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 نشر *مواعيد
 النشرات التشغيلية املقبلة

 مبا يف ذلك
 املعلومات الواردة حىت:

1151 2018.VII.1 2018.VI.15 
1152 2018.VII.15 2018.VI.29 
1153 2018.VIII.1 2018.VII.17 
1154 2018.VIII.15 2018.VIII.1 
1155 2018.IX.1 2018.VIII.16 
1156 2018.IX.15 2018.VIII.31 
1157 2018.X.1 2018.IX.14 
1158 2018.X.15 2018.IX.28 
1159 2018.XI.1 2018.X.16 
1160 2018.XI.15 2018.XI.1 
1161 2018.XII.1 2018.XI.15 
1162 2018.XII.15 2018.XI.30 

 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.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)للتوصية         )وفقا   (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)               )وفقا  للتوصية  قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد 1060
من لوائح الراديو( وشكل الرموز  1.25                                                                                   وضع االتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة )وفقا  للحكم االختياري رقم  1055

 (2014يوليو  1ا التجريبية )الوضع يف الدليلية للنداء اليت ختصصها كل إدارة حملطاهتا للهواة وحمطاهت
 (2012نوفمرب  1( )الوضع يف ITU-T E.164 (2010/11)                                                 رموز/أرقام النفاذ للشبكات املتنقلة )وفقا  للتوصية  1015
( T.35 T-ITU (2000/02)وصية تقائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل املرافق غري املعيارية يف اخلدمات التليماتية )تكملة لل 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 

 (2006دوبني املفوضني لعام الصادر عن مؤمتر املن 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  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 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)                                                                          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 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)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.8 لتوصيةا                                                                             عن املوافقة على التوصيات التالية لقطاع تقييس االتصاالت وفقا  لإلجراءات الواردة يف AAP-36              أ علن يف اإلعالن

– ITU-T G.997.1 (2016) Amd. 2 (05/2018) 

– ITU-T Y.2072 (05/2018): Framework of Energy Sharing and Trading Platform 

– ITU-T Y.2305 (05/2018): Unified management of Content Delivery Networks 

– ITU-T Y.2619 (05/2018): OAM functions and mechanisms for Public packet Telecommunication Data 
Network (PTDN) 

– ITU-T Y.3054 (05/2018): Framework of Trust-based Media Services 

– ITU-T Y.3102 (05/2018): Framework of IMT-2020 network 

– ITU-T Y.3112 (05/2018): Framework for the support of Multiple Network Slicing 

– ITU-T Y.3505 (05/2018): Cloud computing - Overview and functional requirements for data storage 
federation 

– ITU-T Y.3506 (05/2018): Cloud computing - Functional requirements for cloud service brokerage 
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 الخدمة الهاتفية
 (T E.164-ITU)التوصية 

 www.itu.int/itu-t/inr/nnp املوقع اإللكرتوين:

 (965+)الرمز الدليلي للبلد  الكويت
 :V.24.2018تبليغ يف 

 .تللكوي (NNP)عن التحديث التايل خلطة الرتقيم الوطنية  ،الكويت مدينة ،(CITRA) اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات تعلن
يف املوقع اإللكرتوين للهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات  (NNP) ةوتتاح السياسة العامة الكاملة خلطة الرتقيم الوطني

)http://www.citra.gov.kw(. 
 :965+ من أجل الرمز الدليلي للبلد E.164 عرض خطة الرتقيم الوطنية

 عرض جممل أ ( 
 أرقام. 3احلد األدىن لطول الرقم )باستثناء الرمز الدليلي للبلد( هو  
 أرقام. 8احلد األقصى لطول الرقم )باستثناء الرمز الدليل للبلد( هو  

 تفاصيل خمطط الرتقيم: ب(

سالسل  ( هيمة متنقلةخد) 9)خدمة متنقلة( و 6)خدمة متنقلة( و 5 تبدأ باألعداداليت أعداد  املكونة من مثانية الكويتية األرقاممجيع 
 .للكويتأرقام صاحلة يف خطة الرتقيم الوطنية 

      وفقا  هلم  هذه السالسل لفرادى املشغلني املرخص يفجمموعات األرقام فرادى  اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلوماتوستوزع 
 لني املرخص هلم.                                        واستجابة  للطلبات الصاحلة الواردة من املشغ ”NNP“لسياسة خطة الرتقيم الوطنية 

السالسل هذه  يفقام جمموعات األر فرادى  عند توزيعاهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات قطاع تقييس االتصاالت  ختربوال 
 للمشغلني املرخص هلم.

الرقم  األرقام األوىل يف
 (N(S)N) )الداليل( الوطين

 N(S)طول الرقم 
احلد األقصى  ت إضافيةمعلوما E.164استعمال الرقم 

 لطول الرقم
احلد األدىن 
 لطول الرقم

 أرقام الطوارئ واألرقام القصرية رقم غري جغرايف 3 3 10
 أرقام الطوارئ واألرقام القصرية رقم غري جغرايف 3 3 11
 أرقام الطوارئ واألرقام القصرية رقم غري جغرايف 3 3 12
 ئ واألرقام القصريةأرقام الطوار  رقم غري جغرايف 3 3 13
 أرقام الطوارئ واألرقام القصرية رقم غري جغرايف 3 3 14
 أرقام الطوارئ واألرقام القصرية رقم غري جغرايف 3 3 15
 أرقام الطوارئ واألرقام القصرية رقم غري جغرايف 3 3 16
 أرقام الطوارئ واألرقام القصرية رقم غري جغرايف 3 3 17
 أرقام هاتفية جمانية رقم غري جغرايف 7 7 18

 MoC خدمات هاتفية ثابتة 8 8 2

 Viva خدمات هاتفية متنقلة 8 8 5

 Ooredoo خدمات هاتفية متنقلة 8 8 6

 Zain خدمات هاتفية متنقلة 8 8 9

http://www.citra.gov.kw/
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 لالتصال:
Mr. Zuhair M. AlZuhair 

Head of Interconnection and Numbering 
Communication and Information Technology Regulatory Authority (CITRA) 

P.O. Box 898 
Safat 13009 

Kuwait 
 22966054 965+/22966059 965+ اهلاتف:

 22966040 965+ الفاكس:
 z.alzuhair@citra.gov.kw الربيد اإللكرتوين:

 www.citra.gov.kw اإللكرتوين: املوقع
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 (84+)الرمز الدليلي للبلد  فيتنام
 :V.31.2018تبليغ يف 

 (NNP) من أجل خطة الرتقيم الوطنية للمناطقالرموز الدليلية  قامت بتغيريهانوي، أهنا  ،(MIC)وزارة املعلومات واالتصاالت  تعلن
 حمافظة يف فيتنام. 23. وينطبق تغيري الرموز الدليلية للمناطق على فيتنام يف

 :84 + لدليلي للبلديف خطة الرتقيم الوطنية من أجل الرمز ا األرقاموصف لتغيري 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

وقت وتاريخ 
 التغيير المبلغ

 عنهما

 الرقم )الداللي( الوطني
N(S)N استعمال 

 الرقم
E.164 T-ITU 

              تشغيل متواز  

 الصياغة المقترحة لإلعالن المشغل

 نهاية بداية الجديد الرقم مالقدي الرقم
        

 

120 

xxxxxxx 

70 

xxxxxxx 

غري جغرايف  رقم
للخدمات اهلاتفية 

 املتنقلة

00:00 
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

- VNPT 
- VIETTEL 
- MOBIFONE 
- VIETNAMOBILE 
- GMOBILE 
- ITELECOM 
 

يرجى مالحظة أن الرمز 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84120االستعاضة عن 

 8470بالرقم 

121 

xxxxxxx 

79 

xxxxxxx 

رقم غري جغرايف 
للخدمات اهلاتفية 

 املتنقلة

00:00 
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

يرجى مالحظة أن الرمز 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84121االستعاضة عن 

 8479بالرقم 

00:00 
2018-09-15 

122 

xxxxxxx 

77 
xxxxxxx 

رقم غري جغرايف 
للخدمات اهلاتفية 

 00:00 املتنقلة
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

يرجى مالحظة أن الرمز 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84122االستعاضة عن 

 8477بالرقم 

126 

xxxxxxx 

76 
xxxxxxx 

رقم غري جغرايف 
للخدمات اهلاتفية 

 00:00 املتنقلة
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

يرجى مالحظة أن الرمز 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84126االستعاضة عن 

 8476بالرقم 

128 

xxxxxxx 

78 
xxxxxxx 

رقم غري جغرايف 
للخدمات اهلاتفية 

 00:00 املتنقلة
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

يرجى مالحظة أن الرمز 
غري. قد تالدليلي للشبكة 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84128االستعاضة عن 

 8478بالرقم 

123 

xxxxxxx 

83 
xxxxxxx 

رقم غري جغرايف 
للخدمات اهلاتفية 

 00:00 املتنقلة
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

يرجى مالحظة أن الرمز 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84123االستعاضة عن 

 8483م بالرق

 

124 

xxxxxxx 

84 
xxxxxxx 

رقم غري جغرايف 
للخدمات اهلاتفية 

 00:00 املتنقلة
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

يرجى مالحظة أن الرمز 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84124االستعاضة عن 

 8484بالرقم 

125 

xxxxxxx 

85 
xxxxxxx 

رقم غري جغرايف 
ة هلاتفيللخدمات ا

 00:00 املتنقلة
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

يرجى مالحظة أن الرمز 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84125االستعاضة عن 

 8485بالرقم 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

وقت وتاريخ 
 التغيير المبلغ

 عنهما

 الرقم )الداللي( الوطني
N(S)N استعمال 

 لرقما
E.164 T-ITU 

              تشغيل متواز  

 الصياغة المقترحة لإلعالن المشغل

 نهاية بداية الجديد الرقم مالقدي الرقم

 

127 

xxxxxxx 

81 
xxxxxxx 

رقم غري جغرايف 
للخدمات اهلاتفية 

 00:00 املتنقلة
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

 

يرجى مالحظة أن الرمز 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

إعادة املراقمة مع يرجى 
 84127االستعاضة عن 

 8481بالرقم 

129 

xxxxxxx 

82 
xxxxxxx 

رقم غري جغرايف 
للخدمات اهلاتفية 

 00:00 املتنقلة
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

يرجى مالحظة أن الرمز 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84129االستعاضة عن 

 8482بالرقم 

 

162 

xxxxxxx 

32 
xxxxxxx 

رقم غري جغرايف 
للخدمات اهلاتفية 

 00:00 املتنقلة
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

 

يرجى مالحظة أن الرمز 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84162االستعاضة عن 

 8432بالرقم 

163 

xxxxxxx 

33 
xxxxxxx 

رقم غري جغرايف 
للخدمات اهلاتفية 

 00:00 لةاملتنق
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

يرجى مالحظة أن الرمز 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84163االستعاضة عن 

 8433بالرقم 

 

164 

xxxxxxx 

34 
xxxxxxx 

رقم غري جغرايف 
للخدمات اهلاتفية 

 00:00 املتنقلة
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

 

مز يرجى مالحظة أن الر 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84164االستعاضة عن 

 8434بالرقم 

165 

xxxxxxx 

35 
xxxxxxx 

رقم غري جغرايف 
للخدمات اهلاتفية 

 00:00 املتنقلة
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

يرجى مالحظة أن الرمز 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84165اضة عن االستع
 8435بالرقم 

 

166 

xxxxxxx 

36 
xxxxxxx 

رقم غري جغرايف 
للخدمات اهلاتفية 

 00:00 املتنقلة
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

 

يرجى مالحظة أن الرمز 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84166االستعاضة عن 

 8436بالرقم 

167 

xxxxxxx 

37 
xxxxxxx 

 جغرايف رقم غري
للخدمات اهلاتفية 

 00:00 املتنقلة
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

يرجى مالحظة أن الرمز 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84167االستعاضة عن 

 8437بالرقم 

 

168 

xxxxxxx 

38 
xxxxxxx 

رقم غري جغرايف 
للخدمات اهلاتفية 

 00:00 املتنقلة
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

 

يرجى مالحظة أن الرمز 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84168االستعاضة عن 

 8438بالرقم 

169 

xxxxxxx 

39 
xxxxxxx 

رقم غري جغرايف 
للخدمات اهلاتفية 

 00:00 املتنقلة
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

يرجى مالحظة أن الرمز 
. الدليلي للشبكة قد تغري
يرجى إعادة املراقمة مع 

 84169االستعاضة عن 
 8439بالرقم 

 
186 

xxxxxxx 

56 
xxxxxxx 

رقم غري جغرايف 
للخدمات اهلاتفية 

 00:00 املتنقلة
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

 

يرجى مالحظة أن الرمز 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84186االستعاضة عن 

 8456بالرقم 



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 9 - 1150رقم 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

وقت وتاريخ 
 التغيير المبلغ

 عنهما

 الرقم )الداللي( الوطني
N(S)N استعمال 

 لرقما
E.164 T-ITU 

              تشغيل متواز  

 الصياغة المقترحة لإلعالن المشغل

 نهاية بداية الجديد الرقم مالقدي الرقم

 
188 

xxxxxxx 

58 
xxxxxxx 

رقم غري جغرايف 
للخدمات اهلاتفية 

 00:00 املتنقلة
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

 

يرجى مالحظة أن الرمز 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84188االستعاضة عن 

 8458بالرقم 

 

199 

xxxxxxx 

59 
xxxxxxx 

ري جغرايف رقم غ
للخدمات اهلاتفية 

 املتنقلة

00:00 
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

 

يرجى مالحظة أن الرمز 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84199االستعاضة عن 

 8459بالرقم 

992 

xxxxxx 

672 
xxxxxx 

 رقم غري جغرايف
طاريف امل من أجل

فتحة الذات 
 صغرية جدا  ال

00:00 
2018-09-15 

23:59 
2018-11-14 

يرجى مالحظة أن الرمز 
الدليلي للشبكة قد تغري. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
 84992االستعاضة عن 

 84672بالرقم 

 

 لالتصال:
Ministry of Information and Communications (MIC) 

18 Nguyen Du Street 
HA NOI 10000 

Viet Nam 
 0204 43943 84+ اهلاتف:

 6590 43822 84+ اكس:الف
 dic@mic.gov.vn الربيد اإللكرتوين:

 www.mic.gov.vn اإللكرتوين: املوقع
 
 
 

 تبليغات أخرى

 صربيا
 :V.28.2018تبليغ يف 

راديو  لناديإذاعية تابعة ، أذنت اإلدارة الصربية حملطات ”Zrenjanin“مبناسبة الذكرى اخلامسة والثمانني لتأسيس نادي راديو اهلواة 
 .2018ديسمرب  31يوليو إىل  1من  YU85AOPباستخدام الرمز الدليلي اخلاص للنداء  ”Zrenjanin“ واةاهل

دعم عمل هواة الراديو الشباب أثناء أعماهلم ومسابقاهتم باستخدام الرمز الدليلي اخلاص للنداء  يف صربيالاحتاد راديو اهلواة  ويرغب
YT0YOTA  2018ديسمرب  31إىل مايو  30من اله باستعماإلدارة الصربية الذي صرحت. 

 



 

 لية لالحتاد الدويل لالتصاالتالنشرة التشغي 10 - 1150رقم 

 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 يسان تومي وبرينسيب
 (14)صفحة  1039 أوروغواي

 (4)صفحة  1068 هونغ كونغ، الصين
 (5)صفحة  1148 نيااأوكر 

 

 

 إجراءات معاودة النداء
 (2006                                          المراج ع 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


 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 11 - 1150رقم 
 

 تعديالت على منشورات الخدمة
 املختصرات املستخدمة

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

P )صفحة )صفحات    
 

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

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

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

 
 المشغل/الشبكة MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية

   ADD جورجيا

282 10 RL LTDPremium Net International S 

_________ 
* 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 / 

 

  



 

 لية لالحتاد الدويل لالتصاالتالنشرة التشغي 12 - 1150رقم 

 

 

 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن االتحاد
 (M.1400 T-ITU (2013/03)ة              )وفقا  للتوصي

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

 (63)التعديل رقم 
 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 DEU  ADDجمهورية ألمانيا االتحادية /

 
 

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH 

Gaensfussallee 23 

71636 LUDWIGSBURG 

SWLB Mr Holger Grahl 
 4377 910 7141 49+ :اهلاتف

 2841 910 7141 49+ الفاكس:
 holger.grahl@swlb.de الربيد اإللكرتوين:

 
D.T.NET Service oHG 

Bamberger Strasse 44 

91413 NEUSTRADT A. D. AISCH 

DTN018 Mr Torsten Hess / Mr Philipp Tolar 
 8109755 6146 49+ اهلاتف:

 info@omb-it.de الربيد اإللكرتوين:

  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 13 - 1150رقم 
 

 (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 

 (38ل رقم )التعدي
 

 البلد/
 املنطقة اجلغرافية

 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

ISPC DEC   

 ADD ألمانيا
2-121-0 5064 DERATSG01_RATINGEN_VRS Vodafone GmbH 
2-121-1 5065 DERATSG02_RATINGEN_VRS Vodafone GmbH 
3-254-7 8183 CGN-EPC-1 1NCE GmbH 
3-255-3 8187 HAM-EPC-1 1NCE GmbH 
3-255-7 8191 EMNIFYWUERZBURGDE2 EMnify GmbH 
4-244-1 10145 STP_BBN1 DB Netz AG 
4-246-2 10162 Hamm W9511 Vodafone GmbH 
5-245-2 12202 Muenchen M8354 Vodafone GmbH 

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

 ADD لندار أي
5-216-0 11968 SAPIRL1 SAP (UK) Ltd. 
5-216-1 11969 SAPIRL2 SAP (UK) Ltd. 

 SUP صربيا
3-241-0 8072 BEGTN1 I.KOM d.о.о. 

 ADD السودان
6-068-5 12837 NGN(Soft Switch) 1 Kanartel Co. 
6-069-4 12844 NGN(Soft Switch) 2 Kanartel Co. 

 LIR السويد
2-082-0 4752 RIX1 Com Hem AB 

__________ 
ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية. 

 International Signalling Point Codes. 
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI). 
 Códigos de puntos de señalización internacional (CPSI). 

  



 

 لية لالحتاد الدويل لالتصاالتالنشرة التشغي 14 - 1150رقم 

 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 تفسريا  

                   مات وإتاحتها جمانا  االتصال لديها حبيث يتسىن نشر املعلو                                                        صفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة الرتقيم الوطنية فضال  عن جهات  يف
 جلميع اإلدارات/وكاالت التشغيل املعرتف هبا ومقدمي اخلدمات يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت التابع لالحتاد.

عند  إللكرتونية اخلاصة بالرتقيم أوبالنسبة إىل مواقعها ا ITU-T E.129ويرجى من اإلدارات أن تستعمل النسق املبني يف التوصية 
حتديث                            (، ونذك رها بأهنا مسؤولة عنtsbtson@itu.intإرسال معلوماهتا إىل مكتب تقييس االتصاالت لالحتاد )الربيد اإللكرتوين: 

                     هذه املعلومات تباعا .
 ا اإللكرتوين:اخلاصة هبا يف موقعن الوطنية بتحديث خطة الرتقيم /املناطق اجلغرافيةقامت البلدان التالية V.15.2018            اعتبارا  من 

 
 (CC)الرمز الدليلي للبلد  املنطقة اجلغرافية/  البلد

 996+ قريغيزستان

 683+ يو ني

 352+ لكسمربغ

 

mailto:tsbtson@itu/.int
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