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 نشر *مواعيد
 النشرات التشغيلية املقبلة

 مبا يف ذلك
 حىت:املعلومات الواردة 

1143 1.III.2018 15.II.2018 

1144 15.III.2018 1.III.2018 

1145 1.IV.2018 16.III.2018 

1146 15.IV.2018 30.III.2018 

1147 1.V.2018 13.IV.2018 

1148 15.V.2018 1.V.2018 

1149 1.VI.2018 16.V.2018 

1150 15.VI.2018 1.VI.2018 

1151 1.VII.2018 15.VI.2018 

1152 15.VII.2018 29.VI.2018 

1153 1.VIII.2018 17.VII.2018 

1154 15.VIII.2018 1.VIII.2018 

1155 1.IX.2018 16.VIII.2018 

1156 15.IX.2018 31.VIII.2018 

1157 1.X.2018 14.IX.2018 

1158 15.X.2018 28.IX.2018 

1159 1.XI.2018 16.X.2018 

1160 15.XI.2018 1.XI.2018 

1161 1.XII.2018 15.XI.2018 

1162 15.XII.2018 30.XI.2018 

 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
 النشرة التشغيلية رقم

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

 (2016 ديسمرب 15 ( )الوضع يفITU-T E.164 (2010/11))تكملة للتوصية  ITU-T E.164                                                    قائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقا  للتوصية  1114
 ITU-T E.212                                                                         من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشتاكات العمومية )وفقا  للتوصية (MNC) الرموز الدليلية للشبكات املتنقلة 1111

 (2016نوفمرب  1( )الوضع يف (2016/09)
 (2016أكتوبر  1)الوضع يف  (ITU-T Q.708 (99/03)               )وفقا  للتوصية  (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية  1109
 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
 (2014سبتمرب  15( )الوضع يف ITU-T M.1400 (2013/03)                                                   قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد )وفقا  للتوصية  1060
من لوائح الراديو( وشكل الرموز  1.25                                                                                   وضع االتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة )وفقا  للحكم االختياري رقم  1055

 (2014يوليو  1ء اليت ختصصها كل إدارة حملطاهتا للهواة وحمطاهتا التجريبية )الوضع يف الدليلية للندا
 (2012نوفمرب  1( )الوضع يف ITU-T E.164 (2010/11)                                                 رموز/أرقام النفاذ للشبكات املتنقلة )وفقا  للتوصية  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  1ضع يف )الو  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 

 (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
( 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               )وفقا  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 )وفقا  للتوصية  955
 (ITU-T F.1 (1998/03)                                                                               جمموعات الرموز مخاسية األحرف املستعملة يف خدمة الربق العمومية الدولية )وفقا  للتوصية  669

 التالية يف املوقع اإللكتوين لقطاع تقييس االتصاالت:تتاح القوائم  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 املعتف 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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 الهاتفيةالخدمة 
 (T E.164-ITU)التوصية 

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

 (994+)الرمز الدليلي للبلد أذربيجان 
 :I.24.2018تبليغ يف 

 :أذربيجان مهوريةجل، عن التحديثات التالية خلطة التقيم الوطنية ، باكوالعاليةالنقل واالتصاالت والتكنولوجيات وزارة تعلن 

 التقيم جلمهورية أذربيجانخطة 
 معلومات عامة:

 العاصمة: باكو
 األذربيجانيةاللغة الرمسية: 

 كيلومت مربع  600 86: الكلية املساحة
 000 810 9 - 2017: عدد السكان

 (AZN) ماناتالعملة: 
 04:00+  التوقيت العاملي املنسق: منطقة التوقيت

 az: املستوى األعلى لإلنتنت ميدان
 )للنداءات الصادرة من أذربيجان( 00نسق املراقمة الدولية: 
 944+الرمز الدليلي للبلد: 

 عرض جممل أ ( 
 أرقام (9) تسعة :احلد األدىن لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد( 

 أرقام (9) تسعة :احلد األقصى لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد(
 التقيم ةتفاصيل خط ب(

 الوطني الدليلي الرمز
 األولى األرقام أو للمقصد

 الوطني )الداللي( الرقم في
(N(S)N) 

 طول الرقم )الداللي(
 ITU-T E.164 استعمال الرقم (N(S)N) الوطني

 معلومات إضافية
الحد األقصى  )المناطق وأنواع الخدمات(

 لطول الرقم
الحد األدنى 
 لطول الرقم

12 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN باكو 

18 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN سومقاييت 

2020 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN بردع 

2021 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN أوجار 
2022 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN أقسو 
2023 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN أغداش 
2024 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN قوبستان 
2025 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN كوردمري 
2026 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN شاماخي 
2027 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN غوشاي 
2028 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN إمساعيلي 
2029 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN زرداب 
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 الوطني الدليلي الرمز
 األولى األرقام أو للمقصد

 الوطني )الداللي( الرقم في
(N(S)N) 

 طول الرقم )الداللي(
 ITU-T E.164 استعمال الرقم (N(S)N) الوطني

 معلومات إضافية
الحد األقصى  )المناطق وأنواع الخدمات(

 لطول الرقم
الحد األدنى 
 لطول الرقم

2120 ،21428 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN حاجي قبول 
2121 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN شريوان 
2122 (NDC) 9 9  الشبكةرقم جغرايف من أجل PSTN بيالقان 
2123 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN صابر أباد 
2124 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN إمييشلي 
2125 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN ساليان 
2126 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN نفطتشاال 
2127 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN أقجه بديع 
2128 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN ساعتلي 
2225 ،2226 ،

22428 (NDC) 
 كنجه PSTN رقم جغرايف من أجل الشبكة 9 9

2220 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN جوجيول 
2221 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN طاشكسان 

2222 ،22428 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN أق اصطفى 
2223 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN ترتر 
2224 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN جورانبوي 
2227 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN ساموخ 
2229 (NDC) 9 9  من أجل الشبكةرقم جغرايف PSTN قازاخ 
2230 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN مشكري 
2231 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN طاووس 
2232 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN غداباي 

2233 ،22428 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN يفالخ 
2235 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN نفطاالن 
2330 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN سيازان 
2331 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN خيزي 
2332 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN خاتشماز 
2333 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN قوبا 
2335 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN شابران 
2338 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN قوسار 
2420 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN غاباال 
2421 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN أوغوز 
2422 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN زاقاتاال 
2424 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN شاكي 
2425 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN قاخ 
2427 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN منكجوير 
2429 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN باالكان 
2520 (NDC) 9 9  الشبكةرقم جغرايف من أجل PSTN ياردميلي 
2521 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN ماصايل 
2522 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN أصطارا 
2524 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN جليل أباد 
2525 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN النكاران 
2527 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN لرييك 
2529 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN بيالسوار 
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 الوطني الدليلي الرمز
 األولى األرقام أو للمقصد

 الوطني )الداللي( الرقم في
(N(S)N) 

 طول الرقم )الداللي(
 ITU-T E.164 استعمال الرقم (N(S)N) الوطني

 معلومات إضافية
الحد األقصى  )المناطق وأنواع الخدمات(

 لطول الرقم
الحد األدنى 
 لطول الرقم

2620 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN *خوجايل 

2621 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN *التشني 

2622 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN *خان كندي 

2623 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN *جوباديل 

2624 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN *أسكاران 

2625 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN *زجنيالن 

2626 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN *شوشا 

2627 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN *كالباجار 

2628 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN *أغدارا 

2629 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN *خوجاوند 
2630 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN *هدروت 

2631 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN فضويل 
2632 (NDC) 9 9 من أجل الشبكة رقم جغرايف PSTN أغدام 
2638 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN جربائيل 

36 544 
36 550 (NDC) 

9 9 
 ناخجوانمدينة  PSTN رقم جغرايف من أجل الشبكة

36554 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN  شبكةNaxtel 
36541 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN بابك 

36542 ،36552 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN شرور 
36543 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN شاه بوز 
36546 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN جلفا 
36547 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN أوردوباد 
36548 (NDC) 9 9  من أجل الشبكةرقم جغرايف PSTN كنقريل 
36549 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN سدرك 

44 (NDC) 9 9 رقم غري جغرايف من أجل اخلدمة CDMA الثابتة Aztelekom LLC 

50 ،51 (NDC) 9 9 رقم غري جغرايف من أجل اخلدمة GSM املتنقلة Azercell Telecom LLC 

55 (NDC) 9 9  جغرايف من أجل اخلدمةرقم غري GSM املتنقلة Bakcell LLC 

70 ،77 (NDC) 9 9 رقم غري جغرايف من أجل اخلدمة GSM املتنقلة Azerfon LLC 

40 (NDC) 9 9 رقم غري جغرايف من أجل اخلدمة CDMA املتنقلة Catel LLC 

60 (NDC) 9 9 
 CDMA اخلدمتنيرقم غري جغرايف من أجل 

 املتنقلتني GSMو
Naxtel LLC 

88 (NDC) 9 9 رقم جغرايف من أجل الشبكة PSTN Avirtel LLC 

46 (NDC) 9 9  جغرايف من أجل الشبكةغري رقم PSTN “Delta Telecom Ltd” LLC 

12109 (NDC) 9 9  جغرايف من أجل الشبكةغري رقم PSTN مساعدة مشغل املعلومات 

 1               غري متاح مؤقتا . Aztelekom LLC النفاذ إىل هذه األراضي احملتلة عرب مرافق *
  

___________________ 
 . وهذا ال يعين اإلعراب عن أي رأي من جانب االحتاد الدويل لالتصاالت أو أمانته بشأن وضع هذه األراضي.أذربيجان                               شرت هذه املعلومات بناء  على طلب    ن   1
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 :أرقام االختبار
 أرقام االختبار االسم 

   

 12 -مدينة باكو 

 باكو 1

+ 994 12 370 21 99 

+ 994 12 440 21 99 

+ 994 12 564 21 99 
+ 994 88 555 55 55 
+994 12 200 00 24 

 99 21 342 12 994 + أبشرون 2

      

 18 - سومقاييتمدينة 

 99 21 644 18 994+ سومقاييت 1

      

 20 -منطقة موصولة ببدالة باكو 

 99 21 205 20 994 + بردع 1

 99 21 213 20 994 + أوجار 2

 99 21 226 20 994 + أقسو 3

 99 21 235 20 994 + أغداش 4

 99 21 245 20 994 + قوبستان 5
 99 21 255 20 994 + كوردمري 6

 99 21 265 20 994 + شاماخي 7

 99 21 274 20 994 + غوشاي 8

 00 10 285 20 994 + إمساعيلي 9

 99 42 296 20 994 + زرداب 10

   
 21 -منطقة شيروان 

 حاجي قبول 1
+ 994 21 204 21 99 

+ 994 21 428 00 20 

 99 21 215 21 994 + شريوان 2
 99 21 225 21 994 + بيالقان 3

 99 69 235 21 994 + صابر أباد 4

 01 60 246 21 994 + إمييشلي 5
 99 21 255 21 994 + ساليان 6

 99 21 263 21 994 + نفطتشاال 7
 99 21 275 21 994 + أقجه بديع 8

 99 21 285 21 994 + ساعتلي 9

   

 22 -منطقة كنجه 

 99 21 257 22 994 + كنجه 1
+ 994 22 428 70 99 

 19 24 205 22 994 + جوجيول 2

 99 55 215 22 994 + طاشكسان 3



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 8 - 1142رقم 

 أق اصطفى 4
+ 994 22 225 21 99 
+ 994 22 428 33 13 

 99 21 236 22 994 + ترتر 5

 99 21 245 22 994 + جورانبوي 6
 99 21 275 22 994 + ساموخ 7

 99 21 295 22 994 + قازاخ 8

 90 21 305 22 994 + مشكري 9

 00 00 315 22 994 + طاووس 10

 71 01 326 22 994 + غداباي 11

 يفالخ 12
+ 994 22 336 21 99 

+ 994 22 428 26 41 

 99 21 352 22 994 + نفطاالن 13

      

 23 -منطقة قوبا 
 99 21 304 23 994 + سيازان 1

 00 00 315 23 994 + خيزي 2

 99 21 325 23 994 + خاتشماز 3

 99 21 335 23 994 + قوبا 4

 99 21 353 23 994 + شابران 5

 99 21 385 23 994 + قوسار 6

      
 24 -منطقة شاكي 

 99 21 205 24 994 + غاباال 1

 99 12 215 24 994 + أوغوز 2

 99 21 225 24 994 + زاقاتاال 3

 99 21 244 24 994 + شاكي 4

 99 21 255 24 994 + قاخ 6

 99 21 274 24 994 + منكجوير 5
 99 21 295 24 994 + باالكان 7

 25 -منطقة النكاران 

 99 21 206 25 994 + ياردميلي 1

 99 21 215 25 994 + ماصايل 2

 99 21 225 25 994 + أصطارا 3
 99 21 245 25 994 + جليل أباد 4

 99 21 255 25 994 + النكاران 5

 30 60 274 25 994 + لرييك 6

 99 21 295 25 994 + بيالسوار 7

      
 26 -منطقة شوشا 

 00 50 315 26 994 + فضويل 1
 32 06 325 26 994 + أغدام 2

 99 37 384 26 994 + جربائيل 3
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 36 - ناخجوانمنطقة 

 ناخجوان 1
+ 994 36 544 63 00 

+ 994 36 550 99 19 

 Nakhtel + 994 36 554 00 32شبكة  2

 99 30 541 36 994 + بابك 3

 99 25 542 36 994 + شرور 4
+ 994 36 552 44 00 

 99 00 543 36 994 + شاه بوز 5

 99 01 546 36 994 + جلفا 6

 99 00 547 36 994 + أوردوباد 7

 00 07 548 36 994 + كنقريل 8

 00 00 549 36 994 + سدرك 9

 

 :االتصاالت المتنقلة مشغلو

     

  
الرمز الدليلي  الرمز الدليلي للبلد االتصاالت المتنقلةمشغل 

 رقم االختبار للشبكة المتنقلة

1 AZERCELL_GSM 994 50, 51 +994 50 225 1111 
+994 50 680 00 01 
+994 50 211 04 98 

2 BAKCELL_GSM 994 55 +994 55 210 0001 
+994 55 590 9027 

3 AZERFON_GSM 994 70,77 +994 70 200 0613 
+994 70 201 0877 

4 CATEL_CDMA 994 40  
5 NAKHTEL _CDMA 994 60 +994 60 540 00 24 

6 NAKHTEL_GSM 994 60 +994 60 220 00 20 

 
 :(CDMA) نفاذ متعدد بتقسيم شفري

     
1 REGİON_CDMA 994 44 +994 44 201 2199 

 

 (PSTN) الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية -المنطقة 
1 “Delta Telecom Ltd” LLC 994 46 +994 46 450 40 10 

 لالتصال:
Ministry of Transport, Communications and High Technologies 

77, Zarifa Aliyeva Str., 
AZ 1000 BAKU 

Azerbaijan 
 0753 598 12 994+  5838 498 12 994+ اهلاتف:

 7363 493 12 994+  7912 498 12 994+ الفاكس:
 mincom@mincom.gov.az الربيد اإللكتوين:

  www.mincom.gov.az اإللكتوين: املوقع
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 (32+)الرمز الدليلي للبلد بلجيكا 
 :II.1.2018تبليغ يف 

 لجيكا:بعن التحديث التايل خلطة التقيم الوطنية يف ، بروكسل، املعهد البلجيكي خلدمات الربيد واالتصاالتعلن ي
 
 املكاملات خدمات             رقما  من أجل 11لالتصاالت من آلة إىل آلة يليها  77 32+                                 ميكن أيضا  استعمال السلسلة احلالية  1

املتعلق بتحديد  2018يناير  10املؤرخ  جملس املعهد البلجيكي للخدمات واالتصاالت الربيديةاإللكتونية )انظر قرار 
  :خطة التقيم إلنتنت األشياء واتصاالت املكاملات اإللكتونية

-10-of-council-bipt-the-of-http://bipt.be/en/operators/telecommunication/Numbering/regulation/decision

communication-ecall-and-iot-for-plan-numbering-the-of-determination-the-to-relating-2018-january) 
 47 32+و 46 32+                                             أيضا  للخدمات املتنقلة )إىل جانب السالسل احلالية  45AB XXXXX 32+                وست خصص السلسلة  2

 .(49 32+و 48 32+و

 معلومات إضافية

 :ختصيص خلدمات االتصاالت املتنقلة

 تاريخ التخصيص سالسل األرقام مقدم اخلدمة

Unleashed N.V. +32 456 XX XX XX 2018.II.11 

  :البيانات اليت تتضمن مجيع األرقام احملجوزة واملخصصة يف املوقع اإللكتوين التايلميكن االطالع على قاعدة 
-and-reserved-with-bering/Database/databasehttp://bipt.be/en/operators/telecommunication/Num

numbers-allocated  

 لالتصال:
Belgian Institute for Postal services and Telecommunications 

Ellipse Building 
Boulevard du Roi Albert II, 35 

1030 Brussels 
Belgium 

 88 88 226 2 32+ اهلاتف:
 77 88 226 2 32+ الفاكس:

 numbering@bipt.be اإللكتوين: الربيد
 www.bipt.be املوقع اإللكتوين:

  

http://bipt.be/en/operators/telecommunication/Numbering/regulation/decision-of-the-bipt-council-of-10-january-2018-relating-to-the-determination-of-the-numbering-plan-for-iot-and-ecall-communication
http://bipt.be/en/operators/telecommunication/Numbering/regulation/decision-of-the-bipt-council-of-10-january-2018-relating-to-the-determination-of-the-numbering-plan-for-iot-and-ecall-communication
http://bipt.be/en/operators/telecommunication/Numbering/Database/database-with-reserved-and-allocated-numbers
http://bipt.be/en/operators/telecommunication/Numbering/Database/database-with-reserved-and-allocated-numbers
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 (45+)الرمز الدليلي للبلد الدانمارك 
 :I.16.2018تبليغ يف 

 كوبنهاغن، عن التحديثات التالية خلطة التقيم الوطنية يف الدامنارك:  وكالة الطاقة الدامناركية،تعلن 

 خدمات االتصاالت الثابتة - سحب •
 السحبتاريخ  سالسل األرقام اخلدمة      مقد م 

Benemen Oy 35522fgh 2018.I.9 

 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 اإللكتوين:

 www.ens.dk اإللكتوين: املوقع

 (98+جمهورية إيران اإلسالمية )الرمز الدليلي للبلد 
 :I.27.2018تبليغ يف 

 التايل خلطة التقيم الوطنية جلمهورية إيران اإلسالمية.، طهران، عن التحديث (CRA)هيئة تنظيم االتصاالت تعلن 

 إليران E.164عرض خطة الترقيم الوطنية 
 معلومات عامة 1

 إليران: E.164خطة التقيم 
  :98+                       الرمز الدليلي الق طري 
  :00"السابقة الدولية" 
  :0"السابقة الوطنية" 

 اتفية باستثناء األرقام القصرية.مجيع األرقام اهل                                             بالنسبة إىل النداءات الوطنية، جيب أن ت طلب قبل  
 اخلارج.         ت طلب من جيب أال 

 .الرمز الدليلي الوطين للمقصد: رقمان 
 تفاصيل خطة الترقيم 2
 NDCالرمز الدليلي الوطين للمقصد : 
 NSN الرقم الداليل الوطين :NDC)  +(SN 

 أرقام 5 :هو للبلد( الق طري الرمز الدليلي مع استبعاداحلد األدىن لطول الرقم )
 أرقام 10 :هو للبلد( الق طري الرمز الدليلي مع استبعادلطول الرقم ) األقصىاحلد 

file://///blue/dfs/compo/COMP/__DCPMS/-T/Publications/BE/2018/1142/recup/ens@ens.dk
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 خطة التقيم

الرمز 
 يالدليل

 الوطني
 للمقصد
(NDC) 

 طول الرقم الداللي
 (NSN)الوطني 

 الحد معلومات إضافية E.164استعمال الرقم 
 األدنى

 لطول الرقم

 الحد
 األقصى

 لطول الرقم

 مازندران( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 11

 غيالن( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 13

 لستان(و غ - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 17

 طهران( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 21

 مسنان( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 23

 زجنان( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 24

 قم( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 25

 ألربز( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 26

 غزوين( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 28

 أصفهان( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 31

 كرمان( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 34

 يزد( - رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 35

تشهار  – )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتةرمز املنطقة  اهلاتف الثابت 10 5 38
 حمال وخبتياري(

أذربيجان  – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 41
 الشرقية(

أذربيجان  – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 44
 الغربية(

 أردبيل( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 45

خراسان  – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 51
 رضوي(

سيستان  – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 54
 وبلوتشستان(

خراسان  – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 56
 اجلنوبية(

خراسان  – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 58
 الشمالية(

 خوزستان( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 61

 لرستان( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 66

 فارس( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 71

كهكيلويه  – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 74
 وبوير أمحد(

 هرمزغان( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 76

 بوشهر( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 77

 مهدان( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 81

رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية  اهلاتف الثابت 10 5 83
 كرمنشاهان( – الثابتة
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الرمز 
 يالدليل

 الوطني
 للمقصد
(NDC) 

 طول الرقم الداللي
 (NSN)الوطني 

 الحد معلومات إضافية E.164استعمال الرقم 
 األدنى

 لطول الرقم

 الحد
 األقصى

 لطول الرقم

 إيالم( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 84

 مركزي( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 86

 كردستان( – رمز املنطقة )رقم جغرايف لألرقام اهلاتفية الثابتة اهلاتف الثابت 10 5 87

  اخلدمات املتنقلة 10 10 901

  اخلدمات املتنقلة 10 10 902

  اخلدمات املتنقلة 10 10 903

  اخلدمات املتنقلة 10 10 9044

  اخلدمات املتنقلة 10 10 905

  اخلدمات املتنقلة 10 10 91

  اخلدمات املتنقلة 10 10 920

  اخلدمات املتنقلة 10 10 921

  اخلدمات املتنقلة 10 10 922

  اخلدمات املتنقلة 10 10 93

 غري جغرايف ()ألياف اهلاتف الثابت 10 10 94000

 )نفاذ اهلاتف الثابت 10 5 94110
 صادر من إيران فقط ثابت السلكي(

 )نفاذ اهلاتف الثابت 10 5 94111
 صادر من إيران فقط ثابت السلكي(

 )نفاذ اهلاتف الثابت 10 5 94112
 ثابت السلكي(

 صادر من إيران فقط

 )نفاذ اهلاتف الثابت 10 5 94113
 ثابت السلكي(

 صادر من إيران فقط

 )نفاذ اهلاتف الثابت 10 5 94114
 ثابت السلكي(

 صادر من إيران فقط

 )نفاذ اهلاتف الثابت 10 5 94115
 ثابت السلكي(

 صادر من إيران فقط

 )نفاذ اهلاتف الثابت 10 5 94116
 ثابت السلكي(

 صادر من إيران فقط

 )نفاذ اهلاتف الثابت 10 5 94117
 ثابت السلكي(

 صادر من إيران فقط

 غري جغرايف اهلاتف الثابت 10 5 942

 غري جغرايف اهلاتف الثابت 10 5 94300

 غري جغرايف الثابتاهلاتف  10 5 94301

 )نفاذ اهلاتف الثابت 10 5 944111
 ثابت السلكي(

 صادر من إيران فقط

 )نفاذ اهلاتف الثابت 10 5 94440
 ثابت السلكي(

 صادر من إيران فقط

  رموز اخلدمات 6 5 96

  اخلدمات املتنقلة 10 10 990
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الرمز 
 يالدليل

 الوطني
 للمقصد
(NDC) 

 طول الرقم الداللي
 (NSN)الوطني 

 الحد معلومات إضافية E.164استعمال الرقم 
 األدنى

 لطول الرقم

 الحد
 األقصى

 لطول الرقم

  اخلدمات املتنقلة 10 10 991

  اخلدمات املتنقلة 10 10 9944

  اخلدمات الساتلية 10 10 993

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99810

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99888

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99900

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99901

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99903

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99911

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99913

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99914

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99921

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99998

  اخلدمات املتنقلة 10 10 99999

 لالتصال:
Alireza Darvishi 

Director, International Specialized Organizations Bureau, 
Communications Regulatory Authority (CRA) 

Ministry of Information and Communication Technology 
15598 TEHRAN 

Iran (Islamic Republic of) 
 89662201 21 98+ :اهلاتف

 88468999 21 98+ الفاكس:
 www.cra.ir اإللكتوين: املوقع
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 (239+)الرمز الدليلي للبلد  سيبيتومي وبرين سان
 :I.19.2018تبليغ يف 

 التالية والتوقيت القانوين: املراقمةعن إجراءات تومي،  ، سان(AGER)اهليئة العامة للتنظيم تعلن 
 239 :الرمز الدليلي للبلد

 00 :السابقة الدولية
 .ال توجد :السابقة الوطنية

 كحد أدىنأرقام   3  :(طول الرقم )الداليل( الوطين )مع استبعاد السابقة الوطنية
 أرقام كحد أقصى 7 

 01:00التوقيت العاملي املنسق +  :/التوقيت الصيفيالتوقيت العاملي املنسق

 2018 يناير 1            اعتبارا  من  01:00مالحظات: مت تغيري التوقيت القانوين من التوقيت العاملي املنسق إىل التوقيت العاملي املنسق + 
 25/2017، املرسوم رقم احلكومةمبوجب قرار 

 لالتصال:
Eng. Candido Frota 

President 
Autoridade Geral de Regulação (AGER) 

Avenida 12 de Julho N° 54 
SÃO TOMÉ 

Sao Tome and Principe 
 2224995 239+ اهلاتف:

 candidofrota1963@gmail.com الربيد اإللكتوين:

 (688+)الرمز الدليلي للبلد  توفالو
 :II.2.2018تبليغ يف 

           ، اعتبارا  وفالولتثة التالية احملد  الوطنية خطة التقيم ، عن فونافويت، Tuvalu Telecommunications Corporation (TTC) شركةتعلن 
 :2018 فرباير 2من 

 عرض جممل أ ( 
 أرقام خمسة :احلد األدىن لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد( 
 أرقام سبعة :احلد األقصى لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد( 

 :التقيم ةتفاصيل خط ب(
 الرمز الدليلي الوطين

األرقام األوىل  للمقصد أو
)الداليل( الوطين  الرقم يف

(N(S)N) 

 طول الرقم )الداليل(
احلد األقصى  معلومات إضافية E.164 استعمال الرقم (N(S)N) الوطين

 لطول الرقم
احلد األدىن 
 لطول الرقم

 فونافويتمن أجل رمز املنطقة  ةللخدمات اهلاتفية الثابترقم جغرايف  أرقام 5 أرقام 5 20
 نسق املراقمة الدولية:

+688 20XXX 
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 الرمز الدليلي الوطين
األرقام األوىل  للمقصد أو

)الداليل( الوطين  الرقم يف
(N(S)N) 

 طول الرقم )الداليل(
احلد األقصى  معلومات إضافية E.164 استعمال الرقم (N(S)N) الوطين

 لطول الرقم
احلد األدىن 
 لطول الرقم

 انيوالكيت من أجل رمز املنطقة رقم جغرايف للخدمات اهلاتفية الثابتة أرقام 5 أرقام 5 22
 نسق املراقمة الدولية

+688 22XXX 
 نويمن أجل رمز املنطقة  ثابتةالرقم جغرايف للخدمات اهلاتفية  أرقام 5 أرقام 5 23

 نسق املراقمة الدولية:
+688 23XXX 

رمز املنطقة من أجل نوكوفتو  رقم جغرايف للخدمات اهلاتفية الثابتة أرقام 5 أرقام 5 24
 نسق املراقمة الدولية:

+688 24XXX 
 نوكوالياليرمز املنطقة من أجل  رقم جغرايف للخدمات اهلاتفية الثابتة أرقام 5 أرقام 5 25

 نسق املراقمة الدولية:
+688 25XXX 

 رمز املنطقة من أجل نانوميا رقم جغرايف للخدمات اهلاتفية الثابتة أرقام 5 أرقام 5 26
 نسق املراقمة الدولية:

+688 26XXX 
 رمز املنطقة من أجل نانوماغا رقم جغرايف للخدمات اهلاتفية الثابتة أرقام 5 أرقام 5 27

 الدولية: نسق املراقمة
+688 27XXX 

 رمز املنطقة من أجل نيوتاو رقم جغرايف للخدمات اهلاتفية الثابتة أرقام 5 أرقام 5 28
 نسق املراقمة الدولية:

+688 28XXX 
 رمز املنطقة من أجل فايتوبو رقم جغرايف للخدمات اهلاتفية الثابتة أرقام 5 أرقام 5 29

 نسق املراقمة الدولية:
+688 29XXX 

متنقل رقمي من اجليل  رقم غري جغرايف أرقام 6 أرقام 6 90
 .(GSM) (2G) الثاين

 خمصص ملؤسسة
Tuvalu Telecom 

 نسق املراقمة الدولية:
+688 90XXXX 

متنقل رقمي من اجليل  رقم غري جغرايف أرقام 7 أرقام 7 70
 .(UMTS) (3G) الثالث

 خمصص ملؤسسة
Tuvalu Telecom 

 نسق املراقمة الدولية:
+688 70XXXXX 

متنقل رقمي من اجليل  رقم غري جغرايف أرقام 7 أرقام 7 71
 .(LTE) (4G) الرابع

 خمصص ملؤسسة
Tuvalu Telecom 

 نسق املراقمة الدولية:
+688 71XXXXX 

 لالتصال:
Mr Simeti Lopati 

CEO 
Tuvalu Telecommunications Corporation (TTC) 

Private Bag 14 
Vaiaku 

FUNAFUTI 
Tuvalu 
 688+ 20688 :اهلاتف

 20800 688+ الفاكس:
  simeti@tuvalutelecom.tv اإللكتوين: املوقع
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 بليغات أخرىت

 النمسا
 :I.18.2018تبليغ يف 

أذنت اإلدارة النمساوية حملطة هواة منساوية باستخدام الرمز الدليلي اخلاص  ،"Young Helpers on the Air" مبناسبة أنشطة
 .2018سبتمرب  30إىل  29ومن  2018مايو  23إىل  12من  OE6YHOTA للنداء

 
 :I.26.2018تبليغ يف 

، أذنت اإلدارة النمساوية حملطة هواة منساوية باستخدام الرمز الدليلي اخلاص "Antarctic Activity Week"مبناسبة حدث 
 .2018فرباير  25إىل  17من  OE89ANT للنداء

 صربيا
 :I.18.2018تبليغ يف 
أذنت مجهورية صربيا  ،ختاق جبهة سالونيكاالالذكرى السنوية املائة لنهاية احلرب العاملية األوىل والذكرى السنوية املائة مبناسبة 

فرباير  15من  YT100SFو YU100WWI للنداء نياخلاص نيالدليلي ينلعدد من حمطات اهلواة الراديوية الصربية باستخدام الرمز 
 .2018 ديسمرب 31 إىل

  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 18 - 1142رقم 

 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  1013 ماليزيا
 (5)صفحة  1034 تايالند

 (14)صفحة  1039 يوبرينسيبسان تومي 
 (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: 
  

http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012
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 منشورات الخدمةتعديالت على 
 املختصرات املستخدمة

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

P )صفحة )صفحات    
 

 قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمة الخاصة
 (IV)القائمة 
 

 2017طبعة 
 *(1)التعديل رقم 

NOR النرويج 
 AAIC LIR مالحظات

A هيئة احملاسبة: Telenor Norge AS, Snaroyveien 30, 1331 Fornebu (Norway)  
  893200 67 47+ :الفاكس

 lisens@telenor.com الربيد اإللكتوين:
B يتم ترسيم الربقيات الراديوية والتعامل معها وتسليمها كما هو احلال بالنسبة للرسائل البحرية الراديوية = STL = انظر املالحظة( C.) 
C  15الرسائل البحرية الراديوية := SLT = -  رسوم ثابتة لكل ورقة( حقوق السحب اخلاصةA4 .) يتم تسليمها عن طريق

 الفاكس أو التلكس أو الربيد اإللكتوين إذا كانت حتمل مؤشر اخلدمة هذا.
H دقيقة واحدة كحد أدىن( اتصاالت اهلاتف الراديوي( 

 جمموع الرسوم 1
 دقيقةحقوق السحب الخاصة/ 

 VHF1 VHF2 HF/MF1 
 1,50 0,60 0,30 النرويج ( أ 

 1,90 1,50 1,20 أوروبا ب(
 2,40 2,10 1,80 العامل بقية ج(
    

 –,Inmarsat–B/M 4,– 4,– 4 ه(
 1,50 0,60 0,30 النرويج( عرب) من سفينة إىل سفينة ( و

 د )انظر اجلدول أعاله(.يتني: رسم واحجينروجيية/حمطتني ساحليتني نرو نداءات من سفينة إىل سفينة عرب حمطة ساحلية  2
 حمطة. واحدة وحمطة ساحلية أجنبية واحدة: رسم واحد لكل نداءات من سفينة إىل سفينة عرب حمطة ساحلية نروجيية 

___________________ 
                                                            ليزية حصرا . ولذلك، يقد م هذا التعديل باللغة اإلنكليزية فقط.باللغة اإلنك IVتنشر جميع المالحظات الواردة في القائمة  *



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 20 - 1142رقم 

 الرسوم اإلضافية 3
 النداءات الشخصية ( أ 

 حقوق السحب اخلاصةمن  1,20النرويج:  ‘1’
 حقوق السحب اخلاصةمن  2,40: البلدان األخرى ‘2’

                                               النروجيية والنرويج: ت فرض الرسوم بالعملة احمللية. السفنالنداءات املدفوعة عند الوصول بني  ب(
___________ 

 تشغيل يدوي 1
 القطب الشمايل: النداءات عرب املواقع اجلغرافية سفالبارد ويان ماين وجزيرة الدب. 2

 
L الرسوم اخلاصة 

 حقوق السحب اخلاصة لكل إخطار. - 15.إخطارات الوصول واملالحة يف املياه اإلقليمية النروجيية:  1
 اخلاصة. بحقوق السح - 3.عند الطلب:         املرس لة( والتحذيرات املالحية عاصفة، جليدالتنبؤات اجلوية ) 2
ية الساحلية عن طريق الساتل )احملطة األرض        م رس لةرسائل نصية قصرية عرب حمطات ساحلية نروجيية إىل سفينة  3

 حقوق السحب اخلاصة. - 2.إيك(: 
 

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

 (5201نوفمبر  15)الوضع في 
 (XI.15.2015 - 1088)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 

 (35)التعديل رقم 
 LIR أوكرانيا

          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة البلد/املنطقة اجلغرافية
 االتصال جهة اإلصدار

 "PrJSC "VF-UKRAINE أوكرانيا
15 Leyptsyzka St. 

KYIV, 01601 

89 380 01 Olga Ustinova 
15 Leyptsyzka St. 

KYIV, 01601 
 00 58 389 44 380+ اهلاتف:

 06 58 389 44 380+ الفاكس:
 vodafone@vodafone.ua الربيد اإللكتوين:

 Kyivstar" PJSC" أوكرانيا
53 Degtyarivska St. 

KYIV, 03113 

89 380 02 Alexey Logvinenko 
53 Degtyarivska St. 

KYIV, 03113 
 59 75 220 67 380+ اهلاتف:

 Alexey.Logvinenko@kyivstar.net الربيد اإللكتوين:

 Kyivstar" PJSC" أوكرانيا
53 Degtyarivska St. 

KYIV, 03113 

89 380 03 Alexey Logvinenko 
53 Degtyarivska St. 

KYIV, 03113 
 59 75 220 67 380+ اهلاتف:

 Alexey.Logvinenko@kyivstar.net الربيد اإللكتوين:
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 فيما يتعلق بالخطة الدولية (MNC)الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة 
                                        لتعر ف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات

 (E.212 T-ITU (2016/09)               )وفقا  للتوصية 
 (2016 نوفمبر 1)الوضع في 

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

 المشغل/الشبكة MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية
   SUPبلجيكا 

206 00 Proximus 

   ADDبلجيكا 

206 08 Nethys 

206 25 Voyacom 

206 28 BICS 

206 30 Unleashed 

206 33 Ericsson *ألغراض االختبار فقط* 

206 50 IP Nexia 

   LIRبلجيكا 

206 05 Telenet 

206 10 Orange Belgium 

206 20 Telenet Group 

   ADDكندا 

302 491 Freedom Mobile Inc. 

   ADDإسرائيل 

425 29 CG Networks 

_________ 
* 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 / 
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 (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 

 (30)التعديل رقم 
 البلد/

 املنطقة اجلغرافية
 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

ISPC DEC 
 SUP   بلجيكا

2-012-4 4196 Brussel Verizon Business 
2-013-6 4206 Nextgen Belgium 1 Nextgen Mobile Ltd. 
2-013-7 4207 Nextgen Belgium 2 Nextgen Mobile Ltd. 
2-015-5 4221 WorldCom Brussels - Site II Verizon Business 
2-099-1 4889  Wind International Services 

 ADD   بلجيكا
2-014-2 4210 Unleashed 1 Unleashed 
2-014-3 4211 Unleashed 2 Unleashed 
2-014-5 4213 IPNexia 1 IP Nexia 
2-099-7 4895 Voyacom 1 Voyacom 

 LIR   بلجيكا
2-012-5 4197 Orange 4 Orange Belgium 
2-014-4 4212 T2 Antwerpen 1 Orange Belgium 
2-015-6 4222 BMSCA/Brussel-N Telenet Group 
2-097-0 4872 Mobistar STP T02 BRU Orange Belgium 
2-097-1 4873 Mobistar STP T03 ANT Orange Belgium 
2-097-3 4875 BMSC2/Brussels Telenet Group 
2-097-4 4876 ZMSC1 Telenet Group 
2-097-5 4877 GMSC3 Telenet Group 
2-098-3 4883 BSTP1/Brussels STP Telenet Group 
2-098-4 4884 ASTP1/Antwerp STP Telenet Group 
2-098-6 4886 STP/MECHELEN Nethys 
2-098-7 4887 STP/Hoboken Nethys 
2-099-4 4892 MSC-S/MGW Intl1 Orange Belgium 
2-099-5 4893 MSC-S/MGW Intl2 Orange Belgium 

 SUP   إفريقياجنوب 
6-110-6 13174 Vodacom Cellular Network Vodacom (Pty) Ltd 
6-111-3 13179 JBA GMSC Vodacom (Pty) Ltd 
6-111-4 13180 SJD STP Vodacom (Pty) Ltd 
6-112-0 13184 SPP STP Vodacom (Pty) Ltd 

 SUP   أوكرانيا
4-242-1 10129 INATO Telesystems of Ukraine Ltd 

 ADD   أوكرانيا
4-242-7 10135 ETTUA Eurotranstelecom LLC 

_________ 
ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية. 

 International Signalling Point Codes (ISPC). 
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI).   
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 خطة الترقيم الوطنية
 (E.129 T-ITU (2013/01)               )وفقا  للتوصية 

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

                                                                                                                 يرجى من اإلدارات أن تبلغ االحتاد الدويل لالتصاالت بالتغيريات اليت تطرأ على خطة التقيم الوطنية اخلاصة هبا أو أن تقدم تفسريا  
                   مات وإتاحتها جمانا  االتصال لديها حبيث يتسىن نشر املعلو                                                        صفحتها اإللكتونية اخلاصة خبطة التقيم الوطنية فضال  عن جهات  يف

 جلميع اإلدارات/وكاالت التشغيل املعتف هبا ومقدمي اخلدمات يف املوقع اإللكتوين لقطاع تقييس االتصاالت التابع لالحتاد.
عند  إللكتونية اخلاصة بالتقيم أوبالنسبة إىل مواقعها ا 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 اإللكتوين: 
                     هذه املعلومات تباعا .

 اإللكتوين: اخلاصة هبا يف موقعنا الوطنية بتحديث خطة التقيم /املناطق اجلغرافيةقامت البلدان التالية I.15.2018            اعتبارا  من 
 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  املنطقة اجلغرافية/  البلد

 254+ كينيا

 965+ الكويت

 

mailto:tsbtson@itu/.int

	النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالات - رقم 1142
	جدول المحتويات
	معلومات عامة
	القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد
	الخدمة الهاتفية (التوصية ITU-T E.164)
	تبليغات أخرى
	تقييد الخدمة
	إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

	تعديلات على منشورات الخدمة
	قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمة الخاصة (القائمة IV)  طبعة 2017 (التعديل رقم 1)*
	قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية  (وفقاً للتوصية ITU-T E.118 (2006/05))  (الوضع في 15 نوفمبر 2015)
	الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات (وفقاً للتوصية ITU-T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 نوفمبر 2016)
	قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03)) (الوضع في 1 أكتوبر 2016)
	خطة الترقيم الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.129 (2013/01))


