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 نشر *مواعيد
 النشرات التشغيلية املقبلة

 مبا يف ذلك
 حىت:املعلومات الواردة 

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)                                                 رموز/أرقام النفاذ للشبكات املتنقلة )وفقا  للتوصية  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

 :ITU-T A.8لتوصية القطاع تقييس االتصاالت وفقا  لإلجراءات الواردة يف  التوصيات التاليةعن املوافقة على  AAP-38 اإلعالنيف  أُعلن
–  ITU-T G.709.1/Y.1331.1 (06/2018): Flexible OTN short-reach interface 

–  ITU-T G.709.3 (06/2018): Flexible OTN long-reach interface 

–  ITU-T G.996.2 (2009) Cor. 1 (06/2018) 

–  ITU-T G.996.2 (2009) Amd. 6 (06/2018) 

– ITU-T Y.4003 (06/2018): Overview of smart manufacturing in the context of the industrial Internet of things 

–  ITU-T Y.4120 (06/2018): Requirements of Internet of things applications for smart retail stores  

–  ITU-T Y.4121 (06/2018): Requirements of an Internet of Things enabled network for support of applications for 
global processes of the Earth 

–  ITU-T Y.4415 (06/2018): Architecture of web of objects based virtual home network 

–  ITU-T Y.4416 (06/2018): Architecture of the Internet of things based on next generation network evolution 

–  ITU-T Y.4417 (06/2018): Framework of self-organization network in the IoT environments 

–  ITU-T Y.4418 (06/2018): Functional architecture of gateway for Internet of things applications 

–  ITU-T Y.4457 (06/2018): Architectural framework for transportation safety services 

–  ITU-T Y.4500.32 (06/2018): oneM2M- MAF and MEF Interface Specification 
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 الخدمة الهاتفية
 (T E.164-ITU)التوصية 

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

 (350+ز الدليلي للبلد )الرم جبل طارق
 :VI.25.2018تبليغ يف 

 "Limba" )املتداولة باسم Eazi Telecom Ltdإىل شركة  629XXXXX 350+توزيع كتلة األرقام  يف جبل طارق اهليئة التنظيميةتعلن 
(Shine  خلدمات االتصاالت املتنقلة منذ نوفمرب ))2011                                         سابق ا. 

 .هذه كتلة األرقام  ُ                                                            وي لتمس من مجيع اإلدارات ووكاالت التشغيل املعرتف هبا ضمان النفاذ إىل  
 :هذه الصفحة اإللكرتونية وميكن االطالع على قائمة التوزيع الكاملة على

http://www.gra.gi/communications/numbering-plan  

 لالتصال:
Gibraltar Regulatory Authority  

Mr Gavin Santos – Communications Regulatory Manager  
gavin.santos@gra.gi  

2nd Floor, Eurotowers 4,  
1 Europort Road,  

Gibraltar, GX11 1AA  
 20074636 350+ اهلاتف:

 20072166 350+ الفاكس:
 communications@gra.gi الربيد اإللكرتوين:
 www.gra.gi املوقع اإللكرتوين:

 
 

 تبليغات أخرى

 النمسا

 :VI.20.2018تبليغ يف 
رمز الدليلي هواة منساوية باستخدام ال حملطة، أذنت اإلدارة النمساوية لوفاة الفنان النمساوي إيغون شيلي املئويةمبناسبة الذكرى 

 .2018أكتوبر  31إىل  22من  خالل الفرتة OE100ESللنداء اخلاص 
  

mailto:gavin.santos@gra.gi
mailto:communications@gra.gi
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 تقييد الخدمة
 www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012انظر املوقع اإللكرتوين: 

 التشغيليةالنشرة  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 أوكرانيا

 
 

 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 اإللكرتوين: 

 
  

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    

 

 
 الخدمة المتنقلة البحرية قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات

 (V)القائمة 
 8201طبعة 

 
 VIالقسم 

REP 
CY05 TOTOTHEO MARITIME LTD, 89, Omonia Avenue, 3048 Limassol, Cyprus.  

 .+567033 25 357 الفاكس:، +599155 25 357، اهلاتف: activations@tototheo.comالربيد اإللكرتوين:  

 ،Gael Dessy ،Olga Ivanova ،Constantinos Spyrouاالتصال:  جهات 
 Natalia Bury Loyal. 

  

mailto:activations@tototheo.com
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 االتصاالت الدولية                                          قائمة بأرقام تعر ف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم 
 (E.118 T-ITU (2006/05)               )وفقا  للتوصية 

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

 (44)التعديل رقم 

 LIR بيالروس

          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة البلد/املنطقة اجلغرافية
 االتصال جهة اإلصدار

 Joint Limited Liability بيالروس
Company 

"Mobile TeleSystems" 
95, Nezavisimosti ave. 

220043 MINSK 

89 375 02 Ms Nataliya Lysiakova 
95, Nezavisimosti ave. 

220043 MINSK 
Belarus 

 9888 237 17 375+ اهلاتف:
 9800 237 17 375+ الفاكس:

 info@mts.by الربيد اإللكرتوين:

 LIR بوتسوانا

          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة البلد/املنطقة اجلغرافية
 االتصال جهة اإلصدار

 Mascom Wireless (Pty) Ltd بوتسوانا
Private Bag BO 298 

GABORONE 

89 267 01 Ms Lilly Sullivan 
Private Bag BO 298 

GABORONE 
 3396 390 267+  اهلاتف:

 3445 390 267+ الفاكس:
 lilly.sullivan@mascom.bw الربيد اإللكرتوين:

    
 Orange Botswana (Pty) Ltd بوتسوانا

Private Bag BO64 
GABORONE 

89 267 02 Mr Patrick Benon 
Orange Botswana (Pty) Ltd 

Plot 1131/37, Main Mall 
Private Bag BO64 

GABORONE 
 2672 397 267+  اهلاتف:

 2674 397 267+ الفاكس:
 lerato.leepo@orange.com الربيد اإللكرتوين:

    
 Botswana بوتسوانا

Telecommunications 
Corporation (Ltd) 

PO Box 700 
GABORONE 

89 267 04 Mr Anthony Masunga 
P O Box 700 

Main Mall 
GABORONE 

 8304 395 267+  اهلاتف:
 3355 391 267+ الفاكس:

 anthonym@btc.bw الربيد اإللكرتوين:
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 LIR بلغاريا
البلد/املنطقة 

          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية
 االتصال جهة اإلصدار

 A1 Bulgaria EAD بلغاريا
1 Kukush Street 

SOFIA 1309 

89 359 01 Mr Emil Rangelov 
A1 Bulgaria EAD 
1 Kukush Street 

SOFIA 1309 
 1410 485 2 359+  اهلاتف:

 Emil.Rangelov@a1.bg الربيد اإللكرتوين:

 ADD جمهورية كوريا
البلد/املنطقة 

          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية
 التاريخ الفعلي االتصال جهة اإلصدار

 لالستعمال

 SK Telecom مجهورية كوريا
65, Eulji-ro, Jung-gu 

SEOUL 

89 82 05 HOJUNE KIM 
65, Eulji-ro, Jung-gu 

SEOUL 
 6193 9052 10 82+ اهلاتف:

 greatkimhosoon@sk.com الربيد اإللكرتوين:

2018.V.31 

 SK Telecom مجهورية كوريا
65, Eulji-ro, Jung-gu 

SEOUL 

89 82 11 HOJUNE KIM 
65, Eulji-ro, Jung-gu 

SEOUL 
 6193 9052 10 82+ اهلاتف:

 greatkimhosoon@sk.com الربيد اإللكرتوين:

2018.V.31 

 LIR باكستان
البلد/املنطقة 

          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية
 االتصال جهة اإلصدار

 Jazz باكستان
Jazz Digital HQ, Kohistan Road, 

F-8 Markaz, ISLAMABAD 

89 92 01 Mr Syed Naser Ali Hamdani 
Jazz Digital HQ, Kohistan Road 

F-8 Markaz, ISLAMABAD 
 2092432 301 92+ اهلاتف:

 naser.hamdani@jazz.com.pk الربيد اإللكرتوين:
 Jazz باكستان

Jazz Digital HQ, Kohistan Road, 
F-8 Markaz, ISLAMABAD 

89 92 07 Mr Syed Naser Ali Hamdani 
Jazz Digital HQ, Kohistan Road 

F-8 Markaz, ISLAMABAD 
 2092432 301 92+ اهلاتف:

 naser.hamdani@jazz.com.pk الربيد اإللكرتوين:

 
 .PAK Telecom Mobile Ltd باكستان

(UFONE) 
15th Floor, 55-C, 

Blue Area 
ISLAMABAD 

89 92 03 Mr Fawad Ahmed Khan Niazi 
15th Floor, 55-C, 

Blue Area 
ISLAMABAD 

 3335573333 92+ اهلاتف:
 fawad.niazi@ufone.com الربيد اإللكرتوين:

 
 CMPAK Ltd باكستان

CMPAK Complex, Plot # 47, Kuri 
Road, National Park, Chak 

Shehzad 
ISLAMABAD 

89 92 04 Mr Kamran Ali 
CMPAK Complex, Plot # 47, Kuri Road, 

National Park, Chak Shehzad 
ISLAMABAD 

 3164444404 92+ اهلاتف:
 kamranali@zong.com.pk الربيد اإللكرتوين:
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 LIR سيشيل
البلد/املنطقة 

          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية
 االتصال جهة اإلصدار

 Cable and wireless (Seychelles) Ltd سيشيل
P.O. Box 4 

VICTORIA, MAHÉ 

89 248 01 Mr Martin Laurence 
P.O. Box 4 

VICTORIA, MAHÉ 
 4284104 248+ اهلاتف:

 4322777 248+ الفاكس:
 Martin.Laurence@cwseychelles.com اإللكرتوين:الربيد 

 
 
 
 

 فيما يتعلق بالخطة الدولية (MNC)الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة 
                                        لتعر ف 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 
 (40التعديل رقم )

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

228 10 Stadt Polizei Zürich 

228 60 Sunrise Communications AG 

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

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

  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 11 - 1152رقم 
 

 خطة الترقيم الوطنية
 (E.129 T-ITU (2013/01)               )وفقا  للتوصية 

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

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

 حتاد.دمات يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت التابع لالجلميع اإلدارات/وكاالت التشغيل املعرتف هبا ومقدمي اخل
عند  بالنسبة إىل مواقعها اإللكرتونية اخلاصة بالرتقيم أو 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 .

 قامت البلدان التالية/املناطق اجلغرافية بتحديث خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين: VI.15.2018            اعتبارا  من 
 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  /املنطقة اجلغرافيةالبلد

 965+ الكويت
 84+ فيتنام
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