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 نشر *دمواعي
 النشرات التشغيلية املقبلة

 مبا يف ذلك
 الواردة حىت: املعلومات

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 

 اللغة اإلنكليزية فقط.هذه املواعيد ختص  *
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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
من لوائح الراديو( وشكل الرموز الدليلية للنداء  1.25                                                                             تصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدا  تختلفة )وفقا  للحكم االختيار  رقم وضع اال 1154

 (2018أغسطس  15اليت ختصصها كل إدارة حملطاهتا للهواة وحمطاهتا التجريبية )الوضع يف 
 (2017 يونيو 1( )الوضع يف ITU-T Q.708 (99/03) )تكملة للتوصية (SANC)التشوير قائمة بالرموز الدليلية ملناطق/شبكات  1125

( ITU-T E.218 (2004/05)قائمة بالرموز الدليلية للبلدا  لالتصاالت الراديوية املتنقلة لألرض لالتصال البعيد )تكملة للتوصية  1125
 (2017يونيو  1 )الوضع يف

( )الوضع ITU-T E.212 (2016/09) )تكملة للتوصية ا  أو املناطق اجلغرافية من أجل االتصاالت املتنقلةقائمة بالرموز الدليلية للبلد 1117
 (2017 فرباير 1 يف

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

 (2016نوفمرب  1( )الوضع يف (2016/09)
 (2016بر أكتو  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  15يف  ( )الوضعITU-T M.1400 (2013/03)                                                   قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد )وفقا  للتوصية  1060
 (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 للبلدا  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)                                                                                                       إجراءات املراقمة )السابقة الدولية والسابقة الوطنية )لالتصال البعيد( والرقم )الداليل( الوطين( )وفقا  للتوصية  994
 (2011ديسمرب  15)الوضع يف 

 (2006عام الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني ل 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  15ع يف ( )الوضITU-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 للبلدا  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)بأمساء ميادين التسيري اإلدار  لإلدارة قائمة  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)                                                           األحرف املستعملة يف خدمة الربق العمومية الدولية )وفقا  للتوصية جمموعات الرموز مخاسية  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

 :ITU-T A.8لتوصية القطاع تقييس االتصاالت وفقا  لإلجراءات الواردة يف  التوصيات التاليةعن املوافقة على  AAP-40 اإلعال يف  أُعلن
– ITU-T G.695 (07/2018): Optical interfaces for coarse wavelength division multiplexing applications  

–  ITU-T G.709.2 (07/2018): OTU4 long-reach interface 

–  ITU-T G.959.1 (07/2018): Optical transport network physical layer interface 

–  ITU-T K.45 (07/2018): Resistibility of telecommunication equipment installed in the access and trunk networks 
to overvoltages and overcurrents 

–  ITU-T K.90 (07/2018): Evaluation techniques and working procedures for compliance with exposure limits of 
network operator personnel to power-frequency electromagnetic fields 
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 الخدمة الهاتفية
 (T E.164-ITU)التوصية 

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

 (372+)الرمز الدليلي للبلد  إستونيا
 :VII.18.2018تبليغ يف 

 84و 83خطة الرتقيم الوطنية باستعمال سلسليت األرقام اجلديدة  تالني، عن حتديث ،(ETRA)اهليئة التنظيمية التقنية اإلستونية تعلن 
يف إستونيا.  (M2M)االتصاالت من آلة إىل آلة لتوفري  874إىل  870لتقدمي اخلدمة اهلاتفية املتنقلة وسالسل األرقام اجلديدة من 

تفظ بسالسل األرقام اجلديدة  ُ                         وُي  فتحت إستونيا و  ة املتنقلة يف املستقبل القريب.اخلدمات اهلاتفي لتوفري 879 ىإل 875ومن  86و 85 
اصيل، )ملزيد من التف لتوفري خدمات االتصاالت اإللكرتونية على الصعيد الوطين 696إىل  690                             أيضا  سلسلة األرقام اجلديدة من 

 (.3واجلدول  1دول يرجى الرجوع إىل اجل
يف خطة الرتقيم الوطنية اإلستونية. وسلسلة  705خدام سلسلة األرقام وعالوة على ذلك، تعلن اهليئة التنظيمية التقنية عن إهناء است

                                                                                                                 الرتقيم هذه غري موزعة حاليا ، ومن املقرر استعماهلا لتوفري خدمات جديدة يف املستقبل القريب )ملزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع 
 (.2إىل اجلدول 

 :372+للرمز الدليلي للبلد  يف إستونيا يةوصف لعملية إدخال مورد جديد خلطة الرتقيم الوطن - 1اجلدول 
الدليلي الوطين  الرمز

 (NDC) للمقصد
 أو األرقام األوىل

 N(S)Nللرقم 
 ( الوطين(الداليل)الرقم )

 N(S)Nطول الرقم 

احلد األقصى  وقت وتاريخ بدء العمل E.164T -ITUاستعمال الرقم 
 لطول الرقم

 لطول األدىن احلد
 الرقم

83xxxxxx 8 8 2013أكتوبر  25 من أجل توفري اخلدمات اهلاتفية املتنقلة 

84xxxxxx 8 8 2013أكتوبر  25 من أجل توفري اخلدمات اهلاتفية املتنقلة 
85xxxxx 8 8 غري مستعمل، ولكن من املقرر  من أجل توفري اخلدمات اهلاتفية املتنقلة

نقلة لتوفري اخلدمة اهلاتفية املت استعماله
 قريبيف املستقبل ال

86xxxxxx 8 8 غري مستعمل، ولكن من املقرر  من أجل توفري اخلدمات اهلاتفية املتنقلة
نقلة لتوفري اخلدمة اهلاتفية املت استعماله

 يف املستقبل القريب

870xxxxxxxxx 12 12  االتصاالت من آلة إىل أرقام لتوفري
 (M2M) آلة

 2016يناير  1

871xxxxxxxxx 12 12  التصاالت من آلة إىل اأرقام لتوفري
 (M2M) آلة

 2016يناير  1

872xxxxxxx 10 10  االتصاالت من آلة إىل أرقام لتوفري
 (M2M) آلة

 2018مايو  26

873xxxxxxx 10 10  االتصاالت من آلة إىل أرقام لتوفري
 (M2M) آلة

 2018مايو  26

874xxxxxxx 10 10  االتصاالت من آلة إىل أرقام لتوفري
 (M2M) آلة

 2018مايو  62
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الدليلي الوطين  الرمز
 (NDC) للمقصد

 أو األرقام األوىل
 N(S)Nللرقم 

 ( الوطين(الداليل)الرقم )

 N(S)Nطول الرقم 

احلد األقصى  وقت وتاريخ بدء العمل E.164T -ITUاستعمال الرقم 
 لطول الرقم

 لطول األدىن احلد
 الرقم

875xxxxxxxxx 12 12 غري مستعمل، ولكن من املقرر  من أجل توفري اخلدمات اهلاتفية املتنقلة
نقلة لتوفري اخلدمة اهلاتفية املتاستعماله 

( (M2M) )االتصاالت من آلة إىل آلة
 يف املستقبل القريب

876xxxxxxxxx 12 12 تعمل، ولكن من املقرر غري مس من أجل توفري اخلدمات اهلاتفية املتنقلة
نقلة لتوفري اخلدمة اهلاتفية املت استعماله

( (M2M))االتصاالت من آلة إىل آلة 
 يف املستقبل القريب

877xxxxxxxxx 12 12 غري مستعمل، ولكن من املقرر  من أجل توفري اخلدمات اهلاتفية املتنقلة
نقلة لتوفري اخلدمة اهلاتفية املتاستعماله 

( (M2M)لة إىل آلة )االتصاالت من آ
 يف املستقبل القريب

878xxxxxxxxx 12 12 غري مستعمل، ولكن من املقرر  من أجل توفري اخلدمات اهلاتفية املتنقلة
نقلة لتوفري اخلدمة اهلاتفية املت استعماله

( (M2M))االتصاالت من آلة إىل آلة 
 يف املستقبل القريب

879xxxxxxxxx 12 12 املقرر  ، ولكن منغري مستعمل تنقلةاهلاتفية امل من أجل توفري اخلدمات
نقلة لتوفري اخلدمة اهلاتفية املت استعماله

( (M2M))االتصاالت من آلة إىل آلة 
 يف املستقبل القريب

سابقة تقنية، تسمح سابقة التسيري  3 3 982
باالحتفاظ برقم مشرتك واحد عن 

 طريق وسائل تقنية

 2018يوليو  1

690xxxx إىل xxx696x 7 7  رقم هاتفي لتوفري خدمة االتصاالت
 اإللكرتونية على الصعيد الوطين

 2018مايو  26

 ةوصف لعملية إدخال مورد جديد خلطة الرتقيم الوطني - 2اجلدول 
 :372+ للبلدلرمز الدليلي يف إستونيا من أجل ا

الدليلي الوطين  الرمز
 (NDC) للمقصد

 أو األرقام األوىل
 N(S)Nللرقم 

 ( الوطين(الداليلم ))الرق

 وقت وتاريخ اإللغاء E.164T -ITUاستعمال الرقم 

705xxxxx  من أجل توفري خدمة النداء اجلماعي
   أسعار خاصةدو 

 2018مايو  26
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 :372+للبلد عرض خطة الرتقيم الوطنية اإلستونية احملدثة من أجل الرمز الدليلي  - 3اجلدول 
 عرض جممل:

 .)باستثناء سابقات ورموز اخلدمات القصرية( أرقام  7  :ل الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد(احلد األدىن لطو  1
       رقما    12  :احلد األقصى لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد( 2
 .غرافية(نطقة اجل)رموز امل مراقمة املناطق اجلغرافيةفيها أرقام  تنعدمخطة الرتقيم اإلستونية خطة ترقيم مغلقة  3
 ميكن االطالع على خطة الرتقيم اإلستونية يف املوقع اإللكرتوين اخلاصة باهليئة التنظيمية التقنية اإلستونية: 4

management-services/numbering-es/communicationsservic-https://www.tja.ee/en/fields  
 تعليمات املراقمة 5

 (SN)+ رقم املشرتك  0 نداءات اخلط الرئيسي:إىل بالنسبة  -
 (SN)رقم املشرتك  احمللية والوطنية: إىل النداءاتبالنسبة  -
 (SN) رقم املشرتك (CC)+ الرمز الدليلي للبلد  00 النداءات الدولية: بالنسبة إىل -

 :تفاصيل عملية خطة الرتقيم

 فضاء الرتقيم اهلاتفي وطوهلا وغرض االستعمالموقع األرقام واألرقام القصرية وأرقام اخلدمات والسابقات يف 
الدليلي الوطين  الرمز

 (NDC) للمقصد
 أو األرقام األوىل

 N(S)Nللرقم 
 ( الوطين(الداليل)الرقم )

 N(S)Nطول الرقم 

احلد األقصى  معلومات إضافية E.164T -ITUاستعمال الرقم 
 لطول الرقم

 األدىن احلد
 لطول الرقم

سابقة للمكاملة خارج احملطة اهلاتفية  1 1 0
 الثابتة

ة، للمحطات اهلاتفية الثابت استعمال مسموح به
قصرية للنداءات الراقمة رموز املباستعمال 

 اتفيةاهلدمة اخلمن أجل توفري  الداخلية
  قة دوليةساب 2 2 00

  رموز النفاذ للمشغل 3 3 107-100

  رموز النفاذ للمشغل 4 4 1089-1080

  رموز النفاذ للمشغل 4 4 1097-1090

  رموز النفاذ للمشغل 5 5 10989-10980

  رموز النفاذ للمشغل 5 5 10999-10990

رقم طوارئ داليل وطين حىت  3 3 110
2020.02.29. 

رقم خدمة  ،2020.03.01            اعتبارا  من 
ن م لالستعمالعلى الصعيد الوطين 
 أجل اخلدمات العامة

رقم طوارئ داليل وطين حىت ُ        ي ستعمل ك
2020.02.29. 
للخدمات  ُ      ي ستعمل ،2020.03.01            اعتبارا  من 

 على الصعيد العامة 

  رقم قصري من أجل خدمة 3 3 111

. رقم  للصا ح العامُ                       ي ستعمل على الصعيد الوطين رقم قصري لطلب خدمة الطوارئ 3 3 112
 على الصعيد األورويبطوارئ منسق 

  رقم قصري من أجل خدمة 3 3 114-113

  رقم قصري من أجل خدمة، غري موزع 3 3 115

ة ذات قيمة قرقم منسق خلدمات منس 6 4 116
 اجتماعية

رمز )دليلي( قصري منسق على الصعيد 
/قرار املفوضية (HESC) - األورويب
وقرار  (2007) 249 األوروبية
 EC/2007/116 التعديل

  رقم قصري من أجل خدمة 3 3 117

https://www.tja.ee/en/fields-services/communications-services/numbering-management
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الدليلي الوطين  الرمز
 (NDC) للمقصد

 أو األرقام األوىل
 N(S)Nللرقم 

 ( الوطين(الداليل)الرقم )

 N(S)Nطول الرقم 

احلد األقصى  معلومات إضافية E.164T -ITUاستعمال الرقم 
 لطول الرقم

 األدىن احلد
 لطول الرقم

باإلضافة إىل ذلك، ميكن تقدمي أ  خدمة  رقم قصري خلدمة استعالمات الدليل 5 5 11809-11800
 معلومات أخرى

باإلضافة إىل ذلك، ميكن تقدمي أ  خدمة  رقم قصري خلدمة استعالمات الدليل 4 4 1188-1181
 رىمعلومات أخ

باإلضافة إىل ذلك، ميكن تقدمي أ  خدمة  رقم قصري خلدمة استعالمات الدليل 5 5 11899-11890
 معلومات أخرى

  رقم قصري من أجل خدمة 3 3 119

  رقم قصري من أجل خدمة 5 4 122-120

  رقم قصري من أجل خدمة 3 3 123

  رقم قصري من أجل خدمة 5 4 125؛ 124

 مستخدم على الصعيد الوطين للصا ح العام  للمساعدة النفسية الطارئةرقم قصري 3 3 127؛ 126

  رقم قصري من أجل خدمة 5 4 129؛ 128

  رقم قصري من أجل خدمة 5 4 136-130

  رقم قصري من أجل خدمة 5 4 139-137

  رقم قصري من أجل خدمة 3 3 140

  رقم قصري من أجل خدمة 5 4 144-141

  ري من أجل خدمةرقم قص 3 3 147-145

  رقم قصري من أجل خدمة 5 4 155-148

  رقم قصري من أجل خدمة 3 3 158-156

  رقم قصري من أجل خدمة 5 4 159

  رقم قصري من أجل خدمة 3 3 160

  رقم قصري من أجل خدمة 5 4 164-161

  رقم قصري من أجل خدمة 3 3 165

  رقم قصري من أجل خدمة 5 4 174-166

  رقم قصري من أجل خدمة 3 3 176-175

  رقم قصري من أجل خدمة 5 4 184-177

  رقم قصري من أجل خدمة 3 3 187-185

  رقم قصري من أجل خدمة 5 4 194-188

  رقم قصري من أجل خدمة 3 3 195

  رقم قصري من أجل خدمة 5 4 197-196

  رقم قصري من أجل خدمة 3 3 199-198

  ةغري مستعمل   29-20

  ةغري مستعمل   31؛ 30

رقم هاتفي لتوفري اخلدمات اهلاتفية  7 7 33؛ 32
 الثابتة

 خدمة هاتفية ثابتة

جز األرقام غري مستعمل   34 ُ          ال حت     

رقم هاتفي لتوفري اخلدمات اهلاتفية  7 7 35
 الثابتة

 

جز األرقام ةغري مستعمل   37؛ 36 ُ          ال حت     

اتفية اهلرقم هاتفي لتوفري اخلدمات  7 7 39؛ 38
 الثابتة
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الدليلي الوطين  الرمز
 (NDC) للمقصد

 أو األرقام األوىل
 N(S)Nللرقم 

 ( الوطين(الداليل)الرقم )

 N(S)Nطول الرقم 

احلد األقصى  معلومات إضافية E.164T -ITUاستعمال الرقم 
 لطول الرقم

 األدىن احلد
 لطول الرقم

رقم فاكس إلكرتوين لتقدمي خدمة  8 8 40
 الفاكس اإللكرتوين

 خدمة الفاكس اإللكرتوين

جزال  ةغري مستعمل   42؛ 41  األرقام ُ   حت 
رقم هاتفي لتوفري اخلدمات اهلاتفية  7 7 48-43

 الثابتة
 

جز األرقام غري مستعمل   49 ُ          ال حت     

ات اخلدم رقم هاتف متنقل لتوفري 8 7 59-50
 اهلاتفية املتنقلة

من خطة  1من القسم  20اختالفات يف الفقرة 
 قلةاخلدمة اهلاتفية املتنالرتقيم يف إستونيا، 

رقم هاتفي لتوفري اخلدمات اهلاتفية  7 7 68-60
 الثابتة

 

رقم هاتفي لتوفري خدمة االتصاالت  7 7 696-690
 اإللكرتونية على الصعيد الوطين

جز األرقا ُ         ال حت   م لالتصاالت اإللكرتونية العامة.  
من خطة  2من القسم  20اختالفات يف الفقرة 

 الرتقيم يف إستونيا، اخلدمة اهلاتفية املتنقلة

رقم هاتفي لتوفري اخلدمات اهلاتفية  7 7 699-697
 الثابتة

 

رقم خدمة )رقم شخصي( لتوفري  8 8 702-700
 خدمة اتصاالت ُيددها الزبو 

 

جز األرقام ة مستعملغري 8 7 709-703 ُ          ال حت     
 للخدمات اجلديدة حمجوزة

رقم هاتفي لتوفري اخلدمات اهلاتفية  7 7 79-71
 الثابتة

 

لتوفري اخلدمات  800دمة اخلرقم  10 10 8000
 اجملانيةالدولية 

 (IFS)خدمة هاتفية دولية جمانية 

لتوفري اخلدمات  800دمة اخلرقم  8 8 8001
 اجملانية

  (IFS)ولية جمانية خدمة هاتفية د
 خدمة البلد املباشرة

لتوفري اخلدمات  800دمة اخلرقم  7 7 8009-8002
 اجملانية

 خدمة هاتفية جمانية

جز األرقام ةغري مستعمل   809-801 ُ          ال حت     

رقم هاتف متنقل لتوفري اخلدمات  8 8 84-81
 اهلاتفية املتنقلة

 

 .ةغري مستعمل 8 8 86-85
ات  اخلدمرقم هاتف متنقل لتوفري

 اهلاتفية املتنقلة

جز األرقام ُ          ال حت     
 اهلاتفية املتنقلةللخدمات  حمجوزة

رقم هاتف متنقل لتوفري اخلدمات  12 12 871-870
 اهلاتفية املتنقلة

 (M2M)االتصاالت من آلة إىل آلة أرقام لتوفري 

لتوفري اخلدمات اهلاتفية  ةحمجوز  10 10 874-872
 املتنقلة

 (M2M)تصاالت من آلة إىل آلة االأرقام لتوفري 

 غري مستعملة. 12 12 879-875
حمجوزة لتوفري اخلدمات اهلاتفية 

 املتنقلة

جز األرقام ُ          ال حت     
 اهلاتفية املتنقلةللخدمات  حمجوزة

رقم هاتفي لتوفري اخلدمات اهلاتفية  7 7 88
 الثابتة
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الدليلي الوطين  الرمز
 (NDC) للمقصد

 أو األرقام األوىل
 N(S)Nللرقم 

 ( الوطين(الداليل)الرقم )

 N(S)Nطول الرقم 

احلد األقصى  معلومات إضافية E.164T -ITUاستعمال الرقم 
 لطول الرقم

 األدىن احلد
 لطول الرقم

رقم هاتف متنقل لتوفري خدمة  8 8 89
عيد ى الصاالتصاالت اإللكرتونية عل

 الوطين

جز األرقام لالتصاالت اإللكرتونية العامة ُ                                   ال حت     

خدمات لتوفري  900رقم اخلدمة  7 7 900
 برسوم خاصة

 خدمة األسعار املميزة

 خدمة النفاذلتوفري  901رقم اخلدمة  7 7 901
 إىل اإلنرتنت

 خدمة النفاذ إىل اإلنرتنت

جز األرقام  ةغري مستعمل   906-902 ُ           ال حت     
جز األرقام  غري مستعمل 7 7 907 ُ           ال حت     

جز األرقام  ةغري مستعمل   909؛ 908 ُ           ال حت     
سابقة خلدمات داخل جمموعات  4 2 91

 املستعملني
تركيبات األرقام اليت ال تتطلب ترخيص من أجل 

 الرتقيم

                              سابقة استنادا  إىل رقم املستعمل  4 2 92
 النهائي الستعماهلا يف خدمات تختلفة

ركيبات األرقام اليت ال تتطلب ترخيص من أجل ت
 الرتقيم

جز األرقام ةغري مستعمل   94؛ 93 ُ          ال حت     

 ال تتطلب ترخيص الرتقيم تركيبات عددية خلدمات الشبكة 5 3 95

جز األرقام غري مستعملة   97؛ 96 ُ          ال حت     

  سابقة تقنية 3 3 980

ري تسمح سابقة التسيسابقة تقنية،  3 3 981
م مشرتك واحد باالحتفاظ برق

 بواسطة وسائل تقنية

 

ري تسمح سابقة التسيسابقة تقنية،  3 3 982
باالحتفاظ برقم مشرتك واحد 

 بواسطة وسائل تقنية

، سابقة التسيري من 2018.07.01            اعتبارا  من 
االتصاالت من آلة إىل أجل استعمال 

 (M2M) آلة
  سابقة تقنية 3 3 989-983

جز ا غري مستعمل   99 ُ     ال حت   ألرقام  

 لالتصال:
Mrs Erika Adams 

Deputy Head of Communications and  
Media Services Department 

Estonian Technical Regulatory Authority(ETRA) 
Sõle str. 23a 

TALLINN 10614 
Estonia 
 6672072 372+ اهلاتف:

 6672001 372+ الفاكس:
 info@tja.eeأو  erika.adams@tja.ee الربيد اإللكرتوين:
 www.tja.ee املوقع اإللكرتوين:

  

http://www.tja.ee/


 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 11 - 1154رقم 
 

 (353+)الرمز الدليلي للبلد أيرلندا 
 :VII.30.2018تبليغ يف 

 قيم الوطنية يف أيرلندا.رت ، عن حتديث خطة الدبلن، (COMREG)هيئة تنظيم االتصاالت تعلن 

 :+353للرمز الدليلي للبلد  E.164قيم الوطنية طة الرت خلجديد  موردإدخال عملية لوصف 
(1) (2) (3) (4) 

الرمز الدليلي الوطين للمقصد 
(NDC) الرقم  أو األرقام األوىل يف

 (N(S)N))الداليل( الوطين 

 طول الرقم )الداليل(
احلد األقصى  وقت وتاريخ بدء العمل E.164استعمال الرقم  (N(S)N)الوطين 

 لطول الرقم
دىن احلد األ

 لطول الرقم
88 (NDC) 12 12  خدمات االتصاالت من آلة إىل آلة(M2M) 2018-06-11 

 16:00الساعة 

 X XXX XXX XXX 88 353+نسق املراقمة الدولية: 
 .مشبكاهت عرب هذا ديدمورد الرتقيم اجل فتح بضرورة بلدهممشغلي الشبكات داخل  إبالغالتنظيمية الوطنية  اهليئاتمجيع من طلب  ُ ي  

 لالتصال:
Commission for Communications Regulation 

Guild Street, Dublin 1 
One Dockland Central 

D01 E4X0 DUBLIN 
Ireland 

 18049600 353 :اهلاتف
 18049665 353 الفاكس:

 info@comreg.ie الربيد اإللكرتوين:
 www.comreg.ie املوقع اإللكرتوين:
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 (386+للبلد )الرمز الدليلي  سلوفينيا
 :VII.18.2018تبليغ يف 

 عن حتديث خطة الرتقيم الوطنية يف سلوفينيا. ،ليوبليانا، (AKOS)هيئة االتصاالت والشبكات واخلدمات يف مجهورية سلوفينيا تعلن 

 )سلوفينيا(: +386من أجل الرمز الدليلي للبلد  E.164 عرض خطة الرتقيم الوطنية
 عرض جممل: أ ( 

 أرقام (3): ثالثة طول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد(احلد األدىن ل 
       رقما   (12): اثنا عشر احلد األقصى لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد( 

  :يف خطة الرتقيم الوطنية األخرى وموارد الرتقيم املخصصة ITU-T E.164رابط بقاعدة البيانات الوطنية مع األرقام  ب(
space-rs.si/numbering-ww.akoshttp://w )1(  

  :رابط بالقانو  العام بشأ  خطة الرتقيم واللوائح األخرى املتصلة بالرتقيم 
http://www.akos-rs.si/statutes  

 تفاصيل خطة الرتقيم الوطنية: ج(
الدليلي الوطني  الرمز

 (NDC) للمقصد
 أو األرقام األولى

 N(S)Nللرقم 
 ني(( الوطالداللي)الرقم )

 معلومات إضافية E.164T -ITUاستعمال الرقم  N(S)Nطول الرقم 
 )مخصص/مجاني(

10PR  (P,R = 0,..,9) 4 4 1( رموز انتقاء املشغل( 
11P(Q(R(T))) 

(P,Q,R,T = 0,..,9) 
 )1( رموز قصرية أوروبية منسقة 6 3

19 P(Q(R)) 
(P,Q,R = 0,..,9) 

 )1( رموز قصرية وطنية 5 3

1 (NDC) 
1B, B = 2,3,4,5,6,7,8 

 أرقام جغرافية 8 8
 رمز املنطقة لليوبليانا - 1

)1( 

  سلسلة أرقام حمجوزة   20
  سلسلة أرقام حمجوزة   21

2 (NDC) 
2B, B = 2,3,4,5,6,7,8 

 أرقام جغرافية 8 8
موسكا  ،كروشكيم  دنا هرمز املنطقة ملاريبور، رافن - 2

 سوبوتا

)1( 

  )2( سلسلة أرقام حمجوزة   29
30 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية-  

 شبكات متنقلة عمومية
 لشركة تخصص

A1 Slovenija d.d. 
31 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية-  

 شبكات متنقلة عمومية
 لشركةتخصص 

Telekom Slovenije d.d. 
3 (NDC) 

3B, B = 2,3,4,5,6,7,8 
 أرقام جغرافية 8 8

 جيتربوفل، لتسليهرمز املنطقة  - 3
)1( 

  )2( سلسلة أرقام حمجوزة   39
40 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 

 شبكات متنقلة عمومية -
 لشركة تخصص

A1 Slovenija d.d. 
41 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 

 شبكات متنقلة عمومية -
 لشركة تخصص

Telekom Slovenije d.d. 
4 (NDC) 

4B, B = 2,3,4,5,6,7,8 
 يةأرقام جغراف 8 8

 رمز املنطقة لكراين - 4
)1( 

 أرقام غري جغرافية 8 8 49
:                   يف موقع ثابت )مثال   خدمة هاتفية متاحة للجمهور

 نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 لشركة تخصص
Telekom Slovenije d.d. 

  )2( سلسلة أرقام حمجوزة   50
 أرقام غري جغرافية  8 8 51

 شبكات متنقلة عمومية-
 كةلشر  تخصص

Telekom Slovenije d.d. 
5 (NDC) 

5B, B = 2,3,4,5,6,7,8 
 أرقام جغرافية 8 8

 رمز املنطقة لنوفا جوريتسا، كوبر، بوستوينا - 5
)1( 
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الدليلي الوطني  الرمز
 (NDC) للمقصد

 أو األرقام األولى
 N(S)Nللرقم 

 ني(( الوطالداللي)الرقم )

 معلومات إضافية E.164T -ITUاستعمال الرقم  N(S)Nطول الرقم 
 )مخصص/مجاني(

590 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية  
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 لشركة تخصص
T-2 d.o.o. 

591 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(
 لشركة تخصص

Telemach d.o.o. 

592 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

 نرتنت(                               )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإل

 لشركة تخصص
Detel Global d.o.o. 

593 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية  
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(
 لشركة تخصص

T-2 d.o.o. 

594 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

 : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(      )مثال  

 لشركة تخصص
T-2 d.o.o. 

595 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(
 لشركة تخصص

T-2 d.o.o. 

596 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 لشركة تخصص
A1 Slovenija d.d. 

597 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(
 لشركة تخصص

Telemach d.o.o. 

598 (NDC) 8 8 ةأرقام غري جغرافي 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 لشركة تخصص
Telekom Slovenije d.d. 

599 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(
 لشركة تخصص

Telekom Slovenije d.d. 

  )2( سلسلة أرقام حمجوزة   60
 )2( سلسلة أرقام حمجوزة   61

 لشبكات املتنقلة العموميةمن أجل ا -
 

 )2( سلسلة أرقام حمجوزة   62
 لشبكات املتنقلة العموميةمن أجل ا -

 

 )2( سلسلة أرقام حمجوزة   63
 من أجل الشبكات املتنقلة العمومية -

 

64 (NDC) 8 8 جغرافيةأرقام غري  
 شبكات متنقلة عمومية -

 لشركة تخصص
T-2 d.o.o. 

65C(D) (NDC) 
C, D = 0,...,9 

 أرقام غري جغرافية 8 8
 شبكات متنقلة عمومية -

 

     تخصص:
651 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية 

 شبكات متنقلة عمومية -
 لشركة تخصص

SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 
6555 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية 

 شبكات متنقلة عمومية -
 لشركة تخصص

Mega M d.o.o. 
6560 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية 

 شبكات متنقلة عمومية -
 لشركة تخصص

Softnet d.o.o. 
6570 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية 

 شبكات متنقلة عمومية -
 لشركة تخصص

NOVATEL d.o.o. 
66 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية 

 شبكات متنقلة عمومية -
 جماين

67 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية 
 شبكات متنقلة عمومية -

 جماين

68 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية 
 شبكات متنقلة عمومية -

 تخصص لشركة
A1 Slovenija d.d. 

69C(D) (NDC) 
C, D = 0,...,9 

 أرقام غري جغرافية 8 8
 شبكات متنقلة عمومية -

 

     :تخصص

https://www.akos-rs.si/?search=subject&jezik=sl&modul=STP&imetnik=23652&KeepThis=true&TB_iframe=true&height=200&width=242
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6910 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية 
 شبكات متنقلة عمومية -

 لشركة تخصص
Compatel Ltd. 

696 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية 
 شبكات متنقلة عمومية -

 تخصص لشركة
HOT mobil d.o.o. 

699 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية 
 شبكات متنقلة عمومية -

 تخصص لشركة
HOT mobil d.o.o. 

70 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية 
 شبكات متنقلة عمومية -

 تخصص لشركة
Telemach d.o.o. 

71 (NDC) 8 8 أرقام غري جغرافية 
 نقلة عموميةشبكات مت -

 جماين

7 (NDC) 
7B, B = 2,3,4,5,6,7,8 

 أرقام جغرافية 8 8
 رمز املنطقة لنوفو مستو، كروشكو

)1( 

  سلسة أرقام حمجوزة   79
80 (NDC) 8 6 أرقام غري جغرافية 

 خدمات هاتفية جمانية -
)1( 

810 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
 ابتيف موقع ث خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

811 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

812 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

 نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(       )مثال : 

 جماين

813 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

814 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

  بروتوكول اإلنرتنت(                   )مثال : نقل الصوت عرب

 جماين

815 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

816 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

 إلنرتنت(                              )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول ا

 تخصص لشركة
Softnet d.o.o. 

817 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

  تخصص لشركة
Telekom Slovenije d.d. 

8180 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
 ثابت يف موقع خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 تخصص لشركة
Compatel Ltd. 

8181 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 تخصص لشركة
Mega M d.o.o. 

8182 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  هاتفية متاحة للجمهورخدمة  -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

8183 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 تخصص لشركة
SHCG SK S.R.O. 

8184 (NDC) 8 8 ة أرقام غري جغرافي 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

8185 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

8186 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  هاتفية متاحة للجمهورخدمة  -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين
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8187 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

8188 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  حة للجمهورخدمة هاتفية متا -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 تخصص لشركة
Triksera d.o.o. 

8189 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 تخصص لشركة
SIA NETBALT 

819 (NDC) 8 8 جغرافية  أرقام غري 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

820 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 تخصص لشركة
Telekom Slovenije d.d. 

821 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

8220 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 تخصص لشركة
AKTON d.o.o. 

8221 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

8222 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

8223 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 تخصص لشركة
SHCG SK S.R.O. 

8224 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

8225 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

8226 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

8227 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 تخصص لشركة
EUROTEL d.o.o. 

8228 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 ركةتخصص لش
ALSTAR d.o.o. 

8229 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

823 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

824 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

825 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

826 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين
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827 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

8280 (NDC) 8 8 رقام غري جغرافية أ 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 تخصص لشركة
NOVATEL d.o.o. 

8281 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 تخصص لشركة
NOVATEL d.o.o. 

8282 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 تخصص لشركة
NOVATEL d.o.o. 

8283 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

 وتوكول اإلنرتنت(                       )مثال : نقل الصوت عرب بر 

 جماين

8284 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 تخصص لشركة
SHCG SK S.R.O. 

8285 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

 صوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(             )مثال : نقل ال

 جماين

8286 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

8287 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

 وتوكول اإلنرتنت(                       )مثال : نقل الصوت عرب بر 

 جماين

8288 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 تخصص لشركة
VOXBONE SA 

8289 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

 عرب بروتوكول اإلنرتنت(                 )مثال : نقل الصوت 

 تخصص لشركة
SHCG SK S.R.O. 

829 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

830 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

 ل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(         )مثال : نق

 جماين

831 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

832 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

 بروتوكول اإلنرتنت(                    )مثال : نقل الصوت عرب 

 جماين

833 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 تخصص لشركة
A1 Slovenija d.d. 

834 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

 الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(           )مثال : نقل

 جماين

835 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين

836 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

 روتوكول اإلنرتنت(                     )مثال : نقل الصوت عرب ب

 جماين

837 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 جماين
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838 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

 رتنت(                                )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلن

 تخصص لشركة
Telemach d.o.o. 

839 (NDC) 8 8  أرقام غري جغرافية 
يف موقع ثابت  خدمة هاتفية متاحة للجمهور -

                                     )مثال : نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت(

 تخصص لشركة
Telemach d.o.o. 

  )2( سلسلة أرقام حمجوزة   84
  )2( سلسلة أرقام حمجوزة   85
  )2( جوزةسلسلة أرقام حم   86
  )2( سلسلة أرقام حمجوزة   87
 أرقام غري جغرافية 8 8 88

، اصة )البيانات، اإلنرتنتاخلشبكات الالنفاذ إىل  -
)... 

)1( 

  )2( سلسلة أرقام حمجوزة   890
 أرقام غري جغرافية 6 8 891

 عد، النداء اجلماعي، ...            ُ التصويت عن ب   -
)1( 

 أرقام غري جغرافية 6 8 892
 عد، النداء اجلماعي، ...          ُ تصويت عن ب  ال -

)1( 

 أرقام غري جغرافية 6 8 893
 عد، النداء اجلماعي، ...            ُ التصويت عن ب   -

)1( 

  )2( سلسلة أرقام حمجوزة   894
  )2( سلسلة أرقام حمجوزة   895
  )2( سلسلة أرقام حمجوزة   896
  )2( سلسلة أرقام حمجوزة   897
  )2( زةسلسلة أرقام حمجو    898
  )2( سلسلة أرقام حمجوزة   899

90 (NDC) 8 6 أرقام غري جغرافية 
 خدمات األسعار املميزة -

)1( 

91 (NDC) 12 12 أرقام غري جغرافية 
االتصاالت من آلة إىل آلة / خدمات إنرتنت  -

 األشياء 

 بدء العمل 
 2018يوليو  1 يف

 جماين
  )2( سلسلة أرقام حمجوزة   92
  )2( لة أرقام حمجوزةسلس   93
  )2( سلسلة أرقام حمجوزة   94
  )2( سلسلة أرقام حمجوزة   95
  )2( سلسلة أرقام حمجوزة   96
  )2( سلسلة أرقام حمجوزة   97
98 (NDC) 4 4  1( نقل األرقام قابليةرموز التسيري ألغراض( 
  )2( سلسلة أرقام حمجوزة   99

 :مالحظة
 spac-rs.si/numbering-http://www.akos -ملتعلقة بالتوزيع يف السجل انظر التفاصيل ا (1)
ا ستنفد فيه     ُ اليت ت  لحاالت ل أو العموميةخدمات االتصاالت شبكات/ألنواع جديدة من       معد ةهي و كلها سالسل األرقام احملجوزة هي أرقام غري جغرافية   (2)

 .التفعيلسالسل األرقام هذه عند  خبصوصطول األرقام  يتقررسو . سالسل األرقام احلالية

 لالتصال:
Agency for Communication Networks and Services of the Republic of the Slovenia (AKOS) 

Telecommunications Department 
Stegne 7, PO box 418 

1001 Ljubljana, Slovenia-SI 
 +00 63 583 1(0) 386 :اهلاتف

 01 11 511 1(0) 386+ الفاكس:
 info.box@akos-rs.si الربيد اإللكرتوين:
  rs.si-www.akos املوقع اإللكرتوين:

http://www.akos-rs.si/numbering-spac
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 تبليغات أخرى

 صربيا
 :VII.30.2018تبليغ يف 
راديو اهلواة  اإلدارة الصربية حملطات، أذنت ديسبوتوفاتستأسيس الدير الصريب الشهري "ماناسيجا" قرب  عام على 600مرور مبناسبة 

 .2018 ديسمرب 31 أغسطس إىل 15من  YT600WCAللنداء باستخدام الرمز الدليلي اخلاص  ”WCA-Srbija“الصربية جملموعة 
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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
 (5فحة )ص 1148 أوكرانيا

 

 

 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
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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 

 2018طبعة 
 
 VIالقسم 

ADD  
CE08 E3X Global (Private) Limited No. 10, Parakum Mawatha, Attidiya, Dehiwala, Sri Lanka.  

 .+94770119118، اهلاتف: aaiclk@e3xglobal.comين: الربيد اإللكرتو  
 .Samadhie Bandaraجهة االتصال:  

REP  
GB14 Inmarsat Global Limited 99 City Road, London EC1Y 1AX, United Kingdom.  

 .+1503 7728 20 (0) 44، اهلاتف: Francis.adams@inmarsat.comالربيد اإللكرتوين:  
 ،مدير مركز العمليات العاملية، Mr. Francis Adamsجهة االتصال:  
 .1503 7728 20 (0) 44+، اهلاتف: عاملي، العمالءال -الدعم التقين  
 .Francis.adams@inmarsat.comالربيد اإللكرتوين:  

US03 Marlink Inc., 11707 South Sam Houston Parkway West, Suite A, Houston, TX 77031, United States.  

 .98 89 28 61 5 33+، الفاكس: 2 61 5 33+99 89 8، اهلاتف: servicedesk@marlink.comالربيد اإللكرتوين:  
 .Luc Feronجهة االتصال:  

  

mailto:aaiclk@e3xglobal.com
mailto:Francis.adams@inmarsat.com
mailto:Francis.adams@inmarsat.com
mailto:servicedesk@marlink.com
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                                                          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 - 1088رقم  )ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد

 (46)التعديل رقم 
 ADD النمسا

 البلد/
 ةاملنطقة اجلغرافي

          رقم تع رف اسم/عنوا  الشركة
 جهة اإلصدار

 التاريخ  االتصال
 الفعلي لالستعمال

 NXP Semiconductors النمسا
Austria GmbH 

Mikronweg 1 
8101 GRATKORN 

89 43 51 Clemens Orthacker 
Mikronweg 1 

8101 GRATKORN 
 9634729 664 43+ اهلاتف:

 124 299 3124 43+  الفاكس:
 clemens.orthacker@nxp.com الربيد اإللكرتوين:

2018.VI.6 

 LIR كندا

 البلد/
 ةاملنطقة اجلغرافي

          رقم تع رف اسم/عنوا  الشركة
 جهة اإلصدار

 االتصال

 .Freedom Mobile Inc كندا
900, 630 - 3rd Ave SW 
CALGARY, AB T2P 4L4 

89 1 490 Mr Paul Cowling 
900, 630 - 3rd Ave SW 
CALGARY, AB T2P 4L4 

 Regulatory@sjrb.ca الربيد اإللكرتوين:

 .Allstream Business Inc كندا
18810 SE 34th St, Building One 

Suite 100 
VANCOUVER, WASHINGTON 98683 

89 1 660 Mr Douglas Denney 
18810 SE 34th St, Building One 

Suite 100 
VANCOUVER, WASHINGTON 98683 

 4318 558 360 1+ اهلاتف:
 doug.denney@allstream.com الربيد اإللكرتوين:

mailto:clemens.orthacker@nxp.com
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 LIR كولومبيا

 البلد/
 ةاملنطقة اجلغرافي

          رقم تع رف اسم/عنوا  الشركة
 جهة اإلصدار

 االتصال

 Telefónica Móviles Colombia SA كولومبيا
(Movistar) 

Transversal 60# 114A – 55 
BOGOTÁ D.C. 

89 57 123 Sr. Ariel Pontón 
Representante Legal 

Transversal 60# 114A – 55 
BOGOTÁ D.C. 

؛ 5206 593 1 57+؛ 5399 593 1 57+ اهلاتف:
+57 1 593 5201 

 0946 533 1 57+ الفاكس:
 ؛ariel.ponton@telefonica.com الربيد اإللكرتوين:

natalia.guerra@telefonica.com 

 .Edatel S.A كولومبيا
Calle 41 No 52 – 28 Piso 18 

MEDELLIN 

89 57 002 Sr. Diego Andrés Salazar Montealegre 
Representante Legal 

Edatel S.A. 
Calle 41 No 52 – 28 Piso 18 

MEDELLIN 
 6341 384 4 57+ اهلاتف:

 6403 384 4 57+ الفاكس:
 gerencia_general@edatel.com.co الربيد اإللكرتوين:

 ADD فرنسا

 SUP أيسلندا

 البلد/
املنطقة 
 اجلغرافية

          رقم تع رف اسم/عنوا  الشركة
 جهة اإلصدار

 التاريخ  االتصال
 الفعلي لالستعمال

 MOBIQUITHINGS فرنسا
694-732 Avenue du  

Dr Maurice Donat 
Parc de Haute 

Technologie 
06250 MOUGINS 

89 33 25 Eduardo MEJIA 
694-732 Avenue du 

Dr Maurice Donat 
Parc de Haute Technologie 

06250 MOUGINS 
 99 91 82 63 6 33+ اهلاتف:

 emejia@sierrawireless.com الربيد اإللكرتوين:

2018.VI.28 

 البلد/
املنطقة 
 اجلغرافية

          رقم تع رف اسم/عنوا  الشركة
 االتصال اإلصدار جهة

 التاريخ 
 الفعلي لإللغاء

 Hallo GSM أيسلندا
Skülagötu 19 

IS - 101 REYJAVIK 

89 354 05 Lárus Jónsson 
Skülagötu 19 

IS-101 REYKJAVIK 
 0500 535 354+ اهلاتف:

 5051 552 354+ الفاكس:
 الربيد اإللكرتوين:

2004.XII.1 

 IceCell ehf أيسلندا
Vegmúla 2 

108 REYKJAVIK 

89 354 07 Andreas Fink 
Vegmúla 2 

108 REYKJAVIK 
 6111 845 354+ اهلاتف:

 6331 666 61 41+ الفاكس:
 afink@icecell.is  الربيد اإللكرتوين:

2016.X.1 
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 LIR أيسلندا
 البلد/

 ةاملنطقة اجلغرافي
          رقم تع رف اسم/عنوا  الشركة

 جهة اإلصدار
 االتصال

 .Síminn hf أيسلندا
Ármúla 25 

IS–108 REYKJAVIK 

89 354 00 Baldur V. Baldursson 
Síminn hf. 

Ármúla 25  
IS-108 REYKJAVIK 

 6000 550 354+ اهلاتف:
 7135 7955 3 60+ الفاكس:

 baldur@siminn.is الربيد اإللكرتوين:

 Fjarskipti hf أيسلندا
Sudurlandsbraut 8 
IS-108 REYKJAVIK 

89 354 02 Johannes Gudmundsson 
Sudurlandsbraut 8 
IS-108 REYKJAVIK 

 5999818 354+ اهلاتف:
 johannesg@vodafone.is الربيد اإللكرتوين:

 Islandesimi GSM أيسلندا
Borgartun 30 

IS - 106 REYKJAVIK 

89 354 03 Geir Ragnersson 
Borgartun 30 

IS - 106 REYKJAVIK 
 5000 535 354+ اهلاتف:

 5080 595 354+ الفاكس:
 الربيد اإللكرتوين:

 IMC Island ehf أيسلندا
Armuli 7B 

108 REYKJAVIK 

89 354 04 Jim Blaisdell 
801 Roeder Rd., Suite 800 

SILVER SPRING, MD 20910. USA 
(United States) 

 0060 960 301 1+ اهلاتف:
 0397 562 301 1+ الفاكس:

 jblaisdell@worldcell.com الربيد اإللكرتوين:

 ADD جمهورية كوريا

 
  

 البلد/
ة املنطق

 اجلغرافية

          رقم تع رف اسم/عنوا  الشركة
 جهة اإلصدار

التاريخ الفعلي  االتصال
 لالستعمال

جمهورية  
 كوريا

LG Uplus 
LG Uplus Bldg 

32, Hangang-daero 
Yongsan-gu 

SEOUL 04389 

89 82 06 Mr Yeon Sang Koo 
E9 . E11 LG Science Park 
71, Magokjungang 8-ro 

Gangseo-gu 
SEOUL 07795 

 2238 8080 10 82+ اهلاتف:
 yskoo@lguplus.co.kr  الربيد اإللكرتوين:

2018.V.31 
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 LIR ناميبيا

 SUP النرويج

  

 البلد/
          رقم تع رف اسم/عنوا  الشركة ةاملنطقة اجلغرافي

 االتصال جهة اإلصدار

 Paratus Telecommunications ناميبيا
(Pty) Ltd 

P.O. Box 90140, Klein 
WINDHOEK 

89 264 22 Schalk Erasmus 
P.O. Box 90140, Klein 

WINDHOEK 
 1000 300 83 264+ اهلاتف:

 schalk@paratus.africa الربيد اإللكرتوين:

 البلد/
 ةاملنطقة اجلغرافي

          رقم تع رف اسم/عنوا  الشركة
 جهة اإلصدار

 التاريخ  االتصال
 الفعلي لإللغاء

 Automobil Invest AS النرويج
Damsgardsveien 131,  
PO Box 23 Laksevag 

N-5847 BERGEN 

89 47 05 Ingvild Myhre 
P.O. Box 417 Okern 

N-0513 OSLO 
 8442 9003 47+ اهلاتف:

 4301 2340 47+ الفاكس:
 ingvild.myhre@networknorway.no  الربيد اإللكرتوين:

2017.XI 
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 LIR رومانيا

 
  

 البلد/
        م تع رفرق اسم/عنوا  الشركة املنطقة اجلغرافية

 جهة اإلصدار
 االتصال

 .Vodafone Romania S.A رومانيا
201 Barbu Vacarescu St., 

Globalworth Tower, District 
2, 20276, Bucharest 

89 40 01 Mihail Tarniceanu 
201 Barbu Vacarescu St., Globalworth Tower, 

District 2, 20276, Bucharest 
 100 100 799 40+ اهلاتف:

 mihail.tarniceanu@vodafone.com الربيد اإللكرتوين:

 SC Telekom Romania رومانيا
Communications S.A. 

Piaţa Presei Libere nr.3-5, 
City Gate (Turnul de Nord), 

et.17, Sector 1, 013702, 
Bucharest 

89 40 02 Stefania Petre 
Piaţa Presei Libere nr.3-5, City Gate (Turnul de 

Nord), et.17, Sector 1, 013702, Bucharest 
 52 62 400 21 40+ اهلاتف:

 41 56 400 21 40+ الفاكس:
 stefania.petre@telekom.ro الربيد اإللكرتوين:

 SC Telekom Romania رومانيا
Mobile Communications 

S.A. 
Piaţa Presei Libere nr.3-5, 

City Gate (Turnul de Nord), 
et.17, Sector 1, 013702, 

Bucharest 

89 40 03 Stefania Petre 
Piaţa Presei Libere nr.3-5, City Gate (Turnul de 

Nord), et.17, Sector 1, 013702, Bucharest 
 52 62 400 21 40+ اهلاتف:

 41 56 400 21 40+ الفاكس:
 stefania.petre@telekom.ro الربيد اإللكرتوين:

 Orange Romania رومانيا
Bd. Lascar Catargiu nr. 47-

53, Sector 1, Bucharest 

89 40 10 Andreea Albina 
Bd. Lascar Catargiu nr. 47-53, Sector 1, Bucharest 

 51 30 444 37 40+ اهلاتف:
 andreea.albina@orange.com الربيد اإللكرتوين:

 .2K TELECOM S.R.L رومانيا
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/VI, 
Twin Towers, Corp 1, Et. 8, 

Voluntari, Jud. Ilfov, 077190  

89 40 15 Cristescu Andreea Cătălina 
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/VI, Twin Towers, Corp 1, 

Et. 8, Voluntari, Jud. Ilfov, 077190 
 00 84 344 21 40+ اهلاتف:

 02 84 344 21 40+ الفاكس:
 andreea.cristescu@2ktelecom.ro :الربيد 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 
 (42)التعديل رقم 

 المشغل/الشبكة MNC + *MCC البلد/المنطقة الجغرافية
   ADD جورجيا

282 11 Mobilive LTD 

   ADD ناميبيا

649 06 MTN Namibia 

   LIR سلوفينيا

293 40 A1 Slovenija d.d. 

293 41 Telekom Slovenije d.d. 

293 70 Telemach d.o.o. 

_________ 
* CCM: الرمز الدليلي الق طر  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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 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 

 (65)التعديل رقم 
 

 االتصال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 DEU ADD /ألمانيا االتحادية جمهورية 
First Communication GmbH 

Lyoner Strasse 15 
60528 FRANKFURT 

FIRSTC Mrs Valentina Elsaesser 
 550 65006 69 49+ اهلاتف:

 559 65006 69 49+ الفاكس:
 valentina.elsaesser@first-telecom.de الربيد اإللكرتوين:

 
First Telecom GmbH 

Lyoner Strasse 15 
60528 FRANKFURT 

FIRSTT Mrs Valentina Elsaesser 
 550 65006 69 49+ اهلاتف:

 559 65006 69 49+ الفاكس:
 valentina.elsaesser@first-telecom.de الربيد اإللكرتوين:

 

geitnerELEKTRONIK GmbH 
Gruene Strasse 1 

04880 DOMMITZSCH 

GEITHN Mrs Kathrin Weisse 
 40489 34223 49+ اهلاتف:

 geithnerelektronik@t-online.de الربيد اإللكرتوين:

 DEU LIR /ألمانيا االتحادية ة جمهوري
Enghouse Networks (Germany) GmbH 

Willi-Bleicher-Strasse 9 
52353 DUEREN 

SMS Mr Manfred Dohmen 
 939 9857 2421 49+ اهلاتف:

 999 9857 2421 49+ الفاكس:
 manfred.dohmen@enghouse.com الربيد اإللكرتوين:
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 (ISPC)ية قائمة برموز نقاط التشوير الدول
 (Q.708 T-ITU (1999/03)               )وفقا  للتوصية 

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

 (41)التعديل رقم 

 البلد/
 املنطقة اجلغرافية

 اسم مشغل نقطة التشوير االسم الوحيد لنقطة التشوير

ISPC DEC 

 ADD   جورجيا
2-208-6 5766 Tbilisi, Mobile Switching Centre Mobilive Ltd 

 SUP   بنما
7-026-5 14549 TELCOPA INT Telecomunicaciones Corporativas Panameñas S.A. 
7-029-7 14575 OPTYNEX Int'l Optynex Telecom, S.A. 

 LIR   سلوفينيا
2-182-0 5552 IX1 Ljubljana Telekom Slovenije d.d. 
2-182-1 5553 IX2 Maribor, Tezno Telekom Slovenije d.d. 
2-182-2 5554 GSM MSC1 Ljubljana A1 Slovenija d.d. 
2-182-4 5556 GSM MSC1 Ljubljana Telemach d.o.o. 
2-182-6 5558 Inlife - LJ1 Detel Global d.o.o. 
2-182-7 5559 TUS Telekom d.d. 1 Telemach d.o.o. 
4-232-0 10048 TUSMGW3 Telemach d.o.o. 
5-247-2 12218 TUSMBW1 Telemach d.o.o. 
5-247-3 12219 TUSMSS1 Telemach d.o.o. 
5-247-5 12221 TUSMGW2 Telemach d.o.o. 
5-247-7 12223 MGw22 Telekom Slovenije d.d. 
5-250-0 12240 Inlife-LJ2 Detel Global d.o.o. 
5-250-1 12241 Inlife - LJ3 Detel Global d.o.o. 
5-250-2 12242 Inlife - LJ4 Detel Global d.o.o. 
5-250-4 12244 GW1 A1 Slovenija d.d. 
5-250-5 12245 CS1 A1 Slovenija d.d. 
6-235-2 14170 GW2 A1 Slovenija d.d. 
6-235-3 14171 CS2 A1 Slovenija d.d. 
6-235-5 14173 7E-GW-TS Eurotel d.o.o. 
6-235-6 14174 MSCS1 A1 Slovenija d.d. 
6-235-7 14175 MSCS2 A1 Slovenija d.d. 
6-253-4 14316 Mobitel GMSC2 Telekom Slovenije d.d. 
6-253-5 14317 AMIS-1 A1 Slovenija d.d. 
6-253-7 14319 GSM MSC3 Maribor A1 Slovenija d.d. 

_________ 
ISPC: لتشوير الدولية.رموز نقاط ا 

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

  



 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 29 - 1154رقم 
 

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

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

    ريا  الحتاد الدويل لالتصاالت بالتغيريات اليت تطرأ على خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا أو أ  تقدم تفسرجى من اإلدارات أ  تبلغ ا ُ ي  
                                                                                                         صفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة الرتقيم الوطنية فضال  عن جهات االتصال لديها حبيث يتسىن نشر املعلومات وإتاحتها جمانا   يف

 .هبا ومقدمي اخلدمات يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت التابع لالحتادجلميع اإلدارات/وكاالت التشغيل املعرتف 
عند  بالنسبة إىل مواقعها اإللكرتونية اخلاصة بالرتقيم أو ITU-T E.129رجى من اإلدارات أ  تستعمل النسق املبني يف التوصية   ُ وي  

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

 قامت البلدا  التالية/املناطق اجلغرافية بتحديث خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين: VII.15.2018            اعتبارا  من و 
 (CC)الرمز الدليلي للبلد  طقة اجلغرافية/املنالبلد

 350+ جبل طارق
 

mailto:tsbtson@itu/.int


 

 

 
  



 ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت
 VIII.15.2018 - 1154رقم 

 
 ــاالتاالتحــــاد الدولــــي لالتصـــ

 

 
 (BR) مكتب االتصاالت الراديوية
 باالتحاد الدولي لالتصاالت

  

 

  

 

 وضع االتصاالت الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة 
 من لوائح الراديو( 1.25االختياري رقم              )وفقا  للحكم

 
شكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة و 

 ومحطاتها التجريبية

 (2018 أغسطس 15الوضع يف )

  

 

 

 

 2018جنيف، 



  -A  -2-1154ية رقم ملحق بالنشرة التشغيل

 مالحظة من مكتب االتصاالت الراديوية

           ، أن تبل غ2018مايو  14املؤرخة  CR/430املعممة طلب مكتب االتصاالت الراديوية من اإلدارات يف الرسالة   
من لوائح الراديو بشأن االتصاالت الراديوية بني حمطات خدمة اهلواة  1.25االحتاد بوضعها احلايل فيما يتعلق باحلكم رقم 

ل عدم استالم أي ردود ايف ح                                                                                       وخدمة اهلواة الساتلية لديها وتلك التابعة لبلدان خمتلفة. وتشري الرسالة املعممة أيضا  إىل أنه 
                                                                                       من إحدى اإلدارات، سي فرتض أن اإلدارة املعنية ليس لديها أي اعرتاض على هذه االتصاالت الراديوية.

 ختصصها الرموز الدليلية للنداء اليت                                                                  وط لب من اإلدارات يف الرسالة املعممة ذاهتا، أن تبل غ املكتب أيضا  بشكل  
 .حملطاهتا للهواة وحمطاهتا التجريبية

 1055 يلغي امللحق السابق بالنشرة التشغيلية رقم 2018أغسطس  15املؤرخ  1154وهذا امللحق بالنشرة التشغيلية رقم  
 1.25 وحيل حمله. ويأخذ هذا امللحق يف احلسبان املعلومات الواردة من اإلدارات فيما يتعلق باحلكم رقم 2014يوليو  1 املؤرخ

رود شكل الرموز الدليلية للنداء املخصصة حملطات اهلواة واحملطات التجريبية، يف حال عدم و من لوائح الراديو. وفيما يتعلق ب
                                                                                    معلومات جديدة من إحدى اإلدارات، تتاح املعلومات الواردة حاليا  يف سجالت املكتب ذات الصلة.

على ذلك، تتاح     ة  الو سيجري حتديث هذا امللحق بسلسلة مرقمة من التعديالت املنشورة يف النشرة التشغيلية. وع 
وميكن للمشرتكني  SP/e-http://www.itu.int/pub/T                                                        أيضا  املعلومات اليت يتضمنها هذا امللحق يف الصفحة اإللكرتونية 

                                   االطالع عليها من خالل النفاذ عن ب عد.
املنشورة يف هذه الوثيقة وإبالغ االحتاد بأي تناقضات. وينبغي                                          وي طلب من اإلدارات التأكد من دقة املعلومات  

 إخطار املكتب بالتغيريات املدخلة على املعلومات يف أسرع وقت ممكن.
International Telecommunication Union 

The Director of the Radiocommunication Bureau 
Place des Nations 
1211 GENEVA 20 

Switzerland 
 5800 730 22 41 + اتف:اهل 
 5785 730 22 41 + الفاكس: 
 brmail@itu.int الربيد اإللكرتوين: 

 
املسائل ب ا يتعلقمعرض املعلومات يف هذا امللحق أو يف ترتيب البيانات ينطوي على موافقة االحتاد أو قبوله في ةال شيء يف طريق

 اليت تؤثر على وضع وحدود الدول واألقاليم.
  

http://www.itu.int/pub/T-SP/e


  -A  -3-1154ملحق بالنشرة التشغيلية رقم 

 من لوائح الراديو( 1.25ت الراديوية بين محطات الهواة )الرقم االتصاال

 إدارة البلد أو املنطقة اجلغرافية
 بلدان خمتلفةل تابعة بني حمطات

 املالحظات والقيود املفروضة

شكل الرموز 
 الدليلية للنداء

 الصفحات حمظورة مسموح هبا
     

1 2 3 4 5 

  x  (1 .................................... أفغانستان

 x  (1 43 ................................. دولة أالسكا

  x  (1 ................................ ألبانيا مجهورية

 x  (1 11 .............. مجهورية اجلزائر الدميقراطية الشعبية

 x  (1 43 ...............................األمريكية ساموا

  x  (1 ................................... إمارة أندورا

  x  (1 ................................ أنغوال مجهورية

 x  (1 42 .......................................أنغويال

  x  (1 ................................. أنتيغوا وبربودا

 x  (1 11 ............................. مجهورية األرجنتني

  x  (1 ................................ أرمينيا مجهورية

 x  (1 11 ........................................ آروبا

 x  (1 42 .............................. جزيرة أسانسيون

 x   11-12 ...................................... أسرتاليا

 x  (1 12 ....................................... النمسا

  x  (1 ............................. أذربيجان مجهورية

 x  (1 35-36 ....................................... األزور

 x  (1 12 ............................. كومنولث البهاما

 x  (1 12 ................................ مملكة البحرين

  x  (1 ..................... مجهورية بنغالديش الشعبية

 x  (1 13 ..................................... بربادوس

 x   13 ............................. بيالروس مجهورية

 x  (1 13-14 ...................................... يكابلج

 x  (1 14 ......................................... بليز

 x  (1 14 .................................. بنن مجهورية

 x  (1 42 ....................................... برمودا

 x  (1 14 .................................. مملكة بوتان

 x  (1 14 .................. دولة بوليفيا متعددة القوميات

 x  (1 14 .............. جزر بونري وسان يوستايتوس وسابا

  x  (1 .............................. البوسنة واهلرسك

 x  (1 14 .............................. بوتسوانا مجهورية

 x  (1 33 ................................... جزيرة بوفيه

 x  (1 15-16 ...................... مجهورية الربازيل االحتادية
 x  (1 42 ......................... اجلزر العذراء الربيطانية

 x  (1 16 ............................. بروين دار السالم



  -A  -4-1154ية رقم ملحق بالنشرة التشغيل

1 2 3 4 5 

 x  (1 16 ............................... بلغاريا مجهورية

 x  (1 16 ................................. بوركينا فاصو

 x  (1 16 ............................. بوروندي مجهورية

 x  (1 16 ........................ مجهورية الرأس األخضر

  x  (1 ................................ مملكة كمبوديا

 x  (1 16 ............................ الكامريون مجهورية

 x  (1 16-17 ........................................ كندا

 x  (1 39 ................................. جزر الكناري

 x  (1 42 .................................. جزر كاميان

 x  (1 17 ....................... إفريقيا الوسطىمجهورية 

 x  (1 17 ................................ تشاد مجهورية

 x  (1 42 .................. جزر شاغوس )احمليط اهلندي(

 x  (1 17 ........................................ شيلي

  x  (1 ........................ مجهورية الصني الشعبية

 x   11-12 ............... جزيرة كريسماس )احمليط اهلندي(

 x  (1 21 ................................ جزيرة كليربتون

 x   11-12 ......................... جزر كوكوس )كيلنغ(

 x  (1 17 .............................. كولومبيا  مجهورية

 x  (1 18 .............................. احتاد جزر القمر

 x  (1 18 .............................. الكونغو مجهورية

 x  (1 18 .................................... جزر كوك

 x  (1 18 ................................... كوستاريكا

 x  (1 18 .......................... كوت ديفوار  مجهورية

 x  (1 18 ............................... كرواتيا  مجهورية

 x  (1 21 ............................... يأرخبيل كروزي

 x  (1 18 ........................................ كوبا

 x  (1 18 ..................................... كوراساو

 x  (1 18 ................................ قربص مجهورية

 x  (1 19 ........................... اجلمهورية التشيكية

  x (1  ............... مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  x  (1 .................... مجهورية الكونغو الدميقراطية

 x  (1 19 ..................................... الدامنارك

 x  (1 42 ................................. غارسيا دييغو

 x  (1 19 ............................... جيبويت مجهورية

 x  (1 19 ........................... ومينيكاكومنولث د

 x  (1 19 ......................... اجلمهورية الدومينيكية

 x  (1 17 .................................. جزيرة إيسرت

 x  (1 19-20 ..................................... إكوادور

 x  (1 20 .......................... مجهورية مصر العربية

 x  (1 20 ............................ السلفادور مجهورية

  x  (1 ....................... غينيا االستوائية مجهورية



  -A  -5-1154ملحق بالنشرة التشغيلية رقم 

1 2 3 4 5 

   x  ........................................ إريرتيا

 x  (1 20 ............................... إستونيا مجهورية

 x  (1 21 ............. ية الدميقراطيةاالحتاد إثيوبيامجهورية 

 x  (1 42 ...................... جزر فوكالند )مالفيناس(

 x  (1 19 ................................... جزر فارويه

 x  (1 21 ................................ فيجي مجهورية

 x  (1 21 ........................................ فنلندا

 x  (1 21 ........................................ فرنسا

 x  (1 21 .............................. بولينيزيا الفرنسية

 x  (1 21 ............................ اجلمهورية الغابونية

 x  (1 21 ................................ غامبيا مجهورية

 x  (1 21 ...................................... جورجيا

 x   22 ........................ انيا االحتاديةمجهورية أمل

 x  (1 23 ......................................... غانا

 x  (1 42 ................................... جبل طارق

 x  (1 23 ....................................... اليونان

 x  (1 19 ...................................... غرينلند

  x  (1 ....................................... غرينادا

 x  (1 21 .................... مقاطعة غواديلوب الفرنسية

 x  (1 43 ......................................... غوام

 x  (1 23 ............................. غواتيماال مجهورية

 x  (1 21 ......................... مقاطعة غيانا الفرنسية

 x  (1 23 ................................. غينيا مجهورية

 x  (1 23 .......................... بيساو-غينيا هوريةمج

 x  (1 24 ........................................       غ يانا

 x  (1 24 ................................ هاييت مجهورية

 x  (1 43 .................................. هاواي والية

 x   11-12 ....................جزيرة هريد وجزر ماكدونالد

 x  (1 24 ............................. هندوراس مجهورية

  x  (1 ....... هونغ كونغ )اإلدارة اخلاصة التابعة للصني(

 x  (1 43 ................................ جزيرة هاوالند

 x  (1 24 ...................................... هنغاريا

 x  (1 24 ...................................... يسلنداأ

 x  (1 24 ................................. اهلند مجهورية

 x  (1 24 .............................إندونيسيا مجهورية

 x  (1 25 ....................... مجهورية إيران اإلسالمية

 x  (1 25 ................................العراق مجهورية

 x  (1 25 ....................................... أيرلندا

 x  (1 25 ................................. إسرائيلدولة 

 x  (1 25-26 ....................................... إيطاليا

 x  (1 26 ..................................... جامايكا



  -A  -6-1154ية رقم ملحق بالنشرة التشغيل

1 2 3 4 5 

 x  (1 26 ....................................... اليابان

 x  (1 43 ............................... جزيرة جارفيس

 x  (1 43 ...................... جزيرة جونستون املرجانية

 x  (1 26 ........................ اململكة األردنية اهلامشية

  x  (1 ........................... كازاخستان  مجهورية

 x  (1 26 ................................. كينيا  مجهورية

 x  (1 21 ................................ جزر كريغيالن

 x  (1 27 .............................. كرييبايت  مجهورية

 x  (1 27 ................................. مجهورية كوريا

 x  (1 27 ................................. الكويتدولة 

 x  (1 27 ........................... مجهورية قريغيزستان

 x  (1 27 .................مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 x  (1 27 ................................ التفيا مجهورية

 27 باستثناء إسرائيل  x ........................................ لبنان

 x  (1 27 ................................. مملكة ليسوتو

  x  (1 ................................ ليبرييا مجهورية

 x  (1 28 ......................................... ليبيا

 x  (1 28 ............................. إمارة ليختنشتاين

 x  (1 28 ............................... ليتوانيا مجهورية

 x  (1 28 .................................... لكسمربغ

  x  (1 ........... اخلاصة التابعة للصني( مكاو )اإلدارة

 x  (1 28 ............................. مدغشقر مجهورية

 x  (1 35 ........................................ ماديرا

 x  (1 28 ...................................... مالوي

 x  (1 29 ....................................... ماليزيا

 x  (1 29 .............................. ملديف مجهورية

  x  (1 ................................. مايل مجهورية

 x  (1 29 ....................................... مالطة

 x  (1 39 .................................. جزر ماريون

  x  (1 ......................... جزر مارشال مجهورية

 x  (1 21 ..................... مقاطعة املارتينيك الفرنسية

 x  (1 29 .................... اإلسالمية موريتانيامجهورية 

 x  (1 29 ........................... موريشيوس مجهورية

 x  (1 21 ......................... جتمع مايوت اإلقليمي

 x  (1 30 .................................... املكسيك

 x  (1 30 ..................... واليات ميكرونيزيا املوحدة

 x  (1 43 ................................. جزر ميدواي

 x  (1 30-31 .............................. مولدوفا مجهورية

 x  (1 31 ................................. إمارة موناكو

  x  (1 ....................................... منغوليا

  x  (1 ................................. جلبل األسودا



  -A  -7-1154ملحق بالنشرة التشغيلية رقم 

1 2 3 4 5 

 x  (1 42 ................................... مونتسريات

 x  (1 31 ................................. مملكة املغرب

 x  (1 31 ..............................موزامبيق مجهورية

 x  (1 31 .................................. احتاد ميامنار

 x  (1 31 ................................ ناميبيا مجهورية

 x  (1 31 ................................ ناورو مجهورية

 x  (1 31 .............. االحتادية الدميقراطية نيبالمجهورية 

 x  (1 31 ................................. مملكة هولندا

 x  (1 21 ............................. يدةكاليدونيا اجلد

 x  (1 32 ..................................... نيوزيلندا

 x  (1 32 .....................................نيكاراغوا

 x  (1 33 ............................... النيجر مجهورية

 x  (1 33 ...................... االحتادية نيجرييامجهورية 

 x  (1 33 ........................................ نيوي

 x   11-12 ................................جزيرة نورفولك

 x  (1 43 ................ ماريانا الشمالية ةر يكومنولث جز 

 x  (1 33 ...................................... النرويج

 x  (1 33 .................................            سلطنة ع مان

 x  (1 33 .................... اإلسالمية كستانبا مجهورية 

  x  (1 ................................ مجهورية باالو

 x  (1 43 .................................... جزر باملريا

  x  (1 ................................. بنما مجهورية

 x  (1 34 .......................... غينيا اجلديدة -بابوا 

 x  (1 34 ............................. باراغواي مجهورية

 x  (1 34 ......................................... بريو

 x  (1 34 ............................... الفلبني مجهورية

 x  (1 27 ................................. جزر فينيكس

 x  (1 42 .................................. جزر بيتكرن

 x  (1 34-35 ................................ ابولند مجهورية

 x  (1 35-36 ...................................... الربتغال

 x  (1 43 ..................................... بورتوريكا

 x  (1 36 .................................... قطردولة 

 x  (1 21 ....................... مقاطعة رئونيون الفرنسية

 x  (1 29 .............................. جزيرة رودريغيس

 x  (1 36 ....................................... رومانيا

 x  (1 36-37 ............................... االحتاد الروسي

 x  (1 37 ................................ رواندا مجهورية

 x  (1 21 ................. مقاطعة سان بارتليمي الفرنسية

 x  (1 42 ................................ انت هيالنةس

  x  (1 .................... احتاد سانت كيتس ونيفيس

  x  (1 ................................. سانت لوسيا



  -A  -8-1154ية رقم ملحق بالنشرة التشغيل

1 2 3 4 5 

 x  (1 21 ................... مقاطعة سان مارتن الفرنسية

 x  (1 21 ...................... جزر سان بول وأمسرتدام

 x  (1 21 ............. جتمع سان بيري وميكيلون اإلقليمي

  x  (1 ...................... سانت فنسنت وغرينادين

 x  (1 37 ........................... دولة ساموا املستقلة

 x  (1 37 ........................... سان مارينو مجهورية

 x  (1 37 ........ مجهورية سان تومي وبرينسييب الدميقراطية

 x  (1 37 ....................... اململكة العربية السعودية

 x  (1 38 .............................. السنغال مجهورية

  x  (1 ................................ صربيا مجهورية

 x  (1 38 .............................. سيشيل مجهورية

 x  (1 38 ..................................... سرياليون

 x  (1 38 ............................. سنغافورة مجهورية

 x  (1 38 .................. ي(سينت مارتن )اجلزء اهلولند

 x  (1 38 .......................... اجلمهورية السلوفاكية

 x  (1 38 .............................. سلوفينيا مجهورية

 x  (1 38 ................................. جزر سليمان

  x  (1 ..................... االحتادية الصومالمجهورية 

 x  (1 39 ......................... جنوب إفريقيا مجهورية

  x  (1 ....................... جنوب السودان مجهورية

 x  (1 39 ....................................... إسبانيا

 x  (1 39 ....... مجهورية سري النكا االشرتاكية الدميقراطية

  x  (1 .............................. السودان مجهورية

 x  (1 39 .............................. سورينام مجهورية

 x  (1 24 ................................... جزر سوان

 x  (1 39 .............................. مملكة سوازيالند

 x  (1 39 ...................................... السويد

 x  (1 40 .............................االحتاد السويسري

 40 باستثناء إسرائيل  x ....................... اجلمهورية العربية السورية

  x  (1 ..........................طاجيكستان مجهورية

 x  (1 40 ......................... مجهورية تنزانيا املتحدة

 x  (1 40 ...................................... تايالند

  x  (1 ........... مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

  x  (1 ................. مجهورية تيمور لسيت الدميقراطية

  x  (1 .................................مجهورية توغو

 x  (1 32 ...................................... توكيالو

 x  (1 40 ................................... مملكة تونغا

 x  (1 40 .............................. ترينيداد وتوباغو

 x  (1 42 .............................. تريستان دا كونيا

 x  (1 41 ....................................... تونس

 x  (1 41 ......................................... تركيا



  -A  -9-1154ملحق بالنشرة التشغيلية رقم 

1 2 3 4 5 

  x  (1 .................................. تركمانستان

 x  (1 42 ......................... جزر تركس وكايكوس

 x  (1 41 ....................................... توفالو

 x  (1 41 ............................... أوغندا مجهورية

 x  (1 41 ....................................... أوكرانيا

 x  (1 41 ....................... اإلمارات العربية املتحدة

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
 .............................. وأيرلندا الشمالية

x 
 (1 41-42 

 x  (1 43 ..................... الواليات املتحدة األمريكية

 x  (1 43 ............. جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة

 x  (1 43 ..................... مجهورية أوروغواي الشرقية

  x  (1 ........................... أوزبكستان مجهورية

 x  (1 43 ............................... فانواتو مجهورية

 x  (1 43 .......................... دولة مدينة الفاتيكان

 x  (1 43 ...................... مجهورية فنزويال البوليفارية

 x ...................... مجهورية فيتنام االشرتاكية
 

 ني حمطات خدمةباستثناء ما ب
 43 اهلواة الساتلية

 x  (1 43 ................................... جزيرة ويك

 x  (1 21 ............................ جزر واليس وفوتونا

  x  (1 ................................ اليمن مجهورية

 x  (1 43 ................................ زامبيا مجهورية

 x  (1 43 .............................. زمبابوي مجهورية

___________ 
ية دارة ليس لديها أي اعرتاض على االتصاالت الراديو                                           . ومن حيث إجراءات املشاورة، ي فرتض أن هذه اإل                                   مل تعرب هذه اإلدارة عن موقفها صراحة   1)

 .(2018 مايو 14املؤرخة  CR/430بني حمطات اهلواة التابعة لبلدها واحملطات التابعة لبلدان أخرى )انظر الرسالة املعممة 
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 شكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة
 لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية

 الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية
 أحرف 3 أو نيرفحب متبوعة 7X5و 7X4و 7X3و 7X2و 7X0 حمطات اهلواة:

 أحرف 3حبرفني أو  متبوعتني 7X7و 7X6 :تانالتجريبي احملطتان

 جمهورية األرجنتين
 ملقاطعة اليت تقع فيها احملطةاأحرف، يشري احلرف األول إىل  3 أو نيرفحبو  (0-9)رقم ب متبوعة LWو LUو AZو AY حمطات اهلواة:

 العاصمة االحتادية - Cو B-A األحرف اليت تشري إىل املقاطعات:
 D-E - مقاطعة بوينس آيريس 
 F - مقاطعة سانتا فيه 
 GA-GOZ - مقاطعة تشاكو 
 GP-GZZ - مقاطعة فورموزا 
 H - مقاطعة قرطبة 
 I - مقاطعة ميسيونيس 
 J - مقاطعة إنرتي ريوس 
 K - ة توكومانمقاطع 
 L - مقاطعة كوريينتس 
 M - مقاطعة ميندوزا 
 N - مقاطعة سانتياغو ديل إستريو 
 O - مقاطعة سالتا 
 P - مقاطعة سان خوان 
 Q - مقاطعة سان لويس 
 R - مقاطعة كاتاماركا 
 S - مقاطعة الريوخا 
 T -  وجويجمقاطعة 
 U - بامبا مقاطعة ال 
 V - مقاطعة ريو نيغرو 
 W - ة شوبوتمقاطع 
 XA-XOZ - مقاطعة سانتا كروز 
 XP-XZZ -  ،أنتاركتيكا وجزر جنوب احمليط األطلسيو مقاطعة تيريا ديل فويغو 
 Y - نيوكني 
 Z - أنتاركتيكا 

 .AZ السابقة: يتعني على املبتدئني استعمال مالحظة

 أروبا
 أحرف 3ال تزيد عن جموعة مب    ا  متبوع P49أو  P43 حمطات اهلواة:

 :مالحظات
ʼ1ʻ مث  (/)شرطة مائلة ب         متبوعا  الدليلي للنداء الذي ختصصه هلم إدارهتم  سيستعمل اهلواة األجانب الرمزP4 .ملدة سنة واحدة 
ʼ2ʻ  صص السابقة  أثناء املناسبات اخلاصة ملدة ال تزيد عن شهر واحد. أحرف 3تليها جمموعة ال تزيد عن  P41أو  P40             خت 

 أستراليا
 أحرف. 4أو  3أو  حبرفنيو و اإلقليم الذي تقع فيه احملطة( رقم )يشري إىل الدولة أب         متبوعا  * VI* أو AXأو  VK حمطات اهلواة:

  )انظر تابع(
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 تابع( )أستراليا 
 أحرف، يشري احلرف األول إىل فئة الرخصة. 4أو  3بالنسبة للرموز الدليلية للنداء ذات الالحقات املكونة من 

أحرف  3والالحقات املكونة من املكونة من حرفني  الالحقاتدمة" بالرموز الدليلية للنداء ذات يشار إىل حمطات اهلواة "املتق
 .Zأو  Yأو  Xأو  Wأو  Uأو  Tأو  Sأو  Kأو  Jأو  Iأو  Gأو  Fأو  Eأو  Dأو  Cأو  Bأو  Aحيث يكون احلرف األول هو 

أحرف حيث يكون احلرف األول  3لالحقات املكونة من يشار إىل حمطات اهلواة "القياسية" بالرموز الدليلية للنداء ذات ا
 .Vأو  Pأو  Nأو  Mأو  Lأو  H هو

 .Fأحرف حيث يكون احلرف األول هو  4" بالرموز الدليلية للنداء ذات الالحقات املكونة من القاعدةيشار إىل حمطات اهلواة "
 .الية/الصعيد احملليعلى صعيد الو خاصة للمناسبات اليت هلا أمهية وطنية خاصة أو أمهية  *

 أحرف، حيث يشري احلرف األول إىل الوالية أو اإلقليم الذي تقع فيه احملطة. 3و (2-9)يليه رقم  AX احملطات التجريبية

 محطة

 والية أو إقليم
إقليم 

العاصمة 
 األسترالية

نيو 
ساوث 

 ويلز
جنوب  كوينزالند فيكتوريا

 أستراليا
غرب 
اإلقليم  تسمانيا أستراليا

 ماليالش

األراضي 
األسترالية 
 الخارجية

 أنتاركتيكا

 – 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هواة

 – – A N V Q S W T D جتريبية

 النمسا
 أحرف 3أو  حبرفنيو ، يشري إىل املقاطعة أو املنطقة اليت تقع فيها احملطة( 0-9رقم )ب         متبوعا   OE حمطات اهلواة:

 (QZ–QA) حبرفنيو  إىل املقاطعة اليت تقع فيها احملطة( ، يشري2-9رقم )         متبوعا  ب OE احملطات التجريبية:
 األرقام اليت تشري إىل املقاطعات أو املناطق: 

 فيينا )حمطات اهلواة فقط( - 1 
 سالزبرغ - 2 
 النمسا السفلىاحملطات التجريبية فقط( و فيينا ) - 3 
 بورغنالند - 4 
 النمسا العليا - 5 
 سترييا - 6 
 تريول - 7 
 ينتياكار   - 8 
 لربغر فورا - 9 
 خارج األراضي اإلقليمية - 0 
 على منت السفن أو على منت الطائرات - » 

 كومنولث البهاما
 C69AA-C62ZZ واحملطات التجريبية: حمطات اهلواة

 مملكة البحرين
  .                 يكون آخرها حرفا  ، مسات 4أو  3أو  بسمتنيو ( 9إىل  0رقم )من ب         متبوعا   A9 حمطات اهلواة:

 

 الالحقة الرقم سابقةال

A9 9-0  مسات يكون آخرها حرفا   4حىت                      
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 بربادوس
 *8P6AA-8P6ZZ :حمطات اهلواة
  8P9AA-8P9ZZ** 

 .هواة الراديو الوطنينيمن أجل  *
 .والزوار وحاملي الرخص قصرية األجل هواة الراديو األجانبمن أجل  **

 جمهورية بيالروس
 رفوحب( اليت توجد هبا احملطة)أوبالست( يشري إىل املدينة أو املنطقة  8-6، 4-1رقم )ب         متبوعا   EWأو  EVأو  EU :حمطات اهلواة

 .أحرف ةأو ثالث حرفنيواحد أو 
 مدينة مينسك 1. :األرقام اليت تشري إىل املدينة أو املنطقة

 منطقة مينسك 2. 
 منطقة بريست 3. 
 منطقة غرودنو 4. 
 منطقة فيتبسك 5. 
 منطقة موجيلف 6. 
 طقة غوملمن 7. 

 (HARECشهادة ، CEPT)حيمل املشغل رخصة  Aالفئة  -مسات  4 يتضمن الرمز الدليلي للنداء:
 (HAREC، شهادة CEPT)حيمل املشغل رخصة  Bوالفئة  Aالفئة  -مسات  5 
 (ARNEC، شهادة رخصة للمبتدئني)حيمل املشغل  Cالفئة  -مسات  6 
 الناديحملطات  W ،X ،Zالرمز الرابع هو  -مسات  5 

 املكررات -( EU5A00R-EU5Z99R)باستثناء  - EU1A00R-EU8Z99R احملطات التجريبية:
 EU1A00B-EU8Z99B -  باستثناء(EU5A00B-EU5Z99B )- املنارات الراديوية 
 EU10S-EU89S - السواتل 
 EV0AA-EV9ZZ -  يف املسابقات اإلذاعية اليت تعملمن أجل احملطات 
 EV10ISS-EV89ISS -  أجل البعثات إىل املرافق الفضائيةمن 
 EV0ANA-EV0ANZ -  يف املنطقة القطبية اليت تعملمن أجل احملطات 
 EV0A-EV9999Z - ناسبات الوطنية والدولية اخلاصة.من أجل احملطات اليت تعمل يف أيام امل 

EU5 ،EV5 ،EW5 باملوجات القصرية  الدولية اعةيف مسابقات اتصاالت اإلذفقط  من أجل املشاركني -واحد ، متبوعة حبرف(SW) واملوجات فوق القصرية (USW) 
 .)حىت عام واحد(

 وبالرمز الدليلي اخلاص هبم (/)متبوعا  بشرطة مائلة  EW جيب على هواة الراديو األجانب الذين حيملون تراخيص أن يستعملوا: مالحظة

 بلجيكا
 محطات الهواة

ON0AA-ON0ZZ 
ON0AAA-ON0ZZZ  ماتيةحمطات أوتو 

ON1AA-ON1ZZ 
ON1AAA-ON1ZZZ  2 الفئةحمطات 

ON2AA-ON2ZZ 
ON2AAA-ON2ZZZ   غري مستعملة حاليا                   

ON3AA-ON3ZZ 
ON3AAA-ON3ZZZ  3 الفئةحمطات 

ON4AA-ON4ZZ 
ON4AAA-ON4ZZZ 

ON5AA-ON5ZZ 
ON5AAA-ON5ZZZ 

ON6AA-ON6ZZ 
ON6AAA-ON6ZZZ 

ON7AA-ON7ZZ 
ON7AAA-ON7ZZZ 

ON8AA-ON8ZZ 
ON8AAA-ON8ZZZ 

 1حمطات الفئة 

  )انظر تابع(
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 (تابع ) بلجيكا
ON9AAA-ON9AZZ  لألجانب 3حمطات الفئة 

ON9BAA-ON9BZZ  لألجانب 2حمطات الفئة 

ON9CAA-ON9CZZ  لألجانب 1حمطات الفئة 

OP0LE and OP0OL حمطات النادي يف أنتاركتيكا 

OR3AA-OR3ZZ 
OR3AAA-OR3ZZZ  أنتاركتيكااملؤقتة يف 3حمطات الفئة  

OR4AA-OR4ZZ 
OR4AAA-OR4ZZZ  املؤقتة يف أنتاركتيكا 1حمطات الفئة 

OR4ISS على منت حمطة إرسال املعلومات 

OO0A-OO9Z 
OP0A-OP9Z 

OQ0A-OQ9Z 
OR0A-OR4Z 
OR6A-OR9Z 
OS0A-OS9Z 
OT0A-OT4Z 
OT6A-OT9Z 

  1رموز دليلية تكميلية للنداء من أجل حمطات الفئة 

OR5A-OR5Z 
OT5A-OT5Z حمطات للمسابقات عالية القدرة 

 بليز
 1رخصة الفئة  - V31AA-V31ZZ حمطات اهلواة:

 V32AA-V32ZZ -  2رخصة الفئة 

 جمهورية بنن
 حبرفنيو  (1-9)رقم ب         متبوعا   TY حمطات اهلواة:

 مملكة بوتان
 *A50AA-A50ZZ حمطات اهلواة:

 A51AA-A51ZZ** 
 A52AA-A52ZZ*** 

 .حمطات اهلواةمن أجل نوادي و  *
 .نيالوطني هواة الراديومن أجل  **

 .الراديو الزائرينمن أجل هواة  ***

 دولة بوليفيا متعددة القوميات
 CP1AA-CP9ZZ حمطات اهلواة:

 باز ال - 1 األرقام اليت تشري إىل اإلدارات:
 تشوكيساكا - 2 
 أورورو - 3 
 بوتوسي - 4 
 مباباكوتشاها  - 5 
 سانتا كروز - 6 
 تارجيا - 7 
 بيين - 8 
 باندو - 9 
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 يف احلاالت التالية: ”C“أو ”S“أو ”MM“أو ”MF“أو ”MA“أو ”M“                                                ميكن أن يكون الرمز الدليلي للنداء متبوعا  باألحرف 
M : للمحطات األرضية املتنقلة، 

MA: للمحطات املتنقلة للطريان، 
MF: للمحطات النهرية املتنقلة، 

MM: للمحطات البحرية املتنقلة، 
S: حملطات الفئة الثانية، 
C:  املشغلة بصفة مؤقتةللمحطات. 

 جزر بونير وسان يوستايتوس وسابا
 بونري - PJ4AA-PJ4ZZZ حمطات اهلواة:

 PJ5AA-PJ5ZZZ - سان يوستايتوس 
 PJ6AA-PJ6ZZZ - سابا 

 جمهورية بوتسوانا
 A22AA-A22ZZ حمطات اهلواة:
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 جمهورية البرازيل االتحادية

 ةمحطات الهوا

 Cالفئة  Bو Aالفئتان  الوالية

Acre 
PT8AA-PT8ZZ PT8AAA-PT8ZZZ PU8JAA-PU8LZZ 

*ZZ8HA-ZZ8MZ ZZ8HAA-ZZ8MZZ 

Alagoas 
PP7AA-PP7ZZ PP7AAA-PP7ZZZ PU7AAA-PU7DZZ 

*ZZ7AA-ZZ7ZZ ZZ7AAA-ZZ7ZZZ 

Amapá 
PQ8AA-PQ8ZZ PQ8AAA-PQ8YZZ PU8GAA-PU8IZZ 

*ZV8AA-ZV8ZZ ZV8AAA-ZV8YZZ 

Amazonas 
PP8AA-PP8ZZ PP8AAA-PP8YZZ PU8AAA-PU8CZZ 

*ZZ8AA-ZZ8GZ ZZ8AAA-ZZ8GZZ 

Bahia 
PY6AA-PY6ZZ PY6AAA-PY6YZZ PU6JAA-PU6YZZ 

*ZY6AA-ZY6ZZ ZY6AAA-ZY6YZZ 

Ceará 
PT7AA-PT7ZZ PT7AAA-PT7YZZ PU7MAA-PU7PZZ 

*ZV7AA-ZV7ZZ ZV7AAA-ZV7YZZ 

Distrito Federal 
PT2AA-PT2ZZ  PT2AAA-PT2YZZ PU2AAA-PU2EZZ 

*ZV2AA-ZV2ZZ ZV2AAA-ZV2YZZ 

Espírito Santo 
PPlAA-PPlZZ PP1AAA-PP1YZZ PU1AAA-PU1IZZ 

*ZZ1AA-ZZlZZ ZZlAAA-ZZlYZZ 

Goiás 
PP2AA-PP2ZZ PP2AAA-PP2YZZ PU2FAA-PU2HZZ 

*ZZ2AA-ZZ2ZZ ZZ2AAA-ZZ2YZZ 

Maranhão 
PR8AA-PR8ZZ PR8AAA-PR8YZZ PU8MAA-PU8OZZ 

*ZX8AA-ZX8ZZ ZX8AAA-ZX8YZZ 

Mato Grosso 
PY9AA-PY9ZZ PY9AAA-PY9YZZ PU9OAA-PU9YZZ 

*ZY9AA-ZY9ZZ ZY9AAA-ZY9YZZ 

Mato Grosso do Sul 
PT9AA-PT9ZZ PT9AAA-PT9YZZ PU9AAA-PU9NZZ 

*ZV9AA-ZV9ZZ ZV9AAA-ZV9YZZ 

Minas Gerais 
PY4AA-PY4ZZ PY4AAA-PY4YZZ PU4AAA-PU4YZZ 

*ZY4AA-ZY4ZZ ZY4AAA-ZY4YZZ 

Pará 
PY8AA-PY8ZZ PY8AAA-PY8YZZ PU8WAA-PU8YZZ 

*ZY8AA-ZY8ZZ ZY8AAA-ZY8YZZ 

Paraíba 
PR7AA-PR7ZZ PR7AAA-PR7YZZ PU7EAA-PU7HZZ 

*ZX7AA-ZX7ZZ ZX7AAA-ZX7YZZ 

Paraná 
PY5AA-PY5ZZ PY5AAA-PY5YZZ PU5MAA-PU5YZZ 

*ZY5AA-ZY5ZZ ZY5AAA-ZY5YZZ 

Pernambuco 
PY7AA-PY7ZZ PY7AAA-PY7YZZ PU7RAA-PU7YZZ 

*ZY7AA-ZY7ZZ ZY7AAA-ZY7YZZ 

Piauí 
PS8AA-PS8ZZ PS8AAA-PS8YZZ PU8PAA-PU8SZZ 

*ZW8AA-ZW8ZZ ZW8AAA-ZW8YZZ 

Rio de Janeiro 
PYlAA-PYlZZ PYlAAA-PYlYZZ PUlJAA-PUlYZZ 

*ZYlAA-ZYlZZ ZYlAAA-ZYlYZZ 

Rio Grande do Norte 
PS7AA-PS7ZZ PS7AAA-PS7YZZ PU7IAA-PU7LZZ 

* ZW7AA-ZW7ZZ ZW7AAA-ZW7YZZ 

Rio Grande do Sul 
PY3AA-PY3ZZ PY3AAA-PY3YZZ PU3AAA-PU3YZZ 

*ZY3AA-ZY3ZZ ZY3AAA-ZY3YZZ 

  )انظر تابع(
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 )تابع(جمهورية البرازيل االتحادية 

Rondônia 
PW8AA-PW8ZZ PW8AAA-PW8YZZ PU8DAA-PU8FZZ 

*ZZ8NA-ZZ8SZ ZZ8NAA-ZZ8SZZ 

Roraima 
PV8AA-PV8ZZ PV8AAA-PV8YZZ PU8TAA-PU8VZZ 

*ZZ8TA-ZZ8ZZ ZZ8AAA-ZZ8YZZ 

Santa Catarina 
PP5AA-PP5ZZ PP5AAA-PP5YZZ PU5AAA-PU5LZZ 

*ZZ5AA-ZZ5ZZ ZZ5AAA-ZZ5YZZ 

São Paulo 
PY2AA-PY2ZZ PY2AAA-PY2YZZ PU2KAA-PU2YZZ 

*ZY2AA-ZY2ZZ ZY2AAA-ZY2YZZ 

Sergipe 
PP6AA-PP6ZZ PP6AAA-PP6YZZ PU6AAA-PU6IZZ 

*ZZ6AA-ZZ6ZZ ZZ6AAA-ZZ6YZZ 

Tocantins 
PQ2AA-PQ2ZZ PQ2AAA-PQ2YZZ PU2IAA-PU2JZZ 

*ZX2AA-ZX2ZZ ZX2AAA-ZX2YZZ 

Islas Marítimas 
PY0AA-PY0ZZ PY0AAA-PY0ZZZ PU0AAA-PU0ZZZ 

*ZY0AA-ZY0ZZ ZY0AAA-ZY0ZZZ 

 : يف املسابقات الوطنية والدولية والبعثات.للنداء الرموز الدليلية اخلاصة *

 بروني دار السالم
 VHFو HFأحرف لالتصاالت  3                متبوعا  حبرفني أو  V85 حمطات اهلواة:

 V85  متبوعا  حبرف واحد لالتصاالت                         VHF فقط 

 جمهورية بلغاريا
 أحرف 3ال تزيد عن                متبوعا  مبجموعة LZ1-LZ9 حمطات اهلواة:

 فاصو بوركينا
             متبوعا  حبرفني XT3أو  XT2 حمطات اهلواة واحملطات التجريبية:

 جمهورية بوروندي
             متبوعا  حبرفني 9U5 حمطات اهلواة:

 فردي جمهورية كابو
 D44AA-D44ZZ حمطات اهلواة:

 جمهورية الكاميرون
             متبوعا  حبرفني TJ1 حمطات اهلواة:

 كندا
 برونزويكمقاطعات نوفا سكوتيا ونيو  - حبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف         متبوعا   VE1، VA1 حمطة اهلواة:

 VE2، VA2   مقاطعة كيبيك - حبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف        متبوعا 
 VE3، VA3   أونتاريومقاطعة  - حبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف        متبوعا 
 VE4، VA4   مقاطعة مانيتوبا - حبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف        متبوعا 
 VE5، VA5   مقاطعة ساسكاتشوان - حبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف        متبوعا  
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 VE6، VA6   مقاطعة ألبريتا - حبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف        متبوعا 
 VE7، VA7   كولومبيا الربيطانيةمقاطعة   - حبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف        متبوعا 
 VE8   األقاليم الشمالية )باستثناء نونافوت( - ف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرفحبر         متبوعا 
 VE9   برونزويكمقاطعة نيو  - حبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف        متبوعا 
 VE0*   خدمة اهلواة على منت سفينة - حبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف        متبوعا 
 VO1   (البرادورمقاطعة نيوفاوندالند )باستثناء  - فحبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحر         متبوعا 
 VO2   البرادور - حبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف        متبوعا 
 VY0   إقليم نونافوت - حبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف        متبوعا 
 VY1   إقليم يوكون - حبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف        متبوعا 
 VY2   مقاطعة جزيرة األمري إدوارد - و ثالثة أحرفحبرف واحد أو حرفني أ        متبوعا 

* VE0 .معد لالستخدام عند تشغيل حمطة هواة راديوية من سفينة تقوم برحالت دولية 
 كندا )مجيع املقاطعات واألقاليم( - حبرفني أو ثالثة أحرف        متبوعا   VX9 احملطات التجريبية:

 جمهورية إفريقيا الوسطى
                          متبوعا  حبرفني أو ثالثة أحرف TL8 ية:بحمطات اهلواة واحملطات التجري

 جمهورية تشاد
 A                                متبوعا  حبرفني ويكون احلرف األول هو  TT8 حمطات اهلواة واحملطات التجريبية:

 شيلي
                                                                  متبوعا  برقم )يشري إىل املنطقة اليت تقع فيها احملطة( وحبرفني أو ثالثة أحرف XQأو  CE حمطات اهلواة:

 CE1-CE8 شيليلالرب الرئيسي  - فالثة أحر                  متبوعا  حبرفني أو ث 
 CE9 أنتاركتيكا -                          متبوعا  حبرفني أو ثالثة أحرف 
 CE0Y جزيرة عيد الفصح -                          متبوعا  حبرفني أو ثالثة أحرف 
 CE0Z خوان فرنانديز وسان فيليكس جزر -             متبوعا  حبرفني 

 جمهورية كولومبيا
 ( وحبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرفالراديوية قة اليت تنتمي إليها حمطة اهلواة، يشري إىل املنط0-9              متبوعا  برقم ) HKأو  HJ حمطات اهلواة

 األراضي اجلزرية الكولومبية واخلدمة املتنقلة البحرية - 0 األرقام اليت تشري إىل املناطق:
 إدارات أتالنتيكو وبوليفار وقرطبة وسوكري - 1 
 تانديرإدارات غواخريا وماغدالينا وسيزار ومشال سان - 2 
 إدارات كونديناماركا وميتا وفيشادا - 3 
 أنتيوكيا وشوكو تاإدار  - 4 
 كاوكاوفايل ديل   كاوكاإدارتا   - 5 
 إدارات كالداس وتوليما وريسارالدا وكينديو وهويال - 6 
 إدارات سانتاندير وبوياكا وأروكا وكازاناري - 7 
 إدارات نارينيو وكاكويتا وبوتومايو - 8 
 انيا وغوافياريو ت أمازوناس وفاوبيس وغإدارا - 9 

 اخلاصة. ناسباتواملأثناء املسابقات  اليت تعملحملطات اهلواة                       ، مصر ح به بصفة مؤقتة وحبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف (0-9)             متبوعا  برقم  5Kأو  5J :مالحظة
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 اتحاد جزر القمر
 *            متبوعا  حبرفني D68 حمطات اهلواة:

 . هوية املشغليشري احلرفان إىل *

 جمهورية الكونغو
 TN8AA-TN8ZZ حمطات اهلواة واحملطات التجريبية:

 جزر كوك
             متبوعا  حبرفني ZK1 حمطات اهلواة:

 كوستاريكا
 أحرف 3ال تزيد عن                      متبوعا  برقم ومبجموعة TIأو  TE حمطات اهلواة:

 جمهورية كوت ديفوار
 TU2AA-TU2ZZ حمطات اهلواة:

 TU3AA-TU3ZZ احملطات التجريبية:

 جمهورية كرواتيا
                                            متبوعا  برقم وحبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف 9A حمطات اهلواة:

 كوبا
                                                                                         متبوعا  برقم )يشري إىل املقاطعة أو املنطقة اليت تقع فيها احملطة( وحبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف COأو  CMأو  CLأو  T4 حمطات اهلواة:

 مقاطعة بينار ديل ريو - 1 املناطق: أرقام تشري إىل املقاطعات أو
 مقاطعة هافانا سييت - 2 
 مقاطعة هافانا - 3 
 بلدية جزيرة الخوبينتود - 4 
 مقاطعة ماتانزاس - 5 
 مقاطعات فيال كالرا وسينفويغوس وسانكيت سبرييتوس - 6 
 اغويمقاطعات سييغو دي أيال وكام - 7 
 توناس وغوانتانامو ين والسو لغمقاطعات سانتياغو دي كوبا وغرامنا وهو  - 8 

 كوراساو
 PJ2AA-PJ2ZZZ حمطات اهلواة:

 جمهورية قبرص
 5B4AAA-5B4ZZZ حمطات اهلواة:

 .ةمؤقت بصورة 5B4مث  (/)                                                                                    : سيستعمل اهلواة األجانب الرمز الدليلي للنداء الذي ختصصه هلم إدارهتم متبوعا  بشرطة مائلة مالحظة
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 الجمهورية التشيكية
                                      متبوعا  حبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف OK0-OK8 ة:حمطات اهلوا

 OL0-OL9 متبوعا  حبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف                                      
 OK8 متبوعا  حبرفني أو ثالثة أحرف لألجانب الذي يقومون باإلرسال من أراضي اجلمهورية التشيكية                                                                                
 OK0  ستثنائيا حنوغري العادية على لألغراض                           متبوعا  حبرفني أو ثالثة أحرف 
 OL0-OL9 متبوعا  حبرف واحد ألغراض مسابقات اهلواة الدولية فقط                                                 
 OL0-OL9 متبوعا  حبرفني أو ثالثة أحرف ألغراض استثنائية وفرتة استمرار هذه األغراض فقط                                                                      

                          متبوعا  حبرفني أو ثالثة أحرف OK9 احملطات التجريبية:

 الدانمارك
 حمطات اهلواة

 حقةالال الرقم السابقة املنطقة

                       مسات، يكون آخرها حرفا   4حىت  OU ،OV ،OZ ،5P ،5Q 9-0 الدامنارك
 حرفان أو ثالثة أحرفحرف واحد أو  OY 9-1 جزر فارويه

 حرفان أو ثالثة أحرف OX 9-1 غرينالند

 جمهورية جيبوتي
 *J28AA-J28ZZ حمطات اهلواة:

 J20AA-J20ZZ** 
 .دائمةبصفة  املشغلةحملطات اهلواة  *

 بصفة مؤقتة. املشغلة ةحملطات اهلوا **
 .ملناسبات اخلاصةيف ا أحرف 3                        متبوعا  مبجموعة تتكون من  J20: سيستعمل هواة الراديو مالحظة

 كومنولث دومينيكا
 J73AA-J73ZZ حمطات اهلواة واحملطات التجريبية:

 الجمهورية الدومينيكية
 أحرف 3ال تزيد عن  ليت تقع فيها احملطة( وجمموعة                             متبوعا  برقم )يشري إىل املنطقة ا HI حمطات اهلواة:

 جزيرة بياتا - 1 األرقام اليت تشري إىل املناطق:
 جزيرة ساونا - 2 
 منطقة سيباو الوسطى - 3 
 الشمال الغريب خط منطقة - 4 
 منطقة اجلنوب الغريب - 5 
 املنطقة اجلنوبية الوسطى - 6 
 املنطقة الشرقية - 7 
 بيةاملنطقة اجلنو  - 8 
 منطقة الشمال الغريب - 9 

 إكوادور
 أو حرفني أو ثالثة أحرف وحبرف واحد، يشري إىل املقاطعة اليت تقع فيها احملطة( 1-8              متبوعا  برقم ) HDأو  HC حمطات اهلواة:

 املقاطعة. يشري إىلبعد الرقم الذي  Nيتعني على املبتدئني استعمال احلرف   

  )انظر تابع(
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 )تابع( إكوادور
 شينشامقاطعات كارتشي وإمبابورا وبي - 1 :تشري إىل املقاطعاتاألرقام اليت  

 ريوس ( ولوسساحلالمقاطعات غوياس ) - 2 
 ساحل( ولوخاالمقاطعات إيل أورو ) - 3 
 مقاطعات مانايب )الساحل( وإمسريالداس )الساحل( - 4 
 وأزوايمقاطعات شيمبورازو وكانيار  - 5 
 وبوليفارمقاطعات كوتوباكسي وتونغوراهوا  - 6 
 مقاطعات نابو وباستازا ومورونا سانتياغو وزامورا وسوكومبيوس - 7 
 مقاطعة غاالباغوس )جزر( - 8 

                   متبوعا  بثالثة أحرف HD9 احملطات التجريبية:
                              متبوعا  حبرف واحد بصورة مؤقتة. HD9: يتعني على هواة الراديو الذين يعملون خالل املسابقات استعمال مالحظة

 العربية جمهورية مصر
                        متبوعا  برقم واحد وحرفني SU حمطات اهلواة:

 جمهورية السلفادور
 أحرف 3ال تزيد عن  جموعةمب، يشري إىل املنطقة اليت تقع فيها احملطة( و 1-9              متبوعا  برقم ) YS حمطات اهلواة:

 إدارة سان سلفادور - 1 األرقام اليت تشري إىل املناطق: 
 إدارة سانتا أنا - 2 
 سان ميغيل إدارة - 3 
 إدارة ال ليبريتاد - 4 
 باز وكوسكاتالن وشاالتينانغو ال إدارات - 5 
 إدارات أوسولوتان وسان فيسينيت وكابانياس - 6 
 إدارة سونسونايت - 7 
 إدارة أهواشابان - 8 
 نيونأو إدارتا مورازان وال  - 9 

             متبوعا  حبرفني HU9 احملطات التجريبية:
 وبالرقم الدليلي للنداء اخلاص هبم. (/)، يشري إىل املنطقة اليت تقع فيها احملطة( وبشرطة مائلة 1-9              متبوعا  برقم ) YSراديو األجانب استعمال جيب على هواة ال :مالحظة

 جمهورية إستونيا
 ف، يشري إىل املنطقة اليت تقع فيها احملطة( وحبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحر 0-9              متبوعا  برقم ) ES حمطة اهلواة:

 املقاطعات اإلدارية هليوما وسارميا ومجيع اجلزر الصغرية من فاينامريي - 0 املقاطعات:األرقام اليت تشري إىل  
 تالني - 1 
 ارجوماهلاملقاطعة اإلدارية  - 2 
 املقاطعة اإلدارية لليان ورابال ويارفاما - 3 
 فريوما-فريوما وإدا-للياناملقاطعات اإلدارية  - 4 
 جلوجيفا وتارتوماات اإلدارية املقاطع - 5 
 فوروماو املقاطعات اإلدارية لبولفا وفالغا  - 6 
 املقاطعة اإلدارية لفيلجاندميا - 7 
 املقاطعة اإلدارية لبارنوما - 8 
 خارج األراضي اإلقليمية )الستخدام رمسي من جانب االحتاد اإلستوين لراديو اهلواة( - 9 

 "P"أو  "M" وأ "AM" وأ "MM"وباألحرف  (/)حممولة أو متنقلة، تكون رموزها الدليلية للنداء متبوعة بشرطة مائلة  عندما تعمل حمطات اهلواة كمحطات 
 احلاالت التالية: يف

 - "MM" ،إذا كانت احملطة مشغلة على منت سفينة إستونية يف املياه الدولية 
 - "AM"  مشغلة على منت طائرة إستونية، احملطةإذا كانت 
 - "M"  مشغلة على منت بعض املركبات األخرى مبا يف ذلك على منت سفينة يف املياه الوطنية، احملطةإذا كانت 
 - "P" إذا كانت احملطة حممولة باليد. 

وبالرقم الدليلي  (/)شرطة مائلة يشري إىل املقاطعة اليت تقع فيها احملطة وب (0-8)             متبوعا  برقم  ESستونيا استعمال إلجيب على هواة الراديو األجانب أثناء زيارهتم  
  للنداء اخلاص هبم.
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 جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية
 ET3AA-ET3ZZ حمطات اهلواة:

  9E3AA-9F3ZZ 

 جمهورية فيجي
             متبوعا  حبرفني 3D2 حمطات اهلواة:

             متبوعا  حبرفني 3D3 احملطات التجريبية:

 فنلندا
                       مسات، يكون آخرها حرفا   4 عن                           متبوعا  برقم وجمموعة ال تزيد  OJأو  OIأو  OHأو  OGو أ OF حمطات اهلواة واحملطات التجريبية:

 فرنسا
 حمطات اهلواة

F
(1 9-0

(2 ZZZ-AA
 فرنسا )القارية( 3)

 :واألقاليم ما وراء البحار )باستثناء كاليدونيا اجلديدة( واملقاطعاتكورسيكا    
FG 

(4
1-5 (3

AA-ZZZ غواديلوب 
FH » » مايوت 
FJ » » سان بارثولومي 

FM » » املارتينيك 
FO » » بولينيزيا الفرنسية 
FP » » سان بيري وميكيلون 
FR » » رئونيون 
FT » » األراضي اجلنوبية والقطب اجلنويب 
FW » » جزر واليس وفوتونا 
FY » » غيانا 
TK » » كورسيكا 
FK 8 

(5
AA-ZZZ كاليدونيا اجلديدة 

(1 F متبوعا  حبرف            (A  أوB  أوC  أوD  أوEيشري إىل اجملموعة اليت تنتمي إليها حمطة اهلواة )  الراديوية، متبوعا  حبرف                       F  راديويةالنادي اليشري إىل حمطة. 
 .(7)باستثناء الرقم  9إىل  0رقم من  2)
 حمطة هواة الراديو. لتمييزأحرف  3حرفان أو  3)
، (E: اجملموعة 5و D: اجملموعة 4و C: اجملموعة 3، وB: اجملموعة 2، وA: اجملموعة 1طة اهلواة الراديوية )رقم يشري إىل اجملموعة اليت تنتمي إليها حم 4)

 .يشري إىل حمطة النادي الراديوية 0 الرقم
 النادي الراديوية.احلرف األول الذي يشري إىل حمطة  K على أن يكونحمطة هواة الراديو،  لتمييزأحرف  3حرفان أو  5)

 ة الغابونيةالجمهوري
 TR8AA-TR8ZZ حمطات اهلواة:

 جمهورية غامبيا
 C53AA-C53ZZ حمطات اهلواة:

 جورجيا
  أحرف 3                                  متبوعا  برقم وحبرف واحد أو حرفني أو  4L حمطات اهلواة:
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 جمهورية ألمانيا االتحادية
 حمطات اهلواة

 الفئة غرض االستخدام الرموز الدليلية للنداء
1 2 3 

DA0A-DA0ZZZ  النادي حمطات A 

DA1Z-DA1A(1  حمطات النادي A 

DA1ZZZ-DA1AA(1  مناراتفردية، حمطات النادي، مكررات، حمطات A 

DA2A-DA3Z حمطات النادي A 

DA2AA-DA2ZZZ  فردية، حمطات النادي، مكررات، مناراتحمطات A 

DA4A-DA4Z النادي اتدراسات جتريبية خاصة كمحط E 

DA4ZZZ-DA4AA(2  فردية اتيبية خاصة كمحطدراسات جتر E 

DA5A-DA5Z   كمحطات الناديدراسات جتريبية خاصة A 

DA5ZZZ-DA5AA(2 فردية اتدراسات جتريبية خاصة كمحط A 

DA6Z-DA6A1) حمطات النادي E 

DA6ZZZ-DA6AA(1  فردية، حمطات النادي، مكررات، مناراتحمطات E 

DA7A-DA9Z حمطات النادي E 

DB0A-DD9Z ناديحمطات ال A 

DB0AA-DB0ZZZ مكررات، منارات A 

DB1AA- DD9ZZZ  فرديةحمطات A 

DF0A-DH9Z حمطات النادي A 

DF0AA-DF0ZZZ حمطات النادي A 

DF1AA- DH9ZZZ  فرديةحمطات A 

DJ0A-DM9Z حمطات النادي A 

DJ0AA-DJ9ZZZ  فرديةحمطات A 

DK0AA-DK0ZZZ حمطات النادي A 

DK1AA-DK9ZZZ  ديةفر حمطات A 

DL0AA-DL0ZZZ حمطات النادي A 

DL1AA-DL9ZZZ  فردية حمطات A 

DM0AA-DM0ZZZ ( مكررات، مناراتDM0ZA-DM0ZZZ)مكررات مع تكنولوجيا جديدة : A 

DM1AA-DM9ZZZ  فرديةحمطات A 

DN0A-DN0ZZZ حمطات النادي E 

DN6ZZZ-DN1AA(2  تستخدم لتعليمات العمليات الراديويةحمطات A 

DN8ZZZ-N7AAD(2  تستخدم لتعليمات العمليات الراديويةحمطات E 

DO0A-DO9Z حمطات النادي E 

DO0AA-DO0ZZZ ( مكررات، مناراتDO0ZA-DO0ZZZ)مكررات مع تكنولوجيا جديدة : E 

DO1AA-DO9ZZZ  فرديةحمطات E 

DP0A-DP1Z مواقع خارج األراضي اإلقليمية( حمطات النادي( A 

DP0AA-DP1ZZZ مكررات، منارات، دراسات جتريبية خاصة )مواقع خارج األراضي اإلقليمية(ات الناديحمط ، A 

DP2A-DP2Z مواقع خارج األراضي اإلقليمية( حمطات النادي( E 

DP2AA-DP2ZZZ مكررات، منارات، دراسات جتريبية خاصة )مواقع خارج األراضي اإلقليمية(حمطات النادي ، E 

DP3A- DR9Z ديحمطات النا A 

 .(SOFA)اتفاق مركز القوات  فقط مبوجبللموظفني  1)
 .(SOFA)                                     للموظفني أيضا  مبوجب اتفاق مركز القوات  2)

 DO، أو Aلفئة فيما خيص ا الدليلي الوطين للنداء همرمز و  (/)                    متبوعا  بشرطة مائلة  DLبدون إقامة دائمة يف أملانيا هواة الراديو األجانب  سيستعمل :مالحظة
 نداء.لل التنظيمي أو الرمز الدليلي الشخصي ،Eلفئة ا فيما خيص الدليلي الوطين للنداء ورمزهم (/)بشرطة مائلة          متبوعا  
 DI2AA-DI2ZZ احملطات التجريبية:
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 غانا
                      متبوعا  حبرفني أو أكثر* 9G1 حمطات اهلواة:

  9G5  أكثر                متبوعا  حبرفني أو** 
             متبوعا  حبرفني 9G2 احملطات التجريبية:

 .من أجل هواة الراديو الوطنيني *
 .الراديو األجانب ةمن أجل هوا **

 اليونان
 أحرف 3                                                        متبوعا  برقم )يشري إىل املنطقة اليت تقع فيها احملطة( وحبرفني أو  **SWأو  *SV حمطات اهلواة واحملطات التجريبية:

 سرتيا هيالس - 1 األرقام اليت تشري إىل املناطق:
 لغربيةالوسطى وا مقدونيا - 2  
 بيلوبونيس - 3  
 تيسايل - 4  
 زانييدودك مقاطعة - 5  
 إبريوس - 6  
 مقدونيا الشرقية وتراس - 7  
 دوكيكانيز(مقاطعة كريتيان و   مقاطعاتاملنتمية إىل مجيع اجلزر )باستثناء تلك  - 8  
 مقاطعات كريتيان وجزرها - 9  

 .1الفئة  *
 .2الفئة  **

 هلواة الراديو اليونانيني الذين حبوزهتم رخصة أجنبية وهلواة الراديو الذين لديهم إقامة دائمة. أحرف 3حبرفني أو          متبوعا   SW0أو  SV0 خيصص ʻ1ʼ مالحظات:
 ʻ2ʼ  صص  اليونانية هلواة الراديو واجملموعات اليونانية هلواة الراديو وهواة النقاباتكرمز دليلي خاص للنداء من أجل   SYأو  SXأو  J4 السابقة     خت 

 الراديو اليونانيني وهواة الراديو األجانب.
 ʻ3ʼ  صص السابقة  لالحتاد اليوناين هلواة الراديو واملختربات اجلامعية اليونانية يف جمال االتصاالت الالسلكية. SZ             خت 

 جمهورية غواتيماال
 ة اليت تقع فيها احملطة( وحبرفني، يشري إىل اإلدار 4-9              متبوعا  برقم ) TG حمطات اهلواة:

 وسانتا روزا الإسكوينتو سوتشيتيبيكس و شيمالتينانغو و ال سولو - 4 األرقام اليت تشري إىل اإلدارات:
 هويهويتينانغو وكيتشيه وتوتونيكابان - 5  
 زاكابا وتشيكيموال وجوتيابا - 6  
 بوتني وألتا فرياباز وإزابال - 7  
 سان ماركوس وكيتزالتينانغو وريتالولو - 8  
  وجاالبا وإلربوغريسو وباخافرياباز وساكاتيبيكيزغواتيماال - 9  

 TD9A-TD9Z احملطات التجريبية:

 جمهورية غينيا
 3X0AA-3X9ZZ حمطات اهلواة:

 3X2AAA-3X9ZZZ احملطات التجريبية:

 بيساو-جمهورية غينيا
 J52UAB-J52UAI حمطات اهلواة:
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 غيانا
 ميرياراد - 8R1AAA-8R1ZZZ حمطات اهلواة واحملطات التجريبية:

  8R2AAA-8R2ZZZ - بريبيس 
  8R3AAA-8R3ZZZ - إسيكيبو 

 جمهورية هايتي
                                                     متبوعا  برقم )يشري إىل املنطقة اليت تقع فيها احملطة( وحبرفني HH حمطات اهلواة:

 جمهورية هندوراس
 فيها احملطة( ومبا يلي:تقع إىل املنطقة اليت يشري ، 1-9              متبوعا  برقم ) HR حمطات اهلواة:

 من اخلربة اجليدة، اليت تتمتع بعشرين سنة أو أكثر العلياحرف واحد للفئة  -  
 اليت تتمتع بأقل من عشرين سنة من اخلربة، العلياحرفان للفئة  -  
 .أحرف للفئة املتقدمة والعامة 3 -  
  HQ ( ومبا يلي: تقعإىل املنطقة اليت  يشري، 1-9              متبوعا  برقم )فيها احملطة 
لألحداث اخلاصة الوطنية والدولية اليت يشارك فيها هواة الراديو احملليني واألجانب من اإلدارات اليت أبرمت حرف واحد  -  

 اتفاقات متبادلة،
 أحرف لفئة املبتدئني. 3 -  

 هنغاريا
                                             وجمموعة ال تزيد عن أربع مسات، يكون آخرها حرفا   (0-9)             متبوعا  برقم  HGأو  HA حمطات اهلواة:

 أيسلندا
 فيها احملطة( وحبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف تقع                                متبوعا  برقم )يشري إىل املنطقة اليت  TF اهلواة: حمطات

 .N، جيب أن يكون احلرف األخري هو املبتدئني رخصةبالنسبة إىل حاملي   
 يف احلاالت التالية: "P"أو حرف  "M"وحبرف  (/) رموز دليلية للنداء متبوعة بشرطة مائلةتستعمل 

 لإلشارة إىل حمطة متنقلة،  "M"حرف  - 
 .لإلشارة إىل حمطة حممولة "P"حرف  - 

 جمهورية الهند
 أراضي اهلند الرئيسية -أحرف  3                متبوعا  حبرفني أو  VU3أو  VU2 حمطات اهلواة:

  VU4  أوVU7  اجلزر الوطنية -أحرف  3                متبوعا  حبرفني أو 
             متبوعا  حبرفني VU4 احملطات التجريبية:

 رية إندونيسياجمهو 
 ةمتقدم رخصة -أحرف  3وحبرف واحد* أو حرفني أو  (0-9)             متبوعا  برقم  YEأو  YB حمطات اهلواة:

  YC  أوYF  رخصة عامة -أحرف  3وحبرف واحد* أو حرفني أو  (0-9)             متبوعا  برقم 
  YD  أوYG  أوYH  للمبتدئنيرخصة  -أحرف  3وحبرف واحد* أو حرفني أو  (0-9)             متبوعا  برقم 

  اث خاصة.بأحد املتعلقة، ولكن فقط للمحطات التنظيمية ذات األنشطة الواحد ليست لالستخدام الشخصي للرمز الدليلي للنداء الالحقة ذات احلرف *
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 جمهورية إيران اإلسالمية
 EP1AA-EP9ZZ حمطات اهلواة:

 جمهورية العراق
                   متبوعا  بثالثة أحرف YI1 حمطات اهلواة:

 أيرلندا
 أحرف 3ال تزيد عن وجمموعة  (2-9)             متبوعا  برقم  EI اة:حمطات اهلو 

 دولة إسرائيل
 أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو  4X1 حمطات اهلواة:

  4X4  أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  4X6  أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  4X8  أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  4Z1  أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  4Z4  أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  4Z5  أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  4Z7  أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  4Z9  أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 

 إيطاليا
 الزيو وأومربيا - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو  IK0أو  I0 حمطات اهلواة:

  I1  أوIK1  ليغوريا وبييمونيت ومقاطعة نوفارا - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  I2  أوIK2  لومبارديا ومقاطعة مانتوفا - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  I3  أوIK3  روفيغوفينيتو ومقاطعة  - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  I4  أوIK4  ا ومقاطعة بياسينزارومان-إميليا - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  I5  أوIK5  توسكانا - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  I6  أوIK6  ماركي وأبروتسي - أحرف 3فني أو            متبوعا  حبر 
  I7  أوIK7  بوغلي ومقاطعة ماتريا - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  I8  أوIK8  كومبانيا وموليس وكاالبريا ومقاطعة بوتينسا - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  IA5  ي رانو وفورميتشي دجزر "توسكان" )كابرايا وسريبويل وإلبا وفورميكا دي بو  - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو

غروسيستو وجيانوتري وجيغليو وغورغونا ومونتيكريستو وبيانوسا وسكوغليو 
 (دافريكا

  IB0  جزر "بونزياين" )باملاروال وبونزا وسكوغليو ديال بويت وسانتو ستيفانو  - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو
 وفينتوتيين وزانوين(

  IC8  ليتاين" )كابري وإشيا ويل غايل وبروسيدا وفيفارا(جزر "نابو  - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  ID9  جزر "إيويل" )أليكودي وباسيلوتزو ودينو وفيليكودي وفورميكي وليباري وليسكا  - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو

 بيانكا وباناريا وسالينا وسان بييرتو أ كانا وسرتومبويل وسرتومبوليكيو وفولكانو(
  IE9  جزيرة أوستيكا - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  IF9  فورميكا وليفانزو وماراوين وماريتيمو  جزر "إغادي" )أسينيلي وفافينيانا وال - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو

 وستاغنوين(
  IG9  جزر "بيالدجي" )المبيدوزا والمبيوين ولينوزا( - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  IH9  نتيلريياجزيرة با - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  IJ7  أرخبيل "كريادي" - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  IL7  جزر "ترميييت" )كابرارا وبيانوزا وسان دومينو وسان نيكوال( - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 

 )انظر تابع(
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 )تابع( إيطاليا
  IM0  يلي را وكابريرا وكافويل وكورسجزر "ساردينيا" )أسينارا وبيسي وبوديلي وكاربونا - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو

اكا ف مادالينا وال فيتيلو وال تورو وإل كاتاالنو وإل وكريتاسيو وفورادادا وإل
وبيانا  زوكريو دي دي فينرتي وموالرا ومورتوريو ونيباين وأوغلياسرتا وبان ومال

وكريا ورازويل وروسا وروغليا وسان أنتيوكو وسان بييرتو وسان ماكاريو وسان 
 وسريبينتارا وصويف وسبارجي وسوغيودو وتافوالرا(ماريا 

  IN3  ألتو أدجيي-ترينتينو - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  IP1  جزر "ليغوريا" - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  IS0  ساردينيا - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  IT9  سيسيليا - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  IV3  فريويل وفينيزيا جوليا - حرفأ 3                متبوعا  حبرفني أو 
  IW0  رخص خاصة - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 
  IX1  وادي أوستا - أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو 

 جامايكا
 6Y5AA-6Y5ZZ حمطات اهلواة واحملطات التجريبية:

 .6Y5مث  (/)طة مائلة                                                                              سوف يستعمل اهلواة األجانب الرمز الدليلي للنداء الذي ختصصه هلم إدارهتم متبوعا  بشر : مالحظة

 اليابان
 JAnAA-JAnZZ (n = 0-9)  حمطات اهلواة:

  JR6AA-JR6NZ 

  JRnVA-JRnWZ (n = 0-9) 

  JR6YA-JR6YZ 

  JxnAAA-JxnQQZ (x = A, E-S) (n = 0-9) 

  JxnQUA-JxnZZZ (x = A, E-S) (n = 0-9) 

  JD1AAA-JD1QQZ 

  JD1QUA-JD1ZZZ 

  7JnAAA-7JnBZZ (n = 0, 4, 5, 7-9) 

  7JnAAA-7JnCZZ (n = 2, 3, 6) 

  7J1AAA-7J1DZZ 

  7JnYAA-7JnYMZ (n = 0-5, 7-9) 

  7J6YAA-7J6YQZ 

  7xnAAA-7xnQQZ (x = K-N) (n = 1-4) 

  7xnQUA-7xnZZZ (x = K-N) (n = 1-4) 

  8xnAAA-8xnQZZ (x = J, N) (n = 0-9) 

  8xnQUA-8xnZZZ (x = J, N) (n = 0-9) 

 JxnA-JxnZ (n = 2-9) (x = B, G, J, O, S) تجريبية:احملطات ال
  (x = B, G, J, O, S) (n = 2-9) JxnAA-JxnZZ 

 المملكة األردنية الهاشمية
 JY1AA-JY9ZZ حمطات اهلواة:

 جمهورية كينيا
 5Z4AA-5Z4ZZ حمطات اهلواة:

 5Z5AA-5Z5ZZ احملطات التجريبية:
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 جمهورية كيريباتي
 أحرف 3ال تزيد عن  ومبجموعة (0-9)         عا  برقم متبو  T3 حمطات اهلواة:

 أحرف 3ومبجموعة ال تزيد عن  (1أو  0 خالف              متبوعا  برقم ) T3 احملطات التجريبية:

 جمهورية كوريا
 HL1AA-HL9ZZ 1) حمطات اهلواة:

  HL1AAA-HL9ZZZ 
  (2 HL0   أحرف 3أو  حبرفني        متبوعا )جمموعة هواة( 

 6M2AA-6M2ZZ احملطات التجريبية:

  6N2AA-6N2ZZ 
 أحرف خمصصة على أساس مؤقت يف املناسبات اخلاصة. 3برقم وحبرفني أو          متبوعا   DS، DT، D7، D8، D9، 6K، 6L، 6M، 6N: مالحظة

 دولة الكويت
                         متبوعا  حبرف واحد أو حرفني 9K2 حمطات اهلواة

  9K9 متبوعا  حبرف واحد                 

 جمهورية قيرغيزستان
 وحبرف واحد أو حرفني (0-9)م            متبوعا  برق EX حمطات اهلواة:

 .وطنهملالدليلي  وبالرمز (/)                    متبوعا  بشرطة مائلة  EX سوف يستعمل هواة الراديو األجانب: مالحظة

 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
 XW8AA-XW8DZ حمطات اهلواة:

 XW8EA-XW8EZ احملطات التجريبية:

 جمهورية التفيا
                                            متبوعا  برقم وحبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف YL حمطات اهلواة واحملطات التجريبية:

 لبنان
             متبوعا  حبرفني OD5 حمطات اهلواة:

             متبوعا  حبرفني OD9 احملطات التجريبية:

 مملكة ليسوتو
 أحرف 3ال تزيد عن                متبوعا  مبجموعة 7P8 حمطات اهلواة واحملطات التجريبية:

  



  -A  -28-1154ية رقم ملحق بالنشرة التشغيل

 ليبيا
 أحرف 3مبجموعة ال تزيد عن و  (0-9)             متبوعا  برقم  5A حمطات اهلواة:

 أحرف 3ومبجموعة ال تزيد عن  (1أو  0                  متبوعا  برقم )خالف  5A طات التجريبية:احمل

 إمارة ليختنشتاين
 HB0AAA-HB0XXX حمطات اهلواة:

  HB0YAA-HB0YZZ - رخصة للمبتدئني 
  HB0ZAA-HB0ZZZ 

 جمهورية ليتوانيا
 أحرف 4وحبرف واحد إىل  (1-4)برقم          متبوعا   LY  حمطات اهلواة واحملطات التجريبية:

 .يف املناسبات للنداء الرموز الدليلية لتكوين                             أرقام وحبرف واحد مرخ ص به فقط  4                 متبوعا  برقمني إىل  LY :مالحظة

 لكسمبرغ

LX0A-LX0ZZZZ مكررات، منارات، حمطات جمموعة 

LX1A-LX1ZZZZ 

 HAREC LX2A-LX2ZZZZحمطات فردية تعمل مبوجب شهادة 

LX3A-LX3ZZZZ 

LX4A-LX4ZZZZ حمطات جمموعة 
LX5A-LX5ZZZZ حمطات جمموعة، حمطات جتريبية 

LX6A-LX6ZZZZ حمطات فردية يشغلها مبتدئون 
LX7A-LX7ZZZZ حمطات فردية تعمل خالل املسابقات 
LX8A-LX8ZZZZ 

 حمطات جمموعة
LX9A-LX9ZZZZ 

 وبالرمز الدليلي اخلاص هبم. (/)                    متبوعا  بشرطة مائلة  LXحيملون تراخيص مؤقتة أن يستعملوا : جيب على هواة الراديو األجانب الذين مالحظة

 جمهورية مدغشقر
 أحرف 3                         متبوعا  مبجموعة ال تزيد عن  5R8 حمطات اهلواة:

 أحرف 3                         متبوعا  مبجموعة ال تزيد عن  5S6 احملطات التجريبية:

 مالوي
             متبوعا  حبرفني 7Q7  حمطات اهلواة:
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 زيامالي

 حمطات اهلواة

 اإلقليم الفئة الرموز الدليلية للنداء

9M2AAA-9M2ZZZ A شبه جزيرة ماليزيا 
9W2AAA-9W2ZZZ B 

9M6AAA-9M6ZZZ A صباح 
9W6AAA-9W6ZZZ B 

9M8AAA-9M8ZZZ A ساراواك 
9W8AAA-9W8ZZZ B 

 احملطات التجريبية

9M4EAA-9M4EZZ 

 جمهورية ملديف
 8Q7AA-8Q7ZZ حمطات اهلواة:

 مالطة
 محطات الهواة

 المنطقة الفئة الرموز الدليلية للنداء

9H1A-9H1ZZ A مالطة 

9H4A-9H4ZZ A جزيرة غوزو 

9H5A-9H5ZZ B وجزيرة غوزو مالطة 

 المحطات التجريبية

9H3A-9H3ZZ* 

                              *  من أجل احملطات املؤقتة أيضا .

 جمهورية موريتانيا اإلسالمية
             متبوعا  حبرفني 5T5 حمطات اهلواة:

             متبوعا  حبرفني 5T2 احملطات التجريبية:

 جمهورية موريشيوس
 أغاليغا -             متبوعا  حبرفني  3B6 حمطات اهلواة:

  3B7  سان براندون -             متبوعا  حبرفني 
  3B8  موريشيوس -             متبوعا  حبرفني 
  3B9  زرودريغ -             متبوعا  حبرفني 
 وبالرمز الدليلي اخلاص هبم. (/)                    متبوعا  بشرطة مائلة  3B8أن يستعملوا  خاصة بالزوار رخصةملون : جيب على هواة الراديو األجانب الذين حيمالحظة
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 المكسيك
 محطات الهواة

  اجلزء القاري

XE0A-XE0ZZZ  

XE1A-XE1ZZZ 
 Jaliscoو Hidalgoو Guanajuatoو Colimaو Distrito Federal: 1املنطقة 

 Querétaroو Pueblaو Nayaritو Morélosو Michoacánو Estado de Méxicoو
 Veracruzو Tlaxcalaو

XE2A-XE2ZZZ 
 Baja California Surو Baja California Norteو Aguascalientes :2 املنطقة

 Sinaloaو San Luis Potosíو Nuevo Leónو Durangoو Chihuahuaو Coahuilaو
 Zacatecasو Tamaulipasو Sonoraو

XE3A-XE3ZZZ 3 املنطقة: Campeche وChiapas وGuerrero وOaxaca وQuintana Roo وTabasco 
 Yucatánو

  اجلزرياجلزء 

XF0A-XF0ZZZ  

XF1A-XF1ZZZ 1 املنطقة :Baja California Norte وBaja California Sur وSonora وSinaloa 
 Nayaritو

XF2A-XF2ZZZ 2 املنطقة: Tamaulipas وVeracruz وTabasco وCampeche 

XF3A-XF3ZZZ  3املنطقة :Yucatán وQuintana Roo 

XF4A-XF4ZZZ  4املنطقة :Jalisco وColima وMichoacán وGuerrero وOaxaca وChiapas 

 هم.الدليلي لوطن وبالرمز (/)                    متبوعا  بشرطة مائلة  XE3أو  XE2أو  XE1سيستخدم هواة الراديو األجانب الذي يعملون يف اجلزء القاري  ʻ1ʼ مالحظات:
 ʻ2ʼ سيستعمل هواة الراديو XA  أوXB  أوXC  أوXD  أوXE  أوXF  أوXG  أوXH  أوXI  4أوA  4أوB  4أوC  6أوD  6أوE  6أوF 6 أوJ، 

 .يف األحداث اخلاصة فقط أحرف 3                               متبوعا  برقم ومبجموعة ال تزيد عن 

 واليات ميكرونيزيا الموحدة
 حبرفني         متبوعا   V63  حمطات اهلواة:

 وحبرفني X            متبوعا  حبرف  V62  لتجريبية:احملطات ا

 جمهورية مولدوفا
                                      متبوعا  حبرف واحد أو حرفني أو ثالثة أحرف ER1 - ER5 حمطات اهلواة:

ظر استعمال احلرف  - ميكن أن تتكون الالحقة من:  للحرف األول( K                                                     حرفني أو ثالثة أحرف للمحطات الفردية )حي 
 (Kكون احلرف األول هو ثالثة أحرف حملطات النادي )على أن ي - 
 واملنارات واملكررات. رقم واحد أو رقمني أو ثالثة أرقام أو أكثر و/أو أحرف للرموز الدليلية اخلاصة للنداء - 

 ؛Aالفئة  مسات  4 يتضمن الرمز الدليلي للنداء:
 ؛Bوالفئة  Aالفئة  مسات  5 
 .Cالفئة  مسات  6 
 أكثر للرموز الدليلية اخلاصة للنداء املوزعة لألحداث اخلاصة                 متبوعا  برقمني أو ER6 - ER0        ي ستخدم  
                          متبوعا  برقمني أو أكثر إىل: ER1 - ER0ميكن توزيع  
 مواطن من مجهورية مولدوفا؛ -          فرد م قيم  - 
 ؛(بالوثائق املناظرةأو أحد النبالء الذين لديهم إقامة دائمة يف مجهورية مولدوفا )مثبتة  أجنيب مواطن - 
  .مني بصفة قانونية يف مجهورية مولدوفامقي - 
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 يف احلاالت التالية: "P"و "M"و "AM"و "MM"وباألحرف  (/)رموز دليلية للنداء متبوعة بشرطة مائلة 
MM: ،للمحطات املتنقلة البحرية أو النهرية 
AM: ،للمحطات املتنقلة للطريان 

M: للمحطات املتنقلة لألرض، 
P: للمحطات احملمولة لألرض. 

 .وطنهمالرمز الدليلي لوب (/)                    متبوعا  بشرطة مائلة  ERسيستعمل هواة الراديو األجانب املرخص هلم  :الحظةم

 إمارة موناكو
 رخصة عامة - 1الفئة  - 3A2AA-3A2ZZ حمطات اهلواة:

 3A1AA-3A1ZZ -  رخصة تقتصر على النطاقني  - 2الفئةMHz 146-144 وMHz 440-430 
 3A2AAA-3A2ZZZ - لراديونادي ا 

 3A9A-3A9Z احملطات التجريبية:

 المملكة المغربية
 CN2AA-CN2ZZ حمطات اهلواة:

 CN8AA-CN8ZZ 
 CN4AA-CN4ZZ طات التجريبية:احمل

 جمهورية موزامبيق
 أحرف 3                                                                  متبوعا  برقم )يشري إىل املقاطعة اليت تقع فيها احملطة( ومبجموعة ال تزيد عن  C9 حمطات اهلواة:

 مابوتو - 1 إىل املقاطعات: األرقام اليت تشري 
 إهنامبان-غازا - 2 
 مانيكا-صوفاال - 3 
 نامبوال-زامبيزيا - 4 
 نياسا-تييت - 5 
 س. ديلغادو - 6 

 اتحاد ميانمار
 XZ2AA-XZ2ZZ حمطات اهلواة واحملطات التجريبية:

 جمهورية ناميبيا
                حمطة برتخيص مقي د - V50A-V50ZZZ حمطات اهلواة:

 V51A-V51ZZZ - طة برتخيص كاملحم 
 V5  ضيوفحمطة  -                                  متبوعا  بالرمز الدليل احلايل للنداء 

 V59A-V59ZZZ احملطات التجريبية:

 جمهورية ناورو
                              متبوعا  برقم حتديد الفئة وحبرفني C2 حمطات اهلواة:

 جمهورية نيبال الديمقراطية االتحادية
 9N1AA-9N1ZZZ حمطات اهلواة:
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 مملكة هولندا
 أحرف 3                متبوعا  حبرفني أو  PI8أو  PI7أو  PI6أو  PI4أو  PA6أو  PA1أو  PA0 حمطات اهلواة:

 PA2  أوPA3  أوPB0  أوPD0  أوPE0  أوPE1  أوPI1  أوPI2  أوPI3   أحرف بثالثة        متبوعا 
                          متبوعا  حبرفني أو ثالثة أحرف PI9أو  PI5 احملطات التجريبية:

 ندانيوزيل
 محطات الهواة والمحطات التجريبية

 المنطقة موز الدليلية للنداءالر 

1 2 
ZL1AA-ZL4WZ 

ZL1AAA-ZL4WZZ 
ZL1AAAA-ZL4WZZZ 

 نيوزيلندا

ZK0A-ZK9ZZZZ 
ZL0A-ZL0ZZZZ 

ZL1A-ZL4W 
ZM0A-ZM0ZZZZ 

ZM1A-ZM9ZZZZ** 

 نيوزيلندايف األحداث اخلاصة 

ZL5AA-ZL5WZ 
ZL5AAA-ZL5WZZ 

ZL5AAAA-ZL5WZZZ 
 أنتاركتيكا

ZL5A-ZL5W أنتاركتيكايف صة األحداث اخلا 
ZL6AA-ZL6WZ 

ZL6AAA-ZL6WZZ 
ZL6AAAA-ZL6WZZZ 

 (NZART)*رابطة نيوزيالندا للمرسالت الراديوية 

ZL6A-ZL6W  األحداث اخلاصة لرابطةNZART* 
ZL7AA-ZL7WZ 

ZL7AAA-ZL7WZZ 
ZL7AAAA-ZL7WZZZ 

 تشاتامجزر 

ZL7A-ZL7W  جزر تشاتاميف األحداث اخلاصة 
ZL8AA-ZL8WZ 

ZL8AAA-ZL8WZZ 
ZL8AAAA-ZL8WZZZ 

 جزر كريماديك

ZL8A-ZL8W  جزر كريماديكيف األحداث اخلاصة 
ZL9AA-ZL9WZ 

ZL9AAA-ZL9WZZ 
ZL9AAAA-ZL9WZZZ 

 جزر أوكالند/كامبل

ZL9A-ZL9W  كامبلدجزر أوكالنيف األحداث اخلاصة/ 
 .(NZART)رابطة نيوزيالندا للمرسالت الراديوية  *

 .للمسابقات واملناسبات اخلاصة األخرى ZL        بدال  من  ZMلسابقة سيستعمل اهلواة ا **

 نيكاراغوا
 أحرف 3                                                        متبوعا  برقم )يشري إىل املنطقة اليت تقع فيها احملطة( وحبرفني أو  YN حمطات اهلواة:

 ماناغوا - 1 املناطق: إىل أرقام تشري 
 غرانادا - 2 
 ليون - 3 
 زياليا - 4 
 كارازو وريفاس  - 5 
 انديغاتشين - 6 
 ماسايا - 7 
 إستيلي ومادريز ونويبا سيغوفيا - 8 
  ماتاغالبا وجينوتيغا وبواكو وتشونتاليس وريو سان خوان - 9 
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 جمهورية النيجر
 وحبرف واحد أو حرفني V              متبوعا  باحلرف  5U2-5U9 حمطات اهلواة واحملطات التجريبية:

 ."F"ية للنداء متبوعة حبرف عندما تعمل احملطات كمحطات ثابتة، تكون رموزها الدليل
 ."MOB" بأحرفعندما تعمل احملطات كمحطات متنقلة، تكون رموزها الدليلية للنداء متبوعة 

 جمهورية نيجيريا االتحادية
                                                           متبوعا  برقم )يشري إىل املنطقة اليت تقع فيها احملطة( وبثالثة أحرف 5N حمطات اهلواة:

 ية الغوس وإقليم العاصمة االحتاديةوال - 0 األرقام اليت تشري إىل املناطق:
 واليات أوغون وأويو وأوندو وإكييت - 1 
 واليات أوسون وكوارا وكوجي والنيجر - 2 
 واليات أودو ودلتا وباييلسا وأنامربا - 3 
 واليات إنوغو وأبيا وإبوين وريفرز - 4 
 واليات إمو وأكوا إبوم وكروس ريفر - 5 
 اراوا وتاراباواليات بينو وبالتو وناس - 6 
 واليات بوشي وغوميب وأداماوا وبورنو - 7 
 واليات جيغاوا وكانو ويوبيه وكاتسينا - 8 
 بيهيواليات زامفارا وسوكوتو وكادونا وك - 9 

 5N2XA-5N2ZZ احملطات التجريبية:
 5N3EA-5N3EZ  
 5N4XA-5N4ZZ  
 5N5EA-5N5EZ  
 5N6XA-5N6ZZ  
 5N7EA-5N7EZ  
 5N8XA-5N8ZZ  
 5N9EA-5N9EZ  

 نيوي
             متبوعا  حبرفني ZK2 حمطات اهلواة:

 النرويج
 JW0AAA-JW9ZZZ حمطات اهلواة:

 JX0AAA-JX0ZZZ  
 LA0AAA-LA9ZZZ  
 LB0AAA-LB9ZZZ  
 LC0AAA-LC9ZZZ  
 LD0AAA-LD9ZZZ  
 3Y0AAA-3Y9ZZZ  

 LF2AAA-LF9ZZZ احملطات التجريبية:

            سلطنة ع مان
 A40AA-A48ZZ حمطات اهلواة:

 A49AA-A49ZZ طات التجريبية:احمل

 جمهورية باكستان اإلسالمية
  أحرف 3                         متبوعا  مبجموعة ال تزيد عن  AP2-AP9 :حمطات اهلواة واحملطات التجريبية
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 بابوا غينيا الجديدة
 املنارات - P29BAA-P29BZZ حمطات اهلواة:

 P29CAA-P29CZZ - حمطات النادي 
 P29KAA-P29KZZ - رخص جممعة 
 P29NAA-P29NZZ - رخصة للمبتدئني 
 P29RAA-P29RZZ - مكررات 
 P29ZAA-P29ZZZ - رخصة حمدودة 

 جمهورية باراغواي
يكون احلرف  على أالأحرف متيز حمطة الراديو ) 3وحبرفني أو يشري إىل املنطقة اليت تقع فيها احملطة(  1-9              متبوعا  برقم ) ZP حمطات اهلواة:

 (Q أو O أو Iاألول 
 إدارتا ألتو وبوكريون - 1  إىل املناطق:األرقام اليت تشري

 إدارة الرئيس هاييس - 2 
 إدارتا كونسيبسيون وأمامباي - 3 
 إدارتا سان بيدرو وكانيندويي - 4 
 بلدية أسونسيون -أسونسيون )العاصمة(  - 5 
 كورديلريا وباراغاري وسينرتالإدارات   - 6 
 كازاباو إدارات غوايرا وكاغوازو  - 7 
 ا ميسيونيس ونيمبوكوتإدار  - 8 
 إدارات إتابوا وألتو بارانيا - 9 

 حملطات اهلواة خالل املناسبات اخلاصة. 0: يوزع الرقم مالحظة

 بيرو
 أحرف 3وحبرف واحد أو حرفني أو  (يشري إىل املنطقة اليت تقع فيها احملطة 0-9              متبوعا  برقم ) OA حمطات اهلواة:

 أنتاركتيكا بريو - 0 األرقام اليت تشري إىل املناطق:
 تومبيس وبيورا والمباييكي - 1 
 ليبريتاد كاجاماركا وال  - 2 
 هوانوكو وأنكاش - 3 
 ليما وباسكو خونني - 4 
 إكا وأياكوتشو وأبورمياك وهوانكافاليكا - 5 
 با وموكيغوا وتاكنايأريك - 6 
 كوزكو وبونو ومادري دي ديوس  - 7 
 لوريتو وأوكايايل - 8 
 وسان مارتن أمازوناس - 9 

صص السابقة مالحظة  على أساس مؤقت. 4T               : خت 

 جمهورية الفلبين
 Cأو  Bأو  Aالفئة  -أحرف  3يشري إىل املقاطعة اليت تقع فيها احملطة( ومبجموعة ال تزيد عن  1-9              متبوعا  برقم ) *DU حمطات اهلواة:

 DY ( ومب 1-9              متبوعا  برقم )الفئة  -أحرف  3جموعة ال تزيد عن يشري إىل املقاطعة اليت تقع فيها احملطةD 
 DX  أوDZ ( ومبجموعة ال تزيد عن  1-9              متبوعا  برقم )حمطات النادي -أحرف  3يشري إىل املقاطعة اليت تقع فيها احملطة 

 .4Fأو  4Eأو  4Dلسابقة اب DUتغيري السابقة  إمكانية Aهواة الراديو من الفئة لدى  *

 جمهورية بولندا
يشري إىل املقاطعة اليت تقع فيها احملطة( ومبجموعة ال تزيد عن أربع  1-9              متبوعا  برقم ) 3Zأو  SQأو  SPأو  SOأو  SNأو  HF حمطات اهلواة:

 .                 مسات، آخرها حرفا  
 SO ( ومبجموعة ال تزيد عن أربع مسات،  1-9              متبوعا  برقم )من  -     رفا  آخرها حيكون يشري إىل املقاطعة اليت تقع فيها احملطة

  الراديو األجانب الذين يزورون بولندا. أجل هواة
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 SR ( ومبجموعة ال تزيد عن أربع مسات،  1-9              متبوعا  برقم )من  -     رفا  آخرها حيكون يشري إىل املقاطعة اليت تقع فيها احملطة
 )األوتوماتية( )مكررات، منارات، حمطات رقمية(. بدون حراسة أجل حمطات اهلواة

 HF  أوSN  أوSO  أوSP  أوSQ 3و أZ ( ومبجموعة 0يشري إىل املقاطعة اليت تقع فيها احملطة أو  1-9              متبوعا  برقم )
من أجل حمطات األحداث اخلاصة أو احملطات اليت تعمل خالل مسابقات ومنافسات  -مسات )حسب االقتضاء( 

 )حىت سنة واحدة(. اهلواة
 مقاطعة زاكودنيوبومورسكي - 1 األرقام اليت تشري إىل املقاطعات: 

 بومورسكي-بومورسكي وكوجاوسكو مقاطعتا - 2 
 يلكوبولسكي ولوبوسكيو  مقاطعتا - 3 
 مازورسكي وبودالسكي-وارمينسكو مقاطعتا - 4 
 مقاطعة مازوويكي - 5 
 أوبولسكيمقاطعتا دولنوسالسكي و  - 6 
 مقاطعتا لودزكي وسويتوكرزميسكي - 7 
 مقاطعتا لوبيلسكي وبودكارباكي - 8 
 السكي ومالوبولسكيمقاطعتا س - 9 

 البرتغال
 حمطات اهلواة

 مالحظة املنطقة اجلغرافية الفئة الالحقة السابقة
1 2 3 4 5 

CQ0  2) الربتغال – مسات 4مستان إىل 
CQ1  2) األزور – مسات 4مستان إىل 
CQ2  2) ماديرا – مسات 4مستان إىل 
CR0  1) الربتغال، ماديرا، األزور – مسات 4مسة واحدة إىل 
CR7 3 الربتغال 3 أحرف – 
CR8 3 األزور 3 أحرف – 
CR9 3 ماديرا 3 أحرف – 
CS0 3 3) الربتغال – أحرف 
CS1 3 3) الربتغال – أحرف 
CS3  3) ماديرا – مسات 4مسة واحدة إىل 
CS4  3) األزور – مسات 4مسة واحدة إىل 
CS5  3) الربتغال – مسات 4مسة واحدة إىل 
CS6 3 3) الربتغال – أحرف 
CS7 3 الربتغال 2 أحرف – 
CS8 3 األزور 2 أحرف – 
CS9 3 ماديرا 2 أحرف – 
CT1  أحرف 3حرفان إىل A و B 3) الربتغال 
CT2  أحرف 3حرفان إىل B الربتغال – 
CT3  أحرف 3حرفان إىل A وB و C ماديرا – 
CT4  أحرف 3حرفان إىل A و B الربتغال – 
CT5 3 أحرف C غالالربت – 
CT6 3 3) الربتغال – أحرف 
CT7 3 الربتغال 1 أحرف – 
CT8 3 األزور 1 أحرف – 
CT9 3 ماديرا 1 أحرف – 
CU0 3 أحرف C )األزور )مجيع اجلزر – 
CU1  أحرف 3حرفان أو A و B )3) األزور )سانتا ماريا 
CU2  أحرف 3حرفان أو A و B )3) األزور )ساو ميغيل 

 )انظر تابع(



  -A  -36-1154ية رقم ملحق بالنشرة التشغيل

 )تابع(تغال البر 
1 2 3 4 5 

CU3  أحرف 3حرفان أو A و B )3) األزور )تريسريا 
CU4  أحرف 3حرفان أو A و B )3) األزور )غراسيوزا 
CU5  أحرف 3حرفان أو A و B )3) األزور )ساو خورخي 
CU6  أحرف 3حرفان أو A و B )3) األزور )بيكو 
CU7  أحرف 3حرفان أو A و B )3) األزور )فايال 
CU8  أحرف 3حرفان أو A و B )3) األزور )فلوريس 
CU9  أحرف 3حرفان أو A و B )األزور )كورفو – 

 واإلغاثة العامة.ملنظمات احلماية التابعة الرموز الدليلية للنداء املخصصة حملطات اهلواة  1)
 ت(.الرموز الدليلية للنداء املخصصة حملطات اهلواة التابعة لرابطات اهلواة )مكررا 2)
 )غري املكررات(. الرموز الدليلية للنداء املخصصة حملطات اهلواة التابعة لرابطات اهلواة 3)
                              سوف ت ستعمل السابقات التالية:                              ابقات مثال ( واحملطات التجريبية، )املس للمناسبات اخلاصةالرموز الدليلية بالنسبة إىل  :مالحظة

 ؛CS2و CR6و CR5و CQ7الربتغال:  -
 ؛CR2و CR1و CQ8األزور:  -
 .CR3و CQ9و CQ3ماديرا:  -

 دولة قطر
 A71AA-A71ZZ  حمطات اهلواة:

 A73AA-A73ZZ  احملطات التجريبية:

 رومانيا
 فرديةحمطة  ( أ  حمطات اهلواة:

  YO  على أال يكون احلرف األول 3                               متبوعا  برقم ومبجموعة ال تزيد عن( هو أحرف K) 
          حمطة ناد   ب( 
  YO يكون احلرف األول هو  3جموعة ال تزيد عن                متبوعا  برقم ومب( أحرفK) 

صص مالحظة:  أحرف حملطات اهلواة اليت تعمل أثناء املسابقات أو األحداث اخلاصة. 3برقم ومبجموعة ال تزيد عن         متبوعا   YRو YQو YP     خي 
 

 االتحاد الروسي
  حمطات اهلواة واحملطات التجريبية

RA0AA – RZ9ZZ 
UA0AA – UI9ZZ 

R0AA – R9ZZ* 
RA0A – RZ9Z** 

UA0A – UI9Z 

 HARECحمطات يف فئة التأهيل األوىل تعمل مبوجب شهادة 

R0AAA – R9ZZZ 
RA0AAA – RZ9ZZZ 

UA0AAA – UA9ZZZ 
 HARECحمطات يف فئة التأهيل الثانية تعمل مبوجب شهادة 

UB0AAA – UD9ZZZ 
UF0AAA – UG9ZZZ 

 )رخصة للمبتدئني( ARNECشهادة حمطات يف فئة التأهيل الثالثة تعمل مبوجب 
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 )تابع( حمطات اهلواة واحملطات التجريبية
UE0AAA – UE9ZZZ 
UH0AAA – UI9ZZZ 

 (مستوى أويل)حمطات يف فئة التأهيل الرابعة 
RR0AA – RR9ZZ 

RR0AAA – RR9ZZZ 
 مكررات 

RB0AA – RB9ZZ  منارات 
RS0S – RS9S 

RS10S – RS99S 
  اتليةحمطات خدمة اهلواة الس

R0AAAA – R9ZZZZ 
R00AAA – R99ZZZ 

R000A – R999Z 
R000AA – R999ZZ 
R0000A – R9999Z 

RA00A – RZ99Z 
RA00AA – RZ99ZZ 

RA00AAA – RZ99ZZZ 
RA000A – RZ999Z 

RA000AA – RZ999ZZ 

 استخدام مؤقت يف ظروف خاصة

R0A – R9Z 
R00A – R99Z 

R00AA – R99ZZ*** 
 اخلية للمسابقاتحمطات تشارك يف جوالت د

 سنة تقوميية. 25شريطة استخدام حمطة اهلواة لفرتة ال تقل عن  *
 شريطة املشاركة على مدى اخلمس سنوات املاضية يف ما ال يقل عن عشر مسابقات دولية أو مجيع مسابقات االتصاالت الالسلكية الروسية. **

 .القطبية اليت تعمل يف جليد احمليط املتجمد الشمايل للبعثات                         املخصصة حصريا  حملطات اهلواة  R00SP - R99SPباستثناء الرموز الدليلية للنداء يف السلسلة  ***

 جمهورية رواندا
 9X5AA-9X5ZZ حمطات اهلواة:

 دولة ساموا المستقلة
                   متبوعا  برقم وحرفني 5W حمطات اهلواة:

 جمهورية سان مارينو
 *T72AA-T72ZZ حمطات اهلواة:

 T77AA-T77ZZ** 
 **T70Aدي الراديو: نا 
 **T71CEنادي الراديو املؤقت:  

 .وما فوق نطاق املوجات املرتية (VHF)نطاق املوجات املرتية  *
 .مجيع النطاقات **

 جمهورية سان تومي وبرينسيبي الديمقراطية
 S92AA-S92ZZ حمطات اهلواة:

 المملكة العربية السعودية
                 بوعا  برقم وحرفنيمت 7Z حمطات اهلواة واحملطات التجريبية:
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 جمهورية السنغال
 6W1AA-6W1ZZ حمطات اهلواة:

 6V3AA-6V3ZZ احملطات التجريبية:

 جمهورية سيشيل
 S79AAA-S79ZZZ حمطات اهلواة:

 S78AA-S78AZ احملطات التجريبية:

 سيراليون
 احملطة( وحبرفني، يشري إىل املنطقة أو املقاطعة اليت تقع فيها 0-8              متبوعا  برقم ) 9L   :حمطات اهلواة

 زوارق صغرية وجزر أمام الشواطئ - 0 :األرقام اليت تشري إىل املناطق أو املقاطعات
 غربيةالنطقة امل - 1    
 شماليةالقاطعة امل - 2    
 نوبيةاجلقاطعة امل - 3    
 املقاطعة الشرقية - 4    
 رخصة للمبتدئني - 7    
 B (VHF/UHF) الفئةرخصة من  - 8    

 وبرمزهم الدليلي للنداء. (/)                    متبوعا  بشرطة مائلة  9L: جيب على هواة الراديو األجانب الذين لديهم رخصة مؤقتة استعمال ظةمالح

 جمهورية سنغافورة
 9V1AA-9V1ZZ حمطات اهلواة:

 9V2A-9V2ZZ احملطات التجريبية:
 ملناسبات اخلاصة.أحرف يف ا 3                متبوعا  حبرفني أو  9V0: يرخص حملطات اهلواة استعمال مالحظة

 سانت مارتن )الجزء الهولندي(
 PJ7AA-PJ7ZZZ حمطات اهلواة:

 الجمهورية السلوفاكية
 OM0AA-OM8ZZZ حمطات اهلواة:

 OM0A-OM9Z*  
 OM9AA-OM9ZZ**  
 OM9AAA-OM9SZZ***  

 .ملسابقات اهلواة الدولية *
 ألغراض غري عادية وفرتة استمرار هذه األغراض فقط. **

 .نب الذين يقومون باإلرسال من أراضي اجلمهورية السلوفاكيةلألجا ***
 OM9TAA-OM9ZZZ احملطات التجريبية:

 جمهورية سلوفينيا
 أحرف 3                                    متبوعا  برقم أو حبرف واحد أو حرفني أو  S5 حمطات اهلواة:

 جزر سليمان
 H44AA-H44ZZ حمطات اهلواة واحملطات التجريبية:
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 جمهورية جنوب إفريقيا
لتمييز أحرف  3                                                                     متبوعا  برقم )يشري إىل املقاطعة اليت تقع فيها احملطة( وحبرف واحد أو حرفني أو  ***ZUأو  **ZSأو  *ZR واة:حمطات اهل

 هواة الراديو حمطة
 كيب الغربية  - 1 األرقام اليت تشري إىل املقاطعات: 

 كيب الشرقية  - 2 
 كيب الشمالية  - 3 
 فري ستيت - 4 
 ناتال-كوازولو  - 5 
 غوتنغ، املقاطعة الشمالية الغربية، مبوماالنغا، املقاطعة الشمالية - 6 
 ساناي أنتاركتيكا - 7 
 جزيرة ماريون - 8 
 اميبيان - 9 
 ولوحات العرض اإللكرتوين DIGمكررات  - 0 

 .VHFرخصة كاملة باستثناء نطاق املوجات  *
 رخصة كاملة. **

 رخصة للمبتدئني. ****
 أحرف 3                                  متبوعا  برقم وحرف واحد أو حرفني أو  ZT احملطات التجريبية:

 إسبانيا
                                                                               متبوعة  برقم )يشري إىل املقاطعة اليت تقع فيها حمطة ثابتة أو اليت يقيم فيها حامل رخصة  ECأو  EBأو  EAإحدى اجملموعات  حمطات اهلواة:

 أحرف. 3ومبجموعة ال تزيد عن  حمطة متنقلة(
 على التوايل. Cأو  Bأو  A الفئةإىل أن احملطات من  ECو EBو EAاحلرف الثاين من اجملموعات يشري  

على نفس ما تدل عليه األحرف  Fأو Eأو  Dويدل احلرف الثاين ؛ ECو EBو EA        بدال  من  EFو EEو ED                ت ستعمل اجملموعات  الرموز الدليلية املؤقتة للنداء:
A وB وC (فئة )الرخصة. 

 النكا االشتراكية الديمقراطية جمهورية سري
 فقطB (VHF ) لمبتدئنيل الفئة -أحرف  3                متبوعا  حبرفني أو  4S5 حمطات اهلواة:

 4S6  لمبتدئني لالفئة  -أحرف  3                متبوعا  حبرفني أوA 
 4S7  عامة/متقدمة فئة -أحرف  3                متبوعا  حبرفني أو 

             متبوعا  حبرفني 4P3 احملطات التجريبية:
                   متبوعا  بثالثة أحرف  4S7ا على رخصة من خالل تقدمي رخص صادرة عن إدارات أجنبية، سيستعملون هواة الراديو احملليني الذين حصلو  ʻ1ʼ : مالحظات

 . Rيكون احلرف األخري هو  على أن
 ʻ2ʼ  4سيستعمل هواة الراديو الزوارS7  وطنهمل                       متبوعا  بالرمز الدليلي. 
 ʻ3ʼ  4 تعملون، سيسأبرمت اتفاقات متبادلةهواة الراديو األجانب من اإلدارات اليتS7  يكون احلرف  على أن                   متبوعا  بثالثة أحرف

 .Gاألخري هو 

 جمهورية سورينام
 أحرف 3ومبجموعة ال تزيد عن  (2-9)             متبوعا  برقم  PZ حمطات اهلواة واحملطات التجريبية:

 مملكة سوازيالند
 رخصة كاملة -             متبوعا  حبرفني  3DA0 حمطات اهلواة:

 3DA1  رخصة مقيدة -             متبوعا  حبرفني 

 السويد
 أحرف 3                                  متبوعا  برقم وحبرف واحد أو حرفني أو  (8Sأو  7Sباستثناء ) SMأو  SLأو  SKأو  SJأو  SIأو  SA حمطات اهلواة:

 SH  بثالثة أحرف               متبوعا  برقم و 
  



  -A  -40-1154ية رقم ملحق بالنشرة التشغيل

 االتحاد السويسري
                                     متبوعا  بأربع مسات، يكون آخرها حرفا   *HB3أو  HB9 حمطات اهلواة:

 .لمبتدئنيلرخصة  *

 ة العربية السوريةالجمهوري
 أحرف 3املنطقة اليت تقع فيها احملطة( وحبرف واحد أو حرفني أو  إىل                  متبوعا  برقم )يشري  YK حمطات اهلواة واحملطات التجريبية:

 املنطقة اجلنوبية - 1 األرقام اليت تشري إىل املناطق:
 املنطقة الشمالية - 2 

 املنطقة الشرقية - 3 
 املنطقة الغربية - 4 
 منارات - 8 
 جمموعات هواة الراديو األجانب - 9 
 حمطات النادي - 0 

 وطنهم.لوالرمز الدليلي  (/)                    متبوعا  بشرطة مائلة  YKسيستعمل هواة الراديو األجانب الفرديني  ʻ1ʼ :مالحظات
 ʻ2ʼ  6سيستعمل هواة الراديوC  يف األحداث اخلاصة فقط أحرف 3                               متبوعا  برقم ومبجموعة ال تزيد عن. 

 المتحدةهورية تنزانيا جم
 الرب الرئيسي - 5H3AA-5H3ZZ حمطات اهلواة:

 5H1AA-5H1ZZ - زجنبار 

 تايالند
 أحرف 3                                                        متبوعا  برقم )يشري إىل املنطقة اليت تقع فيها احملطة( وحبرفني أو  HSأو  E2 حمطات اهلواة:

 ,Bangkok, Samut Prakan, Pathum Thani, Nonthaburi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Angthong – 1 ،0 األرقام اليت تشري إىل املناطق:

Saraburi, Lop Buri, Sing Buri, Chainat  
 2 – Chon Buri, Rayong, Chanthaburi, Trat, Chachoengsao, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Srakaew 
 3 - Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Buriram, Surin, Sisaket, Ubon Ratchathani, Yasothon, 

Amnat Chareon 
 4 - Khon Kaen, Loei, Nong Khai, Udon Thani, Maha Sarakham, Kalasin, Sakon Nakhon, 

Mukdahan, Nakhon Phanom, Roi Et, Nong Bua Lum Phu 
 5 - Mae Hong Son, Chiang Mai, Lamphun, Lampang, Phrae, Uttaradit, Nan, Chiang Rai, Phayao 
 6 - Nakhon Sawan, Uthai Thani, Kamphaeng Phet, Tak, Phichit, Sukhothai, Phitsanulok, 

Phetchabun 
 7 - Ratchaburi, Samut Sokhon, Samut Songkhram, Nakhon Pathom, Suphan Buri, Kanchanaburi, 

Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan 
 8 - Nakhon Si Thammarat, Krabi, Phangnga, Ranong, Surat Thani, Chumphon, Phuket 
 9 - Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat, Trang, Phatthalung, Satun 

 E22AAA-E22AZZ احملطات التجريبية:

 مملكة تونغا
             متبوعا  حبرفني A35 حمطات اهلواة:

 Xألول                                       متبوعا  بثالثة أحرف، على أن يكون احلرف ا A35 احملطات التجريبية:

 ترينيداد وتوباغو
 9Y4AA-9Y4ZZ حمطات اهلواة واحملطات التجريبية:
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 تونس
 3V8AA-3V8ZZ حمطات اهلواة:

 TS8AA-TS8ZZ احملطات التجريبية:

 تركيا
 أحرف 3                               متبوعا  برقم ومبجموعة ال تزيد عن  TA حمطات اهلواة:

 توفالو
 T20AA-T29ZZ حمطات اهلواة:

 T22AA-T29ZZ احملطات التجريبية:

 جمهورية أوغندا
 5X5AA-5X5ZZ حمطات اهلواة:

 أوكرانيا
 أحرف 3وحبرفني أو  (0-9)             متبوعا  برقم  EOأو  ENأو  EMأو  UZأو  UYأو  UXأو  UWأو  UVأو  UUأو  UTأو  USأو  UR حمطات اهلواة واحملطات التجريبية:

 اإلمارات العربية المتحدة
 أحرف 3زيد عن                   متبوعا  مبجموعة ال ت A61 حمطات اهلواة:

 أحرف 3                         متبوعا  مبجموعة ال تزيد عن  A62 احملطات التجريبية:

 الشمالية يرلنداأو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
 حمطات اهلواة واحملطات التجريبية

 شكل الرمز الدليلي للنداء نوع الرخصة

 2)،  1)بالناديخاصة كاملة/متقدمة/
G  أحرف 3 وحبرفني أو (0-8)             متبوعا  برقم 

M أحرف وبثالثة 5)، 1، (0             متبوعا  برقم 
 وبثالثة أحرف 1)، (0             متبوعا  برقم  2E 3)متوسطة
                   متبوعا  بثالثة أحرف M3 1)مؤسسة

             متبوعا  حبرفني GB3 حمطات مكررات

 بثالثة أحرف        متبوعا   GB3 حمطات منارات

             متبوعا  حبرفني GB7 رزم البيانات عقدةحمطات 

 بثالثة أحرف        متبوعا   GB7 رزم البيانات يدصندوق بر حمطات 

             متبوعا  حبرفني MB7U بوابة النظام األوتومايت لإلبالغ عن املوقعحمطات 

             متبوعا  حبرفني MB7I بوابة اإلنرتنت املفردة )بدون حراسة( حمطات

 أحرف 3وحبرفني أو  8)، 4-6، (0-2             متبوعا  برقم  GB )مؤقتة( لألحداث اخلاصة حمطات
 أحرف 3وحبرفني أو  (0-9) أرقام 3برقمني أو         متبوعا   GB )مؤقتة( لألحداث اخلاصة حمطات -خاصة 

  اخلاصة لمسابقاتل حمطات
G  وحبرف واحد (0-9)             متبوعا  برقم 

M  وحبرف واحد (0-9)             متبوعا  برقم 

  )انظر تابع(



  -A  -42-1154ية رقم ملحق بالنشرة التشغيل

 )تابع(المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
 شكل الرمز الدليلي للنداء وراء البحار األقاليم ما

             متبوعا  حبرفني VP2E أنغويال

             متبوعا  حبرفني VP2M مونتسرات

             متبوعا  حبرفني VP2V اجلزر العذراء الربيطانية

 بثالثة أحرف        متبوعا   VP5 جزر تركس وكايكوس

 بثالثة أحرف        متبوعا   VP6 ودوسي وأوينو( نجزر بيتكرين واجلزر التابعة هلا )جزر هندرسو 

جزر فوكالند )مالفيناس( واجلزر التابعة هلا )جزيرة جورجيا اجلنوبية وجزيرة 
 ساندويتش اجلنوبية(

 األراضي القطبية

VP8  رخصة كاملة -                   متبوعا  بثالثة أحرف 
VP8  خاصة )رخصة  -                    متبوعا  بأربعة أحرفMHz 146-144  لالستعمال

 احمللي فقط، بدون فحص(
 بثالثة أحرف          متبوعا   VP9 برمودا

                    متبوعا  بثالثة أحرف  VQ5 جزر تركس وكايكوس

                    متبوعا  بثالثة أحرف  VQ6  جزر كاميان

                    متبوعا  بثالثة أحرف  VQ9 )ديغو غارسيا وأرخبيل شاغوس( (BIOT) إقليم احمليط اهلندي الربيطاين
                   متبوعا  بثالثة أحرف ZB3أو  ZB2أو  ZB0 جبل طارق

                    متبوعا  بثالثة أحرف  ZC4 قربص )أكروتريي ودكليا(، الربيطانيةالقواعد ذات السيادة 

 أحرف  حبرف واحد إىل ثالثة        متبوعا   ZD7 سانت هيالنة

 حبرف واحد إىل ثالثة أحرف        متبوعا   ZD8 جزيرة أسانسيون

 حبرف واحد إىل ثالثة أحرف        متبوعا   ZD9 تريستان دا كونا وجزيرة غوف

                   متبوعا  بثالثة أحرف ZF2أو  ZF1 الكربىكاميان جزيرة   -جزر كاميان 

                    متبوعا  بثالثة أحرف  ZF8 كاميان الصغرىجزيرة   -جزر كاميان 

                    متبوعا  بثالثة أحرف  ZF9 كاميان براك  -جزر كاميان 

رمز الدليلي للنداء                       ذلك العنوان، ي عد ل ال من تشغيلهو عنوان احملطة الرئيسية حلامل الرخصة أو عنوان حمطة مسابقة خاصة يف املوقع الوارد أدناه  تواجدعند  1)
 :الواردة فيما يلي                                                                                      بإدراج حرف بعد السمة األوىل من الرموز الدليلية للنداء املبينة يف اجلدول أعاله وفقا  للقائمة 

 إنكلرتا -شيء  ال
U - غرينسي 
D - جزيرة أيل أوف مان 
J - جريسي 
I - يرلندا الشماليةأ 

M - سكتلنداا 
W - ويلز 

وز الدليلية للنداء م                                                                                                                         عند صدور رمز دليلي للنداء خاص بالنادي يف املواقع املبينة أدناه، ي عدل الرمز الدليلي للنداء بإدراج حرف بعد السمة األوىل من الر  2)
                                                          املبينة يف اجلدول أعاله وفقا  للقائمة على النحو املوصوف أدناه:

X - إنكلرتا 
P - غرينسي 
T - جزيرة أيل أوف مان 
H - جريسي 
N - يرلندا الشماليةأ 
S - سكتلنداا 
C - ويلز 

                                                                       وتشغيله من ذلك العنوان، ي عد ل الرمز الدليلي للنداء باالستعاضة عن السمة  1)عند تواجد عنوان احملطة الرئيسية حلامل الرخصة يف املوقع املبني يف املالحظة  3)
 كان املوقع يف إنكلرتا.  إذااالستعاضة  أال تتم، شريطة 1)                                           أعاله وفقا  للقائمة على النحو املبني يف املالحظة الثانية يف الرموز الدليلية للنداء املبينة يف اجلدول 
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 الواليات المتحدة األمريكية
 حمطات اهلواة

K0A-K9Z 
N0A-N9Z 
W0A-W9Z 

 بعد الرقم Xاستثناء حرف ب

K0AA-K9ZZZ 
N0AA-N9ZZZ 
W0AA-W9ZZZ 

 AA0A-AL9ZZ 
KA0A-KZ9ZZ 
NA0A-NZ9ZZ 
WA0A-WZ9ZZ 

KA0AAA-KZ9ZZZ 
WA0AAA-WZ9ZZZ 

 بعد الرقم Xباستثناء حرف 
 احملطات التجريبية

AA2XAA-AE9XZZ 
AL2XAA-AL9XZZ 
KA2XAA-KZ9XZZ 
WA2XAA-WZ9XZZ 

 

 جمهورية أوروغواي الشرقية
 األول إىل اإلدارة اليت تقع فيها احملطةأحرف، حيث يشري احلرف  3وجمموعة ال تزيد عن  (1-9)             متبوعا  برقم  CX حمطات اهلواة:

 أحرف 3وجمموعة ال تزيد عن  (1-9)             متبوعا  برقم  CXأو  CWأو  CV احملطات التجريبية:

 جمهورية فانواتو
                                                             متبوعا  حبرفني )عادة ما تكون األحرف األوىل هلاوي الراديو املرخص له( YJ8 حمطات اهلواة:

 YJ8N* متبوعا  حبرفني             
 YJ8V**   حبرفني         متبوعا 

 .لها مبتدئون                    حمطات اهلواة اليت يشغ  من أجل  * 
 .(VHF) حمطات اهلواة حلاملي رخص مقيدةمن أجل  ** 

 دولة مدينة الفاتيكان
                     متبوعا  برقم أو حبرفني HV حمطات اهلواة:

 نزويال البوليفاريةجمهورية ف
 أحرف 3              متبوعا  برقم و 4Mأو  XYأو  YV حمطات اهلواة:

 االشتراكيةجمهورية فيتنام 
 أحرف 4، يشري إىل املنطقة اليت تقع فيها احملطة( وحبرف واحد إىل 2-9              متبوعا  برقم ) 3Wأو  XV حمطات اهلواة:

 جمهورية زامبيا
                                 متبوعا  بسمتني، يكون آخرها حرفا   9J2 حمطات اهلواة:

 جمهورية زمبابوي
 Z21AA-Z29ZZ حمطات اهلواة:

___________ 
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 التعديالت
 

 رقمالتعديل 
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