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  -A  -2-1114ملحق بالنشرة التشغيلية رقم 

 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة 
 ITU-T E.164 وفقاً للتوصية

 مكتب تقييس االتصاالتمالحظة من 
حمل القائمة السابقة املنشورة يف ملحق النشرة  ITU-T E.164حتل قائمة الرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقًا للتوصية  1

. وقد أجريت مذذاك ختصيصات جديدة متعددة ُنشرت يف النشرات 2011نوفمرب  1 الصادرة بتاريخ 991 التشغيلية لالحتاد رقم
 .2016ديسمرب  15الصادرة يف  1114 التشغيلية حىت النشرة رقم

 تتضمن القائمة ما يلي: 2
 بالرتتيب العددي؛ -ITU-T E.164قائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقاً للتوصية  -
 بالرتتيب األجبدي. -ITU-T E.164قائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقاً للتوصية  -
املعلومات ة إىل ذلك، فإن إضافلالحتاد. و سُتَحدَّث هذه القائمة بواسطة جمموعة مرقّمة من التعديالت املنشورة يف النشرة التشغيلية  3

 .t/bulletin/annex.html-www.itu.int/itu الواردة يف هذا امللحق متاحة أيضاً يف املوقع اإللكرتوين لالحتاد يف العنوان التايل:
 :مكتب تقييس االتصاالتمتعلقة هبذه القائمة إىل مدير  أو تعديالت اقرتاحاتيُرجى إرسال أي تعليقات أو  4

 5887 730 22 41+ اهلاتف: 
 5853 730 22 41+ الفاكس: 
 tsbmail@itu.int الربيد اإللكرتوين: 

قانوين  عن أي رأي من جانب االحتاد فيما يتعلق بالوضع الالتسميات املستخدمة واملواد املعروضة يف هذه القائمة ال تعرّب  5
 منطقة جغرافية أو لسلطات أّي منهما. أو بلد ألي

 
  

http://www.itu.int/itu-t/bulletin/annex.html
mailto:tsbmail@itu.int
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  بروين دار السالم 673
  مجهورية بلغاريا 359
  بوركينا فاصو 226
  مجهورية بوروندي 257
  كابو فريديمجهورية   238
  مملكة كمبوديا 855
  مجهورية الكامريون 237

 b كندا 1
 b جزر كاميان 1

  مجهورية إفريقيا الوسطى 236
  مجهورية تشاد 235
  شيلي 56
  مجهورية الصني الشعبية 86
  مجهورية كولومبيا 57

  احتاد جزر القمر 269
  مجهورية الكونغو 242
  وكجزر ك 682
  كوستاريكا 506
  مجهورية كوت ديفوار 225
  مجهورية كرواتيا 385
  كوبا 53
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 c كوراساو 599
  مجهورية قربص 357
  اجلمهورية التشيكية 420
  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 850
  مجهورية الكونغو الدميقراطية 243
  الدامنارك 45

  ديغو غارسيا 246
  مجهورية جيبويت 253

 b كومنولث دومينيكا 1
 b اجلمهورية الدومينيكية 1

  إكوادور 593
  مجهورية مصر العربية 20

  مجهورية السلفادور 503
  مجهورية غينيا االستوائية 240
  إريرتيا 291
  مجهورية إستونيا 372
  مجهورية إثيوبيا االحتادية الدميقراطية 251
  جزر فوكالند )مالفيناس( 500
  جزر فارويه 298
  مجهورية فيجي 679
  فنلندا 358
  فرنسا 33

 j يف احمليط اهلندي املقاطعات واألراضي الفرنسية 262
  مقاطعة غويانا الفرنسية 594
  بولينيزيا الفرنسية )إقليم فرنسي فيما وراء البحار( 689
  اجلمهورية الغابونية 241
  مجهورية غامبيا 220
  جورجيا 995
  مجهورية أملانيا االحتادية 49

  غانا 233
  جبل طارق 350
 n ، رمز مشرتك(GMSS) العاملية نظام اخلدمة الساتلية املتنقلة 881
  اليونان 30

  )الدامنارك(غرينالند  299
 b غرينادا 1

  جمموعة بلدان، رمز مشرتك 388
  مقاطعة غوادلوب الفرنسية 590

 b غوام 1
  مجهورية غواتيماال 502
  مجهورية غينيا 224
  بيساو -مجهورية غينيا  245
  ُغيانا 592
  مجهورية هاييت 509
  مجهورية هندوراس 504
  هونغ كونغ، الصني 852
  هنغاريا 36

  أيسلندا 354
  مجهورية اهلند 91
  مجهورية إندونيسيا 62

870 Inmarsat SNAC  
  خدمة اهلواتف اجملانية الدولية 800
 o الشبكات الدولية، رمز مشرتك 882



  -A  -12-1114ملحق بالنشرة التشغيلية رقم 
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 p, q الشبكات الدولية، رمز مشرتك 883
  (IPRS) األسعار املميزة الدوليةخدمة  979
  (ISCS) خدمة تقاسم التكاليف الدولية 808
  مجهورية إيران اإلسالمية 98

  اجلمهورية العراقية 964
  أيرلندا 353
  دولة إسرائيل 972
  إيطاليا 39

 b جامايكا 1
  اليابان 81

  اململكة األردنية اهلامشية 962
 b مجهورية كازاخستان 7

  مجهورية كينيا 254
  مجهورية كرييبايت 686
  مجهورية كوريا 82

 r *سوفوكو  383
  دولة الكويت 965
  مجهورية قريغيزستان 996
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 856
  مجهورية التفيا 371
  لبنان 961
  مملكة ليسوتو 266
  مجهورية ليبرييا 231
  ليبيا 218
  ليختنشتاينإمارة  423
  مجهورية ليتوانيا 370
  لكسمربغ 352
  ماكاو، الصني 853
  مجهورية مدغشقر 261
  مالوي 265
  ماليزيا 60

  مجهورية ملديف 960
  مجهورية مايل 223
  مالطة 356
  مجهورية جزر مارشال 692
  مقاطعة املارتينيك الفرنسية 596
  مجهورية موريتانيا اإلسالمية 222
  مجهورية موريشيوس 230
  املكسيك 52

  واليات ميكرونيزيا املوحدة 691
  مجهورية مولدوفا 373
  إمارة موناكو 377
  منغوليا 976
  اجلبل األسود 382

 b مونسريات 1
  اململكة املغربية 212
  مجهورية موزامبيق 258
  احتاد ميامنارمجهورية  95

  مجهورية ناميبيا 264
  مجهورية ناورو 674
  مجهورية نيبال االحتادية الدميقراطية 977
  مملكة هولندا 31
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  (فيما وراء البحار فرنسي )إقليم كاليدونيا اجلديدة 687
  نيوزيلندا 64

  نيكاراغوا 505
  مجهورية النيجر 227
  مجهورية نيجرييا االحتادية 234
  نيوي 683

 b الشماليةكومنولث جزر ماريانا  1
  النرويج 47

  سلطنة ُعمان 968
  مجهورية باكستان اإلسالمية 92

  مجهورية باالو 680
  مجهورية بنما 507
  غينيا اجلديدة -بابوا  675
  مجهورية باراغواي 595
  بريو 51
  مجهورية الفلبني 63
  مجهورية بولندا 48

  الربتغال 351
 b بورتوريكو 1

  قطردولة  974
  رومانيا 40

 b االحتاد الروسي 7
  هورية رواندامج 250
 a سانت هيالنة وأسانسيون وتريستان دا كوهنا 247
 a سانت هيالنة وأسانسيون وتريستان دا كوهنا 290

 b سانت كيتس ونيفيس 1
 b سانت لوسيا 1

  (للجمهورية الفرنسية سان بيري وميكيلون )أراض مجاعية 508
 b فنسنت وغرينادينسانت  1

  دولة ساموا املستقلة 685
  مجهورية سان مارينو 378
  مجهورية سان تومي وبرينسييب الدميقراطية 239
  اململكة العربية السعودية 966
  مجهورية السنغال 221
  مجهورية صربيا 381
  مجهورية سيشيل 248
  سرياليون 232
  مجهورية سنغافورة 65

 b مارتن )اجلزء اهلولندي( سينت 1
  اجلمهورية السلوفاكية 421
  مجهورية سلوفينيا 386
  جزر سليمان 677
  االحتاديةمجهورية الصومال  252
  مجهورية جنوب إفريقيا 27

  جنوب السودانمجهورية  211
  إسبانيا 34
  مجهورية سري النكا االشرتاكية الدميقراطية 94

  السودانمجهورية  249
  مجهورية سورينام 597
  مملكة سوازيالند 268
  السويد 46
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  االحتاد السويسري 41
  اجلمهورية العربية السورية 963
  الصني، تايوان 886
  مجهورية طاجيكستان 992
  مجهورية تنزانيا املتحدة 255
  تايالند 66

  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 389
  مجهورية تيمور لسيت الدميقراطية 670
  مجهورية توغو 228
  توكيالو 690
  مملكة تونغا 676
  ، رمز مشرتكجتربة خدمة مقرتحة جديدة للمراسالت العمومية لالتصاالت الدولية 991

 b ترينيداد وتوباغو 1
  تونس 216
  تركيا 90

  تركمانستان 993
 b جزر تركس وكايكوس 1

  توفالو 688
  مجهورية أوغندا 256
  أوكرانيا 380
 h اإلمارات العربية املتحدة 971
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 44

 b الواليات املتحدة األمريكية 1
 b اجلزر العذراء الربيطانية 1

 e (UPT) خدمة االتصاالت الشخصية العاملية 878
  الشرقيةمجهورية أوروغواي  598
  مجهورية أوزبكستان 998
  مجهورية فانواتو 678
 f دولة مدينة الفاتيكان 379
  دولة مدينة الفاتيكان 39
  مجهورية فنزويال البوليفارية 58
  مجهورية فيتنام االشرتاكية 84

  جزر واليس وفوتونا )إقليم فرنسي فيما وراء البحار( 681
  اجلمهورية اليمنية 967
  مجهورية زامبيا 260
  مجهورية زميبابوي 263

  حمجوز 0
 l حمجوز 970
  املتنقلة البحريةلتطبيقات اخلدمة  حمجوز 875
  املتنقلة البحريةلتطبيقات اخلدمة  حمجوز 876
  املتنقلة البحريةلتطبيقات اخلدمة  حمجوز 877
  يف حالة احلجز هذهجيري حالياً النظر  -حمجوز 969
  للخدمة العاملية املستقبلية حمجوز 999
  ألغراض وطنية غري جتارية حمجوز 879
 k (TDR) االتصاالت من أجل اإلغاثة يف حاالت الكوارث 888
  رمز احتياطي 210
  رمز احتياطي 214
  رمز احتياطي 215
  رمز احتياطي 217
  رمز احتياطي 219
  رمز احتياطي 259
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 مالحظة البلد أو المنطقة الجغرافية أو الخدمة العالمية الرمز الدليلي للبلد

 m رمز احتياطي 280
 m رمز احتياطي 281
 m رمز احتياطي 282
 m رمز احتياطي 283
 m رمز احتياطي 284
 m رمز احتياطي 285
 m رمز احتياطي 286
 m رمز احتياطي 287
 m رمز احتياطي 288
 m رمز احتياطي 289
  رمز احتياطي 292
  رمز احتياطي 293
  رمز احتياطي 294
  رمز احتياطي 295
  رمز احتياطي 296
  رمز احتياطي 384
  رمز احتياطي 422
  رمز احتياطي 424
  رمز احتياطي 425
  رمز احتياطي 426
  رمز احتياطي 427
  رمز احتياطي 428
  رمز احتياطي 429
  رمز احتياطي 671
  رمز احتياطي 684
  رمز احتياطي 693
  رمز احتياطي 694
  رمز احتياطي 695
  رمز احتياطي 696
  رمز احتياطي 697
  رمز احتياطي 698
  رمز احتياطي 699
 d رمز احتياطي 801
 d رمز احتياطي 802
 d رمز احتياطي 803
 d رمز احتياطي 804
 d رمز احتياطي 805
 d رمز احتياطي 806
 d رمز احتياطي 807
 d رمز احتياطي 809
 m رمز احتياطي 830
 m رمز احتياطي 831
 m احتياطيرمز  832
 m رمز احتياطي 833
 m رمز احتياطي 834
 m رمز احتياطي 835
 m رمز احتياطي 836
 m رمز احتياطي 837
 m رمز احتياطي 838
 m رمز احتياطي 839
  رمز احتياطي 851
  رمز احتياطي 854
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  رمز احتياطي 857
  رمز احتياطي 858
  رمز احتياطي 859
  رمز احتياطي 871
  رمز احتياطي 872
  رمز احتياطي 873
  رمز احتياطي 874
  رمز احتياطي 884
  رمز احتياطي 885
  رمز احتياطي 887
  رمز احتياطي 889
 m رمز احتياطي 890
 m رمز احتياطي 891
 m رمز احتياطي 892
 m رمز احتياطي 893
 m رمز احتياطي 894
 m رمز احتياطي 895
 m رمز احتياطي 896
 m رمز احتياطي 897
 m رمز احتياطي 898
 m رمز احتياطي 899
  رمز احتياطي 978
  رمز احتياطي 990
  رمز احتياطي 997
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 لقائمتين العددية واألبجدية بين امشتركة المالحظات ال

 ITU-T E.164للرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية 
 :المالحظة

 .290+ الرمز سانت هيالنة وتريستان دا كوهنا وتستخدم 247+ الرمز الدليلي أسانسيونتستخدم  ( أ )
 .خطة ترقيم متكاملة )ب(
 .جزر بونري وسان يوستايتوس وساباو  كوراساوبني  رمز دليلي مشرتك  )ج(

  جمموعات من عشرة.من ثالثة أرقام من  املكونة ةز الدليليو الرمسيوزَّع فقط بعد استنفاد مجيع  ( )د
، (UPT) الشخصية العامليةاملخصص لالتصاالت  878املشرتك طري القُ بالرمز الدليلي ، املرتبطة 10 شفرة تعرف اهلوية ُخصصت ( )ه

 .VISIONng، +878 10 لشبكة
 الستخدامه يف املستقبل. حمجوز ( )و
 .جزيرة نورفولكو  ،سرتاليةأراضي أنتاركتيكا األمبا يف ذلك  ( ز)
 املتحدة هي أبوظيب، وعجمان، وديب، والفجرية، ورأس اخليمة، والشارقة، وأم القيوين.اإلمارات العربية  (ح)
 .يلينغك  –جزر كوكوس و جزيرة كريسماس مبا يف ذلك  (ط)
 القطبية واجلزر األخرى.، واألراضي اجلنوبية و جزيرة ريؤنيونمبا فيها  املقاطعات واألراضي الفرنسية يف احمليط اهلندي (ي)
 أنشطة اإلغاثة يف حاالت الكوارث. ، لغرض تيسري(OCHA) تنسيق الشؤون اإلنسانيةاألمم املتحدة لمكتب  (ك)
 للسلطة الفلسطينية. حمجوز (ل)
 .E.164يف التوصية  ةللبلدان الوارد ةز الدليليو توسيع الرمل حمجوز ( م)
لشبكات  ،881املشرتك  ريطالقُ  بالرمز الدليلي، واملرتبط رقم واحدكون من املوية هلامتت حاالت احلجز أو التخصيص التالية املتعلقة برمز تعرف  (ن)

 :(GMSS) نظام اخلدمة الساتلية املتنقلة العاملية
 

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة
 ورمز تعرف اهلوية

 الوضع

Iridium Communications Inc. +881 6 خمصص 7 881+ و 
Globalstar +881 8 خمصص 9 881+ و 

 ،882شرتك واملرتبط بالرمز الدليلي الُقطري امل ،رقمنيرمز تعرف اهلوية املكون من ب التالية املتعلقة تخصيصالجز أو احلحاالت  متت )س(
 الدولية: للشبكات

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 ورمز تعرف اهلوية

 الوضع

British Telecommunications plc Global Office Application +882 10 خمصص 

MCI (Verizon) HyperStream International (HSI) 

Data Network 
 خمصص 12 882+

Telespazio S.p.A. EMS Regional Mobile Satellite 

System 
 خمصص 13 882+

Telstra  
(Formerly REACH) 

Global international ATM 

Network 
 خمصص 15 882+

Thuraya Thuraya RMSS Network +882 16 خمصص 

Cable & Wireless plc Cable & Wireless Global Network +882 22 خمصص 

Sita-Equant Joint Venture Sita-Equant Network +882 23 خمصص 

Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom's Next 

Generation Network 
 خمصص 28 882+

Telekom Malaysia Global International ATM Network +882 31 خمصص 

Telenor for Maritime 

Communications Partner 
 (MCP) A.S. 

MCP network +882 32 خمصص 

Oration Technologies Inc. Oration Technologies Network +882 33 خمصص 

BebbiCell AG  
(Formerly Global Networks 

Switzerland AG) 

BebbiCell AG +882 34 خمصص 

Jasper Technologies Inc.  
[formerly Jasper Wireless, Inc] 

Jasper Systems +882 35 خمصص 
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 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 ورمز تعرف اهلوية

 الوضع

Jersey Telecom Jersey Telecom +882 36 خمصص 

AT&T Cingular Wireless network +882 37 خمصص 

Vodafone Malta (Vodafone Group) Vodafone Malta +882 39 خمصص 

Intermatica Intermatica +882 41 خمصص 

Telecom Italia Telecom Italia +882 45 خمصص 

Tyntec Limited Tyntec Limited +882 46 خمصص 

TRANSATEL Transatel +882 47 خمصص 

Sawatch Limited EchoStar Mobile Limited +882 48 خمصص 

Smart Communications , Inc Smart Communications Inc +882 97 خمصص 

OnAir N.V.  
(Formerly SITA on behalf of Onair) 

Onair GSM services +882 98 خمصص 

AeroMobile AS AeroMobile AS +882 99 خمصص 

، 883رمز تعرف اهلوية املكون من ثالثة أرقام واملرتبط بالرمز الدليلي الُقطري املشرتك متت حاالت احلجز أو التخصيص التالية املتعلقة ب )ع(
 للشبكات الدولية:

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 ورمز تعرف اهلوية

 الوضع

MediaLincc Ltd MediaLincc Ltd +883 100 خمصص 

Aicent Inc. Aicent Inc. +883 110 خمصص 

Telenor Connexion AB Telenor Connexion AB +883 120 خمصص 

Orange  
[formerly France Telecom Orange] 

Orange  
[formerly France Telecom 

Orange] 

 خمصص 130 883+

Multiregional TransitTelecom 

(MTT) 
Multiregional TransitTelecom 

(MTT) 
 خمصص 140 883+

BodyTrace Netherlands B.V. BodyTrace Netherlands B.V. +883 150 خمصص 

DCN Hub ehf DCN Hub ehf +883 160 خمصص 

EMnify GmbH EMnify GmbH +883 170 خمصص 

Ooredoo Ooredoo +883 180 خمصص 

Com4 Sweden AB Com4 Sweden AB +883 190 خمصص 

Manx Telecom Trading Ltd. Manx Telecom Trading Ltd. +883 200 خمصص 

، 883رمز تعرف اهلوية املكون من أربعة أرقام واملرتبط بالرمز الدليلي الُقطري املشرتك ب متت حاالت احلجز أو التخصيص التالية املتعلقة )ف(
 للشبكات الدولية:

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 ورمز تعرف اهلوية

 الوضع

Voxbone SA Voxbone SA +883 5100 خمصص 

Bandwidth.com Inc Bandwidth.com Inc +883 5110 خمصص 

MTX Connect MTX Connect +883 5120 خمصص 

SIPME Ltd SIPME Ltd +883 5130 خمصص 

Ellipsat Inc Ellipsat Inc +883 5140 خمصص 

Wins Limited Wins Limited +883 5150 خمصص 

Tel2tel kft. Tel2tel kft. +883 5160 خمصص 

 ومع رأي حمكمة العدل الدولية بشأن إعالن 1244املتعلقة بوضع كوسوفو، وتتوافق مع قرار جملس األمن  بأي من املواقفال متس هذه التسمية  )ص(
 كوسوفو. استقالل

  



  -A  -19-1114ملحق بالنشرة التشغيلية رقم 

 ITU-T E.164طرية االحتياطية الواردة في التوصية الرموز الدليلية الق  
 الدليلية االحتياطية التي يمكن أن تخصَّص كرموز لبلدان أو لخدمات عالميةالرموز 

 مبالحظة املشفوعةالرموز الدليلية 
280، 281، 282، 283، 284، 285، 286، 287، 288، 289 
801، 802، 803، 804، 805، 806، 807، 809 
830، 831، 832، 833، 834، 835، 836، 837، 838، 839 

890، 891، 892، 893، 894، 895، 896، 897، 898، 899 

 مبالحظة شفوعةالرموز الدليلية غري امل
210، 214، 215، 217، 219 

259، 292، 293، 294، 295، 296 

384 

422، 424، 425، 426، 427، 428، 429 

671، 684، 693، 694، 695، 696، 697، 698، 699 

851، 854، 857، 858، 859 

871، 872، 873، 874 

884، 885، 887، 889 

978، 990، 997 

  



  -A  -20-1114ملحق بالنشرة التشغيلية رقم 

 التعديالت
 

 البلد رقم النشرة التشغيلية رقم التعديل

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 
 


