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 نشر *مواعيد
 النشرات التشغيلية املقبلة

 مبا يف ذلك
 الواردة حىت:املعلومات 

1126 2017.VI.15 2017.VI.1 
1127 2017.VII.1 2017.VI.16 
1128 2017.VII.15 2017.VI.30 
1129 2017.VIII.1 2017.VII.17 
1130 2017.VIII.15 2017.VIII.1 
1131 2017.IX.1 2017.VIII.16 
1132 2017.IX.15 2017.IX.1 
1133 2017.X.1 2017.IX.15 
1134 2017.X.15 2017.IX.29 
1135 2017.XI.1 2017.X.16 
1136 2017.XI.15 2017.X.31 
1137 2017.XII.1 2017.XI.15 
1138 2017.XII.15 2017.XII.1 

 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))تكملة للتوصية  بالرموز الدليلية للبلدان لالتصاالت الراديوية املتنقلة لألرض لالتصال البعيد قائمة 1125
 (2017 يونيو 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

( )الوضع ITU-T E.164 (2010/11))تكملة للتوصية  ITU-T E.164 (2010/11)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقاً للتوصية  1114
 (2016ديسمرب  15 يف

 ITU-T E.212 من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية )وفقًا للتوصية (MNC) الرموز الدليلية للشبكات املتنقلة 1111
 (2016نوفمرب  1( )الوضع يف (2016/09)

 (2016أكتوبر  1)الوضع يف  (ITU-T Q.708 (99/03))وفقاً للتوصية  (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية  1109
 2016التوقيت القانوين  1096
 (2015نوفمرب  15( )الوضع يف ITU-T E.118 (2006/05)قائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية )وفقاً للتوصية  1088
 (2014سبتمرب  15( )الوضع يف ITU-T M.1400 (2013/03)قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد )وفقاً للتوصية  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)نقلة )وفقاً للتوصية رموز/أرقام النفاذ للشبكات املت 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.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 

 (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 )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 )الوضع يف
 (2011فرباير  15 ( )الوضع يفX.400وتوصيات السلسلة  ITU-T F.400)وفقاً 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 )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 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

                       ً                   لقطاع تقييس االتصاالت وفقا  لإلجراءات الواردة  التوصيات التاليةعن املوافقة على  AAP-12              أ علن يف اإلعالن  -ألف 
 :ITU-T A.8 التوصية يف

– ITU-T H.846 (04/2017): Conformance of ITU-T H.810 personal health devices: PAN/LAN/TAN interface 
 Part 6: Device specializations: Manager 

– ITU-T H.849 (04/2017): Conformance of ITU-T H.810 personal health system: Personal Health Devices 
interface Part 9: Transcoding for Bluetooth Low Energy: Personal Health Devices  

– ITU-T H.850 (04/2017): Conformance of ITU-T H.810 personal health system: Personal Health Devices 
interface Part 10: Transcoding for Bluetooth Low Energy: Personal Health Gateway  

– ITU-T X.680 (2015) Cor. 1 (05/2017) 

– ITU-T X.696 (2015) Cor. 1 (05/2017) 

– ITU-T X.1145 (05/2017): Security framework and requirements for open capabilities of 
telecommunication services 

– ITU-T Y.4115 (04/2017): Reference architecture for IoT device capabilities exposure 

لقطاع تقييس  التوصيات التاليةعن املوافقة على  2017مايو  1تقييس االتصاالت املؤرخة  ملكتب 23الرسالة املعممة         أ علن يف  -باء 
 :1لقرار             ً                     االتصاالت وفقا  لإلجراءات الواردة يف ا

– ITU-T X.1058 (03/2017):  Information technology - Security techniques - Code of practice for 
Personally Identifiable Information protection 

– ITU-T X.1080.0 (03/2017): Access control for telebiometrics data protection 

– ITU-T X.1126 (03/2017): Guidelines on mitigating the negative effects of infected terminals in mobile 
networks 

– ITU-T X.1212 (03/2017):  Design considerations for improved end-user perception of trustworthiness 
indicators 

– ITU-T X.1362 (03/2017): Simple encryption procedure for Internet of things (IoT) environments 

– ITU-T X.1373 (03/2017): Secure software update capability for intelligent transportation system 
communication devices 

– ITU-T X.1550 (03/2017): - Access control models for incident exchange networks 
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                                                      الخطة الدولية لتعر ف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات
 (T E.212-ITU (2016/09)التوصية )

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت

 رموز تعرف اهلوية للشبكات املتنقلة الدولية
 (MCC) 901 قلةلالتصاالت املتن التايل املكون من رقمني واملرتبط بالرمز الدليلي الق طري املشرتك (MNC)جرى ختصيص رمز الشبكة املتنقلة 

 :2017 مايو 15 يف

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

European Telecommunications Standards Institute (ETSI) 901 56 

_________ 
* MCC :  الرمز الدليلي الق طري لالتصاالت املتنقلةMobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / Indicativo de país para el servicio móvil 

** MNC :  الرمز الدليلي للشبكة املتنقلةMobile Network Code / Code de réseau mobile / Indicativo de red para el servicio móvil 

 
 

 الخدمة الهاتفية
 (T E.164-ITU)التوصية 

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

 (45+الدانمارك )الرمز الدليلي للبلد 
 :V.16.2017تبليغ يف 

 :يف الدامناركالوطنية الرتقيم طة التحديثات التالية خلكوبنهاغن، عن ،  الدامناركية وكالة الطاقةتعلن 

 خدمات االتصاالت الثابتة -سحب  •
 تاريخ السحب سالسل األرقام مقدم اخلدمة

Justfone A/S 69883fgh 2017.V.2 

 
 املتنقلةخدمات االتصاالت  -سحب  •

 تاريخ السحب سالسل األرقام مقدم اخلدمة

Justfone A/S 7192efgh 9290وefgh 9310وefgh 9320وefgh 9330وefgh 
 9340efghو

2017.V.2 

 
 خدمات االتصاالت الثابتة - ختصيص •

 التخصيصتاريخ  سالسل األرقام مقدم اخلدمة

Fullrate A/S 69883fgh 2017.V.2 
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 املتنقلةخدمات االتصاالت  - ختصيص •
 التخصيصتاريخ  سالسل األرقام مقدم اخلدمة

Fullrate A/S 7192efgh 9290وefgh 9310وefgh 9320وefgh 9330وefgh 
 9340efghو

2017.V.2 

SimService A/S 9367efgh 9368وefgh 9369وefgh 9371وefgh 9372وefgh 
 9373efghو

2017.V.11 

 لالتصال:
Danish Energy Agency 

Amaliegade 44 
1256 COPENHAGEN K 

Denmark 
 00 67 92 33 45+ اهلاتف:

 43 47 11 33 45+ الفاكس:
 ens@ens.dk الربيد اإللكرتوين:
 www.ens.dk املوقع اإللكرتوين:

 (972+)الرمز الدليلي للبلد  إسرائيل
 :V.16.2017تبليغ يف 

 لتقدمي Marathon 018 Xphone Ltdلشركة  XXXXXXX 51 972+ السابقةعن ختصيص  ،القدس ،االتصاالت وزارة تعلن
 متنقلة. خدمات

(1) (2) (3) (4) 
الدليلي الوطني  الرمز
األرقام  أو (NDC) للمقصد

 N(S)Nاألولى للرقم 
 الوطني( )الداللي()الرقم 

 N(S)Nطول الرقم 

الطول  معلومات إضافية E.164استعمال الرقم 
 الطول األدنى األقصى

51 (NDC) 9 9 للخدمات  رقم غري جغرايف
 اهلاتفية املتنقلة

 خمصص لشركة
Marathon 018 Xphone Ltd. 

 لالتصال:
Eti Shmueli 

Head of Communication Engineering Division 
Ministry of Communications 

23 Jaffa Street 
9199900 JERUSALEM 

Israel 
 8225/242 519 3 972+ اهلاتف:

 8244 519 3 972+ الفاكس:
 etis@moc.gov.il اإللكرتوين:الربيد 
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 (965+الكويت )الرمز الدليلي للبلد 
 :V.5.2017تبليغ يف 

 .OOREDOOملشغل االتصاالت املتنقلة  (XXXX 6222) التالية اإلضافية السلسلةالصفاة، عن  ،املواصالت وزارة تعلن

 

(1) (2) (3) (4) 
الدليلي الوطني  الرمز
األرقام  أو (NDC) للمقصد

 N(S)Nاألولى للرقم 
 الوطني( )الداللي()الرقم 

 N(S)Nطول الرقم 

الطول  معلومات إضافية E.164استعمال الرقم 
 األقصى

 الطول األدنى

 OOREDOO اخلدمات اهلاتفية املتنقلة 8 8 6222

 لالتصال:
Network Operation Center (NOC) 

Ministry of Communications 
P.O. Box 318 
11111 SAFAT 

Kuwait 
 6565 2241 965+/6621 2246 965+ اهلاتف:

 9797 2245 965+ الفاكس:
 igw-noc@moc.gov.kw الربيد اإللكرتوين:

 
 
 
 

 تبليغات أخرى

 صربيا
 :IV.27.2017تبليغ يف 

الرمز  باستخدامبية الصر  راديو اهلواة حمطاتلعدد من  أذنت اإلدارة الصربية ،سوكوبانيا ملدينة املائة بعدمانني الث الذكرى مبناسبة
 .2017يونيو  30 إىل 1من  YU180SB للنداء 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 سان تومي وبرينسيبي
 (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.21-2011نظر املوقع: ا
  

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    
 

 

 قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية
 (V)القائمة 

 2017طبعة 
 
 VIالقسم 

REP 

VT01  .VNPT International (VNPT-I), 97 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi, Viet Nam 

 ،8357393 3 4 84+الفاكس:  ،8410028 3 4 84+اهلاتف:   
 ،buiquangvinh@vnpt.vn ،ranthihanh@vnpt.vn: الربيد اإللكرتوين  
 www.vnpt.com.vn ،www.vnpti.vnاملوقع اإللكرتوين:   

 .Bui Quang Vinh، السيد Tran Thi Hanh ةجهة االتصال: السيد  

VT02  Vietnam Maritime Communication and Electronics Single-Member Limited Liability Company، 
  (VISHIPEL) 02, Nguyen Thuong Hien, Hong Bang, Haiphong, Vietnam. 
 ،3842073 225 84+الفاكس:  ،3569330 225 84+اهلاتف:   

 ،customercare@vishipel.com.vnالربيد اإللكرتوين:   
 ،www.vishipel.com.vnاملوقع اإللكرتوين:   

 .Nguyen Viet Hoangالسيد  :جهة االتصال  
  

mailto:buiquangvinh@vnpt.vn
mailto:ranthihanh@vnpt.vn
http://www.vnpt.com.vn/
http://www.vnpti.vn/
mailto:customercare@vishipel.com.vn
http://www.vishipel.com.vn/


 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 01 - 1125رقم 

 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 

 (21)التعديل رقم 

 ADD سويسرا
البلد/املنطقة 

 اجلغرافية
 رقم تعّرف اسم/عنوان الشركة

 جهة اإلصدار
التاريخ  جهة االتصال

الفعلي 
 لالستعمال

 Telecom26 AG سويسرا
Bahnhofstrasse 10 

6300 ZUG 

89 883 06 Mr Mike Ashdown 
Bahnhofstrasse 10 

6300 ZUG 
 +44 42 500 43 41 اهلاتف:

 mashdown@telecom26.ch الربيد اإللكرتوين:

2017.V.12 

 
 
 

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

 (T E.212-ITU (2016/09)                                 )وفقا  لتوصية قطاع تقييس االتصاالت 
 (2016نوفمبر  1)الوضع في 

 (XI.1.2016 - 1111)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (14)التعديل رقم 

 المشغل/الشبكة MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية

   LIRجبل طارق 
266 01 Gibtel 

   ADD مشترك رمز دولية، متنقلة خدمة
901 56 European Telecommunications Standards Institute (ETSI) 

_________ 
* 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 

  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 00 - 1125رقم 
 

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

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

 (43)التعديل رقم 
 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 DEU SUP / جمهورية ألمانيا االتحادية
Mr. Dirk Walla  

 506 29793 251 49+ اهلاتف:
 500 29793 251 49+ الفاكس:

 dirk.walla@comulus.de الربيد اإللكرتوين:

COMULU Comulus AG 
Roesnerstrasse 8 
48155 Muenster 

 DEU ADD/ جمهورية ألمانيا االتحادية 
Mrs Rohde  

 77720 38362 49+ اهلاتف:
 77787 38362 49+ الفاكس:

 vertrieb@aepservice.de الربيد اإللكرتوين:

AEP18B AEP Plückhahn Netze GmbH 
Breite Strasse 18 b 

17438 WOLGAST 

 
Mr Fabian Kroeger 

 444 921056 30 49+ اهلاتف:
 8444 921056 30 49+ الفاكس:

 fabian.kroeger@comulus.de الربيد اإللكرتوين:

CMLS Comulus AG 
Max-Dohm-Strasse 8 - 10 

10589 BERLIN 

 
Mr Olaf Famers  

 140 8549 2192 49+ اهلاتف:
 29 8549 2192 49+ الفاكس:

 olaf.famers@dolphin-it.de الربيد اإللكرتوين:

DOLPH Dolphin IT-Systeme e.K. 
Peterstr. 69 

42499 HUECKESWAGEN 

 
Mr Marc Blechschmidt 

 3089900 5147 49 اهلاتف:
 3089903 5147 49+ الفاكس:

 support@fnoh.de الربيد اإللكرتوين:

FNOH FNOH-DSL Südheide GmbH 
Alte Bahnhofstrasse 28 

31311 UETZE 

 
Mr Stefan Frech 

 0 964990 4841 49+ اهلاتف:
 49 964990 4841 49+ الفاكس:

 immeronline@freikom.net الربيد اإللكرتوين:

FREIKM Freikom GmbH 
Augsburger Weg 19 a 

25813 SCHWESING 

 
Mr Klemens Pohl 

 48972 37423 49+ اهلاتف:
 48982 37423 49+ الفاكس:

 info@gpelektronik.de الربيد اإللكرتوين:

GPISP GP-Elektronik  
Inh. Klemens Pohl e.K 

Elsterstrasse 22 
08626 ADORF 

  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 07 - 1125رقم 

 
 ISOالبلد أو المنطقة/رمز  رمز الشركة االتصال

 اسم/عنوان الشركة )رمز المشغل( 

 166 440123 30 49+ اهلاتف:
 299 440123 30 49+ الفاكس:

 portierung@hofnetz.de الربيد اإللكرتوين:

HOFNET Hofnetz und IT Services GmbH 
Geneststrasse 5 

10829 BERLIN 

 
Mr Martin Born 

 21231900 89 49+ اهلاتف:
 21231901 89 49+ الفاكس:

 portierung@ip-fabric.net الربيد اإللكرتوين:

IPF ip-fabric GmbH 
Oetztaler Strasse 1 

81373 MUNICH 

 
Mr Andreas Gaertig 

 445 60952 341 49+ اهلاتف:
 903 60952 341 49+ الفاكس:

 andreas.gaertig@telecolumbus.de الربيد اإللكرتوين:

MART Martens Deutsche Telekabel GmbH 
Papenreye 31 

22453 HAMBURG 

 
 6366708 391 49+ اهلاتف:

 5334499 391 49+ الفاكس:
 info@mddsl.eu الربيد اإللكرتوين:

MDDSL MDDSL Mitteldeutsche Gesellschaft für 

Kommunikation mbH 
Carnotstrasse 33 

39120 MAGDEBURG 
 

Mr Tobias Helbig 
 39 38859 571 49+ اهلاتف:

 99 38859 571 49+ الفاكس:
 the@mk.de الربيد اإللكرتوين:

MKN MK Netzdienste GmbH & Co.KG 
Marienwall 27 

32423 MINDEN 

 
Mr Andreas Gaertig 

 445 60952 341 49+ اهلاتف:
 903 60952 341 49+ الفاكس:

 andreas.gaertig@telecolumbus.de الربيد اإللكرتوين:

PRIMA PrimaCom Berlin GmbH 
Messeallee 2 

04356 LEIPZIG 

 
Mr Thomas Giechau 

 0 942798 941 49+ اهلاتف:
 9 942798 941 49+ الفاكس:

 info@genias.net الربيد اإللكرتوين:

GENIAS Stefan Englhardt 
Genias Internet 

Dr.-Gessler-Strasse 20 
93051 REGENSBURG 

 
Mr Thomas Weiss 

 42700525 89 49+ اهلاتف:
 42700555 89 49+ الفاكس:

 twe@teamfon.com الربيد اإللكرتوين:

TFON TeamFON GmbH 
Stahlgruberring 11 

81820 MUNICH 

 
 1300 610 7131 49+ اهلاتف:

 1350 610 7131 49+ الفاكس:
 horst.markl@zeag-energie.de الربيد اإللكرتوين:

ZEAG ZEAG Energie AG 
Weipertstrasse 41 
74076 HEILBRONN 

 DEU LIR/ جمهورية ألمانيا االتحادية 
Mr Frank Roeske  

 486970 355 49+ اهلاتف:
 533395 355 49+ الفاكس:

 telefonie@cns-network.de الربيد اإللكرتوين:

CNSNET CNS Network GmbH 
Alte Ziegelei 4 

03099 KOLKWITZ 

  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 03 - 1125رقم 
 

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

 (2016أكتوبر  1)الوضع في 
 (X.1.2016 – 1109)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (15)التعديل رقم 
 البلد/

 املنطقة اجلغرافية
 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

ISPC DEC 

 ADDالسويد   
7-207-2 15994 viahubSTP1 SMS Provider Corp. 

 SUPسويسرا   
2-062-0 4592 Genève Télésonique SA 

2-062-1 4593 Zürich Télésonique SA 

2-063-2 4602 Zürich Datatrade Managed AG 
7-228-0 16160 Altendorf Datatrade Managed AG 

7-228-1 16161 Altendorf Datatrade Managed AG 
7-228-5 16165 Zürich Datatrade Managed AG 

7-228-6 16166 Equinix Datatrade Managed AG 

 ADDسويسرا   
2-062-0 4592 Zürich 2 MITTO AG 

2-062-1 4593 Zug 2 MITTO AG 

7-247-4 16316 Zürich 2 Horisen AG 

 LIRسويسرا   
2-054-4 4532 Zurich Level 3 Communications Switzerland 
2-054-7 4535 Zürich_1 UPC Schweiz GmbH 

2-061-3 4587 Zürich_2 UPC Schweiz GmbH 

2-062-7 4599 Zurich_3 UPC Schweiz GmbH 

7-247-6 16318 Zürich_4 UPC Schweiz GmbH 

7-247-7 16319 Zürich_5 UPC Schweiz GmbH 

___________ 
ISPC: .رموز نقاط التشوير الدولية 

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

  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 04 - 1125رقم 

 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 تفسرياً 
ها جماناً رتقيم الوطنية فضاًل عن جهات االتصال لديها حبيث يتسىن نشر املعلومات وإتاحتصفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة ال 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  (، ونذّكرها بأهنا مسؤولة عنtsbtson@itu.intإرسال معلوماهتا إىل مكتب تقييس االتصاالت لالحتاد )الربيد اإللكرتوين: 
 هذه املعلومات تباعاً.

 ا اإللكرتوين:اخلاصة هبا يف موقعنالوطنية التالية بتحديث خطة الرتقيم  /املناطق اجلغرافيةالبلدانقامت  V.1.2017اعتباراً من و 
 

 (CC) الدليلي للبلدالرمز  /املنطقة اجلغرافيةالبلد

 383+ *كوسوفو

 965+ الكويت

 48+ بولندا

 

___________________ 
ومع رأي حمكمة العدل الدولية بشأن إعالن  1244املتعلقة بوضع كوسوفو، وتتوافق مع قرار جملس األمن  بأي من املواقفال متس هذه التسمية  *

 كوسوفو. استقالل

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


 ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت
 VI.2017.1 - 1125رقم: 

 

 

 

 االتحــــــاد الــــــدولي لالتصـــــــاالت

 

 

 (TSB)تقييس االتصاالت  مكتب
 لالتحاد الدولي لالتصاالت

 
 ITU-T Q.708 (99/03) للتوصيةتكملة 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 (SANC) قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير

 (2017 يونيو 1)الوضع يف 
 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 2017جنيف، 



 - A - 2-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 (SANC)قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير 
 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت

اليت ُنشرت يف شكل ملحق بالنشرة السابقة هذه حمل القائمة  (SANC)لرموز الدليلية ملناطق/شبكات التشوير حتل قائمة ا 1
 التخصيصاتهذه وُنشرت ة ختصيصات جديدة عدُمنحت . ومنذ ذلك احلني، XII.15.2014املؤرخة  1066التشغيلية لالحتاد رقم 

رت حىت النشرة شأعداد خمتلفة من النشرة التشغيلية لالحتاد. وتلخص هذه القائمة مجيع التعديالت اليت نُ  بشكل منفصل يف
 .VI.1.2017 املؤرخة 1125 يلية رقمالتشغ

 تتضّمن هذه القائمة: 2
 الرتتيب العدديب (SANC) بالرموز الدليلية ملناطق/شبكات التشويرقائمة  - 
 ألمساء البلدان/املناطق اجلغرافية. األجبدي الرتتيبب (SANC) بالرموز الدليلية ملناطق/شبكات التشويرقائمة  - 

الرموز الدليلية على أن مكتب تقييس االتصاالت سيتوّّل ختصيص قائمة  ITU-T Q.708 (99/03)تنّص التوصية  3
وسيبلغ مكتب تقييس االتصاالت  (ISPC) رموز نقاط التشوير الدولية سحب/. وسيقوم كّل بلد بتخصيصالتشويرملناطق/شبكات 

 بعد. هبا فيما

 . ولطلب مدير مكتب تقييس االتصاالتخطياً إّل التشويررمز دليلي ملناطق/شبكات تقّدم اإلدارة طلب احلصول على  4
نقاط التشوير رموز لمن جانب اإلدارة ز إضافية، جيب أن تقّدم إّل مدير مكتب تقييس االتصاالت تبليغًا بالتخصيص احلايل و رم

 لديها. الدولية

لية لالحتاد. املنشورة يف النشرة التشغيسلسلة مرقمة من التعديالت ملزيد من املعلومات، سيجري حتديث القائمة من خالل  5
www.itu.int/ITU-وعالوًة على ذلك، تتاح أيضًا املعلومات الواردة يف هذا امللحق يف املوقع اإللكرتوين لالحتاد: 

T/bulletin/annex.html. 

أن  ملناطق/شبكات التشويراً إضافي اً دليلي اً رمز أو تطلب  ةالدوليينبغي للبلدان اليت ترغب يف املشاركة يف شبكة التشوير  6
. وميكن أن تشري يف طلبها (SANC) ملناطق/شبكات التشوير متوفر رمز دليليتطلب إّل مدير مكتب تقييس االتصاالت ختصيص 

 توجيه أي تعليقات إّل مدير مكتب تقييس االتصاالت:إّل الرمز الذي تفّضله. ويرجى 

 International Telecommunication Union 
 Director of the TSB 
 Place des Nations 
 CH-1211 GENEVA 20 
 Switzerland 
 5887 730 22 41+اهلاتف:  
 5853 730 22 41+الفاكس:  
 tsbmail@itu.intالربيد اإللكرتوين:  

ع القانوين ألي الوض بشأن                                                    ّ                         التسميات املستخدمة واملواد املعروضة يف هذه القائمة ال تعرب  عن أي رأي من جانب االحتاد  7
ّ        منطقة جغرافية أو لسلطات أي  منهما. بلد أو                           

  

http://www.itu.int/ITU-T/bulletin/annex.html
http://www.itu.int/ITU-T/bulletin/annex.html
http://www.itu.int/ITU-T/bulletin/annex.html
mailto:tsbmail@itu.int


 - A - 3-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 (SANC)قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير 
 (ITU-T Q.708 (99/03))تكملة للتوصية 

 (2017 يونيو 1)الوضع في 
 (VI.1.2017 - 1125 ملحق بالنشرة التشغيلية لالتحاد رقم)

 

 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 إمارة ليختنشتاين 2-000
 إيطاليا 2-001
 مملكة هولندا 2-002
 إيطاليا 2-003
 اليونان 2-004
 اليونان 2-005
 مملكة هولندا 2-006
 مملكة هولندا 2-007
 مملكة هولندا 2-008
 مملكة هولندا 2-009
 مملكة هولندا 2-010
 مملكة هولندا 2-011
 بلجيكا 2-012
 بلجيكا 2-013
 بلجيكا 2-014
 بلجيكا 2-015
 فرنسا 2-016
 فرنسا 2-017
 فرنسا 2-018
 فرنسا 2-019
 فرنسا 2-020
 فرنسا 2-021
 فرنسا 2-022
 فرنسا 2-023
 إمارة موناكو 2-024
 النمسا 2-025
 النمسا 2-026
 إسبانيا 2-027
 إسبانيا 2-028
 إسبانيا 2-029
 إسبانيا 2-030
 إسبانيا 2-031
 هنغاريا 2-032
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-033
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-034
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-035



 - A - 4-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 مجهورية أملانيا االحتادية 2-036
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-037
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-038
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-039
 مجهورية صربيا 2-040
 إيطاليا 2-041
 إيطاليا 2-042
 إيطاليا 2-043
 إيطاليا 2-044
 إيطاليا 2-045
 إيطاليا 2-046
 إيطاليا 2-047
 إيطاليا 2-048
 إيطاليا 2-049
 إيطاليا 2-050
 إيطاليا 2-051
 رومانيا 2-052
 االحتاد السويسري 2-053
 االحتاد السويسري 2-054
 االحتاد السويسري 2-055
 االحتاد السويسري 2-056
 االحتاد السويسري 2-057
 االحتاد السويسري 2-058
 االحتاد السويسري 2-059
 اجلمهورية التشيكية 2-060
 االحتاد السويسري 2-061
 االحتاد السويسري 2-062
 االحتاد السويسري 2-063
 النمسا 2-064
 النمسا 2-065
 النمسا 2-066
 النمسا 2-067
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-068
 املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةاململكة  2-069
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-070
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-071
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-072
 وأيرلندا الشمالية اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 2-073
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-074
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-075
 الدامنارك 2-076
 الدامنارك 2-077
 الدامنارك 2-078



 - A - 5-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 الدامنارك 2-079
 السويد 2-080
 السويد 2-081
 السويد 2-082
 السويد 2-083
 النرويج 2-084
 النرويج 2-085
 النرويج 2-086
 النرويج 2-087
 فنلندا 2-088
 فنلندا 2-089
 فنلندا 2-090
 فنلندا 2-091
 مجهورية إستونيا 2-092
 إيطاليا 2-093
 إيطاليا 2-094
 إيطاليا 2-095
 مجهورية التفيا 2-096
 بلجيكا 2-097
 بلجيكا 2-098
 بلجيكا 2-099
 االحتاد الروسي 2-100
 االحتاد الروسي 2-101
 االحتاد الروسي 2-102
 االحتاد الروسي 2-103
 االحتاد الروسي 2-104
 االحتاد الروسي 2-105
 االحتاد الروسي 2-106
 االحتاد الروسي 2-107
 االحتاد الروسي 2-108
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 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز
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 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز
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 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز
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 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 الواليات املتحدة األمريكية 3-045
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 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز
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 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز
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 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 مجهورية بولندا 3-253
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 اإلمارات العربية املتحدة 4-049
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 مجهورية فيتنام االشرتاكية 4-104



 - A - 05-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 هونغ كونغ، الصني 4-105
 هونغ كونغ، الصني 4-106
 هونغ كونغ، الصني 4-107
 هونغ كونغ، الصني 4-108
 هونغ كونغ، الصني 4-109
 ماكاو، الصني 4-110
 هونغ كونغ، الصني 4-111
 مملكة كمبوديا 4-112
 مملكة كمبوديا 4-113
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  4-114
 ماكاو، الصني 4-119
 مجهورية الصني الشعبية 4-120
 مجهورية الصني الشعبية 4-121
 مجهورية الصني الشعبية 4-122
 مجهورية الصني الشعبية 4-123
 مجهورية الصني الشعبية 4-124
 مجهورية الصني الشعبية 4-125
 الشعبيةمجهورية الصني  4-126
 مجهورية الصني الشعبية 4-127
 مجهورية الصني الشعبية 4-128
 مجهورية الصني الشعبية 4-129
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 4-135
 أفغانستان 4-136
 أفغانستان 4-137
 أفغانستان 4-138
 مجهورية بنغالديش الشعبية 4-139
 مجهورية بنغالديش الشعبية 4-140
 مجهورية بنغالديش الشعبية 4-141
 مجهورية بنغالديش الشعبية 4-142
 مجهورية بنغالديش الشعبية 4-143
 مجهورية ملديف 4-144
 مجهورية كوريا 4-145
 مجهورية كوريا 4-147
 مجهورية كوريا 4-148
 مجهورية كوريا 4-149
 مجهورية كوريا 4-150
 مجهورية كوريا 4-151
 كوريا  مجهورية 4-152
 مجهورية كوريا 4-153
 مجهورية كوريا 4-154
 مجهورية طاجيكستان 4-157
 مجهورية طاجيكستان 4-158
 مجهورية طاجيكستان 4-159



 - A - 06-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 تركمانستان 4-160
 مجهورية أوزبكستان 4-164
 مجهورية أوزبكستان 4-165
 مجهورية قريغيزستان 4-167
 تايوان، الصني 4-170
 الصنيتايوان،  4-171
 تايوان، الصني 4-172
 تايوان، الصني 4-173
 تايوان، الصني 4-174
 حمجوز 4-175
 هونغ كونغ، الصني 4-176
 هونغ كونغ، الصني 4-177
 هونغ كونغ، الصني 4-178
 هونغ كونغ، الصني 4-179
 هونغ كونغ، الصني 4-180
 هونغ كونغ، الصني 4-181
 هونغ كونغ، الصني 4-182
 هونغ كونغ، الصني 4-183
 هونغ كونغ، الصني 4-184
 مجهورية سري النكا االشرتاكية الدميقراطية 4-190
 مجهورية سري النكا االشرتاكية الدميقراطية 4-191
 اململكة األردنية اهلامشية 4-195
 اململكة األردنية اهلامشية 4-196
 دولة الكويت 4-200
 مجهورية فيتنام االشرتاكية 4-205
 مجهورية ملديف 4-211
 مجهورية اهلند 4-224
 احتاد ميامنار 4-225
 احتاد ميامنار 4-226
 مجهورية ألبانيا 4-227
 فرنسا 4-228
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 4-229
 مملكة هولندا 4-230
 فنلندا 4-231
 مجهورية سلوفينيا 4-232
 أرمينيامجهورية  4-233
 اليونان 4-234
 إسبانيا 4-235
 مجهورية ليتوانيا 4-236
 مجهورية التفيا 4-237
 مملكة هولندا 4-238
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 4-239
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 4-240



 - A - 07-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 أيرلندا 4-241
 أوكرانيا 4-242
 هنغاريا 4-243
 مجهورية أملانيا االحتادية 4-244
 اليونان 4-245
 مجهورية أملانيا االحتادية 4-246
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 4-247
 مجهورية صربيا 4-248
 مجهورية كرواتيا 4-249
 مجهورية بولندا 4-250
 اجلمهورية السلوفاكية 4-251
 رومانيا 4-252
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 4-253
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 4-254
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 4-255
 ماليزيا 5-001
 ماليزيا 5-002
 ماليزيا 5-003
 ماليزيا 5-004
 ماليزيا 5-005
 ماليزيا 5-006
 ماليزيا 5-007
 ماليزيا 5-008
 ماليزيا 5-009
 أسرتاليا 5-010
 أسرتاليا 5-011
 أسرتاليا 5-012
 أسرتاليا 5-013
 أسرتاليا 5-014
 أسرتاليا 5-015
 أسرتاليا 5-016
 أسرتاليا 5-017
 أسرتاليا 5-018
 أسرتاليا 5-019
 مجهورية إندونيسيا 5-020
 مجهورية إندونيسيا 5-021
 مجهورية إندونيسيا 5-022
 مجهورية إندونيسيا 5-023
 مجهورية إندونيسيا 5-024
 مجهورية إندونيسيا 5-025
 مجهورية الفلبني 5-030
 مجهورية الفلبني 5-031
 مجهورية الفلبني 5-032



 - A - 08-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 مجهورية الفلبني 5-033
 مجهورية الفلبني 5-034
 مجهورية الفلبني 5-035
 مجهورية الفلبني 5-036
 مجهورية الفلبني 5-037
 مجهورية الفلبني 5-038
 تايالند 5-039
 تايالند 5-040
 تايالند 5-041
 تايالند 5-042
 تايالند 5-043
 تايالند 5-044
 مجهورية سنغافورة 5-045
 مجهورية سنغافورة 5-046
 مجهورية سنغافورة 5-047
 مجهورية سنغافورة 5-048
 مجهورية سنغافورة 5-049
 مجهورية سنغافورة 5-050
 مجهورية سنغافورة 5-051
 مجهورية سنغافورة 5-052
 مجهورية سنغافورة 5-053
 مجهورية سنغافورة 5-054
 مجهورية سنغافورة 5-055
 بروين دار السالم 5-056
 بروين دار السالم 5-057
 نيوزيلندا 5-060
 نيوزيلندا 5-061
 نيوزيلندا 5-062
 نيوزيلندا 5-063
 نيوزيلندا 5-065
 نيوزيلندا 5-067
 غوام 5-070
 مجهورية ناورو 5-072
 غينيا اجلديدة -بابوا  5-074
 غينيا اجلديدة -بابوا  5-075
 مملكة تونغا 5-078
 حزر سليمان 5-080
 مجهورية فانواتو 5-082
 مجهورية فيجي 5-084
 مجهورية فيجي 5-085
 جزر واليس وفوتونا )إقليم فرنسي فيما وراء البحار( 5-086
 ساموا األمريكية 5-088
 نيوي 5-090



 - A - 09-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 كاليدونيا اجلديدة )إقليم فرنسي فيما وراء البحار( 5-092
 بولينيزا الفرنسية )إقليم فرنسي فيما وراء البحار( 5-094
 جزر كوك 5-096
 دولة ساموا املستقلة 5-098
 مجهورية كرييبايت 5-100
 توفالو 5-102
 مجهورية جزر مارشال 5-105
 واليات ميكرونيزيا املوحدة 5-107
 مجهورية باالو 5-110
 كومنولث جزر ماريانا الشمالية 5-113
 أسرتاليا 5-115
 أسرتاليا 5-116
 أسرتاليا 5-117
 أسرتاليا 5-118
 أسرتاليا 5-119
 أسرتاليا 5-120
 أسرتاليا 5-121
 أسرتاليا 5-122
 مجهورية تيمور لسيت الدميقراطية 5-130
 مجهورية تيمور لسيت الدميقراطية 5-131
 مجهورية سنغافورة 5-140
 مجهورية سنغافورة 5-141
 مجهورية سنغافورة 5-142
 مجهورية سنغافورة 5-143
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 5-220
 مقدونيا اليوغوسالفية السابقةمجهورية  5-221
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 5-226
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 5-227
 أيرلندا 5-228
 مجهورية بولندا 5-229
 مجهورية إستونيا 5-230
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 5-231
 مجهورية كرواتيا 5-232
 جورجيا 5-233
 مجهورية أرمينيا 5-234
 مالطة 5-235
 اليونان 5-236
 مجهورية قربص 5-237
 اجلبل األسود 5-238
 مملكة هولندا 5-239
 مجهورية أملانيا االحتادية 5-240
 تركيا 5-241
 رومانيا 5-242



 - A - 21-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا  5-243
 إيطاليا 5-244
 مجهورية أملانيا االحتادية 5-245
 االحتاد السويسري 5-246
 مجهورية سلوفينيا 5-247
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 5-248
 مجهورية التفيا 5-249
 مجهورية سلوفينيا 5-250
 مجهورية أملانيا االحتادية 5-251
 التفيا مجهورية 5-252
 مجهورية بولندا 5-253
 اليونان 5-254
 إيطاليا 5-255
 مجهورية مصر العربية 6-003
 مجهورية مصر العربية 6-004
 مجهورية مصر العربية 6-005
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 6-006
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 6-007
 املغربيةاململكة  6-008
 اململكة املغربية 6-009
 تونس 6-010
 ليبيا 6-011
 ليبيا 6-012
 ليبيا 6-013
 مجهورية غامبيا 6-014
 مجهورية غامبيا 6-015
 مجهورية السنغال 6-016
 مجهورية السنغال 6-017
 مجهورية موريتانيا اإلسالمية 6-018
 مجهورية موريتانيا اإلسالمية 6-019
 مجهورية مايل 6-020
 مجهورية غينيا 6-021
 مجهورية غينيا 6-022
 مجهورية غينيا 6-023
 مجهورية كوت ديفوار 6-024
 مجهورية كوت ديفوار 6-025
 بوركينا فاصو 6-026
 مجهورية النيجر 6-028
 مجهورية النيجر 6-029
 مجهورية توغو 6-030
 مجهورية بنن 6-031
 مجهورية بنن 6-032
 مجهورية موريشيوس 6-033



 - A - 20-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 مجهورية موريشيوس 6-034
 مجهورية موريشيوس 6-035
 مجهورية ليبرييا 6-036
 سرياليون 6-038
 سرياليون 6-039
 غانا 6-040
 مجهورية نيجرييا االحتادية 6-041
 مجهورية نيجرييا االحتادية 6-042
 مجهورية نيجرييا االحتادية 6-043
 تشاد 6-044
 مجهورية إفريقيا الوسطى 6-046
 مجهورية إفريقيا الوسطى 6-047
 مجهورية الكامريون 6-048
 مجهورية الكامريون 6-049
 مجهورية كابو فريدي 6-050
 مجهورية كابو فريدي 6-051
 مجهورية سان تومي وبرينسييب الدميقراطية 6-052
 مجهورية غينيا االستوائية 6-054
 الغابونيةاجلمهورية  6-055
 اجلمهورية الغابونية 6-056
 اجلمهورية الغابونية 6-057
 مجهورية الكونغو 6-058
 مجهورية الكونغو الدميقراطية 6-059
 مجهورية الكونغو الدميقراطية 6-060
 مجهورية الكونغو الدميقراطية 6-061
 مجهورية أنغوال 6-062
 مجهورية أنغوال 6-063
 بيساو مجهورية غينيا 6-064
 مجهورية سيشيل 6-066
 مجهورية سيشيل 6-067
 مجهورية السودان 6-068
 مجهورية السودان 6-069
 مجهورية رواندا 6-070
 مجهورية رواندا 6-071
 مجهورية إثيوبيا االحتادية الدميقراطية 6-072
 مجهورية الصومال االحتادية 6-074
 مجهورية جيبويت 6-076
 كينيامجهورية   6-078
 مجهورية كينيا 6-079
 مجهورية تنزانيا املتحدة 6-080
 مجهورية تنزانيا املتحدة 6-081
 مجهورية أوغندا 6-082
 مجهورية أوغندا 6-083



 - A - 22-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 مجهورية بوروندي 6-084
 مجهورية بوروندي 6-085
 مجهورية موزامبيق 6-086
 مجهورية موزامبيق 6-087
 مجهورية الكونغو 6-088
 مجهورية الكونغو 6-089
 مجهورية زامبيا 6-090
 مجهورية مدغشقر 6-092
 مجهورية مدغشقر 6-093
 املقاطعات واألراضي الفرنسية يف احمليط اهلندي 6-094
 مجهورية زميبابوي 6-095
 مجهورية زميبابوي 6-096
 مجهورية زميبابوي 6-097
 مجهورية ناميبيا 6-098
 مالوي 6-100
 ليسوتومملكة  6-102
 مجهورية بوتسوانا 6-104
 مجهورية بوتسوانا 6-105
 مملكة سوازيالند 6-106
 احتاد جزر القمر 6-108
 مجهورية جنوب إفريقيا 6-109
 مجهورية جنوب إفريقيا 6-110
 مجهورية جنوب إفريقيا 6-111
 مجهورية جنوب إفريقيا 6-112
 مجهورية جنوب إفريقيا 6-113
 إريرتيا 6-114
 سانت هيالنة وأسانسيون وتريستان دا كوهنا 6-116
 دييجو غارسيا 6-120
 مجهورية تنزانيا املتحدة 6-123
 مجهورية أوغندا 6-130
 مجهورية أوغندا 6-131
 مجهورية أوغندا 6-132
 مجهورية نيجرييا االحتادية 6-135
 مجهورية أنغوال 6-140
 اململكة املغربية 6-150
 غانا 6-160
 مجهورية الكامريون 6-168
 مجهورية السودان 6-170
 مجهورية جنوب السودان 6-173
 مجهورية جنوب السودان 6-174
 مجهورية غينيا االستوائية 6-175
 مجهورية غينيا االستوائية 6-176
 مجهورية الكامريون 6-177



 - A - 23-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 مجهورية الكونغو الدميقراطية 6-178
 الدميقراطيةمجهورية الكونغو  6-179
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 6-180
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 6-220
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 6-221
 مجهورية أرمينيا 6-224
 أيرلندا 6-225
 السويد 6-226
 مجهورية إستونيا 6-227
 مجهورية ليتوانيا 6-228
 السويد 6-229
 السويد 6-230
 مجهورية قربص 6-231
 السويد 6-232
 فرنسا 6-233
 اجلمهورية التشيكية 6-234
 مجهورية سلوفينيا 6-235
 مجهورية بولندا 6-236
 مجهورية أملانيا االحتادية 6-237
 السويد 6-238
 مجهورية بلغاريا 6-239
 إمارة موناكو 6-240
 أوكرانيا 6-241
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 6-242
 أيسلندا 6-243
 إسبانيا 6-244
 إيطاليا 6-245
 أيرلندا 6-246
 مجهورية بلغاريا 6-247
 مجهورية التفيا 6-248
 مملكة هولندا 6-249
 مجهورية بلغاريا 6-250
 هنغاريا 6-251
 وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  6-252
 مجهورية سلوفينيا 6-253
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 6-254
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 6-255
 بليز 7-004
 مجهورية غواتيماال 7-008
 مجهورية غواتيماال 7-009
 مجهورية غواتيماال 7-010
 مجهورية السلفادور 7-012
 مجهورية السلفادور 7-013



 - A - 24-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 مجهورية السلفادور 7-014
 مجهورية السلفادور 7-015
 مجهورية هندوراس 7-016
 مجهورية هندوراس 7-017
 مجهورية هندوراس 7-018
 نيكاراغوا 7-020
 نيكاراغوا 7-021
 كوستاريكا 7-023
 كوستاريكا 7-024
 كوستاريكا 7-025
 مجهورية بنما 7-026
 مجهورية بنما 7-027
 مجهورية بنما 7-028
 مجهورية بنما 7-029
 مجهورية بنما 7-030
 مجهورية بنما 7-031
 بريو 7-032
 بريو 7-033
 بريو 7-034
 بريو 7-035
 بريو 7-036
 بريو 7-037
 بريو 7-038
 بريو 7-039
 مجهورية األرجنتني 7-040
 األرجنتنيمجهورية  7-041
 مجهورية األرجنتني 7-042
 مجهورية األرجنتني 7-043
 مجهورية األرجنتني 7-044
 مجهورية األرجنتني 7-045
 مجهورية األرجنتني 7-046
 مجهورية األرجنتني 7-047
 مجهورية الربازيل االحتادية 7-048
 مجهورية الربازيل االحتادية 7-049
 االحتاديةمجهورية الربازيل  7-050
 مجهورية الربازيل االحتادية 7-051
 مجهورية الربازيل االحتادية 7-052
 مجهورية الربازيل االحتادية 7-053
 مجهورية الربازيل االحتادية 7-054
 مجهورية الربازيل االحتادية 7-055
 مجهورية الربازيل االحتادية 7-056
 شيلي 7-059
 شيلي 7-060



 - A - 25-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 شيلي 7-061
 شيلي 7-062
 شيلي 7-063
 مجهورية كولومبيا 7-064
 مجهورية كولومبيا 7-065
 مجهورية كولومبيا 7-066
 مجهورية كولومبيا 7-067
 مجهورية فنزويال البوليفارية 7-068
 مجهورية فنزويال البوليفارية 7-069
 مجهورية فنزويال البوليفارية 7-070
 مجهورية فنزويال البوليفارية 7-071
 دولة بوليفيا املتعددة القوميات 7-072
 دولة بوليفيا املتعددة القوميات 7-073
 دولة بوليفيا املتعددة القوميات 7-074
 دولة بوليفيا املتعددة القوميات 7-075
 ُغيانا 7-076
 ُغيانا 7-077
 إكوادور 7-080
 إكوادور 7-081
 إكوادور 7-082
 الفرنسية غويانا مقاطعة 7-084
 مجهورية باراغواي 7-088
 مجهورية باراغواي 7-089
 مجهورية باراغواي 7-090
 مجهورية سورينام 7-092
 مجهورية سورينام 7-093
 مجهورية أوروغواي الشرقية 7-096
 مجهورية أوروغواي الشرقية 7-097
 جزر فوكالند )مالفيناس( 7-099
 مجهورية فنزويال البوليفارية 7-100
 دولة بوليفيا املتعددة القوميات 7-150
 دولة بوليفيا املتعددة القوميات 7-151
 دولة بوليفيا املتعددة القوميات 7-152
 دولة بوليفيا املتعددة القوميات 7-153
 بريو 7-160
 مجهورية كرواتيا 7-215
 مجهورية كولومبيا 7-216
 النرويج 7-217
 رومانيا 7-218
 مجهورية ألبانيا 7-219
 لكسمربغ 7-220
 مجهورية بلغاريا 7-221
 مالطة 7-222



 - A - 26-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 الترتيب العددي -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 فرنسا 7-223
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 7-224
 مملكة هولندا 7-225
 اليونان 7-226
 مجهورية صربيا 7-227
 االحتاد السويسري 7-228
 الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا  7-229
 مجهورية ليتوانيا 7-230
 النرويج 7-231
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 7-232
 البوسنة واهلرسك 7-233
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 7-234
 مجهورية كرواتيا 7-235
 إسبانيا 7-236
 لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة  7-237
 فرنسا 7-238
 اجلمهورية السلوفاكية 7-239
 النرويج 7-240
 إسبانيا 7-241
 أوكرانيا 7-242
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 7-243
 مجهورية بولندا 7-244
 مجهورية التفيا 7-245
 مجهورية بولندا 7-246
 االحتاد السويسري 7-247
 رومانيا 7-248
 مجهورية أملانيا االحتادية 7-249
 مجهورية التفيا 7-250
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 7-251
 مجهورية ليتوانيا 7-252
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 7-253
 إسبانيا 7-254
 ليختنشتاينإمارة  7-255

 
  



 - A - 27-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 أفغانستان 4-024
 أفغانستان 4-025
 أفغانستان 4-136
 أفغانستان 4-137
 أفغانستان 4-138
 مجهورية ألبانيا 2-152
 مجهورية ألبانيا 3-228
 مجهورية ألبانيا 3-233
 مجهورية ألبانيا 4-227
 مجهورية ألبانيا 7-219
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 6-006
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 6-007
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 6-180
 ساموا األمريكية 5-088
 إمارة أندورا 2-196
 إمارة أندورا 2-197
 مجهورية أنغوال 6-062
 مجهورية أنغوال 6-063
 مجهورية أنغوال 6-140
 أنغويال 3-168
 أنغويال 3-169
 أنتيغوا وبربودا 3-088
 أنتيغوا وبربودا 3-089
 مجهورية األرجنتني 7-040
 مجهورية األرجنتني 7-041
 مجهورية األرجنتني 7-042
 مجهورية األرجنتني 7-043
 مجهورية األرجنتني 7-044
 األرجنتنيمجهورية  7-045
 مجهورية األرجنتني 7-046
 مجهورية األرجنتني 7-047
 مجهورية أرمينيا 2-200
 مجهورية أرمينيا 4-233
 مجهورية أرمينيا 5-234
 مجهورية أرمينيا 6-224
 آروبا 3-164
 أسرتاليا 5-010
 أسرتاليا 5-011
 أسرتاليا 5-012
 أسرتاليا 5-013
 أسرتاليا 5-014
 أسرتاليا 5-015
 أسرتاليا 5-016



 - A - 28-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 أسرتاليا 5-017
 أسرتاليا 5-018
 أسرتاليا 5-019
 أسرتاليا 5-115
 أسرتاليا 5-116
 أسرتاليا 5-117
 أسرتاليا 5-118
 أسرتاليا 5-119
 أسرتاليا 5-120
 أسرتاليا 5-121
 أسرتاليا 5-122
 النمسا 2-025
 النمسا 2-026
 النمسا 2-064
 النمسا 2-065
 النمسا 2-066
 النمسا 2-067
 النمسا 2-133
 مجهورية أذربيجان 4-070
 مجهورية أذربيجان 4-071
 كومنولث الباهاما 3-128
 مملكة البحرين 4-052
 مملكة البحرين 4-053
 مملكة البحرين 4-088
 مملكة البحرين 4-089
 مجهورية بنغالديش الشعبية 4-029
 الشعبيةمجهورية بنغالديش  4-139
 مجهورية بنغالديش الشعبية 4-140
 مجهورية بنغالديش الشعبية 4-141
 مجهورية بنغالديش الشعبية 4-142
 مجهورية بنغالديش الشعبية 4-143
 بربادوس 3-084
 بربادوس 3-085
 بربادوس 3-086
 مجهورية بيالروس 2-204
 بلجيكا 2-012
 بلجيكا 2-013
 بلجيكا 2-014
 بلجيكا 2-015
 بلجيكا 2-097
 بلجيكا 2-098
 بلجيكا 2-099
 بليز 7-004



 - A - 29-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 مجهورية بنن 6-031
 مجهورية بنن 6-032
 برمودا 3-100
 مملكة بوتان 4-072
 دولة بوليفيا املتعددة القوميات 7-072
 دولة بوليفيا املتعددة القوميات 7-073
 دولة بوليفيا املتعددة القوميات 7-074
 دولة بوليفيا املتعددة القوميات 7-075
 دولة بوليفيا املتعددة القوميات 7-150
 دولة بوليفيا املتعددة القوميات 7-151
 دولة بوليفيا املتعددة القوميات 7-152
 دولة بوليفيا املتعددة القوميات 7-153
 البوسنة واهلرسك 2-218
 البوسنة واهلرسك 2-219
 البوسنة واهلرسك 3-239
 البوسنة واهلرسك 7-233
 مجهورية بوتسوانا 6-104
 مجهورية بوتسوانا 6-105
 مجهورية الربازيل االحتادية 7-048
 مجهورية الربازيل االحتادية 7-049
 مجهورية الربازيل االحتادية 7-050
 مجهورية الربازيل االحتادية 7-051
 مجهورية الربازيل االحتادية 7-052
 الربازيل االحتاديةمجهورية  7-053
 مجهورية الربازيل االحتادية 7-054
 مجهورية الربازيل االحتادية 7-055
 مجهورية الربازيل االحتادية 7-056
 اجلزر العذراء الربيطانية 3-096
 اجلزر العذراء الربيطانية 3-097
 بروين دار السالم 5-056
 بروين دار السالم 5-057
 مجهورية بلغاريا 2-168
 مجهورية بلغاريا 3-231
 مجهورية بلغاريا 6-239
 مجهورية بلغاريا 6-247
 مجهورية بلغاريا 6-250
 مجهورية بلغاريا 7-221
 بوركينا فاصو 6-026
 مجهورية بوروندي 6-084
 مجهورية بوروندي 6-085
 مجهورية كابو فريدي 6-050
 مجهورية كابو فريدي 6-051
 مملكة كمبوديا 3-240



 - A - 31-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 مملكة كمبوديا 4-112
 مملكة كمبوديا 4-113
 مجهورية الكامريون 6-048
 مجهورية الكامريون 6-049
 مجهورية الكامريون 6-168
 مجهورية الكامريون 6-177
 كندا 3-004
 كندا 3-005
 كندا 3-006
 كندا 3-007
 كندا 3-008
 كندا 3-009
 كندا 3-010
 كندا 3-011
 كندا 3-012
 كندا 3-013
 جزر كاميان 3-092
 جزر كاميان 3-093
 مجهورية إفريقيا الوسطى 6-046
 مجهورية إفريقيا الوسطى 6-047
 تشاد 6-044
 شيلي 7-059
 شيلي 7-060
 شيلي 7-061
 شيلي 7-062
 شيلي 7-063
 مجهورية الصني الشعبية 4-120
 مجهورية الصني الشعبية 4-121
 الشعبيةمجهورية الصني  4-122
 مجهورية الصني الشعبية 4-123
 مجهورية الصني الشعبية 4-124
 مجهورية الصني الشعبية 4-125
 مجهورية الصني الشعبية 4-126
 مجهورية الصني الشعبية 4-127
 مجهورية الصني الشعبية 4-128
 مجهورية الصني الشعبية 4-129
 مجهورية كولومبيا 7-064
 كولومبيامجهورية   7-065
 مجهورية كولومبيا 7-066
 مجهورية كولومبيا 7-067
 مجهورية كولومبيا 7-216
 احتاد جزر القمر 6-108
 مجهورية الكونغو 6-058



 - A - 30-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 مجهورية الكونغو 6-088
 مجهورية الكونغو 6-089
 جزر كوك 5-096
 كوستاريكا 7-023
 كوستاريكا 7-024
 كوستاريكا 7-025
 كوت ديفوارمجهورية   6-024
 مجهورية كوت ديفوار 6-025
 مجهورية كرواتيا 2-180
 مجهورية كرواتيا 3-245
 مجهورية كرواتيا 4-249
 مجهورية كرواتيا 5-232
 مجهورية كرواتيا 7-215
 مجهورية كرواتيا 7-235
 كوبا 3-136
 كوبا 3-137
 كوراساو 3-124
 كوراساو 3-125
 كوراساو 3-126
 مجهورية قربص 2-160
 مجهورية قربص 3-248
 مجهورية قربص 5-237
 مجهورية قربص 6-231
 اجلمهورية التشيكية 2-060
 اجلمهورية التشيكية 2-228
 اجلمهورية التشيكية 2-229
 اجلمهورية التشيكية 2-230
 اجلمهورية التشيكية 2-231
 اجلمهورية التشيكية 6-234
 الشعبية الدميقراطيةمجهورية كوريا  4-135
 مجهورية الكونغو الدميقراطية 6-059
 مجهورية الكونغو الدميقراطية 6-060
 مجهورية الكونغو الدميقراطية 6-061
 مجهورية الكونغو الدميقراطية 6-178
 مجهورية الكونغو الدميقراطية 6-179
 مجهورية تيمور لسيت الدميقراطية 5-130
 لسيت الدميقراطيةمجهورية تيمور  5-131
 الدامنارك 2-076
 الدامنارك 2-077
 الدامنارك 2-078
 الدامنارك 2-079
 الدامنارك 2-217
 غارسيا ديغو 6-120



 - A - 32-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 مجهورية جيبويت 6-076
 كومنولث دومينيكا 3-132
 اجلمهورية الدومينيكية 3-140
 اجلمهورية الدومينيكية 3-141
 اجلمهورية الدومينيكية 3-142
 إكوادور 7-080
 إكوادور 7-081
 إكوادور 7-082
 مجهورية مصر العربية 6-003
 مجهورية مصر العربية 6-004
 مجهورية مصر العربية 6-005
 مجهورية السلفادور 7-012
 مجهورية السلفادور 7-013
 مجهورية السلفادور 7-014
 مجهورية السلفادور 7-015
 مجهورية غينيا االستوائية 6-054
 مجهورية غينيا االستوائية 6-175
 مجهورية غينيا االستوائية 6-176
 إريرتيا 6-114
 مجهورية إستونيا 2-092
 مجهورية إستونيا 2-199
 مجهورية إستونيا 3-244
 مجهورية إستونيا 5-230
 مجهورية إستونيا 6-227
 مجهورية إثيوبيا االحتادية الدميقراطية 6-072
 فوكالند )مالفيناس(جزر  7-099
 جزر فارويه 3-165
 جزر فارويه 3-179
 مجهورية فيجي 5-084
 مجهورية فيجي 5-085
 فنلندا 2-088
 فنلندا 2-089
 فنلندا 2-090
 فنلندا 2-091
 فنلندا 2-254
 فنلندا 2-255
 فنلندا 4-231
 فرنسا 2-016
 فرنسا 2-017
 فرنسا 2-018
 فرنسا 2-019
 فرنسا 2-020
 فرنسا 2-021



 - A - 33-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 فرنسا 2-022
 فرنسا 2-023
 فرنسا 2-149
 فرنسا 2-150
 فرنسا 2-151
 فرنسا 2-201
 فرنسا 2-202
 فرنسا 2-203
 فرنسا 2-221
 فرنسا 3-232
 فرنسا 4-228
 فرنسا 6-233
 فرنسا 7-223
 فرنسا 7-238
 املقاطعات واألراضي الفرنسية يف احمليط اهلندي 6-094
 مقاطعة غويانا الفرنسية 7-084
 بولينيزا الفرنسية )إقليم فرنسي فيما وراء البحار( 5-094
 اجلمهورية الغابونية 6-055
 اجلمهورية الغابونية 6-056
 اجلمهورية الغابونية 6-057
 مجهورية غامبيا 6-014
 مجهورية غامبيا 6-015
 جورجيا 2-208
 جورجيا 2-213
 جورجيا 3-246
 جورجيا 5-233
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-033
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-034
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-035
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-036
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-037
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-038
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-039
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-121
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-122
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-123
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-124
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-125
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-126
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-127
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-128
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-129
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-130



 - A - 34-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 مجهورية أملانيا االحتادية 2-131
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-222
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-225
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-226
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-242
 االحتاديةمجهورية أملانيا  2-243
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-244
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-245
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-246
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-247
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-248
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-249
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-250
 أملانيا االحتاديةمجهورية  2-251
 مجهورية أملانيا االحتادية 2-252
 مجهورية أملانيا االحتادية 3-243
 مجهورية أملانيا االحتادية 3-252
 مجهورية أملانيا االحتادية 3-254
 مجهورية أملانيا االحتادية 3-255
 مجهورية أملانيا االحتادية 4-244
 مجهورية أملانيا االحتادية 4-246
 مجهورية أملانيا االحتادية 5-240
 مجهورية أملانيا االحتادية 5-245
 مجهورية أملانيا االحتادية 5-251
 مجهورية أملانيا االحتادية 6-237
 مجهورية أملانيا االحتادية 7-249
 غانا 6-040
 غانا 6-160
 جبل طارق 2-132
 اليونان 2-004
 اليونان 2-005
 اليونان 2-206
 اليونان 4-234
 اليونان 4-245
 اليونان 5-236
 اليونان 5-254
 اليونان 7-226
 غرينالند )الدامنارك( 3-018
 غرينادا 3-104
 فرنسيةالغواديلوب مقاطعة  3-156
 غوام 5-070
 مجهورية غواتيماال 7-008
 مجهورية غواتيماال 7-009



 - A - 35-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 مجهورية غواتيماال 7-010
 مجهورية غينيا 6-021
 مجهورية غينيا 6-022
 مجهورية غينيا 6-023
 مجهورية غينيا بيساو 6-064
 ُغيانا 7-076
 ُغيانا 7-077
 مجهورية هاييت 3-144
 مجهورية هندوراس 7-016
 مجهورية هندوراس 7-017
 مجهورية هندوراس 7-018
 هونغ كونغ، الصني 4-105
 هونغ كونغ، الصني 4-106
 الصنيهونغ كونغ،  4-107
 هونغ كونغ، الصني 4-108
 هونغ كونغ، الصني 4-109
 هونغ كونغ، الصني 4-111
 هونغ كونغ، الصني 4-176
 هونغ كونغ، الصني 4-177
 هونغ كونغ، الصني 4-178
 هونغ كونغ، الصني 4-179
 هونغ كونغ، الصني 4-180
 هونغ كونغ، الصني 4-181
 هونغ كونغ، الصني 4-182
 هونغ كونغ، الصني 4-183
 هونغ كونغ، الصني 4-184
 هنغاريا 2-032
 هنغاريا 2-212
 هنغاريا 4-243
 هنغاريا 6-251
 أيسلندا 2-148
 أيسلندا 6-243
 مجهورية اهلند 4-005
 مجهورية اهلند 4-006
 مجهورية اهلند 4-007
 مجهورية اهلند 4-008
 مجهورية اهلند 4-009
 مجهورية اهلند 4-010
 مجهورية اهلند 4-011
 مجهورية اهلند 4-012
 مجهورية اهلند 4-013
 مجهورية اهلند 4-014
 مجهورية اهلند 4-015



 - A - 36-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 مجهورية اهلند 4-016
 مجهورية اهلند 4-017
 مجهورية اهلند 4-018
 مجهورية اهلند 4-224
 مجهورية إندونيسيا 5-020
 مجهورية إندونيسيا 5-021
 إندونيسيامجهورية  5-022
 مجهورية إندونيسيا 5-023
 مجهورية إندونيسيا 5-024
 مجهورية إندونيسيا 5-025
 مجهورية إيران اإلسالمية 4-064
 مجهورية إيران اإلسالمية 4-065
 اجلمهورية العراقية 4-036
 أيرلندا 2-144
 أيرلندا 2-145
 أيرلندا 2-146
 أيرلندا 4-241
 أيرلندا 5-228
 أيرلندا 6-225
 أيرلندا 6-246
 دولة إسرائيل 4-003
 دولة إسرائيل 4-004
 دولة إسرائيل 4-050
 دولة إسرائيل 4-051
 إيطاليا 2-001
 إيطاليا 2-003
 إيطاليا 2-041
 إيطاليا 2-042
 إيطاليا 2-043
 إيطاليا 2-044
 إيطاليا 2-045
 إيطاليا 2-046
 إيطاليا 2-047
 إيطاليا 2-048
 إيطاليا 2-049
 إيطاليا 2-050
 إيطاليا 2-051
 إيطاليا 2-093
 إيطاليا 2-094
 إيطاليا 2-095
 إيطاليا 2-157
 إيطاليا 2-158
 إيطاليا 2-159



 - A - 37-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 إيطاليا 2-181
 إيطاليا 2-183
 إيطاليا 2-207
 إيطاليا 2-215
 إيطاليا 2-216
 إيطاليا 5-244
 إيطاليا 5-255
 إيطاليا 6-245
 جامايكا 3-076
 جامايكا 3-077
 جامايكا 3-078
 جامايكا 3-079
 اليابان 4-080
 اليابان 4-081
 اليابان 4-082
 اليابان 4-083
 اليابان 4-084
 اليابان 4-085
 اليابان 4-086
 اليابان 4-087
 اململكة األردنية اهلامشية 4-031
 اململكة األردنية اهلامشية 4-032
 اململكة األردنية اهلامشية 4-033
 اململكة األردنية اهلامشية 4-195
 اململكة األردنية اهلامشية 4-196
 مجهورية كازاخستان 4-074
 مجهورية كازاخستان 4-075
 مجهورية كازاخستان 4-076
 مجهورية كازاخستان 4-077
 مجهورية كينيا 6-078
 مجهورية كينيا 6-079
 كرييبايتمجهورية   5-100
 مجهورية كوريا 4-100
 مجهورية كوريا 4-101
 مجهورية كوريا 4-102
 مجهورية كوريا 4-145
 مجهورية كوريا 4-147
 مجهورية كوريا 4-148
 مجهورية كوريا 4-149
 مجهورية كوريا 4-150
 مجهورية كوريا 4-151
 مجهورية كوريا 4-152
 مجهورية كوريا 4-153



 - A - 38-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 كوريامجهورية   4-154
 دولة الكويت 4-038
 دولة الكويت 4-200
 مجهورية قريغيزستان 4-078
 مجهورية قريغيزستان 4-079
 مجهورية قريغيزستان 4-167
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  4-114
 مجهورية التفيا 2-096
 مجهورية التفيا 3-227
 مجهورية التفيا 3-234
 مجهورية التفيا 4-237
 مجهورية التفيا 5-249
 مجهورية التفيا 5-252
 مجهورية التفيا 6-248
 مجهورية التفيا 7-245
 مجهورية التفيا 7-250
 لبنان 4-030
 مملكة ليسوتو 6-102
 مجهورية ليبرييا 6-036
 ليبيا 6-011
 ليبيا 6-012
 ليبيا 6-013
 إمارة ليختنشتاين 2-000
 إمارة ليختنشتاين 7-255
 مجهورية ليتوانيا 2-236
 مجهورية ليتوانيا 4-236
 مجهورية ليتوانيا 6-228
 مجهورية ليتوانيا 7-230
 مجهورية ليتوانيا 7-252
 لكسمربغ 2-135
 لكسمربغ 2-140
 لكسمربغ 2-141
 لكسمربغ 7-220
 ماكاو، الصني 4-110
 ماكاو، الصني 4-119
 مجهورية مدغشقر 6-092
 مجهورية مدغشقر 6-093
 مالوي 6-100
 ماليزيا 5-001
 ماليزيا 5-002
 ماليزيا 5-003
 ماليزيا 5-004
 ماليزيا 5-005



 - A - 39-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 ماليزيا 5-006
 ماليزيا 5-007
 ماليزيا 5-008
 ماليزيا 5-009
 مجهورية ملديف 4-144
 مجهورية ملديف 4-211
 مجهورية مايل 6-020
 مالطة 2-156
 مالطة 5-235
 مالطة 7-222
 مجهورية جزر مارشال 5-105
 الفرنسية املارتينيك مقاطعة 3-160
 مجهورية موريتانيا اإلسالمية 6-018
 مجهورية موريتانيا اإلسالمية 6-019
 مجهورية موريشيوس 6-033
 مجهورية موريشيوس 6-034
 مجهورية موريشيوس 6-035
 املكسيك 3-068
 املكسيك 3-069
 املكسيك 3-070
 املكسيك 3-071
 املكسيك 3-072
 املكسيك 3-073
 املكسيك 3-074
 املكسيك 3-075
 املكسيك 3-172
 املكسيك 3-173
 املكسيك 3-174
 املكسيك 3-175
 املكسيك 3-176
 املكسيك 3-177
 املكسيك 3-178
 املكسيك 3-215
 املكسيك 3-216
 واليات ميكرونيزيا املوحدة 5-107
 مجهورية مولدوفا 2-224
 مجهورية مولدوفا 3-017
 إمارة موناكو 2-024
 إمارة موناكو 6-240
 منغوليا 4-056
 اجلبل األسود 3-241
 اجلبل األسود 5-238
 مونتسريات 3-108



 - A - 41-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 اململكة املغربية 6-008
 اململكة املغربية 6-009
 اململكة املغربية 6-150
 مجهورية موزامبيق 6-086
 مجهورية موزامبيق 6-087
 احتاد ميامنار 4-028
 احتاد ميامنار 4-225
 احتاد ميامنار 4-226
 مجهورية ناميبيا 6-098
 مجهورية ناورو 5-072
 االحتادية الدميقراطية نيبال مجهورية 4-057
 االحتادية الدميقراطية نيبال مجهورية 4-058
 االحتادية الدميقراطية نيبال مجهورية 4-059
 مملكة هولندا 2-002
 مملكة هولندا 2-006
 مملكة هولندا 2-007
 مملكة هولندا 2-008
 مملكة هولندا 2-009
 مملكة هولندا 2-010
 مملكة هولندا 2-011
 مملكة هولندا 2-142
 مملكة هولندا 2-143
 مملكة هولندا 2-198
 مملكة هولندا 2-253
 مملكة هولندا 4-230
 مملكة هولندا 4-238
 هولندامملكة  5-239
 مملكة هولندا 6-249
 مملكة هولندا 7-225
 كاليدونيا اجلديدة )إقليم فرنسي فيما وراء البحار( 5-092
 نيوزيلندا 5-060
 نيوزيلندا 5-061
 نيوزيلندا 5-062
 نيوزيلندا 5-063
 نيوزيلندا 5-065
 نيوزيلندا 5-067
 نيكاراغوا 7-020
 نيكاراغوا 7-021
 النيجرمجهورية  6-028
 مجهورية النيجر 6-029
 مجهورية نيجرييا االحتادية 6-041
 مجهورية نيجرييا االحتادية 6-042
 مجهورية نيجرييا االحتادية 6-043



 - A - 40-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 مجهورية نيجرييا االحتادية 6-135
 نيوي 5-090
 الشمالية ماريانا جزر كومنولث 5-113
 النرويج 2-084
 النرويج 2-085
 النرويج 2-086
 النرويج 2-087
 النرويج 7-217
 النرويج 7-231
 النرويج 7-240
 سلطنة ُعمان 4-044
 سلطنة ُعمان 4-045
 مجهورية باكستان اإلسالمية 4-019
 مجهورية باكستان اإلسالمية 4-020
 مجهورية باكستان اإلسالمية 4-021
 مجهورية باكستان اإلسالمية 4-022
 اإلسالميةمجهورية باكستان  4-023
 مجهورية باالو 5-110
 مجهورية بنما 7-026
 مجهورية بنما 7-027
 مجهورية بنما 7-028
 مجهورية بنما 7-029
 مجهورية بنما 7-030
 مجهورية بنما 7-031
 غينيا اجلديدة -بابوا  5-074
 غينيا اجلديدة -بابوا  5-075
 مجهورية باراغواي 7-088
 مجهورية باراغواي 7-089
 مجهورية باراغواي 7-090
 بريو 7-032
 بريو 7-033
 بريو 7-034
 بريو 7-035
 بريو 7-036
 بريو 7-037
 بريو 7-038
 بريو 7-039
 بريو 7-160
 مجهورية الفلبني 5-030
 مجهورية الفلبني 5-031
 مجهورية الفلبني 5-032
 مجهورية الفلبني 5-033
 مجهورية الفلبني 5-034



 - A - 42-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 مجهورية الفلبني 5-035
 مجهورية الفلبني 5-036
 مجهورية الفلبني 5-037
 مجهورية الفلبني 5-038
 مجهورية بولندا 2-120
 مجهورية بولندا 2-134
 مجهورية بولندا 3-251
 مجهورية بولندا 3-253
 مجهورية بولندا 4-250
 مجهورية بولندا 5-229
 مجهورية بولندا 5-253
 بولندامجهورية  6-236
 مجهورية بولندا 7-244
 مجهورية بولندا 7-246
 الربتغال 2-136
 الربتغال 2-137
 الربتغال 2-138
 الربتغال 2-139
 الربتغال 2-223
 الربتغال 3-249
 بورتوريكو 3-060
 دولة قطر 4-054
 دولة قطر 4-055
 حمجوز 4-175
 رومانيا 2-052
 رومانيا 2-227
 رومانيا 3-238
 رومانيا 3-250
 رومانيا 4-252
 رومانيا 5-242
 رومانيا 7-218
 رومانيا 7-248
 االحتاد الروسي 2-100
 االحتاد الروسي 2-101
 االحتاد الروسي 2-102
 االحتاد الروسي 2-103
 االحتاد الروسي 2-104
 االحتاد الروسي 2-105
 االحتاد الروسي 2-106
 االحتاد الروسي 2-107
 االحتاد الروسي 2-108
 االحتاد الروسي 2-109
 االحتاد الروسي 2-110



 - A - 43-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 االحتاد الروسي 2-111
 االحتاد الروسي 2-112
 االحتاد الروسي 2-113
 االحتاد الروسي 2-114
 االحتاد الروسي 2-115
 االحتاد الروسي 2-116
 االحتاد الروسي 2-117
 االحتاد الروسي 2-118
 الروسياالحتاد  2-119
 مجهورية رواندا 6-070
 مجهورية رواندا 6-071
 سانت هيالنة وأسانسيون وتريستان دا كوهنا 3-210
 سانت هيالنة وأسانسيون وتريستان دا كوهنا 6-116
 احتاد سانت كيتس ونيفيس 3-112
 سانت لوسيا 3-116
 سان بيري وميكيلون )جتمع إقليمي للجمهورية الفرنسية( 3-016
 سانت فنسنت وغرينادين 3-120
 دولة ساموا املستقلة 5-098
 مجهورية سان مارينو 2-184
 مجهورية سان تومي وبرينسييب الدميقراطية 6-052
 اململكة العربية السعودية 4-039
 اململكة العربية السعودية 4-040
 اململكة العربية السعودية 4-041
 اململكة العربية السعودية 4-043
 مجهورية السنغال 6-016
 مجهورية السنغال 6-017
 مجهورية صربيا 2-040
 مجهورية صربيا 4-248
 مجهورية صربيا 7-227
 مجهورية سيشيل 6-066
 مجهورية سيشيل 6-067
 سرياليون 6-038
 سرياليون 6-039
 مجهورية سنغافورة 5-045
 مجهورية سنغافورة 5-046
 مجهورية سنغافورة 5-047
 مجهورية سنغافورة 5-048
 مجهورية سنغافورة 5-049
 مجهورية سنغافورة 5-050
 مجهورية سنغافورة 5-051
 مجهورية سنغافورة 5-052
 مجهورية سنغافورة 5-053
 مجهورية سنغافورة 5-054



 - A - 44-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 مجهورية سنغافورة 5-055
 مجهورية سنغافورة 5-140
 مجهورية سنغافورة 5-141
 سنغافورةمجهورية  5-142
 مجهورية سنغافورة 5-143
 اجلمهورية السلوفاكية 2-232
 اجلمهورية السلوفاكية 2-233
 اجلمهورية السلوفاكية 2-234
 اجلمهورية السلوفاكية 2-235
 اجلمهورية السلوفاكية 4-251
 اجلمهورية السلوفاكية 7-239
 مجهورية سلوفينيا 2-182
 مجهورية سلوفينيا 4-232
 مجهورية سلوفينيا 5-247
 مجهورية سلوفينيا 5-250
 مجهورية سلوفينيا 6-235
 مجهورية سلوفينيا 6-253
 حزر سليمان 5-080
 مجهورية الصومال االحتادية 6-074
 مجهورية جنوب إفريقيا 6-109
 مجهورية جنوب إفريقيا 6-110
 مجهورية جنوب إفريقيا 6-111
 مجهورية جنوب إفريقيا 6-112
 مجهورية جنوب إفريقيا 6-113
 مجهورية جنوب السودان 6-173
 مجهورية جنوب السودان 6-174
 إسبانيا 2-027
 إسبانيا 2-028
 إسبانيا 2-029
 إسبانيا 2-030
 إسبانيا 2-031
 إسبانيا 2-237
 إسبانيا 2-238
 إسبانيا 2-239
 إسبانيا 2-240
 إسبانيا 2-241
 إسبانيا 3-242
 إسبانيا 4-235
 إسبانيا 6-244
 إسبانيا 7-236
 إسبانيا 7-241
 إسبانيا 7-254
 مجهورية سري النكا االشرتاكية الدميقراطية 4-026



 - A - 45-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 مجهورية سري النكا االشرتاكية الدميقراطية 4-027
 مجهورية سري النكا االشرتاكية الدميقراطية 4-190
 الدميقراطيةمجهورية سري النكا االشرتاكية  4-191
 مجهورية السودان 6-068
 مجهورية السودان 6-069
 مجهورية السودان 6-170
 مجهورية سورينام 7-092
 مجهورية سورينام 7-093
 مملكة سوازيالند 6-106
 السويد 2-080
 السويد 2-081
 السويد 2-082
 السويد 2-083
 السويد 2-192
 السويد 2-193
 السويد 2-194
 السويد 2-195
 السويد 2-205
 السويد 3-229
 السويد 6-226
 السويد 6-229
 السويد 6-230
 السويد 6-232
 السويد 6-238
 االحتاد السويسري 2-053
 االحتاد السويسري 2-054
 االحتاد السويسري 2-055
 االحتاد السويسري 2-056
 االحتاد السويسري 2-057
 االحتاد السويسري 2-058
 االحتاد السويسري 2-059
 االحتاد السويسري 2-061
 االحتاد السويسري 2-062
 االحتاد السويسري 2-063
 االحتاد السويسري 5-246
 االحتاد السويسري 7-228
 االحتاد السويسري 7-247
 اجلمهورية العربية السورية 4-034
 تايوان، الصني 4-170
 تايوان، الصني 4-171
 تايوان، الصني 4-172
 تايوان، الصني 4-173
 تايوان، الصني 4-174



 - A - 46-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 مجهورية طاجيكستان 4-157
 مجهورية طاجيكستان 4-158
 مجهورية طاجيكستان 4-159
 مجهورية تنزانيا املتحدة 6-080
 مجهورية تنزانيا املتحدة 6-081
 مجهورية تنزانيا املتحدة 6-123
 تايالند 5-039
 تايالند 5-040
 تايالند 5-041
 تايالند 5-042
 تايالند 5-043
 تايالند 5-044
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 2-220
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 5-220
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 5-221
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 5-231
 السابقة مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 6-220
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 6-221
 مجهورية توغو 6-030
 مملكة تونغا 5-078
 ترينيداد وتوباغو 3-148
 ترينيداد وتوباغو 3-149
 ترينيداد وتوباغو 3-150
 تونس 6-010
 تركيا 2-171
 تركيا 2-172
 تركيا 2-173
 تركيا 3-247
 تركيا 5-241
 تركمانستان 4-160
 جزر تركس وكايكوس 3-152
 جزر تركس وكايكوس 3-153
 جزر تركس وكايكوس 3-154
 توفالو 5-102
 مجهورية أوغندا 6-082
 مجهورية أوغندا 6-083
 مجهورية أوغندا 6-130
 مجهورية أوغندا 6-131
 مجهورية أوغندا 6-132
 أوكرانيا 2-214
 أوكرانيا 4-242
 أوكرانيا 6-241
 أوكرانيا 7-242



 - A - 47-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 اإلمارات العربية املتحدة 4-048
 اإلمارات العربية املتحدة 4-049
 اإلمارات العربية املتحدة 4-060
 اإلمارات العربية املتحدة 4-061
 اإلمارات العربية املتحدة 4-062
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-068
 لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة  2-069
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-070
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-071
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-072
 ا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلند 2-073
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-074
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-075
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-147
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-153
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-154
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-155
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-161
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-162
 ا العظمى وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطاني 2-163
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-164
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-165
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-166
 الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا  2-167
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-169
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-170
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-174
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-175
 املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةاململكة  2-176
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-177
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-178
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-179
 وأيرلندا الشمالية اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 2-185
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-186
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-187
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-188
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-189
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-190
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-191
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-209
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 2-210
 لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة  2-211
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 3-230



 - A - 48-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 3-235
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 3-236
 وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  3-237
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 4-229
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 4-239
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 4-240
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 4-247
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 4-253
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 4-254
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 4-255
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 5-226
 لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة  5-227
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 5-243
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 5-248
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 6-242
 وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  6-252
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 6-254
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 6-255
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 7-224
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 7-229
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 7-232
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 7-234
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 7-237
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 7-243
 لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة  7-251
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 7-253
 الواليات املتحدة األمريكية 3-020
 الواليات املتحدة األمريكية 3-021
 الواليات املتحدة األمريكية 3-022
 الواليات املتحدة األمريكية 3-023
 األمريكيةالواليات املتحدة  3-024
 الواليات املتحدة األمريكية 3-025
 الواليات املتحدة األمريكية 3-026
 الواليات املتحدة األمريكية 3-027
 الواليات املتحدة األمريكية 3-028
 الواليات املتحدة األمريكية 3-029
 الواليات املتحدة األمريكية 3-030
 الواليات املتحدة األمريكية 3-031
 الواليات املتحدة األمريكية 3-032
 الواليات املتحدة األمريكية 3-033
 الواليات املتحدة األمريكية 3-034
 الواليات املتحدة األمريكية 3-035
 الواليات املتحدة األمريكية 3-036



 - A - 49-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 الواليات املتحدة األمريكية 3-037
 الواليات املتحدة األمريكية 3-038
 األمريكيةالواليات املتحدة  3-039
 الواليات املتحدة األمريكية 3-040
 الواليات املتحدة األمريكية 3-041
 الواليات املتحدة األمريكية 3-042
 الواليات املتحدة األمريكية 3-043
 الواليات املتحدة األمريكية 3-044
 الواليات املتحدة األمريكية 3-045
 الواليات املتحدة األمريكية 3-046
 الواليات املتحدة األمريكية 3-047
 الواليات املتحدة األمريكية 3-048
 الواليات املتحدة األمريكية 3-049
 الواليات املتحدة األمريكية 3-050
 الواليات املتحدة األمريكية 3-051
 الواليات املتحدة األمريكية 3-052
 الواليات املتحدة األمريكية 3-053
 األمريكيةالواليات املتحدة  3-054
 الواليات املتحدة األمريكية 3-055
 الواليات املتحدة األمريكية 3-056
 الواليات املتحدة األمريكية 3-057
 الواليات املتحدة األمريكية 3-058
 الواليات املتحدة األمريكية 3-059
 الواليات املتحدة األمريكية 3-180
 الواليات املتحدة األمريكية 3-181
 الواليات املتحدة األمريكية 3-182
 الواليات املتحدة األمريكية 3-183
 الواليات املتحدة األمريكية 3-184
 الواليات املتحدة األمريكية 3-185
 الواليات املتحدة األمريكية 3-186
 الواليات املتحدة األمريكية 3-187
 الواليات املتحدة األمريكية 3-188
 األمريكيةالواليات املتحدة  3-189
 الواليات املتحدة األمريكية 3-190
 الواليات املتحدة األمريكية 3-191
 الواليات املتحدة األمريكية 3-192
 الواليات املتحدة األمريكية 3-193
 الواليات املتحدة األمريكية 3-194
 الواليات املتحدة األمريكية 3-195
 الواليات املتحدة األمريكية 3-196
 الواليات املتحدة األمريكية 3-197
 الواليات املتحدة األمريكية 3-198
 الواليات املتحدة األمريكية 3-199



 - A - 51-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 األبجديالترتيب  -المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير  الرمز

 الواليات املتحدة األمريكية 3-200
 الواليات املتحدة األمريكية 3-201
 الواليات املتحدة األمريكية 3-202
 الواليات املتحدة األمريكية 3-203
 األمريكيةالواليات املتحدة  3-204
 اجلزر العذراء األمريكية 3-064
 مجهورية أوروغواي الشرقية 7-096
 مجهورية أوروغواي الشرقية 7-097
 مجهورية أوزبكستان 4-164
 مجهورية أوزبكستان 4-165
 مجهورية فانواتو 5-082
 مجهورية فنزويال البوليفارية 7-068
 مجهورية فنزويال البوليفارية 7-069
 مجهورية فنزويال البوليفارية 7-070
 مجهورية فنزويال البوليفارية 7-071
 مجهورية فنزويال البوليفارية 7-100
 مجهورية فيتنام االشرتاكية 4-103
 مجهورية فيتنام االشرتاكية 4-104
 مجهورية فيتنام االشرتاكية 4-205
 جزر واليس وفوتونا )إقليم فرنسي فيما وراء البحار( 5-086
 مجهورية اليمن 4-042
 مجهورية اليمن 4-046
 مجهورية زامبيا 6-090
 مجهورية زميبابوي 6-095
 مجهورية زميبابوي 6-096
 مجهورية زميبابوي 6-097

 
  



 - A - 50-1125رقم ملحق بالنشرة التشغيلية 

 اتشبك/لمناطق الدليلية بالرموز المالحظات المشتركة بين القائمتين العددية واألبجدية
 ITU-T Q.708وفقاً للتوصية  (SANC) التشوير

 املالحظات
ومع رأي حمكمة العدل الدولية  1244املتعلقة بوضع كوسوفو، وتتوافق مع قرار جملس األمن  بأي من املواقفال متس هذه التسمية  *

 كوسوفو. بشأن إعالن استقالل
 
 
 
 

 ITU-T Q.708 وفقاً للتوصية (SANC)عدد الرموز الدليلية االحتياطية لمناطق/شبكات التشوير 
 

 الرموز الدليلية ملناطق/شبكات التشوير،
 سلسلة األرقام

 عدد الرموز االحتياطية

 حمجوز 255-0 إّل 000-0 من

 حمجوز 255-1 إّل 000-1 من

 0 255-2 إّل 000-2 من

 86 255-3 إّل 000-3 من

 67 255-4 إّل 000-4 من

 122 255-5 إّل 000-5 من

 97 255-6 إّل 000-6 من

 120 255-7 إّل 000-7 من
 67,97% نسبة الرموز الدليلية ملناطق/شبكات التشوير املخصصة =
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 ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت
 VI.1.2017 – 1125رقم 

 
 االتحــــــــــــاد الدولــــــــــــي لالتصــــــــــــاالت

 

 

 (TSB)مكتب تقييس االتصاالت 
 لالتصاالتباالتحاد الدولي 

 

 ITU-T E.218 (2004/05) تكملة للتوصية
__________________________________________________________________ 

 

 

 

ض للبلدان لالتصاالت الراديوية المتنقلة لألر قائمة بالرموز الدليلية 
 لالتصال البعيد 

 (2017 يونيو 1)الوضع يف 
 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  2017جنيف، 

  



  -A  -2-1125ملحق بالنشرة التشغيلية رقم 

 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان 
 لالتصاالت الراديوية المتنقلة لألرض لالتصال البعيد

 مكتب تقييس االتصاالتمالحظة من 
 .ITU-T E.218 لتوصيةفقاً لو  لألرض لالتصال البعيداملتنقلة  الراديوية لالتصاالتبالرموز الدليلية للبلدان فيما يلي قائمة  1
 تتضمن القائمة ما يلي: 2
 العددي؛ بالرتتيب - لألرض لالتصال البعيداملتنقلة  لالتصاالت الراديويةقائمة بالرموز الدليلية للبلدان  -
 األجبدي. بالرتتيب - لالتصال البعيد لألرضاملتنقلة  لالتصاالت الراديويةقائمة بالرموز الدليلية للبلدان  -
املعلومات ة إىل ذلك، فإن إضافسُتَحدَّث هذه القائمة بواسطة جمموعة مرقّمة من التعديالت املنشورة يف النشرة التشغيلية لالحتاد. و  3

 .t/bulletin/annex.html-www.itu.int/itu الواردة يف هذا امللحق متاحة أيضاً يف املوقع اإللكرتوين لالحتاد يف العنوان التايل:
 :مكتب تقييس االتصاالتإىل مدير  املنشور متعلقة هبذايُرجى إرسال أي تعليقات  4

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

لقانوين  عن أي رأي من جانب االحتاد فيما يتعلق بالوضع االتسميات 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


  -A  -3-1125ملحق بالنشرة التشغيلية رقم 

  بالترتيب العددي -بالرموز الدليلية للبلدان لالتصاالت الراديوية المتنقلة لألرض لالتصال البعيد قائمة  

 مالحظة البلد أو املنطقة اجلغرافية أو اخلدمة العاملية (TMCC) الرمز الدليلي للبلد

0XX حمجوز a 
1XX حمجوز a 
  اليونان 202
  هولندا مملكة 204
  بلجيكا 206
  فرنسا 208
  موناكو إمارة 212
  أندورا إمارة 213
  إسبانيا 214
  هنغاريا 216
  واهلرسك البوسنة 218
  كرواتيا  مجهورية 219
  صربيا مجهورية 220
 c كوسوفو* 221
  إيطاليا 222
  الفاتيكان مدينة دولة 225
  رومانيا 226
  السويسري االحتاد 228
  التشيكية اجلمهورية 230
  السلوفاكية اجلمهورية 231
  النمسا 232
  الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة 234
  الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة 235
  الدامنارك 238
  السويد 240
  النرويج 242
  فنلندا 244
  ليتوانيا مجهورية 246
  التفيا مجهورية 247
  إستونيا مجهورية 248
  الروسي االحتاد 250
  أوكرانيا 255
  بيالروس مجهورية 257
  مولدوفا مجهورية 259
  بولندا مجهورية 260
  االحتادية أملانيا مجهورية 262
  طارق جبل 266
  الربتغال 268
  لكسمربغ 270
  أيرلندا 272
  أيسلندا 274
  ألبانيا مجهورية 276
  مالطة 278



  -A  -4-1125ملحق بالنشرة التشغيلية رقم 

  بالترتيب العددي -بالرموز الدليلية للبلدان لالتصاالت الراديوية المتنقلة لألرض لالتصال البعيد قائمة  

 مالحظة البلد أو املنطقة اجلغرافية أو اخلدمة العاملية (TMCC) الرمز الدليلي للبلد
  قربص مجهورية 280
  جورجيا 282
  أرمينيا مجهورية 283
  بلغاريا مجهورية 284
  تركيا 286
  فارو جزر 288
  )الدامنارك( غرينالند 290
  مارينو سان مجهورية 292
  سلوفينيا مجهورية 293
  السابقة اليوغوسالفية مقدونيا مجهورية 294
  ليختنشتاين إمارة 295
  األسود اجلبل 297
  كندا 302
  الفرنسية( للجمهورية إقليمي )جتمع نوميكيلو  بيري سان 308
  األمريكية املتحدة الواليات 310
  األمريكية املتحدة الواليات 311
  األمريكية املتحدة الواليات 312
  األمريكية املتحدة الواليات 313
  األمريكية املتحدة الواليات 314
  األمريكية املتحدة الواليات 315
  األمريكية املتحدة الواليات 316
  بورتوريكو 330
  األمريكية العذراء اجلزر 332
  املكسيك 334
  جامايكا 338
  فرنسيةالمقاطعة غواديلوب  340
  مقاطعة املارتينيك الفرنسية 340
  بربادوس 342
  وبربودا أنتيغوا 344
  كاميان  جزر 346
  الربيطانية العذراء اجلزر 348
  برمودا 350
  غرينادا 352
  سرياتتمون 354
  احتاد سانت كيتس ونيفيس 356
  لوسيا سانت 358
  وغرينادين فنسنت سانت 360
  كوراساو 362
  (اهلولندي )اجلزء مارتن سانت 362
  وسابا يوستاتيوس وسان بونري جزر 362
  آروبا 363
  البهاماكومنولث  364
  أنغويال 365
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  ITU-T E.218وفقاً للتوصية  (MCC(T)) لالتصاالت المتنقلةللرموز الدليلية للبلدان 

 املالحظات
 .لالستخدام املستقبلي ةحمجوز  8و 1و 0اليت تبدأ باألرقام لرموز الدليلية للبلدان لالتصاالت املتنقلة ا ( أ 

 .430؛ أبو ظيب: 431اإلمارات العربية املتحدة، ديب:  ب(
ومع رأي حمكمة العدل  1244املتعلقة بوضع كوسوفو، وتتوافق مع قرار جملس األمن  بأي من املواقفال متس هذه التسمية  ج(

 كوسوفو. الدولية بشأن إعالن استقالل
  



  -A  -06-1125ملحق بالنشرة التشغيلية رقم 

 التعديالت
 

 البلد التشغيلية رقم النشرة رقم التعديل
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