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 نشر *مواعيد

 النشرات التشغيلية املقبلة
 مبا يف ذلك

 املعلومات الواردة حىت:

1135 2017.XI.1 2017.X.16 

1136 2017.XI.15 2017.X.31 

1137 2017.XII.1 2017.XI.15 

1138 2017.XII.15 2017.XII.1 

 هذه املواعيد ختص اللغة اإلنكليزية فقط. *
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 معلومات عامة
 القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية لالتحاد

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت
 :(OB)نشر مكتب تقييس االتصاالت أو مكتب االتصاالت الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية لالحتاد  ألف

 التشغيليةرقم النشرة 
 (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 يف )الوضع

( )الوضع ITU-T E.212 (2016/09) )تكملة للتوصية قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل االتصاالت املتنقلة 1117
 (2017 فرباير 1 يف

( )الوضع ITU-T E.164 (2010/11))تكملة للتوصية  ITU-T E.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  1ختصصها كل إدارة حملطاهتا للهواة وحمطاهتا التجريبية )الوضع يف الدليلية للنداء اليت 
 (2012نوفمرب  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  1ضع يف )الو  ITU-T T.35قائمة باهليئات الوطنية املعينة لتخصيص رموز مزّود املطراف وفقاً للتوصية  1001
 (2012مارس  15قيود اخلدمة )قائمة تلخيصية لقيود اخلدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل االتصاالت( )الوضع يف  1000

( ITU-T E.164 (2010/11)إجراءات املراقمة )السابقة الدولية والسابقة الوطنية )لالتصال البعيد( والرقم )الداليل( الوطين( )وفقاً للتوصية  994
 (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 تعّرف هوية شبكة التلكس  (TDC)دليلية ملقصد التلكس قائمة بالرموز ال 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
 (2011اير فرب  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

 يف املوقع اإللكتوين 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 املعتف 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 التوصية                                 ً                   التالية لقطاع تقييس االتصاالت وفقا  لإلجراءات الواردة يف التوصيةعن املوافقة على  AAP-21              أ علن يف اإلعالن

– ITU-T G.873.3 (09/2017): Optical Transport Network (OTN) - Shared Mesh Protection 

 
 

 الهاتفيةالخدمة 
 (T E.164-ITU)التوصية 

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

 (45+)الرمز الدليلي للبلد  الدانمارك
 :IX.29.2017تبليغ يف 

 :يف الدامنارك الوطنيةالتقيم طة خلالتالية  التحديثاتكوبنهاغن، عن ، الدامناركية وكالة الطاقة تعلن
 املتنقلةخدمات االتصاالت  - سحب 

 السحبتاريخ  سالسل األرقام مقدم اخلدمة

M Mobility A/S 8141efgh 2017.IX.29 
Companymobile A/S 9116efgh 9117وefgh 9210وefgh 9211وefgh 9212وefgh 

 9243efghو 9216efghو 9213efghو
2017.IX.29 

TDC A/S 61492fgh 61493وfgh 61495وfgh 61496وfgh 61497وfgh 
 30393fghو 30392fghو 30391fghو 61499fghو 61498fghو
 30399fghو 30398fgh, 30397fghو 30396fghو 30394fghو
 30849fghو 30848fghو 30847fghو

2017.IX.30 

 املتنقلةخدمات االتصاالت  - ختصيص 
 التخصيصتاريخ  سالسل األرقام مقدم اخلدمة

Hi3G Denmark ApS 8141efgh 2017.IX.29 
TDC A/S 9116efgh 9117وefgh 9210وefgh 9211وefgh 9212وefgh 

 9243efghو 9216efghو 9213efghو
2017.IX.29 

Plenti ApS 4940efgh 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 اإللكتوين:الربيد 
  www.ens.dk اإللكتوين: املوقع



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 5 -1134رقم 
 

 (98+جمهورية إيران اإلسالمية )الرمز الدليلي للبلد 
 :IX.26.2017تبليغ يف 

 ، طهران، عن التحديث التايل خلطة التقيم الوطنية جلمهورية إيران اإلسالمية.(CRA)هيئة تنظيم االتصاالت تعلن 

 إليران E.164عرض خطة الترقيم الوطنية 
 معلومات عامة 1

 إليران: E.164خطة التقيم 
  :98+الرمز الدليلي الق طري 
  :00"السابقة الدولية" 
  :0"السابقة الوطنية" 

 رية.اتفية باستثناء األرقام القصبالنسبة إىل النداءات الوطنية، جيب أن ت طلب قبل مجيع األرقام اهل 
 اخلارج. ت طلب من جيب أال 
 .الرمز الدليلي الوطين للمقصد: رقمان 

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

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

 خطة التقيم
الرمز 

 يالدليل
 الوطني
 للمقصد
(NDC) 

 طول الرقم الداللي
 (NSN)الوطني 

 الحد معلومات إضافية E.164استعمال الرقم 
 األدنى

 لطول الرقم

 الحد
 األقصى

 لطول الرقم

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

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

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

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

 مسنان( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 23

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

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

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

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

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

 كرمان( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة الثابتاهلاتف  10 5 34

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

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

 الوطني
 للمقصد
(NDC) 

 طول الرقم الداللي
 (NSN)الوطني 

 الحد معلومات إضافية E.164استعمال الرقم 
 األدنى

 لطول الرقم

 الحد
 األقصى

 لطول الرقم

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

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

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

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

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

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

خراسان  – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 58
 الشمالية(

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

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

 فارس( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 71

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

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

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

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

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

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

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

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

  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

  املتنقلةاخلدمات  10 10 93

 غري جغرايف ()ألياف اهلاتف الثابت 10 10 94000

 )نفاذ اهلاتف الثابت 10 5 94110
 صادر من إيران فقط ثابت السلكي(
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الرمز 
 يالدليل

 الوطني
 للمقصد
(NDC) 

 طول الرقم الداللي
 (NSN)الوطني 

 الحد معلومات إضافية E.164استعمال الرقم 
 األدنى

 لطول الرقم

 الحد
 األقصى

 لطول الرقم

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

 )نفاذ اهلاتف الثابت 10 5 94112
 ثابت السلكي(

 صادر من إيران فقط

 )نفاذ اهلاتف الثابت 10 5 94113
 ثابت السلكي(

 صادر من إيران فقط

 )نفاذ اهلاتف الثابت 10 5 94114
 ثابت السلكي(

 صادر من إيران فقط

 )نفاذ اهلاتف الثابت 10 5 94115
 ثابت السلكي(

 صادر من إيران فقط

 )نفاذ اهلاتف الثابت 10 5 94116
 ثابت السلكي(

 صادر من إيران فقط

 )نفاذ اهلاتف الثابت 10 5 94117
 ثابت السلكي(

 صادر من إيران فقط

 غري جغرايف اهلاتف الثابت 10 5 942

 غري جغرايف اهلاتف الثابت 10 5 94300

 غري جغرايف اهلاتف الثابت 10 5 94301

 )نفاذ اهلاتف الثابت 10 5 94440
 ثابت السلكي(

 صادر من إيران فقط

  رموز اخلدمات 6 5 96
  اخلدمات املتنقلة 10 10 990
  اخلدمات املتنقلة 10 10 991

  اخلدمات املتنقلة 10 10 9944
  اخلدمات الساتلية 10 10 993

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99810
  اخلدمات املتنقلة 10 10 99900
  اخلدمات املتنقلة 10 10 99901
  اخلدمات املتنقلة 10 10 99903
  املتنقلةاخلدمات  10 10 99911
  اخلدمات املتنقلة 10 10 99913
  اخلدمات املتنقلة 10 10 99921
  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 اإللكتوين: املوقع



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 8 - 1134رقم 

 تبليغات أخرى

 النمسا
 :IX.27.2017تبليغ يف 

 اخلاص الرمز الدليليباستخدام  حملطة هواة منساوية، أذنت اإلدارة النمساوية "Jamboree on the Air (JOTA)"مبناسبة احلدث 
 .2017 سبتمرب 22إىل  21من  OE55JOTA للنداء

 :X.3.2017تبليغ يف 
هواة منساوية باستخدام الرمز  حملطةأذنت اإلدارة النمساوية ، "Jamboree on the Air (JOTA)" مبناسبة الذكرى الستني للحدث

 .2017 أكتوبر 22إىل  20من  OE3JOTA60الدليلي اخلاص للنداء 
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 تقييد الخدمة
 www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012انظر املوقع: 

 
   النشرة التشغيلية البلد/المنطقة الجغرافية

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

   (5)صفحة  1013 ماليزيا
   (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
 املختصرات املستخدمة

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

P )صفحة )صفحات    
 

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

 (2015نوفمبر  15)الوضع في 
 

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

 ADD هونغ كونغ، الصين
البلد/املنطقة 

 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية
 التاريخ الفعلي جهة االتصال اإلصدارجهة 

 لالستعمال

هونغ كونغ، 
 الصني

TinkLabs Limited 
Room 1708, 

Dominion Centre, 
43-59 Queen’s Road 

WANCHAI 

89 852 37 Mr Lau Kin Sang 
TinkLabs Limited 

1st Floor, 101 King's Road 
NORTH POINT 

 1033 9138 852+  اهلاتف:
 1899 3698 852+  الفاكس:

 kslau@tinklabs.com :اإللكتوينالربيد 

2017.IX.15 

 ADD يابانال

البلد/املنطقة 
 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

 جهة اإلصدار
 التاريخ الفعلي جهة االتصال

 لالستعمال

 .Japan Radio Co., Ltd اليابان
NAKANO CENTRAL PARK EST, 

4-10-1 Nakano, Nakano-ku,  
TOKYO 164-8570 

89 81 05 Mr Takafumi Matsunami 
Japan Radio Co., Ltd. 

NAKANO CENTRAL PARK EST,  
4-10-1 Nakano, Nakano-ku 

TOKYO 164-8570 
 0986 6832 3 81+ اهلاتف:

 1726 6832 3 81+ الفاكس:
 matsunami.takafumi@jrc.co.jp الربيد اإللكتوين:

2017.XII.1 

 ADD المتحدةالمملكة 
البلد/املنطقة 

 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية
 جهة اإلصدار

 التاريخ الفعلي جهة االتصال
 لالستعمال

 Cloud9 Mobile اململكة املتحدة

Communications Limited 
Horizon, Honey Lane 

HURLEY, SL6 6RJ 

89 44 46 Mr Ken Sutherland 
Cloud9 Mobile Communications Limited 

Horizon, Honey Lane 
HURLEY, SL6 6RJ 

 012570 7700 44+ اهلاتف:
 563301 3300 44+ الفاكس:

 ken.sutherland@cloud9mobile.co.uk الربيد اإللكتوين:

2017.IX.11 
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 فيما يتعلق بالخطة الدولية (MNC)الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة 
 العمومية واالشتراكات لتعر ف هوية الشبكات

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

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

 
 المشغل/الشبكة MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية

   ADD إسرائيل

425 26 LB Annatel Ltd. 

   ADD اليابان

440 04 Japan Radio Co., Ltd. 

440 06 SAKURA Internet Inc. 

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

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

 

 
 (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 
 (23)التعديل رقم 

 

 
 البلد/

 املنطقة اجلغرافية
 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

ISPC DEC   

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

     LIR هنغاريا
6-251-1 14297 Budaörs DN02 Magyar Telekom Plc 

__________ 
ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية 

 International Signalling Point Codes  
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)  
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 خطة الترقيم الوطنية
 (E.129 T-ITU (2013/01))وفقا  للتوصية 

 t/inr/nnp/index.html-www.itu.int/ituالموقع اإللكتروني: 

ن تقدم تفسرياً أ يرجى من اإلدارات أن تبلغ االحتاد الدويل لالتصاالت بالتغيريات اليت تطرأ على خطة التقيم الوطنية اخلاصة هبا أو
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.129ى من اإلدارات أن تستعمل النسق املبني يف التوصية ويرج

حتديث  مسؤولة عن (، ونذّكرها بأهناtsbtson@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.15.2017اعتباراً من 
 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  /املنطقة اجلغرافيةالبلد

 242 1+ البهاما

 86+ الصني

 358+ فنلندا

 256+ أوغندا

 

mailto:tsbtson@itu/.int
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