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 نشر *مواعيد

 النشرات التشغيلية املقبلة
 مبا يف ذلك

 املعلومات الواردة حىت:
1139 1.I.2018 12.XII.2017 

1140 15.I.2018 2.I.2018 

1141 1.II.2018 16.I.2018 

1142 15.II.2018 1.II.2018 

1143 1.III.2018 15.II.2018 

1144 15.III.2018 1.III.2018 

1145 1.IV.2018 16.III.2018 

1146 15.IV.2018 30.III.2018 

1147 1.V.2018 13.IV.2018 

1148 15.V.2018 1.V.2018 

1149 1.VI.2018 16.V.2018 

1150 15.VI.2018 1.VI.2018 

1151 1.VII.2018 15.VI.2018 

1152 15.VII.2018 29.VI.2018 

1153 1.VIII.2018 17.VII.2018 

1154 15.VIII.2018 1.VIII.2018 

1155 1.IX.2018 16.VIII.2018 

1156 15.IX.2018 31.VIII.2018 

1157 1.X.2018 14.IX.2018 

1158 15.X.2018 28.IX.2018 

1159 1.XI.2018 16.X.2018 

1160 15.XI.2018 1.XI.2018 

1161 1.XII.2018 15.XI.2018 

1162 15.XII.2018 30.XI.2018 

 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

 يليةرقم النشرة التشغ
 (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

 (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 من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية )وفقًا للتوصية (MNC) الرموز الدليلية للشبكات املتنقلة 1111

 (2016نوفمرب  1)الوضع يف  ((2016/09)
 (2016أكتوبر  1)الوضع يف  (ITU-T Q.708 (99/03)للتوصية  )وفقاً  (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 )وفقاً للتوصية  1088
 (2014 ديسمرب 15( )الوضع يف ITU-T Q.708 (99/03) )تكملة للتوصية (SANC)شوير قائمة بالرموز الدليلية ملناطق/شبكات الت 1066
 (2014سبتمرب  15( )الوضع يف ITU-T M.1400 (2013/03)قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد )وفقاً للتوصية  1060
من لوائح الراديو( وشكل الرموز  1.25ًا للحكم االختياري رقم وضع االتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة )وفق 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 )وفقاً للتوصية  1015
 T.35 T-ITUقائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل املرافق غري املعيارية يف اخلدمات التليماتية )تكملة للتوصية  1002

 (2012أبريل  15( )الوضع يف (2000/02)
 (2012أبريل  1)الوضع يف  ITU-T T.35قائمة باهليئات الوطنية املعينة لتخصيص رموز مزّود املطراف 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)ز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل إرسال البيانات )تكملة للتوصية قائمة بالرمو  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
( ITU-T E.218 (2004/05)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان لالتصاالت الراديوية املتنقلة لألرض لالتصال البعيد )تكملة للتوصية  972

 (2011يناير  15 )الوضع يف
 (2010مايو  1)الوضع يف  (ITU-T E.180 (98/03)النغمات املختلفة املستعملة يف الشبكات الوطنية )وفقاً للتوصية  955
 (ITU-T F.1 (1998/03)جمموعات الرموز مخاسية األحرف املستعملة يف خدمة الربق العمومية الدولية )وفقاً للتوصية  669

 تتاح القوائم التالية يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت: باء
 www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html (ITU-T M.1400 (2013/03)قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد )التوصية 

 www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html (ITU-T F.170جدول بريوفكس )التوصية 
 www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html (ROA)يل املعرتف هبا قائمة بوكاالت التشغ

  

http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html
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 الموافقة على توصيات قطاع تقييس االتصاالت

 :ITU-T A.8 لتوصيةاالواردة يف                         ً          لقطاع تقييس االتصاالت وفقا  لإلجراءات  ةالتالي التوصياتعن املوافقة على  AAP-25 اإلعالنيف       أ علن

– ITU-T H.810 (V4) (11/2017): Interoperability design guidelines for personal connected health systems: 
Introduction 

– ITU-T H.811 (11/2017): Interoperability design guidelines for personal health systems: Personal health 
devices interface 

– ITU-T H.812 (11/2017): Interoperability design guidelines for personal health systems: Services 
interface: Common certified capability class 

– ITU-T H.812.1 (11/2017): Interoperability design guidelines for personal health systems: Services 
interface: Observation upload certified capability class 

– ITU-T H.812.2 (11/2017): Interoperability design guidelines for personal health systems: Services 
interface: Questionnaires 

– ITU-T H.812.3 (11/2017): Interoperability design guidelines for personal health systems: Services 
interface: Capability exchange certified capability class Interoperability design guidelines for personal 
health systems: Services interface: Capability exchange certified capability class 

– ITU-T H.812.4 (11/2017): Interoperability design guidelines for personal health systems: Services 
interface: Authenticated persistent session capability 

– ITU-T H.813 (11/2017): Interoperability design guidelines for personal health systems: Healthcare 
information system (HIS) interface 

– ITU-T H.830.5 (2017) Cor. 1 (11/2017): Alignment with CDG2016 (Iris)  

– ITU-T H.830.6 (2017) Cor. 1 (11/2017): Alignment with CDG2016 (Iris) 

– ITU-T H.845.10 (2017) Cor. 1 (11/2017): Alignment with CDG2016 (Iris) 

– ITU-T H.845.16 (2017) Cor. 1 (11/2017) 
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 دمة الهاتفيةالخ
 (T E.164-ITU)التوصية 

 www.itu.int/itu-t/inr/nnpاملوقع اإللكرتوين: 
 (868 1+ترينيداد وتوباغو )الرمز الدليلي للبلد 

 :XI.9.2017تبليغ يف 
إطار  ني يف            خ صصت للمشغل (NXX) ، باراتاريا، أن الرموز التالية للمكتب املركزي(TATT) هيئة االتصاالت يف ترينيداد وتوباغوتعلن 

 .من أجل ترينيداد وتوباغو (NPA – 868) خطة ترقيم أمريكا الشمالية

 الشبكة الثابتة •

 رمز املكتب املركزي اسم املشغل
(NXX) اخلدمة 

Air Link Communications Limited 608 ثابتة 

 لالتصال:
Mr John Prince 

Chief Executive Officer (Ag.) 
Telecommunications Authority of Trinidad and Tobago (TATT) 

5, Eight Avenue Extension, off Twelfth Street 
BARATARIA 

Trinidad and Tobago 
 8288 675 868 1+ اهلاتف:

 1055 674 868 1+ الفاكس:
 info@tatt.org.tt الربيد اإللكرتوين:
 www.tatt.org.tt املوقع اإللكرتوين:
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 تبليغات أخرى

 ألمانيا
 :XI.13.2017بليغ يف ت

ح  املعّرفة  (IMSI) وهويات املشرتكني يف اخلدمة املتنقلة الدولية E.164باستعمال أرقام اهلاتف املخصصة وفقاً للتوصية يف أملانيا، مس 
 . ويشمل اإلذن:(M2M)إىل آلة  ةمن أجل االتصاالت من آلخارج األراضي اإلقليمية  E.212لتوصية ا يف
 م ملوارد الرتقيم األجنبية داخل أراضي أملانيااالستعمال الدائ 
  واهلويات  49+الرمز الدليلي القطري  معاالستعمال الدائم ألرقام اهلاتف من أجل اخلدمات املتنقلة املوزعة يف أملانيا

IMSI خارج أملانيا. 262 لالتصاالت املتنقلةالرمز الدليلي القطري  مع 
إخطار سابق للوكالة االحتادية لشبكة الكهرباء والغاز واالتصاالت والربيد والسكك احلديدية  ويف بعض احلاالت، يتعمد اإلذن على

(Bundesnetzagentur). 
  وميكن االطالع على اللوائح ذات الصلة مبا يف ذلك مناذج اإلخطار الالزمة يف املوقع اإللكرتوين التايل:

www.bundesnetzagentur.de/EN  

   االتصاالت       معلومات أصحاب املصلحة     إدارة األرقام       لخدمات املتنقلةلأرقام 
 و
   االتصاالت      معلومات أصحاب املصلحة      إدارة األرقام       التصاالت من آلة إىل آلة لأرقام(M2M) 

 لالتصال:
Bundesnetzagentur 

Numbering Policy 
Mr. Martin Spangenberg 

Tulpenfeld 4 
53113 Bonn 

Germany 
 1177 14 228 49+  اهلاتف:
 6117 14 228 49+  :الفاكس

 martin.spangenberg@bnetza.de الربيد اإللكرتوين:
 

 صربيا
 :XI.20.2017تبليغ يف 

حملطة راديوية لنادي اإلذاعة  اإلدارة الصربية، تأذن من بلغراد "Mihajlo Pupin"السبعني لنادي اإلذاعة األكادميية  مبناسبة الذكرى
 .2018ديسمرب  31يناير إىل  1من  YU70EXYاستعمال الرمز الدليلي اخلاص للنداء ب "Mihajlo Pupin"األكادميية 

 
  

mailto:martin.spangenberg@bnetza.de
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 تغييرات في اإلدارات/وكاالت التشغيل المعترف بها
 وكيانات أو منظمات أخرى

 مالطة
 :XI.17.2017 تبليغ يف

 (ROA) معرتف هبامنح صفة وكالة تشغيل 

التالية لتشغيل االتصاالت وتوريد اخلدمات م نحت صفة وكالة  أن الشركات ، فلوريانا(MCA)هيئة االتصاالت يف مالطة تعلن 
 امللحق بالدستور. من 1008و 1007من دستور االحتاد والرقمني  6 طبقاً للمادة (ROA)هبا  معرتفتشغيل 

 Vanilla TelecomsLtd وشركة GO plcشركتا تشغيل االتصاالت وتوريد اخلدمات اللتان م نحتا صفة وكالة تشغيل معرتف هبا مها: شركة و 

 لالتصال:
GO plc 

Triq Fra Diegu 
MARSA MRS 1501 

Malta 
 6200 2124 356+ اهلاتف:

 mandy.calleja@go.com.mt الربيد اإللكرتوين:
 لالتصال:

Vanilla Telecoms Ltd 
162, Cannon Road  

SANTA VENERA SVR 5534  
Malta 
 2033 2033 356+ اهلاتف:

 dthake@ms.vanilla.net.mt الربيد اإللكرتوين:

 وملزيد من املعلومات، يرجى االتصال من خالل العنوان التايل:
Malta Communications Authority 

Valletta Waterfront  
Pinto Wharf 

FRN 1913 FLORIANA 
Malta 

 21336846 356+ الفاكس:
 numbering.mca@mca.org.mt؛ deborah.pisani@mca.org.mt الربيد اإللكرتوين:
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 تقييد الخدمة
 www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012انظر املوقع: 

 

 لتشغيليةالنشرة ا البلد/المنطقة الجغرافية
 (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
 (2006في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام  المراَجع 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    
 
 
 

 هوياتقائمة محطات السفن وتخصيصات 
 الخدمة المتنقلة البحرية 

 (V)القائمة 
 2017طبعة 

 VIالقسم 
ADD 

 

CV74  Transinsular Cabo Verde - Transportes Marítimos Insulares de Cabo Verde, Lda, 
  Rua Visconde S. Januário, No 12 - Plateau - Cidade da Praia, 
  Praia - Santiago, República de Cabo Verde. 
 Joao.nunes@transinsular.cv، الربيد اإللكرتوين: 2611179 238+اهلاتف:   
 ،919913651 238+، اهلاتف احملمول: João Nunesجهة االتصال:   
 o.nunes@transinsular.cvJoaالربيد اإللكرتوين:   

REP 

 

IA03  PT. Djakarta Lloyd, Jalan Raden Saleh Raya no. 51 Cikini, Menteng, 

  Jakarta 10330, Indonesia. 
 info@djakartalloyd.co.id، الربيد اإللكرتوين: 9725 2961 21 62+، الفاكس: 9724 2961 21 62+اهلاتف:   
 Capt. Susetyo Tjiptadi, M. Marجهة االتصال:   

 
  

mailto:Joao.nunes@transinsular.cv
mailto:Joao.nunes@transinsular.cv
mailto:info@djakartalloyd.co.id
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 يتعلق بالخطة الدولية فيما (MNC)للشبكة المتنقلة  الرموز الدليلية

 لتعرف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات
 )09/2016( T E.212-ITUلتوصية قطاع تقييس االتصاالت  وفقا  )

 (2016نوفمبر  1)الوضع في 
 (XI.1.2016 - 1111)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (26)التعديل رقم 

 المشغل/الشبكة MCC + MNC البلد/المنطقة الجغرافية

   ADD  أيرلندا

272 05 Three Ireland (Hutchison) Ltd 

272 08 Eircom Ltd 

272 11 Liffey Telecom Ltd 

272 13 Lycamobile Ireland Ltd 

272 15 Virgin Media Ireland Ltd 

272 16 Carphone Warehouse Ireland Mobile Ltd 

272 17 Three Ireland (Hutchison) Ltd 

   LIR  أيرلندا

272 02 Three Ireland Services (Hutchison) Ltd 

272 03 Eircom Ltd 

272 07 Eircom Ltd 

   LIR  إسبانيا

214 32 Telefónica Móviles España, SAU 

   ADD  السويد

240 47 Viatel Sweden AB 

   LIR  السويد

240 19 Vecton Mobile (Sweden) Ltd 

240 21 Trafikverket centralfunktion IT 

240 26 Twilio Sweden AB 

240 28 LINK Mobile A/S 

240 40 North net connect AB 

240 44 Telenabler AB 

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

 MNC/الرمز الدليلي للشبكة املتنقلة :Code de réseau mobile/Mobile Network Code 
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 (SANC)قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير 
 (Q.708 T-ITU (1999/03)صية )تكملة للتو 

 (6201 أكتوبر 1)الوضع في 
 (X.1.2016 - 1109)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (27)التعديل رقم 
 

البلد/المنطقة 
 الجغرافية

 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

ISPC DEC 

 ADDألمانيا   

2-225-3 5899 Frankfurt Saltfix Group Ltd. 

2-248-2 6082 MSS_FFT1 DB Netz AG 

2-248-4 6084 Drillisch-Mobil-Duesseldorf Drillisch Online AG 

2-250-4 6100 STP_FFT1 DB Netz AG 

2-251-6 6110 Drillisch-Mobil-Frankfurt Drillisch Online AG 

 LIRألمانيا   

2-245-4 6060 Frankfurt VEON Wholesale Services B.V. 

2-248-5 6085 Düsseldorf Global Star Communications GmbH 

 ADDبنما    

7-027-4 14556 Nodo Intl para Central de Rio Abajo Cable and Wireless Panama S.A. 

7-028-5 14565 Nodo Intl para Central de Juan Franco Cable and Wireless Panama S.A. 

 ADD   السويد 

7-207-3 15995 MontySCCP-SWE-1 Monty UK Global Limited 

7-207-4 15996 MontySCCP-SWE-2 Monty UK Global Limited 

 LIRالسويد    

2-080-0 4736 Stockholm UX1 (Stockholm) Telia Sverige AB 

2-080-5 4741 GBR2S (Göteborg) Telia Sverige AB 

2-080-7 4743 Stockholm UX2 (Stockholm) Telia Sverige AB 

2-081-0 4744 Stockholm/UN STX (Stockholm) Telia Sverige AB 

2-081-1 4745 Stockholm/UR STX (Stockholm) Telia Sverige AB 

2-081-2 4746 Malmö/UR STX (Malmö) Telia Sverige AB 

2-081-3 4747 HY1S (Stockholm) Telia Sverige AB 

2-082-2 4754 VRR2 MSC (Göteborg) Telia Sverige AB 

2-192-2 5634 S TE 1 (Stockholm) Telia Sverige AB 

2-192-3 5635 HY1 MSC-S (Stockholm) Telia Sverige AB 

2-192-4 5636 FRE1 MSC-S (Stockholm) Telia Sverige AB 

2-192-5 5637 S TE 2 (Stockholm) Telia Sverige AB 

2-195-7 5663 MSC1 (Stockholm) Tele2 Sverige AB 

2-205-4 5740 STH1 (Stockholm) Twilio Sweden AB 

2-205-7 5743 CoolTEL SMSC-KLD-1 (Kolding) LINK Mobile A/S 
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البلد/المنطقة 
 الجغرافية

 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

ISPC DEC 
6-226-0 14096 MGW1 (Hallsberg) Trafikverket centralfunktion IT 

6-226-1 14097 MSS1 (Hallsberg) Trafikverket centralfunktion IT 

6-226-2 14098 MGW2 (Gävle) Trafikverket centralfunktion IT 

 LIRالسويد    

6-226-3 14099 MSS2 (Gävle) Trafikverket centralfunktion IT 

6-226-4 14100 BSU2 (Stockholm) Twilio Sweden AB 

6-238-3 14195 RWC-ISPC-1 (Stockholm) North net connect AB 

7-207-0 15992 MontyMobile-SWE-1 (London) Monty UK Global Limited 

7-207-1 15993 MontyMobile-SWE-2 (London) Monty UK Global Limited 

7-207-2 15994 viahubSTP1 (Nürnberg) SMS Provider Corp. 

_________ 
ISPC: .رموز نقاط التشوير الدولية 

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

 
  خطة الترقيم الوطنية

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

يرجى من اإلدارات أن تبلغ االحتاد الدويل لالتصاالت بالتغيريات اليت تطرأ على خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا أو أن تقدم تفسرياً 
صفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة الرتقيم الوطنية فضاًل عن جهات االتصال لديها حبيث يتسىن نشر املعلومات وإتاحتها جماناً  يف
 ميع اإلدارات/وكاالت التشغيل املعرتف هبا ومقدمي اخلدمات يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت التابع لالحتاد.جل

عند  بالنسبة إىل مواقعها اإللكرتونية اخلاصة بالرتقيم أو ITU-T E.129التوصية  ويرجى من اإلدارات أن تستعمل النسق املبني يف
حتديث  (، ونذّكرها بأهنا مسؤولة عنtsbtson@itu.intب تقييس االتصاالت لالحتاد )الربيد اإللكرتوين: إرسال معلوماهتا إىل مكت

 هذه املعلومات تباعاً.
 وين:بتحديث خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرت  افية/املناطق اجلغر قامت البلدان التالية ،XI.15.2017اعتباراً من 

 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  /املنطقة اجلغرافيةالبلد

 33+ فرنسا

 262+ املقاطعات واألراضي الفرنسية يف احمليط اهلندي

 594+ مقاطعة غويانا الفرنسية

 590+ غواديلوب

 596+ املارتينيك

 508+ سان بيري وميكيلون

 

http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html
file://///blue/dfs/pool/ARA/ITU-T/BUREAU/tsbtson@itu.int

	النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالات - رقم 1138
	جدول المحتويات
	معلومات عامة
	القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد
	الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات
	الخدمة الهاتفية (التوصية ITU-T E.164)
	تبليغات أخرى
	تغييرات في الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها وكيانات أو منظمات أخرى
	تقييد الخدمة
	إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

	تعديلات على منشورات الخدمة
	الرموز الدليلية للشبكة المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات (وفقاً لتوصية قطاع تقييس الاتصالات ITU-T E.212 (2016/09) (الوضع في 1 نوفمبر 2016)
	قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03)) (الوضع في 1 أكتوبر 2016)
	خطة الترقيم الوطنية  (وفقاً للتوصية ITU-T E.129 (2013/01))


