
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

 :الربق خدمة

 5  ...................... ا، كييف(مكتب الدولة املعين باحلماية اخلاصة لالتصاالت واملعلومات يف أوكراني) أوكرانيا

 :اهلاتفية اخلدمة

 6  .................................................. ((ILR)لكسمربغ معهد تنظيم االتصاالت يف ) لكسمربغ

تصاالت الدولية التابعة ل ى نجنة الدولة لتكنولوييات املعلومات واالتصاالت نجمهويية االوكالة ) قريغيزستان
 7  ................................................................................ (، بيشككزستانقريغي

 8  ................................................................... (، ألويفTelecom Niueشركة ) نيوي

 9  ............................................................ (هيئة االتصاالت النروجيية، ليلساند) النرويج

 9  ...................................................................................... النمسا: أخرى تبليغات

 10  ................................................................................................ اخلدمة تقييد

 10  ............ (2006 لعام املفوضني املندوبني مؤمتر يف        املراي ع 21 القراي) البديلة النداء وليراءات النداء معاودة ليراءات

 الخدمة منشورات على تعديالت
 11  ........................................... الدولية االتصاالت يسوم لبطاقة اإلصداي يهة      تعر ف بأيقام قائمة

 12  ....................................................................... (MNC) املتنقلة للشبكات الدليلية الرموز

 13  .................................................................................. الربقية مقصد مبؤشرات قائمة

 14  ....................................................................... االحتاد عن الصادية املشغلني وزبرم قائمة

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

  

 النشرة التشغيلية لالتحاد الدولي لالتصاالت

www.itu.int/itu-t/bulletin 

 )نسخة للكرتونية( ISSN 2312-8240 (2018 مايو 1)املعلومات الوايدة حىت  V.15.2018 1148يقم 
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)تب االتصاالت الراديوية مك

 5560 730 22 41+ الهاتف:

 5785 730 22 41+ الفاكس:

 brmail@itu.int البريد اإللكتروني:

mailto:itumail@itu.int
mailto:tsbmail@itu.int
mailto:tsbmail@itu.int
mailto:tsbtson@itu.int
mailto:brmail@itu.int


 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 2 - 1148يقم 

 نشر *مواعيد
 النشرات التشغيلية املقبلة

 مبا يف ذلك
 املعلومات الوايدة حىت:

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

 يليةيقم 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 لأليض لالتصال البعيد )تكملة للتوصية  1125
 (2017يونيو  1 )الوضع يف

( )الوضع ITU-T E.212 (2016/09) )تكملة للتوصية قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق انجغرافية من أيل 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 أيل 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)للتوصية         )وفقا   (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية  1109
 2016التوقيت القانوين  1096
 (2015نوفمرب  15( )الوضع يف ITU-T E.118 (2006/05)                                                                         قائمة بأيقام تعر ف يهة اإلصداي لبطاقة يسوم االتصاالت الدولية )وفقا  للتوصية  1088
 (2014سبتمرب  15( )الوضع يف ITU-T M.1400 (2013/03)               )وفقا  للتوصية  قائمة برموز املشغلني الصادية عن االحتاد 1060
من لوائح الراديو( وشكل الرموز  1.25                                                                                   وضع االتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة )وفقا  للحكم االختيايي يقم  1055

 (2014يوليو  1ا التجريبية )الوضع يف الدليلية للنداء اليت ختصصها كل لداية حملطاهتا للهواة وحمطاهت
 (2012نوفمرب  1( )الوضع يف ITU-T E.164 (2010/11)                                                 يموز/أيقام النفاذ للشبكات املتنقلة )وفقا  للتوصية  1015
( T.35 T-ITU (2000/02)وصية تقائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق انجغرافية من أيل املرافق غري املعيايية يف اخلدمات التليماتية )تكملة لل 1002

 (2012أبريل  15)الوضع يف 
 (2012أبريل  1)الوضع يف  ITU-T T.35                                                                    قائمة باهليئات الوطنية املعينة لتخصيص يموز مزو د املطراف وفقا  للتوصية  1001
 (2012مايس  15قيود اخلدمة )قائمة تلخيصية لقيود اخلدمة السايية فيما يتعلق بتشغيل االتصاالت( )الوضع يف  1000

( ITU-T E.164 (2010/11)                                                                                                       ليراءات املراقمة )السابقة الدولية والسابقة الوطنية )لالتصال البعيد( والرقم )الداليل( الوطين( )وفقا  للتوصية  994
 (2011ديسمرب  15)الوضع يف 

 (2006دوبني املفوضني لعام الصادي عن مؤمتر املن 21ليراءات معاودة النداء وليراءات النداء البديلة )القراي  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)                             ويموز تعر ف 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)               )وفقا  للتوصية  (DNIC)                                     قائمة برموز تعر ف هوية شبكة البيانات  977
( ITU-T X.121 (2000/10)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق انجغرافية من أيل ليسال البيانات )تكملة للتوصية  976

 (2011 مايس 15 )الوضع يف
 (2011فرباير  15 ( )الوضع يفX.400وتوصيات السلسلة  ITU-T F.400               )وفقا  للتوصية  (ADMD)قائمة بأمساء ميادين التسيري اإلدايي لإلداية  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)                                                                          ت الرموز مخاسية األحرف املستعملة يف خدمة الربق العمومية الدولية )وفقا  للتوصية جمموعا 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 الصادية عن االحتاد )التوصية 

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

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 وفقا  لإليراءات الوايدة يف  التوصيات التاليةعن املوافقة على  AAP-34 اإلعالنيف  أُعلن
– ITU-T Y.4500.4 (03/2018): oneM2M – Service layer core protocol specification 

– ITU-T Y.4500.5 (03/2018): oneM2M- Management enablement (OMA) 

– ITU-T Y.4500.6 (03/2018): oneM2M Management enablement (BBF) 

– ITU-T Y.4500.8 (03/2018): oneM2M- CoAP Protocol Binding 

– ITU-T Y.4500.9 (03/2018): oneM2M- HTTP Protocol Binding 

– ITU-T Y.4500.10 (03/2018): oneM2M- MQTT Protocol Binding 

– ITU-T Y.4500.11 (03/2018): oneM2M- Common Terminology 

– ITU-T Y.4500.12 (03/2018): oneM2M Base Ontology 

– ITU-T Y.4500.13 (03/2018): oneM2M- Interoperability Testing 

– ITU-T Y.4500.14 (03/2018): oneM2M- LwM2M Interworking 

– ITU-T Y.4500.15 (03/2018): oneM2M- Testing framework 

– ITU-T Y.4500.20 (03/2018): oneM2M- WebSocket Protocol Binding 

– ITU-T Y.4500.23 (03/2018): oneM2M-Home Appliances Information Model and Mapping 
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 البرقخدمة 
 (FT -ITU.32)التوصية 

 أوكرانيا
 :IV.24.2018تبليغ يف 

 توقف خدمة الربق
 دولية من ول ىة الربق الوطنية والأن خدم، كييفا، مكتب الدولة املعين باحلماية اخلاصة لالتصاالت واملعلومات يف أوكرانييعلن 
 .2018مايس  1                 ُ                 يف أوكرانيا مل تعد ت قدم اعتبايا  من  Ukrtelecom JSC شركة

                                                           )شركة االتصاالت األوكرانية سابقا ( خلدمة الربق الوطنية والدولية  Ukrtelecom JSC                                  وعالوة على ذلك، نظرا  ل ى لهناء شركة 
 : التالية أكرانيا، فإن يموز املكتب يف

"UXCK/UXCG/UXCV/UXDP/UXDC/UXGR/UXIF/UXHR/UXHS/UXHM/UXKG/UXKM/UXKR/UXKV/UXLK/UXLC/U

XLV/UXMR/UXMK/UXOD/UXPL/UXRV/UXSV/UXSF/UXSU/UXTR/UXUG/UXVC/UXYL/UXZP/UXZT/UXKX" ،
     ُ     قد أ لغيت. الربقياتلعادة ليسال نظام  املستخدمة يف

            تبعا  لذلك.، ITU-T F.32                                  مقصد الربقية املنشوية وفقا  للتوصية وسيجري حتديث قائمة مؤشرات 
 ، يريى االتصال كالتايل:هذه خدمة الربق لهناء ملزيد من املعلومات عنو 

State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine 
13 Solomianska Street, 

03110 KYIV 
Ukraine 

 10 92 281 44 380+ اهلاتف:
 73 26 226 44 380+ الفاكس:

 info@dsszzi.gov.ua د اإللكرتوين:الربي

_________ 
  .V.15.2018املؤيخة  1148النشرة التشغيلية لالحتاد يقم من  13الصفحة انظر  *
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 الخدمة الهاتفية
 (T E.164-ITU)التوصية 

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

 (352+)الرمز الدليلي للبلد  لكسمبرغ
 :IV.18.2018تبليغ يف 

يما يتعلق ف لكسمربغ يف الوطنيةطة الرتقيم خل التحديثات التاليةعن لكسمربغ،  ،(ILR)لكسمربغ معهد تنظيم االتصاالت يف يعلن 
 .(M2M)باالتصاالت من آلة ل ى آلة 

 :أليقام االتصاالت من آلة ل ى آلة عرض جممل أ ( 
 .      يقما   12 :احلد األدىن لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد( 
 .      يقما   12 :احلد األقصى لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد( 

 :املخصصة يف خطة الرتقيم الوطنية ITU-T E.164مع األيقام )أو أي قائمة سايية( بقاعدة البيانات الوطنية  يابط ب(
 -electroniques/Numerotation/Numbering-https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications

carriers/Pages/default.aspx-international-for-Information  

 :أليقام االتصاالت من آلة ل ى آلة الرتقيم ةتفاصيل خط (ج

الدليلي الوطني  الرمز
األرقام  أو (NDC) للمقصد

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

 N(S)Nطول الرقم 

الحد  معلومات إضافية E.164استعمال الرقم 
األقصى 

 لطول الرقم

الحد األدنى 
 لطول الرقم

 .MTX Connect S.à r.l ة ل ى آلةاتصاالت من آل 12 12 6000

 .Join Experience S.A اتصاالت من آلة ل ى آلة 12 12 6001

 .Proximus S.A اتصاالت من آلة ل ى آلة 12 12 6002

 POST Luxembourg اتصاالت من آلة ل ى آلة 12 12 6021

 Orange Communications اتصاالت من آلة ل ى آلة 12 12 6061

Luxembourg S.A. 

 .Bouygues Telecom S.A اتصاالت من آلة ل ى آلة 12 12 6067

 لالتصال:
Mr Jérôme Besch 

Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) 
17, rue du Fossé 

2922 Luxembourg 
Luxembourg 

 228 228 28 352+ اهلاتف:
 229 228 28 352+ الفاكس:

 numerotation@ilr.lu الربيد اإللكرتوين:
 www.ilr.lu املوقع اإللكرتوين:

https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Numerotation/Numbering-Information-for-international-carriers/Pages/default.aspx
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Numerotation/Numbering-Information-for-international-carriers/Pages/default.aspx
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Numerotation/Numbering-Information-for-international-carriers/Pages/default.aspx
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 (996+قيرغيزستان )الرمز الدليلي للبلد 
 :IV.25.2018تبليغ يف 

بيشكك، عن  ،لجنة الدولة لتكنولوييات املعلومات واالتصاالت نجمهويية قريغيزستانلتصاالت الدولية التابعة االوكالة تعلن 
 حتديث خطة الرتقيم الوطنية يف قريغيزستان.

 :996+للرمز الدليلي للبلد  E.164دخال مويد يديد من أيل خطة الرتقيم الوطنية إلوصف 
الرمز الدليلي الوطني 

 (NDC)للمقصد 
أو األرقام األولى 

الرقم )الداللي(  في
 (N(S)N)الوطني 

 طول الرقم )الداللي(
 (N(S)N)الوطني 

الحد  تاريخ ووقت اإلدخال E.164استعمال الرقم 
األقصى 

 قملطول الر 
الحد األدنى 
 لطول الرقم

 خلدمات اهلاتفية املتنقلةا -يقم غري يغرايف  9 9 22
(+996 22 X XXX XXX) 

 2017نوفمرب  13
(Sky Mobile) 

 خلدمات اهلاتفية املتنقلةا -يقم غري يغرايف  9 9 77
 (+996 77 X XXX XXX) 

 2010أبريل  20
(Sky Mobile) 

 مات اهلاتفية املتنقلةخلدا -يقم غري يغرايف  9 9 996
 (+996 99 6 XXX XXX) 

 2017أكتوبر  27
(Sky Mobile) 

 خلدمات اهلاتفية املتنقلةا -يقم غري يغرايف  9 9 999
 (+996 99 9 XXX XXX) 

 2017أكتوبر  27
(Sky Mobile) 

 لالتصال:
State Communications Agency 

under the State Committee of Information Technologies and Communications of Kyrgyz Republic 
7b, Baytik Baatyr Street 

720005 BISHKEK 
Kyrgyzstan 

 541333 312 996+ اهلاتف:
 544105 312 996+ الفاكس:

 nta@infotel.kg ؛atilenbaev@nas.gov.kg الربيد اإللكرتوين:
املوقع اإللكرتوين: 

http://world.nas.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=165 &lang=ru 
Sky Mobile LLC 

Roaming and interconnect department 
 roaming@beeline.kg الربيد اإللكرتوين:
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 (683+)الرمز الدليلي للبلد  نيوي
 :IV.25.2018تبليغ يف 

 .2018مايو  1              ، اعتبايا  من ة الرتقيم يف نيوي، ألويف، عن التحديثات التالية خلطTelecom Niue شركةتعلن 
 الوضع يقم اهلاتف الرمز الدليلي للبلد ختصيص

 نشط 010 683 مساعدة املشغل

 نشط 015 683 وخدمة الدليلاألعطال 

 نشط 101 683 املعلومات املتعلقة بالطقس واملد وانجزي

 نشط 999  الطوايئ

 حمجوز 1000 - 1099 683 حمجوز

 غري نشط 1100 - 1999 683              مدفوعة الحقا   AMPSقلة خدمة متن

 غري نشط 2000 - 2999 683              مدفوع الحقا   GSMسلكي ثابت  نفاذ ال

 غري نشط 3000 - 3999 683              مدفوعة الحقا   AMPS FWTخدمة 

 نشط 4000 - 4999 683              مدفوعة الحقا   PSTNشبكة 

 غري نشط 5000 - 5999 683 مدفوعة سلفا  من انجيل الثاين  GSMمتنقلة  خدمة

 غري نشط 6000 - 6999 683 مدفوعة سلفا  من انجيل الثاين  GSMمتنقلة  خدمة

 نشط 7000 - 7999 683              مدفوعة الحقا   PSTNكة شب

 8884999-8884000 683              مدفوعة سلفا   LTE خدمة متنقلة
8885000-8885999 
8886000-8886999 
8887000-8887999 
8888000-8888999 
8889000-8889999 

 نشط

 :683+للرمز الدليلي للبلد  E.164دخال مويد يديد من أيل خطة الرتقيم الوطنية إلوصف 
 الرمز الدليلي الوطين

 (NDC)للمقصد 
الرقم  أو األيقام األو ى يف

 (N(S)N))الداليل( الوطين 

 طول الرقم )الداليل(
احلد األقصى  تاييخ ووقت اإلدخال E.164استعمال الرقم  (N(S)N)الوطين 

 لطول الرقم
احلد األدىن 
 لطول الرقم

888 XXXX 7 7  للخدمات املتنقلة اهلاتفية يقم يغرايفLTE  00:00الساعة 
2018-05-01 

 لالتصال:
Mr Colin Talamahina - Director 

Mr Farm Tukumulia - Operations Manager 
Telecom Niue LTD 

PO Box 32 – Commercial Center 
ALOFI 

Niue 
 5663 683+/4005 683+ اهلاتف:

 4010 683+ الفاكس:
 ؛colin.talamahina@mail.gov.nu الربيد اإللكرتوين:

 farm.tukumulia@mail.gov.nu؛ 
 telecom.callcentre@mail.gov.nu 



 تالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاال 9 - 1148يقم 
 

 (47+)الرمز الدليلي للبلد  النرويج
 :IV.26.2018تبليغ يف 

 :النرويجيف  الوطنيةالرتقيم طة خل التايل التحديثعن  ،ندليلسا ،هيئة االتصاالت النروجيية تعلن
  املتنقلةخدمات االتصاالت  -ختصيص 

 تاييخ التخصيص سالسل األيقام مقدم اخلدمة

Kvantel AS 9870efgh 2017.09.22 

 لالتصال:
Norwegian Communications Authority 

Postbox 93 
4791 LILLESAND 

Norway 
 00 46 82 22 47+ اهلاتف:

 40 46 82 22 47+ الفاكس:
 firmapost@nkom.no الربيد اإللكرتوين:
 www.nkom.no املوقع اإللكرتوين:

 
 
 

 تبليغات أخرى

 النمسا

 :IV.23.2018تبليغ يف 
 حملطةنمساوية اإلداية ال أذنت، ()النمسا زيغهايتس-سالدوية الثالثة والعشرين للبطولة العاملية ملنطاد اهلواء الساخن يف غرو مبناسبة 

 .2018أغسطس  25ل ى  18من  OE18BALLON للنداءهواة منساوية باستخدام الرمز الدليلي اخلاص 
  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 10 - 1148يقم 

 تقييد الخدمة
 www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012انظر املوقع اإللكرتوين: 

 تشغيليةالنشرة ال 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
 (2006                                         لمراج ع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام ا 21وإجراءات النداء البديلة )القرار 

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

 
  

http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012


 تالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاال 11 - 1148يقم 
 

 تعديالت على منشورات الخدمة

 املختصرات املستخدمة
ADD لدياج  PAR فقرة 
COL عمود  REP استبدال 
LIR قراءة  SUP للغاء 

P )صفحة )صفحات    

 
 

                                                ام تعر ف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدوليةقائمة بأرق
 (E.118 T-ITU (2006/05)               )وفقا  للتوصية 

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

 (41)التعديل يقم 

 LIR الجمهورية التشيكية

البلد/املنطقة 
 عرفيقم ت اسم/عنوان الشركة انجغرافية

 االتصال يهة اإلصداي

 .O2 Czech Republic a.s انجمهويية التشيكية
Za Brumlovkou 266/2 

140 22 PRAHA 4 - MICHLE 

89 420 05 Michal Pekárek 
Za Brumlovkou 266/2 

140 22 PRAHA 4 - MICHLE 
 526 464 271 420+ اهلاتف:

 michal.pekarek@o2.cz الربيد اإللكرتوين:

 .O2 Czech Republic a.s يةالتشيكانجمهويية 
Za Brumlovkou 266/2 

140 22 PRAHA 4 - MICHLE 

89 420 20 Michal Pekárek 
Za Brumlovkou 266/2 

140 22 PRAHA 4 - MICHLE 
 526 464 271 420+ اهلاتف:

 michal.pekarek@o2.cz الربيد اإللكرتوين:

 LIR غوام

البلد/املنطقة 
 يقم تعرف شركةاسم/عنوان ال انجغرافية

 االتصال يهة اإلصداي

 .Docomo Pacific, Inc غوام
890 S. Marine Corps Dr. 

TAMUNING  
GU USA 96913 

89 1 377 Mr James W. Hofman 
Docomo Pacific, Inc. 

890 S. Marine Corps Dr. 
TAMUNING 

GU USA 96913 
 2355 688 671 1+ اهلاتف:

 7247 649 671 1+ الفاكس:
 jhofman@docomopacific.com د اإللكرتوين:الربي

  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 12 - 1148يقم 

 ADD غوام
البلد/املنطقة 

          يقم تع رف اسم/عنوان الشركة انجغرافية
التاييخ الفعلي  االتصال يهة اإلصداي

 لالستعمال
 .Docomo Pacific, Inc غوام

890 S. Marine Corps Dr. 
TAMUNING  

GU USA 96913 

89 1 048 Mr James W. Hofman 
Pacific, Inc. Docomo 

890 S. Marine Corps Dr. 
TAMUNING  

GU USA 96913 
 2355 688 671 1+ :اهلاتف

 7247 649 671 1+ الفاكس:
 jhofman@docomopacific.comالربيد اإللكرتوين: 

23.III.2018 

 

 
 

 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 يقم 
 (36التعديل يقم )

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

248 11 UAB Raystorm Eesti filiaal 

_________ 
* 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 /  

  



 تالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاال 13 - 1148يقم 
 

 قائمة بمؤشرات مقصد البرقية
 (1995/10)( F.32 T-ITU               )وفقا  للتوصية 

 (2011مايو  15)الوضع في 
 (V.15.2011 - 980)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد يقم 

 (6)التعديل يقم 
 أوكرانيا 38-39صفحة 

 UX     COL  2   Ukrainian Telecom – Ukrainian State Telecommunications Corporation, Kyiv: الرمز الدليلي للشبكة
COL  1-5     SUP 

 2018مايس  1خلدمة: تاييخ توقف ا

 يمز املكتب الربقاسم مكتب  الرمز الدليلي للشبكة الشبكة )اإلداية/وكالة التشغيل املعرتف هبا( البلد/املنطقة انجغرافية
1 2 3 4 5 

     
مؤسسة االتصاالت  -االتصاالت األوكرانية  أوكرانيا

 ،التابعة للدولة األوكرانية
UX- -   

UKRAINE كييف  Cherkasy UXCK 
UCRANIA   Chernihiv UXCG 

   Chernivtsi UXCV 
   Dnipropetrovsk UXDP 
   Donetsk UXDC 
   Horlivka UXGR 
   Ivano-Frankivsk UXIF 
   Kharkiv UXHR 
   Kherson UXHS 
   Khmelnitskyi UXHM 
   Kirovohrad UXKG 
   Kramatorsk UXKM 
   Kryvyi Rih UXKR 
   Kyiv UXKV 
   Luhansk UXLK 
   Lutsk UXLC 
   Lviv UXLV 
   Mariupol UXMR 
   Mykolaiv UXMK 
   Odesa UXOD 
   Poltava UXPL 
   Rivne UXRV 
   Sevastopol UXSV 
   Simferopol UXSF 
   Sumy UXSU 
   Ternopil UXTR 
   Uzhhorod UXUG 
   Vinnytsia UXVC 
   Yalta UXYL 
   Zaporizhia UXZP 
   Zhytomyr UXZT 
 UXKX والباقي   
     

_________ 
  .V.15.2018املؤيخة  1148من هذه النشرة التشغيلية لالحتاد يقم  5انظر املالحظة املنشوية يف الصفحة  *



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 14 - 1148يقم 

 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 يقم 
 (61)التعديل يقم 

 
 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 DEU  ADDجمهورية ألمانيا االتحادية /

Herbst Datentechnik GmbH 
Philippistrasse 10 

14059 BERLIN 

HERBST Mr Robert Schwanitz 
 530 90 788 30 49+ اهلاتف:

 559 90 788 30 49+ الفاكس:
 support@herbst.de الربيد اإللكرتوين:

 
sentec networks GmbH 

Residenzstrasse 128 
13409 BERLIN 

SENTEC Mr Uemit Senli 
 1435 4985 30 49+ اهلاتف:

 6291 4985 30 49+ الفاكس:
 mail@sentec-it.com الربيد اإللكرتوين:

 
Anycall GmbH 
Jahnstrasse 2 

25436 UETERSEN 

ANYCLL Mr Ole Nils Feddersen 
 0 50635 4122 49+ اهلاتف:

 10 50635 4122 49+ الفاكس:
 service@anycall.de الربيد اإللكرتوين:

 

Luxembourg Online S.A. 
14, avenue du X Septembre 

L-2550 LUXEMBOURG 
Luxembourg 

 

DEULOL Mr Remi Bianchi 
 6440 4525 352+ اهلاتف:

 34 4593 352+ الفاكس:
 network@online.lu الربيد اإللكرتوين:

 

cratchmere.com gmbh 
Ibacher Muehle 87 

42553 VELBERT 

SIPFON SIPfonica Auftragsmanagement 
 580 9109 2053 49+ اهلاتف:

 589 9109 2053 49+ الفاكس:
 auftrag@sipfonica.de الربيد اإللكرتوين:

 
 

  



 تالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاال 15 - 1148يقم 
 

 (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 يقم 
 (36)التعديل يقم 

 البلد/
 فيةاملنطقة انجغرا

 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

ISPC DEC 

 SUPبنما   
7-026-7 14551 PANTD1 Telefónica Móviles Panamá, S.A. 

 ADD   بنما
7-026-7 14551 PANSL4M Telefónica Móviles Panamá, S.A. 

_________ 
ISPC: .يموز نقاط التشوير الدولية 

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