
www.itu.int 

 
 

 

 جدول المحتويات
 الصفحة

 عامة معلومات

 3 ................................... مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت: لالحتاد التشغيلية بالنشرة امللحقة القوائم

 4 ..................................................................االتصاالت تقييس قطاع توصيات على املوافقة

 :اهلاتفية اخلدمة

 4 ........................................................... (كوبنهاغن،  الدامناركية وكالة الطاقة) الدامنارك

 5 ............................................... (القاهرة، (NTRA)اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت ) مصر

 6 ..................................................... (، عمّان(TRC)هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ) األردن

 :أخرى تبليغات

 6 .............................................................................................  النمسا

 7 ................................................................................................ اخلدمة تقييد

 7 ............ (2006 لعام املفوضني املندوبني مؤمتر يف املراَجع 21 القرار) البديلة النداء وإجراءات النداء معاودة إجراءات

 الخدمة منشورات على تعديالت

 8 ........................................................2016 طبعة( VIII القائمة) الدولية مراقبةال حطاتم قائمة

 9 ................................................. الدولية االتصاالت رسوم لبطاقة اإلصدار جهة تعّرف بأرقام قائمة

 9 ....... اكاتواالشت  العمومية الشبكات هوية لتعّرف الدولية باخلطة يتعلق فيما (MNC) املتنقلة للشبكات الدليلية الرموز

 10 ............................................................................. االحتاد عن الصادرة املشغلني برموز قائمة

 11 .......................................................................(ISPC) الدولية التشوير نقاط برموز قائمة

 11 ......................................................................................... الوطنية التقيم خطة

 

 
  

 النشرة التشغيلية لالتحاد الدولي لالتصاالت

www.itu.int/itu-t/bulletin 

 )نسخة إلكتونية( ISSN 2312-8240 (2017 سبتمرب 15)املعلومات الواردة حىت  X.1.2017 1133رقم 
Place des Nations CH-1211 

Genève 20 (Switzerland) 

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

 (TSB)مكتب تقييس االتصاالت 

 5211 730 22 41+ الهاتف:

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

 (BR)مكتب االتصاالت الراديوية 

 5560 730 22 41+ الهاتف:

 5785 730 22 41+ الفاكس:

 brmail@itu.int البريد اإللكتروني:

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


 

 الدويل لالتصاالت النشرة التشغيلية لالحتاد 2 - 3113رقم 

 
 نشر *مواعيد

 النشرات التشغيلية املقبلة
 يف ذلكمبا 

 املعلومات الواردة حىت:

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. *
 

  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 3 -3113رقم 
 

 معلومات عامة
 التشغيلية لالتحادالقوائم الملحقة بالنشرة 

 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 االتصاالت املتنقلة قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل 1117
 (2017 فرباير 1 يف

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

من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشتاكات العمومية )وفقاً  (MNC) الرموز الدليلية للشبكات املتنقلة 1111
 (2016نوفمرب  1( )الوضع يف ITU-T E.212 (2016/09) للتوصية

 (2016أكتوبر  1)الوضع يف  (ITU-T Q.708 (99/03))وفقاً للتوصية  (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية  1109
 2016التوقيت القانوين  1096
 (2015 نوفمرب 15( )الوضع يف ITU-T E.118 (2006/05)قائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية )وفقاً للتوصية  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  1.25وضع االتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة )وفقًا للحكم االختياري رقم  1055

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

( ITU-T E.164 (2010/11)قة الوطنية )لالتصال البعيد( والرقم )الداليل( الوطين( )وفقاً للتوصية إجراءات املراقمة )السابقة الدولية والساب 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)وفقاً للتوصية قائمة مبؤشرات مقصد الربقية ) 980
 ITU-T F.69 (1994/06))تكملة للتوصية  (TNIC)ورموز تعّرف هوية شبكة التلكس  (TDC)قائمة بالرموز الدليلية ملقصد التلكس  978

 (2011أبريل  15( )الوضع يف ITU-T F.68 (1988/11) والتوصية
 (ITU-T X.121 (2000/10))وفقاً للتوصية  (DNIC)قائمة برموز تعّرف هوية شبكة البيانات  977
( ITU-T X.121 (2000/10)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)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)اسية األحرف املستعملة يف خدمة الرب  العمومية الدولية )وفقاً للتوصية جمموعات الرموز مخ 669
 تتاح القوائم التالية يف املوقع اإللكتوين لقطاع تقييس االتصاالت: باء

 www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html (ITU-T M.1400 (2013/03)قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد )التوصية 
 www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html (ITU-T F.170جدول بريوفكس )التوصية 

  www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html (ROA)شغيل املعتف هبا قائمة بوكاالت الت

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


 

 الدويل لالتصاالت النشرة التشغيلية لالحتاد 4 - 3113رقم 

 

 الموافقة على توصيات قطاع تقييس االتصاالت
 :ITU-T A.8 لتوصيةا لقطاع تقييس االتصاالت وفقاً لإلجراءات الواردة يف التوصيات التاليةعن املوافقة على  AAP-20 أُعلن يف اإلعالن

– ITU-T Y.2241 (09/2017): Service framework to support web objects based ubiquitous self-directed learning 

– ITU-T Y.3100 (09/2017): Terms and definitions for IMT-2020 network 

– ITU-T Y.3110 (09/2017): IMT-2020 Network Management and Orchestration Requirements 

– ITU-T Y.3111 (09/2017): IMT-2020 Network Management and Orchestration Framework 

– ITU-T Y.3516 (09/2017): Cloud computing - Functional architecture of inter-cloud computing 

 
 الهاتفية الخدمة

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

 (45+)الرمز الدليلي للبلد  الدانمارك
 :IX.8.2017تبليغ يف 
 :يف الدامنارك الوطنيةالتقيم طة خلالتالية  التحديثاتكوبنهاغن، عن ، الدامناركية وكالة الطاقة تعلن

  الثابتةخدمات االتصاالت  -ختصيص 
 تاريخ التخصيص سالسل األرقام مقدم اخلدمة

HeroBase A/S 39688fgh 70180وfgh 2017.X.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 اإللكتوين:
 www.ens.dk اإللكتوين:املوقع 

  

http://www.ens.dk/
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 (20+مصر )الرمز الدليلي للبلد 
 :IX.10.2017تبليغ يف 
 مصر: عن التحديثات التالية خلطة التقيم الوطنية يف، القاهرة، (NTRA)اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت يعلن 

 .(55)إىل  (15)رمز السابقة ملدينة العاشر من رمضان من مت تغيري  1
 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 
 الرقم لطول

 العاشر من رمضان رمز املنطقة اجلغرافية 9 9 55

 .على النحو املبني يف اجلدول أدناه (4G)نقلة اآلن على تراخيص اجليل الرابع تحصل مجيع مشغلي االتصاالت امل 2
 الرمز الدليلي الوطني

 (NDC)للمقصد 
الرقم  أو األرقام األولى في

 (N(S)N))الداللي( الوطني 

 )الداللي(طول الرقم 
 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

XX XX XX XX 10 
  - غري جغرايفرقم  10 10

 خدمة املهاتفة املتنقلة
إصدار تراخيص اجليل الرابع 

 لشركة فودافون

XX XX XX XX 12 
  - رقم غري جغرايف 10 10

 خدمة املهاتفة املتنقلة
إصدار تراخيص اجليل الرابع 

 لشركة أورانج

XX XX XX XX 11 
  - رقم غري جغرايف 10 10

 خدمة املهاتفة املتنقلة
إصدار تراخيص اجليل الرابع 

 لشركة اتصاالت

 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 اإللكتوين:
 www.ntra.gov.eg :املوقع اإللكتوين

  

mailto:yasminaa@tra.gov.eg
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 (962+األردن )الرمز الدليلي للبلد 
 :IX.13.2017تبليغ يف 

 سلسلة أرقام على النحو التايل: سحب، عّمان، عن (TRC)هيئة تنظيم قطاع االتصاالت  تعلن

 لالتصال:
Mr Omar Odat 

Technical Department  
Telecommunications Regulatory Commission (TRC) 

Shmeisani - Abdel Hamid Sharaf Street, 
Building No. 90 
AMMAN 11194 

Jordan 
 3100داخلي:  5501120 6 962+ اهلاتف:
 5690830 6 962+ الفاكس:

 Omar.Odat@trc.gov.jo الربيد اإللكتوين:
 
 
 

 تبليغات أخرى

 النمسا
 :VIII.29.2017تبليغ يف 
 حملطة هواة منساوية باستخدام الرمز، أذنت اإلدارة النمساوية "Antarctic Activity Week"حلدث الذكرى اخلامسة عشرة مبناسبة 
 .2018فرباير  25إىل  17من  OE15AAWللنداء  اخلاص الدليلي

 :IX.6.2017تبليغ يف 
إلدارة النمساوية حملطة هواة أذنت ا ملدينيت ليبنيتز ورادكريسربغ، لفرقة اإلطفاء الطوعيةاملنافسة اإلذاعية اإلقليمية األوىل مبناسبة 

 .2017سبتمرب  23 يف OE6FLORIAN منساوية باستخدام الرمز الدليلي اخلاص للنداء
  

 السحبتاريخ  سلسلة األرقام  املشغل اخلدمة

مشغل الشبكات االفتاضية 
 (MVNO) املتنقلة

Connect Arabia Telecommunications 

PSC - Friendi 
+962 7 555 XX XXX  

+962 7 556 XX XXX  

+962 7 557 XX XXX  

+962 7 558 XX XXX 

 فوراً 

mailto:Omar.Odat@trc.gov.jo
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 الخدمة تقييد
 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  1013 ماليزيا
   (5)صفحة  1034 تايالند
   (14)صفحة  1039 تومي وبرينسيبيسان 

   (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


 

 الدويل لالتصاالت النشرة التشغيلية لالحتاد 8 - 3113رقم 

 تعديالت على منشورات الخدمة
 املختصرات املستخدمة

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

P )صفحة )صفحات    
 
 

 مراقبة الدوليةحطات القائمة م
 (VIII)القائمة 

 2016طبعة 

 (3)التعديل رقم 

 الجزء األول
 لألرضمحطات في خدمات االتصاالت الراديوية 

CHN الصين 
 بالترتيب الهجائي ADD 1-17 صفحة

 شينغدواحملطة:    
admid=50nline/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=514&http://www.itu.int/o 

 شانشياحملطة:    
http://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=515&admid=50 

 الثانيالجزء 
 الفضائيةمحطات في خدمات االتصاالت الراديوية 

 أورومكياحملطة:    
admid=50http://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=492& 

 

  

http://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=514&admid=50
http://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=515&admid=50
http://www.itu.int/online/mms/mars/monitoring/l8_station.sh?lang=en&stationid=492&admid=50
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                                                          قائمة بأرقام تعر ف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية
 (E.118 T-ITU (2006/05)               )وفقا  للتوصية 

 (2015نوفمبر  15)الوضع في 
 

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

 ADD ةمالط
البلد/املنطقة 
 رقم تعّرف الشركةاسم/عنوان  اجلغرافية

التاريخ الفعلي  جهة االتصال جهة اإلصدار
 لالستعمال

 .GO p.l.c ةمالط
Fra Diegu Street 

MARSA, MRS 1501 

89 356 21 Mr Kurt Camilleri 
GO p.l.c. 

Fra Diegu Street 
MARSA, MRS 1501 

 1083 2594 356+  اهلاتف:
 kurt.camilleri@go.com.mt الربيد اإللكتوين:

II.1X.2000 

 
 
 

 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 - 1111)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (21)التعديل رقم 

 
 المشغل/الشبكة MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية

   SUP إستونيا

248 08 Vivex OÜ 

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

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



 

 الدويل لالتصاالت النشرة التشغيلية لالحتاد 01 - 3113رقم 

 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن االتحاد
 (M.1400 T-ITU (2013/03))وفقا  للتوصية 

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

 
 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( الشركةاسم/عنوان 

 DEU ADD جمهورية ألمانيا االتحادية /

Carsten Dickenscheid  
IT-Service 

Grabenstrasse 24 

55435 GAU-ALGESHEIM 

CDNET Mr Carsten Dickenscheid 
 935303 6725 49+ :اهلاتف
 999250 6725 49+ :الفاكس

 carsten@dickenscheid.net :يد اإللكتوينرب ال

 
Elementmedia GmbH 

Liethstrasse 32 

58239 SCHWERTE 

EMEDIA Mr Knut Dellmann 
 934002 2304 49+ :اهلاتف

 934008 2304 49+ الفاكس:
 dellmann@elementmedia.com :يد اإللكتوينرب ال

 
Marco Bungalski GmbH 

Traversale 5 

27283 VERDEN 

TMNET Mr Marco Bungalski 
 22-776999 4231 49+ :اهلاتف

 7769998 4231 49+ الفاكس:
 marco@bungalski.de :يد اإللكتوينرب ال

  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 00 -3113رقم 
 

 (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 
 (22)التعديل رقم 

 

 البلد/
 املنطقة اجلغرافية

 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

ISPC DEC   

      SUP إستونيا
2-199-4 5692 Tallinn AS Eesti Raudtee (formerly AS EVR Infra) 
5-230-5 12085 Tallinn Novametro OU 
6-227-0 14104 Tallinn Vivex OÜ 
6-227-1 14105 Tallinn Vivex OÜ 

      SUP إسبانيا
7-254-5 16373 Madrid Duocom Europe, S.L. 

__________ 
ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية 

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

 
 خطة الترقيم الوطنية

 (E.129 T-ITU (2013/01))وفقا  للتوصية 
 www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.htmlاملوقع اإللكتوين: 

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

 جلميع اإلدارات/وكاالت التشغيل املعتف هبا ومقدمي اخلدمات يف املوقع اإللكتوين لقطاع تقييس االتصاالت التابع لالحتاد.
عند  بالنسبة إىل مواقعها اإللكتونية اخلاصة بالتقيم أو ITU-T E.129ارات أن تستعمل النسق املبني يف التوصية ويرجى من اإلد

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

 التالية بتحديث خطة التقيم اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكتوين: /املناطق اجلغرافيةقامت البلدان ،IX.1.2017اعتباراً من 
 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  /املنطقة اجلغرافيةالبلد

 380+ أوكرانيا
 

http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html
mailto:tsbtson@itu/.int
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