 Kymi (05) ملنطقة الرتقيم
 

 8إىل  1ام املشرتكني بالرقم تبدأ أرق
telehttps://www.viestintavirasto.fi/en/internet

phone/numberingoftelecommunicationsnetwo

rks/localcallsandtelecommunicationsareas/nu

mberrangesforfixedtelephonenetwork.html 

       

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett طنيةالو  اخلدمةأرقام  - جغرايف غري رقم 8 9 0  0  6

ommunicationsnelephone/numberingoftelec

etworks/servicenumbers.html 

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett طنيةالو  اخلدمةأرقام  - جغرايف غري رقم 8 9 1  0  6

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/servicenumbers.html 

ttps://www.viestintavirasto.fi/en/internetth طنيةالو  اخلدمةأرقام  - جغرايف غري رقم 8 9 2  0  6

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/servicenumbers.html 

  غري موزع   3  0  6

  غري موزع   4  0  6

  غري موزع   5  0  6

i/en/internetthttps://www.viestintavirasto.f طنيةالو  اخلدمةأرقام  - جغرايف غري رقم 10 10 6  0  6

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/servicenumbers.html 

  غري موزع   7  0  6

  غري موزع   8  0  6

  غري موزع   9  0  6

6  (NDC) 9 7 الرمز الدليلي الوطين  - رقم جغرايف
 (NDC) للمقصد

 Vaasa (06) ملنطقة الرتقيم
 

 8إىل  1رقم تبدأ أرقام املشرتكني بال
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettele

phone/numberingoftelecommunicationsnetwo

rks/localcallsandtelecommunicationsareas/nu

mberrangesforfixedtelephonenetwork.html 

       

https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/businessnumbers.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettelephone/numberingoftelecommunicationsnetworks/businessnumbers.html
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 الدويل لالتصاالت النشرة التشغيلية لالحتاد 93 - 1132رقم 
 

الرمز الدليلي 
 الوطني للمقصد

(NDC) 
 )الداللي(أو الرقم 
 (N(S)N)الوطني 

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

 معلومات إضافية E.164 T-ITU الرقم
الحد األقصى 

 لطول الرقم
الحد األدنى 
 لطول الرقم

stintavirasto.fi/en/internetthttps://www.vie طنيةالو  اخلدمةأرقام  - جغرايف غري رقم 8 9 0  0  7

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/servicenumbers.html 

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett أرقام التسيري 8 12 1  0  7

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/servicenumbers.html 

  لتسيريأرقام ا 8 12 2  0  7

  أرقام التسيري 8 12 3  0  7

  أرقام التسيري 8 12 4  0  7

  أرقام التسيري 8 12 5  0  7

  غري موزع   6  0  7

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett طنيةالو  اخلدمةأرقام  - جغرايف غري رقم 10 10 7  0  7

elephone/numberingoftelecommunicationsn

rks/servicenumbers.htmletwo 

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett طنيةالو  اخلدمةأرقام  - جغرايف غري رقم 10 10 8  0  7

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/servicenumbers.html 

  غري موزع   0-8  9  0  7

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett طنيةالو  دمةاخلأرقام  - جغرايف غري رقم 8 9 9  9  0  7

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/servicenumbers.html 

       

7  1 (NDC) 9 9 طنيةالو  اخلدمةأرقام  - جغرايف غري رقم https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

municationsnelephone/numberingoftelecom

etworks/businessnumbers.html 

  غري موزع   2  7

7  3  (NDC) 10 10 طنيةالو  اخلدمةأرقام  - جغرايف غري رقم https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

  غري موزع   4  7

7  5  0 (NDC) 9 8 طنيةالو  اخلدمةأرقام  - جغرايف غري رقم https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett طنيةالو  اخلدمةأرقام  - جغرايف غري رقم 5 5 1  5  7

ephone/numberingoftelecommunicationsnel

etworks/servicenumbers.html 

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett طنيةالو  اخلدمةأرقام  - جغرايف غري رقم 5 5 2  5  7

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/servicenumbers.html 

 - جغرايف غري رقم 8 9 3-9  5  7
 أرقام املشرتكني الوطنية

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/businessnumbers.html 

  غري موزع   6  7

  غري موزع   7  7

  غري موزع   8  7
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الرمز الدليلي 
 الوطني للمقصد

(NDC) 
 )الداللي(أو الرقم 
 (N(S)N)الوطني 

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

 معلومات إضافية E.164 T-ITU الرقم
الحد األقصى 

 لطول الرقم
الحد األدنى 
 لطول الرقم

  غري موزع   9  7

       

 طنيةالو  خلدمةاأرقام  - جغرايف غري رقم 8 9 0  0  8
 )اهلاتف اجملاين(

https://www.viestintavirasto.fi/en/internett

elephone/numberingoftelecommunicationsn

etworks/servicenumbers.html 

  غري موزع   1  0  8

  غري موزع   2  0  8

  غري موزع   3  0  8

  غري موزع   4 0  8

  غري موزع   5  0  8

  غري موزع   6  0  8

  غري موزع   7  0  8

  غري موزع   8  0  8

  غري موزع   9  0  8

8  (NDC) 9 7 الرمز الدليلي الوطين  - رقم جغرايف
 (NDC) للمقصد

 Oulu (08) ملنطقة الرتقيم

 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني بالرقم 
https://www.viestintavirasto.fi/en/internettele

ngoftelecommunicationsnetwophone/numberi

rks/localcallsandtelecommunicationsareas/nu

mberrangesforfixedtelephonenetwork.html 

       

9   (NDC) 9 7 الرمز الدليلي الوطين  - رقم جغرايف
 ملنطقة الرتقيم (NDC) للمقصد

Uusimaa (09) 

 8إىل  1تبدأ أرقام املشرتكني بالرقم 
viestintavirasto.fi/en/internettelehttps://www.

phone/numberingoftelecommunicationsnetwo

rks/localcallsandtelecommunicationsareas/nu

mberrangesforfixedtelephonenetwork.html 
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 E.164 الوطنيةوصف لتنفيذ قابلية نقل األرقام 
 )فنلندا( في خطة الترقيم الوطنية

 أرقام غير جغرافية افيةأرقام جغر   
 األرقام المتنقلة خالف

 أرقام متنقلة

 2003عام نُ فِّذ منذ  2005عام نُ فِّذ منذ  1998عام منذ  نُ فِّذ (NP) األرقام نقل حالة قابلية

فرض على التزام تنظيمي يُ 
 رقاملتنفيذ قابلية نقل األاملشغلني 

 نعم نعم نعم

بيانات مرجعية مركزية مزودة قاعدة  قابلية نقل األرقاممنط تنفيذ 
 بطريقة االستفسار الكامل عن النداء

قاعدة بيانات مرجعية مركزية مزودة 
 بطريقة االستفسار الكامل عن النداء

قاعدة بيانات مرجعية مركزية مزودة 
 بطريقة االستفسار الكامل عن النداء

     تغطية منطقة الرتقيم التقييدات

 املواصفات املتاحة
 قع اإللكرتوينيف املو 

www.ficora.fi www.ficora.fi www.ficora.fi 

 معلومات االتصال اخلاصة
 باإلدارة الوطنية

www.ficora.fi www.ficora.fi www.ficora.fi 

 قاعدة البيانات املرجعية املركزية
 جانب ُتشغل منو  تدار اليت

Suomen numerot NUMPAC Oy 

www.numpac.fi 

Suomen numerot NUMPAC Oy 

www.numpac.fi 

Suomen numerot NUMPAC 

Oy www.numpac.fi 

 لالتصال:
Mr Jukka Rakkolainen 

Communications Network Specialist 
Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA) 

Itämerenkatu 3 A  
00181 HELSINKI 

Finland 
 361 390 295 358+ اهلاتف:

 270 390 295 358+ الفاكس:
 jukka.rakkolainen@ficora.fi د اإللكرتوين:الربي

 www.ficora.fi اإللكرتوين: املوقع
  

http://www.ficora.fi/
http://www.ficora.fi/
http://www.ficora.fi/
mailto:viestintaverkot@ficora.fi
http://www.ficora.fi/
http://www.ficora.fi/
mailto:jukka.rakkolainen@ficora.fi
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 (256+أوغندا )الرمز الدليلي للبلد 
 :VIII.22.2017تبليغ يف 

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

 عرض جممل أ ( 
 أرقام (9) تسعة :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(

 الوطنيالرمز الدليلي 
األرقام  أو (NDC)للمقصد 

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

 طول الرقم )الداللي(
 (N(S)N) الوطني

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

 لطول الرقم
الحد األدنى 
 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 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

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 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

206300 
206301 
206302 
206303 
206304 

خدمات هاتفية ثابتة من أجل شركة  9 9
Simbanet Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها
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 الوطنيالرمز الدليلي 
األرقام  أو (NDC)للمقصد 

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

 طول الرقم )الداللي(
 (N(S)N) الوطني

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

 لطول الرقم
الحد األدنى 
 لطول الرقم

2065 
2066 
2067 
2068 
2069 

 ةخدمات هاتفية ثابتة من أجل شرك 9 9
Suretelcom Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

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

 ركةخدمات هاتفية ثابتة من أجل ش 9 9 4
Uganda Telecom Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 

خدمات هاتفية متنقلة من أجل شركة  9 9
Airtel Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 

خدمات هاتفية متنقلة 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

ة كخدمات هاتفية متنقلة من أجل شر  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 

Limited 

 الشبكة ال تعمل

متنقلة من أجل شركة خدمات هاتفية  9 9 736
Hamilton Telecom 

 الشبكة ال تعمل

740 
741 
742 
743 
744 

خدمات هاتفية متنقلة من أجل شركة  9 9
Suretelcom (U) Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها
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 الوطنيالرمز الدليلي 
األرقام  أو (NDC)للمقصد 

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

 طول الرقم )الداللي(
 (N(S)N) الوطني

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

 لطول الرقم
الحد األدنى 
 لطول الرقم

750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 

خدمات هاتفية متنقلة من أجل شركة  9 9
Airtel Uganda Limited 

 عمل الشبكة بكامل طاقتهات

770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 

خدمات هاتفية متنقلة من أجل شركة  9 9
MTN Uganda Limited 

 تعمل الشبكة بكامل طاقتها

780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 

خدمات هاتفية متنقلة من أجل شركة  9 9
MTN Uganda Limited 

 مل طاقتهاتعمل الشبكة بكا

790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 

7974 

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:
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 تقييد الخدمة
 www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012انظر املوقع: 

 

 النشرة التشغيلية لد/المنطقة الجغرافيةالب
 (13)صفحة  1006 سيشيل

 (12)صفحة  1007 سلوفاكيا

 (5)صفحة  1013 ماليزيا
 (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  21البديلة )القرار  وإجراءات النداء

 /www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011انظر املوقع: 
  

http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012


 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 02 - 1132رقم 

 تعديالت على منشورات الخدمة
 املختصرات املستخدمة

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

P )صفحة )صفحات    
 

                                                       مة بأرقام تعر ف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدوليةقائ
 (E.118 T-ITU (2006/05)               )وفقا  للتوصية 

 (2015نوفمبر  15)الوضع في 
 

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

 ADD هونغ كونغ، الصين
البلد/املنطقة 

 اجلغرافية
 اسم/عنوان الشركة

 رقم تع رف
 جهة اإلصدار

 جهة االتصال
 التاريخ الفعلي
 لالستعمال

هونغ كونغ، 
 الصني

Webbing Hong Kong Ltd. 
17/F., Yue Hing Building 

103 Hennessy Road 
WANCHAI 

589 852 3 Noam Lando 
Webbing Hong Kong Ltd. 
17/F., Yue Hing Building 

103 Hennessy Road 
WANCHAI 

 7457 338 650 1+ اهلاتف:
 5469218 3 972+ الفاكس:

 noam@iamwebbing.com الربيد اإللكرتوين:

.1IX2017. 

 

 ADD اليابان
البلد/املنطقة 

 اجلغرافية
 اسم/عنوان الشركة

 رقم تع رف
 جهة اإلصدار

 جهة االتصال
 التاريخ الفعلي
 لالستعمال

 .SAKURA Internet Inc اليابان
Sumitomofudosan Nishishinjuku 

Building 33F, 7-20-1,  
Nishi-shinjuku,  

Shinjuku-Ward,  
TOKYO 

89 81 04 Mr Hiroyuki Kawabata 
SAKURA Internet Inc. 

Sumitomofudosan Nishishinjuku Building 33F, 7-20-1,  
Nishi-shinjuku, Shinjuku-Ward,  

TOKYO 
 7070 5332 3 81+ اهلاتف:

 7080 5332 3 81+ الفاكس:
 sakura-iot@sakura.ad.jp الربيد اإللكرتوين:

.1X2017. 
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 فيما يتعلق بالخطة الدولية (MNC)الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة 
 لتعر ف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات

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

 (XI.1.2016 - 1111د رقم )ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتا
 (20)التعديل رقم 

 
 المشغل/الشبكة MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية

   LIR أستراليا

505 41 Aqura Technologies Pty 

   ADD الجمهورية التشيكية

230 05 PODA a.s. 

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

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

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

 (49)التعديل رقم 
 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 DEU  ADDجمهورية ألمانيا االتحادية /
 

comjoo business solutions GmbH  

Kurfuerstendamm 132 a 

10711 BERLIN 

COMJOO Mr Marcus Eitel 
 8066755 160 49+ :اهلاتف

 99 216059 30 49+ الفاكس:
 marcus.eitel@comjoo.com الربيد اإللكرتوين:

DAMOVO Deutschland GmbH & Co.KG 

Heerdter Lohweg 35 

40549 DUESSELDORF 

DAMOVO Mr Udo Fahjen 
 259 704 6102 49+ اهلاتف:

 177 704 6102 49+ الفاكس:
 udo.fahjen@damovo.com الربيد اإللكرتوين:

StarDSL GmbH 

Grosse Elbstrasse 47 

22767 HAMBURG 

DESDSL Mr Niko Rimarzik 
 30606210 40 49+ اهلاتف:

 30606131 40 49+ الفاكس:
 technik@h3-netservice.de الربيد اإللكرتوين:

eins energie in sachsen GmbH & Co.KG 

Augustusburger Strasse 1 

09111 CHEMNITZ 

EINSTK Mrs Romy Ketscher 
 1352 525 371 49+ اهلاتف:

 1350 525 371 49+ الفاكس:
 romy.ketscher@eins.de الربيد اإللكرتوين:

Francotyp-Postalia Vertrieb und Service GmbH 

Prenzlauer Promenade 28 

13089 BERLIN 

FPVSG Mrs Lieselotte Schuler 
 324 220660 30 49+ اهلاتف:

 389 220660 30 49+ كس:الفا 
 l.schuler@francotyp.com الربيد اإللكرتوين:

GBC Kommunikationssysteme GmbH 

Leibnizstrasse 2 

79379 MUELLHEIM 

GBCNGN Mr Ingo Goebel 
 172293 7631 49+ اهلاتف:

 172294 7631 49+ الفاكس:
 ingo.goebel@gbc-systeme.de الربيد اإللكرتوين:

Hightel GmbH 

Vestische Strasse 165 

46117 OBERHAUSEN 

INNO1 Mr Guido Hoersken 
 16 970429 208 49+ اهلاتف:

 29 970429 208 49+ الفاكس:
 guido.hoersken@hightel.de الربيد اإللكرتوين:

Web + Phone GmbH 

IT-Systeme und Kommunikationslösungen 

Wurzener Strasse 91 

04668 GRIMMA 

WPHONE Mr Vladimir Schulz 
 701770 3437 49+ اهلاتف:

 701926 3437 49+ الفاكس:
 service@wp-traffic.de الربيد اإللكرتوين:

Stadtwerke Teterow GmbH 

Gasstrasse 26 

17166 TETEROW 

SWTET Mr Edgar Martens 
 73 1533 3996 49+ اهلاتف:

 15 1533 3996 49+ الفاكس:
 e.martens@sw-teterow.de الربيد اإللكرتوين:

  



 الدويل لالتصاالت النشرة التشغيلية لالحتاد 03 - 1132رقم 
 

 (SANC)قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير 
 (Q.708 T-ITU (1999/03))تكملة للتوصية 

 (7201 يونيو 1)الوضع في 
 (VI.1.2017 – 1125)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (1)التعديل رقم 
 

 ADD الترتيب العددي
 مجهورية هندوراس 7-019 
 

 ADD الترتيب الهجائي
 مجهورية هندوراس 7-019 

_________ 
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))وفقا  للتوصية 

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

 (21)التعديل رقم 
 

 البلد/
 املنطقة اجلغرافية

 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

ISPC DEC   

 ADD قبرص
5-215-0 11960 FEBO, Limassol FEBO TELECOM LTD 

 ADD باالو
5-110-0 11120 Palau Communication & Electronics 

Company 
Palau Communication & Electronics Company 

 ADD سنغافورة
5-144-1 11393 NGT-IMG1 NGT Networks Pte Ltd 

5-144-2 11394 NGT-TMG1 NGT Networks Pte Ltd 

5-144-3 11395 NGT-SMSC1 NGT Networks Pte Ltd 

__________ 
ISPC: وير الدوليةرموز نقاط التش 

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



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 04 - 1132رقم 

 خطة الترقيم الوطنية
 (E.129 T-ITU (2013/01))وفقا  للتوصية 

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

فسرياً لالتصاالت بالتغيريات اليت تطرأ على خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا أو أن تقدم ت يرجى من اإلدارات أن تبلغ االحتاد الدويل
صفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة الرتقيم الوطنية فضاًل عن جهات االتصال لديها حبيث يتسىن نشر املعلومات وإتاحتها جماناً  يف

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

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

 عنا اإللكرتوين:اخلاصة هبا يف موق الوطنية بتحديث خطة الرتقيم /املناطق اجلغرافيةقامت البلدان التالية VIII.15.2017اعتباراً من 
 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  يةاملنطقة اجلغراف/  البلد

 242 1+ البهاما

 20+ مصر

 98+ مجهورية إيران اإلسالمية

 256+ أوغندا

 

mailto:tsbtson@itu/.int
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