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 نشر *مواعيد

 التشغيلية املقبلةالنشرات 
 مبا يف ذلك

 املعلومات الواردة حىت:

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 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
 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
                                                                 من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية )وفقا   (MNC)الرموز الدليلية للشبكات املتنقلة  1086

 (2015أكتوبر  15( )الوضع يف ITU-T E.212 (2008/05) للتوصية
 (2015يناير  1)الوضع يف  (ITU-T Q.708 (1999/03)               )وفقا  للتوصية  (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية  1067
 (2014 ديسمرب 15( )الوضع يف ITU-T Q.708 (1999/03) )تكملة للتوصية (SANC)قائمة بالرموز الدليلية ملناطق/شبكات التشوير  1066
 (2014 سبتمرب 15( )الوضع يف ITU-T M.1400 (2013/03)               )وفقا  للتوصية  الصادرة عن االحتاد شركات التشغيلقائمة برموز  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
( )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.35توصية ماتية )تكملة لليقائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل املرافق غري املعيارية يف اخلدمات التل 1002

 (2012أبريل  15( )الوضع يف (2000/02)
 (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 

 (2011نوفمرب  1 ( )الوضع يفITU-T E.164 (2010/11))تكملة للتوصية  ITU-T E.164                                                    قائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقا  للتوصية  991
 (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 )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
 ( )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 يفX.400وتوصيات السلسلة  ITU-T F.400               )وفقا  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 (1998/03)                                                          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)شغيل املعرتف هبا قائمة بوكاالت الت

 
 

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-82              أ علن يف اإلعالن 
– ITU-T G.994.1 (2012) Amd. 7 (06/2016) 

– ITU-T K.57 (06/2016): Protection measures for radio base stations sited on power line towers 

– ITU-T L.1600 (06/2016): Overview of key performance indicators in smart sustainable cities 

– ITU-T L.1602 (06/2016): Key performance indicators related to the sustainability impacts of information and 
communication technology in smart sustainable cities 

– ITU-T L.1700 (06/2016): Requirements and framework for low-cost sustainable telecommunications 
infrastructure for rural communications in developing countries 

– ITU-T L.1601 (06/2016): Key performance indicators related to the use of information and communication 
technology in smart sustainable cities 

– ITU-T X.609.1 (06/2016): Managed P2P communications: Peer Activity Management Protocol (PAMP) 

– ITU-T Y.2085 (06/2016): Distributed service networking service routing 

– ITU-T Y.2617 (06/2016): QoS guaranteed mechanisms and performance model for Public packet 
Telecommunication Data Network (PTDN) 

– ITU-T Y.3501 (06/2016): Cloud computing framework and high-level requirements 

– ITU-T Y.3504 (06/2016): Functional architecture for desktop as a service 

 

 

 

 (SANC)تخصيص الرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير 
 (Q.708 T-ITU (1999/03))التوصية 

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت
اجلزء  استعماله يف أجل التايل من (SANC)                                                                                بناء  على طلب من إدارة بليز، خصص مدير مكتب تقييس االتصاالت رمز منطقة/شبكة التشوير 

 :ITU-T Q.708 (1999/03)                                             هلذا البلد/هلذه املنطقة اجلغرافية، وفقا  للتوصية 7الدويل من شبكة نظام التشوير رقم 
 SANC البلد/املنطقة اجلغرافية أو شبكة التشوير

 005-7 بليز

_________ 
SANC: .رمز منطقة/شبكة التشوير 

 Signalling Area/Network Code (SANC)  
 Code de zone/réseau sémaphore (CZRS)  
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 تغييرات في اإلدارات/وكاالت التشغيل المعترف بها
 وكيانات أو منظمات أخرى

 غيانا
 :VI.10.2016تبليغ يف 

 تغيري االسم
 "وزارة االتصاالت العمومية". عن تغيري امسه. ويسمى اآلن:  مكتب الرئيس، جورجتاون،يعلن 

 لالتصال:
Ministry of Public Telecommunications 

Colgrain House 
205 Camp Street, North Cummingsburg 

GEORGETOWN 
Guyana 
 2252602 592+ اهلاتف:

 2252789 592+ الفاكس:
 

 فيجي
 :VI.17.2016تبليغ يف 

 تغيري االسم
 ".دوائر املدعي العامعن تغيري امسها. وتسمى اآلن: " وزارة العدل واالتصاالت، سوفا،تعلن 

Attorney-General's Chambers 
Government Buildings 

Suvavou House, Victoria Parade 
SUVA 

Fiji 
 3309866 679+ اهلاتف:

 3302404 679+ الفاكس:
 www.fiji.gov.fj املوقع اإللكرتوين:

 
 

 تبليغات أخرى
 صربيا

 :VI.8.2016تبليغ يف 
الرمز  باستخدامبية هواة الراديو الصر  حمطاتلعدد من  أذنت اإلدارة الصربية، نيكوال تيسال مليالد املائةبعد  الستنيالذكرى  مبناسبة

 .2016يوليو  31 إىل 1من  YT160NT للنداء الدليلي اخلاص

لعدد من حمطات راديو اهلواة الصربية باستخدام  اإلدارة الصربية، أذنت "DIMITROVGRAD"نادي مبناسبة الذكرى األربعني إلنشاء و 
 .2016ديسمرب  31 إىل 1من  YU40AHW للنداء  الرمز الدليلي اخلاص
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 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
 (2006                                          المراج ع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام  21وإجراءات النداء البديلة )القرار 

 /www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011انظر املوقع: 
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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    
 

 

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

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

 LIRاليابان   
 جهة االتصال                     رقم تعر ف جهة اإلصدار اسم/عنوان الشركة يةاملنطقة اجلغراف البلد/

 .SoftBank Corp اليابان
1-9-1, Higashi-Shimbashi, 

Minato-ku, TOKYO  105-7317 

89 81 00 Tamanari Okada 
1-9-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, 

TOKYO  105-7317 
 1081 6889 3 81+اهلاتف: 

 5561 6215 3 81+الفاكس: 
 tamanari.okada@g.softbank.co.jp الربيد اإللكرتوين:

 .SoftBank Corp اليابان
1-9-1, Higashi-Shimbashi, 

Minato-ku, TOKYO  105-7317 

89 81 20 Tamanari Okada 
1-9-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, 

TOKYO  105-7317 
 1081 6889 3 81+: اهلاتف

 5561 6215 3 81+الفاكس: 
 tamanari.okada@g.softbank.co.jpلربيد اإللكرتوين: ا

 .SoftBank Corp اليابان
1-9-1, Higashi-Shimbashi, 

Minato-ku, TOKYO  105-7317 

89 81 65 Tamanari Okada 
1-9-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, 

TOKYO  105-7317 
 1081 6889 3 81+اهلاتف: 

 5561 6215 3 81+الفاكس: 
 tamanari.okada@g.softbank.co.jpالربيد اإللكرتوين: 

 .SoftBank Corp اليابان
1-9-1, Higashi-Shimbashi, 

Minato-ku, TOKYO  105-7317 

89 81 70 Tamanari Okada 
1-9-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, 

TOKYO  105-7317 
 1081 6889 3 81+اهلاتف: 

 5561 6215 3 81+الفاكس: 
 tamanari.okada@g.softbank.co.jpالربيد اإللكرتوين: 

 .NTT DOCOMO, Inc اليابان
2-11-1 Nagatacho, Chiyada-hu 

TOKYO 100-6150 

89 81 10 Carrier & Regulatory Affairs Office 
2-11-1 Nagatacho, Chiyada-hu 

TOKYO 100-6150 
 1263 5156 3 81+اهلاتف: 

 0330 5156 3 81+الفاكس: 
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 جهة االتصال                     رقم تعر ف جهة اإلصدار اسم/عنوان الشركة يةاملنطقة اجلغراف البلد/

 .Wireless City Planning Inc اليابان
1-9-1, Higashi-Shimbashi, 

Minato-ku 
105-7303 TOKYO 

89 81 71 Technology Management Department 
1-9-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku 

105-7303 TOKYO 
 0820 6889 3 81+اهلاتف: 

 5180 6215 3 81+الفاكس: 

 ADD ليختنشتاين
 البلد/

          رقم تعر ف  اسم/عنوان الشركة املنطقة اجلغرافية
 جهة االتصال جهة اإلصدار

 التاريخ الفعلي
 لالستعمال

 .SORACOM LI, LTD ليختنشتاين
Vorarlberger Strasse 7 
9486 SCHAANWALD 

89 423 10 Mr Manfred Schnetzer 
Vorarlberger Strasse 7 

9486 SCHAANWALD 
Tel.: +423 231 1288 

 1288 231 423+الفاكس: 
 schnetzer@wirtschaftskanzlei.comالربيد اإللكرتوين: 

2016.V.31 

 LIR النرويج
 البلد/

          رقم تعر ف  اسم/عنوان الشركة املنطقة اجلغرافية
 جهة االتصال جهة اإلصدار

 AeroMobile AS النرويج
93 B Bestumeien 

0283 OSLA 

89 882 99 Mr Kevin Rogers 
3 Pegasus Place, Gatwick Road, 

Crawley, West Sussex, RH10 9AY 
(United Kingdom) 

 982 530 1293 (0) 44+اهلاتف: 
 472 562 1293 (0) 44+الفاكس: 

 krogers@aeromobile.netالربيد اإللكرتوين: 

 ADD  الواليات المتحدة
 البلد/

          رقم تعر ف  اسم/عنوان الشركة املنطقة اجلغرافية
 جهة االتصال جهة اإلصدار

التاريخ الفعلي 
 لالستعمال

 Codetel, LLC الواليات املتحدة
6201 America Center 

Drive Suite 220 
SAN JOSE, CA 95002 

89 1 045 Mr Rudo Boothe 
6201 America Center Drive 

Suite 220 
SAN JOSE, CA 95002 

 2906 429 408 1+اهلاتف: 
 5961 301 954 1+الفاكس: 

 rudo.boothe@macate.comالربيد اإللكرتوين: 

2016.VII.1 
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 E.164 T-ITU                                                     قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقا  للتوصية 
 (E.164 T-ITU (2010/11))تكملة للتوصية 

 (2011نوفمبر  1 في )الوضع
 (XI.1.2011 – 991)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (18)التعديل رقم 

 ITU-T E.164                                                                                            مالحظات مشتركة لقوائم بالترتيب العددي والهجائي للرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقا  للتوصية 
للشبكات الدولية  883                                                                                       جرى سحب رمز تعرف اهلوية التايل املكون من أربعة أرقام واملرتبط بالرمز الدليلي الق طري املشرتك 

 على النحو التايل:
 LIR    99 882+ المالحظة س(

 الرمز الدليلي للبلد الشبكة مقدم الطلب
 الوضع ورمز تعرف اهلوية

AeroMobile AS AeroMobile AS +882 99 خمصص 

 
 
 

  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 10 - 1103رقم 

 يتعلق بالخطة الدولية فيما (MNC)للشبكة المتنقلة  الرموز الدليلية
 لتعرف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات

 (T E.212-ITU (2008/05)                                 )طبقا  لتوصية قطاع تقييس االتصاالت 
 (2015أكتوبر  15)الوضع في 

 (X.15.2015 - 1086)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (14)التعديل رقم 

 المشغل/الشبكة MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية

   SUP ألمانيا

262 13 Mobilcom Multimedia GmbH 

262 14 Quam GmbH 

262 41 First Telecom GmbH 

262 79 ng4T GmbH 

   ADD ألمانيا

262 21 Multiconnect GmbH 

262 72 Ericsson GmbH 

262 73 Xantaro Deutschland GmbH 

262 74 Qualcomm CDMA Technologies GmbH 

262 75 Core Network Dynamics GmbH 

   LIR ألمانيا

262 02 Vodafone GmbH 

262 04 Vodafone GmbH 

262 09 Vodafone GmbH 

262 42 Vodafone GmbH 

262 43 Vodafone GmbH 

   SUP اليونان

202 06 COSMOLINE 

   ADD اليونان

202 11 INTERCONNECT 

202 12 YUBOTO 

202 13 COMPATEL LIMITED 

202 14 CYTA (HELLAS) 

202 15 BWS 

202 16 INTER TELECOM 

 

 

 



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 11 - 1103رقم 
 

 المشغل/الشبكة MCC + MNC*  البلد/المنطقة الجغرافية

   LIR اليونان

202 01 Cosmote AE 

202 02 Cosmote AE 

202 03 OTE AE 

202 04 OTE AE 

202 07 AMD TELECOM AE 

202 09 WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS 

202 10 WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS 

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
 ADD السابقة

  

294 04 
Company for telecommunications LYCAMOBILE LLC-

Skopje 

 خدمة متنقلة دولية، 
 LIR رمز مشترك

  

901 14 AeroMobile AS 

_________ 
* 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 

 
  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 12 - 1103رقم 

 الصادرة عن االتحاد شركات التشغيلقائمة برموز 
 (M.1400 T-ITU (2013/03)               )وفقا  للتوصية 

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

 (28)التعديل رقم 
 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  المشغل()رمز  اسم/عنوان الشركة

 DEU      ADD / جمهورية ألمانيا االتحادية

Brandl Services GmbH BRANDL Mr Chris Brandl 
Theresienstr. 20  Tel.: +49 9180 409999 4 

92353 PAVELSBACH  Fax: +49 9180 409999 8 

  E-mail: info@brandl-services.com 

   
 

Schoenenberg-Computer GmbH RSBNET Mr Karl Sonnleitner 
Wilhelmshoehe 12  Tel.: +49 220691799900 

53797 LOHMAR  Fax: +49 220682756 

  E-mail: ks@lohmar.com 

   

 DEU      LIR / جمهورية ألمانيا االتحادية
XConnect GmbH (ex Flexagon GmbH) FLEX01 Mr Dieter Birmoser 

Marsstrasse 21  Tel.: +49 89 36089 180 
80335 MÜNCHEN  Fax: +49 89 36089 188 

  E-mail: db@flexagon.de 

   
 

Vodafone GmbH (ex o.tel.o GmbH) OTELO Mr Marcus Wielpuetz 
Ferdinand-Braun-Platz 1  Tel.: +49 211 533 1047 

40549 DUSSELDORF  E-mail: marcus.wielpuetz@vodafone.com 

 JPN  SUP / اليابان
Cable and Wireless IDC Inc. CWIDC Masahiro Yoshida 

 5-20-8 Asakusabashi, Taito-Ku  Tel: +81 3 3570 7501 
 TOKYO 111-8061  Fax: +81 3 3570 7520 

   E-mail: masa.yoshida@cwidc.com 
   

Japan Telecom Co. Ltd. JT Tsuneo Tatara 
 7-1 Hatchobori 4-chome, Chuo-Ku  Tel: +81 3 4288 8253 

 TOKYO  Fax: +81 3 5540 8088 
   E-mail: 1tsuneo.tatara@japan-telecom.co.jp 

   
 



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 13 - 1103رقم 
 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 
 JPN ADD / اليابان

Softbank Corp. SB Tamanari Okada 
 1-9-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku  Tel: +81 3 6889 1081 

 TOKYO 105-7317  Fax: +81 3 6215 5561 
   E-mail: tamanari.okada@g.softbank.co.jp 

   

 JPN LIR / اليابان
Nippon Telegraph and Telephone 

Corporation NTT Togashi 
 1-1-6 Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku  Tel: +81 3 6700 9008 

 TOKYO 100-8019  Fax: +81 3 3539 2222 
  E-mail: kk-vv@ntt.com 

 

 

 (SANC)قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير 
 (Q.708 T-ITU (1999/03))تكملة للتوصية 

 (2014ديسمبر  15)الوضع في 
 (XII.15.2014 – 1066)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (16)التعديل رقم 
 

 ADD الترتيب العددي
 بليز 7-005 

 
 ADD الترتيب الهجائي

 بليز 7-005 
_________ 

SANC: .رمز منطقة/شبكة التشوير 
 Signalling Area/Network Code (SANC)  
 Code de zone/réseau sémaphore (CZRS)  

  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 14 - 1103رقم 

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

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

 (35)التعديل رقم 
 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير البلد/املنطقة اجلغرافية

ISPC DEC 
 ADDسويسرا   

2-055-3 4539 Geneva 1 Beeone Communications SA 
2-055-5 4541 Geneva 2 Beeone Communications SA 

 ADDالواليات المتحدة   
3-028-2 6370 New York, NY Bharti Airtel Limited 
3-042-3 6483 Los Angeles (2), CA Bharti Airtel Limited 

 LIRالواليات المتحدة   
3-048-4 6532 Los Angeles (1), CA TNZI USA LLC 
3-182-7 7607 Los Angeles (1), CA Telecom New Zealand USA Ltd 
3-183-0 7608 Los Angeles (2), CA Telecom New Zealand USA Ltd 
3-190-4 7668 Los Angeles (2), CA TNZI USA LLC 
3-200-7 7751 Los Angeles (3), CA TNZI USA LLC 

___________ 
ISPC: .رموز نقاط التشوير الدولية 

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

 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  
         ها جمانا                                                                       الرتقيم الوطنية فضال  عن جهات االتصال لديها حبيث يتسىن نشر املعلومات وإتاحتصفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة  يف

 جلميع اإلدارات/وكاالت التشغيل املعرتف هبا ومقدمي اخلدمات يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت التابع لالحتاد.
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 بتحديث خطة الرتقيم اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين: VI.1.2016            اعتبارا  من 
 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  البلد

 242+ مجهورية الكونغو
 95+ ميامنار

 

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