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 نشر *مواعيد
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 معلومات عامة
 القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية لالتحاد

 تقييس االتصاالتمالحظة من مكتب 
 :(OB)نشر مكتب تقييس االتصاالت أو مكتب االتصاالت الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية لالحتاد  ألف

 رقم النشرة التشغيلية
 2015التوقيت القانوين  1073
 (2015يناير  1)الوضع يف  (ITU-T Q.708 (99/03))وفقاً للتوصية  (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية  1067
 (2015 ديسمرب 15( )الوضع يف ITU-T Q.708 (99/03) )تكملة للتوصية (SANC)قائمة بالرموز الدليلية ملناطق/شبكات التشوير  1066
 (2014 سبتمرب 15( )الوضع يف ITU-T M.1400 (2013/03))وفقاً للتوصية  قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد 1060
 ITU-T E.212للشبكات املتنقلة من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية )وفقًا للتوصية  ةز الدليليو الرم 1056

 (2014يوليو  15( )الوضع يف (2008/05)
من لوائح الراديو( وشكل الرموز  1.25وضع االتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة )وفقًا للحكم االختياري رقم  1055

 (2014يوليو  1الدليلية للنداء اليت ختصصها كل إدارة حملطاهتا للهواة وحمطاهتا التجريبية )الوضع يف 
 (2013نوفمرب  15( )الوضع يف ITU-T E.118 (2006/05)لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية )وفقاً للتوصية  قائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار 1040
 (2012نوفمرب  1( )الوضع يف ITU-T E.164 (2010/11)رموز/أرقام النفاذ للشبكات املتنقلة )وفقاً للتوصية  1015
( )الوضع ITU-T E.212 (2008/05)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل االتصاالت املتنقلة )تكملة للتوصية  1005

 (2012 يونيو 1 يف
 ITU-T T.35وصية تقائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل املرافق غري املعيارية يف اخلدمات التلماتية )تكملة لل 1002

 (2012أبريل  15( )الوضع يف (2000/02)
 (2012أبريل  1)الوضع يف  ITU-T T.35قائمة باهليئات الوطنية املعينة لتخصيص رموز مزّود املطراف وفقاً 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( )وفقاً للتوصية  994
 (2011ديسمرب  15)الوضع يف 

( )الوضع ITU-T E.164 (2010/11))تكملة للتوصية  ITU-T E.164 (2010/11)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقاً للتوصية  991
 (2011نوفمرب  1 يف

 (2006الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  21إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة )القرار  991
 (2011مايو  15)الوضع يف  ITU-T F.32 (1995/10)قائمة مبؤشرات مقصد الربقية )وفقاً للتوصية  980
 ITU-T F.69 (1994/06))تكملة للتوصية  (TNIC)ورموز تعّرف 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))وفقاً للتوصية  (DNIC)قائمة برموز تعّرف هوية شبكة البيانات  977
 ( )الوضعITU-T X.121 (2000/10)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل إرسال البيانات )تكملة للتوصية  976

 (2011 مارس 15 يف
 (2011فرباير  15 )الوضع يف( X.400وتوصيات السلسلة  ITU-T F.400)وفقاً للتوصية  (ADMD)قائمة بأمساء ميادين التسيري اإلداري لإلدارة  974
( )الوضع ITU-T E.218 (2004/05)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان لالتصاالت الراديوية املتنقلة لألرض لالتصال البعيد )تكملة للتوصية  972

 (2011يناير  15 يف
 (2010مايو  1)الوضع يف  ITU-T E.180 (98/03)النغمات املختلفة املستعملة يف الشبكات الوطنية )وفقاً للتوصية  955
 (ITU-T F.1 (1998/03)جمموعات الرموز مخاسية األحرف املستعملة يف خدمة الربق العمومية الدولية )وفقاً للتوصية  669
 تتاح القوائم التالية يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت: باء

 www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html (ITU-T Rec. M.1400 (03/2013) يةقائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد )التوص
 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

علن يف اإلعالن  ة على التوصيات التالية لقطاع تقييس االتصاالت وفقًا لإلجراءات الواردةعن املوافق AAP-53 ُأ
 :ITU-T A.8 التوصية يف

 ITU-T K.27 (03/2015): Bonding configurations and earthing inside a telecommunication building 

 ITU-T K.74 (03/2015): EMC, resistibility and safety requirements for home network devices 

 ITU-T K.79 (03/2015): Electromagnetic characterization of the radiated environment in the 2.4 GHz ISM 
band  

 ITU-T K.98 (2014) Cor. 1 (03/2015) 

 ITU-T K.103 (03/2015): Surge protective component application guide - Silicon PN junction components  

 ITU-T K.104 (03/2015): Method for identifying the transfer potential of EPR from HV and/or MV to the 
earthing system or neutral of LV network 

 ITU-T K.105 (03/2015): Lightning protection of photovoltaic power supply system feeding a radio base 
station 

 ITU-T K.106 (03/2015): Techniques to mitigate interference between radio devices and cable or 
equipment connected to wired broadband networks and cable television networks  

 ITU-T L.1321 (03/2015): Reference operational model and interface for improving energy efficiency of 
ICT network hosts 

 ITU-T L.1330 (03/2015): Energy efficiency measurement and metrics for telecommunication network 

 
 

 الخطة الدولية لتعّرف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات
 (E.212 T-ITU (2008/05))التوصية 

 التصاالتمالحظة من مكتب تقييس ا
 رموز تعرف اهلوية للشبكات املتنقلة الدولية

 .(MCC) 901التايل املكون من رقمني واملرتبط بالرمز الدليلي الُقطري املشرتك  (MNC)جرى ختصيص رمز الشبكة املتنقلة 
 

 **(MNC) للشبكة املتنقلة والرمز الدليلي *(MCC) املتنقلة الرمز الدليلي الُقطري لالتصاالت الشبكة
Advanced Wireless Network Company Limited 901 45 

 
_________ 

* MCCالرمز الدليلي الُقطري لالتصاالت املتنقلة :Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / 
** MNCالرمز الدليلي للشبكة املتنقلة :Mobile Network Code / Code de réseau mobile / 
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 الهاتفيةالخدمة 
 (T E.164-ITU)التوصية 

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

 (242+الكونغو )الرمز الدليلي للبلد 
 II.10.2015 يف تبليغ

 800199999إىل  800100000األرقام من  سلسلة، برازافيل عن ختصيص (ARPCE)هيئة تنظيم الربيد واالتصاالت اإللكرتونية تعلن 
 لديها. (VAS) من أجل خدمات القيمة املضافة HIGHTECH PROلشركة 

 :لالتصال
Mr. Yves Castanou 
Directeur Général 

Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE) 
Immeuble ARPCE 

91 bis Avenue de l'Amitié 
B.P. 2490 

BRAZZAVILLE 
Congo 
 6646156 242+ اهلاتف:

 811695 242+ الفاكس:
 contact@arpce.net الربيد اإللكرتوين:
 www.arpce.cg املوقع اإللكرتوين:

 

 (45+الدانمارك )الرمز الدليلي للبلد 
 :III.13.2015تبليغ يف 

، كوبنهاغن، عن التغيريات التالية اليت طرأت على خطة (Danish Business Authority)هيئة األعمال التجارية الدامناركية  تعلن
 :الرتقيم اهلاتفية يف الدامنارك

  خدمة االتصاالت املتنقلة -ختصيص 

 التخصيص تاريخ سالسل األرقام مقدم اخلدمة

Telenor Connexion AB 9267efgh 9268وefgh 9269وefgh 2015.III.11 

 لالتصال:
Danish Business Authority 

Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 

DK-2100 COPENHAGEN 
Denmark 

 00 10 29 35 45+ اهلاتف:
 01 60 46 35 45+ الفاكس:

 erst@erst.dk الربيد اإللكرتوين:
 www.erst.dk املوقع اإللكرتوين:

mailto:contact@arpce.net
http://www.erst.dk/
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 (962+األردن )الرمز الدليلي للبلد 
 :III.12.2015تبليغ يف 

 على النحو التايل: عن توزيع سلسلة أرقام جديدة، عّمان، (TRC)هيئة تنظيم االتصاالت تعلن 

 
 سلسلة األرقام اجلديدة املوزعة املشغل اخلدمة

 Jordan Data Communications – Orange الثابتة/اجلغرافية االتصاالت
Internet  +962 6 333 XXXX، عّمان 

+962 2 663 XXXX، املفرق 
+962 3 243 XXXX ،العقبة 
+962 3 253 XXXX ،معان 
+962 3 263 XXXX الطفيلة 
+962 3 273 XXXX ،الكرك 
+962 2 673 XXXX، جرش 
+962 2 683 XXXX، عجلون 
+962 2 693 XXXX ،ربيدإ 
+962 5 303 XXXX ،الزرقاء 
+962 5 313 XXXX ،مادبا 
+962 5 333 XXXX ،البلقاء 

 لالتصال:
Mr. Omar Odat 

Technical Department 
Telecommunications Regulatory Commission (TRC) 

Shmeisani - Abdel Hamid Sharaf Street, 
Building No. 90 

P.O. Box 941794 
AMMAN 11194 

Jordan 
 3133داخلي:   5501120 6 962+ اهلاتف:

 5690830 6 962+ الفاكس:
 Omar.Odat@trc.gov.jo الربيد اإللكرتوين:

 
 (+248سيشيل )الرمز الدليلي للبلد 

 :10I.I.I2015تبليغ يف 
 Mediatech International Limited (Mediatech)أن شركة  ، فيكتوريا عندائرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، شعبة االتصاالتتعلن 

 موارد الرتقيم التالية.منها لذلك، ُسحبت  ونتيجةً يف سيشيل.  هلااالتصاالت املرخص  إحدى شركات تشغيلمل تعد 
 (MNC)المتنقلة  الرمز الدليلي للشبكة 1

 

 تنقلةاملالرمز الدليلي للشبكة  (MCC)لالتصاالت املتنقلة القطري  الدليلي الرمز املشغل

Mediatech 633 02 

 
  

mailto:Omar.Odat@trc.gov.jo
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 9سلسلة األرقام التي تبدأ بالرقم  2
 

 نوع اخلدمة طول الرقم األرقام األوىل املشغل

Mediatech 98(0-9) 6 
 /(VAS)خدمة القيمة املضافة 

 (SMS)خدمة الرسائل القصرية 

 
 (MNC)والرمز الدليلي للشبكة المتنقلة  (MCC)الرمز الدليلي الُقطري لالتصاالت المتنقلة تخصيصات 

 
الرمز  - الرمز الدليلي الُقطري لالتصاالت املتنقلةختصيص 

 الدليلي للشبكة املتنقلة
 مشغل االتصاالت املتنقلة شبكة متنقلة

633-01 GSM/3G CWS 

633-10 GSM/3G AIRTEL 

02-633 GSM MEDIATECH 

 
 9تخصيص األرقام للرقم األول 

 
 الوضع نوع اخلدمات طول الرقم األوىلاألرقام 

 غري موزعة حمجوزة  (0-5)9

96(0-9) 4 
الرموز القصرية خلدمة الرسائل القصرية/خدمة الرسائل متعددة 

 الوسائط ذات القيمة املضافة 
 A.2انظر 

 غري موزعة حمجوزة  970

 CWS اخلدمات النصية السمعية 7 971

 غري موزعة حمجوزة  (2-9)97

 MEDIATECH خدمة القيمة املضافة/خدمة الرسائل القصرية 6 0)98-(9

 غري موزعة حمجوزة  (0-8)99

 مجيعها خدمات الطوارئ 3 999

 
.A1 - االسم الكامل للمشغلين 

 
 املشغلون:

CWS: Ltd Cable and Wireless (Seychelles) 
AIRTEL: Airtel (Seychelles) Ltd 

INTELVISION: Ltd Intelvision 
KOKONET: Kokonet Ltd 

MEDIATECH: Mediatech International Limited 
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 لالتصال:
Office of the President 

Department of Information Communications Technology 
Communications Division 

3rd Floor, Caravelle House, Manglier Street 
P.O. Box 737 

VICTORIA, Mahé 
Seychelles 

 +248 4 286 600 اهلاتف:
 +248 4 225 325 الفاكس:

 communications@ict.gov.sc الربيد اإللكرتوين:
 

 

 تبليغات أخرى
 النمسا

 :III.3.2015تبليغ يف 
، أذنت اإلدارة النمساوية حملطة هواة منساوية باستخدام الرمز الدليلي اخلاص "International Marconi-Day" مبناسبة احلدث

 .2015أبريل  26إىل  24من  OE15Mللنداء 
 :III.12.2015تبليغ يف 

، أذنت اإلدارة النمساوية حملطة هواة منساوية باستخدام الرمز الدليلي اخلاص "Annual School Club EU-Day" مبناسبة احلدث
 .2015 مايو 5 يف OE6HTLRAللنداء 

 

 تغييرات في اإلدارات/وكاالت التشغيل المعترف بها وكيانات أو منظمات أخرى

 انيكيدوم
 :6I.I.I2015تبليغ يف 

 تغيري االسم
وم وزارة املعلومات والعلروسو، عن تغيري امسها. وتسمى اآلن: " وزارة املعلومات واالتصاالت ومتكني االنتخابات،تعلن 

 ".واالتصاالت والتكنولوجيا
 

Ministry of Information, Science, Telecommunications & Technology 
Government Headquarters 

Kennedy Avenue 
ROSEAU 

Dominica 
 7672663294 1+ اهلاتف:

 7674484807 1+ الفاكس:
 information@dominica.gov.dm :الربيد اإللكرتوين

 www.dominica.gov.dm املوقع اإللكرتوين:

mailto:communications@ict.gov.sc
mailto:information@dominica.gov.dm
http://www.dominica.gov.dm/


 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 9 - 3107رقم 
 

 غامبيا

 :III.11.2015تبليغ يف 

 تغيري االسم
والبنية وزارة املعلومات ، عن تغيري امسها. وتسمى اآلن: "باجنول ،(MOICI)والبنية التحتية وزارة املعلومات واالتصاالت تعلن 

 ".التحتية لالتصاالت
Ministry of Information and Communication Infrastructure 

GRTS Building 
MDI Road, Kanifing 

BANJUL 
Gambia 
 4378000 220+ اهلاتف:
 4378029 220+ :الفاكس

 info@moici.gov.gm الربيد اإللكرتوين:
 www.moici.gov.gm املوقع اإللكرتوين:

 
 السويد

 :III.132015.تبليغ يف 

 تغيري االسم
 ."املؤسسات واالبتكار"وزارة ستوكهومل، عن تغيري امسها. وتسمى اآلن: إ وزارة املؤسسات والطاقة واالتصاالت،تعلن 

 
Ministry of Enterprise and Innovation 

Mäster Samuelsgatan 70 
103 33 STOCKHOLM 

Sweden 
 84051000 46+ اهلاتف:

 84113616 46+ الفاكس:

 
  

mailto:info@moici.gov.gm
http://www.moici.gov.gm/


 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 01 - 3107رقم 

 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  1034 تايالند

 (14)صفحة  1039 يسان تومي وبرينسيب
 (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


 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 00 - 3107رقم 
 

 تعديالت على منشورات الخدمة
 املختصرات املستخدمة

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

P صفحات( صفحة(    
 
 

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

 (2013نوفمبر  15)الوضع في 
 (XI.15.2013 - 1040)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (21)التعديل رقم 
 

 ADD ألمانيا

 اسم/عنوان الشركة يةالبلد/املنطقة اجلغراف
 رقم تعّرف

 جهة اإلصدار
 االتصال

 التاريخ الفعلي
 لالستعمال

 Deutsche Telekom AG أملانيا

Friedrich-Ebert-Allee 140 

53113 BONN 

89 882 28 Mr. Benjamin Böling 
Deutsche Telekom Technik GmbH 

Nummerierungsmanagement 
Strategie und Konzeption 

Godesberger Allee 99 
53175 BONN 

 4514 1816 228 49+ اهلاتف: 
 benjamin.boeling@telekom.de اإللكرتوين: الربيد

.IV.12015 

 
 ADD السويد

 اسم/عنوان الشركة يةالبلد/املنطقة اجلغراف
 رقم تعّرف

 جهة اإلصدار
 االتصال

 التاريخ الفعلي
 لالستعمال

 Communication for السويد

Devices in Sweden AB 

Cardellgatan 1, 

SE-114 36 STOCKHOLM 

89 46 09 Mr. Henning Solberg 
Communication for Devices in Sweden AB 

Cardellgatan 1 
114 36 STOCKHOLM-SE 

 4794049404+ اهلاتف:
 4794049405+ الفاكس:

 hso@com4.se الربيد اإللكرتوين:

.III.202015 

 
  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 01 - 3107رقم 

 ADD الواليات المتحدة   

 اسم/عنوان الشركة يةالبلد/املنطقة اجلغراف
 رقم تعّرف

 جهة اإلصدار
 االتصال

 التاريخ الفعلي
 لالستعمال

 Gila Electronics of الواليات املتحدة

Arizona LLC 

2481 East Palo Verde 

YUMA, AZ 85365 

89 1 043 Mr. Paul Emmons 
530 E McDowell Road 

107.605 Suite 
PHOENIX AZ 85004 

 2500 265 480 1+ اهلاتف:
 8004 688 602 1+ الفاكس:

 paul@gldlholdings.com الربيد اإللكرتوين:

.IV.12015 

 
 
 
 

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

 (E.212 T-ITU (2008/05))وفقاً للتوصية 
 (2014يوليو  15)الوضع في 

 (VII.15.2014 - 1056 )ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم
 (15)التعديل رقم 

 

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

 220 07 Orion telekom d.o.o. 
  

  ADD خدمة متنقلة دولية، رمز مشترك
 901 45 Advanced Wireless Network Company Limited 

  

_________ 
* MCC: الرمز الدليلي الُقطري لالتصاالت املتنقلةMobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / 

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

  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 03 - 3107رقم 
 

 المشغلين الصادرة عن االتحادقائمة برموز 
 (M.1400 T-ITU (2013/03))وفقاً للتوصية 

 (2014سبتمبر  15)الوضع في 
 (IX.15 – 1060.2014)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (9)التعديل رقم 

 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 
  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 
 DEU ADDألمانيا االتحادية/جمهورية 

  

 
   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

Stadtwerke Wedel GmbH STW150 Mrs. Heike Witzel 

Feldstraβe 051  :0 505 4103 49 اهلاتف+  
22880 WEDEL  100 4103 49 :الفاكس+  

 wedel.de-h.witzel@stadtwerke الربيد اإللكرتوين:  
 

   DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

Deutsche Glasfaser Home GmbH DGH Mr. Sven Geiger 

Ostlandstrasse 5  27 27999 4535 49 + :اهلاتف 
46325 BORKEN  90 27999 4535 49 + :الفاكس 

 glasfaser.de-sven.geiger@deutsche الربيد اإللكرتوين:  

 

 (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية 
 (Q.708 T-ITU (1999/03))وفقاً للتوصية 

 (2015يناير  1)الوضع في 
 (I.1.2015 - 1067)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (5)التعديل رقم 
 

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

 ADD بلجيكا
2-012-6  4198 Arlon Join Experience 

 SUP يسلنداأ
6-243-0 14232 IC-RIS-1 IceCell ehf 
6-243-1 14233 IC-RIS-2 IceCell ehf 
6-243-4 14236 AMT-IC1 Amitelo AG 
6-243-5 14237 AMT-IC2 Amitelo AG 

mailto:sven.geiger@deutsche-glasfaser.de


 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 04 - 3107رقم 

 SUP تنزانيا

6-081-1 12937 GMSC Excellentcom (T) Ltd 

 ADD تنزانيا

6-081-1 12937 GMSC, Dar es Salaam Viettel Tanzania Ltd 

6-081-2 12938 GMSC, Dar es Salaam Mycell Company Ltd 

6-081-3 12939 GMSC, Dar es Salaam Vodacom Tanzania Ltd 

6-081-4 12940 GMSC, Mwanza Viettel Tanzania Ltd 

6-081-6 12942 GMSC, Dar es Salaam Airtel (T) Ltd 

6-081-7 12943 GMSC, Dar es Salaam Airtel (T) Ltd 

 LIR تنزانيا

6-080-0 12928 ISC, Dar es Salaam Tanzania Telecommunications Company Ltd. 

6-080-1 12929 ISC, Dar es Salaam Benson Informatics Ltd 

6-080-2 12930 GMSC, Dar es Salaam MIC (T) Ltd 

6-080-3 12931 GMSC, Zanzibar Zanzibar Telecom Ltd 

6-080-4 12932 GMSC, Dar es Salaam Vodacom (T) Ltd 

6-080-5 12933 GMSC, Dar es Salaam Airtel (T) Ltd 

6-080-6 12934 ISC, Dar es Salaam Six Telecomms Company Ltd 

6-080-7 12935 GMSC, Dar es Salaam Zanzibar Telecom Ltd 

6-081-0 12936 GMSC, Dar es Salaam Tanzania Telecommunications Company Ltd. 

6-081-5 12941 GMSC, Dar es Salaam Airtel (T) Ltd 

__________ 
ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية 

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

  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 05 - 3107رقم 
 

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

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

من اإلدارات أن تبلغ االحتاد الدويل لالتصاالت بالتغيريات اليت تطرأ على خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا أو أن تقدم تفسرياً يرجى 
صفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة الرتقيم الوطنية فضالً عن جهات االتصال لديها حبيث يتسىن نشر املعلومات وإتاحتها جماناً جلميع  يف

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

 حتديث (، ونذّكرها بأهنا مسؤولة عنtsbtson@itu.intت لالحتاد )الربيد اإللكرتوين: إرسال معلوماهتا إىل مكتب تقييس االتصاال
 هذه املعلومات تباعاً.

 قامت البلدان التالية بتحديث خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين: III.1.2015اعتباراً من 
 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  البلد

 257+ بوروندي

 592+ غيانا

 36+ هنغاريا

 962+ األردن

 248+ سيشيل

 

http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html
file://blue/dfs/pool/ARA/ITU-T/BUREAU/tsbtson@itu.int


 



 

 9 من 1الصفحة  IV.1.2015 يف  1073رقم بالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت ملحق

 

 ملحق بالنشرة التشغيلية لالتحاد الدولي لالتصاالت 
 IV.1.2015 –  1073رقم

  

 

 

TSB 
 مكتب تقييس االتصاالت

 باالتحاد الدولي لالتصاالت

 

 

 

  

 

 

 

 2015التوقيت القانوني 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 2015جنيف،  
 



 9 من 2الصفحة   IV.1.2015 يف  1073رقم ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت

 2015 القانوني التوقيت
 

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت
 

 .t/bulletin/annex.html-www.itu.int/ituت الواردة يف هذا امللحق أيضاً يف املوقع اإللكرتوين لالحتاد: تتاح املعلوما 1

 لتايل:اويرجى إرسال أي مالحظات أو اقرتاحات بشأن هذه القائمة إىل مدير مكتب تقييس االتصاالت على العنوان  2

International Telecommunication Union (ITU) 
Director of TSB 

 5211 730 22 41+:اهلاتف
 5853 730 22 41+ :الفاكس

 tsbtson@itu.int :الربيدي اإللكرتوين

يما فوجدير بالذكر أن التسميات املستخدمة واملواد املعروضة يف هذه القائمة ال تعربر عن أي رأي من جانب االحتاد  3
 يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو منطقة جغرافية أو لسلطات أير منهما.

  

http://www.itu.int/itu-t/bulletin/annex.html


 2015انوني التوقيت الق

 9 من 3الصفحة  IV.1.2015 يف  1073رقم ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت

 (UTC)تاريخ بدء التوقيت العاملي املنسق  (DST)تاريخ بدء فارق التوقيت الصيفي  البلد/املنطقة اجلغرافية
 UTC+4,30 -ال تغيري  UTC+4,30 -ال تغيري  أفغانستان

 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 ألبانيا
 UTC+1 -ال تغيري  UTC+1 -ال تغيري  اجلزائر

 UTC-11 -ال تغيري  UTC-11 -ال تغيري  ساموا األمريكية
 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 أندورا
 UTC+1 -ال تغيري  UTC+1 -ال تغيري  أنغوال

 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  أنغويال
 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  وداأنتيغوا وبرب
 UTC-3 -ال تغيري  UTC-3 -ال تغيري  األرجنتني

 UTC+4 -ال تغيري  UTC+4 -ال تغيري  أرمينيا
 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  آروبا

     أستراليا
 UTC+8 -ال تغيري  UTC+8 -ال تغيري  غرب أسرتاليا

 X.2015 - UTC+10,30 5.IV.2015 - UTC+9,30.4 جنوب أسرتاليا
 UTC+9,30 -ال تغيري  UTC+9,30 -ال تغيري  اإلقليم الشمايل

 UTC+10 -ال تغيري  UTC+10 -ال تغيري  زالندكوين
 مانياتسو  نيو ساوث ويلزفكتوريا و 

 X.2015 - UTC+11 5.IV.2015 - UTC+10.4 ةسرتالياألعاصمة الوإقليم 

 UTC+6,30 -ال تغيري  UTC+6,30 - ال تغيري كيلنغ-كوكس   رجز 
 UTC+7 -ال تغيري  UTC +7 -ال تغيري  جزيرة كريسماس
 UTC+10,30 -ال تغيري  UTC+10,30 -ال تغيري  جزيرة لورد هاو
 UTC+11,30 -ال تغيري  UTC+11,30 -ال تغيري  جزيرة نورفولك

 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 النمسا
 III.2015 - UTC+5 25.X.2015 - UTC+4.29 أذربيجان

 III.2015 - UTC-4 1.XI.2015 - UTC-5.8 الباهاما
 UTC+3 -ال تغيري  UTC+3 -ال تغيري  البحرين

 UTC+6 -ال تغيري  UTC+6 -ال تغيري  بنغالديش
 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  بربادوس
 UTC+3 -ال تغيري  UTC+3 -ال تغيري  بيالروس
 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 بلجيكا

 UTC-6 -ال تغيري  UTC-6 -ال تغيري  بليز
 UTC+1 -ال تغيري  UTC+1 -ال تغيري  بنن

 III.2015 - UTC-3 1.XI.2015 - UTC-4.8 برمودا
 UTC+6 -ال تغيري  UTC+6 -ال تغيري  بوتان

 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  دولة بوليفيا املتعددة القوميات
 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  جزر بونري وسان يوستايتوس وسابا

 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 البوسنة والهرسك
 UTC+2 -ال تغيري  UTC+2 -ال تغيري  بوتسوانا
     البرازيل

 X.2015 - UTC-2 15.II.2015 - UTC-3.18 ريو دي جانريو ومعظم املناطق
 UTC-3 -ال تغيري  UTC-3 -ال تغيري  الواليات األخرى



 2015التوقيت القانوني 

 9 من 4الصفحة  IV.1.2015 يف  1073رقم ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت

 (UTC)تاريخ بدء التوقيت العاملي املنسق  (DST)تاريخ بدء فارق التوقيت الصيفي  البلد/املنطقة اجلغرافية
 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  اجلزر العذراء الربيطانية

 UTC+8 -ال تغيري  UTC+8 -ال تغيري  بروين دار السالم
 III.2015 - UTC+3 25.X.2015 - UTC+2.29 بلغاريا

 UTC - ال تغيري UTC -ال تغيري  بوركينا فاصو
 UTC+2 -ال تغيري  UTC+2 -ال تغيري  بوروندي

 UTC-1 -ال تغيري  UTC-1 -ال تغيري  كابو فريدي
 UTC+7 -ال تغيري  UTC+7 -ال تغيري  كمبوديا

 UTC+1 -ال تغيري  UTC+1 -ال تغيري  الكامريون
     كندا

 III.2015 - UTC-6 1.XI.2015 - UTC-7.8 ألربتا
 III.2015 - UTC-7 1.XI.2015 - UTC-8.8 نيةكولومبيا الربيطا

 III.2015 - UTC-5 1.XI.2015 - UTC-6.8 مانيتوبا
 III.2015 - UTC-3 1.XI.2015 - UTC-4.8 نيو برونسويك

 III.2015 UTC-2,5 1.XI.2015 - UTC-3,5.8 دوررانيوفوندالند والب
 III.2015 - UTC-6 1.XI.2015 - UTC-7.8 ةالغربي يةقاليم الشمالاأل

 III.2015 - UTC-3 1.XI.2015 - UTC-4.8 نوفا سكوتيا
 III.2015 - UTC-4 1.XI.2015 - UTC-5.8 (غرباً  86 <) نونافوت
 III.2015 - UTC-5 1.XI.2015 - UTC-6.8 نونافوت
 III.2015 - UTC-6 1.XI.2015 - UTC-7.8 (غرباً  110 >) نونافوت
 III.2015 - UTC-4 1.XI.2015 - UTC-5.8 أونتاريو

 III.2015 - UTC-5 1.XI.2015 - UTC-6.8 (غرباً  90 >أونتاريو )
 III.2015 - UTC-3 1.XI.2015 - UTC-4.8 جزيرة األمري إدوارد

 III.2015 - UTC-4 1.XI.2015 - UTC-5.8 كيبك
 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  (غرباً  63 <) كيبك
 III.2015 - UTC-7 1.XI.2015 - UTC-8.8 يوكون

 UTC-6 -ال تغيري  UTC-6 -ال تغيري  ساسكاتشيوان
 UTC-5 -ال تغيري  UTC-5 -ال تغيري  مياناجزر ك

 UTC+1 -ال تغيري  UTC+1 -ال تغيري  فريقيا الوسطىمجهورية إ
 UTC+1 -ال تغيري  UTC+1 -ال تغيري  تشاد
 UTC-3-ال تغيري  UTC-3-ال تغيري  شيلي
 UTC+8 -ال تغيري  UTC+8 -ال تغيري  الصني

 UTC-5 -ال تغيري  UTC-5 -ال تغيري  كولومبيا
 UTC+3 -ال تغيري  UTC+3 -ال تغيري  جزر القمر

 UTC+1 -ال تغيري  UTC+1 -ال تغيري  الكونغو
 UTC-10 -ال تغيري  UTC-10 -ال تغيري  جزر كوك

 UTC-6 -ال تغيري  UTC-6 -ال تغيري  كوستاريكا
 UTC -ال تغيري  UTC -ال تغيري  كوت ديفوار

 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 كرواتيا
 III.2015 - UTC-4 1.XI.2015 - UTC-5.8 كوبا

 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  كوراساو
 III.2015 - UTC+3 25.X.2015 - UTC+2.29 قبرص



 2015انوني التوقيت الق

 9 من 5الصفحة  IV.1.2015 يف  1073رقم ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت

 (UTC)تاريخ بدء التوقيت العاملي املنسق  (DST)تاريخ بدء فارق التوقيت الصيفي  البلد/املنطقة اجلغرافية
 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 الجمهورية التشيكية

 UTC+9 -ال تغيري  UTC+9 -ال تغيري  مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
 UTC+1 -ال تغيري  UTC+1 -ال تغيري  مجهورية الكونغو الدميقراطية

 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 الدانمارك
 UTC+6 -ال تغيري  UTC+6 -ال تغيري  ديغو غارسيا

 UTC+3 -ال تغيري  UTC+3 -ال تغيري  جيبويت
 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  دومينيكا

 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  اجلمهورية الدومينيكية
 UTC-5 -ال تغيري  UTC-5 -ال تغيري  إكوادور

 IV.2015 - UTC+3 25.IX.2015 - UTC+2.24 مصر
 UTC-6 -يري ال تغ UTC-6 -ال تغيري  السلفادور

 UTC+1 -ال تغيري  UTC+1 -ال تغيري  غينيا االستوائية
 UTC+3 -ال تغيري  UTC+3 -ال تغيري  إريرتيا

 III.2015 - UTC+3 25.X.2015 - UTC+2.29 إستونيا
 UTC+3 -ال تغيري  UTC+3 -ال تغيري  إثيوبيا

 UTC-3 -ال تغيري  UTC-3 -ال تغيري  جزر فوكالند )مالفيناس(
 III.2015 - UTC+1 25.X.2015 - UTC.29 جزر فارويه

 XI.2015 - UTC+13 18.I.2015 - UTC+12.1 فيجي
 III.2015 - UTC+3 25.X.2015 - UTC+2.29 فنلندا
 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 فرنسا

احمليط  األقاليم واألراضي الفرنسية يف
 UTC+4 -ال تغيري  UTC+4 -ال تغيري  اهلندي

 UTC-3 -ال تغيري  UTC-3 -ال تغيري  غيانا الفرنسية
 UTC-10 -ال تغيري  UTC-10 -ال تغيري  بولينيزيا الفرنسية

 UTC+1 -ال تغيري  UTC+1 -ال تغيري  غابون
 UTC -ال تغيري  UTC -ال تغيري  غامبيا

 UTC+4 -ال تغيري  UTC+4 -ال تغيري  جورجيا
 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 ألمانيا

 UTC -ال تغيري  UTC -ال تغيري  غانا
 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 جبل طارق

 III.2015 - UTC+3 25.X.2015 - UTC+2.29 اليونان
 III.2015 - UTC-2 24.X.2015 - UTC-3.28 غرينلند
 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  غرينادا

 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -تغيري  ال غواديلوب
 UTC+10 -ال تغيري  UTC+10 -ال تغيري  غوام

 UTC-6 -ال تغيري  UTC-6 -ال تغيري  غواتيماال
 UTC -ال تغيري  UTC -ال تغيري  غينيا
 UTC -ال تغيري  UTC -ال تغيري  بيساو-غينيا
 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  غيانا

 III.2015 - UTC-4 1.XI.2015 - UTC-5.8 هايتي
 UTC-6 -ال تغيري  UTC-6 -ال تغيري  هندوراس



 2015التوقيت القانوني 

 9 من 6الصفحة  IV.1.2015 يف  1073رقم ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت

 (UTC)تاريخ بدء التوقيت العاملي املنسق  (DST)تاريخ بدء فارق التوقيت الصيفي  البلد/املنطقة اجلغرافية
 UTC+8 -ال تغيري  UTC+8 -ال تغيري  هونغ كونغ، الصني

 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 هنغاريا
 UTC -ال تغيري  UTC -ال تغيري  أيسلندا

 UTC+5,30 -ال تغيري  UTC+5,30 -ال تغيري  اهلند
 UTC+7 -ال تغيري  UTC+7 -ال تغيري  إندونيسيا

 III.2015 - UTC+4,30 22.IX.2015 - UTC+3,30.22 جمهورية إيران اإلسالمية
 UTC+3 -ال تغيري  UTC+3 -ال تغيري  العراق
 III.2015 - UTC+1 25.X.2015 - UTC.29 أيرلندا

 III.2015 - UTC+3 25.X.2015 - UTC+2.27 إسرائيل
 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 اإيطالي

 UTC-5 -ال تغيري  UTC-5 -ال تغيري  جامايكا
 UTC+9 -ال تغيري  UTC+9 -ال تغيري  اليابان
 III.2015 - UTC+3 30.X.2015 - UTC+2.27 األردن

 UTC+6 -ال تغيري  UTC+6 -ال تغيري  كازاخستان
 UTC+3 -ال تغيري  UTC+3 -ال تغيري  كينيا

 UTC+12 -ال تغيري  UTC+12 -ال تغيري  كرييبايت
 UTC+9 -ال تغيري  UTC+9 -ال تغيري  مجهورية كوريا

 UTC+3 -ال تغيري  UTC+3 -ال تغيري  الكويت
 UTC+6 -ال تغيري  UTC+6 -ال تغيري  قريغيزستان

 UTC+7 -ال تغيري  UTC+7 -ال تغيري  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 III.2015 - UTC+3 25.X.2015 - UTC+2.29 فياالت

 III.2015 - UTC+3 25.X.2015 - UTC+2.29 لبنان
 UTC+2 -ال تغيري  UTC+2 -ال تغيري  ليسوتو

 UTC -ال تغيري  UTC -ال تغيري  ياري ليب
 UTC+2 -ال تغيري  UTC+2 -ال تغيري  ليبيا

 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 ليختنشتاين
 III.2015 - UTC+3 25.X.2015 - UTC+2.29 ليتوانيا

 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 لكسمبرغ
 UTC+8 -ال تغيري  UTC+8 -ال تغيري  ماكاو، الصني

 UTC+3 -ال تغيري  UTC+3 -ال تغيري  مدغشقر
 UTC+2 -ال تغيري  UTC+2 -ال تغيري  مالوي
 UTC+8 - تغيري ال UTC+8 -ال تغيري  ماليزيا

 UTC+5 -ال تغيري  UTC+5 -ال تغيري  ملديف
 UTC -ال تغيري  UTC -ال تغيري  مايل

 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 مالطة
 UTC+12 -ال تغيري  UTC+12 -ال تغيري  جزر مارشال

 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  املارتينيك
 UTC -ال تغيري  UTC -ال تغيري  موريتانيا

 UTC+4 -ال تغيري  UTC+4 -ال تغيري  موريشيوس
     المكسيك

 IV.2015 - UTC-5 25.X.2015 - UTC-6.5 املنطقة الوسطى



 2015انوني التوقيت الق

 9 من 7الصفحة  IV.1.2015 يف  1073رقم ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت

 (UTC)تاريخ بدء التوقيت العاملي املنسق  (DST)تاريخ بدء فارق التوقيت الصيفي  البلد/املنطقة اجلغرافية
 IV.2015 - UTC-7 25.X.2015 - UTC-8.5 املنطقة الشمالية الشرقية

 IV.2015 - UTC-6 25.X.2015 - UTC-7.5 منطقة احمليط اهلادئ
 UTC+11 -ال تغيري  UTC+11 -ال تغيري  ميكرونيزيا

 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 موناكو
 III.2015 - UTC+9 26.IX.2015 - UTC+8.28 منغوليا

 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 الجبل األسود
 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  مونتسريات

 III.2015 - UTC+1 25.X.2015 - UTC.29 المغرب
 UTC+2 -ال تغيري  UTC+2 -ال تغيري  موزامبيق

 UTC+6,30 -ال تغيري  UTC+6,30 -ال تغيري  ميامنار
 IX.2015 - UTC+2 5.IV.2015 - UTC+1.6 ناميبيا
 UTC+12 -ال تغيري  UTC+12 -ال تغيري  ناورو
 UTC+5,45 -ال تغيري  UTC+5,45 -ال تغيري  نيبال

 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 هولندا
 UTC+11 -ال تغيري  UTC+11 -ال تغيري  كاليدونيا اجلديدة

 IX.2015 - UTC+13 5.IV.2015 - UTC+12.27 نيوزيلندا
 UTC-6 -ال تغيري  UTC-6 -ال تغيري  نيكاراغوا

 UTC+1 -ال تغيري  UTC+1 -ال تغيري  النيجر
 UTC+1 -غيري ال ت UTC+1 -ال تغيري  نيجرييا
 UTC-11 -ال تغيري  UTC-11 -ال تغيري  نيوي

 UTC+10 -ال تغيري  UTC+10 -ال تغيري  جزر ماريانا الشمالية
 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 النرويج

 UTC+4 -ال تغيري  UTC+4 -ال تغيري  ُعمان
 UTC+5 -ال تغيري  UTC+5 -ال تغيري  باكستان

 UTC+9 -ال تغيري  UTC+9 -يري ال تغ باالو
 UTC-5 -ال تغيري  UTC-5 -ال تغيري  بنما

 UTC+10 -ال تغيري  UTC+10 -ال تغيري  بابوا غينيا اجلديدة
 X.2015 - UTC-3 22.III.2015 - UTC-4.4 باراغواي

 UTC-5 -ال تغيري  UTC-5 -ال تغيري  بريو
 UTC+8 -ال تغيري  UTC+8 -ال تغيري  الفلبني
 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 بولندا

 III.2015 - UTC+1 25.X.2015 - UTC.29 البرتغال
 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  بورتوريكو

 UTC+3 -ال تغيري  UTC+3 -ال تغيري  قطر
 III.2015 - UTC+3 25.X.2015 - UTC+2.29 جمهورية مولدوفا

 III.2015 - UTC+3 25.X.2015 - UTC+2.29 رومانيا
     االحتاد الروسي

 UTC+3 -ال تغيري  UTC+3 -ال تغيري  موسكو وسانت بطرسربغ
 UTC+2 -ال تغيري  UTC+2 -ال تغيري  رواندا

أسنسيون و جزر سانت هيالنة 
 UTC -ال تغيري  UTC -ال تغيري  وتريستان دا كونيا



 2015التوقيت القانوني 

 9 من 8الصفحة  IV.1.2015 يف  1073رقم ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت

 (UTC)تاريخ بدء التوقيت العاملي املنسق  (DST)تاريخ بدء فارق التوقيت الصيفي  البلد/املنطقة اجلغرافية
 UTC-4 - ال تغيري UTC-4 -ال تغيري  سانت كيتس ونيفيس

 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  لوسيا اسانت
 III.2015 - UTC-2 1.XI.2015 - UTC-3.8 سان بيير وميكيلون

 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  سانت فنسنت وغرينادين
 IX.2015 - UTC+14 5.IV.2015 - UTC+13.27 ساموا

 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 سان مارينو
 UTC -ال تغيري  UTC -ال تغيري  يسان تومي وبرينسيب

 UTC+3 -ال تغيري  UTC+3 -ال تغيري  اململكة العربية السعودية
 UTC -ال تغيري  UTC -ال تغيري  السنغال
 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 صربيا

 UTC+4 -ال تغيري  UTC+4 -ال تغيري  سيشيل
 UTC -ال تغيري  UTC -تغيري  ال سرياليون
 UTC+8 -ال تغيري  UTC+8 -ال تغيري  سنغافورة

 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  سانت مارتن
 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 سلوفاكيا
 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 سلوفينيا

 UTC+11 -ال تغيري  UTC+11 -ال تغيري  جزر سليمان
 UTC+3 -ال تغيري  UTC+3 -ال تغيري  الصومال

 UTC+2 -ال تغيري  UTC+2 -ال تغيري  جنوب إفريقيا
 UTC+3 -ال تغيري  UTC+3 -ال تغيري  جنوب السودان

 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 إسبانيا
 UTC+5,30 -ال تغيري  UTC+5,30 -ال تغيري  سري النكا

 UTC+3 -ال تغيري  UTC+3 -غيري ال ت السودان
 UTC-3 -ال تغيري  UTC-3 -ال تغيري  سورينام

 UTC+2 -ال تغيري  UTC+2 -ال تغيري  سوازيالند
 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 السويد
 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 سويسرا

 III.2015 - UTC+3 30.X.2015 - UTC+2.27 الجمهورية العربية السورية
 UTC+8 -ال تغيري  UTC+8 -ال تغيري  تايوان، الصني
 UTC+5 -ال تغيري  UTC+5 -ال تغيري  طاجيكستان

 UTC+3 -ال تغيري  UTC+3 -ال تغيري  زانياتن
 UTC+7 -ال تغيري  UTC+7 -ال تغيري  تايالند

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 السابقة

 UTC+9 -ال تغيري  UTC+9 -ال تغيري  لسيت-تيمور
 UTC -ال تغيري  UTC -ال تغيري  توغو

 UTC+13 -ال تغيري  UTC+13 -ال تغيري  توكيالو
 UTC+13 -ال تغيري  UTC+13 -ال تغيري  تونغا

 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  ترينيداد وتوباغو
 UTC+1 -ال تغيري  UTC+1 - ال تغيري تونس
 III.2015 - UTC+3 25.X.2015 - UTC+2.29 تركيا



 2015انوني التوقيت الق

 9 من 9الصفحة  IV.1.2015 يف  1073رقم ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت

 (UTC)تاريخ بدء التوقيت العاملي املنسق  (DST)تاريخ بدء فارق التوقيت الصيفي  البلد/املنطقة اجلغرافية
 UTC+5 -ال تغيري  UTC+5 -ال تغيري  تركمانستان

 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  الجزر التركية والكاييك
 UTC+12 -ال تغيري  UTC+12 -ال تغيري  توفالو
 UTC+3 -ال تغيري  UTC+3 -ال تغيري  أوغندا

 III.2015 - UTC+3 25.X.2015 - UTC+2.29 أوكرانيا
 UTC+4 -ال تغيري  UTC+4 -ال تغيري  اإلمارات العربية املتحدة

 III.2015 - UTC+1 25.X.2015 - UTC.29 المملكة المتحدة
     الواليات المتحدة

 III.2015 - UTC-4 1.XI.2015 - UTC-5.8 توقيت املناطق الشرقية
 III.2015 - UTC-5 1.XI.2015 - UTC-6.8 ملناطق الوسطىتوقيت ا

 III.2015 - UTC-6 1.XI.2015 - UTC-7.8 توقيت مناطق اجلبال
 III.2015 - UTC-7 1.XI.2015 - UTC-8.8 توقيت منطقة احمليط اهلادئ

 III.2015 - UTC-8 1.XI.2015 - UTC-9.8 أالسكا
 UTC-10 -ال تغيري  UTC-10 -ال تغيري  جزر هاواي

 UTC-4 -ال تغيري  UTC-4 -ال تغيري  اجلزر العذراء األمريكية
 X.2015 - UTC-2 8.III.2015 - UTC-3.4 أوروغواي
 UTC+5 -ال تغيري  UTC+5 -ال تغيري  أوزبكستان

 UTC+11 -ال تغيري  UTC+11 -ال تغيري  فانواتو
 III.2015 - UTC+2 25.X.2015 - UTC+1.29 الفاتيكان

 UTC-4,30 -ال تغيري  UTC-4,30 -ال تغيري  زويال البوليفاريةورية فنمجه
 UTC+7 -ال تغيري  UTC+7 -ال تغيري  فيتنام

 UTC+12 -ال تغيري  UTC+12 -ال تغيري  جزر واليس وفوتونا
 UTC+3 -ال تغيري  UTC+3 -ال تغيري  اليمن
 UTC+2 -ال تغيري  UTC+2 -ال تغيري  زامبيا

 UTC+2 -ال تغيري  UTC+2 -ال تغيري  زميبابوي
 

______________ 
* UTC  =التوقيت العاملي املنسق، و DST =فارق التوقيت الصيفي 
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