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 نشر *مواعيد

 النشرات التشغيلية املقبلة
 يف ذلكمبا 

 املعلومات الواردة حىت:

1092 15.I.2016 1.I.2016 

1093 1.II.2016 19.I.2016 

1094 15.II.2016 2.II.2016 

1095 1.III.2016 16.II.2016 

1096 15.III.2016 2.III.2016 

1097 1.IV.2016 18.III.2016 

1098 15.IV.2016 31.III.2016 

1099 1.V.2016 15.IV.2016 

1100 15.V.2016 29.IV.2016 

1101 1.VI.2016 18.V.2016 

1102 15.VI.2016 1.VI.2016 

1103 1.VII.2016 17.VI.2016 

1104 15.VII.2016 1.VII.2016 

1105 1.VIII.2016 18.VII.2016 

1106 15.VIII.2016 3.VIII.2016 

1107 1.IX.2016 18.VIII.2016 

1108 15.IX.2016 1.IX.2016 

1109 1.X.2016 16.IX.2016 

1110 15.X.2016 30.IX.2016 

1111 1.XI.2016 18.X.2016 

1112 15.XI.2016 1.XI.2016 

1113 1.XII.2016 16.XI.2016 

1114 15.XII.2016 1.XII.2016 

 هذه املواعيد ختص اللغة اإلنكليزية. *  
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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
 (2015نوفمرب  15 الوضع يف) TU-T E.118 (2006/05)                ّ                                               ً        قائمة بأرقام تعر ف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية )وفقا  للتوصية 1088
 (ITU-T E.212 (2008/05)                                                                                                ً        الرموز الدليلية للشبكات املتنقلة من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية )وفقا  للتوصية 1086

 (2015 أكتوبر 15 الوضع يف)
 2015التوقيت القانوين  1073
 (2015يناير  1)الوضع يف  (ITU-T Q.708 (99/03))وفقاً للتوصية  (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية  1067
 (2014 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  االحتادقائمة برموز املشغلني الصادرة عن  1060

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 

 (2012نوفمرب  1( )الوضع يف ITU-T E.164 (2010/11)رموز/أرقام النفاذ للشبكات املتنقلة )وفقاً للتوصية  1015
( ITU-T E.212 (2008/05)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل االتصاالت املتنقلة )تكملة للتوصية  1005

 (2012 يونيو 1 يف )الوضع
( ITU-T T.35 (2000/02)ية توصقائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل املرافق غري املعيارية يف اخلدمات التلماتية )تكملة لل 1002

 (2012أبريل  15)الوضع يف 
 (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 

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

 (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
( ITU-T X.121 (2000/10)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل إرسال البيانات )تكملة للتوصية  976

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

 (2011يناير  15 يف )الوضع
 (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

 :االتصاالتتتاح القوائم التالية يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس  باء
 www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html (ITU-T Rec. M.1400 (03/2013) الحتاد )التوصيةقائمة برموز املشغلني الصادرة عن ا

 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.8                         ً                           لقطاع تقييس االتصاالت وفقا  لإلجراءات الواردة يف التوصية التوصيات التاليةعن املوافقة على  AAP-71              أ علن يف اإلعالن 
– ITU-T H.222.0 (2014) Amd. 2 (12/2015): Carriage of Layered HEVC 

– ITU-T H.222.0 (2014) Amd. 3 (12/2015): Carriage of Green Metadata in MPEG-2 Systems 

– ITU-T K.44 (2012) Amd. 2 (12/2015) 

– ITU-T K.59 (12/2015): EMC, resistibility and safety requirements and procedures for connection to 
unbundled cables 

– ITU-T K.60 (12/2015): Emission levels and test methods for wireline telecommunication networks to 
minimize electromagnetic disturbance of radio services 

– ITU-T K.67 (12/2015): Expected surges on telecommunications and signalling networks due to lightning 

– ITU-T K.110 (12/2015): Lightning protection of the dedicated transformer for radio base station 

– ITU-T K.112 (12/2015): Lightning protection, earthing and bonding: practical procedures for radio base 
station 

 
 
 

 خطة ترقيم االتصاالت العمومية الدولية
 (E.164 T-ITU (2010/11))التوصية 

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت
 رموز تعرّف اهلوية للشبكات الدولية

 للشبكات الدولية. 882واملرتبط بالرمز الدليلي الق طري املشرتك  رقمنيرمز تعرف اهلوية التايل املكون من  سحبجرى 
 السحبتاريخ  الرمز الدليلي للبلد ورمز تعرف اهلوية الشبكة مقدم الطلب

Asia Cellular Satellite (AceS) Garuda Mobile 
Telecommunication 

Satellite System 

+882 20 2015.XII.15 

 

 للشبكات الدولية. 883واملرتبط بالرمز الدليلي الق طري املشرتك  أربعة أرقامرمز تعرف اهلوية التايل املكون من  سحبجرى 
 السحبتاريخ  الرمز الدليلي للبلد ورمز تعرف اهلوية الشبكة مقدم الطلب

Ellipsat Inc. Ellipsat Inc. +883 5140 2015.XII.15 
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 الدولية لتعّرف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات الخطة
 (E.212 T-ITU (2008/05))التوصية 

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت
 رموز تعرّف اهلوية للشبكات املتنقلة الدولية

 (MCC) 901التايل املكون من رقمني واملرتبط بالرمز الدليلي الق طري املشرتك  (MNC)رمز الشبكة املتنقلة  سحبجرى 
 :2015 ديسمرب 15 يف

 الشبكة
 والرمز الدليلي (MCC)*الرمز الدليلي الق طري لالتصاالت املتنقلة 

 (MNC)**للشبكة املتنقلة 

Asia Cellular Satellite (AceS) 901 10 

 (MCC) 901التايل املكون من رقمني واملرتبط بالرمز الدليلي الق طري املشرتك  (MNC)رمز الشبكة املتنقلة  سحبجرى 
 :2015 ديسمرب 15 يف

 الشبكة
 والرمز الدليلي (MCC)*الرمز الدليلي الق طري لالتصاالت املتنقلة 

 (MNC)**للشبكة املتنقلة 

ICO Global Communications 901 01 

 (MCC) 901التايل املكون من رقمني واملرتبط بالرمز الدليلي الق طري املشرتك  (MNC)رمز الشبكة املتنقلة  تخصيصجرى 
 :2015 ديسمرب 1 يف

 الشبكة
 والرمز الدليلي (MCC)*الرمز الدليلي الق طري لالتصاالت املتنقلة 

 (MNC)**للشبكة املتنقلة 

Zain Kuwait 901 49 

 
_________ 

* MCC لالتصاالت املتنقلة: الرمز الدليلي الق طريMobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / 
** MNCالرمز الدليلي للشبكة املتنقلة :Mobile Network Code / Code de réseau mobile / 

 
 

 الخدمة الهاتفية
 (T E.164-ITU)التوصية 

 www.itu.int/itu-t/inr/nnpاملوقع اإللكرتوين: 
 (55+دليلي للبلد )الرمز ال البرازيل

 :XII.10.2015تبليغ يف 
 :للربازيلخطة الرتقيم الوطنية  تعديلأنه سيجري ، برازيليا ،(ANATEL) الوطنيةهيئة تنظيم االتصاالت تعلن 

ومع ذلك،  .6أو  7أو  8أو  9هو  حيدد هذه اخلدمةوالرقم األول الذي  1N2N3N4N5N6N7N8N لألرقام املتنقلة هو احلايلوالنسق 
طول األرقام                   سي درج رقم تاسع يف ، 2010 ديسمرب 14 يف (ANATEL) هيئة تنظيم االتصاالت الوطنيةالصادر عن  553     ً       وفقا  للقرار

 ."9"املتنقلة وستبدأ مجيع أرقام املشرتكني بالرقم 
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 وبالتايل، سيكون لألرقام املتنقلة النسق التايل:
XXXX XXXX9+55 XX  ( رقم املشرتكو الرمز الدليلي للمنطقة و الرمز الدليلي للبلد.) 

 .رموز دليلية للمناطق عدة وقد جرى تنفيذ هذا التغيري بالفعل يف
 62و 61 لرموز الدليلية للمناطقااخلدمات املتنقلة يف الربازيل بتغيري النسق يف املتعلقة بتعديالت على خطة الرتقيم ال، ستنتهي 2016ويف 

 )واليات غوياس وتوكاننت وماتو غروسو وماتو غروسو دو سول وأكري إي رودونيا وبرازيليا( 69و 68و 67و 66و 65و 64و 63و
الرموز  واليتا بارانا وسانتا كاتارينا( ويف) 49و 48و 47و 46و 45و 44و 43و 42و 41 الرموز الدليلية للمناطق، ويف مايو 29 يوم

 .نوفمبر 6دو سول( يوم  )والية ريو غراندي 55و 54و 53و 51الدليلية للمناطق 
على أرقام  اإلشارة إىل أن تغيري النسق هذا لن ينطبق على أرقام اخلدمة املتنقلة الراديوية وال ANATELوإضافًة إىل ذلك، تود هيئة 

 الشبكة اهلاتفية الثابتة التبديلية. ولذلك، سيظل طول أرقام املشرتكني هلذه اخلدمات مثانية أرقام.
 للمناطق يف الربازيل وخطة الرتقيم اخلاصة باخلدمات املتنقلة والثابتة:الرموز الدليلية 

 اخلدمات املتنقلة - 1اجلدول 
 الرمز الدليلي الوطين

 )الرمز الدليلي للمنطقة(
 رقم املشرتك تاريخ االنتقال الوالية

11 São Paulo 29  9 2012يوليوXXXX XXXX 

 9XXXX XXXX 2013أغسطس  São Paulo 25 19إىل  12من 

21 ،22 ،24 Rio de Janeiro 27  9 2013أكتوبرXXXX XXXX 

27 ،28 Espirito Santo 27  9 2013أكتوبرXXXX XXXX 

 9XXXX XXXX 2015أكتوبر  Minas Gerais 11 38، 37، 35إىل  31من 

  9XXXX XXXX 2016نوفمبر  Paraná 6 46إلى  41من 

 9XXXX XXXX 2016نوفمبر  Santa Catarina 6 49إلى  47من 

 9XXXX XXXX 2016نوفمبر  Rio Grande do Sul 6 55إلى  51من 

61 Distrito Federal 29  9 2016مايوXXXX XXXX 

 9XXXX XXXX 2016مايو  Goiás 29 64و 62

63 Tocantins 29  9 2016مايوXXXX XXXX 

65 ،66 Mato Grosso 29  9 2016مايوXXXX XXXX 

67 Mato Grosso do Sul 29  9 2016مايوXXXX XXXX 

68 Acre 29  9 2016مايوXXXX XXXX 

69 Rondônia 29  9 2016مايوXXXX XXXX 

71 ،73 ،74، 75 ،77 ،79 Bahia 11  9 2015أكتوبرXXXX XXXX 

79 Sergipe 11  9 2015أكتوبرXXXX XXXX 

81 ،89 Pernambuco 31  9 2015مايوXXXX XXXX 

82 Alagoas 31  9 2015مايوXXXX XXXX 

83 Paraiba 31  9 2015مايوXXXX XXXX 

84 Rio Grande do Norte 31  9 2015مايوXXXX XXXX 

85 ،88 Ceará 31  9 2015مايوXXXX XXXX 

86 ،87 Piauí 31  9 2015مايوXXXX XXXX 

91 ،93 ،94 Pará 2  9 2014نوفمربXXXX XXXX 

92 ،97 Amazonas 2  9 2014نوفمربXXXX XXXX 

95 Roraima 2  9 2014نوفمربXXXX XXXX 

96 Amapá 2  9 2014نوفمربXXXX XXXX 

98 ،99 Maranhão 2  9 2014نوفمربXXXX XXXX 
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 املتنقلة الراديوية اخلدمات - 2اجلدول 
 الرمز الدليلي الوطين

 )الرمز الدليلي للمنطقة(
 رقم املشرتك تاريخ االنتقال الوالية

11 São Paulo 7 ال ينطبقXXX XXXX 

 7XXX XXXX ال ينطبق São Paulo 19إىل  12من 

21 ،22 ،24 Rio de Janeiro 7 ال ينطبقXXX XXXX 

27 ،28 Espirito Santo 7 ال ينطبقXXX XXXX 

 7XXX XXXX ال ينطبق Minas Gerais 38 ،37 ،35إىل  31من 

 7XXX XXXX ال ينطبق Paraná 46إىل  41من 

 7XXX XXXX ال ينطبق Santa Catarina 49إىل  47من 

 7XXX XXXX ال ينطبق Rio Grande do Sul 55إىل  51من 

61 Distrito Federal 7 ال ينطبقXXX XXXX 

 7XXX XXXX ال ينطبق Goiás 64و 62

63 Tocantins 7 ال ينطبقXXX XXXX 

65 ،66 Mato Grosso 7 ال ينطبقXXX XXXX 

67 Mato Grosso do Sul 7 ال ينطبقXXX XXXX 

68 Acre 7 ال ينطبقXXX XXXX 

69 Rondônia 7 ال ينطبقXXX XXXX 

71 ،73 ،74 ،75 ،77 ،79 Bahia 7 ال ينطبقXXX XXXX 

79 Sergipe 7 ال ينطبقXXX XXXX 

81 ،89 Pernambuco 7 ال ينطبقXXX XXXX 

82 Alagoas 7 ال ينطبقXXX XXXX 

83 Paraiba 7 ال ينطبقXXX XXXX 

84 Rio Grande do Norte 7 ال ينطبقXXX XXXX 

85 ،88 Ceará 7 ال ينطبقXXX XXXX 

86 ،87 Piauí 7 ال ينطبقXXX XXXX 

91 ،93 ،94 Pará 7 ال ينطبقXXX XXXX 

92 ،97 Amazonas 7 ال ينطبقXXX XXXX 

95 Roraima 7 ال ينطبقXXX XXXX 

96 Amapá 7 ال ينطبقXXX XXXX 

98 ،99 Maranhão 7 ال ينطبقXXX XXXX 
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 اخلدمات الثابتة – 3اجلدول 
 الرمز الدليلي الوطين

 )الرمز الدليلي للمنطقة(
 رقم املشرتك تاريخ االنتقال الوالية

11 São Paulo ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

 (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول  XXXX XXXX ال ينطبق São Paulo 19إىل  12من 

21 ،22 ،24 Rio de Janeiro ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

27 ،28 Espirito Santo ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

 (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول  XXXX XXXX ال ينطبق Minas Gerais 38، 37، 35إىل  31من 

 (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول  XXXX XXXX ال ينطبق Paraná 46إىل  41من 

 (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول  XXXX XXXX ال ينطبق Santa Catarina 49إىل  47من 

 (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول  XXXX XXXX ال ينطبق Rio Grande do Sul 55إىل  51من 

61 Distrito Federal ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

 (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول  XXXX XXXX ال ينطبق Goiás 64و 62

63 Tocantins ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

65 ،66 Mato Grosso ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

67 Mato Grosso do Sul ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

68 Acre ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

69 Rondônia ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

71 ،73 ،74 ،75 ،77 ،79 Bahia ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

79 Sergipe ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

81 ،89 Pernambuco ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

82 Alagoas ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

83 Paraiba ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

84 Rio Grande do Norte ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

85 ،88 Ceará ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

86 ،87 Piauí ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

91 ،93 ،94 Pará  ينطبقال XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

92 ،97 Amazonas ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

95 Roraima ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

96 Amapá ال ينطبق XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

98 ،99 Maranhão  ينطبقال XXXX XXXX  (5أو  4أو  3أو  2)الرقم األول 

 لالتصال:
Mr. Marcos de Souza Oliveira 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 
ORCN –Gerência de Certificação e Numeração  
andaro SAUS Quadra 6, Bloco E, 9 

BRASILIA/DF -940 -CEP 70.070 
Brazil 

 55+ 2026 2312 61 اهلاتف:
 www.anatel.gov.br اإللكرتوين: املوقع

  

http://www.anatel.gov.br/
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 (690+)الرمز الدليلي للبلد  توكيالو
 :XII.6.2015تبليغ يف 

 .لتوكيالوتوكيالو عن خطة الرتقيم الوطنية ، (Teletok)شركة االتصاالت يف توكيالو  عن بالنيابة Zeatel Ltdشركة  تعلن
 .أرقام (3)ثالثة احلد األدىن لطول الرقم )باستثناء الرمز الدليلي للبلد( هو:  -
 .أرقام (7)سبعة لطول الرقم )باستثناء الرمز الدليلي للبلد( هو:  األقصىاحلد  -

 .حيتوي اجلدول أدناه على جمموعات األرقام اليت ميكن طلبها من خارج نيوزيلندا فقط
 .2015نوفمرب  27املراقمة هو  تاريخ حتديث خطة

 توكيالو -خطة الرتقيم 
 ’690‘الرمز الدليلي للبلد 

 (1) (2) (3) (4) 

الرمز الدليلي الوطين للمقصد 
(NDC) قم الر  أو األرقام األوىل يف

 (N(S)N))الداليل( الوطين 

 طول الرقم )الداليل(
احلد األقصى  معلومات إضافية E.164 T-ITUاستعمال الرقم  (N(S)N)الوطين 

 لطول الرقم
احلد األدىن 
 لطول الرقم

  ISD رمز النفاذ الدويل من أجل 2 2 00
 النفاذ للعمليات الدولية 3 3 01

 )طلبات االستفسار، وما إلى ذلك(
 

02X – 09X 3 3 احتياطي  
12X – 19X 3 3  حمجوز خلدمات“Dial It” اخلاصة  

 خمصص أرقام جغرافية 4 7 22
 خمصص أرقام جغرافية 4 7 23
 خمصص أرقام جغرافية 4 7 24

 خمصص أرقام جغرافية 4 7 3
 خمصص أرقام جغرافية 4 7 4
 خمصص أرقام غري جغرافية 4 7 5
 خمصص أرقام غري جغرافية 4 7 6

 متنقل أرقام غري جغرافية 4 7 72
 متنقل أرقام غري جغرافية 4 7 73
 متنقل أرقام غري جغرافية 4 7 74

 خمصص أرقام غري جغرافية 4 7 8
 خمصص أرقام غري جغرافية 4 7 9

 ي طلب من مجيع اإلدارات ضمان إمكانية إجراء نداءات املراقمة املباشرة الدولية من شبكاهتا الوطنية إىل األرقام يف توكيالو.

 لالتصال:
Mr. Tealofi Enosa 

Tokelau Telecommunications Corporation (Teletok) 
Fenuafala, Fakaofo, 

Tokelau 
 3101 690+ اهلاتف:

 tenosa@teletok.net الربيد اإللكرتوين:
 www.tokelau.org.nz املوقع اإللكرتوين:

mailto:tenosa@teletok.net
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 تغييرات في اإلدارات/وكاالت التشغيل المعترف بها وكيانات
 أو منظمات أخرى

 رومانيا
 :XII.2.2015تبليغ يف 

 تغيري االسم

 ."املعلومات واالتصاالتوزارة جمتمع امسها اآلن: " . وأصبحعن تغيري امسها ،رومانياجمتمع املعلومات، وزارة تعلن 
Ministry for Communications and Information Society 

Bul. Libertatii, 14, Sector 5 
Sector 5 

050706 BUCHAREST 
Romania 

  40+214001190 اهلاتف:
 213114131 40+ الفاكس:

 cabinetministru@msinf.ro الربيد اإللكرتوين:
 www.msinf.ro املوقع اإللكرتوين:
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 تقييدات الخدمة
 www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012املوقع اإللكرتوين: 

 
 النشرة التشغيلية البلد/المنطقة الجغرافية

 (13 )صفحة 1006 سيشيل
 (12 )صفحة 1007 سلوفاكيا

 (5 )صفحة 1034 تايالند
 (14 )صفحة 1039 سان تومي وبرينسيبي

 (14 )صفحة 1039 أوروغواي
 (4 )الصفحة 1068 هونغ كونغ، الصين

 
 

 
 إجراءات معاودة النداء

 (2006 لعاممؤتمر المندوبين المفوضين  فيع المراج   21 القرار) النداء البديلة وإجراءات
 /www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011انظر املوقع اإللكرتوين: 

  

http://www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/
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 تعديالت على منشورات الخدمة
 املختصرات املستخدمة

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

P  صفحات(صفحة(    
 

 

 
 E.164 T-ITUقائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية 

 (E.164 T-ITU (2010/11))تكملة للتوصية 
 (2011نوفمبر  1 في )الوضع

 (XI.1.2011 – 991)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (14)التعديل رقم 

 ITU-T E.164مالحظات مشتركة لقوائم بالترتيب العددي والهجائي للرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية 
 للشبكات الدولية على النحو التايل: 882رمز تعرف اهلوية التايل املكون من رقمني واملرتبط بالرمز الدليلي الق طري املشرتك  سحبجرى 

 o    +882 20   *SUP)مالحظة     17صفحة 

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 ورمز تعرف اهلوية

 الوضع

Asia Cellular Satellite (AceS) Garuda Mobile 

Telecommunication Satellite 

System 

      س حب  +20 882

 
الدولية على  للشبكات 883واملرتبط بالرمز الدليلي الق طري املشرتك  أربعة أرقامرمز تعرف اهلوية التايل املكون من  سحبجرى 

 النحو التايل:
 q    +882 5140   *SUP)مالحظة     18صفحة 

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 ورمز تعرف اهلوية

 الوضع

Ellipsat Inc. Ellipsat Inc. +883 5140 س حب     

 2015ديسمرب  15 *
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 فيما يتعلق بالخطة الدولية (MNC)الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة 
 لتعّرف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات

 (E.212 T-ITU (2008/05))وفقاً للتوصية 
 (5201 أكتوبر 15)الوضع في 

 (X.15.2015 – 1086)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (4)التعديل رقم 

 
 
 
 

 المشغل/الشبكة MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية

 ADD   هنغاريا
  216 03  DIGI Telecommunication Ltd. 

 SUPخدمة متنقلة دولية، رمز مشترك 
 901 01 ICO Global Communications 

 901 10 Asia Cellular Satellite (AceS) 
 

 ADDخدمة متنقلة دولية، رمز مشترك 

 901 49   Zain Kuwait 

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

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

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

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

 (19)التعديل رقم 
 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة
 

 
 

  ADD  DEUجمهورية ألمانيا االتحادية / 

  DEUجمهورية ألمانيا االتحادية /
Mr. Gerd Gevering DE1EPC epcan GmbH 

 Marienstrasse 1   883080 2564 49+ اهلاتف:

 VREDEN 48691   883378 2564 49+ الفاكس:

   gg@gmx.de الربيد اإللكرتوين:
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 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  المشغل()رمز  اسم/عنوان الشركة

  DEUجمهورية ألمانيا االتحادية /
Thüringer Netkom GmbH NETKOM Mr. Mike Sickert 

 Schwanseestrasse 13  :213001 3643 49+ اهلاتف 

 99423 WEIMAR  :213009 3643 49+ الفاكس 

 info@netkom.de الربيد اإللكرتوين:  

    DEUجمهورية ألمانيا االتحادية /

Vodafone GmbH OTELO Mr. Marcus Wielpuetz 
 Ferdinand-Braun-Platz 1  :1047 533 211 49+ اهلاتف 

 40549 DUSSELDORF  :الربيد اإللكرتوين marcus.wielpuetz@vodafone.com 

   
 

    DEUجمهورية ألمانيا االتحادية /

Kabel-TV-Binz GmbH & Co.KG TVBINZ Mr. A. Padur 
 Duenenstrasse 34 A  :402770 38393 49+ اهلاتف 

 18609 BINZ  :402771 38393 49+ الفاكس 

 padur@kabel-tv-binz.de الربيد اإللكرتوين:  
 

    DEUجمهورية ألمانيا االتحادية /

Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH VBBGFA Mr. Christian Herold 
 Bahnhofstrasse 13  697737 4322 49+ :اهلاتف 

 24582 BORDESHOLM  :697763 4322 49+ الفاكس 

 herold@vb-bordesholm-gmbh.de الربيد اإللكرتوين:  
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 (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 

 (23)التعديل رقم 
 البلد/

 املنطقة اجلغرافية
 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

ISPC DEC 

 SUP   اليابان
4-081-4 8844 Tokyo1 T-Systems Japan K.K. 
4-081-5 8845 Tokyo2 T-Systems Japan K.K. 

 ADD   اليابان
4-090-0 8912 sumida-sgw-ag NTT DOCOMO, INC. 
4-090-1 8913 kyoto-sgw-ag NTT DOCOMO, INC. 

 LIR   اليابان
4-080-3 8835 Tokyo-B Colt Technology Services Co., Ltd. 
4-083-0 8856 Kyoto1 SoftBank Corp. 
4-083-1 8857 Chiba1 SoftBank Corp. 

4-083-2 8858 Chiba2 SoftBank Corp. 
4-083-6 8862 Chiba3 SoftBank Corp. 
4-084-5 8869 Tokyo1 SoftBank Corp. 
4-084-6 8870 Tokyo2 SoftBank Corp. 
4-084-7 8871 Tokyo-A Colt Technology Services Co., Ltd. 
4-085-0 8872 Kyoto2 SoftBank Corp. 
4-085-1 8873 Kyoto3 SoftBank Corp. 
4-085-2 8874 Chiba4 SoftBank Corp. 
4-085-4 8876 Kyoto4 SoftBank Corp. 
4-087-0 8888 Osaka1 SoftBank Corp. 
4-087-1 8889 Osaka2 SoftBank Corp. 

_________ 
ISPC: .رموز نقاط التشوير الدولية 

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