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 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 2 - 1165رقم 

 
 نشر *مواعيد

 النشرات التشغيلية املقبلة
 مبا يف ذلك

 علومات الواردة حىت:امل
1166 2019.II.15 2019.II.1 

1167 2019.III.1 2019.II.15 

1168 2019.III.15 2019.III.1 

1169 2019.IV.1 2019.III.15 

1170 2019.IV.15 2019.IV.1 

1171 2019.V.1 2109.IV.12 

1172 2019.V.15 2019.IV.26 

1173 2019.VI.1 2019.V.15 

1174 2019.VI.15 2019.V.31 

1175 2019.VII.1 2109.VI.14 

1176 2019.VII.15 2019.VI.28 

1177 2019.VIII.1 2019.VII.15 

1178 2019.VIII.15 2019.VII.31 

1179 2019.IX.1 2019.VIII.16 

1180 2019.IX.15 2019.VIII.30 

1181 2019.X.1 2019.IX.16 

1182 2019.X.15 2019.X.1 

1183 2019.XI.1 2019.X.15 

1184 2019.XI.15 2019.XI.1 

1185 2019.XII.1 2019.XI.15 

1186 2019.XII.15 2019.XII.2 

 هذه املواعيد ختص اللغة اإلنكليزية فقط. * 
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 معلومات عامة
 القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية لالتحاد

 مالحظة من مكتب تقييس االتصاالت
 :(OB)نشر مكتب تقييس االتصاالت أو مكتب االتصاالت الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية لالحتاد  ألف

 يليةرقم النشرة التشغ

وفقاً ) من أجل اخلطة الدولية لتعرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية (MNC) الرموز الدليلية للشبكات املتنقلة 1162
 (2018ديسمرب  15الوضع يف ( )ITU-T E.212 (2016/09) للتوصية

 (2018ديسمرب  1الوضع يف ( )ITU-T E.118 (2006/05) وفقاً للتوصية) قائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية 1161
من لوائح الراديو( وشكل الرموز  1.25وضع االتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة )وفقًا للحكم االختياري رقم  1154

 (2018أغسطس  15يف الدليلية للنداء اليت ختصصها كل إدارة حملطاهتا للهواة وحمطاهتا التجريبية )الوضع 
 (2017 يونيو 1( )الوضع يف ITU-T Q.708 (99/03) )تكملة للتوصية (SANC)قائمة بالرموز الدليلية ملناطق/شبكات التشوير  1125
( ITU-T E.218 (2004/05)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان لالتصاالت الراديوية املتنقلة لألرض لالتصال البعيد )تكملة للتوصية  1125

 (2017يونيو  1 )الوضع يف
( )الوضع ITU-T E.212 (2016/09) )تكملة للتوصية قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل االتصاالت املتنقلة 1117

 (2017 فرباير 1 يف
 (2016 ديسمرب 15 ( )الوضع يفITU-T E.164 (2010/11) )تكملة للتوصية ITU-T E.164قائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقاً للتوصية  1114
 (2016أكتوبر  1)الوضع يف  (ITU-T Q.708 (99/03))وفقاً للتوصية  (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية  1109
 2016التوقيت القانوين  1096
 (2014سبتمرب  15( )الوضع يف ITU-T M.1400 (2013/03)قائمة برموز املشغلني الصادرة عن االحتاد )وفقاً للتوصية  1060
 (2012نوفمرب  1( )الوضع يف ITU-T E.164 (2010/11)رموز/أرقام النفاذ للشبكات املتنقلة )وفقاً للتوصية  1015
( T.35 T-ITU (2000/02)وصية لتقائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل املرافق غري املعيارية يف اخلدمات التليماتية )تكملة ل 1002

 (2012أبريل  15)الوضع يف 
 (2012أبريل  1)الوضع يف  ITU-T T.35قائمة باهليئات الوطنية املعينة لتخصيص رموز مزّود املطراف وفقاً للتوصية  1001
 (2012مارس  15 السارية فيما يتعلق بتشغيل االتصاالت( )الوضع يف اخلدمة)قائمة تلخيصية لقيود  اخلدمةقيود  1000

( ITU-T E.164 (2010/11)إجراءات املراقمة )السابقة الدولية والسابقة الوطنية )لالتصال البعيد( والرقم )الداليل( الوطين( )وفقاً للتوصية  994
 (2011ديسمرب  15)الوضع يف 

 (2006ندوبني املفوضني لعام الصادر عن مؤمتر امل 21إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة )القرار  991
 (2011مايو  15( )الوضع يف ITU-T F.32 (1995/10)قائمة مبؤشرات مقصد الربقية )وفقاً للتوصية  980
 ITU-T F.69 (1994/06))تكملة للتوصية  (TNIC)ورموز تعّرف هوية شبكة التلكس  (TDC)قائمة بالرموز الدليلية ملقصد التلكس  978

 (2011أبريل  15( )الوضع يف ITU-T F.68 (1988/11)والتوصية 
 (ITU-T X.121 (2000/10))وفقاً للتوصية  (DNIC)قائمة برموز تعّرف هوية شبكة البيانات  977
( ITU-T X.121 (2000/10)قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو املناطق اجلغرافية من أجل إرسال البيانات )تكملة للتوصية  976

 (2011 مارس 15 )الوضع يف
 (2011فرباير  15 ( )الوضع يفX.400وتوصيات السلسلة  ITU-T F.400)وفقاً للتوصية  (ADMD)قائمة بأمساء ميادين التسيري اإلداري لإلدارة  974
 (2010مايو  1( )الوضع يف ITU-T E.180 (98/03)النغمات املختلفة املستعملة يف الشبكات الوطنية )وفقاً للتوصية  955
 (ITU-T F.1 (1998/03)ات الرموز مخاسية األحرف املستعملة يف خدمة الربق العمومية الدولية )وفقاً للتوصية جمموع 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/bureaufax/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html
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 الموافقة على توصيات قطاع تقييس االتصاالت

 :ITU-T A.8 لتوصيةا لقطاع تقييس االتصاالت وفقاً لإلجراءات الواردة يف التالية التوصياتعن املوافقة على  AAP-50أُعلن يف اإلعالن 
– ITU-T G.8262.1/Y.1362.1 (01/2019): Timing characteristics of an enhanced synchronous equipment slave clock 

– ITU-T G.191 (01/2019): Software tools for speech and audio coding standardization 

– ITU-T G.8273.2/Y.1368.2 (2017) Amd. 2 (01/2019) 

– ITU-T J.1 (01/2019): Terms, definitions and acronyms for television and sound transmission and integrated 
broadband cable networks 

– ITU-T J.302 (2016) Amd. 1 (11/2019) 

– ITU-T J.383 (01/2019): Conversion of type length value (TLV) packet and transport stream for advanced cable 
transmission systems 

– ITU-T J.1108 (01/2019): Transmission specification for Radio over IP transmission system 

– ITU-T J.1109 (01/2019): Requirement for in-band full-duplex in HFC based network 

– ITU-T J.1201 (01/2019): The functional requirements of smart TV operating system 

– ITU-T P.340 (2000) Amd. 2 (01/2019) 

– ITU-T P.811 (01/2019): Subjective test methodology for evaluating Speech oriented stereo communication 
systems over headphones 

– ITU-T P.917 (01/2019): Subjective test methodolgy for assessing impact of initial loading delay on user experience 

– ITU-T P.1100 (01/2019): Narrowband hands-free communication in motor vehicles 

– ITU-T P.1110 (01/2019): Wideband hands-free communication in motor vehicles 

– ITU-T P.1203.1 (01/2019): Parametric bitstream-based quality assessment of progressive download and adaptive 
audiovisual streaming services over reliable transport – Video quality estimation module 

– ITU-T P.1203.3 (01/2019): Parametric bitstream-based quality assessment of progressive download and adaptive 
audiovisual streaming services over reliable transport – Quality integration module 

– ITU-T Y.1550 (01/2019): Considerations for Realizing Virtual Measurement Systems 
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 الهاتفية الخدمة
 (ITU-T E.164)التوصية 

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

 (973+لبلد )الرمز الدليلي ل البحرين
 :I.7.2019تبليغ يف 

 .ITU-T E.164وفقاً للتوصية  ، املنامة، عن حتديث خطة الرتقيم الوطنية للبحرين(TRA)هيئة تنظيم االتصاالت تعلن 

 ITU-T E.164وفقاً للتوصية  973للرمز الدليلي للبلد  الوطنية عرض خطة الترقيم

 نظرة عامة: أ ( 
 أرقام 3هو  تبعاد الرمز الدليلي للبلد(مع اسلطول الرقم )األدىن احلد  
 أرقام 8هو  ع استبعاد الرمز الدليلي للبلد(احلد األقصى لطول الرقم )م 

توصية يف خطة الرتقيم الوطنية وفقًا للرابط بقاعدة البيانات الوطنية )أو أي قائمة سارية( مع األرقام املخصصة  ب(
ITU-T E.164: 

 beringhttp://www.tra.org.bh/en/num  
 :ITU-T E.164وفقًا للتوصية  رابط بقاعدة بيانات يف الوقت الفعلي تربز األرقام املنقولة )إن وجدت( ج(

 ال ينطبق 
 :خطة الرتقيمتفاصيل  ( د

الرمز الدليلي الوطني 
 (NDC) للمقصد

أو األرقام األولى في الرقم 
 )(N(S)Nالداللي( الوطني )

 طول الرقم )الداللي(
ًا وفقاستعمال الرقم  N)(N(S(الوطني 

الحد  معلومات إضافية E.164للتوصية 
األقصى 
 لطول الرقم

الحد 
األدنى 

 لطول الرقم

 (ثابتة خدمة) Viva ثابتة خدمة 8 8 13109999-13100000

 (ثابتة خدمة) Viva ثابتة خدمة 8 8 13119999-13110000

 Etisalcom Bahrain Company W.L.L ثابتة خدمة 8 8 13399999-13300000

 (ثابتة خدمة) Zain Bahrain B.S.C. Closed ثابتة خدمة 8 8 13699999-13600000

 Nuetel Communications S.P.C ثابتة خدمة 8 8 16039999-16000000

 Nuetel Communications S.P.C ثابتة خدمة 8 8 16079999-16060000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16103999-16100000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16105999-16105000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16108999-16108000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16161999-16160000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16163999-16163000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16168999-16166000

 .Viacloud W.L.L ثابتة خدمة 8 8 16171999-16171000
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الرمز الدليلي الوطني 
 (NDC) للمقصد

أو األرقام األولى في الرقم 
 )(N(S)Nالداللي( الوطني )

 طول الرقم )الداللي(
ًا وفقاستعمال الرقم  N)(N(S(الوطني 

 E.164للتوصية 
الحد  معلومات إضافية

األقصى 
 لطول الرقم

الحد 
األدنى 

 لطول الرقم

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16192999-16191000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16199999-16195000

 Infonas WLL ثابتة خدمة 8 8 16599999-16500000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16601999-16600000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16605999-16605000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16616999-16609000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16630999-16619000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16639999-16632000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16643999-16643000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16646999-16646000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16655999-16653000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16672999-16658000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16681999-16676000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16683999-16683000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16686999-16686000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16688999-16688000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16691999-16691000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed ثابتة خدمة 8 8 16699999-16699000

 Bahrain Telecommunications Company ثابتة خدمة 8 8 17999999-17000000
(BATELCO) 

 Bahrain Telecommunications Company متنقلة خدمة 8 8 32099999-32000000
(BATELCO) 

 Bahrain Telecommunications Company متنقلة خدمة 8 8 32199999-32100000
(BATELCO) 

 Bahrain Telecommunications Company متنقلةخدمة  8 8 32299999-32200000
(BATELCO) 

 Bahrain Telecommunications Company تنقلةم خدمة 8 8 32399999-32300000
(BATELCO) 

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed متنقلة خدمة 8 8 33999999-33000000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed متنقلة خدمة 8 8 34199999-34000000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed متنقلة خدمة 8 8 34299999-34200000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed متنقلة خدمة 8 8 34349999-34300000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed متنقلة خدمة 8 8 34599999-34350000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed متنقلة خدمة 8 8 34699999-34600000
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الرمز الدليلي الوطني 
 (NDC) للمقصد

أو األرقام األولى في الرقم 
 )(N(S)Nالداللي( الوطني )

 طول الرقم )الداللي(
ًا وفقاستعمال الرقم  N)(N(S(الوطني 

 E.164للتوصية 
الحد  معلومات إضافية

األقصى 
 لطول الرقم

الحد 
األدنى 

 لطول الرقم

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed متنقلة خدمة 8 8 35199999-35000000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed متنقلة خدمة 8 8 35399999-35300000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed متنقلة خدمة 8 8 35499999-35400000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed متنقلة خدمة 8 8 35599999-35500000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed متنقلة خدمة 8 8 35699999-35600000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed متنقلة خدمة 8 8 35999999-35900000

 Zain Bahrain B.S.C. Closed متنقلة خدمة 8 8 36999999-36000000

 Zain Bahrain B.S.C. Closed متنقلة خدمة 8 8 37999999-37000000

 Bahrain Telecommunications Company متنقلة خدمة 8 8 38499999-38000000
(BATELCO) 

 Bahrain Telecommunications Company متنقلة خدمة 8 8 38799999-38700000
(BATELCO) 

 Bahrain Telecommunications Company متنقلة خدمة 8 8 38899999-38800000
(BATELCO) 

 Bahrain Telecommunications Company متنقلة خدمة 8 8 38999999-38900000
(BATELCO) 

 Bahrain Telecommunications Company متنقلة خدمة 8 8 39999999-39000000
(BATELCO) 

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed عامليةمتنقلة  خدمة 8 8 63009999-63000000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed عامليةمتنقلة خدمة  8 8 63339999-63330000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed عامليةمتنقلة  خدمة 8 8 63619999-63610000

 VIVA Bahrain B.S.C. Closed عامليةمتنقلة خدمة  8 8 63669999-63660000

 .Viacloud W.L.L خدمة ثابتة عاملية 8 8 65009999-65000000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed خدمة ثابتة عاملية 8 8 66004999-66000000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed خدمة ثابتة عاملية 8 8 66006999-66006000

 Zain Bahrain B.S.C. Closed متنقلة عاملية خدمة 8 8 66309999-66300000

 (  خدمة) Zain Bahrain B.S.C. Closed خدمة ثابتة عاملية 8 8 66329999-66310000

 Zain Bahrain B.S.C. Closed متنقلة عاملية خدمة 8 8 66399999-66330000

 Zain Bahrain B.S.C. Closed متنقلة عاملية خدمة 8 8 66699999-66600000

 Bahrain Telecommunications Company متنقلة عاملية خدمة 8 8 66769999-66700000
(BATELCO) 

 Bahrain Telecommunications Company خدمة ثابتة عاملية 8 8 66799999-66770000
(BATELCO) 

 TRA - Provider خدمة ثابتة عاملية 8 8 66889999-66880000

 Zain Bahrain B.S.C. Closed متنقلة عاملية خدمة 8 8 66999999-66900000
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الرمز الدليلي الوطني 
 (NDC) للمقصد

أو األرقام األولى في الرقم 
 )(N(S)Nالداللي( الوطني )

 طول الرقم )الداللي(
ًا وفقاستعمال الرقم  N)(N(S(الوطني 

 E.164للتوصية 
الحد  معلومات إضافية

األقصى 
 لطول الرقم

الحد 
األدنى 

 لطول الرقم

 Rapid Telecommunications W.L.L خدمة ثابتة عاملية 8 8 69669999-69660000

 Rapid Telecommunications W.L.L خدمة ثابتة عاملية 8 8 69699999-69690000

 Rapid Telecommunications W.L.L خدمة ثابتة عاملية 8 8 69969999-69960000

 Rapid Telecommunications W.L.L خدمة ثابتة عاملية 8 8 69999999-69990000

 ثابتة(خدمة ) Viva خدمة ثابتة عاملية 8 8 77999999-77000000

 Bahrain Telecommunications Company خدمات خاصة 8 8 80009999-80000000
(BATELCO) 

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed خدمات خاصة 8 8 80014999-80010000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed خدمات خاصة 8 8 80019999-80018000

 Nuetel Communications S.P.C خدمات خاصة 8 8 80029999-80020000

 Etisalcom Bahrain Company W.L.L خدمات خاصة 8 8 80039999-80030000

 TRA - Provider خدمات خاصة 8 8 80049999-80040000

 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C Closed خدمات خاصة 8 8 80069999-80060000

 ثابتة(خدمة ) Zain Bahrain B.S.C. Closed خدمات خاصة 8 8 80079999-80070000

 Infonas WLL خدمات خاصة 8 8 80089999-80080000

 ثابتة(خدمة ) Viva خدمات خاصة 8 8 80099999-80090000

 ثابتة(خدمة ) Viva خدمات خاصة 8 8 80100999-80100000

 Bahrain Telecommunications Company خدمات خاصة 8 8 80112999-80112000
(BATELCO) 

 .Viacloud W.L.L خدمات خاصة 8 8 80408999-80408000

 Ascentech Technical Services خدمات خاصة 8 8 80809999-80800000

 Rapid Telecommunications W.L.L خدمات خاصة 8 8 80888999-80888000

 Infonas WLL خدمات خاصة 8 8 84489999-84480000

 ثابتة(خدمة ) Viva خدمات خاصة 8 8 87000999-87000000

 ثابتة(خدمة ) Viva خدمات خاصة 8 8 87700999-87700000

 Infonas WLL خدمات خاصة 8 8 87789999-87780000

 خدمات ذات  8 8 90009999-90000000
 أسعار مميزة

Bahrain Telecommunications Company 
(BATELCO) 

 خدمات ذات  8 8 90010999-90010000
 Nuetel Communications S.P.C أسعار مميزة

 خدمات ذات  8 8 90099999-90090000
 Etisalcom Bahrain Company W.L.L أسعار مميزة

 خدمات ذات  8 8 95059999-95050000
 Infonas WLL أسعار مميزة

 خدمات ذات  8 8 95159999-95150000
 Infonas WLL أسعار مميزة
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 لالتصال:
TRA BAHRAIN 

Mohammed Abdulla Ramzan Alnoaimi 
Director, Technical and Operations Department 

P.O. Box 10353 
Manama – Bahrain 

  000 520 17 973+ اهلاتف:
 125 532 17 973+ الفاكس:

 ict@tra.org.bh الربيد اإللكرتوين:
 www.tra.org.bh املوقع اإللكرتوين:

 (95+ميانمار )الرمز الدليلي للبلد 
 :I.9.2019تبليغ يف 

 :يامنارملإىل خطة الرتقيم الوطنية التايل خمطط الرتقيم احملدث عن إضافة ، ناي باي تو، وزارة النقل واالتصاالتتعلن 
 وصف إدخال موارد جديدة يف خطة الرتقيم الوطنية 

 : E.164وفقاً للتوصية  95+لد للرمز الدليلي للب

  (األرقام ذات الصلة بالبداالت األوتوماتية )الجغرافية

الرقم 
 التسلسلي

الرمز 
الدليلي 
 للمنطقة

سالسل 
 لها مرخصالجهة ال نوع البدالة المنطقة األرقام

1 1 471 xxxx Yangon رقم جغرايف Frontiir Co., Ltd 
2 1 446 xxxx Yangon رقم جغرايف Yatanarpon Teleport Public Co., Ltd 
3 1 472 xxxx Yangon رقم جغرايف Global Technology Co., Ltd 
4 2 471 xxxx Mandalay رقم جغرايف Frontiir Co., Ltd 
5 2 446 xxxx Mandalay رقم جغرايف Yatanarpon Teleport Public Co., Ltd 
6 2 472 xxxx Mandalay رقم جغرايف Global Technology Co., Ltd 
7 42 481 xxxx Pathein رقم جغرايف Global Technology Co., Ltd 
8 42 482 xxxx Ayeyarwaddy رقم جغرايف Fortune Telecom, Co., Ltd 
9 52 472 xxxx Bago رقم جغرايف Global Technology Co., Ltd 

10 52 473 xxxx Bago رقم جغرايف Fortune Telecom, Co., Ltd 
11 53 472 xxxx Pyay رقم جغرايف Global Technology Co., Ltd 
12 53 473 xxxx Pyay رقم جغرايف Fortune Telecom, Co., Ltd 
13 57 481 xxxx Mawlamyine رقم جغرايف Global Technology Co., Ltd 
14 57 482 xxxx Mon رقم جغرايف Fortune Telecom, Co., Ltd 
15 59 471 xxxx Tanintharyi رقم جغرايف Fortune Telecom, Co., Ltd 
16 62 472 xxxx Pakokku رقم جغرايف Global Technology Co., Ltd 
17 62 473 xxxx Magway رقم جغرايف Fortune Telecom, Co., Ltd 
18 64 472 xxxx Meiktila رقم جغرايف Global Technology Co., Ltd 
19 64 473 xxxx Mandalay رقم جغرايف Fortune Telecom, Co., Ltd 
20 67 471 xxxx Naypyitaw رقم جغرايف Fortune Telecom, Co., Ltd 
21 85 446 xxxx Pyin Oo Lwin رقم جغرايف Yatanarpon Teleport Public Co., Ltd 
22 85 472 xxxx Pyin Oo Lwin رقم جغرايف Global Technology Co., Ltd 
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 أرقام الخدمة المتنقلة

الرقم 
 التسلسلي

الرمز الدليلي 
 للمنطقة

سالسل 
 النظام األرقام

طول الرقم 
رمز الذلك  في )بما

 لمنطقة(لدليلي لا
 المشغل

1 9 68 xxx-xxxx 
النفاذ املتعدد عريض النطاق بتقسيم 

/النظام العاملي لالتصاالت (WCDMA) ةالشفر 
 (GSM) املتنقلة

10 Telecom International 

Myanmar Co., Ltd 

2 9 26 6xx-xxxx 
النفاذ املتعدد عريض النطاق بتقسيم 

/النظام العاملي لالتصاالت (WCDMA) الشفرة
 (GSM) املتنقلة

10 Myanma Posts and 

Telecommunications 

3 9 44 7xx-xxxx 
نفاذ املتعدد عريض النطاق بتقسيم ال
/النظام العاملي لالتصاالت (WCDMA) الشفرة

 (GSM) املتنقلة
10 Myanma Posts and 

Telecommunications 

 لالتصال:
Ministry of Transport and Communications 

Posts and Telecommunications Department (PTD) 
Building No. 2, 

NAY PYI TAW 
Myanmar 

 225 407 67 95+ اهلاتف:
 216 407 67 95+ الفاكس:

 dg.ptd@mptmail.net.mm الربيد اإللكرتوين:

 (380+أوكرانيا )الرمز الدليلي للبلد 
 :I.15.2019تبليغ يف 

 ةدليليز الو لرما التحديثات التالية لتخصيصاتكييف، عن ا، التصاالت واملعلومات يف أوكرانياماية مكتب الدولة املعين حبيعلن 
 يف أوكرانيا: للمقصد ةالوطني

 نظرة عامة: أ ( 
 أرقام 9 لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد(:األدىن احلد  

 أرقام 9 احلد األقصى لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد(:
 الرتقيم: خمططتفاصيل  ب(

الرمز الدليلي الوطني 
 (NDC)للمقصد 

ى األرقام األول أو
)الداللي(  الرقم في

 (N(S)N)الوطني 

 طول الرقم )الداللي(
 (N(S)N) الوطني

الحد  معلومات إضافية E.164 وفقاً للتوصية  استعمال الرقم
 األقصى

 لطول الرقم
الحد 
 األدنى

 لطول الرقم

50 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من خدمات متنقلة -رقم غري جغرايف 
“VF Ukraine” PrJSC 

63 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من  خدمات متنقلة -رقم غري جغرايف 
“lifecell” LLC 

66 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من خدمات متنقلة -رقم غري جغرايف 
“VF Ukraine” PrJSC  
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الرمز الدليلي الوطني 
 (NDC)للمقصد 

ى األرقام األول أو
)الداللي(  الرقم في

 (N(S)N)الوطني 

 طول الرقم )الداللي(
 (N(S)N) الوطني

الحد  معلومات إضافية E.164 وفقاً للتوصية  استعمال الرقم
 األقصى

 لطول الرقم
الحد 
 األدنى

 لطول الرقم

67 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من خدمات متنقلة -رقم غري جغرايف 
 “Kyivstar” PrJSC 

68 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من متنقلة خدمات -رقم غري جغرايف 
 “Kyivstar” PrJSC 

73 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من خدمات متنقلة -رقم غري جغرايف 
 “lifecell” LLC 

91 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من خدمات متنقلة -رقم غري جغرايف 
 “TriMob” LLC 

92 (NDC) 9 9 
 خدمة مقدمة من خدمات متنقلة -رقم غري جغرايف 

 “Telesystems of Ukraine” 
PrJSC 

93 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من خدمة متنقلة -رقم غري جغرايف 
 “lifecell” LLC 

94 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من خدمة متنقلة -رقم غري جغرايف 
 “Intertelecom” LLC 

95 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من خدمة متنقلة -رقم غري جغرايف 
“VF Ukraine” PrJSC  

96 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من خدمة متنقلة -رقم غري جغرايف 
 “Kyivstar” PrJSC 

97 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من خدمة متنقلة -رقم غري جغرايف 
 “Kyivstar” PrJSC 

98 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من خدمة متنقلة -رقم غري جغرايف 
 “Kyivstar” PrJSC 

99 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من لةخدمة متنق -رقم غري جغرايف 
“VF Ukraine” PrJSC  

891 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من خدمة ثابتة -رقم غري جغرايف 
 “Datagroup” PrJSC 

892 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من خدمة ثابتة -رقم غري جغرايف 
 “Ukrtelecom” JSC 

893 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من خدمة ثابتة -رقم غري جغرايف 
 “T.R. Communication” LLC 

894 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من خدمة ثابتة -رقم غري جغرايف 
 “Atlantis Telecom” LLC 

895 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من خدمة ثابتة -رقم غري جغرايف 
 “Lincom-3000” LLC 

897 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من خدمة ثابتة -رقم غري جغرايف 
 “Kyivstar” PrJSC 

899 (NDC) 9 9  خدمة مقدمة من خدمة ثابتة -رقم غري جغرايف 
 “Velton Telecom” LLC 
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خلدمة املهاتفة  قامالتخصيصات التالية لسالسل األر كييف، عن ا، تصاالت واملعلومات يف أوكرانياال ةمايحبمكتب الدولة املعين يعلن 
 وكرانيا:أل لرتقيم الوطنيةاجملانية الدولية واخلدمة الدولية ذات األسعار املميزة يف خطة ا

 نظرة عامة: أ ( 
 أرقام 9 لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد(:األدىن احلد  

 أرقام 10 احلد األقصى لطول الرقم )مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد(:
 الرتقيم: خمططتفاصيل  ب(

الرمز الدليلي الوطني 
 (NDC)للمقصد 

األرقام األولى  أو
)الداللي(  قمالر  في

 (N(S)N)الوطني 

 طول الرقم )الداللي(
 (N(S)N) الوطني

الحد  معلومات إضافية E.164 وفقاً للتوصية استعمال الرقم
 األقصى

 لطول الرقم

الحد 
 األدنى
لطول 
 الرقم

قم عاملي للمهاتفة اجملانية ر  800 -رقم غري جغرايف  9 10 10 800
 الدولية

 خدمة مقدمة من
 “Velton Telecom” LLC 

قم عاملي للمهاتفة اجملانية ر  800 -رقم غري جغرايف  9 10 20 800
 الدولية

 خدمة مقدمة من
 “lifecell” LLC 

قم عاملي للمهاتفة اجملانية ر  800 -رقم غري جغرايف  9 10 21 800
 الدولية

 خدمة مقدمة من
 “Datagroup” PrJSC 

ي للمهاتفة اجملانية قم عاملر  800 -رقم غري جغرايف  9 10 30 800
 الدولية

 خدمة مقدمة من
 “Kyivstar” PrJSC 

قم عاملي للمهاتفة اجملانية ر  800 -رقم غري جغرايف  9 10 31 800
 الدولية

 خدمة مقدمة من
 “MAXNET” LLC 

قم عاملي للمهاتفة اجملانية ر  800 -رقم غري جغرايف  9 10 33 800
 الدولية

 خدمة مقدمة من
 “BINOTEL” LLC 

قم عاملي للمهاتفة اجملانية ر  800 -رقم غري جغرايف  9 10 40 800
 الدولية

 خدمة مقدمة من
 “VF Ukraine” PrJSC 

قم عاملي للمهاتفة اجملانية ر  800 -رقم غري جغرايف  9 10 50 800
 الدولية

 خدمة مقدمة من
 “Ukrtelecom” JSC 

اتفة اجملانية قم عاملي للمهر  800 -رقم غري جغرايف  9 10 60 800
 الدولية

 خدمة مقدمة من
PrJSC “Farlep-Invest” 

قم عاملي للمهاتفة اجملانية ر  800 -رقم غري جغرايف  9 10 75 800
 الدولية

 خدمة مقدمة من
 “Intertelecom” LLC 

قم عاملي للمهاتفة اجملانية ر  800 -رقم غري جغرايف  9 10 80 800
 الدولية

 خدمة مقدمة من
 “T.R. Communication” 

LLC 

رقم للمهاتفة بأسعار مميزة،  900 –رقم غري جغرايف  9 10 23 900
 خدمة االتصاالت العاملية

 خدمة مقدمة من
 “Audiotex” LLC 

رقم للمهاتفة بأسعار مميزة،  900 -رقم غري جغرايف  9 10 25 900
 خدمة االتصاالت العاملية

 خدمة مقدمة من
 “T.R. Communication” 

LLC 

رقم للمهاتفة بأسعار مميزة،  900 -رقم غري جغرايف  9 10 30 900
 خدمة االتصاالت العاملية

 خدمة مقدمة من
 “Ukrtelecom” JSC 
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الرمز الدليلي الوطني 
 (NDC)للمقصد 

األرقام األولى  أو
)الداللي(  قمالر  في

 (N(S)N)الوطني 

 طول الرقم )الداللي(
 (N(S)N) الوطني

الحد  معلومات إضافية E.164 وفقاً للتوصية استعمال الرقم
 األقصى

 لطول الرقم

الحد 
 األدنى
لطول 
 الرقم

رقم للمهاتفة بأسعار مميزة،  900 -رقم غري جغرايف  9 10 31 900
 خدمة االتصاالت العاملية

 خدمة مقدمة من
 “VF Ukraine” PrJSC 

رقم للمهاتفة بأسعار مميزة،  900 -جغرايف  رقم غري 9 10 32 900
 خدمة االتصاالت العاملية

 خدمة مقدمة من
 “EURO-INFORM” LLC 

رقم للمهاتفة بأسعار مميزة،  900 -رقم غري جغرايف  9 10 90 900
 خدمة االتصاالت العاملية

 خدمة مقدمة من
 “Microcom” LLC 

 لالتصال:
State Service of Special Communication and Information Protection of Ukraine 

13 Solomianska Street, 
03110 KYIV 

Ukraine 
 73 26 226 44 380+ اهلاتف/الفاكس:
 doz_kom@dsszzi.gov.ua الربيد اإللكرتوين:
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 الخدمةتقييد 
 www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012انظر املوقع: 

 

 النشرة التشغيلية البلد/المنطقة الجغرافية
 

   (13)صفحة  1006 سيشيل

   (12)صفحة  1007 سلوفاكيا

   (5)صفحة  1013 ماليزيا

   (5)صفحة  1034 تايالند

   (14)صفحة  1039 سان تومي وبرينسيبي

   (14)صفحة  1039 أوروغواي

   (4)صفحة  1068 هونغ كونغ، الصين

   (5)صفحة  1148 أوكرانيا

 
 

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

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

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

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

P )صفحة )صفحات    
 

 
 المتنقلة البحرية الخدمةقائمة محطات السفن وتخصيصات هويات 

 (V)القائمة 
 2018طبعة 

 
 VIالقسم 

 
ADD 

CV60 D'REGINA INVESTIMENT Mindelo Mindelo - São Vicente República de Cabo Verde,  
 ،+2389959759، اهلاتف: bjooemanuel@yahoo.comرتوين: الربيد اإللك 
 .Joao Emanuel Barbosaجهة االتصال:  

 
IN04 M/s Bharat Sanchar Nigam Limited, India Corporate office, Radio planning Cell, 

  Room no. 04, IR Hall, Eastern Court, Janpath New Delhi, 110001 INDIA. 
  

mailto:bjooemanuel@yahoo.com
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 يتعلق بالخطة الدولية فيما (MNC)للشبكة المتنقلة  الرموز الدليلية
 لتعرف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات

 (T E.212-ITU (2016/09))وفقاً لتوصية قطاع تقييس االتصاالت 
 (2018ديسمبر  15)الوضع في 

 (XII.15.2018 - 1162قم )ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد ر 
 (2)التعديل رقم 

 المشغل/الشبكة  MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية

   ADDأوكرانيا 

255 08 "Ukrtelecom" JSC 

   LIRأوكرانيا 

255 01 "VF UKRAINE" PrJSC 

255 02 "Kyivstar" PrJSC 

255 03 "Kyivstar" PrJSC 

255 04 "Intertelecom" LLC 

255 06 "lifecell" LLC 

255 07 "TriMob" LLC 

255 21 "Telesystems of Ukraine" PrJSC 

_________ 
* MCC:  الرمز الدليلي الُقطري لالتصاالت املتنقلة/ Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile 

 MNC:  الرمز الدليلي للشبكة املتنقلة/ Mobile Network Code / Code de réseau mobile 

  



17 - 1165رقم  النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت

(ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية 

(ITU-T Q.708 (1999/03))وفقاً للتوصية 
(2016أكتوبر  1)الوضع في 

(X.1.2016 – 1109)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
(50)التعديل رقم 

نقطة التشوير اسم مشغل االسم الوحيد لنقطة التشوير البلد/املنطقة اجلغرافية
ISPC DEC

ADD   ناميبيا

6-099-213082MTCNAM2Mobile Telecommunications Ltd.

___________
ISPC: .رموز نقاط التشوير الدولية 

International Signalling Point Codes (ISPC)

Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)

 نيةخطة الترقيم الوط
(ITU-T E.129 (2013/01))وفقاً للتوصية 

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

صة هبا أو أن تقدم تفسرياً ايرجى من اإلدارات أن تبلغ االحتاد الدويل لالتصاالت بالتغيريات اليت تطرأ على خطة الرتقيم الوطنية اخل
صفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة الرتقيم الوطنية فضاًل عن جهات االتصال لديها حبيث يتسىن نشر املعلومات وإتاحتها جماناً  يف

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

حتديث  رها بأهنا مسؤولة عن(، ونذكّ tsbtson@itu.intإرسال معلوماهتا إىل مكتب تقييس االتصاالت لالحتاد )الربيد اإللكرتوين: 
 هذه املعلومات تباعاً.

قامت البلدان/املناطق اجلغرافية التالية بتحديث خطة الرتقيم اخلاصة هبا يف موقعنا اإللكرتوين:، I.1.2019اعتباراً من 

(CC)الرمز الدليلي للبلد  /املنطقة اجلغرافيةالبلد

962+األردن

230+موريشيوس

239+ييبسان تومي وبرينس

http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html
mailto:tsbtson@itu/.int

	النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالات رقم 1165
	جدول المحتويات
	معلومات عامة
	القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد
	الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات
	الخدمة الهاتفية (التوصية ITU-T E.164)
	تقييد الخدمة
	إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

	تعديلات على منشورات الخدمة
	قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية (القائمة V) طبعة 2018  القسم VI
	الرموز الدليلية للشبكة المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات (وفقاً لتوصية قطاع تقييس الاتصالات ITU-T E.212 (2016/09)) (الوضع في 15 ديسمبر 2018)
	قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03)) (الوضع في 1 أكتوبر 2016)
	خطة الترقيم الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.129 (2013/01))


