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 نشر *مواعيد
 النشرات التشغيلية املقبلة

 مبا يف ذلك
 املعلومات الواردة حىت:

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.XI.2018 16.VIII.2018 

1156 15. XI.2018 31.VIII.2018 

1157 1.X.2018 14.IX.2018 

1158 15.X.2018 28.IX.2018 

1159 1.IX.2018 16.X.2018 

1160 15.IX.2018 1.XI.2018 

1161 1.IIX.2018 15.XI.2018 

1162 15.IIX.2018 30.XI.2018 

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

 مكتب تقييس االتصاالت مالحظة من
 :(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

 (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 واالشتاكات 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))وفقاً 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 )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)نقلة )وفقاً للتوصية رموز/أرقام النفاذ للشبكات املت 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)إجراءات املراقمة )السابقة الدولية والسابقة الوطنية )لالتصال البعيد( والرقم )الداليل( الوطين( )وفقاً للتوصية  994
 (2011ديسمرب  15)الوضع يف 

 (2006م الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني لعا 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)قائمة بالرموز الدليلية ملقصد التلكس  978

 (2011أبريل  15يف ( )الوضع 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)جمموعات الرموز مخاسية األحرف املستعملة يف خدمة الربق العمومية الدولية )وفقاً للتوصية  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)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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 الموافقة على توصيات قطاع تقييس االتصاالت

 :ITU-T A.8لتوصية القطاع تقييس االتصاالت وفقاً لإلجراءات الواردة يف  التوصيات التاليةعن املوافقة على  AAP-31 اإلعالنيف  أُعلن
– ITU-T Y.4119 (03/2018): Requirements and capability framework for IoT-based automotive emergency 

response system 

– ITU-T Y.4456 (03/2018): Requirements and Functional Architecture for Smart Parking Lot in Smart City 

– ITU-T Y.4500.22 (03/2018): oneM2M- Field Device Configuration 
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 الخدمة الهاتفية
 (E.164T -ITU)التوصية 

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

 (223+)الرمز الدليلي للبلد  مالي
 :III.6.2018تبليغ يف 

خطة التقيم حتديث عن باماكو، ، (AMRTP) هيئة مايل لتنظيم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والربيدتعلن 
 .مايل يف (NNP) الوطنية

 ةالترقيم الوطني خطة عرض
 223+ للرمز الدليلي للبلد

 :عرض جممل أ ( 
 أرقام (8) مثانية احلد األدىن لطول الرقم )باستثناء الرمز الدليلي للبلد( هو:  
 أرقام (8)مثانية   احلد األقصى لطول الرقم )باستثناء الرمز الدليلي للبلد( هو: 

 :خطة التقيمتفاصيل  ب(
الدليلي الوطني  الرمز
األرقام  أو (NDC) للمقصد

 N(S)Nاألولى للرقم 
 الوطني( )الداللي()الرقم 

 N(S)Nطول الرقم 

الطول  معلومات إضافية E.164استعمال الرقم 
 األقصى

الطول 
 األدنى

20 2 (NDC) 8 8 

  -رقم جغرايف 
 خدمة هاتفية ثابتة

 SOTELMA SAمشتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل 
 يف مقاطعة باماكو

20 70 (NDC) 
 (NDC) 71 20و
 (NDC) 72 20و
 (NDC) 73 20و
 (NDC) 74 20و
 (NDC) 75 20و
 (NDC) 76 20و
 (NDC) 77 20و
 (NDC) 78 20و

8 8 

20 79 (NDC) 8 8  رقم غري جغرايف- 
خدمات هاتفية متنقلة 

 رقمية

مشتكون يف شبكة النفاذ املتعدد بتقسيم 
 SOTELMA SAللمشغل  (CDMA) شفري

 مقاطعة باماكو يف

21 7 (NDC) 8 8  رقم غري جغرايف- 
خدمات هاتفية متنقلة 

 رقمية

مشتكون يف شبكة النفاذ املتعدد بتقسيم 
 SOTELMA SAللمشغل  (CDMA) شفري

 املناطق يف

(NDC)21 26  
  21 27(NDC)و

  -رقم جغرايف  8 8
 خدمة هاتفية ثابتة

 SOTELMA SAمشتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل 
 يف منطقة كوليكورو

(NDC)21 4  8 8  رقم جغرايف-  
 خدمة هاتفية ثابتة

 SOTELMA SAمشتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل 
 يف منطقة موبيت

(NDC)21 5  8 )رقم جغرايف  )مثانية( 8 )مثانية-  
 خدمة هاتفية ثابتة

 SOTELMA SAمشتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل 
 يف منطقة كايس
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الدليلي الوطني  الرمز
األرقام  أو (NDC) للمقصد

 N(S)Nاألولى للرقم 
 الوطني( )الداللي()الرقم 

 N(S)Nطول الرقم 

الطول  معلومات إضافية E.164استعمال الرقم 
 األقصى

الطول 
 األدنى

(NDC)21 6 8 )رقم جغرايف  )مثانية( 8 )مثانية-  
 خدمة هاتفية ثابتة

 SOTELMA SAمشتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل 
 يف منطقة سيكاسو

(NDC)21 8 8 )رقم جغرايف  )مثانية( 8 )مثانية-  
 خدمة هاتفية ثابتة

 SOTELMA SAمشتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل 
 يف منطقة غاو وكيدال

(NDC)21 9 8 )رقم جغرايف  )مثانية( 8 )مثانية-  
 خدمة هاتفية ثابتة

 SOTELMA SAمشتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل 
 يف منطقة تومبوكتو

400(NDC) 
401(NDC) 
402(NDC) 
403(NDC) 
404(NDC) 

  -رقم جغرايف  )مثانية( 8 )مثانية( 8
  ATEL SAمشتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل  خدمة هاتفية ثابتة

44 2 (NDC) 
44 3 (NDC) 
44 9 (NDC) 

  -رقم جغرايف  )مثانية( 8 )مثانية( 8
 خدمة هاتفية ثابتة

مشتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل 
Orange Mali SA يف مقاطعة باماكو 

44 1 (NDC) 
  -رقم جغرايف  )مثانية( 8 )مثانية( 8

 خدمة هاتفية ثابتة
مشتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل 

Orange Mali SA يف املناطق 

(NDC)50 
  -رقم غري جغرايف  )مثانية( 8 )مثانية( 8

 ATEL SAمشتكون يف الشبكة املتنقلة للمشغل  متنقلةهاتفية  خدمة

6 (NDC) 

  -رقم غري جغرايف  )مثانية( 8 )مثانية( 8
 SOTELMA SAمشغل للمشتكون يف الشبكة املتنقلة  متنقلةهاتفية خدمة 

95 (NDC) 
 (NDC) 96و
 (NDC) 97و
 (NDC) 98و
 (NDC) 99و

(NDC)89  

(NDC)7  

  -رقم غري جغرايف  )مثانية( 8 )مثانية( 8
 متنقلةهاتفية خدمة 

مشتكون يف الشبكة املتنقلة للمشغل 
SA Mali Orange 

90 (NDC) 
 (NDC) 91و
 (NDC) 92و
 (NDC) 93و
 (NDC) 94و

(NDC)82  
  83(NDC)و

  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 7 - 1145رقم 
 

 أرقام خاصة (ج
 

 معلومات إضافية المشغل أرقام لالستخدام الوطني فقط
80001 SOTELMA SA رقم هاتفي جماين 

(Numéro vert) 

80002 Orange Mali SA رقم هاتفي جماين 

(Numéro vert) 

80011 SOTELMA SA رقم بسعر حملي 
(Numéro Azur) 

80012 Orange Mali SA رقم بسعر حملي 
(Numéro Azur) 

80021 SOTELMA SA 
 رقم بسعر خاص

(Numéro indigo) 

80022 Orange Mali SA رقم بسعر خاص 
(Numéro indigo) 

80(NDC) 
 أرقام هاتفية جمانية مجيع املشغلني )مثانية( 8احلد األدىن لطول الرقم = احلد األقصى لطول الرقم = 

(Numéro vert) 
36 XXX SOTELMA SA  رمز قصريSAV 

37 XXX Orange Mali SA  رمز قصريSAV 

35 2XX  رقم النفاذ ملقدمي النفاذ وخدمات القيمة
 املضافة

 رمز قصري
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 هامة خلدمات الطورائ واملساعدةأرقام  ( د
 

أرقام لخدمات 
الطورائ 
 والمساعدة

 موزع أو مخصص الخدمة
 ITU-T E.164رقم 

 مالحظة أو رقم وطني حصرا  

موزع يف خطة التقيم  جذع شبه أوتومايت 1210
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

موزع يف خطة التقيم  استفسارات 1212
 (NNP)الوطنية 

  وطين فقطاستعمال 

موزع يف خطة التقيم  أعطال 1213
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

موزع يف خطة التقيم  استفسارات جتارية 1214
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

موزع يف خطة التقيم  دويل شبه أوتومايت 1216
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

موزع يف خطة التقيم  الساعة الناطقة 1219
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

موزع يف خطة التقيم  التكميليةمعلومات بشأن اخلدمات  1221
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

موزع يف خطة التقيم  معلومات بشأن الفوترة والربقيات 1223
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

11XY1  موزع يف خطة التقيم  وطنية أخرىخدمات صحية عمومية
 (NNP)الوطنية 

أي رقم خالف   X:1 استعمال وطين فقط
 2الرقم 

موزع يف خطة التقيم  GSMخدمة الطوارئ للنظام  112
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

موزع يف خطة التقيم  خدمة صحية عمومية وطنية 15
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

موزع يف خطة التقيم  الطوارئ فيما خيص الشرطةخدمة  17
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

موزع يف خطة التقيم  خدمة الطوارئ فيما خيص فرقة اإلطفاء 18
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

 لالتصال:

Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications/TIC et des Postes (AMRTP) 
Mr Issoufi Kouma MAIGA 

Chef Département Technique 
Rue 390 Hamdallaye ACI 2000 

B.P. 2206 
BAMAKO 

Mali 
 87/88 10 90 44 223+؛ 90/91 14 23 20 223+ اهلاتف:

 94 14 23 20 223+ الفاكس:
 amrtp@amrtp.ml / imaiga@amrtp.ml الربيد اإللكتوين:

  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 9 - 1145رقم 
 

 (232+يلي للبلد سيراليون )الرمز الدل
 :III.16.2018تبليغ يف 

 ، فريتاون، عن التحديث التايل خلطة التقيم الوطنية يف سرياليون:(NATCOM)جلنة االتصاالت الوطنية ت علن 

  E.164T -ITUعرض خطة الترقيم الوطنية 
 232الرمز الدليلي للبلد 

 عرض جممل: أ ( 
 أرقام  (8) مثانية :الدليلي للبلد(احلد األدىن لطول الرقم )مع استبعاد الرمز  
 أرقام  (8) مثانية :احلد األقصى لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد( 

املخصصة يف خطة التقيم الوطنية  ITU-T E.164رابط بقاعدة البيانات الوطنية )أو أي قائمة سارية( مع األرقام  ب(
 وجدت(: ال يوجد )إن

 )إن وجدت(: ال يوجد املنقولة ITU-T E.164رابط بقاعدة بيانات يف الوقت الفعلي تربز األرقام  ج(

 من أجل  ةرد جديداوصف إلدخال مو 
 :232 للرمز الدليلي للبلد E.164 خطة الترقيم الوطنية

الدليلي الوطني  الرمز
  (NDC) للمقصد

 أو األرقام األولى 
 N(S)Nللرقم 

 الوطني(( الداللي)الرقم )

 N(S)Nطول الرقم 

 تاريخ ووقت  E.164استعمال الرقم 
الحد  معلومات إضافية بدء العمل

األقصى 
 لطول الرقم

الطول 
 األدنى

31(NDC) 8 8  رقم غري جغرايف من أجل
QCELL Sierra Leone 

  12:40الساعة 
 بعد الظهر،

2018-03-16 

شركة االتصاالت املتنقلة 
ريباً قاليت ستعمل اجلديدة 

 يف سرياليون
نسق املراقمة الدولية: 
+232 31 XXX XXX 

34(NDC) 8 8  رقم غري جغرايف من أجل
QCELL Sierra Leone 

  12:40الساعة 
 بعد الظهر،

2018-03-16 

 شركة االتصاالت املتنقلة
اً اليت ستعمل قريب اجلديدة

 يف سرياليون
نسق املراقمة الدولية: 
+232 34 XXX XXX 

 لالتصال:
Mr Abdul Bah 

National Telecommunications Commission 
13 Regent Road 

Hill Station, FREETOWN 
Sierra Leone 

 444 333 78 232+أو  003 600 88 232+ اهلاتف:
 abah@natcom.gov.sl الربيد اإللكتوين:
  www.natcom.gov.sl املوقع اإللكتوين:
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 (90+)الرمز الدليلي للبلد  تركيا
 :III.2.2018تبليغ يف 

 أنقرة عن خطة التقيم الوطنية لتكيا. ،(ICTA)هيئة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  تعلن

 عرض جممل: أ ( 
 أرقام (10) عشرة :احلد األدىن لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد( 
 أرقام (10) عشرة :احلد األقصى لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد( 

 املخصصة يف خطة التقيم الوطنية: ITU-T E.164بقاعدة البيانات الوطنية مع األرقام  روابط ب(
 Numaralar-TR/Sayfalar/Cografi-https://www.btk.gov.tr/tr )أرقام جغرافية( 
 numarala-bagimsiz-TR/Sayfalar/Konumdan-https://www.btk.gov.tr/tr  (التجوال)أرقام 
 Numaralar-TR/Sayfalar/Mobil-https://www.btk.gov.tr/tr )أرقام متنقلة( 
 Numaralari-Hizmet-Sebeke-Mobil-TR/Sayfalar/Sanal-https://www.btk.gov.tr/tr  

 (الشبكات املتنقلة االفتاضيةمشغلي  )أرقام
 Numaralar-Aranir-TR/Sayfalar/Ucretsiz-https://www.btk.gov.tr/tr  (املهاتفة اجملانية)أرقام 
 numaralari-erisim-kodlu-alan-TR/Sayfalar/811-https://www.btk.gov.tr/tr ( للطرف الطالبأرقام النفاذ 

 (ثابتة شبكةيف مرحلتني، 
 numaralari-erisim-kodlu-alan-TR/Sayfalar/812-https://www.btk.gov.tr/tr  للطرف الطالب)أرقام النفاذ 

 (، شبكة متنقلةيف مرحلتني
 Numaralari-Hizmet-gerliDe-TR/Sayfalar/Katma-https://www.btk.gov.tr/tr )أرقام خدمة القيمة املضافة( 

 التقيم ةتفاصيل خط (ج
الرمز الدليلي الوطني 

 (NDC) للمقصد
 أو األرقام األولى 

الرقم ) N(S)N للرقم
 ()الداللي( الوطني

 طول الرقم )الداللي(
 (N(S)N) الوطني

الحد األقصى  معلومات إضافية E.164 استعمال الرقم
 الرقملطول 

الحد األدنى 
 لطول الرقم

212 (NDC) 10 10  رمز املنطقة إلسطنبول )اجلزء األورويب( –رقم جغرايف  

216 (NDC) 10 10  رمز املنطقة إلسطنبول )جزء األناضول( –رقم جغرايف  

222 (NDC) 10 10  شهريرمز املنطقة إلسكي –رقم جغرايف   

224 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لبورصة –رقم جغرايف  

226 (NDC) 10 10  ليالوفارمز املنطقة  –رقم جغرايف  

228 (NDC) 10 10  لجيكرمز املنطقة لبي –رقم جغرايف  

232 (NDC) 10 10  رمز املنطقة إلزمري –رقم جغرايف  

236 (NDC) 10 10  رمز املنطقة ملانيسا –رقم جغرايف  

242 (NDC) 10 10  رمز املنطقة ألنطاليا –رقم جغرايف  

246 (NDC) 10 10  رمز املنطقة إلسربطة –رقم جغرايف  

248 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لبوردور –رقم جغرايف  

252 (NDC) 10 10  رمز املنطقة ملوغال –رقم جغرايف  

https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Cografi-Numaralar
https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Konumdan-bagimsiz-numarala
https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Mobil-Numaralar
https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Sanal-Mobil-Sebeke-Hizmet-Numaralari
https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Ucretsiz-Aranir-Numaralar
https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/811-alan-kodlu-erisim-numaralari
https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/812-alan-kodlu-erisim-numaralari
https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Katma-Degerli-Hizmet-Numaralari
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الرمز الدليلي الوطني 
 (NDC) للمقصد

 أو األرقام األولى 
الرقم ) N(S)N للرقم

 ()الداللي( الوطني

 طول الرقم )الداللي(
 (N(S)N) الوطني

الحد األقصى  معلومات إضافية E.164 استعمال الرقم
 الرقملطول 

الحد األدنى 
 لطول الرقم

256 (NDC) 10 10  رمز املنطقة أليدين –رقم جغرايف  

258 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لدينيزيل –رقم جغرايف  

262 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لكوكايل –رقم جغرايف  

264 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لصقاريا –رقم جغرايف  

266 (NDC) 10 10  لبالق أسريرمز املنطقة  –رقم جغرايف  

272 (NDC) 10 10  رمز املنطقة ألفيون –رقم جغرايف  

274 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لكوتاهيا –رقم جغرايف  

276 (NDC) 10 10  رمز املنطقة ألوشاك –رقم جغرايف  

282 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لتيكريداغ –رقم جغرايف  

284 (NDC) 10 10  رمز املنطقة ألدرنة –رقم جغرايف  

286 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لشنق قلعة –رقم جغرايف  

288 (NDC) 10 10  ريليإ رمز املنطقة لقرقل –رقم جغرايف  

312 (NDC) 10 10  رمز املنطقة ألنقرة –رقم جغرايف  

318 (NDC) 10 10  كايليرمز املنطقة لكري  –رقم جغرايف  

322 (NDC) 10 10  رمز املنطقة ألضنة –رقم جغرايف  

324 (NDC) 10 10  رمز املنطقة إلسل –رقم جغرايف  

326 (NDC) 10 10  تايارمز املنطقة هل –رقم جغرايف  

328 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لعثمانية –رقم جغرايف  

332 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لقونية –رقم جغرايف  

338 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لكارامان –رقم جغرايف  

342 (NDC) 10 10  عنتابغازي رمز املنطقة ل –رقم جغرايف  

344 (NDC) 10 10  مرعشكهرمان رمز املنطقة ل –رقم جغرايف  

346 (NDC) 10 10  سافرمز املنطقة لسي –رقم جغرايف  

348 (NDC) 10 10  سيلكلرمز املنطقة  –رقم جغرايف  

352 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لقيصري –رقم جغرايف  

354 (NDC) 10 10  رمز املنطقة ليوزغات –رقم جغرايف  

356 (NDC) 10 10  ترمز املنطقة لتوقا –رقم جغرايف  

358 (NDC) 10 10  رمز املنطقة ألماصيا –رقم جغرايف  

362 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لسامسون –رقم جغرايف  

364 (NDC) 10 10  رمز املنطقة جلوروم –رقم جغرايف  

366 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لقسطموين –رقم جغرايف  

368 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لسينوب –رقم جغرايف  

370 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لكارابوك –رقم جغرايف  

372 (NDC) 10 10  قدوالرمز املنطقة لزونغ –رقم جغرايف  

374 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لبولو –جغرايف رقم  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 12 - 1145رقم 

الرمز الدليلي الوطني 
 (NDC) للمقصد

 أو األرقام األولى 
الرقم ) N(S)N للرقم

 ()الداللي( الوطني

 طول الرقم )الداللي(
 (N(S)N) الوطني

الحد األقصى  معلومات إضافية E.164 استعمال الرقم
 الرقملطول 

الحد األدنى 
 لطول الرقم

376 (NDC) 10 10  يري رمز املنطقة جلانق –رقم جغرايف  

378 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لبارتني –رقم جغرايف  

380 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لدوزجي –رقم جغرايف  

382 (NDC) 10 10  رمز املنطقة آلق سراي –رقم جغرايف  

384 (NDC) 10 10  ريرمز املنطقة لنوشه –رقم جغرايف  

386 (NDC) 10 10  ريرمز املنطقة لقرشه –رقم جغرايف  

388 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لنيدا –رقم جغرايف  

412 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لديار بكر –رقم جغرايف  

414 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لشانلي أورفة –رقم جغرايف  

416 (NDC) 10 10  رمز املنطقة ألديامان –رقم جغرايف  

422 (NDC) 10 10  رمز املنطقة مللطية –رقم جغرايف  

424 (NDC) 10 10  املنطقة إليالزيغرمز  –رقم جغرايف  

426 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لبينغول –رقم جغرايف  

428 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لتوجنيلي –رقم جغرايف  

432 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لفان –رقم جغرايف  

434 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لبتليس –رقم جغرايف  

436 (NDC) 10 10  رمز املنطقة ملوش –رقم جغرايف  

438 (NDC) 10 10  رمز املنطقة هلكاري –رقم جغرايف  

442 (NDC) 10 10  رمز املنطقة ألرضروم –رقم جغرايف  

446 (NDC) 10 10  رمز املنطقة ألرزينجان –رقم جغرايف  

452 (NDC) 10 10  رمز املنطقة ألردو –رقم جغرايف  

454 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لغريسون –رقم جغرايف  

456 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لغوموشخان –رقم جغرايف  

458 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لبايبورت –رقم جغرايف  

462 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لطرابزون –رقم جغرايف  

464 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لريزه –رقم جغرايف  

466 (NDC) 10 10  رمز املنطقة آلرتوين –رقم جغرايف  

472 (NDC) 10 10  رمز املنطقة ألغري –رقم جغرايف  

474 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لقارص –رقم جغرايف  

476 (NDC) 10 10  رمز املنطقة إلغدير –رقم جغرايف  

478 (NDC) 10 10  رمز املنطقة ألرداهان –رقم جغرايف  

482 (NDC) 10 10  رمز املنطقة ملاردين –رقم جغرايف  

484 (NDC) 10 10  تري رمز املنطقة لس –رقم جغرايف  

486 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لشرناق –رقم جغرايف  

488 (NDC) 10 10  رمز املنطقة لبطمان –رقم جغرايف  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 13 - 1145رقم 
 

الرمز الدليلي الوطني 
 (NDC) للمقصد

 أو األرقام األولى 
الرقم ) N(S)N للرقم

 ()الداللي( الوطني

 طول الرقم )الداللي(
 (N(S)N) الوطني

الحد األقصى  معلومات إضافية E.164 استعمال الرقم
 الرقملطول 

الحد األدنى 
 لطول الرقم

501, 505, 506, 507, 530, 

531, 532, 533, 534, 535, 

536, 537, 538, 539, 540, 

541, 542, 543, 544, 545, 

546, 547, 548, 549, 551, 

552, 553, 554, 555, 559  
(NDC) 

  أرقام متنقلة 10 10

510, 516, 524  (NDC) 10 10  مشغلي شبكات االتصاالت االفتاضية املتنقلةأرقام  

592 (NDC) 10 10  مشغليأرقام GMPCS  

800 (NDC) 10 10 أرقام املهاتفة اجملانية  

811 (NDC) 10 10  ابتة(يف مرحلتني )شبكات ث للطرف الطالبأرقام النفاذ  

812 (NDC) 10 10 )أرقام النفاذ للنداء يف مرحلتني )شبكات متنقلة  

850 (NDC) 10 10  التجوالأرقام  

888, 898, 900 (NDC) 10 10 ي ستعمل الرقم  أرقام خدمة القيمة املضافة
NDC 900  للخدمات

املخصصة للكبار، 
توجد أي قيود على  ال

 898و 888الرقمني 
 Plan-TR/Sayfalar/Genel-www.btk.gov.tr/tr املوقع اإللكتوين: 

 (NNP)يف خطة التقيم الوطنية  ITU-T E.164ألرقام التوصية  (NP)وصف لتنفيذ قابلية نقل األرقام  (د 
 أرقام غير جغرافية خالف أرقام جغرافية 

 المتنقلة األرقام
أرقام وطنية، أرقام بأسعار )

 (مميزة، أرقام التجوال

 أرقام متنقلة

 2008ت نفذ منذ  2009ت نفذ منذ  2009ت نفذ منذ  (NP)األرقام  نقل حالة قابلية

 فرض علىالتزام تنظيمي ي  
قل لتنفيذ قابلية نالمشغلين 

 األرقام؟

 نعم نعم نعم

 استفسار كامل عن النداء استفسار كامل عن النداء استفسار كامل عن النداء امقابلية نقل األرقنمط تنفيذ 

حل قاعدة البيانات الخاصة 
 بقابلية نقل األرقام

  قاعدة البيانات املرجعية املركزية  املرجعية املركزيةقاعدة البيانات   قاعدة البيانات املرجعية املركزية

أرقام ت نقل داخل املنطقة اجلغرافية  التقييدات
  نفسها

- - 

في المواصفات المتاحة 
 الموقع اإللكتروني

http://numaratasima.gov.tr/#

/surecler/ 

http://numaratasima.gov.tr/#

/surecler/ 

http://numaratasima.gov.tr/#

/surecler/ 
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 أرقام غير جغرافية خالف أرقام جغرافية 
 المتنقلة األرقام

أرقام وطنية، أرقام بأسعار )
 (مميزة، أرقام التجوال

 أرقام متنقلة

معلومات االتصال الخاصة 
باإلدارة الوطنية/مدير خطة 

 (NPA) الترقيم الوطنية

 اإلدارة املعنية مبنح التاخيص 
 50 72 294 312 90+ اهلاتف:

 53 71 294 312 90+ الفاكس:

هلاتف: ااإلدارة املعنية مبنح التاخيص 
  72 294 312 90+50 اهلاتف:

 53 71 294 312 90+ الفاكس:

 اإلدارة املعنية مبنح التاخيص
 50 72 294 312 90+ اهلاتف:

 53 71 294 312 90+ الفاكس:

قاعدة البيانات المرجعية 
 التي)إن وجدت(  المركزية

 جانب /ت شغل منتدار

املعلومات  تهيئة تكنولوجيا
 واالتصاالت

276 Eskişehir Yolu 10. Km No: 
AnkaraÇankaya  

هيئة تكنولوجيات املعلومات 
 واالتصاالت

276 Eskişehir Yolu 10. Km No:  
Çankaya Ankara 

هيئة تكنولوجيات املعلومات 
  واالتصاالت

276 Eskişehir Yolu 10. Km No: 
Çankaya Ankara 

 االجتماعيةعرض األرقام اهلامة املرتبطة خبدمات الطوارئ واخلدمات األخرى ذات القيمة  (ه 
موزع أو  الخدمة رقم مهم

 مخصص
 T E.164-ITUالرقم 

 وطني حصرا   رقم أو
 مالحظة

 جماين للطرف الطالب وطين حصراً  خمصص حريق اندالع التبليغ عن 110
 جماين للطرف الطالب وطين حصراً  خمصص الطوارئ الطبية 112

 - - موزع خط ملساعدة األطفال املفقودين 116

 جماين للطرف الطالب وطين حصراً  خمصص إدارة الطوارئ والكوارث لرئاسةرقم قصري  122

 جماين للطرف الطالب وطين حصراً  خمصص يةالتك الوطنية احلديدية لسككل الطوارئ خط 131

 جماين للطرف الطالب وطين حصراً  خمصص دعم خدمات الطوارئ خط 132
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Information and Communication Technologies Authority (ICTA) 
Eskişehir Yolu 10. Km No:276 

06430 ÇANKAYA/ANKARA 
Turkey 
 00 72 294 312 90+ اهلاتف:

 45 71 294 312 90+ الربيد اإللكتوين:
 www.btk.gov.tr املوقع اإللكتوين:
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 تبليغات أخرى

 النمسا

 :III.2.2018تبليغ يف 
مز الدليلي اخلاص هواة منساوية باستخدام الر  حملطةمبناسبة االحتفال بالذكرى املائة لتأسيس مجهورية النمسا، أذنت اإلدارة النمساوية 

 .2018نوفمرب  12و 2018نوفمرب  3و 2018أكتوبر  31و 2018أكتوبر  21و 2018أكتوبر  16 يف OE100OEللنداء 
 :III.7.2018تبليغ يف 

مز الدليلي اخلاص هواة منساوية باستخدام الر  حملطةمبناسبة االحتفال بالذكرى املائة لتأسيس مجهورية النمسا، أذنت اإلدارة النمساوية 
 .2018نوفمرب  13مارس إىل  11 من OE100YEARSللنداء 

 :III.8.2018تبليغ يف 
للنداء  اخلاص ييف روسيا، أذنت اإلدارة النمساوية حملطة هواة منساوية باستخدام الرمز الدليل 2018مبناسبة كأس العامل لكرة القدم لعام 

OE18FIFA  2018يوليو  15يونيو إىل  1من 

 :III.14.2018تبليغ يف 
ارة النمساوية حملطة ، أذنت اإلدغروب شغارتس )النمسا(يف  ملنطاد اهلواء الساخنلبطولة العاملية الدورة الثالثة والعشرين لمبناسبة 

 .2018أغسطس  25إىل  16من  OE23HABC هواة منساوية باستخدام الرمز الدليلي اخلاص للنداء
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 تقييد الخدمة

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

 النشرة التشغيلية 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
 (2006المراَجع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام  21وإجراءات النداء البديلة )القرار 

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

 
  

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    

 
 قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية

 (V)القائمة 
 8201طبعة 

 
 VIالقسم 

ADD 

BR06 Sat One Telecomunicações Ltda. Rua Voluntários da Pátria 45 / sala 1202 - Botafogo Rio de 
Janeiro - RJ - CEP: 22.270-000 Brazil. 
P.O. Box 6350, Riyadh 11132, Saudi Arabia. 

 info@satone.com.br املوقع اإللكتوين:، +3051 11 55-7333 الربيد اإللكتوين:، 3051 11 55+-3001 اهلاتف:
  Gilson.silva@satone.com.brالربيد اإللكتوين:  ،Gilson Souza da Silva جهة االتصال:

 
  

mailto:info@satone.com.br
mailto:Gilson.silva@satone.com.br


 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 18 - 1145رقم 

 وم االتصاالت الدوليةقائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار لبطاقة رس
 (E.118 T-ITU (2006/05))وفقا  للتوصية 

 (2015نوفمبر  15)الوضع في 
 (XI.15.2015 - 1088)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (38)التعديل رقم 

 LIR اليابان

البلد/املنطقة 
 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

 االتصال جهة اإلصدار

 .SoftBank Corp اليابان
Shimbashi, -1, Higashi-9-1 

ku,-Minato 
7317-TOKYO 105 

89 81 00 Tamanari Okada 
ku,-Shimbashi, Minato-1, Higashi-9-1 

7317-TOKYO 105 
 1081 6889 3 81+ اهلاتف:
 5561 6215 3 81+ الفاكس

 RPPS@g.softbank.co.jp-SBMGRP الربيد اإللكتوين:

  CorporationKDDI اليابان
2, Nishisinjuku, -3-2 

ku-Chome, Shinjuku-2 
8003-TOKYO 163 

89 81 01 Engineering Department 
2, Nishisinjuku, -3-2 

ku-Chome, Shinjuku-2 
8003-TOKYO 163 

 5875 3347 3 81+ اهلاتف:
  6362 3347 3 81+ الفاكس

 ؛endou@kddi.com-ai الربيد اإللكتوين:
tsuzura@kddi.com-ma 

 .NTT DOCOMO, INC اليابان
1 Nagatacho -11-2 

hu,-Chiyada 
6150-TOKYO 100 

89 81 10 Carrier & Regulatory Affairs Office 
hu,-1 Nagatacho, Chiyada-11-2 

6150-TOKYO 100 
 1263 5156 3 81+ اهلاتف:
  0330 5156 3 81+ الفاكس

 ml@nttdocomo.com-number-ssys الربيد اإللكتوين:

 .SoftBank Corp اليابان
Shimbashi, -1, Higashi-9-1 

ku,-Minato 
7317-TOKYO 105 

89 81 20 Tamanari Okada 
ku,-Shimbashi, Minato-1, Higashi-9-1 

7317-TOKYO 105 
 1081 6889 3 81+ اهلاتف:
 5561 6215 3 81+ الفاكس

 RPPS@g.softbank.co.jp-SBMGRP الربيد اإللكتوين:

 KDDI Corporation اليابان
2, Nishisinjuku, -3-2 

ku-Chome, Shinjuku-2 
8003-TOKYO 163 

89 81 30 Engineering Department 
2, Nishisinjuku, -3-2 

ku-Chome, Shinjuku-2 
8003-TOKYO 163 

  3 81+3347 5875 اهلاتف:
  3 81+3347 6362 الفاكس

 ؛endou@kddi.com-ai اإللكتوين: الربيد
tsuzura@kddi.com-ma 
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البلد/املنطقة 
 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

 االتصال جهة اإلصدار

 .UQ Communications Inc اليابان
1, Kounan,-16-2 

ku-Minato 
0075 TOKYO-108 

89 81 31 Yoshiyuki Nishikawa, General Manager  
Government & Industrial Affairs Department 

ku-1, Kounan, Minato-16-2 
0075 TOKYO-108 

  6007 6311 3 81+ اهلاتف:
 2906 6759 3 81+ الفاكس

 ؛nishikawa@uqc.jp-yo الربيد اإللكتوين:
haneishi@uqc.jp-ya 

 .SoftBank Corp اليابان
Shimbashi, -1, Higashi-9-1 

ku,-Minato 
7317-TOKYO 105 

89 81 65 Tamanari Okada 
ku,-Shimbashi, Minato-1, Higashi-9-1 

7317-105TOKYO  
 1081 6889 3 81+ اهلاتف:
 5561 6215 3 81+ الفاكس

 RPPS@g.softbank.co.jp-SBMGRP الربيد اإللكتوين:

 .SoftBank Corp اليابان
Shimbashi, -1, Higashi-9-1 

ku,-Minato 
7317-TOKYO 105 

89 81 70 Tamanari Okada 
ku,-Shimbashi, Minato-1, Higashi-9-1 

7317-TOKYO 105 
 1081 6889 3 81+ اهلاتف:
 5561 6215 3 81+ الفاكس

 RPPS@g.softbank.co.jp-SBMGRP الربيد اإللكتوين:

 .Wireless City Planning Inc اليابان
Shimbashi, -1, Higashi-9-1 

ku-Minato 
7303 TOKYO-105 

89 81 71 Technology Management Department 
ku-MinatoShimbashi, -1, Higashi-9-1 

7303 TOKYO-105 
 0820 6889 3 81+ اهلاتف:
  5180 6215 3 81+ الفاكس

 RPPS@g.softbank.co.jp-SBMGRP الربيد اإللكتوين:

 LIR سلوفاكيا

البلد/املنطقة 
 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

 االتصال جهة اإلصدار

 .Slovak Telekom, a.s سلوفاكيا
28 Bajkalská 
BRATISLAVA 817 62 

89 421 02 Schumann Sebastian Mr 
28 Bajkalská 

817 62 BRATISLAVA 
 258823332 421+ اهلاتف:
 253418164 421+ الفاكس

 com.sk-sebastian.schumann@t الربيد اإللكتوين:

 .Slovak Telekom, a.s سلوفاكيا
28 Bajkalská 

817 62 BRATISLAVA 

89 421 03 Schumann Sebastian Mr 
28 Bajkalská 

817 62 BRATISLAVA 
 258823332 421+ اهلاتف:
 253418164 421+ الفاكس

 com.sk-sebastian.schumann@t الربيد اإللكتوين:
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 فيما يتعلق بالخطة الدولية (MNC)الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة 
 لتعّرف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات

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

 (XI.1.2016 - 1111)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (33التعديل رقم )

 المشغل/الشبكة MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية
   ADD  أستراليا

505 44 ROY HILL IRON ORE PTY LTD 

   ADD  سيراليون

619 07 QCELL SIERRA LEONE 

_________ 
* 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 / 
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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 - 1060)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (59)التعديل رقم 

 
 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 DEU  ADDجمهورية ألمانيا االتحادية /

ITENOS GmbH 
Lievelingsweg 125 

53119 BONN 
 

ITENOS Mr Martin Haeussler 
 4370 7293 228 49+ اهلاتف:

 94370 7293 228 49+ الفاكس:
 martin.haeussler@itenos.de  الربيد اإللكتوين:

 

NX4 Networks GmbH 
Hauptstrasse 29 

76891 ERLENBACH 

NX4NET Mr Jens Winter  
 1360012 6398 49+ اهلاتف:

 1360014 6398 49+ الفاكس:
 jens.winter@nx4-networks.de  الربيد اإللكتوين:

 

Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH 
Karl-Ruehlemann-Platz 1 

06295 LUTHERSTADT EISLEBEN 
.. 

SLE24 Mr Axel Fritsch  
 166 667 3475 49+ اهلاتف:

 177 667 3475 49+ الفاكس:
 axel.fritsch@sle24.de  الربيد اإللكتوين:
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 (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 
 (33)التعديل رقم 

 البلد/
 املنطقة اجلغرافية

 اسم مشغل نقطة التشوير لنقطة التشوير االسم الوحيد

ISPC DEC 

 ADD   الجمهورية التشيكية
2-060-1 4577 MSSBRB2 T-Mobile Czech Republic a.s. 
2-060-2 4578 MSSRZT1 T-Mobile Czech Republic a.s. 

 SUP   سيراليون
6-038-7 12599 Ambitel Ambitel 

 ADD   سيراليون
6-038-7 12599 QCell(SL) QCell(SL) 

 ADD   سلوفينيا
2-182-5 5557 NETSETRA1 Mega M d.o.o. 

_________ 
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))وفقا  للتوصية 

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

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

 جلميع اإلدارات/وكاالت التشغيل املعتف هبا ومقدمي اخلدمات يف املوقع اإللكتوين لقطاع تقييس االتصاالت التابع لالحتاد.
عند  واقعها اإللكتونية اخلاصة بالتقيم أوبالنسبة إىل م 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 اإللكتوين: 
 هذه املعلومات تباعاً.

 قامت البلدان التالية/املناطق اجلغرافية بتحديث خطة التقيم الوطنية اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكتوين: III.1.2018اعتباراً من 
 (CC)الرمز الدليلي للبلد  /املنطقة اجلغرافيةالبلد

 226+ فاصو بوركينا

 242+  الكونغو

 223+  مايل

 230+ موريشيوس

 268+ دسوازيالن

 228+  توغو

 

 

mailto:tsbtson@itu/.int
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