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 نشر *مواعيد

 النشرات التشغيلية املقبلة
 مبا يف ذلك

 املعلومات الواردة حىت:
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

 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.164                                                    قائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقا  للتوصية  1114
 ITU-T E.212                                                                         من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية )وفقا  للتوصية (MNC) الرموز الدليلية للشبكات املتنقلة 1111

 (2016نوفمرب  1( )الوضع يف (2016/09)
 (2016أكتوبر  1)الوضع يف  (ITU-T Q.708 (99/03)               )وفقا  للتوصية  (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية  1109
 2016التوقيت القانوين  1096
 (2015نوفمرب  15( )الوضع يف ITU-T E.118 (2006/05)                                                                         قائمة بأرقام تعر ف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية )وفقا  للتوصية  1088
 (2014سبتمرب  15( )الوضع يف ITU-T M.1400 (2013/03)                                                   قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد )وفقا  للتوصية  1060
من لوائح الراديو( وشكل الرموز  1.25                                                                                   وضع االتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة )وفقا  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 )وفقا  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.35                                                                    قائمة باهليئات الوطنية املعينة لتخصيص رموز مزو د املطراف وفقا  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( )وفقا  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 )وفقا  للتوصية  980
 ITU-T F.69 (1994/06))تكملة للتوصية  (TNIC)                             ورموز تعر ف 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)               )وفقا  للتوصية  (DNIC)                                     قائمة برموز تعر ف 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               )وفقا  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 )وفقا  للتوصية  955
 (ITU-T F.1 (1998/03)                                                                               جمموعات الرموز مخاسية األحرف املستعملة يف خدمة الربق العمومية الدولية )وفقا  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)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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 الموافقة على توصيات قطاع تقييس االتصاالت

لقطاع تقييس االتصاالت وفقا  لإلجراءات الواردة  التالية التوصيةعن املوافقة على  AAP-33أ علن يف اإلعالن  -لف أ
 :ITU-T A.8 التوصية يف

– ITU-T L.1021 (04/2018): Extended producer responsibility - Guidelines for sustainable e-waste management 

يس لقطاع تقي التوصيات التاليةعن املوافقة على  2018أبريل  12املؤرخة  85أ علن يف الرسالة املعممة ملكتب تقييس االتصاالت رقم  –باء 
 :1يف القرار  الواردةاالتصاالت وفقا  لإلجراءات 

− ITU-T Recommendation ITU-T X.1214 (2018), Security assessment techniques in telecommunication/ICT 
networks 

− ITU-T Recommendation ITU-T X.1331 (2018), Security guidelines for home area network (HAN) devices in smart 
grid systems 

− ITU-T Recommendation ITU-T X.1603 (2018), Data security requirements for the monitoring service of cloud 
computing 

 
 

 خطة ترقيم االتصاالت العمومية الدولية
 (ITU-T E.164 (2010/11)التوصية )

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت
                                 رموز تعر ف اهلوية للشبكات الدولية

 للشبكات الدولية: 883                                           أرقام واملرتبط بالرمز الدليلي الق طري املشرتك  ةرمز تعرف اهلوية التايل املكون من ثالث تخصيصجرى 

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 تاريخ التخصيص ورمز تعرف اهلوية

MessageBird B.V. MessageBird B.V. +883 250 2018.IV.11 
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 الخطة الدولية لتعّرف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات
 (ITU-T E.212 (2016/09)التوصية )

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت

 رموز تعرف اهلوية للشبكات املتنقلة الدولية
 :(MCC) 901                                                         التايل املكون من رقمني واملرتبط بالرمز الدليلي الق طري املشرتك  (MNC)جرى ختصيص رمز الشبكة املتنقلة 

 (MCC)*                                      الرمز الدليلي الق طري لالتصاالت املتنقلة  الشبكة
 (MNC)**والرمز الدليلي للشبكة املتنقلة 

 تاريخ التخصيص

MessageBird B.V. 901 59 11  2018أبريل 
OneWeb 901 60 18  2018أبريل 

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

** MNC: الرمز الدليلي للشبكة املتنقلة / Mobile Network Code / Code de réseau mobile 

 
 

 (MCC)استعمال الرموز الدليلية الُقطرية لالتصاالت المتنقلة 
 خارج األراضي اإلقليمية (MNC)والرموز الدليلية للشبكات المتنقلة 

 (Eالملحق  - ITU-T E.212 (2016/09))وفقاً للتوصية 
 *مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت

د الربي املعهد البلجيكي خلدماتو ، لكسمربغ ،(ILR) معهد تنظيم االتصاالت يف لكسمربغقام ، ITU-T E.212بالتوصية  E             وفقا  للملحق 
                               سي ستعمل خارج األراضي اإلقليمية. MCC+MNC 270 77بلجيكا، بتبليغ مكتب تقييس االتصاالت بأن الرمز  ،(IBPT) واالتصاالت

_________ 
 .12صفحة ، V.2018.1 املؤرخة 1147انظر النشرة التشغيلية احلالية لالحتاد رقم  *
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 (SANC)تخصيص الرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير 
 (Q.708 T-ITU (99/03))التوصية 

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت

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

 SANC البلد/املنطقة اجلغرافية أو شبكة التشوير

 035-4 اجلمهورية العربية السورية
  

_________ 
SANC: .رمز منطقة/شبكة التشوير 

 Signalling Area/Network Code 
Code de zone/réseau sémaphore (CZRS) 

 
 

 الخدمة الهاتفية
 (ITU-T E.164)التوصية 

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

 (257+)الرمز الدليلي للبلد  بوروندي
 :IV.12.2018تبليغ يف 

صص  ، بومجبورا، عن حتديث(ARCT)وكالة تنظيم ومراقبة االتصاالت يف بوروندي  تعلن  موعةجم                                   خطة الرتقيم الوطنية لبوروندي. وخت 
 .LACELL SUللمشغل  XX XXXX 78األرقام 

 معلومات عامة:
 257+ الرمز الدليلي للبلد:

 00 السابقة الدولية:
 -- السابقة الوطنية:

 
 طول الرقم )الداليل( الوطين )باستثناء السابقة الوطنية(:

 أرقام 8 احلد األدىن
 أرقام 8 احلد األقصى

 بتوقيت غرينتش  + 2التوقيت العاملي املنسق/التوقيت الصيفي: 
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 :تفاصيل خطة الرتقيم الوطنية
صص  ألف  :األرقام التالية إىل جمموعات     خت 

 
 المجموعات المشغلون

ONATEL mobile 77 XXXXXX 

ECONET LEO 71 XXXXXX 
72 XXXXXX 
76 XXXXXX 
79 XXXXXX 

LACELL SU. 75 XXXXXX 
78 XXXXXX 

VIETTEL BURUNDI S.A 31 XXXXXX 
61 XXXXXX 
68 XXXXXX 
69 XXXXXX 

 

 11 اجملموع

 عدد اجملموعات املخصصة )شبكات ثابتة(: باء.

 
 المجموعات المشغلون

ONATEL 22 XXXXXX 
 

 1 اجملموع

 

 لالتصال:
Mr HAKIZIMANA Constaque 

Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications (ARCT) 
Avenue de France, 14 

BUJUMBURA  
Burundi 

 790 922 79 257 اهلاتف:
 832 242 22 257+ الفاكس:

 hakizimanac@yahoo.frأو  dt.arct@arct.gov.bi الربيد اإللكرتوين:
  

mailto:dt.arct@arct.gov.bi
mailto:hakizimanac@yahoo.fr
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 (45+الدانمارك )الرمز الدليلي للبلد 
 :IV.12.2018تبليغ يف 

 :يف الدامنارك يةالوطنالرتقيم كوبنهاغن، عن التغيريات التالية اليت طرأت على خطة ، الدامناركية وكالة الطاقةئة هي تعلن

  املتنقلةاالتصاالت  خدمات -ختصيص 
 التخصيصتاريخ  سالسل األرقام مقدم اخلدمة

SimService A/S 4947efgh 9271وefgh 9332وefgh 9361وefgh 9362وefgh 2018.IV.11 

  رمز اختيار املشغل –سحب 
 السحبتاريخ  رمز اختيار املشغل مقدم اخلدمة

Telenor A/S 1005 2018 1049و 1047و 1033و.VI.30 

  أرقام 4رقم خدمة ثابتة مكون من  –سحب 
 السحبتاريخ  أرقام 4رقم خدمة مكون من  اخلدمةمقدم 

Telenor A/S  1801 2018 1818و.VI.30 

 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 املوقع اإللكرتوين:

 
 تبليغات أخرى

 صربيا
 :IV.11.2018تبليغ يف 

و اهلواة لفويفودينا اإلدارة الصربية حملطات إذاعية تابعة الحتاد راديأذنت  احتاد راديو اهلواة لفويفودينا،إلنشاء  السبعنيمبناسبة الذكرى 
 .2018ديسمرب  31إىل  مايو 1من  YU70SRVو YT70SRVباستخدام الرمزين الدليليني اخلاصني للنداء 

 اديو اهلواة لفويفوديناحملطات إذاعية تابعة الحتاد ر  اإلدارة الصربية، أذنت مبناسبة الذكرى املئوية لتوحيد فويفودينا مع مملكة صربيا
 .2018ديسمرب  31إىل  مايو 1من  YU100APV باستخدام الرمز الدليلي اخلاص للنداء

أذنت اإلدارة الصربية ، "Novi Beogradيف نادي راديو اهلواة " كفرع"  Kozara" اإلذاعيالقسم مبناسبة الذكرى األربعني لتأسيس 
 .2018أكتوبر  15يونيو إىل  1من  YU40AAV باستخدام الرمز الدليلي اخلاص للنداء لقسم اإلذاعيذا اهل
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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    
 

 
 E.164 T-ITUقائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية 

 (E.164 T-ITU (2010/11))تكملة للتوصية 
 (2016 ديسمبر 51 في )الوضع

 (XII.15.2016 – 1114)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (5)التعديل رقم 

 ITU-T E.164                                                                                  ً         مالحظات مشتركة لقوائم بالترتيب العددي والهجائي للرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقا  للتوصية 

للشبكات الدولية  883                                           أرقام واملرتبط بالرمز الدليلي الق طري املشرتك  ةثالث من رمز تعرف اهلوية التايل املكون ختصيصجرى 
 على النحو التايل:

 ADD    +883 250* المالحظة ع(   18صفحة 

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 الوضع ورمز تعرف اهلوية

MessageBird B.V. MessageBird B.V. +883 250 خمصص 

 *2018.IV.11 
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 قائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية
 (ITU-T E.118 (2006/05))وفقاً للتوصية 

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

 (40)التعديل رقم 

 ADD اليابان
ة البلد/املنطق
          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

 جهة اإلصدار
ي التاريخ الفعل االتصال

 لالستعمال
 Panasonic System اليابان

Solutions Japan Co. Ltd 
4-1-62 Minoshima, Hakata-ku 
FUKUOKA CITY 812-8531 

89 81 07 Ryosuke Kimura 
Panasonic System Solutions Japan Co. Ltd 

IoT Platform Department 
Cloud Service Business Center 

3-1-9 Shin-Yokohama, Kohoku-ku 
YOKOHAMA CITY 222-0033 

 6343 478 45 81+ :اهلاتف
 ؛kimura.ryosuke-@jp.panasonic.com الربيد اإللكرتوين:

telecom_op@ml.jp.panasonic.com 

2018.VI.29 

 

 LIR يطالياإ

 البلد/املنطقة
          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

 جهة اإلصدار
 االتصال

 .Wind Tre S.p.A إيطاليا
Via Leonardo Da Vinci, 1 

20090 Trezzano S/N 
MILANO 

89 39 99 Regulatory Affairs Director 
Wind Tre S.p.A. 

Via Cesare Giulio Viola, 48 
00148 ROMA 

 3816 8311 06 39+ :اهلاتف
 3983 8311 06 39+ الفاكس:

 AffariRegolamentari@pec.windtre.itالربيد اإللكرتوين: 

 

 ADD إيطاليا

 البلد/املنطقة
      تع رفرقم  اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

 جهة اإلصدار
 التاريخ الفعلي االتصال

 لالستعمال
 .Wind Tre S.p.A إيطاليا

Via Leonardo Da Vinci, 1 
20090 Trezzano S/N 

MILANO 

89 39 88 Regulatory Affairs Director 
Wind Tre S.p.A. 

Via Cesare Giulio Viola, 48 
00148 ROMA 

 3816 8311 06 39+ :اهلاتف
 3983 8311 06 39+ الفاكس:

 AffariRegolamentari@pec.windtre.itالربيد اإللكرتوين: 

2018.I.24 

  

mailto:kimura.ryosuke%1E@jp.panasonic.com؛
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 يتعلق بالخطة الدولية فيما (MNC)للشبكة المتنقلة  الرموز الدليلية
 لتعرف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات

 T E.212-ITU (2016/09))وفقاً لتوصية قطاع تقييس االتصاالت 
 (2016نوفمبر  1)الوضع في 

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

 المشغل/الشبكة MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية

   ADDجنوب إفريقيا 
655 05 Telkom SA Ltd 
655 75 Airport Company South Africa (ACSA) 

   ADD خدمة متنقلة دولية، رمز مشترك
901 59 MessageBird B.V. 
901 60 OneWeb 

 ITU-T E.212بالتوصية  E ، الملحق***خارج األراضي اإلقليمية MCC/MNC استعمال الرموز
أرقام تعرف هوية االشتراك المتنقل  *MCC+MNC المنطقة الجغرافيةأو  البلد

**(MSIN) يجب استعمالها التي 
 اسم المشغل

 لكسمبرغ
 (A)البلد 

270 77 000 x xxx xxx Tango S.A. 

 بلجيكا
                        حيث جيب أن ي ستخدم الرمز  – B)البلد 

                                  الدليلي الق طري لالتصاالت املتنقلة + 
 (MNC+MCC) الدليلي للشبكة املتنقلة الرمز

 خارج األراضي اإلقليمية(

270 77 800 x xxx xxx;  
801 x xxx xxx 

Tango S.A. 

 

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

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

** MSIN:  / رقم تعرف هوية االشرتاك املتنقلMobile Subscription Identification Number / numéro d'identification d'abonnement mobile 

، هو املصطلح الذي يستعمل لوصف احلالة اليت يكون فيها ITU-T E.212بالتوصية  Eخارج األراضي اإلقليمية، كما هو معرف يف امللحق  MCC+MNCاستعمال الرمز  ***
 .B"( من خالل حمطة قاعدة منشأة يف البلد B                           "( مستعمال  يف بلد آخر )"بلد Aشغل يف بلد )"بلد املخصص مل MCC+MNC الرمز
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 قائمة برموز شركات التشغيل الصادرة عن االتحاد
 (ITU-T M.1400 (2013/03))وفقاً للتوصية 

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

 (60)التعديل رقم 
 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 

 DEU ADDألمانيا )جمهورية ألمانيا االتحادية( / 

 

Jonny Rönnefahrt 
Chono Gruppe Deutschland 

Leipziger Strasse 276 
01139 DRESDEN 

CHONOC Mr Jonny Roennefahrt 
 1996 8472 351 49+ اهلاتف:

 1997 8472 351 49+ الفاكس:
 jonny-roennefahrt@chono.de الربيد اإللكرتوين:

 

Harmatec GmbH 
Kaiserdamm 11 

14057 BERLIN 

HRMTEC Mr Fatih Harmanli 
 6655 6128 30 49+ اهلاتف:

 6171 6128 30 49+ الفاكس:
 info@harmatecit.de الربيد اإللكرتوين:

 

HessenKom GmbH & Co.KG 
Die Weidenbach 6 

63674 ALTENSTADT 

HESKOM Mr Peer Kohlstetter 
 987718 6047 49+ اهلاتف:

 987719 6047 49+ الفاكس:
 kohlstetter@hessenkom.de الربيد اإللكرتوين:

 

Hughes Network Systems GmbH 
Ottostrasse 9 

64347 GRIESHEIM 

HUGHES Mr David Cant 
 316 425 1908 44+ اهلاتف:

 301 425 1908 44+ الفاكس:
 d.cant@hugheseurope.com الربيد اإللكرتوين:

 

KAEMI GmbH 
Prinzessinnenstrasse 19 - 20 

10969 BERLIN 

KAEMIX Mrs Anna Steffens 
 21 3642878 30 49+ اهلاتف:

 99 3642878 30 49+ الفاكس:
 portierungen@kaemi.io الربيد اإللكرتوين:

m3connect GmbH 
Friedlandstrasse 18 

52064 AACHEN 

M3CON Mr Roland Heinen 
 0 980986 241 49+ اهلاتف:

 90 980986 241 49+ الفاكس:
 r.heinen@m3connect.de الربيد اإللكرتوين:
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 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  المشغل()رمز  اسم/عنوان الشركة

 

MCN Telekommunikacios 
Szolgaltato Kortlatolt Feleloesegue Tarsasag 

Kemenes utca 8 
1114 BUDAPEST 

Hungary 

MCNTEL Mr Anton Parshin 
 ext 510 4999 8039 69 49+  اهلاتف:

 4994 8039 69 49+ الفاكس:
 anton.parshin@mcntelecom.com الربيد اإللكرتوين:

 

Netsign Networks GmbH 
Lindenallee 27 
14050 BERLIN 

NSIDE :5350 8149 30 49+ اهلاتف 
 5359 8149 30 49+ الفاكس:

 service@netsign.net الربيد اإللكرتوين:

 

Schulze 

Breitbandkommunikationsgesellschaft mbH 
Ackerstrasse 20 

02977 HOYERSWERDA 

SBK001 Mr Jan Schulze 
 603344 3571 49+  اهلاتف:

 603356 3571 49+ الفاكس:
 info@kabelmax.tv الربيد اإللكرتوين:

 

SWaP GmbH Surf, Watch & Phone 
Maerkische Allee 210 a 

12679 BERLIN 

SW4P06 Mr Uwe Wachsmann 
 4257 5499 30 49+  اهلاتف:

 4256 5499 30 49+ الفاكس:
 kontakt@swap-gmbh.de :الربيد اإللكرتوين

 

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

 (2017 يونيو 1)الوضع في 
 (VI.1.2017 – 1125)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (3)التعديل رقم 
 

 ADD الترتيب العددي
 اجلمهورية العربية السورية 4-035 
 

 ADD الترتيب الهجائي
 اجلمهورية العربية السورية 4-035 

_________ 
SANC: منطقة التشوير/رمز الشبكة 

 Signalling Area/Network Code 
 Code de zone/réseau sémaphore (CZRS) 
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 (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية 
 (ITU-T Q.708 (1999/03))وفقاً للتوصية 

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

 (35)التعديل رقم 
 

 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير البلد/املنطقة اجلغرافية
ISPC DEC 

 SUP   إسبانيا
2-028-1 4321 Madrid/Alcobendas-2 CADIL Telefónica de España, S.A.U. 
2-028-2 4322 Madrid/Castellbisbal CADIL Telefónica de España, S.A.U. 
2-028-4 4324 Sevilla/Pineda CADIL Telefónica de España, S.A.U. 
2-241-1 6025  VR Telecom, S.L. 

 LIRسويسرا   
2-054-4 4532 Zurich CenturyLink Communications Switzerland AG 
2-055-6 4542 Zürich Colt Technology Services AG 
2-056-4 4548 Zürich Colt Technology Services AG 
2-057-5 4557 Basel Relario AG 
2-058-6 4566 Zürich Colt Technology Services AG 

__________ 
ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية 

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

 
 خطة الترقيم الوطنية

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

                 و أن تقدم تفسريا  أيرجى من اإلدارات أن تبلغ االحتاد الدويل لالتصاالت بالتغيريات اليت تطرأ على خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا 
                                                                                                         صفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة الرتقيم الوطنية فضال  عن جهات االتصال لديها حبيث يتسىن نشر املعلومات وإتاحتها جمانا   يف

 جلميع اإلدارات/وكاالت التشغيل املعرتف هبا ومقدمي اخلدمات يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت التابع لالحتاد.
عند  بالنسبة إىل مواقعها اإللكرتونية اخلاصة بالرتقيم أو ITU-T E.129رجى من اإلدارات أن تستعمل النسق املبني يف التوصية وي

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

 التالية بتحديث خطة الرتقيم اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين: /املناطق اجلغرافيةقامت البلدان ،IV.1.2018            اعتبارا  من 
 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  /املنطقة اجلغرافيةالبلد

 223+ مايل
 232+ سرياليون

 90+ تركيا
 

mailto:tsbtson@itu/.int
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