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 نشر *مواعيد

 النشرات التشغيلية املقبلة
 مبا يف ذلك

 املعلومات الواردة حىت:
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

      وفقا  ) 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)              وفقا  للتوصية)                                                          قائمة بأرقام تعر ف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية 1161
من لوائح الراديو( وشكل الرموز  1.25                                                                                   وضع االتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة )وفقا  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.164                                                    قائمة بالرموز الدليلية للبلدان املخصصة وفقا  للتوصية  1114
 (2016أكتوبر  1)الوضع يف  (ITU-T Q.708 (99/03)               )وفقا  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 )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)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.35                                                                    قائمة باهليئات الوطنية املعينة لتخصيص رموز مزو د املطراف وفقا  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( )وفقا  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 )وفقا  للتوصية  980
 ITU-T F.69 (1994/06))تكملة للتوصية  (TNIC)                             ورموز تعر ف هوية شبكة التلكس  (TDC)قائمة بالرموز الدليلية ملقصد التلكس  978

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

 (2011 مارس 15 )الوضع يف
 (2011فرباير  15 ( )الوضع يفX.400وتوصيات السلسلة  ITU-T F.400               )وفقا  للتوصية  (ADMD)قائمة بأمساء ميادين التسيري اإلداري لإلدارة  974
 (2010مايو  1( )الوضع يف ITU-T E.180 (98/03)                                                          النغمات املختلفة املستعملة يف الشبكات الوطنية )وفقا  للتوصية  955
 (ITU-T F.1 (1998/03)                                                                           ات الرموز مخاسية األحرف املستعملة يف خدمة الربق العمومية الدولية )وفقا  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 وفقا  لإلجراءات الواردة يف التالية التوصياتعن املوافقة على  AAP-52أُعلن يف اإلعالن 
– ITU-T G.989.2 (02/2019): 40-Gigabit-capable passive optical networks 2 (NG-PON2): Physical media dependent (PMD) 
layer specification 

– ITU-T G.1028.1 (02/2019): End-to-end QoS for Video Telephony over 4G mobile networks 

– ITU-T Y.4202 (02/2019): Framework of wireless power transmission application service 

– ITU-T Y.4203 (02/2019): Requirements of things description in the Internet of things 

– ITU-T Y.4204 (02/2019): Accessibility requirements for the Internet of things applications and services 

– ITU-T Y.4205 (02/2019): Requirements and reference model of IoT-related crowdsourced systems 

– ITU-T Y.4555 (02/2019): Service functionalities of self-quantification over Internet of things 

– ITU-T Y.4905 (02/2019): Smart sustainable city impact assessment 
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 الهاتفية الخدمة
 (ITU-T E.164)التوصية 

 www.itu.int/itu-t/inr/nnpاإللكرتوين:  املوقع

 (53+)الرمز الدليلي للبلد  كوبا
 :II.13.2019تبليغ يف 

 .لكوباعن حتديث خطة الرتقيم الوطنية  هافانا،وزارة االتصاالت، تعلن 

 ITU-T E.164              وفقا  للتوصية  53للرمز الدليلي للبلد  الوطنية خطة الترقيم مورد في إلغاء لعملية وصف

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

N(S)N)( 
 وقت وتاريخ اإللغاء E.164                            استعمال الرقم وفقا  للتوصية 

47 (NDC)  خلدمات اهلاتفية الثابتة من أجل أرقام جغرافية– 
 رمز منطقة هافانا

 2013عام 

 :53 للرمز الدليلي للبلد E.164 الترقيم الوطنيةخطة  مورد جديد فيوصف لعملية إدخال 

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

 استعمال (N(S)N) الوطين طول الرقم )الداليل(
 E.164 T-ITU الرقم

 وقت وتاريخ 
 احلد األقصى  بدء العمل

 لطول الرقم
 احلد األدىن 

 ول الرقملط

47 (NDC) 8 7 
خلدمات اهلاتفية من أجل اأرقام جغرافية 

ايابيكي م         حملافظيت   رمز املنطقة  –الثابتة 
 وأرمتيسا

 2013عام 

 :األرقام الهامة المتعلقة بخدمات الطوارئ والخدمات األخرى ذات القيمة االجتماعية وصف
 البلد: كوبا

  أو 64E.1الرقم  موزع أو خمصص اخلدمة رقم مهم
           وطين حصرا   رقم

 مالحظة

  رقم وحيد  الطوارئ البحرية 107

 لالتصال:
Eng. Wilfredo López Rodríguez 

Director de Regulaciones 
Ministerio de Comunicaciones 

Plaza de la Revolución 
Avenida Independencia No. 2 e/ 19 de mayo y Aranguren 

10 600 CIUDAD DE LA HABANA 
Cuba 

  8135 882 7 53+ اهلاتف:
 5193 883 7 53+ الفاكس:

 wilfredo.lopez@mincom.gob.cu الربيد اإللكرتوين:
 www.mincom.gob.cu املوقع اإللكرتوين:
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 (45+)الرمز الدليلي للبلد  الدانمارك
 :II.8.2019تبليغ يف 

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

  رمز انتقاء املشغل -سحب 
 تاريخ السحب رمز انتقاء املشغل مقدم اخلدمة

Facilicom A/S 1008 2019.III.31 

 :II.13.2019تبليغ يف 
  اتصاالت من آلة إىل آلة –ختصيص 

 تاريخ التخصيص سالسل األرقام مقدم اخلدمة

Gigsky ApS 37100140ijkl 37100141وijkl 37100142وijkl 37100143وijkl 
 37100147ijklو 37100146ijklو 37100145ijklو 37100144ijklو
 37100149ijklو 37100148ijklو

2019.II.12 

 لالتصال:
Danish Energy Agency 

Amaliegade 44 
1256 COPENHAGEN K 

Denmark 
 00 67 92 33 45+ اهلاتف:

 43 47 11 33 45+ الفاكس:
 ens@ens.dk الربيد اإللكرتوين:
 www.ens.dk املوقع اإللكرتوين:
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 (689+)الرمز الدليلي للبلد  بولينيزيا الفرنسية
 :II.8.2019تبليغ يف 

 ظهورل                                                                بابييت، عن حتديث اهليكل العام خلطة الرتقيم لبولينيزيا الفرنسية تبعا   ،(DGEN)املديرية العامة لالقتصاد الرقمي تعلن 
خدماته  ه سيجري تسويقأن VITIلعلم، أعلن املشغل من باب ا. و 2018يف يوليو  كمشغل جديد لالتصاالت املتنقلة  VITI لاملشغ

 .2019                               اعتبارا  من النصف الثاين من عام املتنقلة

 الهيكل العام لخطة الترقيم لبولينيزيا الفرنسية
  :689+الرمز الدليلي للبلد 
  قامأر  (8)خطة مغلقة من مثانية 
 نسق املراقمة :AB PQ MC DU 
  :أرقام قابلة للنفاذ بني األفراداملقصد 

 معلومات إضافية استخدام الرقم مجموعات األرقام

4B PQ MC DU توزيع خدمة هاتفية ثابتة 

- 40 PQ MC DU - مكتب الربيد واالتصاالت أرقام جغرافية (OPT) 

- 49 PQ MC DU - لربيد واالتصاالتمكتب ا أرقام غري جغرافية (OPT) 

8B PQ MC DU توزيع خدمة هاتفية متنقلة 

- 87 PQ MC DU -   أرقام متنقلة مدفوعة سابقا /مدفوعة الحقا                                         VINI 

- 88 PQ MC DU -   أرقام متنقلة مدفوعة سابقا /مدفوعة الحقا                                         VITI 

- 89 PQ MC DU -   أرقام متنقلة مدفوعة سابقا /مدفوعة الحقا                                         Pacific mobile Telecom / VODAFONE 

 لالتصال:
Direction générale de l’économie numérique (DGEN) 

Immeuble TORIKI 
rue Dumont d’Urville 

98714 Papeete 
TAHITI 

French Polynesia 
 60 48 54 40 689+ اهلاتف:

 contact@dgen.gov.pf الربيد اإللكرتوين:
 /www.service-public.pf/dgen املوقع اإللكرتوين:
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 تبليغات أخرى

 صربيا
 :II.13.2019تبليغ يف 
، (1894-2019) يف بلغراد "Vojvoda Stepa"ة نشاء املدرسة االبتدائيإل (125) اخلامسة والعشرين بعد املائة الذكرى السنويةمبناسبة 

من  YU125VS خدام الرمز الدليلي اخلاص للنداءباستيف بلغراد  ”Banjica“ حملطات إذاعية لنادي هواة الراديو اإلدارة الصربيةأذنت 
 .2019مارس  31إىل  1
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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
 (2006في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام  المراَجع 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


 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 10 - 1167رقم 

 الخدمةتعديالت على منشورات 
 املختصرات املستخدمة

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

P )صفحة )صفحات    
 

 
 لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية قائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار

 (ITU-T E.118 (2006/05))وفقا  للتوصية 
 (2018ديسمبر  1)الوضع في 

 (XII.1.2018 - 1161)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (5)التعديل رقم 

 LIR إريتريا
 البلد/املنطقة

          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية
 االتصال جهة اإلصدار

 Eritrea إريرتيا
Telecommunication 

Services Corporation 
(EriTel) 

11 Semaetat Street 
ASMARA 

89 291 01 Tesfaselassie Berhane 
11 Semaetat Street 

ASMARA 
 1124655 291+ اهلاتف:

 1120938 291+ الفاكس:
 eritel@tse.com.er الربيد اإللكرتوين:

 LIR فيجي
 البلد/املنطقة

          رقم تع رف م/عنوان الشركةاس اجلغرافية
 االتصال جهة اإلصدار

 Vodafone Fiji Pte فيجي
Limited 

Private Bag 
SUVA 

89 679 01 Andrew Kumar 
c/- Vodafone Fiji Pte Limited 

168 Princes Road 
SUVA 

 2000 331 679+ اهلاتف:
 2007 331 679+ الفاكس:

 andrew.kumar@vodafone.com.fj الربيد اإللكرتوين:

 Digicel (Fiji) Pte Limited فيجي
Level 3, Digicel House 

5 Vuna Rd 
NABUA 

89 679 02 Peter Rigamoto 
Digicel (Fiji) Pte Limited 

PO Box 13811 
SUVA 

 480 7017 679+ اهلاتف:
 peter.rigamoto@digicelgroup.com الربيد اإللكرتوين:
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 LIR إسرائيل
 البلد/املنطقة

          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة يةاجلغراف
 االتصال جهة اإلصدار

 Cellcom Israel Ltd إسرائيل
10 Hagavish Street 

P.O. Box 4060 
NETANYA 42140 

89 972 02 Nir Yogev 
10 Hagavish Street 

P.O. Box 4060 
NETANYA 42140  

 9989540 52 972+ اهلاتف:
  :الفاكس

 niryo@cellcom.co.il الربيد اإللكرتوين:

 Cellcom Israel Ltd إسرائيل
10 Hagavish Street 

P.O. Box 4060 
NETANYA 42140 

89 972 03 Nir Yogev 
10 Hagavish Street 

P.O. Box 4060 
NETANYA 42140 

 9989540 52 972+ اهلاتف:
 الفاكس:

 niryo@cellcom.co.il الربيد اإللكرتوين:
 Golan Telecom Ltd إسرائيل

98 Yigal Allon 
67 891 TEL AVIV 

89 972 08 Oren Most 
98 Yigal Allon 

67 891 TEL AVIV 
 4499499 58 972+ اهلاتف:

  الفاكس:
 omost@golantelecom.co.il الربيد اإللكرتوين:

 Pelephone إسرائيل
Communications Ltd 

33 Yitzhak Rabin Road 
GIVATAIM 61620 

89 972 50 Ido Rosenberg 
33 Yitzhak Rabin Road 

GIVATAIM 61620 
 7078912 50 972+ اهلاتف:

 الفاكس:
 ido@pelephone.co.il الربيد اإللكرتوين:

 LIR إيطاليا
 البلد/املنطقة

          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية
 االتصال جهة اإلصدار

 .Telecom Italia S.p.A إيطاليا
Via Gaetano Negri 1 

20123 MILANO 

89 39 01 Dr Donatella Chiara 
Telecom Italia S.p.A., 

Via Guglielmo Reiss Romoli, 274 
I-10148 TORINO 

 6956 228 011 39+ اهلاتف:
 5520 228 011 39+ الفاكس:

 donatella.chiara@telecomitalia.it الربيد اإللكرتوين:

 .Vodafone Omnitel S.p.A إيطاليا
Via Jervis 13 

IVREA (TO) 

89 39 10 Vodafone Omnitel S.p.A. 
Via Jervis 13 

IVREA (TO) 
 2512 5092 06 39+ اهلاتف:

 5808 5006 06 39+ الفاكس:
 vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it الربيد اإللكرتوين:
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 SUP إيطاليا
 البلد/املنطقة

          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية
 ءاتاريخ اإللغ االتصال جهة اإلصدار

 IPSE 2000 إيطاليا
Piazza del Caprettari 70 

I-00186 ROMA 

89 39 77 Filippo Dallatorre 
V. delle Testuggini, s.n.c. 

I-00134 ROMA 
 5703 5799 06 39+ اهلاتف:

 5820 5799 06 39+ الفاكس:
 الربيد اإللكرتوين:

2007.XII.31 

 .Blu S.p.A إيطاليا
Vía Cintia, Svincolo 

Fuorigrotta 
I-80126 NAPOLI 

89 39 98 A. Tagliaferro 
Via A. Nibby 10 
I-00161 ROMA 

 6207 8521 06 39+ اهلاتف:
 6290 8521 06 39+ الفاكس:

 الربيد اإللكرتوين:

2002.X.2 

 SUP باالو
 البلد/املنطقة

          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية
 إللغاءاتاريخ  االتصال جهة اإلصدار

 Palau Mobile Corporation باالو
P.O. Box 8084 

KOROR STATE, Palau 
PW96940 

89 680 80 Mark Yu Cheng Lin 
P.O. Box 8084 

KOROR STATE, Palau PW96940 
 1903 488 680+  اهلاتف:

 0607 488 680+  الفاكس:
 marklin@viamedia.com.tw الربيد اإللكرتوين:

2018.IX.30 

 LIR سويسرا
نطقة البلد/امل

          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية
 االتصال جهة اإلصدار

 Swisscom سويسرا
Alte Tiefenaustrasse 6 

CH-3050 BERN 

89 41 00 Wylenmann Regula 
Alte Tiefenaustrasse 6 

CH-3050 BERN 
 82 47 223 58 41+  اهلاتف:

 regula.wylenmann@swisscom.com الربيد اإللكرتوين:
 Swisscom سراسوي

Alte Tiefenaustrasse 6 
CH-3050 BERN 

89 41 01 Wylenmann Regula 
Alte Tiefenaustrasse 6 

CH-3050 BERN 
 82 47 223 58 41+   اهلاتف:

 regula.wylenmann@swisscom.com الربيد اإللكرتوين:
 Sunrise Communications سويسرا

AG 
Binzmühlestrasse 130 

CH-8050 Zürich 

89 41 02 Meier Andreas 
Binzmühlestrasse 130 

CH-8050 Zürich 
 77 77 777 58 41+ اهلاتف:

 99 69 777 58 41+ الفاكس:
 andreas.meier@sunrise.net الربيد اإللكرتوين:
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نطقة البلد/امل
          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية

 االتصال جهة اإلصدار

 Salt Mobile SA سويسرا
Regulatory Affairs 
Rue du Caudray 4 
CH-1020 Renens 

89 41 03 Beghi Luca 
Rue du Caudray 4 
CH-1020 Renens 

 1010 216 21 41+ اهلاتف:
 1515 216 21 41+ الفاكس:

 luca.beghi@salt.ch الربيد اإللكرتوين:
 relario AG سويسرا

Lindenstrasse 16 
CH-6340 Baar 

89 41 04 Klebor Stefan 
Lindenstrasse 16 

CH-6340 Baar 
 30 63 666 61 41+ اهلاتف:

 31 63 666 61 41+ الفاكس:
 sk@relario.com الربيد اإللكرتوين:

 Die Schweizerische Post سويسرا
AG Information 

Technology Services 
Webergutstrasse 12 

CH-3030 Bern (Zollikofen) 

89 41 23 Weber Marco 
Webergutstrasse 12 

CH-3030 Bern (Zollikofen) 
 0953 338 31 41+ اهلاتف:

 6654 338 31 41+ الفاكس:
 webermarc@post.ch الربيد اإللكرتوين:

 Lycatel GmbH سويسرا
Hermetschloostrasse 73 

CH-8048 Zürich 

89 41 24 Thakur Suzie 
Hermetschloostrasse 73 

CH-8048 Zürich 
 38 38 240 44 41+ اهلاتف:

 39 39 240 44 41+ الفاكس:
 info@lycatel.ch الربيد اإللكرتوين:

 UPC Schweiz GmbH سراسوي
Richtiplatz 5 

CH-8304 Wallisellen 

89 41 25 Reichmuth Benjamin 
Richtiplatz 5 

CH-8304 Wallisellen 
 96 98 388 58 41+ اهلاتف:

 96 98 388 58 41+ الفاكس:
 benjamin.reichmuth@upc.ch الربيد اإللكرتوين:

 WeMobile SA سويسرا
Rue de Veyrot 14 
CH-1217 Meyrin 

89 41 26 Ben Amer Walid 
Rue de Veyrot 14 
CH-1217 Meyrin 

 7122 777 22 41+ اهلاتف:
 7122 777 22 41+ الفاكس:

 walid@wemobile.ch الربيد اإللكرتوين:
 Beeone Communications سويسرا

SA 
route des Jeunes 6 

CH-1227 Carouge GE 

89 41 29 Schreier Olivier 
route des Jeunes 6 

CH-1227 Carouge GE 
 03 59 300 22 41+ اهلاتف:

 09 59 300 22 41+ الفاكس:
 operation@beeone.ch الربيد اإللكرتوين:

 STMicroelectronics سويسرا
International NV 

Succursale de Plan-les-
Ouates 

Chemin du Champ-des-
Filles 39 

CH-1228 Plan-les-Ouates 

89 41 30 Salvatore Acunto 
Chemin du Champ-des-Filles 39  

CH-1228 Plan-les-Ouates 
 7909 744 78 41+ اهلاتف:

 2988 929 22 41+ الفاكس:
 salvatore.acunto@st.com الربيد اإللكرتوين:



 

 النشرة التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 14 - 1167رقم 

 ADD سويسرا
البلد/املنطقة 

          رقم تع رف اسم/عنوان الشركة اجلغرافية
تاريخ  فيةالبلد/املنطقة اجلغرا جهة اإلصدار

 االستعمال

 Telecom26 AG سويسرا
Bahnhofstrasse 10 

6300 ZUG 

89 41 31 Michael Ashdown 
Bahnhofstrasse 10 

6300 ZUG  
 44 42 500 43 41+  اهلاتف:

 mashdown@telecom26.ch الربيد اإللكرتوين:

2019.III.1 
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 ة الدوليةيتعلق بالخط فيما (MNC)للشبكة المتنقلة  الرموز الدليلية
 لتعرف هوية الشبكات العمومية واالشتراكات

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

 (XII.15.2018 - 1162)ملحق بالنشرة التشغيلية لالحتاد رقم 
 (4)التعديل رقم 

 المشغل/الشبكة  MCC + MNC* البلد/المنطقة الجغرافية

   SUP إسبانيا

214 36 OPEN CABLE TELECOMUNICACIONES, S.L 

   ADDسويسرا 

228 62 Telecom26 AG 

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

 MNC:  الرمز الدليلي للشبكة املتنقلة/ Mobile Network Code / Code de réseau mobile 
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 قائمة برموز شركات التشغيل الصادرة عن االتحاد
 (ITU-T M.1400 (2013/03))وفقا  للتوصية 

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

 (74)التعديل رقم 
 

 تصالاال رمز الشركة ISOالبلد أو المنطقة/رمز 

  )رمز المشغل( اسم/عنوان الشركة

 

 DEU ADDألمانيا )جمهورية ألمانيا االتحادية( / 

 

amabo GmbH 
Essener Strasse 2 - 24 
46047 OBERHAUSEN 

AMABO Mr Aiko Marschner 
 90096463 211 49+ اهلاتف:

 90096463 211 49+ الفاكس:
 aiko.marschner@amabo.de الربيد اإللكرتوين:

Tele Columbus AG, 
Bulk-Account 

Kaiserin-Augusta-Allee 108 
D-10553 BERLIN 

FLTC Mrs Corinna Jaehneke 
 1029 3388 30 49+ اهلاتف:

 corinna.jaehneke@pyur.com الربيد اإللكرتوين:

 CHE SUP/  سويسرا )االتحاد السويسري(
Genza SA 

Rue de Lausanne 37 
1201 GENEVE 

CH4141 Efe Demir 
 5322333262 90+ اهلاتف:

 ed@genza.ch الربيد اإللكرتوين:
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 (ISPC)قائمة برموز نقاط التشوير الدولية 
 (ITU-T Q.708 (1999/03))وفقا  للتوصية 

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

 (52)التعديل رقم 
 اسم مشغل نقطة التشوير السم الوحيد لنقطة التشويرا البلد/املنطقة اجلغرافية

ISPC DEC 

 LIR   إسبانيا
2-238-0 6000 Madrid XFERA MÓVILES, S.A.U. 
2-238-2 6002 Barcelona XFERA MÓVILES, S.A.U. 

___________ 
ISPC: .رموز نقاط التشوير الدولية 

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

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

     سريا  اد الدويل لالتصاالت بالتغيريات اليت تطرأ على خطة الرتقيم الوطنية اخلاصة هبا أو أن تقدم تفيرجى من اإلدارات أن تبلغ االحت
                                                                                                         صفحتها اإللكرتونية اخلاصة خبطة الرتقيم الوطنية فضال  عن جهات االتصال لديها حبيث يتسىن نشر املعلومات وإتاحتها جمانا   يف

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

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

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

 (CC)الرمز الدليلي للبلد  /املنطقة اجلغرافيةالبلد

 973+ البحرين
 95+ ميامنار

 380+ أوكرانيا
 

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