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 نشر *مواعيد
 النشرات التشغيلية املقبلة

 مبا يف ذلك
 املعلومات الواردة حىت:

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

 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)بالرموز الدليلية للبلدان لالتصاالت الراديوية املتنقلة لألرض لالتصال البعيد )تكملة للتوصية قائمة  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 واالشرتاكات 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  1الدليلية للنداء اليت ختصصها كل إدارة حملطاهتا للهواة وحمطاهتا التجريبية )الوضع يف 
 (2012نوفمرب  1( )الوضع يف ITU-T E.164 (2010/11)                    نقلة )وفقا  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.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)                                                                قة الوطنية )لالتصال البعيد( والرقم )الداليل( الوطين( )وفقا  للتوصية إجراءات املراقمة )السابقة الدولية والساب 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)              وفقا  للتوصية قائمة مبؤشرات مقصد الربقية ) 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

 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)لتشغيل املعرتف هبا قائمة بوكاالت ا

  

http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html
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 الموافقة على توصيات قطاع تقييس االتصاالت

 :ITU-T A.8لتوصية القطاع تقييس االتصاالت وفقا  لإلجراءات الواردة يف  التوصيات التاليةعن املوافقة على  AAP-29 اإلعالنيف  أُعلن

– ITU-T G.993.2 (2015) Amd. 3 (02/2018) 

– ITU-T G.9961 (2015) Amd. 3 (02/2018) 

– ITU-T G.9978 (02/2018): Secure admission in G.hn network 

– ITU-T H.265 (V5) (02/2018): High efficiency video coding 

– ITU-T Y.4200 (02/2018): Requirements for interoperability of smart city platforms 

– ITU-T Y.4201 (02/2018): High-level requirements and reference framework of smart city platform 

 
 

 الخدمة الهاتفية
 (T E.164-ITU)التوصية 

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

 (226+فاصو )الرمز الدليلي للبلد  بوركينا
 :II.15.2018تبليغ يف 

 فاصو. ، عن التحديث التايل خلطة الرتقيم الوطنية لبوركينا، واغادوغو(ARCEP)والربيد هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية  تعلن
  52 اجلديدة السابقةختصيص=AB: 
 

 الرمز الدليلي الوطين 
 (NDC) للمقصد

 أو األرقام األوىل 
  (N(S)N) للرقم

 )الرقم الداليل الوطين(

 طول الرقم )الداليل(
 استعمال (N(S)N) الوطين

 وقت وتاريخ معلومات إضافية E.164 T-ITU الرقم
احلد األقصى  بدء العمل

 لطول الرقم
احلد األدىن 
 لطول الرقم

خدمة  -جغرايف رقم غري  8 8 52
 هاتفية متنقلة

ONATEL-S.A. 2018-02-15 - 
 00:00الساعة 

 )بالتوقيت العاملي
 املنسق(

 :لالتصال
Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) 

B.P. 6437 
OUAGADOUGOU 01 

Burkina Faso 
 60/61/62 53 37 25 226+ اهلاتف:

 64 53 37 25 226+ الفاكس:
 secretariat@arcep.bf الربيد اإللكرتوين:
  www.arcep.bf املوقع اإللكرتوين:

http://www.arcep.bf/
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 (242+لكونغو )الرمز الدليلي للبلد ا
 :II.6.2018تبليغ يف 

الرتقيم  خطة يف سلسلة األرقام اجلديدة التالية، برازافيل، عن ختصيص (ARPCE) هيئة التنظيم والربيد واالتصاالت اإللكرتونيةتعلن 
 الوطنية جلمهورية الكونغو.

 

 املشغل
 سالسل األرقام

 تاريخ بدء العمل اخلدمة أرقام( 9)

Global Reach Telecom +242 801 12 00 00 -  

 801 14 99 99 

 X.2.2017 خدمة القيمة املضافة

X  9إىل  0= من 
 XXX XX XX XX 242+      املراقمة الدولية:نسق 

 أرقام (9)تسعة   هو: (الرمز الدليلي للبلد باستثناءاحلد األدىن لطول الرقم )
 أرقام (9)تسعة   هو: (الرمز الدليلي للبلد باستثناءلطول الرقم ) األقصىاحلد 

 لالتصال:
Mr. Wilson Emery BOKATOLA 

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

91 bis, Avenue de l'Amitié 
B.P. 2490 

BRAZZAVILLE 
Congo (Rép. du) 

 50 00 553 05 242+ اهلاتف: 
 wilson.bokatola@arpce.cg  الربيد اإللكرتوين:
 www.arpce.cg  املوقع اإللكرتوين:
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 (45+)الرمز الدليلي للبلد الدانمارك 
 :II.15.2018و II.5.2018تبليغ يف 

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

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

Naka AG 9271efgh 2017.XII.6 

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

Greenwave Mobile IoT ApS 9777efgh 2018.II.8 

 االتصاالت من آلة إىل آلة - سحب •
 السحبتاريخ  سالسل األرقام            مقد م اخلدمة

Telia Danmark 37100000ijkl  37100099إىلijkl 2018.II.9 

 خدمات االتصاالت املتنقلة -ختصيص  •
 تاريخ التخصيص سالسل األرقام            مقد م اخلدمة

Telenor Connexion 348defgh 2018.I.30 

inMobile ApS 5454efgh 2018.II.2 

SimService A/S 9374efgh 2018.II.9 

 االتصاالت من آلة إىل آلة -ختصيص  •
 تاريخ التخصيص سالسل األرقام            مقد م اخلدمة

Telia Company Danmark 37100000ijkl  37100099إىلijkl 2018.II.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 اإللكرتوين:

 www.ens.dk اإللكرتوين: املوقع
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 (223+)الرمز الدليلي للبلد  مالي
 :II.13.2018تبليغ يف 

خطة الرتقيم حتديث عن باماكو، ، (AMRTP) هيئة مايل لتنظيم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والربيدتعلن 
 .مايل يف (NNP) الوطنية

 ةالترقيم الوطني خطة عرض
 223+ للرمز الدليلي للبلد

 :عرض جممل أ ( 
 أرقام (8) مثانية احلد األدىن لطول الرقم )باستثناء الرمز الدليلي للبلد( هو:  
 أرقام (8)مثانية   احلد األقصى لطول الرقم )باستثناء الرمز الدليلي للبلد( هو: 

 :خطة الرتقيمتفاصيل  ب(
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

20 2 (NDC) 8 8 

  -رقم جغرايف 
 خدمة هاتفية ثابتة

 SOTELMA SAمشرتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل 
 يف مقاطعة باماكو

20 70 (NDC) 
 (NDC) 71 20و
 (NDC) 72 20و
  20 73(NDC)و
 (NDC) 74 20و
 (NDC) 75 20و
 (NDC) 76 20و
 (NDC) 77 20و
 (NDC) 78 20و

8 8 

20 79 (NDC) 8 8  رقم غري جغرايف- 
خدمات هاتفية متنقلة 

 رقمية

مشرتكون يف شبكة النفاذ املتعدد بتقسيم 
 SOTELMA SAللمشغل  (CDMA) شفري

 مقاطعة باماكو يف

21 7 (NDC) 8 8  رقم غري جغرايف- 
خدمات هاتفية متنقلة 

 رقمية

مشرتكون يف شبكة النفاذ املتعدد بتقسيم 
 SOTELMA SAللمشغل  (CDMA) شفري

 املناطق يف

(NDC)21 26  
  21 27(NDC)و

8 8 
  -رقم جغرايف 

 خدمة هاتفية ثابتة
 SOTELMA SAمشرتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل 

 يف منطقة كوليكورو

(NDC)21 4  8 8 
  -رقم جغرايف 

 خدمة هاتفية ثابتة
 SOTELMA SAمشرتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل 

 يف منطقة موبيت

(NDC)21 5  8 )مثانية( 8 )مثانية( 
  -رقم جغرايف 

 خدمة هاتفية ثابتة
 SOTELMA SAمشرتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل 

 يف منطقة كايس

(NDC)21 6 8 )مثانية( 8 )مثانية( 
  -رقم جغرايف 

 خدمة هاتفية ثابتة
 SOTELMA SAمشرتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل 

 يف منطقة سيكاسو

(NDC)21 8 8 )مثانية( 8 )مثانية( 
  -رقم جغرايف 

 خدمة هاتفية ثابتة
مشرتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل 

SA SOTELMA يف منطقة غاو وكيدال 

(NDC)21 9 8 )مثانية( 8 )مثانية( 
  -رقم جغرايف 

 خدمة هاتفية ثابتة
مشرتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل 

SA SOTELMA يف منطقة تومبوكتو 
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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

400(NDC) 
401(NDC) 
402(NDC) 
403(NDC) 
404(NDC) 

 )مثانية( 8 )مثانية( 8
  -رقم جغرايف 

 خدمة هاتفية ثابتة
  ATEL SAمشرتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل 

44 2 (NDC) 
(NDC)44 3  

44 9 (NDC) 
 )مثانية( 8 )مثانية( 8

  -رقم جغرايف 
 خدمة هاتفية ثابتة

مشرتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل 
Mali SA Orange يف مقاطعة باماكو 

44 1 (NDC) 
 )مثانية( 8 )مثانية( 8

  -رقم جغرايف 
 خدمة هاتفية ثابتة

مشرتكون يف الشبكة الثابتة للمشغل 
Mali SA Orange يف املناطق 

500(NDC) 
501(NDC) 
502(NDC) 
503(NDC) 
504(NDC) 

 خدمة -رقم غري جغرايف  )مثانية( 8 )مثانية( 8
 ATEL SAمشرتكون يف الشبكة املتنقلة للمشغل  متنقلةهاتفية 

6 (NDC) 

 خدمة -رقم غري جغرايف  )مثانية( 8 )مثانية( 8
 SOTELMA SAمشغل للمشرتكون يف الشبكة املتنقلة  متنقلةهاتفية 

95 (NDC) 
 (NDC) 96و
 (NDC) 97و
 (NDC) 98و
 (NDC) 99و

(NDC)89  

(NDC)7  

 خدمة -رقم غري جغرايف  )مثانية( 8 )مثانية( 8
 متنقلةهاتفية 

مشرتكون يف الشبكة املتنقلة للمشغل 
SA Mali Orange 

90 (NDC) 
 (NDC) 91و
 (NDC) 92و
 (NDC) 93و
 (NDC) 94و

(NDC)82  
  83(NDC)و

  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 9 - 1143رقم 
 

 أرقام خاصة (ج
 

 معلومات إضافية المشغل أرقام لالستخدام الوطني فقط
80001 SOTELMA SA رقم هاتفي جماين 

(Numéro vert) 

80002 Orange Mali SA رقم هاتفي جماين 

(Numéro vert) 

80011 SOTELMA SA رقم بسعر حملي 
(Numéro Azur) 

80012 Orange Mali SA رقم بسعر حملي 
(Numéro Azur) 

80021 SOTELMA SA 
 رقم بسعر خاص

(Numéro indigo) 

80022 Orange Mali SA رقم بسعر خاص 
(Numéro indigo) 

80(NDC) 
 أرقام هاتفية جمانية مجيع املشغلني )مثانية( 8احلد األدىن لطول الرقم = احلد األقصى لطول الرقم = 

(Numéro vert) 
36 XXX SOTELMA SA  رمز قصريSAV 

37 XXX Orange Mali SA  رمز قصريSAV 

35 2XX  رقم النفاذ ملقدمي النفاذ وخدمات القيمة
 املضافة

 رمز قصري

  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 10 - 1143رقم 

 أرقام هامة خلدمات الطورائ واملساعدة ( د
 

أرقام لخدمات 
الطورائ 
 والمساعدة

 ITU-T E.164رقم  موزع أو مخصص الخدمة
                   أو رقم وطني حصرا  

 مالحظة

موزع يف خطة الرتقيم  جذع شبه أوتومايت 1210
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

موزع يف خطة الرتقيم  استفسارات 1212
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

موزع يف خطة الرتقيم  أعطال 1213
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

موزع يف خطة الرتقيم  استفسارات جتارية 1214
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

موزع يف خطة الرتقيم  دويل شبه أوتومايت 1216
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

موزع يف خطة الرتقيم  الساعة الناطقة 1219
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

موزع يف خطة الرتقيم  التكميليةمعلومات بشأن اخلدمات  1221
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

موزع يف خطة الرتقيم  معلومات بشأن الفوترة والربقيات 1223
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

11XY1 موزع يف خطة الرتقيم  خدمات صحية عمومية وطنية أخرى
 (NNP)الوطنية 

أي رقم خالف   X:1 استعمال وطين فقط
 2الرقم 

موزع يف خطة الرتقيم  GSMخدمة الطوارئ للنظام  112
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

موزع يف خطة الرتقيم  خدمة صحية عمومية وطنية 15
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

موزع يف خطة الرتقيم  خدمة الطوارئ فيما خيص الشرطة 17
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

موزع يف خطة الرتقيم  الطوارئ فيما خيص فرقة اإلطفاءخدمة  18
 (NNP)الوطنية 

  استعمال وطين فقط

 لالتصال:

Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications/TIC et des Postes (AMRTP) 
Mr Issoufi Kouma MAIGA 

Chef Département Technique 
Rue 390 Hamdallaye ACI 2000 

B.P. 2206 
BAMAKO 

Mali 
 87/88 10 90 44 223+؛ 90/91 14 23 20 223+ اهلاتف:

 94 14 23 20 223+ الفاكس:
 amrtp@amrtp.ml / imaiga@amrtp.ml الربيد اإللكرتوين:

  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 11 - 1143رقم 
 

 (230+)الرمز الدليلي للبلد  موريشيوس
 :II.7.2018تبليغ يف 

سالسل أرقام ثابتة لالتاليني  PSTN الشبكةمشغلي  فتحعن  لويس،بورت ، (ICTA)هيئة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  تعلن
 :2013يناير  1جديدة يف مجهورية موريشيوس منذ 

 

 نسق المراقمة E.164استعمال الرقم  المشغل

Emtel Ltd 65-230+ سلسلة أرقام جغرافيةX XXXX 

Mauritius Telecom Ltd 289-230+ سلسلة أرقام جغرافية XXXX 

Mauritius Telecom Ltd 489-230+ سلسلة أرقام جغرافية XXXX 

Mauritius Telecom Ltd 689-230+ سلسلة أرقام جغرافية XXXX 

 
مشغلي االتصاالت املتنقلة التاليني لسالسل أرقام متنقلة  عن فتح بورت لويس،، (ICTA)هيئة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  تعلن

 :2013يناير  1جديدة يف مجهورية موريشيوس منذ 
 

 نسق المراقمة E.164استعمال الرقم  المشغل

Emtel Ltd 548-230+ أرقام غري جغرافية لالتصاالت املتنقلةX XXXX 

Mahanagar Telephone (Mauritius) Ltd  528-230+ لالتصاالت املتنقلةأرقام غري جغرافيةX XXXX 

Cellplus Mobile Communications Ltd 580-230+ أرقام غري جغرافية لالتصاالت املتنقلةX XXXX 

Cellplus Mobile Communications Ltd 581-230+ أرقام غري جغرافية لالتصاالت املتنقلةX XXXX 

Cellplus Mobile Communications Ltd  583-230+ جغرافية لالتصاالت املتنقلةأرقام غريX XXXX 

Emtel Ltd 584-230+ أرقام غري جغرافية لالتصاالت املتنقلةX XXXX 

Emtel Ltd 585-230+ أرقام غري جغرافية لالتصاالت املتنقلةX XXXX 

Mahanagar Telephone (Mauritius) Ltd 588-230+ أرقام غري جغرافية لالتصاالت املتنقلةX XXXX 

Mahanagar Telephone (Mauritius) Ltd 589-230+ أرقام غري جغرافية لالتصاالت املتنقلةX XXXX 

 لالتصال:

Mr R. Shakya 
Information and Communication Technologies Authority (ICTA) 

Level 12 
The Celicourt 

6, Sir Celicourt Antelme Street 
PORT LOUIS 

Mauritius 
 2222 217 230+ اهلاتف:

 7777 217 230 + الفاكس:
 icta@intnet.mu الربيد اإللكرتوين:

  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 12 - 1143رقم 

 (268+)الرمز الدليلي للبلد  ندسوازيال
 :II.8.2018تبليغ يف 

 ، مبابان، عن وضع خطة الرتقيم الوطنية يف اخلدمة يف سوازيالند.االتصاالت يف سوازيالند جلنةتعلن 

 هيكل عام -للترقيم والعنونة خطة الوطنية الجدول  1

. ويبني 9إىل  0مقابل سلسلة األرقام من أدناه هيكل خطة الرتقيم. ويبني اهليكل العام التوزيع العام ملختلف اخلدمات  1يبني اجلدول 
 .للخطة التفصيلياهليكل  2اجلدول 

 (هذا الجدول على أنها محمية في              التي لم ت حدد األجزاء من الغرض جداول الخطة أدناه يرد بالتفصيل في) الرئيسي الغرض الرقم األول

 سابقة دولية ”+“

 )وانتقاء املشغل يف حال اعتماده( Bأرقام النفاذ والرموز القصرية من النمط  0

 )غري اجلغرافية( واخلدمات اخلاصة Cالرموز القصرية من النمط  1

 )ثابتة( –أرقام جغرافية  2

 )ثابتة( –أرقام جغرافية  3

 محمي 4

 محمي 5
 خدمات مستقبلية 6

 متنقلة -وطنية  (أرقام )غري جغرافية 7

 اخلدمات اخلاصةو ( ةغرافياجل)غري  املهاتفة اجملانية خدمة أرقام 8

 اخلدمات اخلاصة - Bوالرموز القصرية من النمط خدمة الطوارئ  – Aالرموز القصرية من النمط  9

 التكميليةرموز اخلدمة  *

 رموز اخلدمة التكميلية #

 تفصيليهيكل  –جدول اخلطة الوطنية للرتقيم والعنونة  2

 التعليق المشغل/المستعمل التطبيق/االستعمال تجميع األرقام
الحد 

األدنى 
 لألرقام

الحد 
األقصى 

 لألرقام

 أرقام النفاذ 0
 2 2 للنفاذ الدويل "+"أو  ”00“ مجيع املشغلني

 2 1 (5إىل  X  =1النتقاء املشغل ) ”0X“ املشغلنيمجيع 
            

رموز اخلدمات  1
 مجيع املشغلني اخلاصة

 6 3 116و 112، خارج الشبكة ،Aالنمط 

 ، 8XXإىل  1XXضمن الشبكة،  Cرموز من النمط 
X  =0  6 3 (116و 112)باستثناء  9إىل 

            



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 13 - 1143رقم 
 

 التعليق المشغل/المستعمل التطبيق/االستعمال تجميع األرقام
الحد 

األدنى 
 لألرقام

الحد 
األقصى 

 لألرقام

 مشغل الشبكة الثابتة 2
 جغرافية()رموز 

SPTC 22XX XXXX -  شيزلويين(X  =0  9إلى) 8 8 

SPTC 23XX XXXX -  لوبومبو(X  =0  9إلى) 8 8 

SPTC 24XX XXXX -  هوهو(X  =0  9إلى) 8 8 
SPTC 25XX XXXX -  مانزيين(X  =0  9إلى) 8 8 

      

3 

 مشغل الشبكة الثابتة
 )رموز جغرافية(

Swazi Mobile Ltd XXXX32YX  -  شيزلويين(Y  =0  ؛ 4إلىX  =0  9إلى) 8 8 

Swazi Mobile Ltd 33YX XXXX -  لوبومبو(Y  =0  ؛ 4إلىX  =0  إلى
9) 8 8 

Swazi Mobile Ltd 34YX XXXX - هوهو (Y  =0  ؛ 4إلىX  =0  9إلى) 8 8 

Swazi Mobile Ltd 35YX XXXX -  مانزيين(Y  =0  ؛ 4إلىX  =0  9إلى) 8 8 
         

 مشغل الشبكة الثابتة
 )رموز جغرافية(

Swazi MTN Ltd XXXX 32YX -  شيزلويين(Y  =5  ؛ 9إلىX  =0  إلى
9) 8 8 

Swazi MTN Ltd 33YX XXXX -  لوبومبو(Y  =5  ؛ 9إلىX  =0  إلى
9) 8 8 

Swazi MTN Ltd 34YX XXXX -  هوهو(Y  =5  ؛ 9إلىX  =0  9إلى) 8 8 

Swazi MTN Ltd 35YX XXXX -  مانزيين(Y  =5  ؛ 9إلىX  =0  9إلى) 8 8 
            

     احتياطي غري مستعمل حممي/احتياطي 4

     احتياطي غري مستعمل حممي/احتياطي 5

     احتياطي غري مستعمل اخلدمات املستقبلية 6
            

7 

اخلدمات الصوتية عرب 
بروتوكول اإلنرتنت 

(VoIP) 
 8 8 (9إلى 0 = X ) 70XX XXXX مجيع املشغلني

          

مشغلو الشبكة 
 املتنقلة

 )رموز غري جغرافية(

Swazi MTN Ltd 76XX XXXX ( 0 = X 9إلى) 8 8 

Swazi MTN Ltd 78XX XXXX ( 0 = X 9إلى) 8 8 

SPTC  77XX XXXX ( 0 = X 9إلى) 8 8 

Swazi Mobile Ltd 79XX XXXX ( 0 = X 9إلى) 8 8 
            

8 

 الهاتف المجاني/
 8 8 (9إلى 0 = X ) XXXX 800 مجيع املشغلني الخدمة المجانية

          
مقدم خدمة النفاذ 

 -إىل اإلنرتنت 
 املراقمة

 مجيع املشغلني

860 - A  =XXXX  ،A  =1 ،2 ،3 وX  =0  8 8 9إىل 

        
 861X XXXX 8 8 مراكز النداء التجارية

        
املعامالت املصرفية 

 A-9XXX- ،A  =1 ،2 ،3  8 8 869 عد    ُ عن ب  

        
 6 4 (99إىل  XX  =00)حيث  87XX النداء اجلماعي

        
اخلدمات 

 املستقبلية اخلاصة
801 A XXXX  899إىل A XXXX 

 8 8 (AXXX 860)باستثناء 



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 14 - 1143رقم 

 التعليق المشغل/المستعمل التطبيق/االستعمال تجميع األرقام
الحد 

األدنى 
 لألرقام

الحد 
األقصى 

 لألرقام
            

9 

اخلدمات ذات 
 األسعار املميزة

 مجيع املشغلني

900 A B XXXX (A  ،املشغل =B  رمز تعريفة =
 9 9 املشغل(

        
 6 3 9إىل  A - 99X ،X  =0رموز من النمط  خدمات الطوارئ

        

  X  =0، 8إىل  B - 9YX ،Y  =0رموز من النمط  اخلدمات الداخلية
 6 3 9إىل  X  =0، 8إىل  9YXX ،Y  =0و 9إىل 

            

 الرموز التكميلية  # و *العالمتان 
(USSD) مجيع املشغلني XXX  حيث(X  =0  9إىل) 6 3 

ة اجلديد الرتقيم دملوار  الفعلي التاريخ، مبابان، عن حتديث موارد الرتقيم لسوازيالند. و هيئة االتصاالت يف سوازيالندتعلن 
 .00:00، الساعة 01-03-2018 هو

 عرض جممل ( أ 
مغشل اخلطوط الثابتة اجلديدة  أجل ( من9إىل  Y  =5) 35Yو 34Yو 33Yو 32Yتبليغ عن موارد الرتقيم اجلديدة  •

 ؛Swazi MTN Limitedسوازيالند،  يف
 :موارد الرتقيم اجلديدةتفاصيل  ب(

 268+للرمز الدليلي للبلد  E.164 وصف إلدخال مورد جديد من أجل خطة الرتقيم الوطنية
 (NDC) الدليلي الوطني للمقصد الرمز

 N(S)Nاألرقام األولى للرقم  أو
 الوطني( )الداللي()الرقم 

 N(S)Nطول الرقم 

 وقت وتاريخ E.164استعمال الرقم 
 الطول األدنى الطول األقصى بدء العمل

32Y (Y= 5 to 9) 8 8  زلويينشيأرقام جغرافية ثابتة ملنطقة 
 Swazi MTN ملشغل الشبكة الثابتة

2018-01-29  
 00:00الساعة 

33Y (Y= 5 to 9) 8 8 أرقام جغرافية ثابتة ملنطقة لوبومبو 
 Swazi MTN ملشغل الشبكة الثابتة

2018-01-29  
 00:00الساعة 

34Y (Y= 5 to 9) 8 8  أرقام جغرافية ثابتة ملنطقة هوهو ملشغل
 Swazi MTNالشبكة الثابتة 

2018-01-29  
 00:00الساعة 

35Y (Y= 5 to 9) 8 8  أرقام جغرافية ثابتة ملنطقة مانزيين
 Swazi MTNملشغل الشبكة الثابتة 

2018-01-29  
 00:00الساعة 

 

ة اجلديد الرتقيم دملوار  الفعلي التاريخ، مبابان، عن حتديث موارد الرتقيم لسوازيالند. و هيئة االتصاالت يف سوازيالندتعلن 
 .00:00، الساعة 29-01-2018 هو

 :عرض جممل ج(
 Swazi Mobile تبليغ عن تغيريات يف سالسل األرقام الثابتة ملقدم خدمات االتصاالت الثابتة واملتنقلة يف سوازيالند، •

Limited  32إىل  29و 28و 27و 26منY 33وY 34وY 35وY (Y  =0  على التوايل.4إىل ) 
  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 15 - 1143رقم 
 

 يف موارد الرتقيم: اتالتغيري تفاصيل  ( د

 ITU-T E.164وصف إلدخال مورد جديد من أجل خطة الرتقيم الوطنية  -جدول 
 268+للرمز الدليلي للبلد 

 وقت وتاريخ التغيري
 املبلغ عنهما

 الرقم )الداليل( الوطين
N(S)N  استعمال

 E.164 الرقم

              تشغيل متواز  

الصياغة املقرتحة  املشغل
 القدميالرقم  لإلعالن

 أرقام 8
 الرقم اجلديد

 هناية بداية أرقام 8

2018.I.29 
 00:00 الساعة

6XXXXXX 2 3 4YXXXXX  منطقة هوهو
  اجلغرافية

2018.II.29- 
00:00 

2018.IV.30- 
00:00 

Swazi 

Mobile – 
  خط ثابت

تغريت أرقام اخلطوط 
اهلاتفية الثابتة 

لسوازيالند للمشغل 
Swazi Mobile. 

يرجى إعادة املراقمة مع 
قبل مجيع أرقام  3وضع 

اخلطوط الثابتة للمشغل 
Swazi Mobile . 

2018.I.29 
 00:00 الساعة

7XXXXXX 2 3 5YXXXXX مانزيين منطقة 
  اجلغرافية

2018.II.29- 
00:00 

2018.IV.30- 
00:00 

 Swazi

Mobile - 
 خط ثابت

تغريت أرقام اخلطوط 
اهلاتفية الثابتة 

لسوازيالند للمشغل 
Swazi Mobile .

يرجى إعادة املراقمة مع 
قبل مجيع أرقام  3وضع 

اخلطوط الثابتة للمشغل 
Swazi Mobile. 

2018.I.29 
 00:00 الساعة

8XXXXXX 2 3 3YXXXXX لوبومبو منطقة 
 اجلغرافية

2018.II.29- 
00:00 

2018.IV.30- 
00:00 

Swazi 

Mobile -  
 خط ثابت

تغريت أرقام اخلطوط 
اهلاتفية الثابتة 

لسوازيالند للمشغل 
Swazi Mobile .

يرجى إعادة املراقمة مع 
قبل مجيع أرقام  3وضع 

اخلطوط الثابتة للمشغل 
Swazi Mobile. 

2018.I.29 
 00:00 الساعة

9XXXXXX 2 3 2YXXXXX شيزلويين منطقة 
 اجلغرافية

2018.II.29- 
00:00 

2018.IV.30- 
00:00 

Swazi 

Mobile - 
 خط ثابت

تغريت أرقام اخلطوط 
اهلاتفية الثابتة 

لسوازيالند للمشغل 
Swazi Mobile .

يرجى إعادة املراقمة مع 
قبل مجيع أرقام  3وضع 

اخلطوط الثابتة للمشغل 
Swazi Mobile. 
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 .الرتقيم الوطنية لسوازيالند، مبابان، عن حتديث خطة هيئة االتصاالت يف سوازيالندتعلن 

  :268+ للرمز الدليلي للبلد E.164 حسب التوصية ةالرتقيم الوطني خطة عرض
الدليلي الوطين  الرمز
األرقام  أو (NDC) للمقصد

 N(S)Nاألوىل للرقم 
 الوطين( )الداليل()الرقم 

 N(S)Nطول الرقم 

الطول  معلومات إضافية E.164استعمال الرقم 
 األقصى

الطول 
 األدىن

ساري املفعول  منطقة شيزلويين يف SPTC طوط الثابتةرقم جغرايف ملشغل اخل 8 8 22
 II.1.2011 يف

ساري املفعول  يف منطقة لوبومبو SPTC طوط الثابتةرقم جغرايف ملشغل اخل 8 8 23
 II.1.2011 يف

املفعول ساري  منطقة هوهو يف SPTC طوط الثابتةرقم جغرايف ملشغل اخل 8 8 24
 II.1.2011 يف

ساري املفعول  منطقة مانزيين يف SPTC طوط الثابتةرقم جغرايف ملشغل اخل 8 8 25
 II.1.2011 يف

(Y=0 to 4)32Y  8 8 طوط الثابتةرقم جغرايف ملشغل اخل Swazi Mobile 2018 منطقة شيزلويين يف.III.1 

(Y=0 to 4)33Y  8 8 طوط الثابتةرقم جغرايف ملشغل اخل Swazi Mobile 2018 منطقة لوبومبو يف.III.1 

(Y=0 to 4)34Y  8 8 طوط الثابتةرقم جغرايف ملشغل اخل Swazi Mobile 2018 منطقة هوهو يف.III.1 

(Y=0 to 4)35Y  8 8 طوط الثابتةرقم جغرايف ملشغل اخل Swazi Mobile 2018 منطقة مانزيين يف.III.1 

32Y (Y=5 to 9) 8 8  رقم جغرايف ملشغل اخلطوط الثابتةSwazi MTN 2018 منطقة شيزلويين يف.III.1 

(Y=5 to 9)33Y  8 8 رقم جغرايف ملشغل اخلطوط الثابتة Swazi MTN 2018 منطقة لوبومبو يف.III.1 

(Y=5 to 9)34Y  8 8 رقم جغرايف ملشغل اخلطوط الثابتة  Swazi MTN 2018 منطقة هوهو يف.III.1 

(Y=5 to 9)35Y  8 8  رقم جغرايف ملشغل اخلطوط الثابتةSwazi MTN 2018 منطقة مانزيين يف.III.1 

ساري املفعول  Swaziland MTNللمشغل  GSMرقم غري جغرايف من أجل اخلدمة  8 8 76
 IV.1.2010 يف

ساري املفعول  SPTCللمشغل  CDMAمن أجل اخلدمة رقم غري جغرايف  8 8 77
 VIII.15.2009 يف

ساري املفعول  Swaziland MTN متنقلة للمشغل GSMخدمة  -غري جغرايف  8 8 78
 X.1.2010 يف

ساري املفعول  Mobile Swazi متنقلة للمشغل GSMخدمة  -غري جغرايف  8 8 79
 V.1.2017 يف

 لالتصال:

Thulani Fakudze 
General Manager Technical Services 

Swaziland Communications Commission 
P.O. Box 7811 

MBABANE, H100 
Swaziland 

 24067000 268 + اهلاتف:
 thulani.fakudze@sccom.org.sz الربيد اإللكرتوين:
 www.sccom.org.sz املوقع اإللكرتوين:
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 (228+)الرمز الدليلي للبلد  توغو
 :II.9.2018تبليغ يف 

 توغو:يف  الوطنيةخطة الرتقيم عن لومي، ، (ART&P)هيئة تنظيم قطاعات الربيد واالتصاالت تعلن 
 :عرض جممل أ( )
 أرقام  (8) مثانية لطول الرقم )باستثناء الرمز الدليلي للبلد( هو:  األقصىاحلد  
 أرقام  (8)مثانية   لطول الرقم )باستثناء الرمز الدليلي للبلد( هو: األدىناحلد  

 :خطة الرتقيمتفاصيل  ب()
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

 أرقام جغرافية •
 املهاتفة الثابتة، أرقام 8 أرقام 8 220

 لومي
 ري موزعةغ

 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 221
 TOGO TELECOM أرقام 8 أرقام 8 222
 TOGO TELECOM أرقام 8 أرقام 8 223
 TOGO TELECOM أرقام 8 أرقام 8 224
 TOGO TELECOM أرقام 8 أرقام 8 225
 TOGO TELECOM أرقام 8 أرقام 8 226
 TOGO TELECOM أرقام 8 أرقام 8 227
 موزعةغري  أرقام 8 أرقام 8 228
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 229
 املهاتفة الثابتة، أرقام 8 أرقام 8 230

 املنطقة البحرية
 ري موزعةغ

 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 231
 TOGO TELECOM أرقام 8 أرقام 8 232
 TOGO TELECOM أرقام 8 أرقام 8 233
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 234
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 235
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 236
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 237
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 238
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 239
 املهاتفة الثابتة، أرقام 8 أرقام 8 240

 منطقة بالتو
 ري موزعةغ

 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 241
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 242
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 243
 TOGO TELECOM أرقام 8 أرقام 8 244
 TOGO TELECOM أرقام 8 أرقام 8 245
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 246
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 247
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 248
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 249
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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

 املهاتفة الثابتة، أرقام 8 أرقام 8 250
 املنطقة الوسطى

 ري موزعةغ
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 251
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 252
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 253
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 254
 TOGO TELECOM أرقام 8 أرقام 8 255
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 256
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 257
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 258
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 259
 املهاتفة الثابتة، أرقام 8 أرقام 8 260

 منطقة كارا
 ري موزعةغ

 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 261
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 262
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 263
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 264
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 265
 TOGO TELECOM أرقام 8 أرقام 8 266
 TOGO TELECOM أرقام 8 أرقام 8 267
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 268
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 269
 املهاتفة الثابتة، أرقام 8 أرقام 8 270

 منطقة سافانا
 ري موزعةغ

 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 271
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 272
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 273
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 274
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 275
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 276
 TOGO TELECOM أرقام 8 أرقام 8 277
 موزعةغري  أرقام 8 أرقام 8 278
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 279

 أرقام غري جغرافية •
 TOGO CELLULAIRE املهاتفة املتنقلة أرقام 8 أرقام 8 90
 أرقام 8 أرقام 8 91
 أرقام 8 أرقام 8 92
 أرقام 8 أرقام 8 93
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 94
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 95
 ATLANTIQUE TELECOM TOGO أرقام 8 أرقام 8 96
 أرقام 8 أرقام 8 97
 أرقام 8 أرقام 8 98
 أرقام 8 أرقام 8 99
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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

 TOGO CELLULAIRE املهاتفة املتنقلة أرقام 8 أرقام 8 705إىل  700
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 709إىل  706

 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 71
 موزعة غري أرقام 8 أرقام 8 72
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 73
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 74
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 75
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 76
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 77
 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 78

 غري موزعة أرقام 8 أرقام 8 796إىل  790
 ATLANTIQUE TELECOM TOGO أرقام 8 أرقام 8 799إىل  797

 لالتصال:

Ms GNOGNO ETOH or Mr BOYODI 
Autorité de Règlementation des secteurs de Postes et Télécommunications (ART&P) 

BP 358 LOME 
Togo 

 63 63 23 22 228+ اهلاتف:
 64 63 23 22 228+ الفاكس:

 artp@artp.tgأو  boyodi@artp.tgأو  jgnogno@artp.tg الربيد اإللكرتوين:
 www.artp.tg املوقع اإللكرتوين:

 
 تبليغات أخرى

 النمسا

 :II.14.2018تبليغ يف 
من  OE18M أذنت اإلدارة النمساوية حملطة هواة منساوية باستخدام الرمز الدليلي اخلاص للنداء ،"Marconi-Day" احلدث مبناسبة

 .2018أبريل  22إىل  20
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 تقييد الخدمة
 www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012انظر املوقع اإللكرتوين: 

 
 النشرة التشغيلية البلد/المنطقة الجغرافية

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

 (5)صفحة  1013 ماليزيا
 (5)صفحة  1034 تايالند

 (14)صفحة  1039 يسان تومي وبرينسيب
 (14)صفحة  1039 أوروغواي

 (4)صفحة  1068 هونغ كونغ، الصين
 

 

 إجراءات معاودة النداء
 (2006                                          المراج ع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام  21وإجراءات النداء البديلة )القرار 

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

 
  

http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012


 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 21 - 1143رقم 
 

 الخدمةتعديالت على منشورات 

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

P )صفحة )صفحات    

 
                                                          قائمة بأرقام تعر ف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية

 (E.118 T-ITU (2006/05)               )وفقا  للتوصية 
 (2015نوفمبر  15)الوضع في 

 (XI.15.2015 - 1088التشغيلية لالحتاد رقم )ملحق بالنشرة 
 (36)التعديل رقم 

 LIR بلجيكا

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

 Proximus NV van publiek recht بلجيكا
Koning Albert II-laan 27 

B-1030 BRUSSEL 

89 32 00 Mr Steven Tas 
 99 88 202 2 32+ اهلاتف:
 33 85 202 2 32+ الفاكس

 rfq.inbox@proximus.com الربيد اإللكرتوين:

 Society for Worldwide بلجيكا
interbank Financial 

Telecommunications (SWIFT) 
Avenue Adèle, 1 

B-1310 LA HULPE 

89 32 01 Luc de Clercq 
Avenue Adèle, 1 

B-1310 LA HULPE 
 3111 655 2 32+ اهلاتف:

 3226 655 2 32+ الفاكس:

  .Orange Belgium N.V بلجيكا
Bourgetlaan 3 

B-1140 BRUSSEL 

89 32 02 Mr Dirk Segers 
Bourgetlaan 3 

B-1140 BRUSSEL 
 00 72 745 2 32+ اهلاتف:

 dirk.segers@orange.comالربيد اإللكرتوين: 

  Telenet Group BVBA بلجيكا
Neerveldstraat 105 

B-1200 BRUSSEL 

89 32 03 Mr Marcel Olieman 
Neerveldstraat 105 

B-1200 BRUSSEL 
 48 25 54 485 32+ اهلاتف:

 marcel.olieman@telenetgroup.beالربيد اإللكرتوين: 

 Telenet BVBA بلجيكا
Liersesteenweg 4 

B-2800 MECHELEN 

89 32 07 Mr Philippe Ronsse 
Liersesteenweg 4 

B-2800 MECHELEN 
 61 35 33 15 32+ اهلاتف:

 99 39 33 15 32+ الفاكس:
 philippe.ronsse@telenetgroup.beالربيد اإللكرتوين: 

  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 22 - 1143رقم 

 LIR بلجيكا

البلد/املنطقة 
          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

 االتصال جهة اإلصدار

 Voxbone SA بلجيكا
Claus Building 

Avenue Louise 489 
B-1050 BRUXELLES 

89 32 08 Ms Katarzyna Golos-Terrasi 
Claus Building 

Avenue Louise 489 
B-1050 BRUXELLES 

 61 00 808 2 32+ اهلاتف:
 01 00 808 2 32+ الفاكس:

 bel@ic.voxbone.comالربيد اإللكرتوين: 

 SUP بلجيكا

البلد/املنطقة 
 اجلغرافية

          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة
 جهة اإلصدار

 التاريخ الفعلي االتصال
 لإللغاء

 Elephant Talk بلجيكا
Communication Schweiz 

GmbH 
Barrerstrasse 135 

CH-6301 ZUG  
(Switzerland) 

89 32 05 Robert Bodemann 
Schipol Boulevard 249 

1118 BY SCHIPOL 
(Netherlands) 

 916 535 206 31+ اهلاتف:
 846 533 206 31+ الفاكس:

الرببيد اإللكرتوين: 
robert.bodemann@elephanttalk.com 

2014.XII.31 

 ADD بلجيكا

البلد/املنطقة 
          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

 التاريخ الفعلي االتصال جهة اإلصدار
 لالستعمال

 Belgacom بلجيكا
International Carrier 

Services S.A. (BICS SA) 
4 Rue Lebeau 

B-1000 BRUSSELS 

89 32 04 Kathelijne Winderickx 
4 Rue Lebeau 

B-1000 BRUSSELS 
 81 53 547 2 32+ اهلاتف:

 10 52 547 2 32+ الفاكس:
 bics.regulatory@bics.comالربيد اإللكرتوين: 

2017.III.1 

 LIR بليز

          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة ةالبلد/املنطقة اجلغرافي
 جهة اإلصدار

 االتصال

 .Belize Telemedia Ltd بليز
St. Thomas Street 

P.O. Box 603 
BELIZE CITY 

89 501 67 Mr Ivan Tesucum 
P.O. Box 603 

BELIZE CITY 
 8109 223 501+ اهلاتف:

 ivan.tesucum@belizetelemedia.netالربيد اإللكرتوين: 
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 ADD فرنسا

البلد/املنطقة 
      تع رفرقم  اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

 االتصال جهة اإلصدار
التاريخ 
الفعلي 

 لالستعمال

 Orange فرنسا
40-48 avenue de la 

République 
92320 CHATILLON 

89 883 01 Mr Philippe Fouquart 
40-48 avenue de la République 

92320 CHATILLON 
 13 58 39 57 1 33+ اهلاتف:

 philippe.fouquart@orange.comالربيد اإللكرتوين: 

2011.X.31 

 

 ADD إيطاليا

البلد/املنطقة 
          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

 االتصال جهة اإلصدار
التاريخ 
الفعلي 

 لالستعمال

 PosteMobile SpA إيطاليا
Viale Europa 190 

00144 ROMA 

89 39 33 Mr Alberto De Luca 
Viale Europa 190 

00144 ROMA 
 1000068 377 39+ اهلاتف:

 98688251 06 39+ الفاكس:
 alberto.deluca@postemobile.it: الربيد اإللكرتوين

2018.I.9 

 

 LIR باراغواي

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

 .Hóla Paraguay S.A باراغواي
Av. Mcal. López N° 3958 

casi Rca. Argentina 
ASUNCION 

89 595 01 Mr Orlando Pereira 
Av. Mcal. López N° 3958 

ASUNCION 
 9000 619 21 595+ اهلاتف:

 orlando.pereira@vox.net.pyالربيد اإللكرتوين: 

 .AMX Paraguay S.A باراغواي
Av. Mcal. López N° 1730 

ASUNCION   

89 595 02 Mr Evert Esquivel 
Av. Mcal. López N° 1730 

ASUNCION 
 000 499 212 595+ اهلاتف:

 evert.esquivel@claro.com.pyالربيد اإللكرتوين: 
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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 
 (2016نوفمبر  1)الوضع في 

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

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

238 17 Naka AG 

   ADDموناكو 

212 10 Monaco Telecom 

_________ 
* MCC:  الق طري لالتصاالت املتنقلةالرمز الدليلي                    ُ  Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / 
 MNC: الرمز الدليلي للشبكة املتنقلةMobile Network Code / Code de réseau mobile / 
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 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن االتحاد
 (M.1400 T-ITU (2013/03)               )وفقا  للتوصية 

 (2014بتمبر س 15)الوضع في 

 (IX.15.2014 - 1060)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (57)التعديل رقم 

 
 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 DEU  ADDجمهورية ألمانيا االتحادية /

Primastrom GmbH 
Zimmerstrasse 78 

10117 BERLIN 

PRIMST Mr Frank Weis 
 730 206143 30 49+ اهلاتف:

 731 206143 30 49+ الفاكس:
 f.weis@primaholding.deالربيد اإللكرتوين: 

 
ProCRM IT Systems GmbH 
Max-Hufschmidt-Strasse 2 

55130 MAINZ 

PROCRM Mr Alexander Weber 
 0 49059 6131 49+ اهلاتف:

 99 49059 6131 49+ الفاكس:
 support@pro-crm.deالربيد اإللكرتوين: 

 
Georg Kröber 
WEBSERVICE 

Rodenbergweg 2 
97688 BAD KISSINGEN 

SIPSAL Mr Georg Kröber 
 6638 7852 971 49+ اهلاتف:

 6639 7852 971 49+ الفاكس:
 support@sipsale.deالربيد اإللكرتوين: 

 
voxenergie GmbH 
Zimmerstrasse 78 

10117 BERLIN 

VOXENE Mr Frank Weis 
 730 206143 30 49+ اهلاتف:

 731 206143 30 49+ الفاكس:
 f.weis@primaholding.deالربيد اإللكرتوين: 

 

 DEU  LIRجمهورية ألمانيا االتحادية /
 

Equada GmbH 
Am Neuen Berg 3 

63755 ALZENAU 

EQUADA Mr Bernd Buedenbender 
 0 96741 6023 49+ اهلاتف:

 11 96741 6023 49+ الفاكس:
 nummernverwaltung@equada.deالربيد اإللكرتوين: 

 
Plusnet Infrastruktur GmbH &Co.KG 

Matthias-Brueggen-Strasse 55 
D-50829 COLOGNE 

PNET :8000 669 221 49+ اهلاتف 
 8009 669 221 49+ الفاكس:

 info@plusnet.deالربيد اإللكرتوين: 

 
Stadtwerke Konstanz GmbH 

Max-Stromeyer-Strasse 21 - 29 
78467 KONSTANZ 

SWKN Mr Roland Stader 
 4800 803 7531 49+ اهلاتف:

 4800 77 803 7531 49+ الفاكس:
 r.stader@stadtwerke-konstanz.de الربيد اإللكرتوين:

  



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 26 - 1143رقم 

 (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 
 (31)التعديل رقم 

 البلد/
 املنطقة اجلغرافية

 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

ISPC DEC 

 ADD   بوركينا فاصو
6-026-4 12500 GMSC Bobo Dioulasso ORANGE BURKINA FASO SA 

_________ 
ISPC: .رموز نقاط التشوير الدولية 

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

 
 

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

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

                                                                                                                 يرجى من اإلدارات أن تبلغ االحتاد الدويل لالتصاالت بالتغيريات اليت تطرأ على خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا أو أن تقدم تفسريا  
                      علومات وإتاحتها جمانا  ها حبيث يتسىن نشر امل                                                                 صفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة الرتقيم الوطنية فضال  عن جهات االتصال لدي يف

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

حتديث                            (، ونذك رها بأهنا مسؤولة عنtsbtson@itu.intإرسال معلوماهتا إىل مكتب تقييس االتصاالت لالحتاد )الربيد اإللكرتوين: 
                     هذه املعلومات تباعا .

 قامت البلدان التالية/املناطق اجلغرافية بتحديث خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين: II.1.2018            اعتبارا  من 
 

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  /املنطقة اجلغرافيةالبلد
 36+ هنغاريا

 232+ سرياليون
 

mailto:tsbtson@itu/.int
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